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Activitatea curentă a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, proiectele şi progra-
mele în derulare sunt în concordanţă cu misiunea principală a unei instituţii naţionale, 
care se preocupă de capitalizarea şi conservarea moştenirii intelectuale, prin organizarea, 
prelucrarea, valorifi carea şi disponibilizarea, precum şi prezervarea patrimoniului docu-
mentar naţional. 

Pe parcursul a 30 de ani, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a desfăşurat o am-
plă activitate ştiinţifi co-bibliografi că, cu un repertoriu de publicaţii instituţionale care au 
devenit instrumente sigure şi resurse informaţionale valoroase pentru cercetători, uniuni 
de creaţii, bibliotecari, studenţi etc. Prezenţa Calendarului Naţional în lista publicaţiilor 
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova vorbeşte despre nivelul de cercetare ştiinţi-
fi co-bibliografi că şi enciclopedică în cadrul celei mai importante instituţii de profi l din 
ţară.

Prin urmare, dezvoltarea şi menţinerea acestui proiect editorial pe parcursul a 30 de ani 
reprezintă un efort managerial considerabil, graţie competenţelor profesionale şi viziu-
nilor predecesorilor noştri. Pe parcursul anilor, cercetătorii bibliografi  din cadrul secţiei 
Cercetare bibliografi că – bibliografi i Ion Madan, Tamara Isac, Nina Melenciuc, Elena 
Sănduţă (col. red.), Valeria Matvei (col. red.) ş.a. – în tandem cu membrii colegiului de 
redacţie – Petru Soltan, Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc, Iurie Colesnic, Vlad Pohilă ş.a., 
mai nou Elena Balinschi şi Ion Xenofontov – prin cercetarea sistematică şi actualizarea 
resurselor informaţionale consultate, au contribuit consecvent la reconstituirea adevăru-
lui istoric şi ştiinţifi c naţional. 

Totuşi, marele merit în ce priveşte existenţa „Calendarului Naţional” – şi cred că este 
nu doar părerea mea – îi revine regretatului director general al BNRM, Alexe Rău, biblio-
tecar, scriitor, fi losof. El a iniţiat, în 1993, editarea unei publicaţii destinate bibliotecarilor, 
„Calendarul Bibliotecarului”, devenind cel mai de sufl et proiect cultural. Această publi-
caţie a fost, poate, proiectul cultural la care a ţinut cel mai mult. Anume sub vegherea şi 
grija sa neîncetată, de la an la an, acesta a devenit tot mai bogată, ca tematică şi conţinut, 
mai atrăgătoare sub aspect grafi c, devenind o sursă de informare culturală foarte căutată 
nu doar de bibliotecari, ci, cu timpul, şi de jurnalişti, pedagogi, oameni de cultură, func-
ţionari publici etc. Ţinându-se cont de sugestiile formulate de mai multe personalităţi ale 
culturii, ştiinţei şi vieţii publice din Republica Moldova, din anul 2000, ediţia s-a numit 
„Calendar Naţional”, cu menţiunea că acest titlu „ar refl ecta mai adecvat conţinutul lu-
crării, destinat nu doar specialiştilor de la biblioteci, dar şi altor categorii de cititori”.

Regula de aur în procesul de elaborare a „Calendarului Naţional” a fost şi rămâne: 
verifi carea, ordonarea, sistematizarea, sintetizarea şi prezentarea corectă şi veridică a in-
formaţiilor depistate. Pe parcursul celor 30 de ani au fost generate noi idei, opinii, para-
digme, direcţii de identifi care a informaţiilor, care au contribuit la dezvoltarea structurală 
şi calitativă a „Calendarului Naţional”. 

La ceas aniversar
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„Calendarul Naţional”, conceput iniţial ca o resursă informaţională care satisface ne-
cesităţile informaţionale şi asigură buna funcţionare a bibliotecilor publice din ţară, a 
devenit o publicaţie culturală de referinţă, solicitată de către principalele instituţii din stat: 
Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Banca Naţională, Poşta Moldovei, misiunile diplo-
matice din ţară şi de peste hotare, agenţiile de presă şi mass-media, instituţiile de cultură 
şi educaţionale, uniunile de creaţie, scriitorii, cercetătorii etc.

„Calendarul Naţional” îndeplineşte toate condiţiile necesare de acumulare, stocare, 
prelucrare şi diseminare a cunoştinţelor enciclopedice şi reprezintă o bază de date cu 
caracter enciclopedic de nivel naţional, cu perspective bune pentru era digitală.

Graţie echipei Bibliotecii Naţionale şi a colecţiilor care sunt gestionate de această 
prestigioasă instituţie de cultură, dar şi contribuţiei permanente a echipei de autori: Nata-
lia-Maria Şveţ, Maria S. Ciobanu, Elena Balinschi, fi ecare ediţie a „Calendarului Naţional” 
a devenit individuală în felul său, deosebită şi unică prin personalităţile prezente, ale căror 
poveşti de viaţă şi activitate se regăsesc în paginele publicaţiei în fi ecare an. 

La ceas aniversar, vreau să le mulţumesc colegilor care pe parcursul a 30 de ani şi-au 
îndeplinit cu atenţie şi dedicaţie misiunea selectând personali tăţi şi date remarcabile şi au 
făcut tot posibilul ca anuarul enciclopedic „Calendarul Naţional” „să fi e sorbit de ochii 
fl ămânzi” ai cititorului, devenind cartea de vizită a Bibliotecii Naţionale.

Elena PINTILEI,
director general,

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
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DUPĂ TREIZECI DE ANI...

Acest titlu aminteşte de scrierile lui Alexandru Dumas-tatăl, de povestea celor trei muş-
chetari, care de fapt erau patru...

Dar este un titlu adevărat, căci s-au scurs treizeci de ani din clipa când mult regretatul 
director al Bibliotecii Naţionale, poetul şi fi losoful Alexe Rău, a lansat ideea unui „Calen-
dar al bibliotecarului”, care în scurtă vreme s-a transformat într-o ediţie solidă – „Calen-
darul Naţional”.

Debutul se producea în epocă de tranziţie de la comunism la capitalism, tranziţie grea, 
amplifi cată de o cumplită criză materială. Această tranziţie era marcată şi de-un avânt 
intelectual deosebit, provocat de euforia independenţei Republicii Moldova.

Prima ediţie a calendarului a fost tipărită pe hârtie modestă, căci nu se găsea hârtie şi 
nici bani pentru a edita într-o formulă poligrafi că de excepţie. A fost imprimată în con-
diţiile tipografi ei de la Biblioteca Naţională şi acea modestă ediţie nu părea să anunţe 
seria de treizeci de volume ale calendarului de astăzi, care s-a transformat într-o ediţie 
enciclopedică, cu bibliografi e bogată, adusă la zi.

De la bun început s-a pus accentul pe promovarea şi valorifi carea patrimoniului na-
ţional, pe contribuţia conaţionalilor noştri la cultura şi ştiinţa naţională şi universală; în 
paralel, fi ind prezentaţi exponenţii culturii şi ştiinţei universale.

Un capitol deosebit, un aspect nou în calendarele din Moldova, a fost prezentarea am-
plă a personalităţilor culturii şi ştiinţei româneşti de pe întreg spaţiul locuit de români. 
Era cea mai sigură cale de cunoaştere reciprocă şi de promovare a valorilor naţionale.

Cu anii s-au modifi cat condiţiile poligrafi ce, au apărut noi posibilităţi materiale, s-a 
schimbat faţa „Calendarului” şi a sporit interesul faţă de această publicaţie.

Citat în sursele media, căutat de instituţiile de stat şi cele din sistemul educaţional, „Ca-
lendarul Naţional” a devenit astfel sursa sigură de informare şi difuzare a unei sume de 
informaţii care captează interesul publicului, îl pune la curent cu realizările unui grup de 
personalităţi care au schimbat şi modifi că spre bine realitatea noastră.

Pe parcursul anilor s-a restructurat redacţia, au apărut autori noi, s-a schimbat în mai 
multe rânduri componenţa Colegiului de redacţie din motive fi reşti, au părăsit această 
lume: Alexe Rău, Petru Soltan, Aurel Marinciuc, Pavel Balmuş, Vlad Pohilă, care au pus 
mult sufl et şi erudiţie în realizarea acestui proiect editorial de anvergură.

Un cuvânt de laudă îl adresăm actualului director al Bibliotecii Naţionale, doamna Ele-
na Pintilei, care a susţinut continuarea fi rească a apariţiei „Calendarului Naţional”, consi-
derându-l un blazon al bibliotecii, căci numai prin continuitate şi prin cultivarea tradiţiei 
poţi crea şi promova adevăratele valori din care se constituie patrimoniul naţional.

I urie COLESNIC
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La zece ani de la premiera Ca-
lendarului Bibliotecarului, cel care 
venise să dea o continuare superi-
oară listelor de literatură la datele 
calendaristice memorabile şi care, 
la rândul său, a devenit, la câţiva 
ani, ceea ce este Calendarul Naţio-
nal, ajungi cu gândul, cu amintirea 
şi cu judecata nu doar la drumul 
parcurs de această publicaţie, ci şi 
la desluşirile cuvântului ca atare. 
În vechile limbi indoeuropene 
„cala” şi „cale” însemna trecerea 
timpului, dar nu a unui timp im-
personal, ci a sorocului, la capătul 
căruia vine iminent scadenţa şi 
răsplata, ambele fi ind exprimate, 
în indo-europeană, prin cuvântul 
„dar”, cuvânt care, într-o perioa-
dă şi mai veche, în etimonul pa-
leoindo-european, însemna „apă 
curgătoare”, iar „cale” şi „dar” 
su gerau, pe atunci, imaginea tim-
pului ce curge ca un râu. În latina 
veche, care a descins din indo-
europeană, aceste două cuvinte 
formau unul singur, calendarium, 
dar numai cu sensul fi nal de sca-
denţă, el de semnând registrul de 
datorii, aces tea din urmă trebu-
ind să fi e achitate în prima zi a 
fi ecărei luni - calendare.

La noi, „colindarea”, având 
aceeaşi etimologie indo-euro-
peană, îl cuprinde şi pe cel de-al 
doilea sens al lui „dar”, acela de 
„răsplată”, adăugându-i, în plus, 
nuanţa de „ofrandă”. Calendarul 
este, aşadar, o astfel de rânduire 
a timpului, de rostuire a sorocu-
lui ce ţi s-a dat (sorocul însem-
nând, la rându-i, darul suprem, 
adică viaţa ce ţi s-a dăruit), în care, 
la anumite intervale - „escale”, 
trebuie să achiţi o datorie (în pri-
mul rând, una morală, spirituală) 
ori te aşteaptă răsplata (morală, 
spirituală), dacă ai ştiut cum să 
dispui de timpul ce ţi s-a dat. 
Scadenţa supremă este moartea. 
Răsplata supremă este neuitarea, 

nemurirea. Pentru câştigarea 
acesteia nu sunt sufi ciente doar 
munca şi dăruirea, ea cere ofran-
dă. Probabil la aceste lucruri 
medita omul de teatru şi cercetă-
torul Andrei Vartic atunci când 
a scris următorul gând memo-
rabil: „Calendarul a fost, este 
şi va fi  cea mai spectaculoasă şi 
mai efi cace limită pe care Dum-
nezeu a pus-o omului”. În acest 
context, Calendarul Naţional este 
o expresie cumulativă a întregii 
triade sus-menţionate, pentru că 
el ne indică zilele-datele în care 
ne facem datoria morală de a-i 
cinsti pe îna intaşi, pe sfi nţi sau 
anumite eve nimente, tot acele 
date constituind şi momentele în 
care înaintaşii noştri sunt răsplă-
tiţi, iar zilele şi muncile colecti-
vului care elaborează calen darul 
constituindu-se într-un fel de 
ofrandă.

Dar să revenim la gândul lui 
Andrei Vartic, fi indcă în cunoaş-
terea limitelor, în simţul măsurii 
şi în Ordine stă secretul vieţii, 
supravieţuirii şi al dăinuirii uni-
versale. Omul a înţeles acest lu-
cru de foarte timpuriu, înţelege-
re care se datorează relaţiilor sale 
cu timpul, sau, mai bine spus, 
descoperirii timpului şi spaţiului, 
cel dintâi dezvăluindu-i Ordinea 
şi cel de- al doilea instituindu-i 
imaginaţia, consecinţa Ordinii 
fi ind calendarul, iar a imagina-
ţiei – cuvântul scris, amândouă 
împreună conducând la apariţia 
conştiinţei.

Când s-a născut timpul trecă-
tor? Umberto Eco scrie că până 
în ziua a patra a Facerii era Ne-
Timpul (timpul etern, divin). În 
ziua a patra Dumnezeu a făcut 
Soarele şi Luna, a despărţit ziua 
de noapte şi lumina de întuneric, 
adică a instituit Ordinea. În ziua 
a patra, exact la miezul nopţii, 
Soarele a început a se mişca pe 

cer, şi-a început calea şi anume 
în acel moment s-a născut şi tim-
pul viu, curgător. Soarele şi Luna 
au fost şi rămân neîntrecutul 
model al tuturor ceasornicelor 
care sunt, aşa cum zice marele 
scriitor, „simple maimuţăreli ale 
fi rmamentului, ele însemnând 
timpul omenesc pe cadranul zo-
diacal, un timp ce nu are nimic 
de a face cu timpul cosmic: el 
are o direcţie, o respiraţie gâfâ-
ită făcută din ieri, azi şi mâine, 
iară nu pacea sufl ării celei veş-
nice”. Dar oare ar exista timpul 
trecător, sesizarea curgerii lui, 
dacă nu ar exista, cum zicea C. 
Noica, un plan neschimbător, 
etern, la care să se raporteze 
mişcarea, schimbarea? În limba 
arabă, de exemplu (limbă con-
siderată de unii specialişti drept 
cea mai bună mijlocitoare între 
om şi divinitate) verbele au doar 
două timpuri: timpul Domnului 
şi timpul Omului. Kierkegaard 
consideră şi el că, din punct de 
vedere fi losofi c şi logic, trecut şi 
viitor nu există, or, dacă timpul 
este, el e prezent. Mişcarea lui 
face ca acest prezent, ieri să nu 
fi  ajungând încă în dreptul soro-
cului tău, iar mâine să fi  trecut 
de dânsul. Prezentul mişcător se 
raportează, în concepţia fi loso-
fului danez, la clipa-eternitatea. 
Şi dacă stai să te gândeşti bine, 
un calendar nu este el oare o ra-
portare a celor trecătoare la cele 
veşnice? Adică, este şi el un fel 
de ceasornic...

Noţiunea de calendar se des-
luşeşte în mai multe sensuri: sis-
tem de măsurare a intervalelor 
de timp, construcţie arhitectura-
lă, simbologie, scriere, publica-
ţie periodică şi, în sfârşit, pur şi 
simplu drumul, calea urmată, re-
petat, de creaţiunile naturii, con-
form „ceasului chimic”, „ceasu-
lui biologic”, „ceasului ato mic” 
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şi dinamicii cereşti. În sens fi lo-
sofi c, Calendarul înseamnă Ordi-
nea cosmică, universală.

Ca sistem de măsurare a tim-
pului, calendarul a trecut prin 
două mari perioade de abordare: 
mitologică şi istorică. În prima 
perioadă el a dat naştere conşti-
inţei mitologice a omului, în care 
noţiunea de calen dar era strâns 
legată de acelea de cosmos, haos, 
zidirea lumii, pământ, cer, stele, 
viaţă. Activitatea ordonatoare a 
timpului într-un cos mos echi-
librat se refl ecta în conştiinţa 
omului primordial ca ceva raţio-
nal şi înţelept, ireversibilitatea – 
ca o putere divină, imaterialitatea 
lui – ca o forţă secretă a făuririi 
şi distrugerii. Drept care, calen-
darul era considerat un lucru 
sfânt, pus în rostuire sacer dotală, 
iar schimbarea sau sta tornicia lui 
comportau o însemnătate sacra-
lă: faraonii egipteni şi împăraţii 
altor ţări, atunci când urcau în 
tron, trebuiau să depună jură-
mânt că nu vor adăuga zile noi 
în calendar şi nu vor opera în el 
nici un fel de modifi cări, deoare-
ce calendarul conservă modul de 
viaţă al strămoşilor şi reprezintă 
imaginea celestă a ordinii teres-
tre.

Sistemele ordonate de măsu-
rare a timpului au apărut odată 
cu ci vilizaţia. Spre deosebire de 
calen darele primitive, constituite 
din intervale inegale, cele din so-
cietăţile antice împart timpul în 
segmente egale şi simetrice, une-
ori chiar în detrimentul exactităţii 
practice, cum era, de pildă, calen-
darul egiptean. Şi cum Ordinea, 
spre care tindeau şi pe care se 
străduiau să o reprezinte anticii, 
înseamnă şi o ierarhie bine pusă 
la punct (zile-săptămâni-luni-
anotimpuri – ani-cicluri), la unele 
popoare calendarul era imaginat 
şi reprezentat ca o ierarhie a zei-
tăţilor, cu o subordonare strictă a 
celor mici şi inferioare în faţa ce-

lor mari şi superioare. La chinezi, 
el îl reprezintă pe Tai-Sui, spiri-
tul anului, în fruntea întregului 
personal compus din spiritele 
intervalelor de timp în ordine 
descrescândă, de la anotimpuri la 
zile. Egiptul helenic a construit o 
ierarhie sofi sticată alcătuită din 
decani – şefi i mitici ai grupurilor 
de stele.

O enigmă pentru noi rămâ-
ne ma tematizarea calendarului 
de către omul antic. Încă Pliniu 
remarca faptul că în calendarul 
druizilor se manifestă reproduce-
rea imaginii numerice a anilor la 
nivelul lunilor. Chinezii au stabi-
lit lungimea zilei de 12 ore, după 
numărul lunilor. În gen eral, până 
la calendarul iulian, la antici zi-
lele săptămânii erau cifre, lunile 
erau numere. Evreii nici în ziua 
de astăzi nu zic Duminică, ci Pri-
ma Zi. Majoritatea calendarelor 
constituiau o cifrare a numărului 
12, care face referinţă la 360 şi la 
alţi multipli ai lui 9 şi 12. Există 
în tendinţa aceasta ceva din ceea 
ce Pitagora observa în privinţa 
muzicii, spunând că ea redă ra-
porturile matematice dintre cor-
purile cereşti. Muzica se ţine pe 
intervale de timp afl ate în relaţii 
armonice. Iar armonia este ordi-
nea supremă, netulburată de fac-
torul subiectiv, care întotdeauna 
aduce în echilibrul universal un 
efect entropie, dezarmonizator. 
Tocmai de aceea, unii savanţi şi 
scriitori regretă faptul că romanii 
au introdus în cal endar, în locul 
armoniei divine a cifrelor, lucru-
rile trecătoare ale omului ce stau 
sub greşeli. De altfel, provocarea 
pe care a făcut-o Iulius Cezar, în 
faţa civilizaţiei terestre, prin desa-
cralizarea calendarului, urmările ei 
pentru destinul umanităţii nu sunt 
încă estimate cu toată seriozitatea.

O trăsătură universală a calen-
darelor mitologizate este îm-
plinirea (umplerea) calitativă a 
timpului prin contopirea lui cu 

evenimentele şi consacrarea zi-
lelor, părţilor zilei, anotimpurilor 
etc. diferitelor spirite şi zeităţi, ea 
păstrându-se până astăzi în denu-
mirile europene ale zilelor săptă-
mânii.

În mitologia mai multor po-
poare există eroi culturalizatori 
şi civili zatori, cele mai impor-
tante fapte ale cărora sunt toc-
mai instituirea Ordi nii cosmo-
gonice şi rostuirea Calen darului. 
La scandinavi acesta este Odin, 
care, după ce lumea a fost făcută 
din corpul unui titan, fi xează pe 
cer scânteile ţâşnite din infern, 
rostuindu-le locul şi calea şi des-
părţind ziua de noapte. Din acel 
mo ment se numără zilele şi anii. 
La hinduşi, Varuna stabileşte 
consecutivitatea schimbării zilei 
cu noaptea, venirii lunilor, ano-
timpurilor şi anilor, direcţia miş-
cării Soarelui, a Lunii şi a stelelor. 
Din cele mai vechi timpuri apare 
şi noţiunea de etalon de timp, 
model de durată temporală. La 
aceiaşi hinduşi, de pildă, etalonul 
este intervalul de timp, în care 
oul cu embrion de aur a plutit pe 
apele oceanului primordial până 
când din el s-a ivit creatorul lu-
mii, Brahma. Cu referire la ero-
ii culturalizatori, vom remarca 
aici, că ei îşi vedeau importanţa 
misiunii-menirii lor nu atât în in-
stituirea Ordinii, cât în a o dez-
vălui oamenilor, Prometeu al lui 
Eschil oferindu-ne, în acest sens, 
un model reprezentativ, alături 
de eroul fi nlandez al Kalevalei.

În opoziţie cu ordinea calen-
daristică, dezordinea, tulburarea 
ritmurilor de schimbare a ano-
timpurilor, zilelor şi nopţilor, 
dar mai ales accelerarea acestor 
ritmuri a generat în conştiinţa 
mitică nu meroase motive es-
catologice, de sfârşit de lume. 
Schimbarea ano timpurilor este 
reprezentată adeseori ca o luptă 
între eroi, învingătorului dăruin-
du-i-se viaţa şi un anume obiect 
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care semnifi că anotimpul co-
respunzător. Şi dimpotrivă, ţara 
minunilor, ţărmul făgăduinţei 
se caracterizează, în mituri, prin 
faptul că acolo schimbările ca-
lendaristice fi e că lipsesc, fi e că 
se afl ă într-o ordine şi într-o si-
metrie imperturbabile.

Tot de preistorie ţine tendinţa 
omului de a opera cu intervale de 
timp mult mai mari decât anul: 
ere, perioade, cicluri. În general, 
felul de a gândi lucrurile era, şi 
în acest sens, unul metaforic, de 
transbordare a sensurilor de la 
intervalele de timp mici la cele 
mari, de la natura pământeană 
la cosmos, ceea ce denotă con-
ştiinţa între gului, a organicului. 
Precum dimi neaţa, armindele, 
amurgul şi noaptea se asociază, 
corespun zător, cu primăvara, 
vara, toamna şi iarna, sau cu 
răsărirea, creşterea, înfl orirea şi 
ofi lirea plantei, tot aşa şi perioa-
dele mari de timp se ordonează 
după modelul: înfl orire şi bunăs-
tare, veacul de aur, apoi declinul 
treptat şi pieirea. De altfel, pes-
te milenii, mari savanţi istorici, 
cum ar fi  McNeill, au ajuns şi ei 
la concluzia că nu există progres 
nici în perioada istorică a ome-
nirii, ei având în vedere, desigur, 
nu as pectul tehnologic, ci acela 
legat de evoluţia omului ca enti-
tate in terioară.

În creaţia mitologică a po-
poarelor lumii se întâlnesc di-
ferite interpretări ale unităţilor-
intervalelor şi ale schimbărilor 
calendaristice: etice, spaţiale, 
cromatice, muzicale, faunistice 
şi planetare, zodiacale, astrale 
etc. În China, primăvara se aso-
ciază cu fi lantropia, toamna – 
cu dreptatea, vara – cu decen-
ţa, iarna – cu înţelepciunea. La 
Herisod anotimpurile sunt per-
sonifi cate în aceiaşi cheie etni-
co-morală. Daha, zeul celţilor, 
cântă dintr-o harpă fermecată şi 
în funcţie de felul cum cânta, ve-

nea un anotimp sau altul. Apolo 
mergea mai departe de invoca-
ţie: cu vibraţiile strunelor instru-
mentului la care cânta, el „acor-
da” cosmosul, predispunându-1 
către o stare de iarnă (cu strunele 
joase), de vară (cu strunele înal-
te) sau de primăvară (cu acorduri 
dorice). De multe ori calendarul 
era identifi cat cu corpul omu-
lui, iar intervalele de timp – cu 
diferite părţi ale corpului omu-
lui. Ca o legitate universală era 
identifi carea unităţilor calenda-
ristice cu diferite elemente ale 
cosmosului. Aspectul cromatic 
a fost şi rămâne o determinan-
tă a civilizaţiei semnului (China, 
Japonia, Coreea ş.a.). La chinezi, 
de exemplu, Cerul e împărţit în 
patru părţi: partea răsăriteană - 
„Dragonul verde” – Tin-fun – 
corespunde primăverii, planetei 
Jupiter, culorii albastre-sinilii, 
gustului acru, iar dintre elemen-
te – copacului (lemnului) şi din-
tre virtuţi – fi lantropiei; partea 
sudică – „Pasărea roşie” – Ciu-
tziao – corespunde verii, plane-
tei Marte, culorii roşii, gustului 
amărui, decenţei, focului.

Reprezentările calendaristice e-
rau totemice, pictografi ce, obiec-
tuale. Dar de cele mai multe ori 
marcarea se făcea prin construire 
(Heidegger a dezvăluit, poate, cel 
mai profund ceea ce înseamnă, 
fi losofi ceşte, construirea locului, 
revelându-ne că acolo unde nu 
există construire, nu există nici 
gândire). Se marca nu doar şi nu 
atât opera minoră a omului, cât 
mai ales măreţele evenimente şi 
Ordinea cosmică. Aşa au apărut 
piramidele, zikkuratele, Olimpi-
adele, sanctuarele dace, Oracolul 
din Delphi, ţesăturile paracas, 
desenele nazca, coloşii de pe 
insula Paştelui, acropolele de la 
Mikene, calendarele din pietre 
din Nordul Europei şi multe 
altele. Bradul de Anul Nou este 
clasat şi el la construcţiile calen-

daristice, iar omul de zăpadă – la 
modelele de sculpturi ţinătoare 
de calendar.

Din punct de vedere al  con-
strui rii, cea mai spectaculoasă ar-
hitectură calendaristică, aşa cum 
ne arată rezultatele cercetărilor din 
ultimii ani, au realizat-o strămoşii 
noştri daci. Ca şi unele popoare 
orientale, dacii măsurau timpul 
nu după Soare, ci după Lună şi 
după cerul înstelat. Prin observa-
ţii multiseculare, ei au descoperit 
Polul Nord Ceresc şi au consta-
tat că el  face o precesiune mile-
nară în jurul constelaţiei Drago-
nului, iar această constelaţie, la 
rândul ei, face o rotaţie în 24 de 
ore în jurul Polului Nord Ceresc. 
Dacă tragem o linie imaginară 
de la steaua Lambda (din coada 
Dragonului) la steaua Epsilon 
(de la piciorul lui), obţinem ca 
un ac de ceasornic, care ne arată 
cu exactitate minutul, ora, ziua, 
anul (descoperirea îi aparţine lui
Andrei Vartic). Măreaţa con-
strucţie a dacilor a însemnat 
construirea unui Dragon pă-
mântesc. Mai întâi, chiar con-
fi guraţia hotarelor nordice ale 
Daciei repetau curbura conste-
laţiei lor îndrăgite. Apoi, ei au 
înălţat, pe pământul lor, câte un 
sanctuar pentru fi ecare stea din 
Dragon şi din constelaţiile înve-
cinate lui. Astfel, harta construc-
ţiilor dacice este de fapt şi harta 
Dragonului şi a Polului Nord 
Ceresc.
Şi nu numai atât. Fiecare sanc-

tuar era ridicat în cinstea unui
eveniment. După linia Lambda-
Epsilon a Dragonului  (căreia pe 
pământul Daciei îi corespunde 
linia sanctuarelor Omu-Boilita-
Cugir-Pecica),  calculând regre-
siv, putem afl a în ce an a fost 
construită fi ecare din ele şi ce 
eveniment a avut loc în acel an. 

Aşa se face că întregul sistem de 
ziduri dacice este ca o carte, ca un 
letopiseţ. În centrul acestui sistem 
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se afl ă sanctuarul rotund de la
Sarmisegetusa – Regia, în mij-
locul căruia se afl ă un soare 
făcut din 16 bucăţi din ande-
zit (câte stele are Dragonul), 
pe cea de-a 15-a fi ind încrus-
tată o săgeată care indică Polul
Nord Ceresc şi Muntele Sfânt al
Daciei (Kogaionon). Semne de 
acest fel pot fi  găsite în mai mul-
te locuri ale Daciei, ele indicând, 
în mod cifrat, calea de orientare 
în ansamblul arhitectural al ţării. 
Era o topografi e cosmogonică 
unicală în toată lumea, baza-
tă pe cunoştinţe astronomice, 
matematice, geometrice, fi zice, 
fi losofi ce, tehnologice prin care 
strămoşii noştri au întrecut cu 
mult timpul lor. La acestea se 
adaugă, în construcţiile dacilor, 
diferite modalităţi, utilizate şi 
de alte civilizaţii, de a marca in-
tervalele de timp prin raporturi 
matematice şi geometrice sau 
prin efecte de lumină şi umbră. 
Faptul că aceste construcţii ale 
predecesorilor noştri nu s-au 
conservat, ca la alte popoare, ră-
mâne o enigmă ce urmează a fi  
dezlegată.

Apariţia cuvântului scris a dat 
naştere conştiinţei de sine, iar 
întâlnirea scrierii cu calendarul 
au produs conştiinţa istorică. 
Mircea Eliade a făcut chiar o 
împărţire a existenţei umanită-
ţii pe acest criteriu, spunând că 
tot ce s-a în tâmplat până la apa-
riţia scrisului este preistorie, iar 
istoria a început odată cu scrie-
rea. Şi, într-adevăr, în perioada 
când omul începe să folosească 
semnele, apare şi nu mărătoarea 
anilor, de la un anumit început, 
mai întâi pentru a imor taliza 
perindarea unor dinastii (ca în 
cartea „Numerii” din Biblie), 
apoi pentru urmărirea succesiu-
nii generaţiilor, ceea ce a dus la 
formarea conştiinţei de neam, ca 
să se ajungă la acea istorie, pen-
tru care cronologia dă un suport 

formal temporalităţii, iar timpul 
devine suport material al eve-
nimentelor. În funcţie de mo-
mentul pornirii aces tei „roţi” a 
memoriei legate de întemeiere şi 
rămânere (întemeierea, zice H.-
R. Patapievici, naşte momentul, 
iar rămânerea – scrisul), la dife-
rite popoare sunt diferite şi sis-
temele de împărţire, măsurare şi 
numărare a intervalelor de timp. 
Evreii numără anii de la „face-
rea lumii”, adică din anul 3762 
înainte de Hristos, chinezii - de 
la urcarea pe tron a primului îm-
părat din dinastia Zao, adică din 
anul 2357 î. Hr.; romanii îi nu-
mărau de la întemeierea Romei, 
adică din anul 754 î. Hr. etc. În 
funcţie de origine, de suportul 
măsurărilor (Soarele, Luna ş.a.), 
se cunosc peste 200 de sisteme 
calendaristice sau ere. În anul 46 
î. Hr., în timpul lui Iulius Cezar, 
este instituit Calendarul Iulian. 
Acesta însă nu a rezolvat pro-
blema incompatibilităţii calen-
darelor întocmite şi utilizate de 
diferite naţiuni, ceea ce îngreuia 
asis tenţa documentară şi proto-
colară a relaţiilor internaţionale. 
În plus, numărătoarea anilor de-
venise un proces sofi sticat, ane-
voios, care cerea eforturi cere-
brale deosebite. George Coşbuc, 
în comentariile la Divina Comedie 
(vol.I, A. Date cro nologice) făcea 
dovada unei minţi ieşite din co-
mun, elucidând în mod strălucit, 
pe baza unei documentări şi a 
unei erudiţii debordante, aceas tă 
temă, singura eroare ce i-a scă-
pat (neînsemnată, de altfel) fi ind 
aceea relativă la anul naşterii lui 
Hristos.

Meritul de a pune ordine în 
această chestiune îi aparţine 
unui strămoş de-al nostru, daco-
ro-manului Dyonisius Exiguus, 
care în anul 525 propune intro-
ducerea calendarului creştin cu 
împărţirea timpului în două ere 
distincte: până la Hristos (era ve-

che, antică) şi după Hristos (era 
noastră). Exiguus era continu-
atorul strălucitelor generaţii de 
cărturari (fi losofi , matematici-
eni, geografi , istorici, astronomi, 
scriitori) din Sciţia Minor, parte 
a Daciei afl ată pe teritoriul Do-
brogei de astăzi, pe care Nestor 
Vornicescu i-a scos din negura 
uitării, scriind memorabila-i mo-
nografi e despre începuturile li-
teraturii patristice, demonstrând 
că istoria ei şi istoria literaturii 
noastre în general numără pes-
te două mii de ani. Era creştină, 
introdusă de Exiguus în timpul 
când era arhivar şi interpret de 
greacă şi latină la curtea papală, 
are ca origine de numărare anul 
naşterii lui Iisus Hristos, consi-
derat a fi  anul 754 de la înteme-
ierea Romei. Calendarul creştin 
al lui Exiguus este calendarul 
universal folosit în relaţiile ofi ci-
ale dintre state până astăzi.

Problema care s-a iscat după 
aceea a fost (şi mai rămâne) 
diferenţa dintre anul tropic şi 
anul ca lendaristic. Anul tropic, 
precum se ştie, este intervalul 
de timp dintre două echinoc-
ţii de primăvară con secutive şi 
are durata de 365 de zile, 5 ore, 
48 de minute şi 46 de se cunde. 
Anul calendaristic aproxi mează 
printr-un număr întreg de zile 
anul tropic. Această aproximare 
a anilor tropici prin ani calenda-
ristici conduce la acumularea de 
erori. Sistemul iulian, pe care s-a 
bazat Calendarul lui Exiguus, in-
troducea o eroare de trei zile în 
decurs de patru secole.

În 1582, la solicitarea Papei 
Grigore al XIII-lea, a fost al-
cătuit sistemul gregorian, care 
elimină erorile de calculare a 
timpului, acumulate de Calenda-
rul iulian, introducând o eroare 
de numai o zi la 3000 de ani. În 
acelaşi an la acest calendar au 
trecut o parte din ţările Europei 
Centrale. În acel an se lichida o 
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eroare de 11 zile (data ultimei 
zile după Calendarul iulian era 
de 4 octombrie 1582, iar data 
primei zile după cel gregorian 
era de 15 octombrie 1582). Pe 
teritoriul actualei Republici Mol-
dova trecerea la calendarul gre-
gorian s-a făcut precum urmea-
ză: în Transnistria - miercuri, 31 
ianuarie 1918, iar între Nistru şi 
Prut - în ziua de duminică, 31 
martie 1919, eroarea ce trebuia 
lichidată constituind deja 13 zile 
(data primei zile după calendarul 
gregorian a fost, de 14 februa-
rie 1918 şi, respectiv, de 14 apri-
lie 1919). Din acel moment, cu 
referire la calendarul creştin, la 
noi se folosesc noţiunile de stil 
vechi şi stil nou, diferenţa dintre 
aceste două stiluri fi ind egală cu 
eroarea eliminată prin trecerea 
la calendarul gregorian, adică de 
13 zile.

Primele reprezentări ale calen-
darului pentru uz practic, sub 
forma de tablou al zilelor anului, 
apar de timpuriu (în paleolitic), 
odată cu crearea scrierilor sinte-
tice. Cele dintâi calendare erau 
constituite din noduri şi semne, 
forme de scrieri primitive care 
l-au inspirat pe Nichita Stănescu 
atunci când a creat un celebru 
ciclu de poeme purtând în titlu 
aceste două cuvinte. Plecând în 
depărtări, soţul îi lasă consoartei 
sale o sfoară, în care erau făcu-
te atâtea noduri câte zile trebuia 
să se afl e în drum. Acesta a fost 
începutul. Mai apoi, frânghii şi 
sfori de acest fel au apărut în 
multe locuinţe, nodurile ajun-
gând să însemne zile de naştere, 
zilele morţii celor apropiaţi, zile-
le pentru semănat, pentru cules 
ş.a.m.d. Cu timpul aceste calen-
dare au devenit complexe, fi ind 
alcătuite din mai multe frânghii 
şi sfori, cu multiple combinări 
de noduri. În muzeul amerindie-
nilor, din New York, care deţine 
o bogată colecţie de calendare 

de acest fel, se păstrează şi un în-
treg letopiseţ „scris” cu noduri. 
Cursul zilelor se mai fi xa şi cu 
ajutorul unor crestături (semne) 
făcute pe beţe. Natura mnemo-
tehnică a nodurilor şi semnelor 
s-a păstrat până astăzi, de unde 
expresia: „Fă un nod la ceva ca 
să nu uiţi”. Rânduiala zilelor şi 
a anilor se marca de asemenea 
pe stâlpi de lemn sau de piatră, 
pe lespezi de piatră, pe plăci de 
lut. Apariţia scrierilor analitice 
şi a materialelor mai practice 
(scoarţă, pergament, papirus, 
hârtie) a favorizat circulaţia tot 
mai largă a tablourilor calenda-
ristice. Sub aspect conţinutal, 
evoluţia calendarelor manuscri-
se a fost în funcţie de evoluţia 
şi aprofundarea conştiinţei. La 
începuturi, informaţiile cuprinse 
de calendar se refereau la rân-
duiala cosmică şi naturală, cu 
intercalări ţinând de zilele mai 
importante ale casei. Odată cu 
dezvoltarea conşti inţei religioa-
se şi de neam, în calen dare se 
includ date referitoare la împă-
raţi, dinastii, ritualuri, sfi nţi, zei. 
Ascensiunea conştiinţei istorice 
a condus la introducerea a tot 
mai multe date despre oameni, 
până la urmă ajungându-se la 
diferenţierea calendarelor laice 
de cele religioase. Răspândirea 
în masă a calendarelor şi infor-
maţiilor calendaristice a început 
pentru prima dată în China, în 
sec.III î. Hr., datorită inventării 
hârtiei, dar mai ales în sec. V-VI 
d. Hr., de când începe să fi e 
aplicată metoda xilografi că de 
tirajare şi când apare prima ga-
zetă din lume - „Dzin bao” - în 
ea incluzându-se sistematic date 
calendaristice.

Deşi scrierea sistematizată 
apare în acelaşi sec. XIV î. Hr. în 
Asia (la chinezi) şi în Europa (la 
fenicieni), în ceea ce priveşte răs-
pândirea calendarelor europenii 
au întârziat (calendarul tipărit, 

de exemplu, apare în Europa cu 
aproape un mileniu mai târziu 
decât în China, iar imprimeria cu 
litere mobile - la mai mult de pa-
tru secole distanţă, încât, atunci 
când spunem că era tiparului a 
fost deschisă de Gutenberg, co-
mitem o mare nedreptate faţă 
de chinezul Py Şen). Totuşi nu 
trebuie să uităm că, aşa cum 
arată rezultatele unor cercetări 
mai noi, în Europa a existat, cu 
mult înainte de scrierile sinteti-
ce, analitice şi fonetice, alfabetul 
geometric unii specialişti, An-
drei Vartic, de exem plu, îi mai 
zic şi „alfabetul AA”, asociindu-l 
cu HTML-ul. O plăcuţă de os, 
descoperită la Mitoc (Româ-
nia), conţine un mesaj din trei, 
şase şi nouă linii incizate, orga-
nizate matematic, care se referă 
la luni şi anotimpuri şi, mai ales, 
la limitele în care este pus omul 
de către Ordinea calendaristică. 
Plăcuţa a fost datată cu anul 27 
000 î. Hr. Figuri, fusaide şi alte 
obiecte conţi nând mesaje geo-
metrice, inclusiv calendaristice, 
datate cu perioadele paleolitică 
şi neolitică, au fost găsite la Me-
zin (Ucraina), Brânzeni, Cosăuţi, 
Cărbuna şi Dănceni (Repub lica 
Moldova), Vinca (Iugoslavia) şi 
în alte localităţi. Ansamblul de 
artefacte descoperite în ele ne 
per mit să reconstituim o perioa-
dă de circa 30 mii de ani de di-
naintea erei noastre, cu o cultură 
calen daristică pivotată pe ideo-
logia numerelor şi a fi gurilor ge-
ometrice, cultură care urmează 
să fi e înţeleasă la justa ei valoa-
re de către omul secolului XXI 
şi care, decodifi cată, s-ar putea 
întâmpla să ni se arate nu mai 
puţin avansată, ca gândire, decât 
informatizarea actuală. Limbajul 
matematico-geometric este mult 
mai încăpător, mai econom, el 
este mult mai durabil în ceea ce 
priveşte păstrarea informaţiei în 
timp şi, în sfârşit, poate fi  înţeles 
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de mai multe popoare, indife-
rent de limba pe care o vorbeşte 
unul sau altul. În plus, el pare să 
ascundă, în ceea ce nouă ni se 
par a fi  nişte cifruri enigmatice, 
iar pentru omul primor dial e po-
sibil să fi  fost nişte revelaţii (în 
ideologia numărului 9, de pildă), 
anumite principii şi legi ale Uni-
versului, de care atârnă dăinuirea 
în timp şi echilibrul existenţial. 
În legătură cu aceasta, unii cer-
cetători susţin că europenii (mai 
ales cei din spaţiul carpato-da-
nubian, care e considerat leagă-
nul civilizaţiei umane) s-au opus 
mult timp alfabetizării. O mai fi  
fost la mijloc, poate, şi acel „cea-
sornic” perfect pe care îl alcătu-
iesc Polul Nord Ceresc şi con-
stelaţia Dragonul şi care poate 
fi  „citit” oricând, fără a fi  nevoie 
să inventezi scrieri şi modalităţi 
de imprimare. Dar poate că mo-
tivul era acela al împotrivirii eu-
ropenilor (a elitei lor, pentru că 
nu se ştie dacă paleoinformatica 
putea fi  însuşită de mulţime, aşa 
ca alfabetul) faţă de urbaniza-
re, în care ei intuiau un pericol 
existenţial, alfabetizarea fi ind, pe 
atunci, unul din însemnele em-
blematice ale oraşului.

Aşa sau altfel, din ceea ce se 
cunoaşte până acum reiese că 
până în sec. XV, în Europa au 
circulat ca lendare manuscrise, 
de cele mai multe ori în formă 
de foi volante. Primele calenda-
re tipărite sub for mă de carte 
se consideră calenda rele „tur-
ceşti” (1455), calendarul medical 
(1456) şi tabelul astrologie pe 30 
de ani (1457-1487) tipărite de 
Gutenberg. Însă drept modele 
de alcătuire şi editare au servit 
mai mult calendarul scos în 1474 
de Iohannes Muller şi „Calendri-
er de bergers” („Calendarul păs-
torilor”), tipărit în 1491 de fran-
cezul Guy Marchant. În Rusia, 
primele ediţii tipărite ce conţi-
neau informaţii calendaristice au 

fost cele scoase în 1562-1564 de 
Ivan Feodorov, iar drept model 
a servit mulţi ani ca lendarul civil 
scos în 1709 sub supra vegherea 
ţarului Petru cel Mare.

Cu privire la spaţiul nostru 
istoric, atunci când este vorba 
de scrierea, tipărirea şi circulaţia 
literaturii - calendaristice, cerce-
tătorii acordă atenţie mai mult 
celor cu caracter laic şi literar, 
evidenţiindu-le mai ales pe ace-
lea care poartă în titlu cuvintele 
calendar şi almanah. Se menţio-
nează astfel circulaţia calendare-
lor ce veneau cel mai adesea din 
Italia, Austria şi Ger mania, une-
le traduse, cum a fost tălmăcirea, 
în 1698, a unui prognosticon, 
din germană în greacă, pentru 
Constantin Brâncoveanu şi se 
scot în prim-plan primele calen-
dare tipărite în limba română: 
„Calendari acumu întâiu ru-
mânescu alcătuim....”, tipărit în 
1731, la Braşov, de Petcu Şoanul, 
iar în Moldova – „Calendariu pe 
112 ani scos din multe feliuri 
de cărţi...”, tradus de V. Măză-
reanu şi tipărit la Iaşi, în 1785, 
de fraţii Mihail şi Policarp Stril-
biţchi, ambele fi ind con siderate 
tipărituri naţionale de pionierat, 
fără să se accentueze predilec-
ţia (înveterată, de altfel) pentru 
conţinutul nereligios şi pen tru 
cuvântul-cheie din denumire. 
Tabloul s-ar schimba, evident, 
dacă am include în el scrierile şi 
tipăriturile cu o altă titulatură de-
cât aceea de calendar sau almanah, 
dar care sunt calendaristice prin 
excelenţă, şi dacă am abandona 
diferenţierea lor după caracterul 
religios sau laic, mai im portant 
părându-ni-se a fi  criteriul bibli-
ologic, acela al pivotării lor pe 
rânduiala zilelor anului. În acest 
fel, nu am putea să nu menţio-
năm ca prime tipărituri cu carac-
ter calen daristic Liturghierul de la 
1508, scos cu grija voievodului 
Radu cel Mare, la Târgovişte, şi 

Mineiul tipărit în 1546 de Liuba-
vici şi Moise. Altul ar fi  şi tabloul 
sinoptic al apariţiei tipăriturilor 
calendaristice în limba română: 
1570 – „Liturghierul” tipărit de 
Coresi; 1643 – „Antologhionul” 
de la Câmpulung; 1698 – „Mi-
neiul” scos la Buzău; 1731 – Ca-
lendarul lui Petcu Şoa nul; 1781 – 
„Minologhionul” de la Blaj; 1785 
– Calendarul lui Strilbiţ chi, 1795 
– „Calendariu acum a doua oară 
tipăritu”, la Bucureşti; 1809 – 
seria calendarelor de perete in-
augurată la Cernăuţi de Vasile 
Ţintilă; 1814 – „Liturghierul” 
scos la tipografi a exarhicească 
din Chişi nău; 1819 – „Mineiul 
de obşte”, scos la aceeaşi tipo-
grafi e chişinăuiană, bibliografi at, 
caşi „Liturghierul” din 1815, de 
Paul şi Zamfi ra Mihail în „Acte 
în limba română tipărite în Ba-
sarabia (1812-1830)”; 1830 – 
„Lista de sărbători împărăteşti 
şi a zilelor de victorii”, scoasă la 
Tipografi a Duhovnicească din 
Chişinău; 1830 – „Calendariu 
zilnic” de la Iaşi; 1835 – „Calen-
dariu nou”, editat de Gheorghe 
Asachi; 1842 – „Almanahul de 
învăţătură şi petrecere”, editat 
până în 1846 de Mihail Kogăl-
niceanu, iar în 1847-1869 de 
Gheorghe Asachi; 1861 – „An-
tologhionul de la Chişinău”; 
1883 – Almanahul Societăţii 
„România Jună” (Viena), în 
care s-a publicat pentru prima 
dată „Lu ceafărul” lui Eminescu 
ş.a.m.d. Şi rul ar putea fi  continu-
at, dar ne oprim la aceste ediţii 
rare şi bibli ofi le, nu înainte de a 
sublinia că ierarhia cronologică 
ar putea fi  modifi cată, în funcţie 
de desco perirea altor ediţii, mai 
vechi, sau a precizărilor ce sur-
vin mereu, în urma cercetărilor 
paleografi ce şi de altă natură, în 
ceea ce priveşte datarea publica-
ţiilor et caetera.

În perioada postbelică, în 
Repub lica Moldova s-au fă-
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cut remarcate „Calendarul de 
masă”, editat din 1967 până prin 
deceniul al nouălea, almana-
hul „Patrimoniu” al bibliofi lilor 
din Moldova (nr. 1,2,3 - 1987, 
1988, 1989), scos de Societatea 
prietenilor cărţii „Vasile Alec-
sandri” şi câteva almanahuri li-
terare („Dintre sute de catarge”, 
„Glasuri tinere”, „Meridiane”, 
„Pa norama” ş.a. care au văzut 
lumina tiparului, fără o regula-
ritate strictă, în anii ’60 - ’80 ai 
secolului trecut).

Din 1958 Biblioteca Naţiona-
lă a publicat liste de literatură 
la datele memorabile şi remar-
cabile ale Mol dovei, sub dife-
rite titluri: „Date memorabile” 
(1958-1964), „Calen darul date-
lor memorabile ale Mol dovei” 
(1964-1971), „Timpuri. Oa meni. 
Evenimente” (1971-1977), „Lis-
te bibliografi ce de recoman-
dare pentru date însemnate 
şi memo rabile ale Moldovei” 
(1977-1991). Primul coordona-
tor şi alcătuitor a fost Alexandra 
Kneazev. Printre cei mai prodi-
gioşi alcătuitori ulteriori s-au nu-
mărat Ion Madan, Tamara Isac, 
Nina Melenciuc, Elena Sănduţă 
şi Valeria Matvei.

În 1992, în locul „Listelor...” a 
început să fi e elaborat Calendarul 
bibliotecarului, acesta transformân-
du-se, în anul 2000, în Calendar 
Naţional.

Ediţia de faţă a calendarului 
nos tru vizează anul, în care Bi-
blioteca Naţională va împlini 170 
de ani de la inaugurare. Rostul ei 
în viaţa calendaristică a Moldo-
vei a fost şi rămâne unul major – 
atât prin edi tarea Calendarului 
Naţional, singu ra, la ora actua-
lă, publicaţie fun damentală de 
acest gen în republică, de care se 

conduc toate mediile, cât şi prin 
activitatea de difuzare culturală, 
a cărei reformă, din ultimul an, 
a transformat această instituţie 
într-un pivot şi într-un centru 
motrice al calendarului vieţii cul-
turale, spirituale şi ştiinţifi ce a 
Moldovei. Eminescu spunea că 
„secretul vieţii lungi a unui stat 
stă în ierarhia meritului”. Calen-
darul aşază o astfel de ierarhie, 
iar Biblioteca Naţională o însu-
fl eţeşte, rostuind conservarea, 
circulaţia şi dăinuirea valorilor.

Bibliografi e selectivă:
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pânirea rusă. – Chişinău, 1923. – 
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culture // Academie Romaine. Etu-
des et recherches, XIII. – Bucureşti, 
1941.

COŞBUC, GEORGE. Comentariu 
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nău : Car tier, 2001. – P. 7-87.

DAVID, ALEXANDRU. Tipărituri ro-
mâneşti în Basarabia sub stăpânirea 
rusă (1812-1918): Bibliogr. – Chişi-
nău : Universitas, 1993. – 223 p.

ECO, UMBERTO. Insula din ziua 
de ieri. – Constanţa : Pontica, 1995. – 
P. 242-270

FLOCON, ALBERT. L’univers des li-
vres. – Paris: Hermann, 1961 – 473 p.

HEIDEGGER, MARTIN. Originea 
operei de artă. – Bucureşti : Univers, 
1982. – P. 146-166.
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Amarcord, 1998. – 248 p.
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cicI.: în 2 Vol. Vol.1. – Chişinău, 
1985. – P. 29,276.

*MADAN, ION. Cartea Moldo-
vei So vietice. – Chişinău : Cartea 
Moldo venească, 1975. –128 p.

MATEEVICI, ALEXEI. Tipăriturile 
noas tre bisericeşti. Din trecutul cărţi-
lor bisericeşti tipărite în limba moldo-
venească // Luminătorul. – 1913. – 
Nr. 4, 6, 7, 8, 9.

MCNEILL, WILLIAM H. Ascensiu-
nea Occidentului: O istorie a comuni-
tăţii umane şi un eseu retrospectiv. – 
Chişinău : Arc, 2000. – 818 p.

MIHAIL, PAUL. Acte în limba ro-
mână tipărite în Basarabia. Vol. I 
(1812 - 1830) / Paul Mihail, Zamfi ra 
Mihail. – Bucureşti : Edit. Acad. Ro-
mâne, 1993. – 411 p.

OLTEANU, VIRGIL Din istoria şi 
arta cărţii: Lexicon. – Bucureşti : Ed. 
Encicl., 1992. – 399 p.

PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN.
Zbor în bătaia săgeţii: Eseu asupra 
formării. – Bucureşti : Humanitas, 
1995. – P.  269 - 296.

RABINOVIC, E.G. Tip kalendarâ 
i tipologia kul’tury. – Moskva, 1978 – 
123 p.

SEKNIŞKOV, S.I. Istoria kalenda-
râ i hronologiâ. – Moskva, 1977. – 
347 p.

SIMONESCU, DAN. Pagini din 
istoria cărţii româneşti / Dan Simo-
nescu, Gheorghe Buluţă. – Bucureşti : 
Ed. Ion Creangă, 1981. – 189 p.

VARTIC, ANDREI. Drumul spre 
Kogaionon = Magistrale spirituale 
ale civilizaţiei dace. – Chişinău : Ba-
sarabia, 1998. – P. 146-152.

VARTIC, ANDREI. O istorie geo-
metrică a lui Homo Sapiens. – www.
angelfire.com/Journal/varticbooks, 
2000. – 41 p.

VARTIC, ANDREI. întrebarea cu 
privire la paleoinformatică. – www.
dacia org / paleoinformatica, 2000. – 
15 p.

VARTIC, ANDREI. De la topogra-
fi a cos mogonică la Kogaionon. – 
www.our-net.md / ~ anotheriste, 
2001 – 38 p.

VLADIMIROV, L. I. Vseobs”aâ isto-
ria knigi: Drevnij mir; Srednevekov’e; 
Voz-rozden’e.XVII vek. – Moskva : 
Kniga, 1988. – 312p.

VORNICESCU, NESTOR. Prime-
le scrieri patristice în literatura româ-
nă : sec. IV-XVI. – Craiova : Scrisul 
românesc, 1992. – 375p.

Articol preluat din Calendar 
Național 2002, p. 3-8

Alexe RĂU
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DECENII, ANI, SĂPTĂMÂNI, ANIVERSĂRI, SĂRBĂTORI TRADIŢIONALE, 
NAŢIONALE, ZILELE INTERNAŢIONALE (MONDIALE), 

COMEMORATIVE ŞI PROFESIONALE

Declaraţiile ONU de lungă durată:
2013-2022 Deceniul internaţional pentru apropierea între culturi; 
2014-2024 Deceniul energiei durabile pentru toţi; 
2016-2025 Deceniul de acţiune al Naţiunilor Unite privind nutriţia;
2016-2025 Al treilea deceniu al dezvoltării industriale în Africa;
2018-2027 Al treilea deceniu al Naţiunilor Unite pentru eradicarea sărăciei;
2018-2028 Deceniul internaţional de acţiune „Apa pentru dezvoltare durabilă”;
2019-2028 Deceniul de pace, în memoria lui Nelson Mandela;
2019-2028 Deceniul agriculturii de familie;
2021-2030 Al doilea deceniu ONU de acţiune pentru siguranţa rutieră;
2021-2030 Deceniul pentru îmbătrânirea sănătoasă;
2021-2030 Deceniul ONU pentru restaurarea ecosistemelor;
2021-2030 Deceniul ştiinţei oceanice pentru dezvoltare durabilă;
2022-2032 Deceniul internaţional al limbilor indigene. 

Săptămânile tematice ONU pentru anul 2022:
Săptămâna mondială a armoniei interconfesionale (1-7 februarie);
Săptămâna solidarităţii cu popoarele care luptă împotriva rasismului şi a discriminării rasiale (21-27 mar-
tie);  
Săptămâna mondială a imunizării (24-30 aprilie);
Săptămâna solidarităţii cu popoarele din teritoriile neautonome (25-31 mai);
Săptămâna mondială a alăptării (1-7 august);
Săptămâna mondială a spaţiului (4-10 octombrie);
Săptămâna mondială a dezarmării (24-30 octombrie);
Săptămâna internaţională a ştiinţei şi păcii (6-12 noiembrie).

Anul 2022 este declarat:
Anul internaţional al pescuitului artizanal (ONU);
Anul internaţional al sticlei (ONU);
Anul internaţional al ştiinţelor de bază (ONU);
Anul european al tineretului (Comisia europeană);
Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi Anul comemorativ al sfi nţilor isihaşti Simeon 
Noul Teolog, Grigore Palama şi Paisie de la Neamţ (Patriarhia Română);
Anul Recunoştinţei faţă de veteranii de război, participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrită-
ţii şi independenţei Republicii Moldova (Parlamentul RM);
Anul Dionis Tanasoglu în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova
Anul Consolidării relaţiilor dintre bibliotecă şi comunitate (Ministerul Culturii RM); 
Anul cultural Eugen Doga în municipiul Chişinău (Consiliul Municipal Chişinău);
Anul Lucrătorului Medical din municipiul Chişinău (Consiliul Municipal Chişinău).

Au fost desemnate:
Capitala Mondială a Cărţii – Guadalajara (Mexic);
Capitala Mondială a Designului – Valensia (Spania);
Capitala Mondială a Sportului – Haga (Olanda);
Capitala Europeană a Sportului – Glasgow (Scoţia);
Capitala Europeană a Tineretului – Tirana (Albania);
Capitala Europeană a Voluntariatului – Gdansk (Polonia);
Capitala Verde a Europei – Grenoble (Franţa);
Capitalele Europene ale Culturii – Novi Sad (Serbia), Kaunas (Lituania) şi Esch (Luxemburg);
Capitala Naţională a Tineretului – Ştefan Vodă (Republica Moldova).
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Aniversări UNESCO: 
600 de ani de la moartea lui Süleyman Çelebi, fi losof  şi poet (1351-1422) (Turcia, cu sprijinul Azerbai-
djanului, Bosniei şi Herţegovinei, Georgiei, Malaeziei, Macedonia de Nord, României şi Ucrainei);
150 de ani de la naşterea lui Akhmet Baitursynuly, lingvist şi scriitor (1872-1937) (Kazahstan, cu spri-
jinul Republicii Belarus, Republicii Islamice Iran, Tadjikistanului şi Turciei);
100 de ani de la naşterea lui Fikret Amirov, compozitor (1922-1984) (Azerbaijan, cu sprijinul Kârgâzsta-
nului, Federaţiei Ruse şi Turciei)

Cărţi aniversare:
835 de la consemnarea creaţiei epico-eroice a lumii slave „Cuvânt despre oastea lui Igor” („Сло ́во о 
полку́ И ́гореве”) (1187);
765 de ani de la scrierea celebrului poem al lui Saadi Shirazi „Flori de grădină” („Bustan”) (1257);
470 de ani de la publicarea romanului „Gargantua şi Pantagruel” („Gargantua et Pantagruel”) de 
Francois Rabelais (1552);
380 de ani la apariţia lucrării „Mărturisirea Ortodoxă” de Petru Movilă, aprobată de Sinodul din 27 oct. 
1642, de la Iaşi, devenită o carte de căpătâi pentru ortodocşii din întreaga lume; 
260 de ani de la apariţia romanului „Èmile sau despre educaţie” („Émile ou de l’Éducation”) (1762);
260 de ani de la publicarea romanului „Regele-cerb” („Il re cervo”) de Carlo Gozzi (1762);
195 de ani de la apariţia romanului „Preria” („The Prairie”) de Fenimore Cooper (1827);
190 de ani de la apariţia romanului „Dubrovski” de Alexandr Puşkin (1832); 
185 de ani de la apariţia romanului „La răscruce de vânturi” („Wuthering Heigts”), unicul roman al 
Emiliei Brontë (1837);
175 de ani de la publicarea romanului „Jane Eyre” de Charlotte Brontë (1847)
170 de ani de la publicarea romanului „Coliba unchiului Tom” („Uncle Tom’s Cabin”) de Harriet Be-
echer Stowe (1852);
170 de ani de la publicarea baladei populare „Mioriţa” (1852);
165 de ani de la publicarea romanului „Doamna Bovary” (Madame Bovary), roman de Gustave Flaubert 
(1857);
160 de ani de la publicare romanului „Mizerabilii” („Les Miserables”) de Victor Hugo (1862);
160 de ani de la publicarea romanului istoric „Salambo” de Gustave Flaubert (1862);
160 de ani de la publicarea romanului „Părinţi şi copii” („Отцы и дети”) de Ivan Turghenev (1862);
150 de ani de la publicarea romanului „Sărmanul Dionis” de Mihai Eminescu (1872);
150 de ani de la publicare „Tartarin din Tarascon” („Tartarin de Tarascon”) de Alphonse Daudet 
(1872).
145 de ani de la apariţia romanului „Anna Karenina” de Lev Tolstoi (1877); 
145 de ani de la publicarea poveştii „Povestea lui Harap Alb” de Ion Creangă (1877);
130 de ani de la publicarea romanului „Aventurile lui Sherlock Holmes” („The Adventures of  Sher-
lock Holmes”) de Arthur Conan-Doyle (1892);
130 de ani de la publicarea romanuluui „Castelul din Carpaţi” („Le Chateau des Carpathes”) de Jules 
Verne (1892);
120 de ani de la publicarea romanului „Câinele din Baskerville” („The Hound of  the Baskerilles”) de 
Arthur Conan-Doyle (1902);
110 ani de la publicarea piesei „Pigmalion” de George Bernard Shaw (1912);
100 de ani de la publicarea romanului „Pădurea spânzuraţilor” de Liviu Rebreanu (1922);
100 de ani de la apariţia romanului „Ulise” („Ulisses”) de James Joyce (1922);
95 de ani de la publicarea romanului „Spre far” („To the Lighthouse”) de Virginia Woolf  (1927);
95 de ani de la publicarea ultimului volum din seria de şapte volume a romanului (1913–1927) „În cău-
tarea timpului pierdut” („À la recherche du temps perdu”) de Marcel Proust (1927);
95 de ani de la publicarea romanului „Concert de muzică de Bach”, roman de Hortensia Papadat 
Bengescu (1927);
90 de ani de la apariţia romanului „Călătorie la capătul nopţii” („Voyage au bout de la nuit”) de Louis-
Ferdinand Céline (1932); 
90 de ani de la apariţia romanului „Minunata lume nouă” („Brave New World”) de Aldous Huxley 
(1932); 
90 de ani de la apariţia romanului „Nunta domniţa Ruxanda” de Mihail Sadoveanu (1932);
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80 de ani de la publicarea cărţii „Micul prinţ” („Le petit prince”) de Antoine de Saint-Exupery (1942);
80 de ani de la apariţia trilogiei „Fraţii Jderi” de Mihail Sadoveanu (1935-1942);
80 de ani de la apariţia romanului „Străinul” („L´Etranger”) de Albert Camus (1942);
70 de ani de la apariţiei volumului de versuri „Macii şi amintirile” („Mohn und Gedächtnis”) de Paul 
Celan (1952);  
70 de ani de la publicare „Aşteptându-l pe Godot” („En attendant Godot”) de Samuel Beckett  (1952);
70 de ani de la publicare „Bătrânul şi marea” („The Old Man and the Sea”) de Ernest Hemingway” 
(1952);
70 de ani de la publicarea romanului „Nicoară Potcoavă” de Mihail Sadoveanu (1952);
70 de ani de la publicarea romanului „Omul invizibil” („Invisible Man”) de Ralf  Ellison (1952);
60 de ani de la apariţia romanului „Carnetul auriu” („Golden Notebook”) de Doris Lessing (1962);
60 de ani de la publicare „Poveşti spuse la telefon” („Favole al telefono”) de Gianni Rodari 1962;
60 de ani de la publicare „Timm Taller sau râsul vândut” („TimmThaler oder das Verkaufte: Lachen”) 
de James Kruss (1962);
60 de ani de la publicarea cărţii de eseuri „Labirinturi” („Los laberintos”) de Jorje Luis Borges (1962);
60 de ani de la publicarea romanului „Oraşul şi câinii” („La ciudat y los perras”) de Mario Vargas Llosa 
(1962);
55 de ani de la apariţia romanului „Un veac de singurătate” („Cien años de soledad”) de Gabriel Garcia 
Marques (1967);
50 de ani de la publicarea romanului „Cartea verii” („Sommarboken”) de Tove Jansson (1972);
50 de ani de la publicarea romanului „Oraşele nevăzute” („Le citta invisibili”) de Italo Calvino (1972).

***
Anul Nou – 1 ianuarie 
Ziua mondială a păcii (proclamată de Vatican) – 1 ianuarie 
Naşterea Domnului Iisus Hristos / Crăciunul (stil vechi) – 7 ianuarie 
Ziua mondială a rezervaţiilor naturale – 11 ianuarie 
Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova – 15 ianuarie 
Ziua comemorării lui Mihai Eminescu – 15 ianuarie 
Ziua diplomatului în Republica Moldova – 17 ianuarie 
Ziua internaţională a îmbrăţişărilor – 21 ianuarie 
Ziua unirii Principatelor Dunărene Moldova şi Ţara Românească (1859) – 24 ianuarie 
Ziua mondială a vămilor – 26 ianuarie 
Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului – 27 ianuarie 
Ziua internaţională de mobilizare împotriva războiului nuclear – 28 ianuarie 
Ziua europeană a protecţiei datelor personale – 28 ianuarie 
Ziua lucrătorului Procuraturii în Republica Moldova – 29 ianuarie 
Ziua internaţională a nonviolenţei în şcoli – 30 ianuarie 
Ziua internaţională a cititului împreună – 1 februarie 
Ziua europeană a siguranţei pe Internet (prima zi de marţi a lunii februarie) – 1 februarie
Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală în Republica Moldova – 1 fe-
bruarie
Ziua mondială a tineretului ortodox – 2 februarie 
Ziua mondială a zonelor umede – 2 februarie 
Ziua mondiala a alegerilor (prima zi de joi a lunii februarie) – 3 februarie
Ziua mondială de luptă împotriva cancerului – 4 februarie 
Ziua mondială fără telefon mobil – 6 februarie 
Ziua mondială a stomatologului – 9 februarie 
Ziua europeană a numărului unic de urgenţă 112 – 11 februarie 
Ziua internaţională a femeilor din domeniul ştiinţei – 11 februarie 
Ziua lui Darwin – 12 februarie 
Ziua mondială a radioului – 13 februarie 
Ziua internaţională a îndrăgostiţilor – 14 februarie 
Ziua comemorării lui Grigore Vieru în Republica Moldova – 14 februarie 
Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan – 15 februarie 
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Ziua internaţională a demonstraţiilor pentru pace – 15 februarie 
Ziua internaţională a bunătăţii spontane – 17 februarie 
Ziua mondială a echităţii sociale – 20 februarie 
Ziua mondială a limbii materne – 21 februarie 
Ziua internaţională a ghizilor de turism – 21 februarie 
Ziua dragostei şi a bunăvoinţei – Dragobete – 24 februarie 
Ziua internaţională a ursului polar – 27 februarie
Ziua internaţională a fi lantropiei corporatiste (a patra zi de luni a lunii februarie) – 28 februarie
Ziua mondială a imunităţii – 1 martie 
Ziua internaţională a protecţiei civile – 1 martie 
Ziua internaţională a salvatorului – 1 martie 
Ziua „Zero discriminare” (ONU) – 1 martie 
Ziua Mărţişorului în Republica Moldova – 1 martie 
Ziua comemorării celor ce şi-au pierdut viaţa în confl ictul armat din 1991-1992 pentru apărarea integri-
tăţii şi independenţei Republicii Moldova – 2 martie 
Ziua internaţională a scriitorilor – 3 martie 
Ziua mondială a ingineriei pentru dezvoltare durabilă – 4 martie 
Ziua mondială a luptei împotriva exploatării sexuale – 4 martie 
Ziua mondială a efi cienţei energetice – 5 martie 
Ziua mondială a femeii – 8 martie 
Ziua pentru drepturile femeii şi pacea internaţională (ONU) – 8 martie 
Ziua internaţională a DJ-ilor – 9 martie 
Ziua mondială de prevenire a maladiilor renale – 11 martie 
Ziua europeană a victimelor terorismului – 11 martie 
Ziua mondială a rinichiului – 12 martie 
Ziua mondială împotriva cenzurii – 12 martie 
Ziua mondială a pacienţilor – 13 martie 
Ziua mondială a semnului π (pi) – 14 martie 
Ziua internaţională a râurilor şi de luptă împotriva barajelor – 14 martie 
Ziua internaţională împotriva violenţei poliţiei – 15 martie 
Ziua mondială a drepturilor consumatorului – 15 martie 
Ziua mondială a fericirii – 20 martie 
Ziua mondială a sănătăţii orale – 20 martie 
Ziua internaţională a astrologiei – 20 martie  
Ziua internaţională a Francofoniei – 20 martie
Ziua internaţională a teatrului pentru copii şi tineret – 20 martie 
Ziua mondială a teatrului de animaţie – 21 martie 
Ziua mondială pentru eliminarea discriminării rasiale – 21 martie 
Ziua internaţională a copiilor străzii – 21 martie
Ziua internaţională a pădurii – 21 martie 
Ziua internaţională a poeziei – 21 martie 
Ziua internaţională de combatere a insomniei – 21 martie 
Ziua mondială a apei – 22 martie 
Ziua mondială a meteorologiei – 23 martie 
Ziua internaţională de combatere a tuberculozei – 24 martie 
Ziua mondială a cărţii poştale – 25 martie 
Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi – 25 martie 
Ziua mondială a teatrului – 27 martie 
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 27 martie 
Ziua internaţională a păcălelilor – 1 aprilie 
Ziua internaţională a cărţii pentru copii – 2 aprilie 
Ziua internaţională de conştientizare a autismului – 2 aprilie 
Sfi ntele Paşti la catolici şi protestanţi – 4 aprilie 
Ziua internaţională de atenţionare despre pericolul minelor – 4 aprilie 
Ziua contabilului în Republica Moldova– 4 aprilie 
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Ziua salvatorului în Republica Moldova – 5 aprilie
Ziua mondială a sănătăţii – 7 aprilie 
Ziua internaţională de refl ecţie asupra genocidului din Rwanda – 7 aprilie 
Ziua internaţională a romilor – 8 aprilie 
Ziua mondială a păsărilor migratoare şi a patrimoniului mondial – 9 aprilie 
Ziua internaţională a celor eliberaţi din lagărele fasciste de concentrare – 11 aprilie 
Ziua mondială a aviaţiei şi cosmonauticii – 12 aprilie 
Ziua expertului judiciar în Republica Moldova – 14 aprilie 
Ziua mondială a culturii (Pactul Roerich) – 15 aprilie 
Pesah (Paştele evreiesc) – 15 aprilie-23 aprilie
Ziua internaţională a hemofi liei – 17 aprilie 
Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor – 18 aprilie 
Ziua europeană a circului – 19 aprilie 
Ziua internaţională a astronomiei – 20 aprilie 
Ziua limbii chineze (ONU) – 20 aprilie 
Ziua mondială a circului – 21 aprilie 
Ziua mondială a Planetei Pământ – 22 aprilie 
Ziua mondială a cărţii şi dreptului de autor (copyright) – 23 aprilie 
Ziua bibliotecarului în Republica Moldova – 23 aprilie 
Ziua limbii engleze (ONU) – 23 aprilie 
Ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator – 24 aprilie 
Ziua mondială a oraşelor înfrăţite (ultima duminică a lunii aprilie) – 24 aprilie
Sfi ntele Paşti (Învierea Domnului) la ortodocşi – 24 aprilie 
Ziua lucrătorului din gospodăria de locuinţe şi deservirea comunală în Republica Moldova (a patra du-
minică a lunii) – 24 aprilie  
Ziua mondială a proprietăţii intelectuale – 26 aprilie 
Ziua comemorării victimelor catastrofei de la CAE Cernobîl şi altor avarii nucleare în Republica Moldova 
– 26 aprilie 
Ziua Drapelului de Stat în Republica Moldova– 27 aprilie 
Ziua mondială a siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă – 28 aprilie 
Ziua mondială a dansului (UNESCO) – 29 aprilie 
Ziua europeană a solidarităţii şi cooperării între generaţii – 29 aprilie 
Ziua internaţională de comemorare a tuturor victimelor războiului chimic – 29 aprilie 
Ziua mondială a jazzului (ONU) – 30 aprilie 
Ziua televiziunii naţionale în Republica Moldova – 30 aprilie 
Ziua internaţională a muncii – 1 mai 
Paştele Blajinilor (luni, la o săptămână după Învierea Domnului) – 2 mai
Ziua mondială a astmului (prima zi de marţi a lunii mai) – 3 mai 
Ziua internaţională a libertăţii presei (ONU) – 3 mai 
Ziua internaţională a pompierilor – 4 mai 
Ziua europeană a persoanelor cu handicap – 4 mai 
Ziua internaţională a moaşelor – 5 mai 
Ziua internaţională a Crucii Roşii şi a Semilunii Roşii – 8 mai 
Ziua Europei (a Uniunii Europene) – 9 mai 
Ziua comemorării şi reconcilierii, în memoria celor ce şi-au pierdut viaţa în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial – 9 mai 
Ziua europeană a operei – 9 mai 
Ziua internaţională de acţiune pentru climă – 10 mai 
Ziua internaţională a modei – 11 mai 
Ziua internaţională a asistenţilor medicali – 12 mai 
Ziua internaţională a dorului (dedicată tuturor celor care sunt departe de ţară) – 13 mai 
Ziua mondială de comemorare a victimelor SIDA / Ziua internaţională a lumânărilor aprinse (a treia zi 
de duminică a lunii mai) – 15 mai
Ziua internaţională a familiei (ONU) – 15 mai 
Ziua internaţională a latinităţii – 15 mai 
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Ziua internaţională a medicului veterinar – 15 mai 
Ziua internaţională de acţiune pentru climă – 15 mai 
Ziua mondială a telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale – 17 mai 
Ziua mondială împotriva homofobiei, biofobiei şi transfobiei – 17 mai 
Ziua internaţională a muzeelor – 18 mai
Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei – 19 mai 
Ziua internaţională a metrologiei – 20 mai 
Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare (ONU) – 21 mai 
Ziua internaţională a cămăşii tradiţionale ucrainene (a treia zi de joi a lunii mai) – 21 mai 
Ziua internaţională a diversităţii biologice (ONU) – 22 mai 
Ziua acţiunii internaţionale pentru protecţia sănătăţii şi mediului – 23 mai 
Ziua europeană a parcurilor naţionale– 24 mai 
Ziua europeană a păsărilor – 24 mai 
Ziua scrisului şi culturii slave în Republica Moldova – 24 mai 
Ziua internaţională a copiilor dispăruţi – 25 mai 
Ziua mondială a energiei regenerabile – 26 mai 
Ziua europeană a vecinilor (ultima zi de vineri a lunii mai) – 27 mai
Ziua internaţională pentru sănătatea femeii – 28 mai 
Ziua internaţională a pacifi catorilor ONU – 29 mai
Ziua mondială a sclerozei multiple – 30 mai
Ziua mondială fără tutun – 31 mai 
Ziua Românilor de Pretutindeni (ultima zi de duminică a lunii mai)- 29 mai
Ziua Nistrului în Republica Moldova (ultima zi de duminică a lunii mai) – 29 mai
Ziua mondială a părinţilor – 1 iunie 
Ziua internaţională a ocrotirii copilului – 1 iunie 
Ziua mondială pentru diversitate în dialog şi dezvoltare – 4 iunie 
Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii – 4 iunie 
Ziua lucrătorului bancar în Republica Moldova – 4 iunie 
Ziua internaţională a mediului (ecologiei) – 5 iunie 
Ziua amelioratorului în Republica Moldova (prima zi de duminică a lunii iunie) – 5 iunie 
Ziua limbii ruse (ONU) – 6 iunie 
Ziua grănicerului în Republica Moldova – 10 iunie 
Ziua internaţională împotriva exploatării copilului prin muncă – 12 iunie 
Ziua asiguratorului în Republica Moldova – 12 iunie 
Ziua lucrătorului din industria uşoară în Republica Moldova (a doua zi de duminică a lunii iunie) – 12 iunie
Ziua mondială a donatorului de sânge – 14 iunie 
Ziua mondială a vântului – 15 iunie
Zilele Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu – 15-16 iunie 
Ziua lucrătorului medical şi farmacistului (a treia zi de duminică a lunii iunie) – 19 iunie
Ziua mondială de combatere a deşertifi cării şi secetei – 17 iunie 
Ziua istoricului în Republica Moldova – 18 iunie 
Ziua mondială a refugiatului – 20 iunie 
Ziua mondială a Soarelui (solstiţiul de vară) – 21 iunie 
Ziua internaţională Yoga (ONU) – 21 iunie 
Ziua muzicii europene – 21 iunie 
Ziua comemorării victimelor fascismului în Republica Moldova– 22 iunie 
Ziua internaţională olimpică – 23 iunie 
Ziua serviciului public (ONU) – 23 iunie 
Ziua Suveranităţii Republicii Moldova – 23 iunie 
Ziua funcţionarului public în Republica Moldova – 23 iunie 
Ziua universală a iei – 24 iunie 
Ziua europeană a siguranţei la trecerile la nivel cu calea ferată – 25 iunie
Ziua inventatorului şi raţionalizatorului în Republica Moldova (ultima zi de sâmbătă a lunii iunie) – 25 iunie
Ziua internaţională antidrog – 26 iunie 
Ziua internaţională de colaborare în favoarea păcii şi democraţiei – 26 iunie 
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Ziua internaţională împotriva torturii (ONU) – 26 iunie 
Ziua portului popular în Republica Moldova (ultima zi de duminică a lunii iunie) – 26 iunie
Ziua internaţională a pescarului – 27 iunie 
Ziua Internaţională a Dunării – 29 iunie 
Ziua mondială a arhitecturii – 1 iulie 
Ziua internaţională a ziaristului sportiv – 2 iulie 
Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în Republica Moldova– 2 iulie 
Ziua lucrătorului din comerţ în Republica Moldova (prima zi de sâmbătă a lunii iulie) – 2 iulie
Ziua internaţională a sărutului – 6 iulie 
Ziua victimelor represiunilor politice în Republica Moldova – 6 iulie 
Ziua internaţională a indigenilor – 9 iulie 
Ziua mondiala a ciocolatei – 11 iulie 
Ziua mondială a populaţiei – 11 iulie 
Ziua Justiţiei Penale Internaţionale – 17 iulie 
Ziua mondială a şahului – 20 iulie 
Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei (ONU) – 28 iulie 
Ziua Constituţiei Republicii Moldova – 29 iulie 
Ziua internaţională a prieteniei – 30 iulie 
Ziua scrisului şi culturii găgăuze – 30 iulie 
Ziua geodezistului în Republica Moldova (ultima zi de duminică a lunii iulie) – 31 iulie
Ziua Hiroshimei / Ziua mondială a luptei pentru interzicerea armei nucleare – 6 august 
Ziua feroviarului în Republica Moldova (prima zi de duminică a lunii august) – 7 august
Ziua internaţională a infi nitului/ infi nităţii – 8 august 
Ziua internaţională a grădinilor zoologice şi parcurilor – 9 august 
Ziua internaţională a popoarelor indigene – 9 august 
Ziua internaţională a tineretului – 12 august 
Ziua internaţională a stângacilor – 13 august 
Ziua lucrătorului din construcţii în Republica Moldova (a doua zi de duminică a lunii august) - 14 august
Ziua lucrătorului din domeniul fi nanciar în Republica Moldova – 15 august 
Ziua mondială a fotografi ei – 19 august 
Ziua europeană de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare – 23 august 
Ziua internaţională de comemorare a comerţului cu sclavi şi abolirii acestuia – 23 august 
Ziua Independenţei Republicii Moldova – 27 august 
Ziua internaţională împotriva testelor nucleare – 29 august 
Ziua mondială a persoanelor dispărute – 30 august 
Ziua mondiala a blogului – 31 august 
Ziua Limbii Române / Sărbătoarea naţională „Limba noastră cea română” în Republica Moldova – 31 august 
Zilele Diasporei în Republica Moldova (la sfârşitul lunii august) 
Ziua cunoştinţelor în Republica Moldova – 1 septembrie 
Ziua Armatei Naţionale în Republica Moldova – 3 septembrie 
Ziua lucrătorului din sistemul gaze în Republica Moldova (prima zi de duminică a lunii septembrie) – 
4 septembrie
Ziua lucrătorului serviciului vamal în Republica Moldova – 4 septembrie 
Anul Nou evreiesc Roş Haşana – 6-8 septembrie 
Ziua europeană a culturii evreilor – 7 septembrie 
Ziua mondială a literaturii – 8 septembrie 
Ziua mondială a ştiinţei de carte – 8 septembrie 
Ziua mondială a frumuseţii – 9 septembrie 
Ziua lucrătorului din organele Securităţii Statului în Republica Moldova – 9 septembrie 
Ziua mondială a programatorului – 13 septembrie 
Ziua mondială pentru democraţie – 15 septembrie 
Ziua internaţională de prezervare a stratului de ozon – 16 septembrie 
Ziua europeană de prim ajutor – 16 septembrie 
Ziua lucrătorului din silvicultură în Republica Moldova (a treia zi de sâmbătă a lunii septembrie) – 
17 septembrie 
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Ziua mondială a geologiei – 18 septembrie 
Ziua mondială a monitorizării calităţii apei – 18 septembrie 
Ziua europeană a luptei împotriva trafi cului de persoane – 18 septembrie 
Ziua lucrătorului aviaţiei civile în Republica Moldova – 19 septembrie 
Ziua internaţională a păcii – 21 septembrie 
Ziua europeană fără maşini – 22 septembrie 
Ziua internaţională împotriva exploatării sexuale şi trafi cului de femei şi copii – 23 septembrie 
Ziua internaţională a surdităţii (ultima zi de duminică a lunii septembrie) – 25 septembrie
Ziua economistului în Republica Moldova (ultima zi de duminică a lunii septembrie) – 25 septembrie
Ziua mondială a mării – 26 septembrie 
Ziua mondială a Munţilor Carpaţi – 26 septembrie 
Ziua europeană a limbilor în mediul de afaceri – 26 septembrie 
Ziua europeană a limbilor vorbite – 26 septembrie 
Ziua mondială a turismului – 27 septembrie 
Ziua internaţională a accesului la informaţii – 28 septembrie 
Ziua mondială a cafelei – 29 septembrie
Ziua mondială a inimii – 29 septembrie 
Ziua mondială a marinei (ultima zi de joi a lunii septembrie) – 29 septembrie
Ziua internaţională a traducătorului – 30 septembrie 
Ziua mondială a persoanelor în vârstă – 1 octombrie 
Ziua internaţională a medicului – 1 octombrie
Ziua internaţională a muzicii – 1 octombrie 
Ziua internaţională a vegetarienilor – 1 octombrie 
Ziua Naţională a Vinului în Republica Moldova (prima zi de odihnă a lunii octombrie) – 1 octombrie  
Ziua mondială fără alcool – 2 octombrie 
Ziua mondială a cocorilor – 3 octombrie 
Ziua mondială a mersului pe jos – 3 octombrie
Ziua mondială a animalelor sălbatice – 4 octombrie 
Ziua mondială a a educaţiei – 5 octombrie 
Ziua profesorului în Republica Moldova – 5 octombrie
Ziua mondială a arhitecţilor – 7 octombrie 
Ziua mondială a zâmbetului (prima zi de vineri a lunii octombrie) – 7 octombrie
Ziua internaţională a muncii decente – 7 octombrie 
Ziua mondială a ştiinţei de carte / Ziua internaţională a alfabetizării (UNESCO) – 8 septembrie 
Ziua internaţională a poştei – 9 octombrie 
Ziua mondială a sănătăţii mentale – 10 octombrie 
Ziua europeană împotriva pedepsei capitale – 10 octombrie 
Ziua internaţională a fetelor  – 11 octombrie 
Ziua europeană a părinţilor (a doua zi de marţi a lunii octombrie)  - 11 octombrie
Ziua internaţională de diminuare a dezastrelor naturale (a doua zi de miercuri a lunii octombrie) – 
12 octombrie
Ziua europeană a siguranţei rutiere – 13 octombrie 
Ziua internaţională a standardizării – 14 octombrie 
Hramul oraşului Chişinău, Republica Moldova – 14 octombrie 
Ziua mondială a femeilor din mediul rural – 15 octombrie 
Ziua mondială a alimentaţiei – 16 octombrie 
Ziua mondială a pâinii – 16 octombrie 
Ziua mondială de eradicare a sărăciei – 17 octombrie 
Ziua europeană de luptă împotriva trafi cului de persoane – 18 octombrie 
Ziua mondială a demnităţii muncii (a treia zi de miercuri a lunii octombrie) 19 octombrie
Ziua lucrătorului justiţiei în Republica Moldova – 19 octombrie 
Ziua mondială a statisticii – 20 octombrie 
Ziua mondială a misionarilor – 22 octombrie 
Ziua lucrătorului din transportul auto în Republica Moldova – 22 octombrie 
Ziua mondială pentru acţiune climatică – 24 octombrie 
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Ziua internaţională de dezvoltare informaţională – 24 octombrie 
Ziua internaţională a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) – 24 octombrie 
Ziua europeană a justiţiei civile – 25 octombrie 
Ziua mondială a patrimoniului audiovizual – 27 octombrie 
Ziua internaţională a Internetului – 29 octombrie
Ziua naţională de înverzire a plaiului în Republica Moldova (ultima zi de sâmbătă a lunii octombrie) – 
29 octombrie
Ziua automobilistului şi drumarului în Republica Moldova (ultima zi de duminică a lunii octombrie) – 
30 octombrie
Ziua Radiodifuziunii Naţionale în Republica Moldova – 30 octombrie 
Ziua internaţională a bibliotecilor şcolare (ultima zi de luni a lunii octombrie) – 31 octombrie
Ziua internaţională a economisirii – 31 octombrie
Ziua internaţională a Mării Negre – 31 octombrie 
Ziua internaţională a veganilor – 1 noiembrie 
Ziua mondială pentru protecţia pădurii – 3 noiembrie 
Ziua europeană a profesiilor liberale – 5 noiembrie 
Ziua internaţională a zonelor urbane – 8 noiembrie 
Ziua europeană a gătitului şi alimentaţiei sănătoase – 8 noiembrie 
Ziua internaţională împotriva discriminării de orice tip – 9 noiembrie 
Ziua mondială a calităţii (a doua zi de joi a lunii noiembrie) – 10 noiembrie
Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare – 10 noiembrie 
Ziua mondială a bunăvoinţei – 13 noiembrie
Ziua internaţională de educaţie a copiilor nevăzători – 13 noiembrie 
Ziua naţională a tineretului în Republica Moldova (a doua zi de duminică a lunii noiembrie) – 13 noiembrie
Ziua mondială de combatere a diabetului – 14 noiembrie 
Ziua mondială a sistemelor informaţionale geografi ce – 15 noiembrie 
Ziua internaţională a scriitorilor întemniţaţi – 15 noiembrie 
Ziua internaţională a toleranţei – 16 noiembrie 
Ziua patrimoniului mondial UNESCO – 16 noiembrie 
Ziua internaţională a fi losofi ei (a treia zi de joi a lunii noiembrie) – 17 noiembrie
Ziua internaţională a studenţilor – 17 noiembrie 
Ziua internaţională fără datorii – 17 noiembrie 
Ziua europeană a informării despre antibiotice – 18 noiembrie 
Ziua internaţională a bărbaţilor – 19 noiembrie 
Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului – 19 noiembrie 
Ziua mondiala de comemorare a victimelor accidentelor rutiere (a treia zi de duminică a lunii noiembrie – 
20 noiembrie
Ziua internaţională a drepturilor copilului – 20 noiembrie 
Ziua lucrătorului din industrie în Republica Moldova (a treia zi de duminică a lunii noiembrie) – 20 noiembrie 
Ziua mondială a salutului – 21 noiembrie 
Ziua mondială a televiziunii – 21 noiembrie 
Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei asupra femeilor – 25 noiembrie 
Ziua mondială a informaţiei – 26 noiembrie
Ziua lucrătorului din agricultură şi din industria prelucrătoare în Republica Moldova (a patra zi de dumi-
nică a lunii noiembrie) – 27 noiembrie
Ziua internaţională de solidaritate cu poporul palestinian (ONU) – 29 noiembrie 
Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea – 30 noiembrie 
Ziua internaţională pentru protecţia informaţiei – 30 noiembrie 
Ziua mondială de combatere a SIDA – 1 decembrie 
Ziua Naţională a României şi a tuturor românilor – Desăvârşirea Unirii pământurilor româneşti (1918) – 
1 decembrie 
Ziua internaţională pentru abolirea sclaviei – 2 decembrie 
Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie 
Ziua internaţională a voluntarilor în slujba dezvoltării economice şi sociale – 5 decembrie 
Ziua internaţională a aviaţiei civile – 7 decembrie 
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Ziua internaţională împotriva corupţiei – 9 decembrie 
Ziua internaţională a drepturilor omului (ONU)  – 10 decembrie 
Ziua internaţională a fotbalului – 10 decembrie 
Ziua Premiului Nobel (Nobeldagen) – 10 decembrie 
Ziua mondială a televiziunii şi radioului pentru copii (a doua duminică a lunii decembrie) – 11 decembrie
Ziua internaţională a cântului coral (a doua duminică a lunii decembrie) – 11 decembrie
Ziua internaţională a muntelui – 11 decembrie 
Ziua carabinierului – 12 decembrie 
Ziua internaţională de protest împotriva reactoarelor nucleare – 14 decembrie 
Ziua internaţională a migranţilor – 18 decembrie 
Ziua limbii arabe (ONU) – 18 decembrie 
Ziua poliţiei în Republica Moldova – 18 decembrie 
Ziua internaţională a mărilor şi oceanelor – 19 decembrie 
Ziua internaţională a solidarităţii umane – 20 decembrie 
Ziua energeticianului în Republica Moldova – 22 decembrie 
Naşterea Domnului Iisus Hristos / Crăciunul (stil nou) – 25 decembrie 
Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor – 25 decembrie 
Ziua internaţională a cinematografi ei – 28 decembrie 
Ziua mondială pentru conservarea diversităţii biologice – 29 decembrie



Ianuarie este prima lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele şapte luni gregori-
ene cu o durată de 31 de zile.

Ianuarie începe (astrologic) cu soarele în semnul Capricornului şi sfârşeşte în semnul 
Vărsătorului. Din punct de vedere astronomic, luna ianuarie începe cu soarele în constelaţia 
Săgetătorului şi se sfârşeşte cu soarele în constelaţia Capricornului.

Numele lunii ianuarie (latină: Ianuarius) vine de la zeul Ianus din mitologia romană, zeu cu 
două feţe: una orientată spre anul care se încheie şi alta spre anul care vine.

Luna Ianuarie a fost introdusă în calendarul roman în jurul anului 700 î. Hr. Până atunci anul 
avea doar zece luni (304 zile). Grecii numeau luna ianuarie Camelion. În tradiţia poporului 
român luna ianuarie se numeşte Gerar. Sărbătorile din luna ianuarie cuprind obiceiuri şi practici 
specifi ce începutului de an prin care oamenii speră să obţină, prin diferite practici magice, pros-
peritate, sănătate, linişte şi pace.

Ianuarie începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca şi Octombrie într-un an obişnuit şi ca Aprilie şi 
Iulie într-un an bisect.

Soarele răsare la începutul lunii ianuarie la 7:52 şi apune la 16:47, iar la sfârşitul lunii răsare la 
7:35 şi apune la ora 17:23.

Ianuarie
2022

Luni   3 10 17 24 31 
Marți   4 11 18 25
Miercuri  5 12 19 26
Joi    6 13 20 27
Vineri   7 14 21 28
Sâmbătă 1 8 15 22 29
Duminică 2 9 16 23 30
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590 de ani de la stingerea 

din viaţă a lui Alexandru cel 
Bun, domn al Moldovei (cca 
1400-1432), reprezentant de 
seamă al familiei domnitoa-
re în Moldova a Muşatini-
lor (cca 1375/1380 – 1 ian. 
1432/1433). A se vedea şi art. 
din CN 2000, p. 122-126; CN 
2007, p. 13.

110 ani de la naşterea lui Va-
dim Cotelev, microbiolog, 
doctor în ştiinţe biologice, 
profesor universitar, savant 
(1 ian. 1912 – 7 febr. 1995). A se 
vedea şi art. din CN 2012, p. 19. 

80 de ani de la naşterea Ma-
riei Cantemirov, dirijor de 
cor, coristă şi solistă de operă 
(1 ian. 1942). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 19.

80 de ani de la naşterea lui 
Vasile Ciocanu, fi lolog, isto-
ric literar, doctor în fi lologie, 
cercetător ştiinţifi c, specialist 
în studierea literaturii române 
din secolul al XIX-lea (1 ian. 
1942 – 23 sept. 2003). A se 
vedea şi art. din CN 2002, p. 21-
22; CN 2017, p. 19-20.

70 de ani de la naşterea lui Iu-
rie Zavadschi, grafi cian, jur-
nalist, redactor (1 ian. 1952 – 
20 apr. 2018). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 20-21. 

60 de ani de la naşterea Iri-
nei Nechit, jurnalistă, poetă, 
dramaturg, critic teatral, tradu-
cătoare (1 ian. 1962). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 19-20. 

125 de ani de la naşterea 
Anei Aslan, medic, specia-
list în gerontologie, profesor 
universitar, om de ştiinţă şi 
inventator român (inventa-
rea produselor „Gerovital” şi 
„Aslavital”), pionier al geron-
tologiei medicale mondiale, 
membru titular al Academiei 
Române (1 ian. 1897 − 10 mai 
1988). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 22-23.

80 de ani de la naşterea lui 
Ovidiu Iuliu Moldovan, ac-
tor român de teatru, fi lm, ra-
dio şi televiziune (1 ian. 1942 
– 12 mar. 2008).

135 de ani de la naşterea 
lui Dumitru Milev, scriitor 
(2 ian. 1887 – 18 oct. 1937/ 
1944). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 15-16.

140 de ani de la naşterea lui 
Ion Sion-Teodorescu, pictor 
român (2 ian. 1882 − 31 mar. 
1939). A se vedea şi art. din CN 
2014, p. 134.

110 ani de la naşterea lui 
Emil I. Condurachi, istoric, 
arheolog, numismat român, 
creator al şcolii de istorie şi 
arheologie clasică, doctor în 
istorie, profesor universitar, 
membru titular al Academiei 
Române (3 ian. 1912 – 16 aug. 
1987). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 24-25.

145 de ani de la naşterea 
lui Sextil Puşcariu, istoric 
şi critic literar român, croni-
car muzical şi teatral, publi-
cist, fi lolog de talie mondială, 
profesor universitar, membru 
titular al Academiei Române 
(4 ian. 1877 – 5 mai 1948). A 
se vedea şi art. din CN 2002, p. 
25-28; CN 2007, p. 17-18; CN 
2017, p. 28-29. 

170 de ani de la naşterea lui 
Mite Kremnitz, prozatoare 
şi traducătoare germană. A 
locuit in România, fi ind căsă-
torită cu Wilhelm Kremnitz, 
medic al familiei regale româ-
ne. Este eroina romanului bi-
ografi c al lui Eugen Lovinescu 
„Mite”. (4 ian. 1852 – 18 iul. 
1916/1918).

135 de ani de la naşterea lui 
Tudose Roman, poet şi pu-
blicist, deputat în Sfatul Ţării 
(5 ian. 1887 – 1921). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 19-20; 
CN 2017, p. 45-46.

90 de ani de la naşterea lui 
Vasile Roşcovan, muzician, 
profesor de ţambal, dirijor de 
orchestrală şi aranjament mu-
zical, Lucrător Emerit al învă-
ţământului public din Moldo-
va (5 ian. 1932 – iun. 2019). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 21-22.

80 de ani de la naşterea lui 
Mitrofan Cioban, matema-
tician, cercetător în domeniul 
topologiei, doctor habilitat în 
ştiinţe fi zico-matematice, pro-
fesor universitar, membru ti-
tular al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, membru de onoare 
al Academiei Americano-Ro-
mâne de Ştiinţe şi Arte. (5 ian. 
1942- 2 febr. 2021). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 22-23; 

CN 2017, p. 30.
75 de ani de la naşterea lui 

Serghei Creţu, ţambalagiu, 
autor de prelucrări şi creaţii 
muzicale originale în stil po-
pular (5 ian. 1947). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 19; CN 
2017, p. 30-31.

110 ani de la naşterea lui Os-
car Dayn, violonist şi profe-
sor, Artist Emerit al Republi-
cii Moldova (6 ian. 1912 – 16 
sept. 1984). A se vedea şi art. din 
CN 2012, p. 23.

220 de ani de la naşterea 
lui Ion Heliade Rădulescu, 
scriitor, fi lolog, traducător, 
membru fondator al Acade-
miei Române şi primul preşe-
dinte al acesteia, personalitate 
iluministă a Munteniei, creato-
rul revistei „Zburătorul”, om 
politic român (6 ian. 1802 – 27 
apr. 1872). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p. 28-29; CN 2017, 
p. 31-32.

100 de ani de la naşterea lui 
Ion Ursuleac, solist şi tenor 
lirico-dramatic (7 ian. 1922 – 6 
ian. 1982). A se vedea şi art. din 
CN 2012, p. 23-24.

70 de ani de la naşterea lui 
Ian Raiburg, compozitor, 
interpret de muzică uşoară şi 
textier. (7 ian. 1952). A se vedea 
şi art. din CN 2010, p. 19-20. 

60 de ani de la naşterea lui 
Arcadie Gheţu, artist plastic, 
profesor (7 ian. 1962). A se ve-
dea şi art. din CN 2012, p. 23.

60 de ani de la naşterea 
Ludmilei Velixar, muzeo-
graf, cercetător ştiinţifi c, ex-
directorul Muzeului Munici-
pal din Cahul (7 ian. 1962).

150 de ani de la naşterea lui 
Octav Băncilă, pictor român 
(7 ian. 1872 – 3 apr. 1944). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 29-30.

80 de ani de la naşterea Teo-
dorei Braga, poetă, publicistă 
şi traducătoare (8 ian. 1942 – 5 
apr. 2014). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p. 30-31; CN 2017, 
p. 33.

120 de ani de la naşterea lui 
Octav Doicescu, arhitect ro-
mân, membru titular al Aca-
demiei Române, personalitate 
notorie a arhitecturii moderne 
româneşti (8 ian. 1902 – 10 
mai 1981). A se vedea şi art. din 
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CN 2012, p. 25-26.

380 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Galileo Galilei, 
ilustru fi zician, matematician, 
astronom şi fi lozof  italian, în-
temeietorul mecanicii moder-
ne şi al ştiinţei experimentale, 
poet, fi lolog (15 febr. 1564 – 
8 ian. 1642). A se vedea şi art. din 
CN 2004, p. 61-63; CN 2009, 
p. 64-65.

210 ani la naşterea lui Si-
gismund Thalberg, pianist 
şi compozitor austriac (8 ian. 
1812 – 27 apr. 1871). A se ve-
dea şi art. din CN 2012, p. 24.

80 de ani de la naşterea lui 
Stephen Hawking, fi zician 
englez, teoretician al originii 
universului şi unul dintre cei 
mai mari cosmologi contem-
porani, profesor (8 ian. 1942 – 
14 mar. 2018). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 24-25; CN 
2017, p. 34-35.

80 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Ungureanu, spe-
cialist în domeniul alimen-
tării cu apă, doctor în ştiinţe 
tehnice, profesor universitar, 
membru titular al Academiei 
Naţionale de Ştiinţe Ecologice 
din Republica Moldova (9 ian. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 27-28.

100 de ani de la naşterea lui 
Anatol Corobceanu, anima-
tor al spiritualităţii şi promo-
tor al culturii naţionale, redac-
tor (10 ian. 1922 – 16 noiem. 
1976). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 31-32; CN 2012, p. 28.

70 de ani de la naşterea lui 
Ion Eremia, pedagog, ma-
nager, deputat în primul Par-
lament al Republicii Moldova 
(10 ian. 1952). 

375 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Petru Movilă, teo-
log, ctitor al culturii şi cărturar 
umanist din secolul al XVII-lea 
(21 dec. 1596 – 11 ian. 1647). 
A se vedea şi art. din CN 2006, 
p. 380-382; CN 2017, p. 35-37.

210 ani de la naşterea lui Ca-
rol Poppde Szathmary, pic-
tor şi grafi cian transilvănean, 
primul fotograf  de artă şi do-
cumentarist din Regatul Ro-
mâniei, unul dintre primii zece 
fotografi  jurnalişti din Europa 
şi primul fotograf  de război 
din Europa (11 ian. 1812 – 

3 iul. 1887). A se vedea şi art. din 
CN 2012, p. 28-29.

150 de ani de la naşterea lui 
Leonida I. Colescu, statis-
tician, demograf, economist, 
doctor în ştiinţe economice şi 
fi nanciare, profesor, unul din-
tre întemeietorii statisticii ro-
mâneşti (11 ian. 1872 – 4 iun. 
1940).

85 de ani de la naşterea lui 
Ion Apetroaie, critic şi istoric 
literar român, doctor în fi lolo-
gie, profesor universitar, cer-
cetător ştiinţifi c (11 ian.1937 – 
24 aug. 1997). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 37-38.

185 de ani de la naşterea lui 
Pavel Dicescu, boier de viţă 
veche, nobil cu drepturi recu-
noscute, mare demnitar de stat, 
promotor al ideilor naţionale 
din Basarabia (12 ian. 1837 – 
12 mar. 1909). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 29-30.

60 de ani de la naşterea Vic-
toriei Tcacenco, muzicolog, 
doctor în studiul artelor, profe-
sor universitar, manager muzi-
cal (12 ian. 1962).

165 de ani de la naşterea lui 
Sabba Ştefănescu, geolog şi 
paleontolog român, doctor în 
ştiinţe geologice şi paleonto-
logice, profesor universitar, 
membru corespondent al Aca-
demiei Române (12 ian. 1857 – 
16 aug.1931). 

95 de ani de la naşterea lui 
Petru Zadnipru, poet, pu-
blicist, traducător, redactor 
(13 ian. 1927 – 23 sept. 1976). 
A se vedea şi art. din CN 2002, p. 
32-33; CN 2012, p. 30-31.

90 de ani de la naşterea lui 
Ion Scutaru, specialist în me-
dicină veterinară, doctor habi-
litat şi profesor universitar (13 
ian. 1932). A se vedea şi art. din 
CN 2012, p. 31-32.

190 de ani de la naşterea lui 
Ivan Şişkin, pictor, desenator, 
litograf  şi gravor rus (13 ian. 
1832 – 8 mar. 1898). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 25-26.

75 de ani de la naşterea lui 
Eugen Bârliba, violonist şi 
pedagog (15 ian.1947 – 12 aug. 
2005). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 46.

85 de ani de la naşterea lui 
Valeriu Cristea, prozator, pu-
blicist, critic şi istoric literar ro-

mân, pedagog (15 ian. 1937). A 
se vedea şi art. din CN 2007, p. 33.

400 de ani de la naşterea lui 
Jean-Baptiste Molière, dra-
maturg, regizor şi actor fran-
cez, director de teatru, părin-
tele comediei franceze (15 ian. 
1622 – 17 febr. 1673). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 35-36.

90 de ani de la naşterea lui 
Umberto Eco, scriitor, fi lo-
zof, semiotician, culturolog, 
editor, critic literar italian, cer-
cetător al esteticii medievale 
şi al lingvisticii, profesor uni-
versitar, savant (16 ian. 1932 – 
19 febr. 2016). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 33-35; CN 
2017, p. 48-49.

90 de ani de la naşterea Di-
anei Fossey, etolog, antro-
polog, biolog, zoolog şi pri-
matolog american, doctor în 
ştiinţe zoologice şi cercetător, 
unul dintre cei mai importanţi 
primatologi din lume (16 ian. 
1932 – 26 dec. 1985). 

80 de ani de la naşterea lui 
Muhammad Ali (Cassius 
Marcellus Clay Jr.), pugilist 
(boxer) profesionist american, 
inclus în lista personalităţilor 
sportive ale secolului XX, con-
siderat cel mai mare campion 
de box la categoria grea pre-
cum şi unul din cei mai popu-
lari sportivi al tuturor timpuri-
lor (17 ian. 1942 – 3 iun. 2016).

80 de ani de la naşterea lui 
Pavel Nică, prozator şi pu-
blicist (18 ian. 1942 – 27 febr. 
2009). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 50-51.

190 de ani de la naşterea lui 
Iacob Felix, medic de origi-
ne cehă-austriacă, naturalizat 
român, profesor universitar, 
membru titular şi vicepreşe-
dinte al Academiei Române, 
fondatorul şcolii româneşti de 
igienă, a avut un rol decisiv la 
introducerea în România, a 
metodei izolării în spitale spe-
ciale a bolnavilor contagioşi 
(18 ian. 1832 – 19 ian. 1905). 

70 de ani de la naşterea Ma-
rianei-Doina Cioromila, cân-
tăreaţă română de operă (mez-
zo-soprană) şi lied, stabilită în 
Brazilia (18 ian. 1952).

135 de ani de la naşterea lui 
Ion T. Costin, membru în 
Sfatul Ţării, primar al Chişi-
năului, avocat, director al co-
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tidianului „Gazeta Basarabiei” 
(19 ian. 1887 – 12 ian. 1940). 
A se vedea şi art. din CN 2010, p. 
28; CN 2012, p. 32.

90 de ani de la naşterea lui 
Victor Teleucă, poet, eseist, 
publicist şi traducător (19 ian. 
1932 – 12 aug. 2002). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 36-37; 
CN 2007, p. 35-36; CN 2017, 
p. 51-52.

70 de ani de la naşterea 
Svetlanei Buraciov, doctor 
în medicină, conferenţiar uni-
versitar, cercetător ştiinţifi c şi 
inventator (19 ian. 1952).

70 de ani de la naşterea lui 
Ion Lupan, medic chirurg 
oro-maxilo-facial, doctor ha-
bilitat în ştiinţe medicale, pro-
fesor universitar, inventator, 
savant, membru corespondent 
al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (19 ian. 1952 – 22 noiem. 
2017). 

130 de ani de la naşterea lui 
Grigore Cazacliu, avocat, po-
litician, deputat în Sfatul Ţării 
(20 ian. 1892 – 24 dec. 1959). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 34-35.

80 de ani de la naşterea lui 
Victor Pântea, medic infecţi-
onist, doctor habilitat în medi-
cină, profesor universitar, cer-
cetător ştiinţifi c şi inventator 
(20 ian. 1942).

80 de ani de la naşterea lui 
Viorel Trofi m, fi zician, doc-
tor habilitat în ştiinţe tehnice, 
profesor universitar, cercetător 
ştiinţifi c, inventator (20 ian. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 53.

75 de ani de la naşterea lui 
Ion Dragalin, specialist în do-
meniul chimiei analitice, doctor 
habilitat în chimie, profesor uni-
versitar, cercetător ştiinţifi c, in-
ventator (20 ian. 1947). A se ve-
dea şi art. din CN 2007, p. 38-39.

50 de ani de la naşterea lui 
Ion Gumenâi, istoric, doctor 
habilitat, conferenţiar universi-
tar şi om politic (20 ian. 1972).

265 de ani de la naşterea lui 
Ioan Cantacuzino, poet şi 
traducător (20 ian. 1757 – 8 iul. 
1828). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 36.

70 de ani de la naşterea lui 
Petru Cimpoeşu, prozator 
român (20 ian 1952). A se vedea 

şi art. din CN 2017, p. 53-54.
130 de ani de la naşterea Ma-

riei Bălăsescu, om de cultură 
din Rusia şi România, traducă-
toare, medic, soră de caritate 
(20 ian. 1892). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 34.  

90 de ani de la naşterea lui Eu-
gen Grebenicov, matematician, 
astronom, doctor habilitat în şti-
inţe fi zico-matematice, profesor 
universitar, membru de onoare 
al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei (20 ian. 1932 – 29 dec. 2013). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 36-38; CN 2012, p.35-36; CN 
2017, p. 52-53. 

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Vladimir Andreev, 
botanist, doctor în ştiinţe bi-
ologice, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, fondatorul 
Facultăţii de Biologie a Uni-
versităţii de Stat din Moldova 
(25 apr. 1889 – 21 ian. 1962). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 38-39; CN 2014, p. 158.

170 de ani de la naşterea lui 
Vasile Lucaciu, preot paroh 
greco-catolic, doctor în fi lo-
zofi e şi teologie, scriitor, om 
politic român din Transilvania, 
una din cele mai importante 
personalităţi politice, culturale 
şi istorice ale românilor arde-
leni din perioada dualismului 
Austro-Ungar, militant pentru 
drepturile românilor din Tran-
silvania, unul dintre iniţiatorii 
Memorandumului din 1892 
(21 ian. 1852 − 29 noiem. 
1922). 

95 de ani de la naşterea lui 
Petru Creţia, eseist, poet, 
traducător, profesor de limba 
greacă, fi lozof, eminescolog şi 
editor român (21 ian. 1927 – 
14 apr. 1997). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 39-40; CN 
2017, p. 55-56.

110 ani de la naşterea lui 
Kondrad Emil Bloch, bio-
chimist american de origine 
germană, laureat al Premiului 
Nobel (21 ian. 1912 – 15 oct. 
2000). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 36-37.

160 de ani de la naşterea lui 
Arsenie Stadniţchi, teolog, 
pedagog, istoric, jurnalist, mi-
tropolit în cadrul Bisericii Or-
todoxe Ruse, originar din Ba-
sarabia (22 ian. 1862 – 28 ian. 

1936). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 368-369; CN 2012, 
p. 37-38.

50 de ani de la naşterea Valen-
tinei Cornea, sociolog, doctor 
în ştiinţe sociologice, conferenţi-
ar universitar şi cercetător ştiinţi-
fi c (22 ian. 1972). 

145 de ani de la naşterea 
lui Ştefan Petică, poet şi pro-
zator român (22 ian. 1877 – 
17 oct.1904). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 40-41.

95 de ani de la naşterea lui 
Aleksandr Zamorzaev-Or-
leanski, specialist în geometria 
discretă şi cristalografi a mate-
matică, doctor habilitat în ştiin-
ţe fi zico-matematice, profesor 
universitar, membru corespon-
dent al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. (23 ian. 1927 – 
1 noiem. 1997. A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 41.

135 de ani de la naşterea lui 
Constantin Pomponiu, arhi-
tect român, de stil neoromâ-
nesc (23 ian. 1887 – 1 sept. 
1945). 

100 de ani de la naşterea lui 
Grigore Baştan, primul gene-
ral-maior paraşutist român, in-
ventator, originar din Basarabia 
(23 ian. 1922 – 8 febr. 1983).

190 de ani de la naşterea lui 
Eduard Manet, pictor şi gra-
fi cian francez, unul dintre cei 
mai remarcabili maeştri ai seco-
lului al XIX-lea (23 ian. 1832 – 
30 apr. 1883). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 41-42.  

160 de ani de la naşterea lui 
David Hilbert, matematician 
şi fi zician german, cercetător 
ştiinţifi c, doctor în ştiinţe ma-
tematice, profesor universitar, 
care a avut contribuţii esenţiale 
în matematica şi fi zica secolu-
lui XX (23 ian. 1862 – 14 febr. 
1943).

90 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Iosif  Parhomovici, 
publicist, bibliograf, profesor 
(19 mar. 1846 – 24 ian. 1932). 
A se vedea şi art. din CN 2006, 
p. 92-93. 

85 de ani de la naşterea lui 
Pavel Vizir, specialist în do-
meniul fi lozofi ei şi metodolo-
giei ştiinţei, doctor habilitat în 
ştiinţe fi lozofi ce, profesor uni-
versitar, savant (24 ian. 1937 – 
10 oct. 2016). A se vedea şi art. 
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din CN 2007, p. 44-45; CN 
2012, p. 39.

70 de ani de la naşterea Lud-
milei Sobietchi ( Sobietsky), 
poetă, textieră, ziaristă (24 ian 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 44-45; CN 2012, p. 39. 

100 de ani de la naşterea Lu-
lei August-Sturdza, pictoriţă, 
grafi ciană şi artistă decoratoare 
română (24 ian. 1922 – 29 iul. 
2000). 

90 de ani de la naşterea lui 
Silviu Stănculescu, actor ro-
mân de teatru şi fi lm (24 ian. 
1932 – 23 oct. 1998).

310 ani de la naşterea lui Fre-
deric cel Mare, rege al Prusiei, 
din dinastia de Hohenzollern, 
al paisprezecelea prinţ elector 
al Sfântului Imperiu Roman 
sub numele de Frederic IV de 
Brandenberg (24 ian. 1712 – 
17 aug. 1786).

290 de ani de la naşterea lui 
Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais, dramaturg, 
prozator, inventator, muzician, 
diplomat, editor şi om politic 
francez (24 ian. 1732 – 18 mai 
1799). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 43.

85 de ani de la naşterea lui 
Constantin Andriuţă, spe-
cialist în domeniul bolilor in-
fecţioase, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar, 
savant, poet (25 ian. 1937 – 12 
mar. 2014). A se vedea şi art. din 
CN 2007, p. 45-47; CN 2017, 
p. 58-59.

90 de ani de la naşterea Vir-
giniei Baz Baroiu, pictoriţă, 
grafi ciană română, originară 
din Bucovina de Nord (25 ian. 
1932). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 40-41. 

140 de ani de la naşterea 
Virginiei Woolf, prozatoare, 
eseistă engleză, creatoarea no-
ului roman englez al secolului 
XX, editoare (25 ian. 1882 – 28 
mar. 1941). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p. 43-45.

130 de ani de la naşterea lui 
Avram Brazer, sculptor bielo-
rus, grafi cian şi pictor, originar 
din Basarabia (25 ian. 1892 – 
mar. 1942).

70 de ani de la naşterea lui 
Ion Păcuraru, muzicolog şi 
compozitor, Maestru în Artă, 

(26 ian. 1952). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 46-47; CN 
2012, p. 41-42.

80 de ani de la naşterea lui 
Ion Cristinoiu, compozitor, 
orchestrator, dirijor şi instru-
mentist român (26 ian. 1942 – 
21 noiem. 2001). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 47-48; CN 
2012, p. 42-43.

80 de ani de la naşterea lui 
Aleksander M. Brodsky, jur-
nalist, eseist, poet şi traducător 
(26 ian. 1942 − 2007). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 45; 
CN 2012, p. 43.

95 de ani de la naşterea lui 
Evghenii Pokatilov, specialist 
în domeniul fi zicii corpului so-
lid şi nanofi zicii, doctor habili-
tat în ştiinţe fi zico-matematice, 
profesor universitar, membru 
corespondent al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (27 ian. 
1927 – 1 febr. 2004). A se ve-
dea şi art. din CN 2007, p. 47-48; 
CN 2017, p. 60.

90 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Robu, medic pa-
tofi ziolog, doctor habilitat în 
ştiinţe medicale, profesor uni-
versitar (27 ian. 1932 – 8 dec. 
2004). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 48.

75 de ani de la naşterea lui 
Valeriu Drumov, actor de tea-
tru (27 ian.1947). 

120 de ani de la naşterea lui 
Ilie G. Murgulescu, chimist 
şi inventator român, academi-
cian, creator al şcolii de chimie 
fi zică din România (27 ian. 
1902 – 28 oct. 1991). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 43-44.

110 ani de la naşterea lui Mi-
hail Florescu, inginer, chimist 
român (28 ian. 1912 – 27 febr. 
2000). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 44-45.

90 de ani de la naşterea Ta-
marei Isbăşescu, pictoriţă şi 
grafi ciană, originară din Ba-
sarabia (28 ian. 1932 – 2 oct. 
1989). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 45.

110 ani de la naşterea lui 
Jackson (Paul) Pollock, 
pictor american, unul dintre 
exponenţii majori ai expresio-
nismului abstract (28 ian. 1912 – 
11 aug. 1956). 

80 de ani de la naşterea Ele-

nei Iliaş, actriţă şi regizoare, 
redactor (29 ian. 1942). A se 
vedea şi art. din CN 2012, p. 46. 

60 de ani de la naşterea Ta-
tianei Izverscaia, specialist 
în ecologie, biologie şi chimie, 
fl oră spontană, doctor în bio-
logie, conferenţiar universitar, 
cercetător ştiinţifi c (29 ian. 
1962).

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Vasile Ţanţu, inte-
lectual basarabean, fost prefect 
de Lăpuşna, deputat în Sfatul 
Ţării (1 mar. 1883/1885 – 
30 ian. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 50-51.

80 de ani de la naşterea lui 
Grigore Bulbuc, medic on-
colog, doctor habilitat în ştiin-
ţe medicale, cercetător ştiinţi-
fi c (30 ian. 1942).

170 de ani de la naşterea lui 
Ion Luca Caragiale, proza-
tor, poet, dramaturg, comen-
tator politic şi ziarist român, 
membru post-mortem al Aca-
demiei Române (30 ian. 1852 – 
22 iun. 1912). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 48-49; CN 
2008, p. 213; CN 2012, p. 47-
48. 

130 de ani de la naşterea lui 
Grigore Gafencu, om politic, 
diplomat, publicist, doctor în 
drept, personalitate marcantă 
a perioadei interbelice şi lider 
al exilului românesc postbelic 
(30 ian. 1892 – 30 ian. 1957). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 49-50.

90 de ani de la naşterea lui 
Dinu Săraru, romancier, dra-
maturg, scenarist român, ese-
ist, publicist, redactor, mem-
bru de onoare al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din Ro-
mânia (30 ian. 1932). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 51-52. 

120 de ani de la naşterea lui 
Iulian Haynes Steward, an-
tropolog american cunoscut 
pentru rolul său la dezvoltarea 
„conceptului şi metodei eco-
logiei culturale, a teoriei şti-
inţifi ce a schimbării culturii” 
(31 ian. 1902 – 6 febr. 1972). 

90 de ani de la apariţia la Chi-
şinău a revistei cultural-literare 
„Viaţa Basarabiei” (ian. 1932 – 
iul. 1944). A se vedea şi art. din 
CN 2007, p. 49-52.
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* Carte sau articol apărute cu caractere ruse (chirilice).
** Carte (lucrare) lipsă în fondul Bibliotecii Naţionale.
Notă: Sursele bibliografi ce în rusă şi în alte limbi slave ce utilizează caracterele chirilice sunt redate în original.

ALEXANDRU CEL BUN
1400-1432

Alexandru cel Bun, domn 
al Ţării Moldovei (29 iunie 
1400-1 ianuarie 1432). Ob-
ţinând tronul, în scurtă vre-
me pune capăt unor rivali-
tăţi dinastice de aproape un 
deceniu. A reuşit să menţină 
pacea pe parcursul domni-
ei, a defi nitivat organizarea 
structurilor de stat (între 
care şi cancelaria domneas-
că) şi a fortifi cat capacitatea 
de apărare a Moldovei. Toa-
te aceste acţiuni au contri-
buit la creşterea importanţei 
Ţării Moldovei în relaţiile 
internaţionale ale timpului. 
În paralel, a favorizat dez-
voltarea comerţului, acor-
dând privilegii negustorilor 
străini. A reuşit să aplaneze 
confl ictul dintre Biserica 
moldovenească şi Patriarhia 
din Constantinopol, care a 
recunoscut în 1401 Mitro-
polia de la Suceava. În ace-
laşi plan de politică externă, 
a ştiut să joace pe interesele 
marilor regate catolice: Un-
garia şi Polonia, ceea ce a 
contribuit la creşterea auto-
rităţii domniei moldovene 
şi la respingerea primului 
atac otoman asupra Ţării 
Moldovei în 1420. În cali-
tate de vasal, a sprijinit cu 
unităţi de oaste pe regele 

polon în luptele împotriva 
cavalerilor teutoni (1410; 
1422).

A ctitorit mănăstirea Bis-
triţa, unde se admite că a 
fost înhumat. Pe timpul 
domniei sale a fost fonda-
tă şi mănăstirea Căpriana 
(1420-1429). În aceeaşi pe-
rioadă, s-a manifestat din 
plin şcoala de copişti de la 
mănăstirea Neamţ, unde a 
excelat prin celebrele sale 
capodopere de cultură scri-
să slavonă Gavriil Uric; a 
fost iniţiat Pomelnicul mă-
năstirii de la Bistriţa, com-
pletat câteva secole de-a 
rândul, ajungând până as-
tăzi, şi utilizat ca importan-
tă sursă istorică. În anii săi 
de domnie, s-a consolidat 
marea boierime moldovea-
nă, care avea în posesie lati-
fundii întinse. Această elită 
a fost frământată de rivali-
tăţi permanente pentru a 
obţine privilegii şi dregăto-
rii cât mai înalte în anturajul 
domnului, dar Alexandru 
cel Bun a ştiut să menţină 
un echilibru de forţe între 
grupările boiereşti. Încă din 
1414, Alexandru cel Bun 
şi-a desemnat moştenitorul 
tronului său – Ilie, fi ul său 
mai mare. Cu toate acestea, 
după moartea sa, în rivali-
tăţile pentru ocuparea sca-
unului Moldovei s-au inclus 
şi alţi fi i ai săi, susţinuţi de 
diferite grupări ale marii bo-
ierimi şi ale unor forţe exter-
ne, care au declanşat războa-
ie fratricide de durată.

În prima perioadă de 
domnie, pentru a-şi demon-
stra legitimitatea deţinerii 
scaunului domnesc, Ştefan 
cel Mare se prezenta ca ne-

pot a lui Alexandru cel Bun 
pe linie paternă, în realitate 
bunicul său era „jupan Bog-
dan”, fratele lui Alexandru 
cel Bun. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chişinău, 1999. – P. 122-126; 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 13.

Bibliografi e selectivă:
Cihodaru Constantin. Alexan-

dre le Bon, prince de Moldavie  
(av. 1400-1432) / Constantin Ciho-
daru. – Bucarest : [S. n.], 1984. – 
77 p. 

Diaconescu Emil. Alexandru 
cel Bun (1400-1432) / Emil Diaco-
nescu, Dumitru Matei. – București : 
[S. n.], 1979. – 146 p.

Eșanu Andrei. Bogdan al II-
lea şi Maria-Oltea – părinţii lui 
Ştefan cel Mare / Andrei Eșanu, 
Valentina Eșanu. – Chişinău : 
Editura Prut Internaţional, 2007. – 
157 p. 

**Rezachevici Constantin. 
Alexandru cel Bun. Constantin 
Rezachevici. Cronologia domnilor 
din Țara Românească și Moldo-
va : 1324-1881. Vol. I : sec. XIV-
XVI / Constantin Rezachevici. – 
București : [S. n.], 2001. – P. 471-
476.  

**Zaharia Chiprian. Iosif 
Mușat, întâiul mare ierarh român. 
Noi mărturii privind viața culturală 
și spirituală a Moldovei în secolele 
XIV-XV / Chiprian Zaharia. – [S. l.] : 
Editura Episcopiei Romanului și 
Hușilor, 1987. – 296 p. 

Andrei Eșanu
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Iurie ZAVADSCHI
1952-2018

Grafi cian, jurnalist, redac-
tor de carte. Cunoscut şi ca 
„Zava” sau „Horia Zava”, 
pseudonim.

S-a născut la 1 ianuarie 
1952, la Şunduia, raionul 
Balei, regiunea Cita, Rusia, 
din părinţi deportaţi, origi-
nari din Zăbriceni, Edineţ. 
A decedat la 20 aprilie 2018, 
la Chişinău.

A absolvit şcoala medie 
de cultură generală din Ză-
briceni (1969). Îşi continuă 
studiile la Facultatea de Li-
tere a Universităţii de Stat 
din Chişinău, secţia ziaris-
tică (1970-1975), şi la Insti-
tutul de Poligrafi e din Lvov, 
Ucraina (studii nefi nalizate). 
A studiat asiduu ca autodi-
dact, inclusiv arta grafi că şi 
cea poligrafi că.

În timpul studenţiei de-
butează cu caricaturi la 
revista de satiră şi umor 
„Chipăruş” (1970). Lucrea-
ză ca asistent ad-interim de 
pictor-scenograf, apoi pic-
tor-scenograf  categoria I 
la studioul „Moldova-fi lm” 
(1975-1977), participând la 
turnarea fi lmelor artistice 
„Mark Twain este contra”, 
regia G. Grigoriev; „O în-
tâmplare la festival”, regia 
Roland Vieru; „Trânta”, re-
gia Anatol Codru etc. 

În paralel ilustrează cărţi: 
„Oraşul de mărgean” de 

Mihail Garaz, „Zeamă din 
topor” de Constantin Con-
drea, „Artefact” de Ioan 
Mânăscurtă etc. Acestea îl 
recomandă ca un inspirat 
grafi cian şi machetator şi în 
1978 se angajează ca redac-
tor artistic la editura „Tim-
pul”, unde va activa până în 
1983. Aici, pe lângă acciden-
ţe (pliante, afi şe, pancarte, 
ghiduri ale unor muzee şi 
oraşe din RSS Moldove-
nească), ilustrează mai mul-
te manuscrise, soluţiile sale 
artistice asigurându-le un 
real succes la publicul cititor: 
„Cartea gospodinei moder-
ne” de Tamara Suhaia, „Mie-
rea şi sănătatea” (colectiv de 
autori), „Ornamente popu-
lare moldoveneşti” de Silvia 
Sărănuţă, albumul-monogra-
fi e „Alexandru Plămădeală” 
de Sofi a Bobernaga şi Olga 
Plămădeală etc. 

Este creatorul unei prime 
antologii de caricaturi ba-
sarabene, „Mozaic hazliu” 
(1982), cele 50 de mii de 
exemplare ale cărţii epui-
zându-se într-un termen 
record.

Elaborează concepţia gra-
fi că a revistei „Glasul Na-
ţiunii”, prima publicaţie cu 
litere latine în Basarabia sub 
ocupaţie sovietică (sfârşi-
tul anului 1988 - începutul  
anului 1989). Participă la 
editarea primelor numere, 
în condiţii de clandestini-
tate (numărul unu apare 
la Jelgava, o localitate din 
apropierea oraşului Riga, 
Letonia, iar numărul doi al 
revistei - la Vilnius, în Litu-
ania), după care activează, 
până în 1993, ca redactor 
artistic la această publica-
ţie. Machetează, în 1989, 
primele numere ale ziaru-
lui Frontului Popular din 

Moldova „Deşteptarea”, 
redenumit ulterior „Ţara”. 
Scrie şi publică articole în 
benefi ciul revenirii la al-
fabetul latin şi decretării 
limbii române ca limbă ofi -
cială (de stat) în Republica 
Moldova. Redactează prima 
gazetă de publicitate de la 
noi, „Oferte @ Business” 
(1990-1991). Revine la ve-
chea preocupare şi pasiune, 
pregătind în 1990 concepţia 
artistică a albumului „Mihai 
Eminescu. Viaţa şi opera în 
documente, mărturii, ilus-
traţii” de Constantin Po-
povici şi Theodor Magder. 
Aceasta dovedindu-se a fi  
o noutate în eminescolo-
gie şi o veritabilă realizare 
editorială, mult apreciată în 
întregul spaţiu cultural ro-
mânesc.

A activat în calitate de pic-
tor la serviciul „Editura” al 
Bibliotecii Naţionale (1995-
1999), apoi ca bibliotecar la 
Biblioteca Municipală „B. P. 
Hasdeu” (1999-2001).

Între timp, editează prime-
le cărţi de autor: „Dicţionar 
de istorie medie a Moldovei” 
(1995) şi „Eminescu – nume 
proprii în poezii” (2000). 
Din 2001 este angajat la 
editura GUNIVAS, unde 
lucrează ca redactor. În cali-
tate de redactor se implică în 
apariţia unor valoroase cărţi 
inclusiv: „Dicţionarul litera-
turii române de la începuturi 
până la 1900” (2002); Mihai 
Eminescu. „Opere în 8 vol.” 
(2008); „Dicţionar rus-ro-
mân, Dicţionar român-rus” 
(2001). Este coordonatorul 
celui mai mare la noi, până în 
prezent, „Dicţionar tehnic 
rus-român” (2004). Cu con-
cursul lui Iurie Zavadschi 
văd lumina tiparului: Mihai 
Eminescu. „Opera poetică” 



30

I a n u a r i e
(2018) şi Mihai Eminescu 
„Luceafărul”, ediţie omagi-
ală (2018).  

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 20-21. 

          

Bibliografi e selectivă:
Dicţionar tehnic rus-român / co-

ord. ed.: Iurie Zavadschi. – Chişi-
nău : Gunivas, 2007. – 1116 p.

Eminescu, M. Opera Poetică / 
M. Eminescu ; ed. îngrijită, alcă-
tuirea notelor, dicționar de nume 
proprii, glosar, bibliografi e: Horia 
Zava. – Chişinău : Gunivas, 2018. – 
987 p. 

*Mozaic hazliu = Веселая мо-
зайка / alcăt.: Iurie Zavadschi. – 
Chişinău : Timpul, 1982. – 175 p. : il.

O zi cât un an : Folclor pentru mi-
cuţi / alcăt.: L. Gajosu, D. Gajosu ; 
pict.: Iurie Zavadschi, V. Tabac. – 
Chişinău : Reclama, 1993. – 20 p.

Zavadschi, Iurie. Dicţionar de 
istorie medie a Moldovei : De la 
descălecatul Ţării până la începutul 
domniilor fanariote : (1359-1711) / 
Iurie Zavadschi. – Chişinău : Muse-
um, 1995. – 192 p. 

 Natalia-Maria Șveț

Irina NECHIT
1962

Jurnalistă, poetă, drama-
turg, critic teatral şi tradu-
cătoare.

S-a născut la 1 ianuarie 
1962, la Antoneşti, Cahul.

Este absolventă a Facultă-
ţii de Jurnalistică a Univer-
sităţii de Stat din Moldova 
(1984).

A activat în calitate de re-

dactor la „Tinerimea Mol-
dovei” (1984-1990), la săp-
tămânalul „Literatura şi arta” 
(din 1990), la „Jurnal de Chi-
şinău” (din 2005). Colabo-
rează cu versuri şi articole de 
opinie la reviste de cultură: 
„Basarabia”, „Contrafort”, 
„România literară”, „Poesis”, 
„Vatra”, „Familia”, „Sud-
Est”, „Moldova”, „Arca”, 
„Luceafărul” etc. 

A debutat editorial în 
1992 cu placheta de versuri 
„Şarpele mă recunoaşte”. 
Au urmat volumele de ver-
suri: „Cartea rece” (1996); 
„Un viitor obosit” (1999); 
„Gheara” (Editura Vinea, 
Bucureş ti, 2003); „Un fel 
de linişte” (Editura Vinea, 
Bucureşti, 2006); „Copi-
lul din maşina galbenă” 
(Editura Cartier, Chişinău, 
2010); „Un om de succes şi 
alte pierderi” (Editura Prut 
Internaţional, Chişinău, 
2018); „Masa de sărbătoa-
re” (Editura Cartea Româ-
nească, Bucureşti, 2020).

A semnat volumul de critică 
teatrală „Godot eliberatorul”; 
volume de dramaturgie: „Pro-
iectul unei tragedii” (Editura 
ARC, Chişinău, 2001), „Mai-
muţa în baie” (Editura ARC, 
Chişinău, 2006), „Dramatur-
gie” (Editura Ştiinţa, Chişi-
nău, 2017) etc.

Este autoarea culegerii de 
interviuri „Democraţia la 
feminin” şi a volumului de 
interviuri cu personalităţi 
din România „Malul stâng 
întreabă malul drept” (Edi-
tura „Junimea”, Iaşi, 2018). 

Dintre piesele Irinei Ne-
chit, pe scenă au ajuns: 
„Doamna-din-Satul-Flori-
lor-ce-Mor” (Teatrul „Eu-
gene Ionesco” din Chi-
şinău), regie Maria Doni; 
„Mi-e frică de Marea Nea-

gră”, după monodrama 
„Nudiştii” de Irina Nechit 
(Teatrul Naţional „Mi-
hai Eminescu” din Chişi-
nău), regie, Vitalie Drucec; 
„Maimuţa în baie” (Teatrul 
„Satiricus I. L. Caragiale” 
din Chişinău), regie Sandu 
Grecu; „Coridorul morţii” 
(Teatrul Naţional „Vasi-
le Alecsandri” din Bălţi şi 
Teatrul „Satiricus I. L. Ca-
ragiale” din Chişinău); „Re-
publica Melania” (Teatrul 
Odeon, Bucureşti). În anul 
2018, piesa „Sfaturile Mela-
niei” a fost montată la Tea-
trul Naţional Radiofonic 
din Bucureşti. În noiembrie 
2020 a avut loc premiera 
absolută a piesei „Valsul 
tancurilor” (Teatrul „Satiri-
cus I. L. Caragiale” din Chi-
şinău). Piesele „Ametist”, 
„Simona şi arhitectul” au 
fost montate la Teatrul Ra-
diofonic, la Radio Moldova. 

Este prezentă în antologii-
le „Cele mai frumoase poe-
me” (Editura Tractus Arte, 
Bucureşti, 2011) şi „Început 
de secol XXI. Literatura din 
Basarabia” (Editura Arc şi 
Ştiinţa, 2017).

Editează publicistică în 
colaborare: culegerea de is-
torii orale „Femeia în labi-
rintul istoriei” (2003), volum 
de istorii orale „Femeia ca 
factor de stabilitate în zonele 
de confl ict” (2006) etc. 

A publicat peste 200 de lu-
crări despre: teatru, oameni 
de cultură, sărbători oma-
giale, manifestări culturale, 
critică de teatru, activitatea 
festivalurilor muzicale, sim-
pozioane, saloane naţionale 
de carte, probleme lingvistice 
etc. 

Versurile Irinei Nechit au 
fost traduse în limbile fran-
ceză, italiană, engleză, ger-
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mană, bulgară, chineză.

A participat la numeroase 
festivaluri de literatură, co-
locvii, saloane de carte din 
România, Franţa, Germa-
nia, Slovacia, Lituania, Le-
tonia, Italia, Slovenia, Bul-
garia şi Austria, promovând 
limba, cultura şi valorile din 
întreg spaţiul românesc.

Este membră a Uniunii 
Scriitorilor din Republica 
Moldova şi România.

De-a lungul carierei sale 
a fost menţionată cu mai 
multe premii şi distincţii: 
Premiile Uniunii Scriitori-
lor din Republica Moldova 
(1993, 1997, 2000); Premiul 
Frontiera Poesis (1998); 
Premiul pentru cel mai bun 
critic teatral (1999); Premiul 
„Leonid Cemortan” oferit 
de Uniunea Teatrală din 
Republica Moldova (2015); 
Premiul Uniunii Teatra-
le din Republica Moldova 
pentru cea mai bună piesă 
contemporană „Sfaturile 
Melaniei” (2018); Ordinul 
de Onoare (2012). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 19-20. 

Bibliografi e selectivă:
Dramaturgie / selecţie, studiu 

introductiv, note bibliografi ce: Irina 
Nechit. – Chișinău : Ştiinţa, 2017. – 
312 p. – (Literatura din Basarabia. 
Început de secol XXI).

Nechit, Irina. Caruselul pri-
măverii / Irina Nechit ; desen de 
Teodora Vasiliu. – Chişinău : Prut 
Internațional, 2017. – 21 p. : il.

Nechit, Irina. Malul stâng în-
treabă malul drept : Interviuri / Iri-
na Nechit. – Iași : Junimea, 2018. – 
252 p. – (Dialog XXI).

Nechit, Irina. Masa de sărbătoa-
re / Irina Nechit. – București : Car-
tea Românească, 2020. – 96 p.

Nechit, Irina. Un om de suc-
ces și alte pierderi : Poezie / 

Irina Nechit. – Chișinău : Prut 
Internațional, 2018. – 200 p.

Nechit, Irina. Vise în livadă : 
Scriu și desenează copiii / coord.: 
Irina Nechit. – Chișinău : Prut 
Internațional, 2018. – 80 p. 

***
Moisei, Ludmila. Am scos 

ornamentele din cămara tim-
pului şi le-am adus în lumină : 
[Interviu cu Ludmila Moisei, cer-
cetătoare, autoare a cărţii „Orna-
mentul, fenomen artistic estetic”] / 
consemnare: Irina Nechit // Jurnal 
de Chişinău. – 2019. – 15 febr. – 
P. 10.

Moraru, Andrei. Mi-s dragi vă-
ile şi dealurile noastre : [Interviu 
cu Andrei Moraru, autorul imaginii 
la fi lmul „Cine iubeşte şi lasă”] / 
consemnare: Irina Nechit // Jurnal 
de Chişinău. – 2017. – 16 iun. – 
P. 10.

Nechit, Irina. Dosarele Siberiei, 
cel mai important eveniment teatral 
al stagiunii : [spectacol realizat la 
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” 
din Chişinău] / Irina Nechit // 
Jurnal de Chişinău. – 2019. – 
19 apr. – P. 10. 

Nechit, Irina. Paula Erizanu şi 
resurecţia poeziei tinere / Irina Ne-
chit // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 
21 aug. – P. 19

Nechit, Irina. Maria Marda-
re-Fusu : „Pictez doar ceea ce 
iubesc” : [despre viața și creația 
pictoriței] / Irina Nechit // Gazeta 
de Chișinău. – 2020. – 28 febr. – 
P. 12.

Nechit, Irina. Revenirea acasă 
a lui Paul Goma, între literatură 
şi politică / Irina Nechit // Jurnal 
de Chişinău. – 2014. – 8 aug. – 
P. 12-13.

Nechit, Irina. „Satiricus”, un 
teatru al rezistenței / Irina Nechit 
// Gazeta de Chișinău. – 2020. – 
23 oct. – P. 12.

Nechit, Irina. Suzana Popescu, 
o prezență scenică spectaculoa-
să / Irina Nechit // Univers Peda-
gogic Pro. – 2020. – 23 apr. – P. 4. 

Nechit, Irina. Turnee în preaj-
ma celor 100 de ani ai Teatrului 
Național Chișinău / Irina Nechit // 
Gazeta de Chișinău. – 2020. – 
14 febr. – P. 12.

Nechit, Irina. Vocile strălucitoa-
re de la „Brio Sonores” / Irina Ne-
chit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 
20 mai. – P. 5.         

***
Langa, Angela. Linia rece în 

poezia Irinei Nechit / Angela Lan-

ga // Analele ştiinţifi ce ale USM. 
Științe socioumanistice. – 2013. – 
Nr 1. – P. 269-271.

Premiul „Leonid Cemortan” : 
[Irina Nechit, dramaturg] // Tea-
tru. – 2015. – Nr 15. – P. 28.

Ursu, Cristina. Lirica Irinei Ne-
chit în contextul poeziei feminine 
douămiiste / Cristina Ursu // Sesiu-
ne naţională de comunicări ştiinţifi -
ce studenţeşti. Ştiinţe umanistice, 
25-26 aprilie 2018, Chişinău. – 
Chişinău : CEP al USM, 2018. – 
P. 118-120.

Ursu, Cristina. Poezia moder-
nă din perspectiva esteticii re-
ceptării : [inclusiv a Irinei Nechit] / 
Cristina Ursu // Analele ştiinţifi -
ce ale USM. Științe umanistice. 
Științe sociale. – 2020. – P. 132-
135.

Natalia-Maria Șveț

Ovidiu Iuliu 
MOLDOVAN

1942-2008

Actor român de teatru, 
fi lm, radio şi televiziune.

S-a născut la 1 ianuarie 
1942, la Sărmaş, Hunedoa-
ra. A decedat la 12 martie 
2008, la Bucureşti.
Şi-a făcut studiile la Co-

legiul Naţional „Mihai Vi-
teazul” din Turda. A ur-
mat doi ani de fi losofi e. A 
absolvit Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografi -
că, actualmente Universita-
tea Naţională de Artă Tea-
trală şi Cinematografi că „I. 
L. Caragiale” din Bucureşti 
(1964), la clasa profesorilor 
Marţian Pop şi Octavian 
Cotescu.
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A debutat în teatru în 
anul 1965, pe scena Teatru-
lui Naţional din Timişoara, 
cu rolul Mio, din piesa „Po-
goară iarna” de Maxwell 
Anderson.

În perioada anilor 1965-
1970 a activat în calitate de 
actor la Teatrul Naţional 
din Timişoara. A făcut par-
te din trupa Teatrului Na-
ţional din Bucureşti (1970-
2008). 

În calitate de actor de 
teatru s-a produs în roluri-
le: Paul în „Dactilografi i” 
de Oscar Schisgall, regia 
Ianis Veakis; Alan Squeir 
în „Pădurea împietrită” de 
Sherwood Anderson, regia 
Constantin Anatol; Emilian 
în „Romulus cel Mare” de 
F. Durrenmatt, regia Con-
stantin Anatol; Adam în 
„Anotimpurile” de Werker, 
regia Aureliu Manea; Sebas-
tian în „A 12-a noapte” şi 
Oswald în „Regele Lear” 
de William Shakespeare, 
regia Radu Penciulescu; Ian 
în „Prima zi de libertate„ 
de Leon Kruczkovski, re-
gia Dan Nasta; Thieste în 
„Thieste” de Lucius An-
naeus Seneca, regia Nicky 
Wolkz; Thomas în „Funda-
ţia” de Antonio Buero Val-
lejo, regia Horea Popescu; 
Antonio în „Furtuna” de 
William Shakespeare, re-
gia Liviu Ciulei; Caligula în 
„Caligula” de Albert Camus, 
regia Horea Popescu; Mal-
volio în „A 12-a noapte” de 
William Shakespeare, regia 
Anca Ovanez; Despot în 
„Despot Vodă” de Vasile 
Alecsandri, regia Anca Ova-
nez; Gelu Ruscanu în „Jocul 
ielelor” de Camil Petrescu, 
regia Sanda Manu; Avram 
Iancu în „Avram Iancu” de 
Lucian Blaga, regia Horea 

Popescu; Lopahin în „Li-
vada de vişini” de Anton P. 
Cehov, regia Andrei Şerban 
etc.

Pe parcursul activităţii 
sale artistice a creat perso-
naje memorabile cu mul-
tiple faţete în peste 40 de 
fi lme. S-a realizat în fi lme-
le: „Dincolo de pod”, regia 
Mircea Veroiu; „Castelul 
din Carpaţi”, regia Stere 
Gulea; „Dreptate în lan-
ţuri”, regia Dan Piţa; „Ho-
rea”, regia Mircea Mureşan; 
„Din prea multă dragos-
te”, regia Lucian Mardare; 
„Punct şi de la capăt”, regia 
Alexa Visarion; „Cuibul de 
viespi”, regia Horea Popes-
cu; „Egreta de fi ldeş”, regia 
Gheorghe Naghi; „Flori de 
gheaţă”, regia Anghel Mira;  
„Craii de Curtea Veche”, 
regia Mircea Veroiu; „Viraj 
periculos”; „Duelul”, regia 
Sergiu Nicolaescu; „Artis-
ta, dolarii şi ardelenii”, regia 
Mircea Veroiu; „Pruncul, 
petrolul şi ardelenii”; „Pro-
fetul aurul şi ardelenii”, re-
gia Dan Piţa etc. 

Paralel cu prodigioasa sa 
activitate teatrală şi cinema-
tografi că, s-a produs şi în 
multiple pelicule televizate: 
„Nimeni nu moare”, regia 
Constantin Chelba; „Mi-
siunea”; „Ion şi Adriana”, 
regia Virgil Calotescu; „Ho-
rea, Cloşca şi Crişan”, regia 
Mircea Mureşan; „Un au-
gust în fl ăcări”, regia Radu 
Gabrea; „Actorul şi sălbati-
cii”, regia Manole Marcus; 
„Lumini în umbre”, regia 
Mihai Constantinescu etc. 

A înregistrat peste 80 de 
emisiuni TV de poezie-re-
citaluri „Eminescu” şi pes-
te 60 de roluri în piese de 
teatru radiofonic, regizori, 
Constantin Moruzan, Cris-

tian Munteanu, Dan Pui-
can, Leonard Popovici etc.

A scris piesa de teatru 
„Revelion la Terzo Mon-
do”, premieră în anul 2003 
la Teatrul Naţional din Bu-
cureşti, în regia lui Mihai 
Manolescu.

A fost distins cu Meda-
lia „Meritul Cultural” cla-
sa I (1967); Premiul pen-
tru întreaga activitate, în 
cadrul Galei UNITER (Uni-
unea Teatrelor din România, 
2004); Ordinul „Meritul Cul-
tural” în grad de Comandor 
(2004); Ordinul Naţional 
„Steaua României” în grad 
de Cavaler (post-mortem, 
2008).

Bibliografi e selectivă:
**Draghici, Ramona. Rolul 

care nu a mai fost : [jucat de că-
tre actorul Ovidiu Iuliu Moldovan] / 
Ramona Draghici // Jurnalul 
Național. – 2008. – 15 mar. – P. 4.   

Matei, Liliana. Ovidiu Iuliu Mol-
dovan într-un portret de Fănuș 
Neagu / Liliana Matei // Ziarul Me-
tropolis. – 2013. – 3 dec. – P. 3. 

Râpeanu, Bujor T. Moldovan 
Ovidiu Iuliu // Cinematografi ştii : 
2345 cineaşti, actori, critici şi is-
torici de fi lm şi alte persoane şi 
personalităţi care au avut de-a 
face cu cinematograful din Ro-
mânia sau care sunt originare 
de pe aceste meleaguri / Bujor T. 
Râpeanu. – Bucureşti : Meronia, 
2013. – P. 360-361. 

**Tudoran, Dorin. La plecarea 
unui mare actor : Ovidiu Iuliu Mol-
dovan / Dorin Tudoran // Formula 
AS. – 2008. – Nr 812. – P. 11.

Ţarălungă, Ecaterina. Mol-
dovan Ovidiu Iuliu // Ţarălungă, 
Ecaterina. Enciclopedia identităţii 
româneşti. Personalităţi / Ecateri-
na Ţarălungă. – Bucureşti : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 517.

Țuligă, Andreea. La moartea 
unui actor romantic : [Ovidiu Iu-
liu Moldovan] / Andreea Țuligă // 
Evenimentul zilei. – 2008. – 
16 mar. – P. 3.

 Natalia-Maria Șveț
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Mite KREMNITZ
1852-1918

Prozatoare şi traducătoa-
re germană, născută Marie 
Charlotte von Bardeleben. 
A locuit în România, fi -
ind căsătorită cu Wilhelm 
Kremnitz, medic al familiei 
regale române (1875-1898).

S-a născut la 4 ianuarie 
1852, la Greifswald, Ger-
mania. A decedat la 18 iulie 
1918, la Berlin.

A urmat studii de literatu-
ră, fi losofi e, pictură şi canto 
la Greifswald, Berlin şi în 
Anglia. 

În 1873 Mite Kremnitz şi 
Wilhelm Kremnitz vizitea-
ză România la invitaţia lui 
Titu Maiorescu, urmând ca 
în ianuarie 1875 cei doi să se 
stabilescă la Bucureşti.    In-
teresată de literatură, înce-
pe să frecventeze reuniunile 
literare ale „Junimii” unde 
îi cunoaşte pe Mihai Emi-
nescu, Ioan Slavici, Iacob 
Negruzzi, Theodor Rosetti, 
Nicolae Gane si Petre Carp.

În anii petrecuţi în Româ-
nia, scriitoarea învaţă limba 
română, citeşte multă litera-
tură şi participă la întâlniri 
unde sunt invitaţi poeţi, 
artişti şi politicieni. Devine 
cunoscută în cercurile inte-
lectuale, dar şi o apropiată a 
reginei Elisabeta.

S-a orientat preponderent 
spre proză şi a colaborat cu 
traduceri la diverse publica-

ţii din România şi din Ger-
mania.

În 1898, după moartea 
soţului, se întoarce în Ger-
mania, unde colaborează la 
diferite reviste, publicând 
traduceri din limba româ-
nă. În primul număr al re-
vistei germane „Bukarester 
Salon” apar traducerile po-
vestirilor „Acul şi aţa”, „Pă-
dureanca”, „La crucea din 
sat”, „Cei doi feţi cu stea 
în frunte” scrise de Ioan 
Slavici (1883); „Popa Gav-
ril” şi „Cucoana Nastasia” 
de Iacob Negruzzi; basmul 
popular din folclorul ro-
mânesc „Sarea în bucate” 
scris de Petre Ispirescu este 
tradus şi publicat în „Ro-
manische Revue”, revistă 
la care Mite Kremnitz cola-
borează frecvent. A tradus 
în germană şi lucrări din 
opera lui Mihai Eminescu 
„Dorinţa”, „Cântec de 
dragoste”, „Peste vârfuri”, 
„Scrisoarea I”, „Scrisoarea 
II”, „Scrisoarea III” etc. 
Primul volum cu tradu-
ceri din proza româneas-
că, intitulat „Rumӓnische 
Skizzen”, apare în 1877 la 
Bucureşti, o altă culegere 
adăugită, apare în 1880 la 
Leipzig. 

Este, de asemenea, autoa-
re a numeroase romane. În 
colaborare cu Carmen Sylva 
(pseudonimul literar al Re-
ginei Elisabeta a României) 
a scris piese de teatru şi ro-
mane pe care le-au semnat 
cu pseudonimul Ditto und 
Idem: „Astra”; „Anna Bo-
leyn”; „Poşta militară”, ro-
man epistolar (1886); „La 
voia întâmplării” (1888); 
„Răzbunare şi alte povestiri” 
(1889) etc. A mai publicat: 
„Ausgewanderte” („Emi-
granta”, 1890), „Am Hofe 

der Ragusa” („La curtea din 
Ragusa”, 1902) etc.

O parte din scrierile sale 
le semnează cu pseudoni-
mul George Allan.

A scris nuvele şi povestiri: 
„Fluch der Liebe” („Bleste-
mul iubirii”, 1881), o culege-
re de basme româneşti, piese 
de teatru, scrieri cu subiect 
istoric: „Rumaniens An-
teil am Kriege 1877-1878” 
(„Participarea României la 
războiul din 1877-1878”, 
1882). A scris şi literatură 
pentru copii, biografi i ale 
unor personalităţi, între care 
si cea a lui Carol I.

Este eroina romanului 
biografi c al lui Eugen Lovi-
nescu „Mite”.

Bibliografi e selectivă:
Kremnitz, Mite. Regele Ca-

rol al României : O biografi e de 
Mite Kremnitz / Mite Kremnitz. – 
Iaşi : Porţile Orientului, 1995. – 
160 p. 

Memoriile regelui Carol I al 
României : De un martor ocular. 
Vol. 2 : (1869-1875) / alcăt.: Mite 
Kremnitz. – Bucureşti : Scripta, 
1993. – 414 p. – (Istorie & Politi-
că. Documente ofi ciale. Izvoare 
narative).

Memoriile regelui Carol I al 
României : De un martor ocular. 
Vol. 7 : (1872-1875) / alcăt.: Mite 
Kremnitz. – Bucureşti : Universul, 
1910. – 96 p. – (Istorie & Politică. 
Documente ofi ciale. Izvoare nara-
tive).

Memoriile regelui Carol I al Ro-
mâniei : De un martor ocular. Vol. 
13-14 / alcăt.: Mite Kremnitz. – 
Bucureşti : Universul, [S. a.]. – 
96 p.

Memoriile regelui Carol I al 
României : De un martor ocular. 
Vol. 16 : (1879-1880) / alcăt.: Mite 
Kremnitz. – Bucureşti : Universul, 
1912. – 96 p.

Torouțiu, E. Studii şi documen-
te literare. Vol. 4 : „Junimea” : Mite 
Kremnitz. Amintiri fugare despre 
Mihai Eminescu ; George Allan. 
Un caracter de artist. – M. Emi-
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nescu / E. Torouțiu. – Bucureşti : 
Institutul de Arte Grafi ce „Buco-
vina”, 1933. – 536 p. – (Studii şi 
documente literare).

***
Caietul roşu : Cu cele cinci po-

ezii transcrise de M. Eminescu 
pentru Mite Kremnitz, la 4 ia-
nuarie 1879, cu ocazia zilei de 
naştere a acesteia : (Din Fondul 
de manuscrise „Mite Kremnitz”, 
constituit la BCU „Lucian Bla-
ga” Cluj de Octavian Şchiau). – 
[S. l. : S. n., S. a.]. – 18 p.

Kremnitz Mite // Dicţionarul ge-
neral al literaturii române : E-K. – 
București : Univers Enciclopedic, 
2005. – P. 788-789.

 Natalia-Maria Șveț

Vasile ROȘCOVAN
1932-2019

Muzician, profesor de 
ţambal, dirijare orchestrală 
şi aranjament muzical.

S-a născut la 5 ianuarie 
1932, la Nezavertailovca, 
din stânga Nistrului. A de-
cedat în iunie 2019, la Chi-
şinău.

După absolvirea şcolii 
medii de cultură genera-
lă din satul natal, urmează 
studiile la Şcoala medie de 
muzică „Ştefan Neaga” din 
Chişinău , actualmente Co-
legiul Republican de Muzi-
că „Ştefan Neaga”, apoi la 
Conservatorul de Stat „Ga-
vriil Musicescu” din Chişi-
nău, actualmente Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice. 

A activat în calitate de 

profesor de ţambal la Şcoa-
la de muzică din oraşul Slo-
bozia.

A fost iniţiatorul şi fon-
datorul Catedrei de instru-
mente populare româneşti 
(1972), în cadrul Şcolii me-
dii speciale de muzică „Şte-
fan Neaga” din Chişinău, 
actualmente Colegiul Re-
publican de Muzică „Şte-
fan Neaga”, fi ind susţinut 
de dirijori şi interpreţi din 
orchestre de muzică popu-
lară, muzicieni, instrumen-
tişti, profesori din şcolile 
de muzică din Chişinău şi 
din provincie, oameni de 
cultură de notorietate din 
Republica Moldova: Simion 
Duja, Petre Neamţu, Vasile 
Crăciun, Gheorghe Mus-
tea, Serghei Creţu, Anatol 
Bârsa, Vera Agrici, Iacob 
Cetulean, Ghenadie Platon, 
Dionisie Chiroşca, Tatiana 
Ţurcanu, Efi m Zubriţchi, 
Andrei Marian, Vasile Iovu 
etc.

Ulterior ocupă funcţia de 
şef  de catedră şi director al 
acestei instituţii prestigioase 
de cultură.

A ocupat funcţia de pro-
fesor la Liceul de Arte „Oc-
tav Băncilă” din Iaşi. 

A întemeiat şi a condus 
Ansamblul de cântece şi dan-
suri „Struguraş” al Universi-
tăţii de Stat din Moldova. 

A fost primul care a stat la 
pupitrul dirijoral al Orches-
trei de Muzică Populară 
„Tinerii Rapsozi”, colectiv 
artistic format din elevii ce 
studiază la Catedra de in-
strumente populare. Reper-
toriul orchestrei cuprinde 
întreaga gamă de genuri a 
muzicii folclorice. 

A lansat ideea întroduce-
rii şi studierii instrumente-
lor naţionale româneşti pre-

cum ţambalul, naiul, cobza, 
vioara, contrabasul, clarine-
tul, trompeta, acordeonul la 
catedre speciale, în institu-
ţiile de învăţământ muzical. 

Colaborează cu persona-
lităţile marcante ale muzi-
cii naţionale: Maria Bieşu, 
Tamara Ciobanu, Eugeniu 
Doga, Dumitru Blajinu, Ni-
colae Sulac, Tudor Chiriac, 
Constantin Rusnac, Nico-
lae Botgros, Petre Neamţu, 
Vladimir Curbet, Serghei 
Lunchevici, precum şi cu 
numeroşi scriitori, actori, 
plasticieni etc. 

A elaborat un curs pentru 
aranjamentul muzical şi o 
metodă de predare a ţam-
balului. A editat culegeri de 
piese pentru ţambal.

I s-a conferit titlul ono-
rifi c de Lucrător Emerit al 
învăţământului public din 
Republica Moldova. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 21-22; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 29-30. 

 

Bibliografi e selectivă:
Roșcovan, Vasile. Culegere 

de piese pentru țambal și pian : 
Crestomație pentru instituțiile de 
învățământ cu profi l muzical / Va-
sile Roșcovan. – Chişinău : Lumi-
na, 1993. – 182 p.

***
Roşcovan, Vasile. Ne lipseş-

te... : [despre muzicologul și pro-
fesorul Loghin Ţurcanu] / Vasile 
Roşcovan // Literatura şi arta. – 
2013. – 22 aug. – P. 6.

*** 
Ladaniuc, Victor. Un sens, un 

ideal, o credință : [despre profeso-
rul de muzică Vasile Roșcovan] / 
Victor Ladaniuc. – Chişinău : Dra-
ghiştea, 2007. – 72 p. : facs., fot., 
portr. – (Răvaşe de dragoste). 

***
Iuncu, Rodica. Renașterea prin 

cultură : Vasile Roșcovan / Rodica 
Iuncu // Gazeta de Chișinău. – 
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2020. – 9 sept. – P. 4.    

Vasile Roșcovan // Localitățile 
Republicii Moldova : Intinerar 
documentar-publicistic ilustrat. 
Vol. 9 : N-O. – Chișinău : Dra-
ghiștea, 2009. – P. 149-151.

Natalia-Maria Șveț

Ion URSULEAC
1922-1982

Solist şi tenor lirico-dra-
matic.

S-a născut la 7 ianuarie 
1922, la Peceştea, Orhei 
(actualmente raionul Rezi-
na). A decedat la 6 ianuarie 
1982, la Chişinău.  
Şi-a făcut studiile la Con-

servatorul de Stat „Gavriil 
Musicescu”, din Chişinău, 
actualmente Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plas-
tice din Chişinău (1945-
1950) cu profesorii: Vasile 
Dolev (canto), Simion 
Atanasiu-Zlatov (armonie), 
Nachmann Leib (solfegiu), 
Alexandr Abramovici şi Al-
exandra Beilina (istoria muz-
icii), Boris Miliutin (mişcare 
scenică). 

Din 1949 până în 1959 a 
activat în calitate de solist 
în Capela Corală „Doina”, 
actualmente Capela Corală 
Academică „Doina”, şi 
în Orchestra de Muzică 
Populară „Fluieraş”, ambele 
ale Filarmonicii Naţionale 
„Serghei Lunchevici” din 
Chişinău.

A înregistrat la Radio 
Chişinău cântece populare. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 23-24. 

***
Buzilă, Serafi m. Ursuleac Ion / 

Serafi m Buzilă // Buzilă, Serafi m. 
Enciclopedia interpreţilor din Mol-
dova. – Chişinău : Museum, 1999. – 
P. 449.  

Buzilă, Serafi m. Ursuleac Ion / 
Serafi m Buzilă // Buzilă, Se-
rafi m. Interpreţi din Moldova : 
Lexicon enciclopedic : (1460-
1960). – Chişinău : ARC, 1996. – 
P. 434.   

Natalia-Maria Șveț

Ian RAIBURG
1952

Compozitor, interpret de 
muzică uşoară şi textier.

S-a născut la 7 ianuarie 
1952, la Măcăreşti, Nispo-
reni, actualmente raionul 
Ungheni, într-o familie de 
pedagogi.

Împreună cu familia s-a 
stabilit la Chişinău, unde a 
urmat Şcoala medie nr 8. A 
absolvit Şcoala de muzică din 
Chişinău, clasa acordeon. 

Din 1968 până în 1973 a 
fost student la Institutul de 
Construcţii din Kiev. După 
absolvire lucrează timp de 
un an în calitate de inginer 
la un institut de proiectări 
din Chişinău. În 1978 a ab-
solvit Facultatea de Ilumi-
nare Culturală de la Insti-
tutul de Stat al Artelor din 

Chişinău. 
Şi-a început cariera mu-

zicală în 1977, ca chitarist 
în formaţia restaurantului 
„Chişinău”, şi vocalist-in-
strumentist în Ansamblul 
vocal-instrumental „Fortu-
na” de pe lângă Casa Tine-
retului, sub conducerea lui 
Oleg Milştein. A fost mem-
bru al formaţiei „Bucuria” a 
Filarmonicii Naţionale, ac-
tualmente Filarmonica Naţi-
onală „Serghei Lunchevici”, 
unde activează alături de 
Ştefan Petrache, Ion Suru-
ceanu, Valentin Dânga etc. 
Începînd cu anul 1981 face 
parte din ansamblul „Cere-
moş”, alături de surorile So-
fi ei Rotaru: Aurica şi Lidia. 

În această perioadă înce-
pe să compună muzică şi 
se lansează ca autor, printre 
primele interprete ale cân-
tecelor sale se numără su-
rorile Rotaru. Pe parcursul 
anilor 1984-1989 activează 
alături de Ion Suruceanu 
în formaţia „Real”, oferind 
publicului multe cântece de 
neuitat. 

În anii 1989-1990 face 
parte din ansamblul „No-
roc” sub conducerea lui Mi-
hai Dolgan. Pentru prima 
oară în componenţa acestei 
formaţii îşi interpretează 
propriile cântece în scenă. 
Anume în această perioadă 
fructuoasă din viaţa sa sunt 
lansate o serie întreagă de 
cântece în interpretarea lui 
Ion Suruceanu, Nadejda 
Cepraga, Anastasia Laza-
riuc, Olga Ciolacu etc., pe 
care publicul le-a îndrăgit şi 
care au rezistat probei tim-
pului. Colaborează intens 
cu poeţii Grigore Vieru, 
Dumitru Matcovschi, Mi-
hail Tanici. 

Activează un timp la 
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Moscova în formaţia lui Fi-
lip Kirkorov. A colaborat o 
perioadă şi cu Aziza şi alţi 
artişti din întreg spaţiul ex-
sovietic. 

În perioada 1991-2006, 
Ian Raiburg s-a afl at în Sta-
tele Unite ale Americii. Re-
vine la Chişinău în 2006.

Pe parcursul carierei sale, 
a semnat peste 370 de pie-
se pentru interpreţi din ţară 
şi de peste hotare. „Clar de 
lună”, „Cumpăraţi fl ori”, 
„Astă seară”, „Un băiat iu-
bea o fată”, „Eşti una pe 
pământ”, „Muzica e viaţa 
mea”, „Cântaţi cu mine”, 
„Şlagăre de azi şi de mâine”, 
„Femeia pe care o iubesc”, 
„Sus paharul”, „Sărut fe-
meie mâna ta” sunt doar 
câteva dintre piesele care au 
devenit şlagăre. 

A colaborat cu interpretul 
Fuego de la Bucureşti.

În calitate de compozitor 
şi interpret a lansat 22 de 
CD-uri cu cântece de autor 
în interpretare proprie.

I-au fost conferite titlurile 
onorifi ce şi distincţiile: Om 
Emerit al Republicii Moldo-
va (2001); Maestru în Artă 
(2007); Artist al Poporu-
lui din Republica Moldova 
(2009), de la radio „Noroc” 
primeşte „Potcoava de aur”. 
A fost decorat cu Ordinul 
„Serghi Radonejski”al Bise-
ricii Ortodoxe Ruse (2009); 
„Ordinul Republicii” (2020).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2010”. – 
Chişinău, 2009. – P. 19-20. 

Bibliografi e selectivă:
Melodii alese 5 : Ian Raiburg, 

Ana Barbu, Ion Suruceanu [et al.]. – 
Chişinău : Trimedial SRL, 2009. – 
1 disc optic electronic (DVD-Rom). 

Raiburg, Ian. Ian Raiburg prezin-

tă... : Șlagăre de ieri, de azi și de 
mâine / Ian Raiburg ; producător : 
Valeriu Gavrilan. – Chișinău : CAN 
Record 2009. – 1 disc optic electro-
nic (CD-Rom).

***
Raiburg, Ian. „Am compus 370 

de melodii şi am lansat 22 de CD-
uri” : [inteviu cu Ian Raiburg, 35 de 
ani de creaţie] / consemnare : Doina 
Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 
18 apr. – P. 20.

Raiburg, Ian. „Când lumea ple-
ca peste hotare, eu m-am întors 
acasă” : [interviu cu compozitorul 
și interpretul de muzică ușoară 
Ian Raiburg] / consemnare: Ni-
colae Roibu // Timpul. – 2012. – 
23 ian. – P. 16. 

Raiburg, Ian. „Doar publicul de-
cide ce fel de compozitor sunt!” : 
[interviu cu compozitorul și inter-
pretul de muzică ușoară Ian Rai-
burg] / consemnare: Lena Negru // 
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 
6 aug. – P. 8.

***
Roșca, Denis. Raiburg, Ian // 

Roșca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei și a Republicii Moldova. – 
Chişinău, 2016. – P. 471-472.

Natalia-Maria Șveț

Ludmila VELIXAR
1962

Muzeograf, cercetător ştiin-
ţifi c, ex-director al Muzeu-
lui municipal din Cahul (azi 
Muzeul Ţinutului Cahul).

S-a născut la 7 ianuarie 
1962, la Vulcăneşti.
Şi-a făcut studiile la Co-

legiul Pedagogic „Alexei 
Mateevici” din Chişinău 
(1980-1983). A urmat stu-
diile la Academia de Muzi-
că, Teatru şi Arte Plastice 

din Republica Moldova 
(1983-1987). 

În sistemul muzeal a acti-
vat din 1987 până în 2008, 
parcurgând scara ierarhică, 
de la muzeograf  la director 
de muzeu.

Ca director de muzeu la 
Cahul a stabilit anumite re-
laţii de colaborare cu muzee 
din România: Muzeul Naţi-
onal de Istorie a României, 
Muzeul Brăilei, Muzeul de 
Istorie Galaţi, Muzeul Jude-
ţean de Istorie şi Arheolo-
gie Prahova etc.; cu muzee 
din Ucraina: Muzeul „Pri-
dunavia” şi Muzeul „Al. Su-
vorov” din Ismail, Muzeul 
Naţional de Istorie a Ucrai-
nei (Kiev). 

S-a încadrat activ în cer-
cetarea ştiinţifi că, în valori-
fi carea ştiinţifi că şi publică a 
colecţiilor muzeale, prezen-
tând referate şi comunicări 
în cadrul unor manifestări 
naţionale şi internaţionale: 
Simpozionul internaţional 
„Convieţuirea multietnică în 
spaţiul euroregiunii Dunărea 
de Jos”, Tulcea, România 
(2002); Conferinţa ştiinţifi co-
practică „Dezvoltarea cultu-
rii-condiţie a democratizării 
societăţii şi integrării europe-
ne” (Chişinău, 2005) etc. 

Este autor de expoziţii 
temporare: „Obiecte de 
cult” (expoziţie de colecţie) 
(2000); „Armament şi echi-
pament militar din patrimo-
niul muzeului” (2002). A 
organizat mai multe expo-
ziţii fotodocumentare care 
au fost prezentate în diferi-
te localităţi ale republicii. 

A participat activ la semi-
narele şi şcolile de vară axate 
pe probleme contemporane 
de muzeologie, organizate 
de diverse instituţii: semina-
rul „Management de creare 
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a unui proiect”, Fundaţia 
Soros, Chişinău (2000); se-
minarul „Probleme de insti-
tuire a traseelor turistice în 
Moldova”, PNUD Moldo-
va, Chişinău (2002); şcoala 
de vară „Transformarea mu-
zeului moldovenesc într-un 
centru cultural şi educativ al 
comunităţii”, Asociaţia cul-
tural-ştiinţifi că „Museion” 
(Chişinău, 2004).

Bibliografi e:
**Istomina, Larisa. Muzeul mu-

nicipal Cahul : Ghid / Larisa Isto-
mina, Ludmila Velixar. – Chișinău, 
2003.   

***
Velixar, Ludmila. Din istoria 

orașului Cahul / Ludmila Velixar // 
Tyragetia XI. – 2002. – P. 133-136.               

Velixar, Ludmila. Muzeul din 
orașul Cahul la cea de-a 45 ani-
versare / Ludmila Velixar // Tyra-
getia XIII. – 2004. – P. 268-273.               

***
Ploșniță, Elena. Velixar Ludmi-

la // Ploșniță, Elena. Enciclopedia 
muzeologiei din Republica Moldo-
va / Elena Ploșniță, Mihai Ursu. – 
Chișinău : Bons Offi  ces, 2011. – 
P. 266-267. 

Natalia-Maria Șveț

Octav BĂNCILĂ
1872-1944

Pictor român, cel mai de 
seamă reprezentant al re-
alismului social în pictura 
românească.

S-a născut la 7 ianuarie 
1872, la Botoşani. A dece-
dat la 3 aprilie 1944, la Bu-

teze tablouri pe teme de 
„inspiraţie proletară”.

În perioada 1908-1935 şi-a 
prezentat lucrările în cadrul 
unor expoziţii personale şi 
colective alături de alţi mari 
artişti ai vremii: Gheorghe 
Petraşcu, Jean Alexandru 
Steriadi, Paul Verona, des-
chise la Iaşi şi Bucureşti. 
Expoziţia de la Bucureşti 
întruneşte 30 de lucrări cu 
subiectele sus-menţionate şi 
devine un eveniment mar-
cant în viaţa artistică a ţării.

A expus: în sălile Teatrului 
Naţional, vitrinele librăriilor 
din Iaşi, Ateneul Român, 
sala Bibliotecii Ateneului, 
societatea „Arta Română”, 
sălile „Ileana” şi „Dalles”, 
Salonul Moldovei.

În 1913 a pictat la Agapia, 
unde l-a cunoscut pe Gala 
Galaction, devenind prie-
teni.

Expune pânze şi în anii 
războiului, iar pentru atitu-
dinile sale extremist-socia-
liste este temporar arestat 
când?. Aceste teme sociale 
îl izolează de cercurile ar-
tistice de elită, „ofi ciale”. A 
fost susţinut de Gala Galac-
tion.

A fost profesor de ca-
ligrafi e şi desen la Şcoala 
Normală „Vasile Lupu”, 
actualmente Colegiul Pe-
dagogic „Vasile Lupu”, şi 
la gimnaziul „Ştefan cel 
Mare” din Iaşi (1901-1916); 
membru în Juriul Salonului 
Ofi cial; director al Şcolii 
de Arte Frumoase din Iaşi 
(1916-1937).

Din punct de vedere pic-
tural, contactul cu Academia 
din München l-a apropiat de 
maniera expresionismului. 
Acceptat cu greu în mediul 
artistic bucureştean pentru 
atitudinile sale revendicati-

cureşti. Este fi ul lui Vasile 
Băncilă şi al Profi rei, des-
cendentă a cronicarului Ion 
Neculce. A rămas orfan de 
tată la vârsta de patru ani şi 
a fost educat de sora sa So-
fi a, căsătorită cu Ion Nădej-
de, cel ce avea să-i descope-
re „vocaţia picturală”.

A urmat la Iaşi, şcoala 
primară şi cursurile gim-
naziului „Ştefan cel Mare” 
(1879-1886); Şcoala de Arte 
Frumoase din Iaşi (1887-
1893), avându-i ca profe-
sori pe pictorii Gheorghe 
Panaiteanu Bardasare şi 
Constantin Stahi. Câştigă 
concursul de burse pentru 
străinătate cu lucrarea „Ca-
ritate” (1893) şi urmează 
Academia de Arte Frumoa-
se din München (1894-
1898), studiind cu maeştrii 
Raub şi Gysis. Călătoreşte 
în Italia şi Franţa, unde vi-
zitează muzee şi studiază 
operele marilor maeştri re-
nascentişti.

Revenit în ţară în a doua 
jumătate a anului 1898, pic-
tează în atelierul din cur-
tea Mitropoliei portretul 
Mitropolitului. Eliberat de 
infl uenţa diferitelor şcoli 
şi curente, îşi conturează o 
personalitate proprie, expri-
mată în expoziţiile personale 
de debut de la Teatrul Na-
ţional din Iaşi (1900-1901), 
prezentând peste  100 de 
pânze. A frecventat Cercul 
democrat studenţesc, fi ind 
infl uenţat de programul 
politic al revistei „Contem-
poranul”. Manifestă o ati-
tudine apropiată adepţilor 
mişcării de stânga, care şi 
explică simpatia sa pentru 
revoluţia din Rusia (1905-
1907) şi pentru răscoala ţă-
ranilor din România (1907), 
ceea ce-l determină să pic-
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ve, artistul şi-a dobândit o 
mare faimă ca pictor realist, 
îndeosebi în rândul simplilor 
iubitori de frumos.

Octav Bancilă a militat în 
arta sa pentru o creaţie cu 
accente democratice şi pro-
gresiste. A pictat tablouri cu 
teme muncitoreşti, ţărăneşti, 
revoluţionare, peisaje, portre-
te, naturi statice, fl ori: „Înain-
te de 1907”, „Sub escortă”, 
„După răscoale”, „Bleste-
mul”, „Povestirea răscoale-
lor”, „La sfat”, „Historia”, 
„Gura Holdiţei”, „Moara din 
Broşteni”, „Cap de ţăran”, 
„Peticarul”, „Muncitorul”, 
„Grevistul”, „Spălătoreasa”, 
„Pax”, „Portret de fata”, „În-
curcat in socoteli”, „Zara-
ful”, „Moise Groza”, „Pace”, 
„Fierarii”, „Lemnarul”, „Ciz-
marul”, „Liliac”, „Flori în 
vas violet”, „Bujori”, „Flori 
de câmp”, „Ulcica cu maci”, 
„Flori” etc.

Pictorul a fost înalt apre-
ciat de N. Tonitza, C. Mo-
taş, A. Pavel, E. Crăciun, M. 
Simionescu Râmniceanu, 
G. Cărare, V. Boureanu, I. 
Frunzetti, P. Comarnescu, 
ca fi ind printre deschizăto-
rii de drumuri noi în veacul 
al XX-lea în istoria picturii 
române, cel dintâi pictor 
român care a redat chipul 
unui muncitor într-o operă 
de artă.

Octav Băncilă se înscrie în 
arta românească ca cel mai 
reprezentativ pictor pro-
testatar ce a militat pentru 
echitate şi propăşire socială. 
Criticul şi expertul în arta 
românească Mircea Deac 
scria: „Valoarea originalităţii 
lui Băncilă constă în tablou-
rile expresioniste şi militan-
te, veridice şi critice”.

În anul 1942 a participat 
la expoziţia colectivă a Sa-

lonului Moldovei, unde a 
primit Premiul Naţional.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 29-30. 

Bibliografi e selectivă:
Băncilă, Octav. Natură sta-

tică cu mere / Octav Băncilă // 
Artmark. Investments of passi-
on. – Bucureşti : [S. n.], 2012. – 
P. 52.

Băncilă, Octav. Peisaj pe Va-
lea Agapiei / Octav Băncilă // 
Artmark. Investments of passi-
on. – Bucureşti : [S. n.], 2012. – 
P. 79.

Băncilă, Octav. Țigăncușă 
cu batic roșu / Octav Băncilă // 
Artmark. Investments of passi-
on. – Bucureşti : [S. n.], 2012. – 
P. 61.

Băncilă, Octav. Vas cu maci / 
Octav Băncilă // Artmark. Invest-
ments of passion. – Bucureşti : 
[S. n.], 2012. – P. 48.

***
Băncilă Octav // Dicționar de is-

torie. – Chișinău : Civitas, 2007. – 
P. 48.

Băncilă Octav // Enciclopedia 
Universală Britannica : În 16 vol. 
Vol. 2 : Augustin-Bowditch. – Bu-
cureşti : Litera, 2010. – P. 358.

Hașegan, Teodor. Octav Băn-
cilă – mentor și precursor, per-
spective și deschideri spre epo-
ca modernă // Hașegan, Teodor. 
Profesor-artist, artist-profesor / 
Teodor Hașegan. – Iaşi : [S. n.], 
2005. – P. 5-10.

Prut, Constantin. Băncilă Oc-
tav // Prut, Constantin. Dicționar de 
artă modernă și contemporană / 
Constantin Prut – Iași : Polirom, 
2016. – P. 143.

Ţarălungă, Ecaterina. Bănci-
lă Octav // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 78.

Natalia-Maria Șveț 

Galileo GALILEI
1564-1642

Ilustru fi zician, matema-
tician, astronom, fi lozof, 
poet, fi lolog şi critic italian, 
întemeietorul mecanicii mo-
derne şi al ştiinţei experi-
mentale. 

S-a născut la 15 februarie 
1564, la Pisa. A decedat la 8 
ianuarie 1642, la Arcetri. A 
fost fi ul unui muzician.

A urmat şcoala la Pisa şi 
apoi la Florenţa. A studiat 
literatura şi logica la Floren-
ţa (1574). Audiază cursuri-
le Facultăţii de Medicină a 
Universităţii din Pisa (1581-
1585). Tot aici audiază cur-
surile de matematică şi fi lo-
sofi e aristotelică, pe atunci, 
baza oricărei ştiinţe. 

În timpul studenţiei, ia 
contact cu doctrina lui Co-
pernic.

În 1589, a fost numit pro-
fesor la Catedra de matema-
tică a Universităţii din Pisa. 
În 1593 se stabileşte la Pa-
dova, unde i se oferă presti-
gioasa Catedră de matemati-
că, geometrie şi astronomie 
a Universităţii din Padova, 
funcţie pe care a ocupat-o 
până în 1610. În acest timp 
a lucrat la o varietate de ex-
perimente, inclusiv studii 
asupra căderii corpurilor şi 
publică lucrarea „Despre 
mişcare”. 

În 1609, a auzit despre in-
venţia telescopului în Olan-
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da. Fără să fi  văzut un exem-
plu, el a construit o versiune 
superioară şi a făcut multe 
descoperiri astronomice. 
Telescopul său i-a permis să 
vadă cu o mărire de opt-no-
uă ori, făcând posibil să vadă 
că Luna avea munţi şi că Ju-
piter avea sateliţi. 

Tot în 1609 publică lu-
crarea „Astronomia nouă”, 
care conţine primele două 
legi ale mişcării planetelor. 
Publicarea descoperirilor 
sale în „Mesagerul stelar” 
(1610) i-a adus, la curtea din 
Florenţa, faima de „metafi -
zician”.

În 1612, a publicat lucra-
rea „Discursul despre cor-
purile plutitoare”, în care 
pune bazele hidrostaticii. 
În 1613 a publicat o lucrare 
despre petele solare şi a pre-
zis victoria pentru teoria lui 
Copernic.

Descoperirea unui centru 
de gravitaţie în afara pă-
mântului contrazice teoria 
lui Ptolemeu asupra cos-
mosului şi intră în confl ict 
cu doctrina aristoteliană, 
acceptată ofi cial de Biserica 
Catolică. Inchiziţia eclezi-
astică stigmatizează drept 
eretică această reprezentare 
cosmologică şi îi interzice 
să-şi susţină teoriile. Lucră-
rile lui sunt puse la „index”, 
împreună cu publicaţia lui 
Copernic „De Revolutioni-
bus Orbium Coelestium”.

În 1623, a publicat lucra-
rea „Verifi catorul”, o pole-
mică privind natura comete-
lor, fi ind dedicată lui Urban 
al VIII-lea, noul papă care 
înainte, pe vremea când se 
numea Mateo Barberini, se 
numărase printre primii săi 
susţinători. 

În 1632, la Florenţa, publi-
că lucrarea „Dialog privind 

cele două sisteme planetare 
principale”, considerată o 
capodoperă a ştiinţei şi în 
care susţine teoria lui Co-
pernic. Papa Urban al YIII-
lea interzice difuzarea lucră-
rii şi intentează un proces al 
Inchiziţiei împotriva lui. 

În 1633, la Roma, în faţa 
tribunalului inchizitorial, 
ameninţat cu tortura şi umi-
lit, este silit să abjure public 
ideea că Pământul se roteşte 
în jurul Soarelui. Se spune 
că, printre dinţi, ar fi  şoptit: 
„Şi totuşi, se învârte”. Scăpat 
de arderea pe rug, dizgraţiat 
în cadrul unui mare spec-
tacol public, este condam-
nat la închisoare pe viaţă, 
pedeapsă comutată apoi în 
arest la domiciliu, în casa sa 
din Arcetri, din vecinătatea 
Florenţei. Deşi „Dialogurile 
…” fuseseră interzise, cartea 
a devenit curând cunoscută 
în toată Europa protestantă.

Cartea „Discurs privind 
două noi ştiinţe”, publicată 
la Londra în 1634, o revizu-
ire perfecţionată a ultimelor 
lui studii despre mişcare şi 
în general despre principiile 
mecanice, a constituit sursa 
de inspiraţie pentru Newton 
în elaborarea legii gravităţii 
universale. 

În 1637, a făcut ultima sa 
descoperire ştiinţifi că: miş-
carea lunii în zigzag.

Realizările sale sunt multi-
ple. A elaborat una din pri-
mele descrieri ale mecanicii 
clasice, iar observaţiile pe 
care le-a făcut pe bolta ce-
rească cu ajutorul telesco-
pului a constituit piatra de 
temelie a astronomiei fi zice.

A fost pionier în utilizarea 
telescopului pentru obser-
varea cerului nocturn.

A descoperit: petele sola-
re, munţii şi craterele lunare, 

ale căror umbre se schimbă 
odată cu poziţia Soarelui; 
cei patru sateliţi ai planetei 
Jupiter, cunoscuţi acum sub 
numele de luni galileene: Io, 
Ganimede, Europa şi Callis-
to; fazele lui Venus, descrise 
semilunare în schimbare, 
precum cele ale Lunii; struc-
tura solară a Căii Lactee. 
Prin retorica sa, susţinută 
prin raţionamente matema-
tice, a contribuit la statorni-
cirea modelului heliocentric 
al sistemului solar ca o revo-
luţie în ştiinţă. 

A inventat o maşină de 
calcul pentru soluţiile prac-
tice în problemele matema-
tice. A descoperit legile că-
derii corpurilor şi traiectoria 
parabolică a proiectilelor, a 
studiat mişcarea pendulului, 
a cercetat mecanica şi rezis-
tenţa materialelor etc. 

Descoperirile sale au sub-
minat ideile tradiţionale des-
pre un cosmos perfect şi 
neschimbat, cu Pământul în 
centrul său.

350 de ani după moartea 
sa, în 1992, Vaticanul a re-
cunoscut valoarea ştiinţifi că 
a ideilor lui Galileo Galilei, 
reabilitându-l şi absolvindu-l 
de acuzaţia de erezie.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2004”. – 
Chişinău, 2004. – P. 61-63; 
„Calendar Naţional 2009”. – 
Chişinău, 2008. – P. 64-65.  
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Galileo : Cele 10 mari idei ale şti-



40

I a n u a r i e
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Bianca Burţa-Cernat. – Iaşi : Poli-
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***
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// Balandin, R. K. 100 mari genii 
/ R. K. Balandin. – Bucureşti : 
EuroPress Group, 2007. – P. 278-
280. 

 Chiorcea, Nicolae. Galilei Ga-
lileo // Chiorcea, Nicolae. Titani ai 
ştiinţei / Nicolae Chiorcea. – Bucu-
reşti : Lucman, 2005. – P. 70-80. 

Collinson, Diané. Galileo Ga-
lilei / Diané Collinson // Collinson, 
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tatori şi invenţii. – Bucureşti : Edi-
tura Tehnică, 2001. – P. 432-434. 

Galilei Galileo // Enciclopedia 
Universală Britannica : În 16 vol. 
Vol. 6 : Evans - Goodpasture. – Bu-
cureşti : Litera, 2010. – P. 206-210.          

Galilei Galileo // Marea carte 
despre personalităţi. – Bucureşti : 
Litera Internaţional, 2006. – 
P. 15-16.  

Hart, Michael H. Galilei Galileo // 
Hart, Michael H. 100 de personali-
tăţi din toate timpurile care au infl u-
enţat evoluţia omenirii / Michael H. 
Hart.  – Bucureşti : Sirius, 2004. – 
P. 167. 

Lozovanu, Constantin. Noua 
știință europeană în opera lui Gali-
leo Galilei // Ştiinţele socio-umanis-
tice şi progresul tehnico-ştiinţifi c : 
Conferinţă ştiinţifi că interuniver-
sitară : Materialele comunicărilor 
ştiinţifi ce, 4 aprilie 2008 / Constan-
tin Lozovanu. –  Chişinău : [S. n.], 
2008. – P. 76-81. 

Schmidle, Nicholas. A very 
rare book : The mystery surroun-
ding a copy of Galileo’s pivotal 
treatise / Nicholas Schmidle // The 
New Yorker. – 2013. – Vol. 89, Nr 
41 (December). – P. 62-73.

Simmons, John. Galileo Galilei 
și noua știință // Simmons, John. 
100 cei mai mari savanţi ai lumii / 
John Simmons – Bucureşti : Lider, 
2002. – P. 33-36. 

Natalia-Maria Șveț.

Dumitru 
UNGUREANU

1942

Specialist în domeniul 
alimentării cu apă, doctor 
în ştiinţe tehnice, profesor 
universitar. 

S-a născut la 9 ianuarie 
1942, la Mingir, Hânceşti. 

După absolvirea şcolii 
medii de cultură generală 
din Mingir, urmează studiile 
la Institutul de Construcţii 
din Kiev (1958-1963), spe-
cializarea inginer în mana-
gementul apelor. A urmat 
doctorantura (1966-1969) 
la Institutul de Construcţii 
din Sankt Petersburg, Ru-
sia, unde în 1971 şi-a susţi-
nut teza cu tema „Epurarea 
apelor uzate”. A făcut stagii 
de perfecţionare în instituţii 
de prestigiu din diferite ţări: 
Universitatea „Politehnică” 
din Bucureşti; Institutul 
Naţional de Ştiinţe Aplicate 
din Lyon; Institutul Tehno-
logic Regal din Suedia. A 
avut stagieri şi în Ucraina 
(1958, 1963, 1964-1965), 
Polonia (1967, 1998), Ru-
sia (1963-1964, 1966-1971), 
Ungaria (1977), Franţa 
(1977), Germania (1999), 
SUA (2002-2003).

În 1963 a fost şef  de 
grup la Trustul „Moldsan-
tehmont”, Direcţia de In-
ginerie Sanitară. Îşi începe 
cariera profesională în cali-
tate de profesor la Colegiul 

de Construcţii din Chişinău 
(1965-1966). Activează la 
Universitatea Tehnică a 
Moldovei ca asistent, lector 
superior, prodecan, şef  al 
Catedrei alimentare cu apă 
şi canalizări (1971-1984), 
actualmente Ecotehnie, 
management ecologic şi in-
gineria apelor UNESCO. A 
deţinut funcţia de decan al 
Facultăţii de Ingineri-Con-
structori, fără frecvenţă 
(1977-1981), actualmente 
Facultatea „Inginerie civi-
lă”. A fost numit în fucţia 
de prorector pentru munca 
didactică (1994), fi ind res-
ponsabil şi de secţiile sera-
lă şi cu frecvenţă redusă. A 
ocupat funcţia de vicerec-
tor pentru educaţie, practi-
că în producţie şi relaţii cu 
colegiile afi liate Universi-
tăţii Tehnice din Republica 
Moldova. Profesor la Cate-
dra de ecotehnie, manage-
mentul mediului şi ingineria 
apelor UNESCO. 

În calitate de profesor 
universitar ţine mai multe 
cursuri şi cicluri: „Dezvol-
tarea durabilă”, „Manage-
mentul apelor”, „Evaluarea 
impactului de mediu”, „Ma-
nagementul deşeurilor”, 
„Hidrologia şi hidrogologia 
aplicată”. 

A efectuat cercetări ştiin-
ţifi ce în domeniul sisteme-
lor de alimentare cu apă şi 
canalizări, a ocrotirii me-
diului înconjurător. A lan-
sat contribuţii renovabile 
de energie, tratării deşeuri-
lor lichide organice, tratării 
apelor de suprafaţă şi sub-
terane. 

A lucrat şi la următoarele 
teme ştiinţifi ce: „Raionarea 
biologică a bazinelor acvati-
ce din Republica Moldova” 
(în colab.); „Ecologia ca şti-
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inţă fundamentală interdis-
ciplinară de specializare” 
(în colab.); „Nămolurile de 
defecaţie de la fabricile de 
zahăr cu sursă de răspândire 
a nematozilor fi toparaziţi” 
(în colab.); „Încărcătura pa-
razitară a nămolului de la 
staţiile de epurare a apelor 
uzate” (în colab.); „Tratarea 
apelor din bazinele acvati-
ce subterane din Republica 
Moldova” (în colab.). 

Activităţile-cheie de cer-
cetare sunt: managementul 
universitar; protecţia me-
diului; apele reziduale şi tra-
tamentul cu nămol; studii 
inginereşti pentru dezvolta-
rea durabilă; surse de ener-
gie regenerabilă. 

 Participant, cu referate şi 
comunicări, la mai multe 
foruri ştiinţifi ce naţionale şi 
internaţionale.   

A publicat peste 150 de 
lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 
monografi i, manuale, arti-
cole, lucrări metodice etc.: 
„Epurarea avansată a ape-
lor reziduale de la porcine”; 
„Energia regenerabilă: Studii 
de fezabilitate” (în colab.); 
„Managementul apelor” (în 
colab.); „Dicţionar de instala-
ţii pentru construcţii: român-
rus” (în colab); „Proiectarea 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate orăşeneşti” (în colab.); 
„Epurarea mecanică a apelor 
uzate” (în colab.); „Tehnolo-
gia lucrărilor de construcţie 
- montaj ale reţelelor de ali-
mentare cu apă şi canalizare : 
Îndrumar metodic pentru 
proiectul de an” (în colab.); 
„Proiectarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canaliza-
re” (în colab) etc. 

A elaborat cursuri de 
prelegeri: „Managementul 
apelor uzate” (în colab.); 
„Lăcătuş de lucrări de inter-

venţie şi reconstrucţie: Su-
port de curs” (în colab.) etc.

Membru al Consiliului de 
Stat în Expertiza Ecologică 
a Ministerului Mediului din 
Republica Moldova. Mem-
bru al unor asociaţii pro-
fesionale: Asociaţia Româ-
nă de Ingineri Instalatori; 
Asociaţia Română a Apei; 
Asociaţia Inginerilor din 
Republica Moldova. Este 
membru titular al Acade-
miei Naţionale de Ştiinţe 
Ecologice din Republica 
Moldova.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 27-28. 
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Managementul apelor : Manual / 
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Proiectarea sistemelor de ali-
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Indicații metodice pentru proiectul 
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Mihaela-Anca Contășel [et al.] ; 
red. resp.: Dumitru Ungureanu ; 
Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Facultatea Urbanism și Arhitec-
tură. – Chişinău : UTM, 2011. – 
92 p. : tab.

Tehnologia lucrărilor de con-
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gureanu ; Universitatea Tehnică 
a Moldovei. – Chişinău : UTM, 
2012. – 119 p. : tab., fi g.
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Calos. – Chişinău : UTM, 2013. – 
100 p. : fi g
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omasei lignocelulozice pentru 
producerea biogazului : Metode 
de preprocesare / Dumitru Un-
gureanu, Victor Covaliov, Olga 
Covaliova [et al.] // Ştiinţe reale şi 
ale naturii. – 2014. – Nr 1 (71). – 
P. 130-134. 

SCADA system application in 
wastewater treatment plants / 
Dumitru Ungureanu, Natalia Cio-
banu, Valeriu Butnaru [et al.] // 
Meridian ingineresc. – 2016. – 
Nr 4. – P. 53-57.

Unele aspecte ale poluării solu-
rilor cu pesticide organoclorurate 
/ Dumitru Ungureanu, Liliana Juc, 
Tatiana Stratulat [et al.] // Mediul 
ambiant. – 2007. – Nr 1 (31). – 
P. 9-16.

Ungureanu, Dumitru. Aspecte 
teoretice şi practice a perfecţionă-
rii proceselor de obţinere a bioga-
zului / Dumitru Ungureanu, Victor 
Covaliov, Olga Covaliova // Pro-
blemele energeticii regionale. – 
2012. – Nr 1 (18). – P. 102-114.

Ungureanu, Dumitru.  Con-
siderații despre decantoarele la-
melare / tubulare pentru sedimen-
tarea materiilor în suspensie în 
stațiile de epurare a apelor uzate / 
Dumitru Ungureanu, Vasile Vârlan 
// Probleme actuale ale urbanis-
mului şi amenajării teritoriului. – 
Chişinău : Bons Offi  ces, 2021. – 
P. 329-334. 

Ungureanu, Dumitru. Procese 
tehnologice de obţinere a biogazu-
lui în sistemele de epurare anae-
robă a apelor reziduale / Dumitru 
Ungureanu, Victor Covaliov // Intel-
lectus. – 2007. – Nr 1. – P. 69-73.

Ungureanu, Dumitru. Soluții 
moderne pentru stații de capaci-
tate mică pentru epurarea apelor 
uzate comunale / Dumitru Ungu-
reanu, Natalia Ciobanu // Energie, 
efi ciență, ecologie și educație. – 
2017. – P. 248-256.

Ungureanu, Dumitru. Valorifi -
carea energetică a deșeurilor co-
munale/municipale în economia 
circulară / Dumitru Ungureanu, 
Ludmila Vârlan, Diana Sirețeanu // 
Energie, efi ciență, ecologie și 
educație. – 2018. – P. 21-30. 

***
Концепция эколого-энерго-

эффективности процессов об-
работки органических отходов / 
Думитру Унгуряну, Виктор Ко-
валев, Ольга Ковалевa [et al.] // 
Intellectus. – 2018. – Nr 3. – 
P. 91-104.

Стимулирование процессов 
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метаногенного брожения жидких 
органических отходов / Думитру 
Унгуряну, Виктор Ковалев, Ольга 
Ковалевa [et al.] // Ştiinţe reale şi 
ale naturii. – 2012. – Nr 1 (51). – P. 
160-168.           

***
Dumitru Ungureanu // Localităţi-

le Republicii Moldova : Itinerar do-
cumentar-publicistic ilustrat. Vol. 
8 : Li.-M. – Chişinău : Draghiştea, 
2008. – P. 481.  

Dumitru Ungureanu // Universi-
tatea Tehnică a Moldovei : (1964-
2004). – Chișinău : Museum, 
2004. – P. 51.        

Natalia-Maria Șveț                                                

Anatol COROBCEANU
1922-1976

Om de cultură şi activist 
politic, redactor.

S-a născut la 10 ianuarie 
1922, la Soroca. A decedat 
la 16 noiembrie 1976, la 
Chişinău, în urma unui atac 
de cord.

Descendent dintr-o veche 
familie de intelectuali basa-
rabeni.
Şi-a făcut studiile la licee-

le din Soroca şi Tighina. În 
1940 se înscrie la Facultatea 
de Fizică şi Matematică a 
Institutului Pedagogic din 
Chişinău.

A participat la război 
(1941-1944) ca cercetaş-
radiotelegrafi st în spatele 
frontului german, în compo-
nenţa unor unităţi de parti-
zani din Bielorusia, Ucraina 
şi Carpaţi.

A fost colaborator al zia-
rului „Tinerimea Moldovei”, 
apoi redactor-şef  la Sectorul 

de traduceri al Institutului de 
Istorie al PCM, iar conco-
mitent face studii de drept. 
Între anii 1953-1960 a ocu-
pat funcţia de viceministru 
al Culturii din fosta RSSM. 
Din 1960 e încadrat în mun-
ca de partid: secretarul doi 
al Comitetului orăşenesc al 
P.C.M. din Chişinău, şeful 
Secţiei administrative a C.C. 
al P.C.M., vicepreşedinte al 
Comitetului Republican de 
Control de Partid şi de Stat. 
Din 1963 şi până în 1970 a 
fost vicepreşedinte al Con-
siliului de Miniştri al RSSM, 
ocupându-se de problemele 
dezvoltării culturii, învăţă-
mântului, ştiinţei, medicinei 
şi ocrotirii sociale.

Pe parcursul a două dece-
nii , din iniţiativa şi cu sus-
ţinerea sa, prin localităţile 
republicii au apărut şcoli de 
muzică şi de artă plastică, 
librării.

De numele lui sunt lega-
te nemijlocit multe şi fru-
moase izbânzi obţinute în 
viaţa spirituală a societăţii 
din Moldova: inaugurarea 
Aleii Clasicilor în Grădina 
Publică din Chişinău, des-
chiderea Academiei de Şti-
inţe a Moldovei, înfi inţarea 
studioului „Moldova-fi lm”, 
a Televiziunii Naţionale, a 
Teatrului de Operă şi Ba-
let, a teatrelor „Luceafărul” 
(Chişinău) şi „Vasile Alec-
sandri” (Bălţi), a Institutu-
lui de Arte, a Muzeului Re-
publican de Literatură „D. 
Cantemir”, a Muzeului de 
Istorie din Cahul, a Cona-
cului familiei Ralli din Dol-
na, a Casei memoriale „Ale-
xei Mateevici”, a „Orheiului 
Vechi”, editarea unor ediţii 
completate şi îmbunătăţite 
ale operelor clasicilor noş-
tri, primele turnee ale tea-

trelor din Chişinău în Ro-
mânia şi invers.

Mulţi oameni de seamă 
au benefi ciat de ajutorul lui 
practic, material şi moral. A 
ajutat, a ocrotit şi a îndru-
mat multe talente autentice. 

La 16 noiembrie 1970, 
fi ind un lider neofi cial, dar 
şi nonconformist al intelec-
tualităţii basarabene, a fost 
învinuit de „pasivitate” în 
lupta cu „manifestările na-
ţionaliste” şi eliberat din 
funcţie, trimis să lucreze 
conform specialităţii, în 
funcţia de locţiitor al mi-
nistrului justiţiei din RSSM, 
post deţinut până în 16 no-
iembrie 1976.

Numele lui Anatol Corob-
ceanu îl poartă una din stră-
zile municipiului Chişinău. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 31-32; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 28.
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Corobceanu Anatol // Dicționar 

enciclopedic ilustrat. – Chișinău : 
Cartier, 1999. – P. 1260. 

Gherman, Diomid. O persona-
litate care a pregătit renașterea 
națională / Diomid Gherman // Li-
teratura și arta. – 2013. – 17 ian. – 
P. 7. 

Moraru, Anton. Soarta omului 
de stat Anatol Corobceanu / An-
ton Moraru // Literatura și arta. – 
2013. – 10 ian. – P. 7. 

Natalia-Maria Șveț

Leonida I. COLESCU
1872-1940

Statistician, demograf, 
economist, doctor în ştiin-
ţe economice şi fi nanciare, 
profesor, unul din înteme-
ietorul statisticii româneşti.

S-a născut la 11 ianuarie 
1872, la Bucureşti. A dece-
dat la 4 iunie 1940.
Şi-a făcut studiile la liceul 

„Sf. Sava”, pe care-l absolvă 
în 1888. 
Şi-a continuat studiile la 

Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de drept, şi susţi-
ne licenţa în drept în 1892. 
În următorii ani a făcut 
studii în afara ţării: la Paris, 
München şi Bruxelles, unde 
a obţinut, în 1897, doctora-
tul în ştiinţe economice şi 
fi nanciare.

La reîntoarcerea în ţară, a 
obţinut funcţia de director 
general al Serviciului Sta-
tisticii Generale a Statului, 
funcţie pe care o va înde-
plini pentru 23 de ani. În 
această calitate a prezidat 

„Population de la Rou-
manie” (1903), „Ancheta 
industriala a României” 
(1904), „Progresele econo-
mice ale României”(1907), 
„Ştiutorii de carte din Ro-
mânia în 1912”, „Dicţiona-
rul statistic al României” în 
2 vol. (1914), „Le commer-
ce exterieur de la Rouma-
nie avant et apres la guerre 
mondiale” (1926) ş.a. 

Organizaţiilor şi publi-
caţiilor interesate din stră-
inătate le-a furnizat regulat 
date statistice relevante tra-
duse în limbi de circulaţie 
internaţională, în special în 
franceză.

A fost membru al In-
stitutului Internaţional de 
Statistică şi al Societăţii de 
Statistică din Paris (1932). 
A participat în calitate de 
expert guvernamental la 
Conferinţa statisticienilor 
organizată de Societatea 
Naţiunilor în 1928. A par-
ticipat la numeroase confe-
rinţe şi congrese internaţio-
nale de statistică: la Berlin 
(1903), Paris (1911), Haga 
(1911) şi Viena (1914), ca 
director al Direcţiei Gene-
rale de Statistică din Româ-
nia, prezentând o serie de 
comunicări ştiinţifice bine 
documentate.

Bibliografi e:
Colescu, Leonida. Analiza re-

zultatelor recensământului general 
al populației României de la 1899 / 
Leonida Colescu. – Bucureşti : In-
stitutul Central de Statistică ; Impri-
meria natįonală, 1944. – 143 p.

***
Văcărel, Iulian. Leonida Co-

lescu : Viaţa şi opera / Iulian 
Văcărel // Studii de istorie eco-
nomică şi istoria gândirii economi-
ce. Vol. VI. – Bucureşti : Editura      
Academiei Române, 2004. – 
P. 187-200.

Consiliul Superior al Statis-
ticii, a editat Buletinul Sta-
tistic General al României 
(între 1899-1922), a elabo-
rat statistici ofi ciale, care au 
stat la baza fundamentării 
conducerii moderne a sta-
tului român întemeiată pe 
date obţinute în mod ştiinţi-
fi c (recensămintele popula-
ţiei, recensăminte agricole, 
statistica profesiunilor etc.). 
A organizat şi a condus re-
censămintele populaţiei din 
1899 şi 1912, precum şi an-
cheta industrială din 1901-
1902. În 1910 a înfi inţat 
Biblioteca Economică Ro-
mână. A fost administrator 
al Institutului Economic 
Român (1923-1930). Ulte-
rior a activat ca profesor, a 
predat demografi a la Şcoa-
la de Statistică, înfi inţată în 
1930. 

A publicat numeroase 
articole şi studii statistice, 
demografi ce şi economi-
ce, lucrări care reprezintă 
şi astăzi un real interes atât 
pentru teoreticienii şi prac-
ticienii din domeniile statis-
ticii, demografiei, economi-
ei şi finanţelor, cât şi pentru 
cercetătorii care se ocupă 
de istoria economică şi is-
toria gândirii economice 
româneşti. Studiile sale se 
orientează spre rezultatele 
unor recensăminte statis-
tice, cu o preocupare deo-
sebită pentru analiza critică 
a activităţii economice şi 
sociale. Printre lucrările de 
valoare pe care le-a sem-
nat sunt: „Necesitatea unui 
anuar statistic al României” 
(1889), „La loi rurale de 
1864 et la statistique des 
paysans devenus propie-
taireres” (Legea rurală din 
1864 şi statistica ţăranilor 
deveniţi proprietari, 1900), 
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Ştefănescu, Ştefan. Colescu 
Leonid I. // Enciclopedia istoriogra-
fi ei româneşti / coord. şt.: Ştefan 
Ştefănescu ; aut.: Adolf Armbrus-
ter, Dan Berindei, Nicolae Bocşan 
[et al.]. – Bucureşti : Editura Ştiinţifi că 
şi Enciclopedică, 1978. – P. 100-101.

 Maria Ciobanu

Victoria TCACENCO
1962

Muzicolog, doctor în stu-
diul artelor, profesor uni-
versitar, manager muzical.

S-a născut la 12 ianua-
rie 1962 în oraşul Odesa, 
Ucraina. Din 1962 este sta-
bilită cu familia la Tighina, 
iar din 1969 la Chişinău.

Studiază la Şcoala medie 
nr. 55 (1969-1977) şi Şcoa-
la de Muzică nr. 2 din Chi-
şinău (azi Şcoala de Arte 
„Alexei Stârcea”) (1972-
1977). În 1981 a absolvit 
cu menţiune Colegiul de 
Muzică „Ştefan Neaga”(azi 
Centrul de Excelenţă în 
Educaţie Artistică „Şte-
fan Neaga” din Chişinău), 
specialităţile Pian şi Teoria 
muzicii. După absolvire a 
fost înmatriculată la studii 
la Facultatea Arta Muzicală, 
specialitatea Muzicologie, 
la Conservatorul Moldove-
nesc de Stat „G. Musices-
cu” (azi Academia de Mu-
zică, Teatru şi Arte Plastice) 
(1981-1986), absolvind cu 
menţiune. Urmează studi-
ile post-universitare Arta 

sical, opera rock, rap etc.).
Semnează circa 60 de 

publicaţii, dintre care 11 
articole în ediţii de referin-
ţă din SUA, Marea Britanie 
şi Germania: „Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart: 
allgemeine Enzyklopädie der 
Musik” (Kassel, Bärenreiter-
Verlag Karl Vötterle GmbH 
& Co. KG, 1999, 2000, 2004-
2007);  „The New Grove 
Dictionary of  Music and 
Musicians” (London, Mac-
millan Press, 2001); „The 
SAGE International Ency-
clopedia of  Music and Cul-
ture” (Thousand Oaks, Sage 
Publications, 2019) ş.a. De 
asemenea, semnează 4 ca-
pitole în monografi ile co-
lective: „Arta muzicală din 
Republica Moldova: Istorie 
şi modernitate” (Chişinău, 
Grafema Libris, 2009); 
„Maria Bieşu – vocaţie şi 
destin artistic” (Chişinău, 
F.E.P. „Tipografi a Centra-
lă”, 2010); „Politicile cul-
turale locale ca stimulent al 
schimbării” (Chişinău, Arc, 
2011); „Mihai Volontir sau 
despre vocaţia omenescu-
lui” (Ştiinţa, 2011). 

Este autorul manualu-
lui „Istoria muzicii uşoare 
şi jazz” (2019). A elaborat 
un şir de lucrări ştiinţifi -
co-metodice, dintre care: 
„Jazzul în literatura ştiin-
ţifi că modernă: trecere în 
revistă: Ghid metodologic” 
(2019); „Hip-hop-ul şi rap-
ul ca fenomene culturale şi 
muzicale: estetică, stilistică, 
evoluţie: Suport metodic” 
(2019) ş.a. 

Este conducător ştiinţifi c 
al tezelor de licenţă, ma-
gistru şi doctor (din 1991). 
Sub îndrumarea sa au fost 
susţinute 3 teze de doctor, 
iar 4 teze de doctor sunt în 

muzicală, la Conservato-
rul „P. I. Ceaikovski” din 
Moscova (1987-1990). În 
1992 susţine teza de doctor 
în studiul artelor cu tema: 
„Проблемы рок-оперы 
(на примере музыкально-
сценический сочинений 
А. Рыбникова)” („Proble-
mele operei rock (pe baza 
creaţiilor lui A. Rybnikov”). 
Obţine gradul ştiinţifi c de 
doctor în studiul artelor 
(1993).

Îşi începe activitatea pro-
fesională în calitate de lec-
tor în cadrul Catedrei mu-
zicologie şi compoziţie a 
Academiei de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice (1986-
1987). Din anul 1990 şi-a 
continuat activitatea la ace-
eaşi instituţie, parcurgând 
treptele cadrului didactic: 
lector, lector superior, con-
ferenţiar universitar, pro-
fesor universitar. Exercită 
funcţia de şef  al Secţiei in-
tegrare europeană şi mobi-
litate academică (din 2002).

Predă cursurile la dis-
ciplinele: Istoria muzicii 
uşoare, Solfegiu, Armonia, 
Armonia jazz, Stilistica in-
terpretării vocale, Practica 
de descifrare, Management 
cultural-artistic, Fundrai-
sing, Proiecte culturale in-
ternaţionale ş.a.

Profesor invitat la Universi-
tatea Wyoming, SUA (2013).

Concomitent cu activita-
tea didactică a desfăşurat şi 
activitate ştiinţifi că la Insti-
tutul Patrimoniului Cultu-
ral, Centrul Studiul Arte-
lor al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, în calitate de 
cercetător ştiinţifi c superi-
or (2007-2017). Domeniul 
de cercetare: istoria şi teoria 
muzicii uşoare din Republi-
ca Moldova (jazz, rock, mu-



45

I a n u a r i e
curs de susţinere.

A participat la multiple sta-
gii atât în Republica Moldo-
va, precum şi în străinătate: 
„Innovative Cultural Policies 
and Cultural Management in 
societies in transition” (Cen-
tral European University, 
Budapesta, Ungaria, 1998); 
Workshop-ul de manage-
ment artistic „From There to 
Here” (Amsterdam-Maastri-
cht Summer University, 
Olanda, 1999); International 
Summer Academy project 
workshop „Arts manage-
ment forum” (International 
Centre for Cultural Mana-
gement, Salzburg, Austria, 
2000); Workshop-ul de Team 
building (Education for De-
mocracy, Polonia, 2007) ş.a. 

Mobilitate academică: Uni-
versitatea din Lund, Sue-
dia (2014); Conservatorul 
„Agostino Steffani”, Castel-
franco, Italia (2017, 2019). 

Pe parcursul activităţii 
sale a participat la confe-
rinţe ştiinţifi ce naţionale şi 
internaţionale organizate în 
Republica Moldova (AŞM, 
AMTAP, din 2002-prezent), 
România (Universitatea de 
Vest din Timişoara, 2010), 
Federaţia Rusă (Conserva-
torul din Rostov-pe-Don, 
2015; Magnitogorsk, 2018-
2020). 

Participă la proiecte şi 
programe ale Uniunii Euro-
pene în calitate de: formator 
local al proiectelor interna-
ţionale, expert local al Pro-
gramului „EuroEastCulture, 
Cultural Policy Exchange 
Workshop (2013); coordo-
nator în Republica Mol-
dova al Programului HU-
MERIA/Erasmus Mundus 
Action II (2013-2016); ex-
pert naţional al Programului 
„HORIZON 2020” (2014-

2015); coordonator cultural 
pentru Republica Moldova 
al Programului Parteneria-
tului Estic „Cultura şi Cre-
ativitatea”, Fundaţia So-
ros-Moldova (2015-2016); 
evaluator extern al Pro-
gramului „Joint Research 
Programme HERA” (Hu-
manities at the European 
Research Area) (2018); 
manager/expert din par-
tea AMTAP al proiectelor 
„Erasmus+Towards Euro-
pean university lifelong le-
arning model in Moldova/
COMPASS” (2019-2021) 
şi „Connecting universiti-
es-industry through smart 
entrepreneurial cooperati-
on and competitive intelli-
gence of  students in Moldo-
va, Georgia and Armenia”/
CONNECT” (2021-2025). 

De asemenea, în scopul 
dezvoltării potenţialului sec-
torului cultural din Repu-
blica Moldova, a participat 
în proiecte iniţiate de către 
Fundaţia Culturală Euro-
peană (Amsterdam) şi Fun-
daţia Soros-Moldova „Visi-
ons on cultural development 
of  Moldova”, „Reinforcing 
Moldova’s development ca-
pacities by strengthening 
its cultural sector”, „Trio” 
(European Cultural Foun-
dation, Regatul de Jos şi 
Fundaţia Soros-Moldova) 
(2007-2013); precum şi în 
Programul Parteneriatului 
Estic „EuroEastCulture” 
(2011-2015). 

Manager cultural inde-
pendent, fondator şi preşe-
dinte al ONG-ului „Music 
Unlimited” (1998), a înfi -
inţat festivalurile interna-
ţionale: „Jazz Weekend”, 
ediţia I (1999), ediţia II 
(2000), „NewImproMu-
sicFest” (2001). Organiza-

tor şi promotor al proiec-
telor muzicale educaţionale: 
„Improvizaţie pentru tinerii 
compozitori” (1998), „Jazz 
Duo” (2000); Workshop-ul 
de muzică electro-acustică 
(1999, 2000). Din 1998, în 
calitate de producător mu-
zical promovează pe piaţa 
artistică autohtonă CD-
urile de jazz înregistrate de 
Geta Burlacu şi Univox Vo-
cal Band.

Membru al Uniunii Com-
pozitorilor şi Muzicologilor 
din Moldova (1995). Opo-
nent ofi cial şi membru al 
Consiliului ştiinţifi c specia-
lizat la susţinerea tezelor de 
doctor (din 2009); membru 
al comisiei de jurizare: a 
Concursului muzical Eu-
rovision, selecţia naţiona-
lă (2012, 2013, 2019), şi al 
Concursului de compoziţie 
şi muzicologie al Uniunii 
Compozitorilor şi Muzico-
logilor din Moldova (2019). 

Deţinătoare a mai multor 
premii ale Uniunii Compo-
zitorilor şi Muzicologilor 
din Moldova pentru lucrări 
ştiinţifi ce (1994-2021), pre-
cum: Premiul „Vladimir 
Axionov”, pentru articolul 
„Rap in the Republic of  
Moldova: some refl ecti-
ons”, în cadrul celei de-a 
XXV-a ediţie a Concursu-
lui de Compoziţie şi Muzi-
cologie (2020), şi Premiul 
special pentru promovarea 
segmentului muzicii uşoare, 
rock şi jazz la forurile ştiin-
ţifi ce internaţionale pentru 
articolul „Рок-музыка в 
Республике Молдова как 
область межкультурно-
го диалога (на примере 
телевизионного проекта 
„Пушкин. 215”) (Muzica 
rock din Republica Moldo-
va ca domeniu al dialogului 
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intercultural [pe baza pro-
iectului televizat „Puşkin. 
215”]) (2021) ş.a. Menţio-
nată cu Diplomă de onoa-
re a Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării (2020).
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Chișinău : Grafema Libris, 2009. – 
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Tcacenco, Victoria. Elemente 
de gestionare a artelor interpreta-
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schimbării = Paзработка местной 
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тор перемен / Corina Răceanu, 
Veaceslav Reabcinschi, Marian-
gela Lavanda [et. al.]. – Chişinău : 
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**Tcacenco, Victoria. Istoria 
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Moldova din perspectiva secolului 
XXI / Victoria Tcacenco // Orizon-
turi ale artei secolelor XIX-XX din 
perspectiva secolului XXI : Simpo-
zion. – Timişoara : Eurostampa ; 
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Tcacenco, Victoria. Jazzul în 
contextul postmodernismului : re-
pere teoretice / Victoria Tcacenco // 
Arta. – 2019. – Nr 2. – P. 60-63.

**Tcacenco, Victoria. Moldo-
va : Modern and Contemporary 
Performance Practice / Rodney 
Garnett, Victoria Tcacenco, Diana 
Bunea // The SAGE International 
Encyclopedia of Music and Cultu-
re. – [S. l. : s. n.], 2019. – P. 1466-
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Tcacenco, Victoria. Rap in 
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refl ections / Victoria Tcacenco // 
Arta. Seria Arte Audiovizuale : 
Ser. nouă. – 2018. – Vol. XXVII, 
Nr 2. – P. 64-69.

Tcacenco, Victoria. „Океан 
Ельзи” versus „Zdob şi Zdub” : 
repere comparative / Victoria Tca-
cenco // Arta. – 2014. – Vol. XXIII, 
Nr 2 – P. 45-51.

Tcacenco, Victoria. Unele 
aspecte semantice ale rock-ului 

autohton din anii 2000 / Victoria 
Tcacenco // Arta. Seria Audiovizua-
le. – 2013. – Nr 1 (18). – P. 48-53. 
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**Ткаченко, Виктория. Шико 

Аранов как основоположник 
традиций оркестрового джаза в 
Республике Молдова / Виктория 
Ткаченко // Южно-российский 
музыкальный альманах. – 2015. – 
Nr 2 (19). – С. 76-83. 

***
Tcacenco Victoria – profesor uni-

versitar, doctor în studiul artelor, șef 
Secție integrare europeană și mo-
biltate academică [Resursă elec-
tronică] // https://amtap.md/assets/
pdf/1549611650tcacenco_victo-
ria_cv.pdf (accesat: 24.09.2021).

Elena Barbos-Balinschi

Sabba ŞTEFĂNESCU
1857-1931

Geolog român, paleon-
tolog, doctor în ştiinţe ge-
ologice şi paleontologice, 
profesor universitar şi cer-
cetător ştiinţifi c, membru 
corespondent al Academiei 
Române.

S-a născut la 12 ianuarie 
1857, la Craiova. A decedat 
la 16 august 1931, la Sinaia.

A absolvit Liceul „Carol 
I” din Craiova în 1875. Şi-a 
continuat studiile la Facul-
tatea de Ştiinţe din Bucu-
reşti şi concomitent, la Sor-
bona, Franţa, unde şi-a luat 
licenţa în ştiinţe naturale 
(1879).

Primele sale cercetări şti-
inţifi ce (1882-1886) sunt de 
geologie, studii preparatoa-
re pentru harta României. 
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A studiat terenurile terţiare 
româneşti, ceea ce a făcut 
obiectul mai multor comu-
nicări către Societatea Geo-
logică a Franţei. În 1897 a 
obţinut doctoratul în geolo-
gie şi paleontologie la Uni-
versitatea din Paris la tema: 
„Studii asupra terenurilor 
terţiare din România. Con-
tribuţie la studiul stratigra-
fi c”.

Din 1881 a fost profesor 
de ştiinţe naturale la Şcoa-
la Comercială şi la liceul 
„Sf. Sava” din Bucureşti, 
al cărui director a deve-
nit (1893-1904). În acelaşi 
timp a lucrat la prima har-
tă geologică a României, 
întocmită în acea perioadă 
de Biroul Geologic condus 
de Grigore Ştefănescu. În 
1904 a fost profesor la Uni-
versitatea din Iaşi. În 1905 a 
fost numit titular al unei noi 
Catedre de paleontologie a 
Universităţii din Bucureşti, 
apărută în urma diviziunii 
treptate a Catedrei iniţiale 
de geologie, mineralogie şi 
paleontologie, care a fost 
fondată în 1864. 

Una din preocupările sale 
a fost dezvoltarea unui La-
borator de paleontologie 
pe lângă catedră, pe care 
l-a înzestrat cu colecţia sa 
proprie şi din alte donaţii 
(1907). A cercetat resturile 
de proboscidieni din poli-
ocen şi pleistocen, al cărei 
rezultat este lucrarea „Sur 
l’organisation des mollai-
res et sur la phylogénie des 
éléphants et mastodontes” 
(30 note prezentate la Aca-
demia de Ştiinţe din Paris, 
1913-1924).

În 1907 a fost deputat şi 
în 1913 a fost ales senator 
de Ilfov. În timpul ocupaţi-
ei germane a Bucureştiului 

(1917), a plecat într-o mi-
siune diplomatică la Paris, 
trecând prin Rusia şi ajun-
gând în Scoţia. A revenit în 
ţară în 1921 şi a continuat 
activitatea didactică în ca-
litate de profesor de pale-
ontologie la Universitatea 
din Bucureşti (1921-1929). 
A fost membru al Biroului 
Geologic şi al Comitetului 
Societăţii Geografi ce Ro-
mâne, în cadrul căruia a 
realizat lucrările ştiinţifi ce 
sub conducerea lui Grigore 
Ştefănescu. 

S-a preocupat de studii ge-
ologice în vederea alcătuirii 
hărţii geologice a României 
(1882-1886). Astfel au apă-
rut monografi ile geologice 
ale judeţelor Argeş, Dolj şi 
Mehedinţi. Rezultatele stu-
diilor şi cercetărilor ştiinţi-
fi ce se regăsesc în operele 
profesorului, printre care 
sunt: „Studii asupra terenu-
rilor terţiare din România. 
Contribuţie la studiul stra-
tigrafi c” (1897), „Biologie” 
(3 vol., 1887-1889), „Geo-
logie” (1892), „Mineralo-
gie” (1892), „L’extension 
des couches sarmatiques 
en Valachie et Moldavie” 
(1894), „L’age géologique 
des conglomerats tertiai-
res de la Muntenia” (1894), 
„Contribution a l’etude des 
faunes éogene et neogene 
de Roumanie” (1897), „Etu-
de sur les terrains Tertiaire 
de la 2 Roumanie. Contri-
bution á l’etude des faunes 
Sarmatique. Pontique et 
Levantine” (1897), „Etu-
de sur les terains Tertiaire 
de la Roumanie. Contri-
butions á l’etude stratigra-
phique” (1897), „Notes sur 
l’organisation des mollaires 
et mastodontes” (1927) ş.a. 

În 1983 a fost ales mem-

bru corespondent al Acade-
miei Române.
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Ion SCUTARU
1932 

Specialist în medicină ve-
terinară, doctor habilitat, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c.

S-a născut la 13 ianuarie 
1932 în s. Goleni, r-nul Oc-
niţa (azi Edineţ). Şi-a făcut 
studiile primare şi medii 
incomplete în satul natal. 
Şi-a continuat studiile la 
Colegiul Zooveterinar din 
Grinăuţi, pe care-l absolvă 
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în 1950. Ulterior şi-a făcut 
studiile la Facultatea de Me-
dicină veterinară a Institu-
tului Zooveterinar din or. 
Lvov, Ucraina (1951-1956).

În 1964 a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe la Institutul 
Unional de Helmintologie 
„K. I. Şkreabin” din Mos-
cova, cu tema „Biologia 
cestodei şi epizootologia 
helmintozelor de bază la 
găini în RSSM”. A continu-
at activitatea de cercetare, şi 
în 1983 a susţinut la Mosco-
va teza de doctor habilitat 
în medicină veterinară cu 
tema: „Profi laxia maladiei 
Newcastle la păsări în con-
diţiile agriculturii industri-
ale”. Ulterior i s-a conferit 
titlul didactico-ştiinţifi c de 
profesor universitar (1988).

Activitatea profesională 
şi-a început-o în calitate de 
felcer veterinar în s. Ruseni 
(Ocniţa) (1950-1951), apoi 
s-a transferat în s. Măr-
culeşti, unde a fost medic 
veterinar principal (1951-
1956) şi concomitent a fost 
şef  al sectorului sanitar ve-
terinar din s. Gura Căinari 
(Floreşti) (1956-1959). 

Activitatea de cercetare 
ştiinţifi că şi-a început-o în 
cadrul Institutului de Cer-
cetări Ştiinţifi ce în dome-
niul Zootehniei şi Medici-
nei Veterinare din Moldova 
(1960). Domeniul său de 
cercetare a fost bolile infec-
ţioase aviare la păsări.

Între anii 1964-1971 a 
exercitat funcţia de şef  al 
Laboratorului de boli avia-
re, director adjunct pentru 
activitatea ştiinţifi că (1972-
1974), director al fi lialei 
Institutului de Cercetări Şti-
inţifi ce în domeniul Zo-
otehnologiei şi Medicinei 
Veterinare din Moldova, 

colaborator ştiinţifi c supe-
rior, specialitatea Epizoo-
tologie, microbiologie, vi-
rusologie (1974), director 
adjunct al Asociaţiei Ştiinţi-
fi ce de Producere „Moldp-
tiţeprom” şi şef  al secţiei de 
Boli Aviare (1974-1986). 

Între anii 1986-1999 a 
desfăşurat activitate didac-
tică la Universitatea Agrară 
de Stat în calitate de şef  de 
Catedră de Epizootologie. 
Ulterior a activat în calita-
te de profesor universitar 
la aceeaşi catedră (1999-
2008).

A desfăşurat o vastă acti-
vitate ştiinţifi că şi didactică 
şi rezultatele se regăsesc în 
cele peste 250 de lucrări 
ştiinţifi ce şi didactico-me-
todice, inclusiv monografi i, 
manuale didactice, reco-
mandări metodice, articole 
ştiinţifi ce şi informative ş.a. 
Printre acestea sunt: „Par-
ticularităţile decursului şi 
profi laxiei bolilor aviare” 
(1976), „Bolile păsărilor” 
(1994), „Afaceri în avicultu-
ră” (2007) ş.a.

A contribuit atât la dez-
voltarea ştiinţei zoovete-
rinare, cât şi la educaţia şi 
formarea cadrelor tinere în 
domeniul medicinei veteri-
nare. A pregătit 7 doctori şi 
2 doctori habilitaţi.

În 2000 i s-a conferit titlul 
de academician al Academi-
ei de Ştiinţe şi Arte din San-
kt-Petersburg.

Pentru activitatea sa pro-
digioasă i s-a acordat Meda-
lia „Meritul Civic” (1995).
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Eugen BÂRLIBA
1947-2005

Violonist şi pedagog.
S-a născut la 15 ianuarie 

1947, la Feteşti, jud. Ho-
tin. A decedat la 12 august 
2005. 

Între anii 1954-1961 şi-a 
făcut studiile la Şcoala de 
muzică din Soroca, cu pro-
fesorul de vioară Teodor 
Revencu. Ulterior şi-a ur-
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Jean-Baptiste Poquelin 
MOLIĖRE
1622-1673

Scriitor francez, drama-
turg, regizor şi actor, direc-
tor de teatru, părintele co-
mediei franceze.

S-a născut la 15 ianuarie 
1622, la Paris. A decedat la 
17 februarie 1673, tot la Pa-
ris. Numele său adevărat e 
Jean-Baptiste Poquelin.

De la 10 ani a rămas or-
fan de mamă. Tatăl lui era 
primul tapisier al regelui 
Ludovic XIV-lea şi i-a dat 
copilului o educaţie bună 
la College de Clermont 
(1632). Ulterior a făcut stu-
dii de fi lozofi e şi literatură 
(1641). A obţinut licenţa 
în drept la Facultatea din 
Orléans (1642). A făcut 
şi lecţii de artă dramatică 
(1642-1643).

La vârsta de 18 ani tatăl 
i-a pregătit titlul de „Ta-
pissier du Roi” şi ofi ciul de 
„Valet de chamber”, fapt ce 
îi permitea contacte frec-
vente cu regele. Însă tânărul 
a renunţat la viaţa burgheză 
şi a hotărât să rupă tradiţia 
şi să-şi câştige existenţa pe 
scenă. Astfel s-a dedat în 
întregime teatrului timp de 
30 de ani de viaţă. În 1643 
a fondat trupa „L’Illustre 
Thèâtre”, împreună cu iu-
bita sa Madeleine şi sora, şi 
fratele acesteia. În această 
perioadă şi-a asumat pseu-

mat studiile la Şcoala medie 
de muzică „Ştefan Neaga” 
din Chişinău (1962-1965) 
şi Conservatorul „P. I. 
Ceaikovski” din Moscova 
(1965-1971), cu profesorul 
de vioară Mihail B. Pitkus 
şi Konstantin K. Adjemov 
(ansamblul de cameră). 
După absolvire şi-a înce-
put activitatea profesională 
în calitate de profesor de 
vioară la: Şcoala medie de 
muzică „Eugen Coca” din 
Chişinău, (azi reorganizat 
în: Liceul „Ciprian Porum-
bescu”) şi Liceul „Serghei 
Rahmaninov” (1971-1974); 
Şcoala de muzică nr. 1 din 
Moscova (1974); prim vio-
lonist în formaţia de coar-
de a Radioteleviziunii din 
Chişinău (1974-1975); pro-
fesor de vioară la Institutul 
de Arte „G. Musicescu” 
din Chişinău (azi Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice) (1975-1984).

A colaborat cu: Timofei 
Gurtovoi, Raisa Bârliba, 
Serghei Covalenco, Maria 
Bieşu, Mihail Caftanat, Du-
mitru Goia, Boris Dubo-
sarschi ş.a.

A înregistrat la Radio Chi-
şinău cvartete de coarde de 
A. Aliabiev, T. Chiriac ş.a. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017 P. 46.

***
Buzilă, Serafi m. Bârliba Eugen // 

Buzilă, Serafi m. Enciclopedia 
interpreților din Moldova / Serafi m 
Buzilă. – Chișinău : ARC ; Muse-
um, 1999. – P. 51.

Maria S. Ciobanu                                                                                                                    

donimul Molière, fi ind in-
spirat de numele unui mic 
sat din sudul Franţei. După 
2 ani de activitate trupa a 
falimentat. Ulterior, timp de 
14 ani, a plecat într-un tur al 
satelor în calitate de come-
diant (1645-1658). A jucat 
în companiile lui Charles 
Dufresne, creându-şi mai 
târziu propria sa companie.

S-a afi rmat ca autor dra-
matic cu primele sale come-
dii: „Nechibzuitul” (1655), 
„Dragoste cu toane”, a scris 
o serie de scenarii. În 1658 
s-a stabilit la Paris cu trupa 
sa şi obţine protecţia frate-
lui regelui. A fost favorizat 
de către rege şi a obţinut 
dreptul de a folosi sala de 
la „Petit-Bourbon”, unde a 
avut mare succes cu repre-
zentarea comediei „Preţioa-
sele ridicule” (1659). Aceas-
ta a fost cu certitudine 
prima sa încercare de a trata 
cu batjocoră anumite mani-
erisme şi afectări comune în 
acea vreme în Franţa.

Ulterior timp de 15 ani 
a avut mare succes, a cre-
at scenarii, a scris piese de 
teatru, comedii în versuri 
şi proză. În opera sa dra-
matică în versuri şi proză, 
a abordat modalităţi diferi-
te ale comediei, în genere 
în forme amestecate, epu-
izând întreaga gamă a mij-
loacelor comicului.

Este autor a peste 33 de 
comedii, printre care: „Preţi-
oasele ridicule” (1659), „Don 
Juan” (1665), „Mizantropul”, 
(1666), comedia mitologi-
că „Amphytrion” (1668), 
„Tartuffe” (1669), „Burghe-
zul gentilom” (1670), „Fe-
meile savant” (1672) ş.a. Prin 
creaţia sa a oferit comediei 
franceze, pornite de la nivelul 
farsei primitive la al teatrului 
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italian cu măşti şi comediei 
de intrigă, valoare autonomă 
în câteva capodopere prin 
care a inaugurat comedia de 
moravuri.

Ca om de teatru a fost 
printre primii directori de 
scenă care promovau o re-
gie realistă, un joc fi resc şi o 
rostire naturală a replicilor. 
Personalitatea puternică a 
lui Molière şi originalitatea 
viziunii sale realiste au pro-
dus un profund reviriment 
în dramaturgia şi în teatrul 
epocii, exercitând o infl uen-
ţă considerabilă asupra lor.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 35-36.
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Dian FOSSEY
1932-1985

Zoolog antropolog, eto-
log, biolog, primatolog, doc-
tor în ştiinţe zoologice, cer-
cetător ştiinţifi c american, 
unul dintre cei mai impor-
tanţi primatologi din lume.

S-a născut la 16 ianuarie 
1932, în San Francisco, Ca-
lifornia, SUA. A fost ucisă 
de o persoană necunoscută 
la 26 decembrie 1985, la 
Volcanoes National Park, 

Rwanda. A fost înmormân-
tată la Cimitirul gorilelor de 
la staţia de cercetare Kari-
soke, Eastern, Rwanda. 

A fost o elevă excelentă şi 
a fost extrem de interesată 
de animale încă de la o vâr-
stă fragedă. La vârsta de 6 
ani, a început lecţii de călă-
rie, iar în liceu a câştigat o 
menţiune în echipa de echi-
taţie. La 19 ani s-a înscris la 
cursul de biologie pre-vete-
rinară la Universitatea din 
California „Davis”. Ulterior 
a studiat terapia ocupaţio-
nală la Colegiul de Stat „San 
Jose”, pe care-l absolvă în 
1954. Şi-a început activita-
tea ca terapeut ocupaţional 
în California, lucrând cu pa-
cienţi cu tuberculoză. După 
mai puţin de un an s-a mu-
tat la Louisville, Ky, unde a 
fost angajată ca director al 
departamentului de terapie 
ocupaţională de la Kosair 
Crippled Children Hospi-
tal din Louisville, Kentucky 
(1955).

În septembrie 1963, şi-a 
început călătoriile sale în 
Africa de Est, care au in-
clus vizite în Kenya, Tan-
zania (apoi Tanganyika), 
Congo (pe atunci Zair) şi 
Zimbabwe (pe atunci Rode-
zia). În timpul călătoriilor l-a 
cunoscut pe Louis Leaky şi a 
văzut pentru prima dată go-
rile de munte. În 1966, Leaky 
a convins-o să se întoarcă în 
Africa pentru un studiu pe 
termen lung al gorilei de 
munte în habitatul său na-
tural. Apoi a vizitat Cen-
trul de Cercetare Gombe 
Stream al lui Jane Goodall 
şi şi-a observat metodele de 
cercetare. După un an a în-
fi inţat Centrul de Cercetare 
Karisoke şi a început o exis-
tenţă pustnicească în Rwan-
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da, Munţii Virunga, care a 
fost unul dintre ultimele 
bastioane ale gorilei mon-
tane pe cale de dispariţie. A 
reuşit să observe animalele 
şi să le obişnuiască cu pre-
zenţa sa, iar datele pe care 
le-a adunat au mărit foarte 
mult cunoştinţele contem-
porane despre obiceiurile, 
comunicarea şi structura 
socială a gorilei. A fost con-
siderată principala autorita-
te mondială în fi ziologia şi 
comportamentul gorilelor 
de munte.

În 1970 a părăsit Africa 
pentru a fi naliza lucrări-
le pentru doctoratul de la 
Cambridge din Anglia. S-a 
înscris la departamentul 
de comportament al ani-
malelor de la Darwin Col-
lege, Cambridge, unde a 
studiat cu dr. Robert Hin-
de, care fusese şi suprave-
ghetorul Jane Goodall. În 
1974 şi-a susţinut disertaţia 
la tema: „Comportamentul 
gorilei de munte” şi a luat 
diploma de doctor în ştiinţe 
zoologice.

Din 1977 a revenit în 
Rwanda. A continuat activi-
tatea de cecetare şi studiu al 
gorilei, inclusiv a acordat o 
deosebită atenţie braconaju-
lui. În acest scop a înfi inţat 
organizaţia de caritate Digit 
Fund pentru fi nanţarea cam-
paniei anti-braconaj. Fondul 
Digit va fi  redenumit după 
moarte sa în „Dian Fossey 
Gorilla Fund International” 
(Fossey Fund). Din 1980 s-a 
mutat la Ithaca, New York, 
ca profesor asociat la Uni-
versitatea Cornell. A folosit 
timpul petrecut de Karisoke 
pentru a se concentra asu-
pra manuscrisului cărţii sale 
„Gorilele în ceaţă”, care a 
fost publicată în 1983. Car-

tea este o relatare a anilor 
petrecuţi în pădurea tropica-
lă cu gorilele de munte de la 
Centrul de Cercetare Kari-
soke, Rwanda. Cartea a ser-
vit drept subiect pentru un 
fi lm cu acelaşi nume, lansat 
în 1988. Rezultatele studiu-
lui şi cercetărilor efectuate 
de savant se regăsesc în mai 
multe publicaţii şi articole, 
printre care: „Gorillas in the 
Mist” (1983),  „Living with 
mountain gorillas” (1972), 
„Feeding ecology of  free-
ranging mountain gorilla 
(Gorilla gorilla beringei)” 
(1977), „Development of  
the mountain gorilla (Go-
rilla gorilla beringei) through 
the fi rst thirty-six months” 
(1979) ş.a.

***
Fossey Dian // Marea carte 

despre personalităţi / texte şi red.: 
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fano Sibella ; trad.: Ioana Con-
stantin. – Bucureşti : Litera Inter-
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Iacob Dimitrie FELIX
1832-1905

Medic de origine cehă-
austriacă, naturalizat ro-
mân, doctor în ştiinţe me-
dicale, cercetător ştiinţifi c şi 
profesor universitar român, 
considerat întemeietor al 
şcolii române de igienă şi 

sănătate publică, numele 
său este legat de introduce-
rea în România a metodei 
izolării în spitalele speciale 
a bolnavilor contagioşi.

S-a născut la 6 ianuarie 
1832, la Horsice, Boemia. A 
decedat la 19 ianuarie 1905, 
la Bucureşti. 
Şi-a făcut studiile liceale 

la Praga. A urmat cursu-
rile Facultăţii de Medicină 
a Universităţii din Viena. 
În 1857 a obţinut titlul de 
doctor în medicină, în chi-
rurgie, şi magistru în obste-
trică.

La venirea sa în Ţara Ro-
mânească, a fost medic în 
oraşul Olteniţa (1858-1859). 
După Unirea Principatelor 
Române din 1859 a activat în 
calitate de medic în judeţului 
Muscel (1859-1861), apoi la 
Bucureşti (1861-1882). În 
1869 a obţinut cetăţenia ro-
mână.

S-a dedicat studiului igie-
nei şi al demografi ei. A luat 
parte la administrarea sani-
tară a ţării. A fost profesor 
de igienă şi de medicină le-
gală la Şcoala Naţională de 
Medicină şi Farmacie din 
Bucureşti (1861-1889), iar 
după transformarea aceste-
ia în Facultatea de Medici-
nă, a devenit titular al Cate-
drei de Igienă (1869-1902). 
A fost, de asemenea, vice-
inspector general al Servi-
ciului Sanitar al României 
(1862-1865) şi medic-şef  al 
Capitalei (1865-1870, 1875-
1892). A deţinut funcţia de 
decan al Facultăţii de Medi-
cină a Universităţii din Bu-
cureşti (1883-1887).

În 1884, a fost vicepreşe-
dinte al primului congres al 
medicilor din România. 

A fost un model de im-
plicare în viaţa politică şi 
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socială a unei ţări care l-a 
adoptat, contribuind, în co-
laborare cu doctorul Carol 
Davila (1861-1864), la or-
ganizarea sistemului sanitar 
românesc. 

A participat la Războiul 
de Independenţă al Româ-
niei (1877-1878), condu-
când spitalele militare din 
zona Turnu Măgurele. A 
asigurat asistenţa medicală 
pentru transportul răniţilor 
de la Nicopole până la staţi-
ile de cale ferată.

Considerat drept înteme-
ietor al şcolii române de igie-
nă şi sănătate publică, medi-
cul Iacob Felix este autorul 
„Tratatului de igienă publică 
şi poliţie sanitară” (2 vol., 
1870, 1889), prima lucrare 
de acest gen din literatura 
medicală românească, în 
care a susţinut rolul impor-
tant al poliţiei sanitare, după 
modelul unor ţări din Euro-
pa de Vest. A acordat un loc 
deosebit legăturii existente 
între factorii economico-so-
ciali şi starea de sănătate a 
populaţiei.

A condus unul dintre 
primele departamente de 
igienă din Europa şi a scris 
primul manual de epidemi-
ologie bazat pe principiile 
pasteuriene.

A elaborat o serie de lu-
crări referitoare la igiena 
publică, la biostatistica şi 
geografi a medicală din Ro-
mânia şi la combaterea bo-
lilor endemice şi epidemice: 
„Notiţe de igienă pentru 
şcolile primare de un amic 
al copiilor” (1876); „Des-
pre mişcarea poporaţiunii 
României” (1880); „Creş-
terea igienică a copiilor. 
Instrucţiuni populare pen-
tru mume” (1882); „Ma-
nual elementar de igienă” 

(1885); „Sur la nécessité et 
l’installation des hopitaux 
d’isolement” (1887); „Po-
veţe despre hrănirea ţăranu-
lui” (1897); „Geografi a me-
dicală a României” (1897); 
„Istoria igienei în România 
în secolul XIX şi starea ei 
la începutul secolului XX ” 
(4 vol., 1901-1909); „Pove-
ţe pentru păstrarea sănătă-
ţii” (1902); „Igiena laptelui” 
(1903); „Igiena şcolară. Is-
toricul ei. Starea ei actuală” 
(1903) etc. 

A fost membru al Socie-
tăţii Franceze de Medicină 
Publică şi Igienă Profesio-
nală; al Societăţii de Igienă 
Publică din Bruxelles; al 
Societăţii Spaniole de Igie-
nă; al Societăţii Franceze de 
Igienă; al Societăţii Medici-
lor din Viena; al Institutului 
Sanitar din Londra, precum 
şi al Asociaţiei Internaţio-
nale pentru Progresul Igie-
nei.

Membru titular al Acade-
miei Române (1879) şi vice-
preşedinte al acestui înalt for 
de ştiinţă şi cultură (1885-
1886).

 

Bibliografi e selectivă:
**Aburel, E. Învățământul me-

dical și farmaceutic din București : 
[conține informație despre Iacob 
Felix] / E. Aburel // Institutul de 
Medicină și Farmacie. – 1963. – 
P. 245.  

Felix Iacob // Enciclopedia ma-
rilor personalităţi din istoria, ştiinţa 
şi cultura româneasca de-a lungul 
timpului. Vol. 6 : Contemporanii de 
ieri şi de mâine : A-Z. – Bucureşti : 
Geneza, 2004. – P. 209. 

Felix Iacob // Enciclopedia ma-
rilor personalităţi din istoria, ştiinţa 
şi cultura românească de-a lungul 
timpului. Vol. 15 : Top 300 : Per-
sonalităţi enciclopedice din istoria, 
ştiinţa şi cultura românească de-a 
lungul timpului : A-I. – Bucureşti : 
Geneza, 2009. – P. 421-425.

Felix Iacob // Personalităţi 
românești ale științelor naturii și 
tehnicii : Dicționar. – Bucureşti : 
Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedi-
că, 1982. – P. 150-151.

Rusu, Dorina N. Felix Iacob // 
Rusu, Dorina N. Membrii Acade-
miei Române : Dicţionar : 1866-
2003 / Dorina N. Rusu  – Bucu-
reşti : Editura Academiei Române, 
2003. – P. 307. 

Ţarălungă, Ecaterina. Felix Ia-
cob // Ţarălungă, Ecaterina. Enci-
clopedia identităţii româneşti. Per-
sonalităţi / Ecaterina Ţarâlungă. – 
Bucureşti : Litera Internaţional, 
2011. – P. 300.

Natalia-Maria Șveț

Mariana-Doina 
CIOROMILA

1952
Interpretă de operă (mez-

zo-soprană) şi lied română, 
stabilită în Brazilia.

S-a născut la 18 ianuarie 
1952, în Satu Mare, Româ-
nia.

A început să studieze mu-
zica la Liceul de Arte din 
Galaţi, cu specializarea pian. 
A continuat studiile muzica-
le la Universitatea de Arte 
„George Enescu” din Iaşi, 
secţia canto liric, sub în-
drumarea profesoarei Ella 
Urmă. A absolvit cursurile 
cu distincţia „Summa cum 
Laude”. În 1976 a absolvit 
cursurile de canto clasic. A 
urmat  cursuri de specializare 
sub îndrumarea profesoarei 
Magda Ianculescu, precum 
şi cu profesorul şi artistul 
Pawel Gerassimowitsch Li-
sizian în Weimar (Germa-
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nia) şi Moscova şi Milano 
cu artistul profesor, Pier Mi-
randa Ferraro. În 2007 şi-a 
început studiile de doctorat 
la Unicamp, Brazilia.

Din 2000 s-a stabilit cu 
traiul în Brazilia, Ubatuba. 
A desfăşurat activitate di-
dactică în instituţii superi-
oare de învăţământ muzical, 
cu numele de Cioromila, 
Mariana Doina Herzberg. 
A activat în calitate de pro-
fesor de canto liric la Uni-
versitatea de Stat din Cam-
pinas, la Universitatea de 
Livre de Música Brasil şi la 
Facultatea de Muzică „Car-
los Gomes”.

Concomitent a desfăşurat 
activitate de cercetare ştiin-
ţifi că şi în 2011 a susţinut, 
în limba portugheză, teza 
de doctor în muzică cu lu-
crarea „Inspiraţie în cânta-
rea clasică: un studiu asupra 
secvenţelor de acţiuni ge-
nerate de controlul mental 
permanent care rezultă în 
efi cienţă inspiratorie”.

În 30 de ani de activitate ar-
tistică a interpretat peste 64 
de roluri în opere şi operete, 
printre care: Adalgisa („Nor-
ma”), Amastris („Xerxes”), 
Amneris („Aida”), Anacoa-
na („Christophe Colomb”), 
Angelina („La Colomb”), 
Carmen („Carmen”), Char-
lotte („Werther”), Cornélia 
(„Julius Cesar”), Dorabella 
(„Cosi fan tutte”), Dulci-
nea („Don Quichotte”), 
Eboli („DonCarlos”), Fe-
nena („Nabuco”), Jocasta 
(„Oedip”), La Cieca („La 
Gioconda”), Marina („Bo-
ris Godunow”), Rosina 
(„Il Barbiere di Seviglia”), 
Suzuki(„Madame Butter-
fl y”), The Witch („Hänsel 
und Gretel”) ş.a.

În perioada anilor 1977-

1984 a participat la nume-
roase concursuri internaţio-
nale de canto din 32 de ţări 
din lume, unde s-a bucurat 
de succes şi a fost menţio-
nată cu premii internaţiona-
le, printre care: „Francisco 
Vinas” Barcelona - Premiul 
3 (1977); „Maria Callas”, 
Atena - Premiul 1(1978); 
„Tschaikowsky”, Moscova 
- Premiul 3 (1978); „Rio de 
Janeiro” - Locul 4 (1979); 
„S’Hertogembosch”, Olan-
da - Premiul 1(1981); „Bel-
vedere” - Viena - Premiul 3, 
Thrid (1984).

***
**Cioromila, Mariana Doi-

na Herzberg. A inspiração no 
canto erudito : um estudo sobre 
sequências de ações geradas pelo 
controle mental permanente resul-
tando em efi ciência inspiratória : 
doctoral thesis / Mariana Doina 
Herzberg Cioromila ; orientador: 
Eduardo Augusto Ostergren. – 
Brasil : Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), 2011. – 
120 p. ; [Resursă electronică].  – 
URL: http://repositorio.unicamp.
br/jspui/handle/REPOSIP/284417 
(accesat: 18.06.2021).

***
Buzilă, Serafi m. Cioromila 

Mariana Doina // Buzilă, Serafi m. 
Enciclopedia interpreţilor din Mol-
dova / Serafi m Buzilă. – Chişinău : 
Museum, 1999. – P. 123. 

Maria S. Ciobanu

Ion LUPAN
1952-2017

Medic chirurg oro-ma-
xilo-facial, doctor habilitat 
în ştiinţe medicale, profe-
sor universitar, inventator, 
membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei.

S-a născut la 19 ianuarie 
1952 în satul Şestaci, raio-
nul Rezina (azi, raionul Şol-
dăneşti). S-a stins din viaţă 
la 22 noiembrie 2017, la 
Chişinău.

După absolvirea şcolii 
medii din satul natal (1968), 
este înmatriculat la sudii la 
Colegiul de Medicină din 
Bălţi (1968-1970). Ulterior 
îşi continuă studiile la Fa-
cultatea de Stomatologie a 
Institutului de Stat de Medi-
cină din Chişinău, (azi, Uni-
versitatea de Stat de Medi-
cină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”), absolvind 
cu menţiune (1970-1975). 
În anul 1982 absolveşte stu-
diile doctorale. Susţine teza 
de doctor în ştiinţe medi-
cale cu tema: „Uranovelo-
plastia – căi de ameliorare a 
rezultatelor clinice” (1993) 
şi teza de doctor habilitat 
cu tema: „Recuperarea me-
dicală a copiilor cu malfor-
maţii congenitale ale feţei” 
(2004). 

Începând cu anul 4 de 
studiu, activează în calitate 
de asistent medical la Spita-
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lul de boli infecţioase pen-
tru copii. După absolvirea 
cu menţiune a facultăţii a 
fost cadru didactic la Cole-
giul de Medicină din Tiras-
pol, concomitent activând 
medic în cadrul Policlinicii 
Stomatologice din Tiras-
pol (1975-1977). Între anii 
1978-1983 deţine funcţia de 
medic ordinar în Secţia de 
chirurgie maxilo-facială la 
Spitalul Clinic Republican. 
În 1983 a fost transferat la 
Spitalul Clinic Republican 
pentru Copii din Chişinău 
(azi, Spitalul Clinic Repu-
blican pentru Copii „Emi-
lian Coţaga”). A organizat 
la această instituţie Secţia 
de chirurgie maxilo-facială, 
unde a activat în calitate de 
medic chirurg, şef  secţie.

A fost asistent la Univer-
sitatea de Stat de Medicină 
„Nicolae Testemiţanu” (din 
1993), unde în anul 1998 i 
s-a conferit titlul ştiinţifi -
co-didactic de conferenţiar 
universitar la Catedra sto-
matologie pediatrică.

Din anul 2006 a exercitat 
funcţia de specialist princi-
pal al Ministerului Sănătăţii 
Republicii Moldova în sto-
matologie, expert în pro-
blemele de sănătate în ca-
drul CNEAS. În anul 2007, 
prin concurs, a fost ales 
şef  Catedră chirurgie oro-
maxilo-facială pediatrică, 
pedodonţie şi ortodonţie a 
USMF „Nicolae Testemiţa-
nu”. În 2009 devine profe-
sor universitar titular, decan 
al Facultăţii de Stomatolo-
gie, care în 2016 a obţinut 
certifi catul de acreditare 
internaţională din partea 
Consiliului Dentar din sta-
tul California, SUA.

Preşedinte al Consiliului 
Facultăţii de Stomat ologie 

(2009), membru al Consi-
liului ştiinţifi c şi Senatului 
USMF „Nicolae Testemi-
ţanu” (2010), preşedinte 
în exerciţiu al Consiliului 
ştiinţifi c specializat pentru 
susţinerea tezelor de doctor 
şi doctor habilitat în stoma-
tologie (2010).

Fondator şi redactor-şef  
al revistei „Medicina sto-
matologică” (2006), mem-
bru al colegiului de redacţie 
a revistelor: „Curierul Me-
dical”, „Revista de Ştiinţe 
ale Sănătăţii din Republica 
Moldova”, „Ortodonţie, or-
topedie dentofacială”, „Rea-
bilitare orală”.

A publicat peste 160 de 
lucrări ştiinţifi ce şi didac-
tice, inclusiv două mono-
grafi i, un manual, două 
compendii. Autor şi coau-
tor a 10 brevete de inven-
ţii, dintre care două au fost 
decorate cu medalii de aur 
şi argint (Bruxelles, 2007 şi 
Thailand, 2008). Deţine 45 
de certifi cate de inovator.

A fost conducător şti-
inţifi c a şase competitori, 
dintre care doi au susţinut 
tezele de doctor în ştiinţe 
medicale şi doi – tezele de 
doctor habilitat, conducă-
tor la prima teză de master 
în managementul medical la 
specialitatea Stomatologie, 
recenzent ofi cial la susţine-
rea tezelor de doctor.

Preşedinte al Asociaţiei 
stomatologilor (2002) şi al 
Asociaţiei chirurgilor cra-
nio-maxilo-faciali din Re-
publica Moldova (2005), 
membru al Asociaţiei chi-
rurgilor cranio-maxilo-fa-
ciali din Europa (1998), 
membru al Asociaţiei Sto-
matologilor din Europa, 
consilier la Asociaţia euro-
peană de chirurgie cranio-

maxilară şi facială (2010).
Membru al Asambleei 

(2008) şi membru cores-
pondent al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (2017).

Menţionat cu Diplomă 
de apreciere a Cleft Lip and 
Palate Foundation (2000), 
Diplomă de gradul I a Gu-
vernului Republicii Moldo-
va (2009, 2015), Diplomă 
de Onoare a Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării al 
României (2016) ş.a. De-
corat cu medalia „Nicolae 
Testemiţanu” (2005), me-
dalia „Dimitrie Cantemir” 
a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (2012), Ordinul 
„Gloria Muncii” (2016).

Pentru înveşnicirea nu-
melui, Catedra de chirurgie 
oro-maxilo-facială pediatri-
că şi pedodonţie îi poartă 
numele, iar în scuarul Clini-
cii Universitare Stomatolo-
gice nr. 2 a USMF „Nicolae 
Testemiţanu” este instalat 
un bust (2020).

Bibliografi e selectivă:
Curs practic de chirurgie orală şi 

maxilo-facială pediatrică : Pentru 
studenţii Facultăţii Stomatologie / 
Silvia Railean, Ion Lupan, Cristina 
Poştaru [et al.]. – Chişinău : CEP 
„Medicina”, 2009. – 306 p.

Limba română : Limbaj stoma-
tologic : (Manual cu suport video) / 
Argentina Chiriac, Tatiana Trebeș, 
Aliona Busuioc [et al.] ; coord.: Ion 
Lupan. – Chişinău : Print-Caro, 
2017. – 227 p. : fot., il.

Lupan, Ion. Culegere de lucrări 
practico-ştiinţifi ce consacrată ani-
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instituţiei / com. de ed.: Ion Lupan, 
Pavel Godoroja, Valeriu Burlacu. – 
Chişinău : [S.n.], 2007. – 180 p. : 
il., tab.

Lupan, Ion. Prevenția afecțiunilor 
stomatologice : Compendiu / Ion 
Lupan, Elena Stepco, Nina Şevcen-
co. – Chișinău : Medicina, 2014. – 
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212 p.

Lupan, Ion. Recuperarea me-
dicală a copiilor cu malformaţii 
congenitale ale feţei : Teză de 
doctor habilitat  în științe medicale 
:14.00.21 Stomatologie / Ion Lu-
pan. – Chişinău : [S. n.], 2004. – 
212 p.

Stomatologia pediatrică în teste / 
Pavel Godoroja, Ion Lupan, Au-
relia Botnaru [et al.]. – Chişinău : 
CEP „Medicina”, 2000. – 334 p.

***
Dinamica parametrilor salivei 

la pacienţii cu fl uoroză dentară 
in procesul terapiei antioxidante / 
Igor Belitei, Iurie Spinei, Ion Lupan 
[et al.] // Medicina stomatologică. – 
2012. – Nr 3 (24). – P. 36-39.

Lupan, Ion. Experienţa carioa-
să la copii în Republica Moldova / 
Ion Lupan, Iurie Spinei, Aurelia 
Spinei // Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2012. – Nr 2 (34). – P. 40-48.

Lupan, Ion. Hidroxiapatita cola-
genică în tratamentul cariei denta-
re la copii : Studiu morfologic / Ion 
Lupan, Igor Ciumeico, Lucia Avor-
nic-Ciumeico // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
medicale. – 2012. – Nr 2 (34). – 
P. 31-34.

Lupan, Ion. Morbiditatea prin 
anomaliile dento-maxilare în Re-
publica Moldova / Ion Lupan, 
Valentina Trifan, Sabina Calfa // 
Medicina stomatologică. – 2015. – 
Nr 1 (34). – P. 47-52.

Lupan, Ion. O jumătate de veac 
de activitate pentru absolvenţii In-
stitutului de Stat de Medicina din 
Odesa „N. Pirogov” / Ion Lupan, 
Ion Munteanu // Medicina stoma-
tologică. – 2013. – Nr 4 (29). – 
P. 46-48.

Lupan, Ion. Paradigma medici-
nei integrative în parodontologia 
modernă / Ion Lupan, Victor La-
custa, Valeriu Fala // Akademos. – 
2015. – Nr 2 (37). – P. 94-98. 

Lupan, Ion. Particularitățile 
fi xării protezelor cu ajutorul im-
plantelor endoosoase la pacienți 
oncologici, cu tumori ale sinusuri-
lor paranazale / Ion Lupan, Ghe-
orghe Ţîbîrnă, Viorel Ureche // 
Medicina stomatologică. – 2014. – 
Nr 3 (32). – P. 13-15.

Lupan, Ion. Particularităţile 
plastiei primare în despicăturile de 
buză şi palat la copii în perioada 
tardivă de vârstă / Ion Lupan, Egor 
Porosencov // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 

medicale. – 2012. – Nr 2 (34). – 
P. 144-153.

Lupan, Ion. Statusul dentar la 
copiii din Republica Moldova / Ion 
Lupan, Iurie Spinei, Aurelia Spinei // 
Analele știinţifi ce ale USMF „N. 
Testemiţanu”. – 2011. – Nr 4 (12). – 
P. 406-409.

Rolul acreditării in asigurarea 
managementului călităţii serviciu-
lui stomatologic / Dumitru Tintiuc, 
Ion Lupan, Anatolie Pancenco 
[et al.] // Medicina stomatologică. – 
2012. – Nr 2 (23). – P. 10-15.

***
Ababii, Ion. Ion Lupan : 60 de 

ani [de la naștere] / Ion Ababii // 
Curierul medical. – 2012. – Nr 1 
(325). – P. 80.

Baciu, Gheorghe. Lupan Ion // 
Baciu, Gheorghe. Profesori univer-
sitari, absolvenţi ai USMF „Nicolae 
Testemiţanu” / Gheorghe Baciu. – 
Chişinău : [S. n.], 2012. – P. 187. 

Dezvelirea busturilor profesorilor 
universitari Ilarion Postolache și Ion 
Lupan [Resursa electronica Video] // 
https://usmf.md/ru/node/27606 
(accesat: 21.08.2021).

Dragnev, Demir. Lupan Ion // 
Dragnev, Demir. Academia de 
Ştiințe a Moldovei : evoluție, 
instituționalizare, personalități 
(1946–1961–2021) : Album enci-
clopedic / Demir Dragnev, Con-
stantin Manolache, Ion Valer Xe-
nofontov ; Academia de Ştiințe 
a Moldovei, Biblioteca Ştiințifi că 
(Institut) „Andrei Lupan”. – Chişi-
nău : Biblioteca Ştiințifi că (Institut) 
„Andrei Lupan”, 2021. – P. 137.

Ion Lupan [Resursa electronica] // 
https://chirurgieomf.usmf.md/ro/
despre-26/scurt-istoric-chirurgie-
oro-maxilo-faciala-pediatrica-si-
pedodontie-ion-lupan (accesat: 
21.08.2021).

In memoriam Ion Lupan // Me-
dicina Stomatologică. – 2017. – 
Nr 4 (45). – P. 7-8.

Elena Barbos-Balinschi

Grigore CAZACLIU
1892-1959

Avocat, politician, depu-
tat în Sfatul Ţării.

S-a născut la 20 ianuarie 
1892 în satul Cuşelăuca, 
comuna Cotiujenii Mari, 
judeţul Soroca (azi raionul 
Şoldăneşti). S-a stins din 
viaţă la 27 decembrie 1959, 
la Bucureşti, şi este înmor-
mântat la cimitirul „Reîn-
vierea”. Familia Cazacliu 
a jucat un rol important la 
Marea Unire; Ion Cazacliu 
a fost unchiul lui Grigore, 
iar Vladimir Cazacliu a fost 
fratele său. 

Îşi face studiile la şcoala 
primară, gimnaziul şi liceul 
tehnic-agronomic din So-
roca  (azi Colegiul Tehnic 
Agricol din Soroca). Ulte-
rior şi-a continuat studiile 
universitare în agronomie 
şi drept la Kiev, apoi la Iaşi. 

Fiind elev şi-a manifestat 
interesul pentru literatură şi 
scris. Din clasa a 6-a trimi-
tea articole la ziarul „Glasul 
Basarabiei”. În anii studen-
ţiei a fost membru cercului 
studenţilor români din Kiev 
(1914), al cărui conducător 
era Vladimir Cazacliu. La 
Iaşi, a frecventat cenaclul 
revistei „Viaţa Româneas-
că”, fi ind remarcat de criti-
cul Garabet Ibrăileanu. 

A participat la Primul 
Război Mondial, fi ind mo-
bilizat într-o unitate ruseas-
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cliu // Colesnic, Iurie. Basarabia 
necunoscută. Vol. 7 / Iurie Coles-
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ratura şi arta. – 2011. – 24 noiem. – 
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Ei au făcut România Mare. 
Grigore Cazacliu [Resursă elec-
tronică] // https://www.historia.ro/
sectiune/portret/articol/ei-au-fa-
cut-romania-mare-grigore-caza-
cliu (accesat: 15.08.2021).

Grigore Cazacliu // Localitățile 
Republicii Moldova : Intinerar 
documentar-publicistic ilustrat. 
Vol. 5 : Cos-Dră. – Chișinău : 
Draghiștea, 2005. – P. 428.

Grigore Cazacliu (1892-1959) 
[Resursă electronică] // https://
mvu.ro/index.php/2018/10/19/gri-
gore-cazacliu-1892-1959/ (acce-
sat: 21.09.21).

Elena Barbos-Balinschi

Victor PÂNTEA
1942 

Medic infecţionist, doctor 
habilitat în medicină, profe-
sor universitar, cercetător 
ştiinţifi c şi inventator.

S-a născut la 20 ianuarie 
1942, în s. Zăicani, r-nul 
Râşcani.

După absolvirea şcolii 
medii generale din satul 
natal (1947-1957), şi-a con-
tinuat studiile la Şcoala de 
Medicină de Bază din Chi-
şinău, facultatea Stomato-
logie (1958-1961). După 
absolvire a fost angajat 
la policlinica din Floreşti, 
în calitate de stomatolog. 
După şase luni a fost înro-
lat în armată şi a activat în 
calitate de medic-stomato-
log. După demobilizare şi-a 
continuat studiile la Univer-
sitatea de Stat de Medicină 
si Farmacie din Chişinău, 
Facultatea de Medicină Ge-
nerală (1964-1970). După 
absolvire a activat în calitate 
de asistent la catedra Epi-
demiologie la aceeaşi insti-
tuţie (1970-1973). Între anii 
1973-1976 a urmat studiile 
de doctorat la catedra de 
Boli Infecţioase, Universi-
tatea de Stat de Medicină 
si Farmacie din Chişinău. 
În 1978 a susţinut teza de 
doctor în medicină la Uni-
versitatea de Medicină din 
Minsk cu tema: „Реакция 
аллергено-лейкоцитоза 

că de pe Frontul Românesc. 
În luna iunie 1917 când a 

fost fondat Comitetul Os-
tăşesc Moldovenesc de la 
Iaşi, el a fost vicepreşedin-
te, din iniţiativa lui s-a for-
mat la Chişinău Comitetul 
Central Ostăşesc.

Din partea Congresului 
Militarilor Moldoveni (20-
27 octombrie 1917) a fost 
delegat în Sfatul Ţării şi a 
aderat la Fracţiunea Blocul 
Moldovenesc. În cadrul Sfa-
tului Ţării a exercitat funcţia 
de secretar al Comisiei Con-
stituţionale (1918). La 27 
martie 1918 a votat Unirea 
Basarabiei cu România.

A redactat ziarele „Româ-
nia nouă” şi „Sfatul Ţării”. 

Împreună cu Pan Halippa 
a participat la toate cele trei 
uniri (1918), de la Chişinău, 
Cernăuţi şi Alba-Iulia.

După Unire, a fost depu-
tat de Soroca, vicepreşedin-
te al Camerei Deputaţilor.

În vara anului 1919, Gri-
gore Cazacliu a fost călăuza 
scriitorului Mihail Sadovea-
nu în timpul călătoriei sale 
prin Basarabia. Cei doi au 
vizitat ţinuturile Orheiului 
şi Sorocii. Impresiile călă-
toriei date au fost descrise 
iniţial în cartea „Orhei şi So-
roca. Note de drum”, edita-
tă în 1921, la Chişinău (Edi-
tura „Glasul Ţării”), apoi, cu 
mici intervenţii ale autorului, 
în „Drumuri basarabene”, la 
Bucureşti (Editura „H. Ste-
inberg & Fiul”). 

În 1939 este numit rezi-
dent regal al ţinutului Nis-
tru. În 1940 s-a stabilit la 
Bucureşti şi după 1944 a 
activat într-un birou de avo-
caţi, de unde s-a pensionat.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional” 2012. – 
Chişinău, 2011. – P. 34-35.
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при вирусном гепатите В” 
(Reacţia alergenică-leucoci-
toză în hepatita virală B).

În 2010, în baza lucră-
rilor ce s-au publicat, i s-a 
permis să susţină teza de 
doctor habilitat cu tema: 
„Hepatitele virale C, B, D 
acute şi cronice. Particulari-
tăţi clinice, epidemiologice, 
imunologice, evolutive şi de 
tratament”. În acelaşi an i 
s-a acordat titlul de profe-
sor universitar.

Din 1973 până în 2000 
a urmat diferite stagii şi 
cursuri de perfecţionare, 
printre care: catedra Epide-
miologie, facultatea Perfec-
ţionarea medicilor, Institu-
tul de Stat de Medicină nr. 1 
„I. M. Secenov”, Moscova 
(1973); Laboratorul imuno-
logic, catedra Boli infecţi-
oase, Institutul de Medicină 
din Riga (1974), Catedra 
Boli infecţioase, Facultatea 
Perfecţionarea medicilor, 
Institutul de Sanitarie şi Igi-
enă din Leningrad (1982); 
Catedra Boli infecţioase, Fa-
cultatea Perfecţionarea me-
dicilor, Institutul de Stat de 
Medicină nr. 2 „N. I. Piro-
gov”, Moscova (1989); Ca-
tedra Boli infecţioase, UMF 
„Iuliu Haţieganu”, Cluj-Na-
poca, România (1991); Ca-
tedra Boli infecţioase, UMF 
Târgu-Mureş (1995); Cate-
dra Boli infecţioase, UMF 
Craiova (2000) ş.a.

Între anii 1977-1978 a ac-
tivat ca medic-infecţionist 
la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Toma Ciorbă”; 
asistent la Catedra Boli in-
fecţioase a USMF „N. Tes-
temiţanu” (1979-1988); din 
1989-1998 – conferenţiar 
universitar şi şef  de studii la 
aceeaşi catedră; din 1998 – 
până în prezent activează 

în funcţie de şef  de catedră 
Boli infecţioase FPM. 

Între anii 1990-2005 a ac-
tivat în funcţie de vicedecan 
la Facultatea de Medicină 
Generală. 

Concomitent cu activita-
tea didactică a desfăşurat şi 
activitate de cercetare con-
sacrată hepatitelor virale 
B, C şi D, acute şi cronice. 
Rezultatele activităţii sale se 
regăsesc în cele peste 300 de 
lucrări ştiinţifi ce publicate, 
printre care: 4 monografi i, 
4 ghiduri, 13 recomandări 
metodice, 4 instrucţiuni de 
lucru, 6 inovaţii, 2 invenţii 
şi 3 protocoale clinice re-
dactate. A consultat şi co-
ordonat 5 doctori în medi-
cină.

Din 2000 până în prezent 
a deţinut mai multe funcţii 
obşteşti, printre care: vice-
preşedinte a Comisiei de 
atestare a medicilor-infec-
ţionişti (1990-2011), mem-
bru al Seminarului ştiinţi-
fi c „Patologia Infecţioasă” 
(2000-prezent) şi al Con-
siliului Metodic Central al 
USMF „Nicolae Testemiţa-
nu” (1999-prezent), preşe-
dinte al Consiliului de Etică 
al USMF (din 2006), preşe-
dinte al Societăţii infecţio-
niştilor din RM (din 2006), 
preşedinte al Comisiei 
electorale de alegeri în Se-
natul USMF (2006), mem-
bru al Comisiei de concurs 
pentru alegerea în posturi 
a corpului profesoral al 
USMF „Nicolae Testemiţa-
nu” (2006-2008), membru 
al Consiliului ştiinţifi c al 
USMF (2007-2008), mem-
bru al colegiului de redacţie 
al revistei „Curierul medical 
(2010- prezent) ş.a.

Pentru întreaga sa acti-
vitate a fost înalt apreciat 

cu diplome şi distincţii de 
stat, printre care: diplomă 
pentru merite deosebite în 
activitatea USMF „Nicolae 
Testemiţanu” (1998, 2001, 
2003, 2005), diplomă a Mi-
nisterului Sănătăţii al Repu-
blicii Moldova (2010), me-
dalia „Veteran al Muncii” 
(1988), medalia „Nicolae 
Testemiţanu” (2002),  me-
dalia de Aur, Iaşi, România 
(2009),  medalia de Aur, 
Sevastopol, Ucraina (2009), 
medalia de Aur, Iaşi, Româ-
nia (2011), medalia de Aur, 
Chişinău, Republica Mol-
dova (2011). În 2020 s-a 
conferit Premiul Naţional 
colectivului condus de pro-
fesorul consultant, doctor 
habilitat în medicină, Victor 
Pântea.

Bibliografi e selectivă:
Hepatita virală C acută. Parti-
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ce, imunologice şi de tratament 
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acute şi cronice : Curs postuniver-
sitar : Prelegeri / Victor Pântea. – 
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Pântea, Victor. Hepatitele vira-
le C, B şi D acute şi cronice. Parti-
cularităţile clinice, epidemiologice, 
imunologice, evolutive şi de trata-
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Chişinău : [S. n.], 2010. – 108 p.

Pântea, Victor. Hepatitele vira-
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publicii Moldova ; Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu”. – Chişinău : 
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Sirius, 2011. – 104 p.

Pântea, Victor. Profesor univer-
sitar Victor Pântea – 70 : Hepatite-
le virale C, B şi D acute şi cronice. 
Particularităţile clinice, epidemio-
logice, imunologice, evolutive şi 
de tratament / Victor Pântea ; Uni-
versitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie Nicolae Testemiţanu. – 
Chişinău : CEP „Medicina”, 2012. – 
68 p. 

Pântea, Victor. Transmiterea 
materno-fetală a infecţiei HIV şi 
tratamentul profi lactic : (aspecte 
clinice, epidemiologice, imuno-
logice, molecular-biologice şi de 
tratament profi lactic ale infecţiei 
HIV la gravide şi la copiii născuţi 
din mame infectate cu HIV) : Boli 
infecţioase / Victor Pântea, Con-
stantin Spînu, Lucia Luca. – Chişi-
nău : Sirius, 2010. – 96 p. 

***
Benefi t of  transaminase elevati-

ons in establishing functional cure 
of HBV infection during nap-based 
combination therapy / Victor Pân-
tea, Michel Bazinet, Gheorghe 
Plăcintă [et al.] // Journal of Viral 
Hepatitis. – 2021. – Nr 5 (28). – 
P. 817-825.

Clostridium diffi  cile infection 
in the intensive care unit / Victor 
Pântea, Gheorghe Plăcintă, Va-
lentina  Vorojbit [et al.] // Moldo-
van Medical Journal. – 2020. – 
Nr 6 (63). – P. 63-67. 

Interaction between SARS-
CoV-2 and human organism / 
Victor Pântea, Gheorghe Plăcin-
tă, Victor Cojuhari [et al.] // Mol-
dovan Medical Journal. – 
2020. – Nr 2 (63). – P. 57-62. 

Pântea, Victor. Book review 
The monograph „Toxocariasis – 
Current Issue of the Medical and 
Sanitary Services” / Victor Pântea // 
Moldovan Medical Journal. – 2018. – 
Nr. 1 (61). – P. 63. 

Rezistența antimicrobiană la 
pacienţii internaţi în Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase Toma Ciorbă / 
Victor Pântea, Ana Moraru, Valen-
tin Cebotarescu [et al.] // Sănătate 
publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2017. – Nr 2 
(72). – P. 61-64. 

Tratamentul hepatitelor cronice 
virale B și C cu Viusid / Victor Pân-
tea, Gheorghe Plăcintă, Valentin 
Cebotarescu [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe Medicale. – 2017. – Nr 2 
(54). – P. 244-246. 

***
Andriuța, Eleonora. Domnu-

lui Victor Pântea, doctor habilitat 
în medicină, profesor universitar, 
șef al Catedrei Boli infecţioase, 
cu ocazia jubileului de 70 de ani / 
Eleonora Andriuța // Sănătate pu-
blică, economie şi management în 
medicină. – 2012. – Nr 5 (44). – 
P. 15-16.

Baciu, Gheorghe. Victor Pân-
tea // Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenți ai USFM 
„Nicolae Testemițanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chișinău : [S. n.], 2012. – 
P. 195. 

Victor Pântea // Localitățile Re-
publicii Moldova. Vol. 15 : Văd-Z : 
Itinerar documentar-publicistic 
ilustrat. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 
P. 491.

Maria S. Ciobanu

Ion DRAGALIN
1947

Chimist, doctor habilitat 
în chimie, profesor univer-
sitar, cercetător ştiinţifi c, 
inventator.

S-a născut la 20 ianua-
rie 1947, în familia gospo-
darilor-răzeşi din comuna 
Băxani, raionul Soroca. 

După absolvirea şcolii me-
dii generale şi-a continuat 
studiile la Universitatea de 
Stat din Moldova, Facultatea 
de Chimie, specialitatea „chi-
mie analitică” (1964-1969). 
Ulterior şi-a continuat stu-
diile de doctorat la Univer-
sitatea de Stat din Odessa, 
susţinând teza de doctor 
în chimie cu tema: „Struc-
tura glicozidelor steroidice 

ale Yucca fi lamentosa L.” 
(1976). A susţinut şi teza de 
doctor habilitat în chimie. În 
1990 a obţinut titlul de con-
ferenţiar universitar în chi-
mie organică.

Activitatea profesională 
şi-a început-o la Institutul 
de Chimie al Academiei de 
Ştiinţe din Moldova, iniţial 
în calitate de laborant, iar 
ulterior – cercetător ştiin-
ţifi c superior, coordonator 
(1983 – prezent).

Direcţiile principale ale ac-
tivităţii sale ştiinţifi ce sunt: 
analiza şi sinteza compuşilor 
organici de origine vegetală 
şi microbiană; separarea şi 
determinarea structurii gli-
cozidelor steroidice din seria 
spirostanului şi furostanului 
analiza cromatografi că şi 
elaborarea tehnologiilor de 
obţinere a uleiurilor eterice, 
aromatizatorilor, compoziţi-
ilor odorifere şi esterilor aci-
zilor graşi ş.a.

Concomitent cu cerceta-
rea ştiinţifi că a desfăşurat şi 
activitate didactică la Facul-
tatea de Chimie a Univer-
sităţii de Stat din Moldova 
(din 1990). A contribuit la 
pregătirea specialiştilor în 
domeniul său de cercetare, 
cu aplicarea metodelor de 
analiză şi sinteza organică, 
înlesnind perfectarea teze-
lor de curs, licenţă şi doc-
torat.

A colaborat la diferite pro-
iecte internaţionale de cerce-
tare cu specialişti din Moldova 
şi Universitatea „Blaise Pas-
cal”, Franţa: proiect NATO 
EST CLG 979245 (2002-
2004), Complementarity of  
the Photoand Biodegrada-
tion Processes for Pollut-
ants Removal from Aquatic 
Compartments, un grant 
CNRS-2005 al ambasadei 
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prin Alianţa Franceză; un 
proiect INTAS-Moldova nr. 
05-104-7596 (2006-2008) 
„Devlopment of  Combined 
Technologies” ş.a.

Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce se regăsesc atât 
în lucrările publicate, cât şi 
în articole ştiinţifi ce apăru-
te în revistele de profi l din 
ţară şi din străinătate. Prin-
tre acestea sunt: „Elemental 
analysis of  Lamiaceae me-
dicinal and aromatic plants 
growing in the Republic 
of  Moldova using neutron 
activation analysis” (2020), 
„Chemical composition 
and antimicrobial  activity 
of  the levisticum offi cinale 
W. D. Koch essential oil ” 
(2018), „GC-MS Analysis 
of  the fatty asidmethyles-
ters in Japanese Quailfat” 
(2015), „Genotipuri per-
spective de Origanum vul-
gare SSP. vulgare L. Şi Ori-
ganum vulgare SSP” (2014), 
„Conţinutul şi componenţa 
uleiului esenţial la specii de 
Hypericum L. (Sunătoare) 
din fl ora spontană a Re-
publicii Moldova” (2013), 
„Regruparea norambreino-
lidei catalizate de sulfocati-
onit în xilen” (2001) ş.a.

În cariera sa de cerce-
tare a înregistrat peste15 
brevete de invenţii, printre 
care: „Compusul 13-ami-
no-14,15-dinorlabd-8(9)-
enă pentru utilizare în cali-
tate de remediu antimicotic” 
(2019), „Procedeu de tratare 
a plantelor cu o compoziţie 
fungicidă cu descompunere 
accelerată” (2007), „Proce-
deu de tratare a viţei de vie” 
(2006), „Procedeu de tratare 
a plantelor” (2004), „Proce-
deu de epurare a apei de im-
purităţi organice” (2003) ş.a. 

Diploma „Meritul Acade-

mic” a Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (2019). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 38-39.  

Bibliografi e:
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Conţinutul şi componenţa ule-
iului esenţial la specii de Hype-
ricum L. (Sunătoare) din fl ora 
spontană a Republicii Moldova / 
Ion Dragalin, Anna Benea, Maria 
Gonceariuc [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Şti-
inţele vieţii. – 2013. – Nr 2 (320). – 
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aceae medicinal and aromatic 
plants growing in the Republic of 
Moldova using neutron activation 
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covscaia, Svetlana Gundorina [et 
al.] // Phytochemistry Letters. – 
2020. – V. 35. – P. 119-127.  

Essential oil chemical composi-
tion biodiversity in the Hypericum 
L. species from the spontaneous 
fl ora of the Republic of Moldova / 
Ion Dragalin, Maria Gonceariuc, 
Veaceslav Kulciţki [et al.] // Olte-
nia – studii si comunicari. Ştiințele 
naturii. – 2013. – Nr 2 (29). – 
P. 47-52.

GC-MS analysis of the essenti-
al oil of satureja subspicata bartl. 
ex vis. of moldovan origin / Ion 
Dragalin, Aculina Arîcu, Nina Cio-
cârlan [et al.] // Chemistry journal 
of Moldova. – 2016. – Nr 2 (11). – 
P. 105-108. 

Genotipuri perspective de Ori-
ganum vulgare SSP vulgare L. şi 
Origanum vulgare SSP / Ion Dra-
galin, Maria Gonceriuc, Zinaida 
Balmuş [et al.] // Hirtum (LINK) 
ietswaart. – 2014. – Nr 1 (322). – 
P. 41-50. 

Preparation of microbiological 
agents for organic pollutants re-
moval in wastewater / Ion Draga-

lin, Angela Cincilei, Vera  Mama-
liga [et al.] // Chemistry journal 
of Moldova. – 2009. – Nr 2 (4). – 
P. 40-43. 

Removal of ammonium ions 
and ammonia from groundwa-
ter by oxidation processes / Ion 
Dragalin, Mihai Ciobanu, Victor 
Botan [et al.] // Revista de chimie 
(Bucureşti). – 2018. – Nr 69 (11). – 
P. 3082-3086.

Synthesis and Structure of Dri-
mane Sesquiterpenoids Contai-
ning Pyrimidine, Pyrazine, 1,2,4-tri-
azole, and Carbazole Rings / Ion 
Dragalin, Aculina Arîcu, Elena Se-
cară [et al.] // Chemistry of Natural 
Compounds. – 2018. – Nr 3 (54). 
P. 455-460.
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Dragalin Ion // Cercetători şi in-
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Petru CIMPOEŞU
1952

Prozator român contem-
poran.

S-a născut la 20 ianuarie 
1952, în oraşul Vaslui, Ro-
mânia, în familia unui croi-
tor. În anul 1971 a absolvit 
cursurile Liceului „Mihail 
Kogălniceanu” din localita-
tea de baştină. Pentru a evi-
ta serviciul militar, s-a în-
scris la Institutul de Petrol, 
Gaze şi Geologie din Bucu-
reşti, transferat ulterior la 
Ploieşti, sub denumirea In-
stitutul de Petrol şi Gaze. În 
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1976 a absolvit facultatea, 
obţinând titlul de inginer, 
specializat în exploatarea 
petrolului şi gazului metan 
şi şi-a început activitatea 
profesională pe mai multe 
şantiere din zona Moineşti. 

Din 1980 a devenit profe-
sor la Liceul „George Baco-
via” din Bacău, unde a pre-
dat obiectele tehnice. După 
căderea regimului comunist 
(1989), a fost pentru scurt 
timp director al Centrului 
Cultural Herestrău (Palatul 
Elisabeta) din Bucureşti, 
revenind ulterior în Bacău, 
ca director al Centrului de 
Librării. A mai lucrat ca jur-
nalist, secretar de redacţie 
sau redactor-şef  la gaze-
te locale „Moldova”, „Pur 
şi simplu”, „Monitorul de 
Vaslui”.

Între 1992 şi 1996 a fost 
directorul Teatrului de ani-
maţie din Bacău, iar între 
anii 1998-2006 a fost anga-
jat al companiei PETROM. 

În prezent este director 
executiv al Direcţiei Judeţe-
ne pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Naţio-
nal Bacău. 
Şi-a dedicat 35 de ani acti-

vităţii literare, ani care s-au 
materializaţi în 9 volume 
de proză publicate până în 
prezent, 2 de proză scurtă şi 
7 romane.

A debutat editorial prin 
concurs, în anul 1983, 
cu volumul de povestiri 
„Amintiri din provincie”, 
când activa la întreprinde-
rea de foraj din Moineşti 
şi a trimis manuscrisul prin 
poştă la Editura „Junimea”. 
Ulterior a trimis cartea 
„Amintiri din provincie”, 
câtorva reviste. În 1985 a 
publicat la „Cartea Româ-

nească” romanul „Firesc”. 
Au mai urmat: „Erou fără 
voie” (1994), „Un regat 
pentru o muscă” (1995), 
„Povestea Marelui Bri-
gand” (2000), „Simion Lif-
tnicul. Roman cu îngeri şi 
moldoveni” (2001, tradusă 
în cehă în 2006), „Christi-
na Domestica şi Vânătorii 
de sufl ete” (2006, tradusă 
în cehă în 2008 şi reeditată 
în 2016), „Ficţiuni ilicite” 
(2008), „Celălalt Simion” 
(2015) ş.a.

A cunoscut un important 
succes după apariţia roma-
nului „Simion Liftnicul. Ro-
man cu îngeri şi moldoveni” 
(2001), care a luat Premiul 
Uniunii Scriitorilor pentru 
proză în 2001 şi Premiul 
revistei „Cuvântul”. Tra-
dus în limba cehă, „Simion 
Liftincul” a primit premiul 
pentru cea mai bună carte 
a anului în Republica Cehă 
şi a fost distinsă cu premiul 
cel mare „Magnesia Litera”. 
Romanul „Simion liftnicul. 
Roman cu îngeri şi moldo-
veni” a intrat în programul 
,Strega Europeo”, urmând 
să fi e tradus în limbile ţări-
lor nou aderate la UE. 

A fost distins cu Premiul 
Asociaţiei Scriitorilor din 
Iaşi pentru lucrările: „Amin-
tiri din provincie” (1983), 
„Firesc” (1985), „Erou 
fără voie” (1994). Roma-
nul „Christina Domestica şi 
Vînătorii de sufl ete” (2016) 
a fost distins cu mai mul-
te premii: Premiul Uniunii 
Scriitirilor din România 
(2006); Premiul pentru pro-
ză al revistei „Observator 
cultural” (2006); Premiul 
pentru proză USR (2006); 
Premiul Naţional de proză 
„Ziarul de Iaşi” (2006). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 53-54. 
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Vasile LUCACIU
1852-1922

Preot paroh greco-ca-
tolic, doctor în fi lozofi e şi 
teologie, om politic român 
din Transilvania, deputat 
în Parlamentul de la Buda-
pesta, deputat în Parlamen-
tul de la Bucureşti, militant 
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pentru drepturile românilor 
din Transilvania, unul din 
iniţiatorii Memorandumu-
lui din 1892. 

S-a născut la 21 ianuarie 
1852, în comuna Apa, co-
mitatul Sătmar, Imperiul 
Austriac. A decedat la 29 
noiembrie 1922, în Satu 
Mare, Regatul României.

S-a născut în familia învă-
ţătorului şi cantorului Mi-
hai Lucaciu din satul Apa, 
judeţul Satu Mare, care con-
ducea şcoala confesională 
greco-catolică românească 
din sat. Cea mai mare par-
te a copilăriei a petrecut-o 
în localitatea natală, alături 
de familia sa. La vârsta de 
6 ani s-a stabilit cu familia 
la Baia Mare, judeţul Mara-
mureş, unde timp de 4 ani a 
învaţat la şcoala condusă de 
tatăl său. Tot la Baia Mare 
a urmat şi cursurile inferi-
oare ale gimnaziului (1862-
1866), pe care îl continuă la 
Liceul Rutean din Ungvar-
Ujgorod şi la Oradea (1866-
1867). În scurt timp a ră-
mas decepţionat de liceu, 
pe care l-a abandonat, şi s-a 
înrolat în armata austro-un-
gară (1867-1868). După ne-
mulţumirea de experienţa 
sa de ostaş, a fost ajutat de 
tatăl său să se elibereze din 
armată şi a susţinut examen 
pentru clasa a VI-a de liceu.

În anul 1868 s-a prezen-
tat la un concurs pentru o 
bursă la Institutul „Sfântul 
Atanasie” din Roma, pe 
care a şi obţinut-o. Cu ba-
nii din această bursă a ple-
cat la Roma, Italia, unde a 
studiat clasele a VII-a şi a 
VIII-a de liceu şi s-a înscris 
la Teologie (1868). În 1870 
a obţinut titlul de doctor cu 
„Magna cum laude” în fi lo-
sofi e.

Între anii 1871-1874 a 
frecventat pentru scurt 
timp şi Universitatea din 
Viena, studiile universitare 
încheindu-le în anul 1881, 
la Budapesta. În anul 1874 
a terminat studiile teologi-
ce la Gherla, după care s-a 
întors în Transilvania cu ti-
tlul de doctor în teologie şi 
fi lozofi e, având califi cativul 
„Magna cum laude”.

Primul loc de muncă a fost 
cel de preot în satul Sâncra-
iu, unde a păstorit timp de 
trei ani (1874-1878). Ulte-
rior, în 1878-1885, a fost 
numit profesor la Liceul 
Regesc din Satu Mare, pen-
tru Catedra de religie, limba 
şi literatura română. Aici a 
desfăşurat o activitate in-
tensă, începând cu insis-
tenţă să ceară introducerea 
limbii române în gimnazii şi 
licee. A făcut în acest sens 
numeroase intervenţii la 
guvernul maghiar şi a scris 
o serie de articole în ziarele 
româneşti care apăreau la 
Braşov, Arad, Sibiu şi Blaj. 
Acest fapt nu era pe pla-
cul autorităţilor. Pentru a-l 
scoate din liceul sătmărean 
şi a-l îndepărta de zonele 
locuite de români, minis-
trul Instrucţiunii i-a propus 
postul de secretar general 
al ministerului, pentru care 
trebuia să se mute din Tran-
silvania în Ungaria. Iniţial, 
a refuzat categoric. Dar a 
acceptat, după intervenţia 
episcopului Ioan Szabo de 
Gherla, cu misiunea de la 
ministru de a-l convinge să 
plece de la Satu Mare. Dar a 
fost numit până la urmă nu 
secretar general al ministe-
rului Instrucţiunii, ci profe-
sor la Losoncz, în Ungaria. 
Peste un an a demisionat şi 
a plecat la Gherla. Aici a ce-

rut episcopului Ioan Szabo 
o slujbă ca preot, chiar şi în 
cea mai săracă parohie, cu 
singura condiţie ca aceasta 
să fi e românească. A fost 
numit preot în satul Şişeşti 
(1885), din judeţul Mara-
mureş. În acest sat s-a ho-
tărât să ridice o biserică ro-
mânească din piatră, pe care 
a reuşit să o construiască cu 
bani din donaţii. Arhitectu-
ra bisericii a fost imaginată 
de V. Lucaciu asemănătoare 
cu cea a Catedralei „Sf. Pe-
tru” din Roma. La sfi nţirea 
bisericii (1890), sub acope-
riş, se putea citi inscripţia 
pusă de el, care spunea „Pro 
Unione Omnium Romano-
rum”, în traducere: „Pentru 
Unirea Tuturor Români-
lor”. Această inscripţie şi 
discursul rostit la sfi nţire a 
marcat intrarea sa în lupta 
politică pentru drepturile 
românilor din Transilvania 
şi Ungaria. 

La propunerea dr. Ioan 
Raţiu, a fost ales membru 
în Comitetul Partidului Na-
ţional Român din Ardeal, în 
rândurile căruia va rămâne 
până la moarte. Lupta lui 
Vasile Lucaciu a continuat 
prin articole scrise în ziarele 
româneşti şi prin discursuri 
ocazionale ţinute cu prilejul 
peregrinărilor sale prin Ţara 
Moţilor şi a Maramureşului. 
Activitatea sa de propagan-
dă pro-românească nu pu-
tea rămâne neobservată de 
autorităţile maghiare, care 
în scurt timp l-au arestat 
(1892). A fost condamnat 
la închisoare de Tribunalul 
din Satu Mare şi aruncat în 
temniţă. 

În anul 1892 a fost con-
damnat din nou pentru un 
delict de presă, pentru că a 
scris un articol în „Tribu-
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na”, în favoarea unor ţărani 
bătuţi de jandarmi. Tot în 
anul 1892 a participat, îm-
preună cu fruntaşii româ-
nilor din Transilvania, la 
redactarea faimosului „Me-
morandum”, care dorea să 
prezinte împăratului Aus-
tro-Ungariei, nedreptăţile la 
care sunt supuşi românii în 
statul maghiar. 

Retras la Şişeşti, după par-
ticiparea la redactarea „Me-
morandului”, el a continuat 
să publice articole în presa 
românească, articole care 
vorbeau de persecuţiile la 
care erau supuşi românii de 
către autorităţile maghiare. 
Ca urmare, a fost din nou 
arestat şi întemniţat pen-
tru cinci ani de închisoare 
(1894). Procesul a avut un 
larg ecou în Europa, iar în 
anul 1895 regele Carol I al 
României a intervenit pe 
lângă împăratul Franz Jo-
seph pentru a-i graţia pe 
memorandişti, ceea ce s-a şi 
întâmplat.

În 1907 Comitetul Naţi-
onal l-a propus candidat la 
deputat din partea circum-
scripţiei Beiuş, jud. Bihor. 
Drept urmare a fost ales 
deputat în Parlamentul din 
Budapesta. Primul discurs 
în Parlamentul din Buda-
pesta a avut ca subiect ce-
rerea de drepturi pentru 
românii din Transilvania, în 
administraţie, justiţie, învă-
ţământ ş.a. Lupta sa a con-
tinuat în Parlament până la 
izbucnirea Primului Război 
Mondial. După începutul 
Primului Război Mondial 
s-a stabilit în România îm-
preună cu Octavian Goga. 
A participat masiv în presă 
la propaganda favorabilă 
intrării României în război 
de partea Antantei. A fost 

ales preşedinte al Ligii Cul-
turale, membru în Federaţia 
Apărării Naţionale, desfă-
şurând o activitate şi mai 
intensă pentru ca România 
să intre în război pentru eli-
berarea Transilvaniei.

La 1 Decembrie 1918, la 
Marea Unire de la Alba Iu-
lia, a primit, la propunerea 
Consiliului Dirigent, func-
ţia de membru în acesta, 
fără portofoliu. Acest gest a 
fost recunoaşterea eforturi-
lor depuse pentru realizarea 
Marii Uniri. După Marea 
Unire, în anii 1919 şi 1920, 
a fost ales deputat de Baia 
Mare în Parlamentul din 
Bucureşti. Una dintre cele 
mai importante propuneri 
ale sale ca deputat român a 
fost legată de reforma agra-
ră.

În anul 1922, pe motive 
de sănătate, s-a retras din 
viaţa politică.

Deosebit de importantă 
a fost activitatea publicis-
tică desfăşurată cu ajutorul 
unor ziarişti de bază, fi ind 
difuzate numeroase bro-
şuri, hărţi şi grafi ce asu-
pra ariei geografi ce etnice 
şi lingvistice a poporului 
român, a provinciilor sale 
afl ate sub dominaţie austro-
ungară: Banatul, Crişana, 
Maramureşul, Transilvania 
şi Bucovina. Bun cunoscă-
tor al limbilor maghiară şi 
germană, a demascat carac-
terul propagandei deşănţate 
desfăşurată de presă cu pri-
vire la interesele Puterilor 
Centrale care, prin cele mai 
josnice mijloace, denigrează 
lupta justă a popoarelor din 
monarhia dualistă, în sco-
pul menţinerii în continuare 
a imperiului dualist.

Concomitent cu activita-
tea sa politică a activat şi ca 

scriitor politic, a colaborat la 
publicaţiile româneşti „Ga-
zeta Transilvaniei”, „Foa-
ia Poporului”, „Tribuna”, 
„Observatorul” ş.a. A editat 
„Revista Catolică” (1885-
1905), primul periodic apă-
rut în limba română la Baia 
Mare.

În semn de recunoştin-
ţă, prim-ministrul Ion I. C. 
Brătianu l-a decorat post-
mortem cu Ordinul „Steaua 
României” în grad de mare 
comandor (depusă pe sicri-
ul său) (1922). De aseme-
nea, episcopul greco-cato-
lic Iuliu Hossu l-a avansat, 
post-mortem, la rangul de 
vicar episcopesc.

În cinstea marelui lup-
tător român, şcoala din 
comuna Apa a fost denu-
mită după numele lui, azi 
numindu-se Şcoala Gim-
nazială „Vasile Lucaciu 
Apa”. În Satu Mare a fost 
ridicată statuia lui Vasile 
Lucaciu.
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Arsenie (Avksenti) 
STADNIȚCHI

1862-1936

Teolog, pedagog, isto-
ric, jurnalist, Mitropolit de 
Taşkent şi Turkestan, în 
cadrul Bisericii Ortodoxe 
Ruse, originar din Basara-
bia, a fost canonizat de Bi-
serica Ortodoxă Rusă din 
diasporă, declarat Sfânt cu 
numele Arsenie (numele la 
naştere – Avksenti), de că-
tre eparhiile din Novgorod 
şi Taşkent, afl ate în subor-
dinea Patriarhatului Mosco-
vei.

S-a născut la 24 ianuarie 
1862, în familia preotului 
Gheorghe Stadniţchi din 
satul Comarova, judeţul 
Hotin, gubernia Basarabia. 
S-a stins din viaţă în anul 
1936, la Taşkent (Uzbekis-
tan).

Studiile le-a început la Se-
minarul Teologic din Edi-
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Napoca : Dragoş Vodă, 2017. – 
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neţ, în nordul Basarabiei, 
apoi le-a continuat la Semi-
narul Teologic din Chişinău 
(1974-1980), pe care l-a ab-
solvit cu brio. Deţinând pri-
mul loc în promoţia sa, în 
1880 a fost trimis la Acade-
mia Teologică din Kiev, pe 
care a absolvit-o în 1885. În 
anul 1895 devine magistru 
în teologie cu teza „Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, exarhul 
Moldo-Vlahiei (1808-1812) 
şi mitropolit al Chişinăului 
(1813-1821)”, iar în anul 
1904 susţine teza de doctor 
în istorie bisericească cu o 
temă ce se referă la istoria 
bisericii ortodoxe române, 
având titlul „Studii şi mo-
nografi i asupra istoriei Bi-
sericii din Moldova. Istoria 
eparhiei Moldovei şi arhie-
reii ei de la întemeierea sta-
tului până în zilele noastre”.

Cariera pedagogică şi-a 
început-o în anii 1880-1881, 
fi ind profesor la Şcoala Du-
hovnicească din Edineţ. Ul-
terior, după absolvirea Aca-
demiei Teologice din Kiev, 
a predat o perioadă îndelun-
gată teologia şi limba greacă 
clasică, muzica bisericească 
la Seminarul Teologic din 
Chişinău (1885-1895). Con-
comitent a deţinut şi funcţia 
de redactor al ziarului „Ves-
titorul Eparhiei din Chişi-
nău”, scrie pentru această 
publicaţie o sută de articole, 
majoritatea având conţinut 
istorico-bisericesc referitor 
la Biserica din Basarabia 
(1887-1895).

În 1895 se călugăreş-
te, luând numele Arsenie, 
apoi este numit inspector 
al Seminarului Teologic 
din Novgorod, iar peste un 
an rector al aceluiaşi semi-
nar, fi ind ridicat la rangul 

de arhimandrit (1896). În 
anul 1897 devine inspec-
tor al Academiei Teologice 
din Moscova, activând la 
catedră în calitate de pro-
fesor ordinar de istorie bi-
blică, apoi este numit rector 
(1898-1903). În 1899 este 
hirotonit ca episcop de Vo-
lokolamsk, obţine funcţia 
de cel de-al treilea vicar al 
Mitropoliei Moscovei.

Din 1903 devine episcop 
de Pskov şi Porhovsk. În 
cadrul eparhiei a creat o 
şcoală de psalmişti, a fondat 
muzeul bisericesc (1912), în 
care se păstrau manuscrise 
valoroase, obiecte bisericeşti 
şi vase liturgice, monede 
vechi. Pentru studiul ştiin-
ţifi c, conservarea şi înmul-
ţirea obiectelor din colecţia 
muzeului a creat Comitetul 
Istorico-Arheologic (1913), 
statutul căruia a fost apro-
bat de Sfântul Sinod. Unul 
din scopurile primordiale ale 
comitetului devenise prote-
jarea monumentelor biseri-
ceşti.

A avut un rol important 
în viaţa spirituală şi chiar 
politică a Rusiei Ţariste, în 
1917 a fost desemnat can-
didat, alături de alţi doi mi-
tropoliţi, precum Tihon şi 
Antonie, la înalta funcţie 
de patriarh al Moscovei, ul-
terior situându-se pe locul 
doi. Din anul 1933 devine 
Mitropolit de Taşkent şi 
Turkestan, loc unde şi-a pe-
trecut ultimii ani din viaţă.

Mitropolitul Stadniţchi a 
lăsat drept moştenire urma-
şilor mai multe lucrări ştiin-
ţifi ce şi publicistice. Dintre 
cele mai importante pot fi  
evidenţiate: „Jurnalul stu-
dentului-pelerin la Athos” 
(1886), despre impresii-
le de călătorie la Muntele 
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Athos, prima sa lucrare pe 
care a publicat-o la Kiev; 
„Materiale pentru Istoria 
Seminarului Teologic din 
Chişinău” (1888); „Starea 
clerului ortodox din Ro-
mânia” (1889); „Românii 
care au studiat în instituţiile 
de învăţământ teologic din 
Rusia” (1891); „Tipografi a 
exarhicească a Basarabi-
ei” (1892); „Materiale des-
pre Mănăstirea Căpriana” 
(1892); „Arhimandritul An-
dronic  -  egumenul mănăs-
tirii Noul Neamţ” (1894); 
„În ţara amintirilor sacre” 
(1900), despre călătoria sa 
pe pământurile sfi nte; „Din 
viaţa bisericească a Româ-
niei contemporane” (1902) 
etc.

În 1886 a fost decorat cu 
Premiul „Macarie”, cea mai 
înaltă distincţie academică 
bisericească din Rusia, pen-
tru lucrarea „Jurnalul stu-
dentului-pelerin la Athos” 
despre impresiile de călă-
torie de pe Muntele Athos, 
iar în 1904 a fost decorat de 
Regele Carol I al României 
cu Medalia „Bene Meren-
te” gr. I şi Marele Premiu 
„Uvarov”, acordat de Aca-
demia de Ştiinţe a Rusiei 
pentru lucrarea „Studii şi 
monografi i asupra istoriei 
Bisericii din Moldova. Isto-
ria eparhiei Moldovei şi arhi-
ereii ei de la întemeierea sta-
tului până în zilele noastre”.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 368-369; 
„Calendar Naţional” 2012. – 
Chişinău, 2011. – P. 37-38.

Bibliografi e selectivă:
Stadnițki, Arsenie (Mitropolit). 

Viaţa şi nevoinţele Înalt Prea Sfi n-
ţitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, 

Exarh al Moldovei şi Valahiei (1808-
1812), Mitropolit al Chișinăului și 
Hotinului (1813-1821) / Mitropolit 
Arsenie Stadnițki. – Kiev ; Chişinău : 
Lumina lui Hristos, 2013. – 294, 
[10] p. : il.

***
Colin, Ambroise. Mitropolitul 

basarabean Arsenie [Stadniţchi] 
(1862-1936) / Ambroise Colin, 
Alexandr Stâkalin // Magazin isto-
ric. – 2016. – Nr 3. – P. 21-24.

Lisnic, Ioan. Ierarhi basara-
beni în închisorile comuniste : 
Mitropolitul Antonie Plămădeală și 
Arsenie Stadnițchi, Arhiepiscopul 
Sebastian Veste și Episcopul Te-
odosie Chirică / Ioan Lisnic // Eve-
nimente şi personalităţi marcante 
ale vieţii spirituale din spaţiul pru-
to-nistrean şi vecinătăţile lui din 
sec. XIX-XX / coord.: Octavian 
Moşin, Ion Gumenâi.  –  Chișinău : 
[S. n.], 2017. –  P. 113-127.

Stadnițchi Arsenie (1862-1936) 
[Resursă electronică] // https://
vasiliada.md/517/ (accesat: 
20.04.2021).

Varta, Tatiana. Mitropolitul Ar-
senie [Stadniţchi] – viaţa şi opera : 
150 de ani de la naştere / Tatiana 
Varta // Revista de istorie a Moldo-
vei. – 2012. – Nr 1. – P. 103-112.

Ana Ceban
                  

Grigore BAȘTAN
1922-1983

Primul general-maior pa-
raşutist român, inventator, 
originar din Basarabia.

S-a născut la 23 ianuarie 
1922, în satul Flămânzeni, 
comuna Coşcodeni, judeţul 
Bălţi (azi, raionul Sângerei) 
şi s-a stins din viaţă la 8 fe-
bruarie 1983, la Bucureşti.

După absolvirea celor 
patru clase primare în lo-

calitatea natală, a continuat 
studiile la cursurile Şcolii 
tehnice agricole la Păstră-
veni – Neamţ şi ale Liceu-
lui „Ion Creangă” din Bălţi, 
până în anul 1938. Ulterior, 
concomitent cu cariera mi-
litară, şi-a continuat studiile 
civile, în anul 1944 absol-
vind cursurile Colegiului 
Naţional „Carol I” din Cra-
iova.

În anul 1938 a renunţat 
la continuarea studiilor şi 
a intrat în armată în cadrul 
Centrului de Instrucţie al 
Aeronauticii, iar în 1939 a 
fost „însumat voluntar” la 
Şcoala Militară de Pilotaj 
din Tecuci. În 1939, dato-
rită rezultatelor obţinute 
în activitatea de instruire, 
a fost avansat la gradele 
de fruntaş (1939), caporal 
(1939) şi sergent (1940). A 
absovit Şcoala de Pilotaj în 
1941, Şcoala de Paraşutişti 
(1941), Şcoala de Ofi ţeri de 
Aviaţie (1946-1948), Cursul 
academic superior la Aca-
demia Militară Generală 
(1953-1954) şi Academia 
Militară Generală, Facul-
tatea de Arme Întrunite 
(1964-1967).

Concomitent cu înaintări-
le succesive în grad a ocu-
pat mai multe funcţii mili-
tare: voluntar în Centrul de 
Instrucţie al Aeronauticii 
(1938), puşcaş în Compa-
nia trupă din cadrul Şcolii 
Militare de Pilotaj (1939), 
în Compania de paraşutişti 
(1941-1942), subofi ţer cu 
armamentul în Compania 8 
Paraşutişti (1943), coman-
dant secund al Plutonului 
de acţiuni speciale din Ba-
talionul 4 Paraşutişti (1944), 
devenit Batalionul 4 Pază 
(1944), comandant pluton 
în Compania 32 Pază (1944-
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1945) şi Grupul 2 Aviaţie 
de legătură (1945), secre-
tar la Biroul I din Secţia I 
a Statului Major al Aerului 
(1945), comandant secund 
pentru ECP de companie la 
Regimentul 1 Transmisiuni 
aero (1946-1947), detaşat la 
Atelierul Auto al Grupării 
Depozitelor de Aviaţie nr. 
2 (1947 – 1948) şi Şcoala 
Militară de Pilotaj (1948), 
locţiitor politic al coman-
dantului Centrului de In-
strucţie al Aviaţiei (1948 
–1949), instructor de partid 
(1949-1950), şef  Birou or-
ganizare şi instructaj (1950) 
şi ofi ţer cu planifi carea 
muncii politice în Direcţia 
Politică a CFAM (1950), şef  
de stat major al Batalionului 
1 Paraşutişti (1950-1952), 
şef  de stat major (1952) 
şi girant al comandantului 
(1951-1952), comandant 
al Batalionului 597 Paraşu-
tişti (1952), comandant al 
Regimentului 246 Desant 
– Paraşutare (1952-1955), 
Batalionului 1025 Desant 
– Paraşutare (1955-1959), 
Batalionului 36 Desant – 
Paraşutare (1959-1963) şi 
Regimentului 60 Paraşutişti 
(1963-1964), locţiitor pen-
tru Desant aerian al şefului 
de stat major al Armatei a 
2-a (1967-1969), locţiitor 
şef  Secţie PL, Infanterie, 
VM şi Desant-Paraşutare 
al comandantului Coman-
damentului Infanteriei şi 
Tancurilor (1969-1973), 
locţiitor pentru Desant-Pa-
raşutare al comandantului 
CAAT (1973-1977) şi al 
comandantului Aviaţiei Mi-
litare (1977-1979).

Grigore Baştan a parcurs 
următoarele grade militare: 
soldat voluntar (1939); frun-
taş (1939); caporal (1939); 

sergent (1940); sergent ma-
jor (1943); adjutant paraşu-
tist (1945); adjutant major 
(1948); sublocotenent (1948); 
locotenent (1949); locote-
nent major (1949); căpitan 
(1951); maior (1952); locote-
nent colonel (1955); colonel 
(1961); general maior (1971), 
trecut în retragere (1979).

În urma observaţiilor fă-
cute în timpul exerciţiilor de 
paraşutare, a situaţiilor criti-
ce cu care s-a confruntat, a 
conceput, realizat şi perfec-
ţionat mai multe inovaţii şi 
invenţii de materiale pentru 
desenat: „Dispozitivul de 
largare a paraşutei” (1961); 
„Dispozitivul de detaşa-
re rapidă a paraşutei în aer 
sau la sol” (1959); „Con-
fecţionarea unei paraşute 
de siguranţă (abdomen) cu 
calităţi aerodinamice supe-
rioare şi la un preţ de cost 
scăzut faţă de paraşuta de 
siguranţă Aurel Vlaicu”(în 
colaborare cu căpitanul Ion 
Enache (1963); „TP-160  –  
Paraşută abdomen de sigu-
ranţă şi TP-161  –  Paraşuta 
de spate (specială) pentru 
lansarea desantului aerian 
echipat complet”; „Paraşu-
ta principală pentru desenat 
BG-7M şi Paraşuta de sigu-
ranţă BG-3M” (1978).

Pe parcursul carierei sale 
a efectuat 677 de lansări cu 
paraşuta în diverse condiţii 
meteo, pe uscat, pe apă, în 
toate anotimpurile, în di-
ferite zone de relief: luncă, 
câmpie, deal, podiş, munte. 
În 1970 a stabilit recordul 
naţional de paraşutare de la 
mare înălţime, de la 10.000 
de metri, cu o cădere libe-
ră de aproximativ 7.000 de 
metri. Recordul care a ră-
mas nedepăşit până acum, 
a fost realizat, utilizând cele 

două modele de paraşu-
te gândite şi proiectate de 
Baştan – BG-7M şi BG-
3M. În urma acestui record 
primeşte titlul de Maestru 
Emerit al Sportului, în 1975 
elaborează cartea „Istoria 
Paraşutismului Militar în 
România”, prima lucrare 
din istoriografi a română 
de specialitate, care tratea-
ză exhaustiv fenomenul, 
apărută, sub egida fundaţi-
ei care îi poartă numele, în 
1997. 

În decursul impresionan-
tei cariere militare a fost 
decorat pentru realizări cu 
numeroase ordine şi meda-
lii: Medalia „Eliberarea de 
sub jugul fascist” (1950); 
Medalia „A 5-a aniversare 
a R.P.R.” (1952), Ordinul 
„Steaua R.P.R.” (1953); Me-
dalia „10 ani de la înfi inţarea 
primelor unităţi ale Arma-
tei R.P.R.” (1953); Medalia 
„Meritul militar” clasa a II-a 
(1953); Medalia „Meritul 
militar” clasa a I-a (1954); 
Ordinul „Muncii” clasa a 
III-a (1957); Medalia „Vir-
tutea ostăşească” (1959); 
Ordinul „Meritul militar” 
clasa a III-a (1959); Medalia 
„40 de ani de la înfi inţarea 
P.C.R.” (1961); Ordinul „23 
August” clasa a V-a (1964); 
Ordinul „Meritul militar” 
clasa a II-a (1964); Medalia 
„A XX-a aniversare a Forţe-
lor Armate ale R.P.R.” şi „A 
XX-a aniversare a eliberării 
patriei” (1964); Medalia „A 
XXV-a aniversare a eliberă-
rii patriei” (1969); Ordinul 
„Meritul militar” clasa a 
I-a (1969); Medalia „A 50-a 
aniversare a P.C.R.” (1971); 
Medalia „25 de ani de la 
proclamarea Republicii ” 
(1972); Medalia „30 de ani 
de la eliberarea României 
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de sub dominaţia fascistă” 
(1974) şi Medalia „A XXX-
a aniversare a Zilei Armatei 
R.S.R.” (1974).

În semn de respect pentru 
rolul pe care l-a avut la dez-
voltarea paraşutismului în 
România, Aeroclubul „Şoi-
mii Bucovinei” din Suceava 
a primit denumirea de Ae-
roclubul „Grigore Baştan”. 
De asemenea, numele gene-
ralului a fost atribuit Centru-
lui de Perfecţionare a Pregă-
tirii Cadrelor din Trupele de 
Paraşutişti (1992); autori-
tăţile din Buzău au atribuit 
numele unei străzi şi Şcolii 
Generale nr. 6 (2013), iar în 
centrul oraşului găsindu-se 
şi bustul acestuia.

În anul 1995, la iniţiati-
va familiei, a fost înfi inţată 
Fundaţia „General-maior 
Grigore Baştan”. Sub egida 
acestei fundaţii, se desfăşoa-
ră Memorialul de Paraşutism 
„Grigore Baştan” şi Cupa 
„General Grigore Baştan”.

Bibliografi e selectivă:
Baştan, Grigore. Istoria para-

şutismului militar din România / 
Grigore Baştan. – Galaţi : Porto-
Franco, 1997.  – 178 p.

Baştan, Grigore. Paraşutismul / 
Grigore Baştan, Ioan Constantin 
Sabin. – Bucureşti : Editura Milita-
ră, 1963. – 288 p.

***
Baștan Grigore (1922-1983) 

[Resursă electronică] // https://
bastan.ro/#toggle-id-2 (accesat: 
27.04.2021). 

Baștan Grigore (1922-1983) 
[Resursă electronică] // https://
w w w. a v i a t o r i . r o / d i c t _ p e r s .
php?sel=B (accesat: 20.04.2021).

Baștan Grigore (1922-1983) 
[Resursă electronică] // https://
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tiei-parasutismului-militar-roma-
nesc-in-secolul-al-xx-lea-realiza-
ta-de-generalul-grigore-bastan 
(accesat: 20.04.2021).

Spătaru, Eugen Dorin. Ge-

neralul paraşutist Grigore Baş-
tan : O viaţă sub cupola de 
mătase / Eugen Dorin Spătaru. – 
București : Editura Militară, 2015.  – 
168 p.

**Vișan, Ștefan.Vulturul care nu 
cade niciodată / Ștefan Vișan.  – 
Sibiu : Academia Fortelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”, 2010. – 192 p.

Ana Ceban 
 

Iosif PARHOMOVICI
1846-1932

Teolog, pedagog, publi-
cist, bibliograf, profesor, 
om de cultură.

S-a născut la 19/28 mar-
tie în 1846, în familia pre-
otului ucrainean Mihail din 
Homuteţ, judeţul Mirgo-
rod, gubernia Poltava. S-a 
stins din viaţă la 24 ianuarie 
1932, în Chişinău. 

În 1855, la vârsta de nouă 
ani, este adus la studii în Chi-
şinău de fratele mai mare, 
Vasile, pe atunci director 
al Şcolii Duhovniceşti din 
Chişinău, astfel este înscris 
în clasa a I-a a Seminarului 
Teologic din oraş, în anul 
1861. Pe parcursul anilor 
1867-1971 îşi urmează stu-
diile la Academia Teologică 
din Kiev, la Secţia istoria bi-
sericii, pe care o absolveşte 
cu menţiune, fi ind licenţiat 
în teologie. După ce revi-
ne la Chişinău este numit 
profesor de limba greacă 
la Şcoala Duhovnicească în 
1871-1878, apoi din decem-
brie 1878 devine profesor al 
Catedrei de istorie a biseri-

cii la Seminarul Teologic pe 
parcursul a treizeci şi cinci 
de ani, unde va preda mai 
multe cursuri. În perioada 
în care activează la seminar, 
este considerat unul dintre 
cei mai talentaţi profesori 
datorită metodelor şi for-
melor novatoare de preda-
re şi însuşire a materialului, 
introducând în seminar dis-
putele publice. 

Pe parcursul anilor 1871-
1872 activează în calitate de 
inspector la Şcoala Eparhi-
ală de Fete, unde predă cur-
sul de religie pentru clasele 
superioare, iar în 1906 pro-
pune să se formeze o clasă 
pedagogică. Din 1887 de-
vine inspector-revizor pen-
tru şcolile duhovniceşti din 
Chişinău şi Edineţ până în 
1894.

Un alt domeniu în care 
s-a remarcat, având o ac-
tivitate prodigioasă, este 
publicistica. A debutat li-
terar, fi ind student la Kiev, 
publicând articole cu tema-
tică teologică în revistele: 
„Воскресное чтение” şi 
„Епархиальные ведомо-
сти”.

Iosif  Parhomovici, fi ind 
o personalitate cu o vastă 
cultură, istoric, teolog, este 
autorul mai multor opere 
importante despre ierarhii 
Basarabiei şi instituţiile de 
învăţământ cu profi l teo-
logic din regiune: „Scurtă 
schiţă despre viaţa şi activi-
tatea Preasfi nţitului Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, exarh al 
Sfântului Sinod, mitropolit 
al Chişinăului şi Hotinului 
(1813-1821)” (1911); „Ac-
tivitatea arhiepicopului Iri-
nah în timpul când a condus 
Eparhia Chişinăului (1844 - 
1858)” (1911); „În memoria 
lui Alexandru Alekseevici 



67

I a n u a r i e
Uvarov” (1905); „Preasfi n-
ţitul arhiepiscop Arcadie, 
fost al Akkermanului, vi-
car al Eparhiei Chişinăului” 
(1909); „Schiţă istorică asu-
pra şcolilor duhovniceşti din 
Eparhia Chişinăului de la 
1812 până la 1913” (1913); 
„Schiţă istorică asupra misi-
unii antischismatice şi anti-
sectante de la 1813 până la 
1910” ; „Viaţa şi activitatea 
arhiepiscopului Serafi m” 
(1913); „Viaţa şi activita-
tea arhiepiscopului Pavel” 
(1882); „În memoria lui 
Lev Stepanovici Maţievici” 
(1916); „În memoria preo-
tului Alexandru Grigorevici 
Tarnoruţki căzut pe câmpul 
de luptă la 19 octombrie 
1916” (1917) etc.

Lucrările publicistice şi 
ştiinţifi ce pe care le-a lăsat 
drept moştenire se axează pe 
o activitate complexă de cer-
cetare prin arhive, încercând 
să scoată la lumină un număr 
considerabil de evenimente 
şi biografi i ale mai multor 
personalităţi atât din cultura 
naţională, cât şi cea europea-
nă.

A fost considerat unul 
dintre cei mai de seamă bi-
bliografi  ai timpului din Ba-
sarabia. Parhomovici fi ind 
un colecţionar excepţional 
de obiecte de cult şi carte 
religioasă, în 1906, când la 
Chişinău este creat Muzeul 
Bisericesc, o parte din co-
lecţie, treptat, o donează 
acestei instituţii.

În 1923, activând în calita-
te de director al muzeului de 
la constituirea acestuia, alcă-
tuieşte „Opisul obiectelor ce 
se păstrează în Muzeul So-
cietăţii Istorico-Arhelogice 
Bisericeşti din Basarabia”. 
Această lucrare conţinea un 
catalog al colecţiilor muzeale 

în care toate bunurile cultu-
rale de patrimoniu au fost 
clasifi cate în mai multe cate-
gorii: antimise, veşminte bi-
sericeşti, vase sfi nte, iconos-
tase/icoane, cruci, panaghii, 
piepteni arhiereşti, mătănii, 
cununi, pomelnice, hărţi, 
tablouri, medalioane, meda-
lii, decoraţii, portrete, cârje, 
bastoane, monede. Fiecare 
piesă prezentată în catalog, 
fi ind însoţită de o informa-
ţie ce explică denumirea, 
legenda, dimensiunile, anul 
executării, semnifi caţia etc.

În 1924 a alcătuit „Cata-
logul Bibliotecii Societăţii 
Istorico-Arheologice Bise-
riceşti din Basarabia”, lu-
crare constituită din 1041 
de titluri de carte (1578 de 
volume), majoritatea căr-
ţilor fi ind în limba rusă, în 
limba română 240 de titluri 
(290 de volume) şi un nu-
măr mic de carte scrisă în 
elină, latină, franceză, ger-
mană, italiană, sârbă. În 
cadrul acestei lucrări căr-
ţile erau clasifi cate după 
criteriul tematic în: carte 
istorică românească (secţia 
A), reviste şi buletine, căr-
ţile Sfi ntei scripturi, cărţi 
rituale, cuvântări şi predici, 
istorie, istoria mănăstirilor, 
istoria Moldovei şi a Basa-
rabiei, lucrările societăţilor 
arheologice, broşuri cu ca-
racter istoric, manuale, cărţi 
de învăţământ, hrisoave, ca-
taloage şi descrieri de mu-
zee, albume cu fotografi i, 
manuscrise etc.

A activat în cadrul muze-
ului bisericesc timp de 25 
de ani.

A fost unul dintre cei mai 
activi membri ai Societăţii 
Istorico-Arheologice Biseri-
ceşti, fi ind şi secretarul ei.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2006”. – 
Chişinău, 2006. – P. 92-93.
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Colesnic, Iurie. Bibliologi, bibli-
ofi li și colecționari basarabeni : 
Ghid. – Chişinău : BNRM, 2019. – 
P. 237-243.

Ploşniţă, Elena. Parhomovici 
Iosif // Ploșniță, Elena. Enciclo-
pedia muzeologiei din Republica 
Moldova / Elena Ploșniță, Mihai 
Ursu. – Chișinău : [S. n.], 2011. – 
P. 198-199.

Ana Ceban

Luli AUGUST 
STURDZA
1922-2000

Pictor, grafi cian, artist de-
corator.

S-a născut la 24 ianuarie 
1922, la Bucureşti, şi s-a 
stins din viaţă la 29 iulie 
2000, la Los Angeles.

A învăţat la Liceul „Regi-
na Maria” din Bucureşti.  A 
absolvit Institutul de Arte 
Plastice „N. Grigorescu” din 
Bucureşti, promoţia 1948, 
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avându-i ca profesori pe 
Eustaţiu Stoenescu la pictură 
şi pe Simion Iuca la gravură. 
În paralel cu artele plastice, a 
urmat cursurile Facultăţii de 
Drept.

A participat cu regularitate 
la expoziţii de artă decorati-
vă din ţară şi din străinătate, 
unde a expus ceramică, texti-
le, broderie, pictură pe lemn 
şi pe sticlă, colaje, postere 
(1960-1979). Între 1970 şi 
1978 a avut mai multe ex-
poziţii personale: 1970 – 
Sala „Galateea”, Bucureşti 
(artă ambientală, pictură, 
colaj etc.); 1970 – Londra 
(pictură, colaj etc.); 1971 –  
Galeria „Soulanges”, Pa-
ris (expoziţie ambientală); 
1971 – Galeria „Monika 
Schnidt”, Turkenstrasse, 
München; 1972, 1973 – Ga-
leria „Galateea”, Bucureşti; 
1974, 1976, 1978 – Galeria 
„Căminul artei”, Bucureşti 
(pictură, colaj, litografi e); 
1979 – Galeria „Platts-Mills, 
Londra (pictură, litografi e, 
costum, broderie); 1979 – la 
Bibliotheque de la Servette, 
Geneva; 1984  – Elenaʼs 
Copy Center, Hollywood 
(pictură decorativă, colaj); 
1988  –  Dynarski Theatre, 
Hollywood.

A realizat costume atât 
pentru fi lme: „Politică cu 
delicatese” scurtmetraj 
după I. L. Caragiale (1964); 
„Tom Sawyer” după Mark 
Twain, scurtmetraj produs 
de Studiourile Buftea în co-
laborare cu Franco-London 
Film (1967); „Aurul dispă-
rut al incaşilor” după Jack 
London, serial TV produs 
de Telemünchen (1976), 
cât şi pentru piese de tea-
tru: „Unchiul Vanea” de 
A. P. Cehov, piesă jucată 
la Teatrul Mic din Bucu-

reşti (1978);  „Scaunele” 
de Eugen Ionescu, jucată 
la Friends&Artists Thea-
tre din Hollywood (1989), 
sărbătoarirea Centenarului 
Eugene OʼNeill, la Tea-
trul „Gene Dynarski” din 
Hollywood.

Între 1967 şi 1975 a fost 
director artistic la întreprin-
derea „Decorativa” din Bu-
cureşti.

Premii, menţiuni: Premiul 
pentru ceramică la Praga 
(1961); Premiul de plasti-
că de fi lm la Oberhausen, 
Austria, împreună cu Mar-
cel Bogos şi Constantin 
Piliuţă, pentru scurtmetra-
jul „Politică cu delicatese” 
după I. L. Caragiale (1961); 
Premiul I la concursul anual 
de pălării „Marylin Clarkʼs 
Easter Parade” (1984, 1985, 
1986); Premiul la Novisad, 
Iugoslavia, pentru costu-
mele create la piesa de tea-
tru „Unchiul Vanea” de Ce-
hov (1978). 

Bibliografi e:
Sturdza, Luli August. Aşa s-au 

întâmplat, aşa le-am însemnat / 
Luli August Sturdza. – București : 
Humanitas, 2012. – 246 p. : il. – 
(Memorii. Jurnale).

***
Graur, Neaga. August-Sturd-

za Luli / Neaga Graur // Cebuc, 
Alexandru. Enciclopedia artiștilor 
români contemporani. Vol. I / 
Alexandru Cebuc, Vasile Florea, 
Negoiță Lăptoiu. – București : 
[S. n.], 1996. – P. 23.

Luli August Sturdza (1922-
2000) [Resursă electronică] // 
https://serialreaders.com/4436-
biografi e-luli-august-sturdza.html 
(accesat: 31.03.2021).

Luli August Sturdza (1922-
2000) [Resursă electronică] // 
https://www.cartepedia.ro/autor/
luli-august-sturdza-317 (accesat: 
06.03.2021).

Ana Ceban

Silviu STĂNCULESCU
1932-1998

Actor român de teatru şi 
fi lm.

S-a născut la 24 ianuarie 
1932, la Timişoara, şi se 
stinge din viaţă la 23 oc-
tombrie 1998, la Bucureşti.

A studiat la Şcoala „Spiru 
Haret” din Timişoara, Li-
ceul „Diaconovici Loga”, 
Colegiul „Sf. Sava” din 
Bucureşti, Liceul „Ienăchi-
ţă Văcărescu” din Târgo-
vişte, Liceul Comercial din 
Caracal. În 1956 absolvă 
Institutul de Artă Teatrală 
şi Cinematografi că din Bu-
cureşti, fi ind coleg cu marii 
actori ai Generaţiei de Aur: 
Amza Pellea, Victor Reben-
giuc, Silvia Popovici, Draga 
Olteanu; după care a fost 
repartizat la Teatrul de Stat 
din Bacău.

Din 1960, până în 1998, 
Silviu Stănculescu a jucat în 
aproape 50 de fi lme şi tot 
atâtea piese de teatru. În-
tre anii 1981 şi 1990 a fost 
director al Teatrului de Co-
medie. După 1989, Silviu 
Stănculescu a predat cur-
suri la Universitatea „Lu-
ceafărul” şi Universitatea 
„Ecologică”.

Piese de teatru în care 
a apărut: „Trei surori” de 
Anton Cehov; „Buffalo 
Bill şi indienii” de Arthur 
Kopit; „Meşterul Mano-
le” de Lucian Blaga; „Mă-
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năstirea din Parma” de 
Stendhal; „Omul care adu-
ce ploaia” de Nathan Ri-
chard Nusbaum; „Maşina 
de scris” de Jean Cocteau; 
„Harap Alb” de Ion Crean-
gă etc. De asemenea a avut 
roluri şi în piese de teatru 
radiofonic: „Harta morţii” 
de Ştefan Berciu; „Să ucizi 
e uşor” de Robert Lopresti; 
„Rovine” de Traian Druică; 
„Misterul vasului de porţe-
lan” de Agatha Christie etc.

În fi lmele în care a ju-
cat, de cele mai multe ori, 
a întruchipat eroi pozitivi, 
inconsistenţi şi schematici, 
dar investiţi cu prestanţă 
prin poziţia lor în societa-
te. Dintre rolurile pe care 
le-a avut, putem enumera: 
„Aproape de soare”, r. Sa-
vel Stiopul (1960); „Străzi-
le au amintiri”, r. Manole 
Marcus (1961); „A fost 
prietenul meu”, r. Andrei 
Blaier (1962); „Partea ta de 
vină”, r. Mircea Mureşean 
(1962); „La patru paşi de 
infi nit”, r. Francisc Mun-
teanu (1964); „Dincolo de 
barieră”, r. Francisc Mun-
teanu (1965)”; „Cerul înce-
pe la etajul III”, r. Francisc 
Munteanu (1967); „Puterea 
şi adevărul”, r. Manole Mar-
cus (1971); „Paraşutiştii ”, 
r. Dinu Cocea (1972)”; 
„Viforniţa”, r. Mircea Mol-
dovan (1973); „Pe aici nu 
se trece”, r. Doru Năstase 
(1975); „Acţiunea Auto-
buzul”, r. Virgil Calotes-
cu (1977); „Al treilea salt 
mortal”, r. Alecu Croito-
ru (1980); „Anul 1848”, r. 
Mircea Moldovan(1980); 
„La răscrucea marilor fur-
tuni”, r. Mircea Moldovan 
(1980); „Orgolii”, r. Ma-
nole Marcus (1981); „Ple-
carea Vlaşinilor”, r. Mircea 

Drăgan (1982); „Ziua Z”, 
r. Sergiu Nicolaescu (1984); 
„Francois Villon – poetul 
vagabond”, r. Sergiu Nico-
laescu (1987); „Mircea”, r. 
Sergiu Nicolaescu (1988); 
„Copiii nimănui”, r. David 
Wheatley (1993); „Triun-
ghiul morţii”, r. Sergiu Ni-
colaescu (1999); „Patul lui 
Procust”, r. Viorica Meşină, 
Sergiu Prodan (2000) etc.

În 2002, a apărut, pos-
tum, cartea autobiografi că 
„Sunt un om obişnuit...”.

A fost distins cu Ordinul 
„Meritul Cultural”, clasa a 
IV-a, pentru merite deose-
bite în domeniul artei dra-
matice (1967).

Bibliografi e:
Rîpeanu, Bujor T. Stăncu-

lescu Silviu : [actor] // Rîpeanu, 
Bujor T. Cinematografi știi : 2345 
cineaști, actori, critici și istorici de 
fi lm și alte personalități… / Bujor 
T. Rîpeanu. – București : Meronia, 
2013. – P. 531-532.

Silviu Stănculescu (1932–1998) 
[Resursă electronică] // https://www.
cinemagia.ro/actori/silviu-stancu-
lescu-8156/ (accesat: 12.08.2021).

Silviu Stănculescu (1932–1998) 
[Resursă electronică] // http://
aarc.ro/cineasti/trivia/silviu-stan-
culescu (accesat: 12.08.2021).

Silviu Stănculescu (1932–1998) 
[Resursă electronică] // https://
bibmunicipala-caracal.webnode.
ro/products/silviu-stanculescu/ 
(accesat: 12.08. 2021).

Ana Ceban                                                               

Constantin ANDRIUȚĂ
1937-2014

Specialist în domeniul 
bolilor infecţioase, profesor 
universitar, doctor habilitat 
în medicină, savant, poet.

S-a născut la 25 ianuarie 
1937, în satul Măgurele, co-
muna Coşeni, judeţul Un-
gheni, în familia unui ţăran 
înstărit. S-a stins din viaţă la 
12 martie 2014, la Chişinău.
Şi-a început studiile la 

Şcoala Primară din satul Mă-
gurele (1944-1948); şcoala 
de 7 ani din satul Teşcureni 
(1949-1952); Şcoala Medie 
din orăşelul Corneşti (1952-
1955); Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” 
(1955-1961); doctoratul la 
Catedra de boli infecţioase 
a Institutului de Stat de Me-
dicină din Chişinău (1963-
1966). A susţinut teza de 
doctor în medicină cu tema: 
„Caracteristica clinică şi de 
laborator a formelor atipice 
de hepatite virale” (1967), 
iar în 1982 teza de doctor 
habilitat: „Importanţa clini-
că şi patogenică a izoenzi-
melor în hepatitele virale A 
şi B”, devenind unul dintre 
specialiştii de bază din Re-
publica Moldova în mala-
diile infecţioase, inclusiv în 
hepatitele virale. 

Îşi începe cariera de me-
dic generalist la spitalul din 
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satul Selişte, raionul Nispo-
reni, ca medic-şef, timp de 
doi ani (1961-1963). Apoi a 
activat în calitate de asistent 
(1967), mai târziu conferen-
ţiar şi titular al Catedrei de 
boli infecţioase a Institu-
tului de Medicină din Chi-
şinău (azi Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu”), 
(1970-1984). Activând în 
calitate de infecţionist prin-
cipal netitular al Ministeru-
lui Sănătăţii (1976-2006), a 
contribuit la sporirea califi -
cării profesionale a medicilor 
infecţionişti din republică. 
Împreună cu reprezentanţii 
conducerii spitalului „Toma 
Ciorbă” şi colaboratorii cate-
drei, pe care a dirijat-o 23 de 
ani, a inaugurat: Centrul Re-
publican de Toxoplasmoză; 
secţiile de terapie intensivă, 
baroterapie; cabinetele de 
examinare ultrasonografi că 
şi dispensarizarea persoa-
nelor care au suportat he-
patite virale. A participat, 
nemijlocit, la descifrarea, 
localizarea şi lichidarea foca-
relor epidemice de febră ti-
foidă, dizenterie, toxiinfecţii 
alimentare, holeră, hepatită 
virală A, antrax, botulism, 
difterie, infecţie meningoco-
cică, gripă, leptospiroză etc. 

Autor a circa 580 de lu-
crări ştiinţifi co-didactice, 
inclusiv 145 de articole, 
340 de teze şi materiale şti-
inţifi ce, 40 de indicaţii sau 
elaborări metodice, 30 de 
inovaţii, 2 invenţii, 5 ghiduri 
practice, 2 manuale (unul în 
traducere din limba rusă), 
3 monografi i, 14 cărţi de 
versuri. Pentru facilitarea 
instruirii medicale în limba 
română, a alcătuit, pentru 
prima data în sistemul de 
învăţământ din Republica 

Moldova, un dicţionar rus-
român cu termeni ce ţin de 
domeniul patologiei infecţi-
oase „Registrul terminolo-
gic rus-moldovenesc în do-
meniul bolilor infecţioase” 
(1990). Activând în calitate 
de coordonator ştiinţifi c, a 
contribuit la traducerea din 
limba rusă în română a com-
pendiului „Boli infecţioase” 
(autori – academicianul V. 
Pokrovski şi profesorul C. 
Loban, 1993). Sub dirijarea 
sa ştiinţifi că au fost susţinute 
7 teze de doctor în medicină 
şi 3 de doctor habilitat.

A publicat lucrările: „Zo-
oantroponozele şi profi la-
xia lor” (1989); „Produse 
cu acţiune antivirală de ori-
gine vegetală” (1999); „Bo-
lile infecţioase şi parazitare” 
(2000); „Patogenia, tabloul 
clinic, diagnosticul şi tra-
tamentul helmintiazelor” 
(2001); „Probleme actuale 
în patologia infecţioasă” 
(2001); „Materialele didacti-
ce în bolile infecţioase, tro-
picale şi parazitare” (2004); 
„Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie «Ni-
colae Testemiţanu» la 60 de 
ani” (2005).

A semnat volume de po-
ezii consacrate medicinei, 
personalităţilor marcante, 
etc.: „Vai de steaua noastră” 
(2000); „Dedicaţii, omagi-
eri, comemorări” (2002); 
„Chipul tău” (2003); „Po-
ezii în anotimpuri” (2004); 
„Pastile antimaladii infecţi-
oase, tropicale şi parazita-
re” (2007); „Pastile antima-
ladii infecţioase parazitare 
şi tropicale” (2010); „Prin 
prisma anilor traversaţi” 
(2013); „Numai femeia este 
dătătoare de viaţă şi numai 
ea-i cea mai agreabilă fru-
museţe” (2013) etc. A dedi-

cat versuri unor remarcabili 
oameni de ştiinţă precum: 
C. Spânu, Gh. Paladi, I. Ma-
rin, M. Cojocaru, V. Pântea, 
V. Vangheli, I. Şleahov etc.

A deţinut numeroase func-
ţii precum: membru al Con-
siliilor Facultăţii de Medicină 
Preventivă, ulterior Medici-
nă Generală ale USMF „N. 
Testemiţanu” (1968); mem-
bru al Consiliului Societă-
ţii Ştiinţifi co-Practice a In-
fecţioniştilor din Republica 
Moldova (1983); membru al 
Consiliului de Experţi al MS 
al RSSM (1985-1986); mem-
bru al Comisiei de problemă 
în domeniul Patologiei Infec-
ţioase al MS şi PS al Republi-
cii Moldova (1985);  mem-
bru al Comisiei în problema 
HIV/SIDA a MS şi PS al 
Republicii Moldova (1985); 
membru al Consiliului Clinic 
al Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase „Toma Ciorbă” 
(1985); preşedintele Comi-
siei de concurs pentru ale-
gerea în posturi a Corpului 
profesoral al Institutului de 
Stat de Medicină din Chişi-
nău (1986-1987); membru al 
Consiliului Ştiinţifi c al USMF 
„N. Testemiţanu” (1986-
2002); membru al Senatu-
lui USMF „N.Testemiţanu” 
(1986-2006); preşedinte al 
Societăţii Ştiinţifi co-Practice 
a Infecţioniştilor din Repu-
blica Moldova (1991-2006); 
membru al Comisiei Extra-
ordinare Antiepidemice pe 
lângă Guvernul Republicii 
Moldova (1991); preşedin-
te al Comisiei Republicane 
de atestare a medicilor in-
fecţionişti pe lângă MS al 
Republicii Moldova (1991); 
vicepreşedinte al Consiliului 
Ştiinţifi c Specializat pe lân-
gă USMF „N. Testemiţanu” 
pentru susţinerea tezelor de 
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doctor şi doctor habilitat în 
medicină (1993-1998); pre-
şedinte al comisiei de Con-
curs pentru alegerea în pos-
turi a Corpului profesoral 
al USMF „N. Testemiţanu” 
(1995-1996); membru al Co-
legiului de redacţie al revis-
telor „Ocrotirea Sănătăţii”, 
ulterior „Curierul medical”, 
„Sănătate Publică, Economie 
şi Management în Medicina” 
şi „Info-Med” (1995); mem-
bru al Consiliului Metodic 
Central al USMF „N. Teste-
miţanu” (1996); preşedintele 
Comisiei Metodice în Pato-
logia Infecţioasă a USMF 
„N. Testemiţanu” (1996); 
preşedinte al Consiliului Şti-
inţifi c Specializat pe lângă 
USMF „N. Testemiţanu” 
pentru susţinerea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat în 
medicină (1999); membru al 
Comisiei Republicane a MS 
şi PS al Republicii Moldova 
pentru atestarea medicilor 
epidemiologi (2000); preşe-
dinte de Onoare al Societăţii 
Ştiinţifi co-Practice a Infecţi-
oniştilor din Republica Mol-
dova (2006).

Din 2006 a fost ales Pre-
şedinte de Onoare al So-
cietăţii Infecţioniştilor din 
RM, iar din 2007 a fost in-
clus în rândurile savanţilor-
medici iluştri ai USMF „Ni-
colae Testemiţanu”.

A fost decorat cu medalii 
şi a deţinut titluri onorifi ce 
precum: Medalia „Veteran 
al muncii” (1988); Meda-
lia „Nicolae Testemiţanu” 
(1995); Om Emerit al Re-
publicii Moldova (1995); 
Medalia de Aur la Salonul 
Internaţional de Expoziţie 
a Necesităţilor Tehnice de 
la Bucureşti (1999); Medalia 
Prezidiului Academiei Eu-
ropene de Ştiinţe Naturale 

„Robert Cohl” pentru per-
formanţe în ştiinţă, medici-
nă şi ftiziatrie (2005).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 48; „Ca-
lendar Naţional 2017”. – Chi-
şinău, 2017. – P. 58-59.

Bibliografi e selectivă:
Actualități în patalogia infec-

țioasă și parazitară : Conferința a 
VI-a a infecționiștilor din Republi-
ca Moldova, 5-6 octombrie 2006 / 
com. de red.: C. Andriuță, G. Rusu, 
V. Pântea. – Chișinău : CEP  „Medi-
cina”, 2006. – 326 p. 

Andriuță, Constantin. Bolile 
infecțioase și parazitare : În vizi-
unea populară / C. Andriuță, A. 
Andriuță, M. Magdei. – Chișinău : 
[S. n.], 2000. – 304 p.

Andriuţă, Constantin. Prin vâl-
toarea anilor de viaţă / Constantin 
Andriuţă. – Chişinău : CEP „Medi-
cina”, 2011. – 548 p.

Andriuţă, Constantin. Un se-
micentenar de cercetări în hepa-
titele virale efectuate de Catedra 
boli infecţioase, tropicale şi para-
zitologie medicală : (Alocuţiune 
aniversară) / Constantin Andriu-
ţă. – Chişinău : CEP  „Medicina”, 
2006. – 50 p.

***
Andriuţa, Constantin. Gripa 

aviară / Constantin Andriuţa, Li-
viu Iarovoi // Analele știinţifi ce ale 
USMF „N. Testemiţanu”. – 2008. – 
Nr 3. – P. 335-342.

Andriuţă, Constantin. So-
cietatea noastră e bolnavă de 
indiferență și lipsă de curaj : [in-
terviu cu doctorul habilitat în 
medicină Constantin Andrțiuă] / 
Constantin Andrțiuă ; a dialogat 
Nicolae Roibu // Artiști și țărani. – 
2010. – P. 44-52.

Caracteristica clinică, epidemi-
ologică, de laborator şi tratament 
a antraxului / Constantin Andriuţa, 
Iulita Botezatu, Tiberiu Holban [et 
al.] // Analele știinţifi ce ale USMF 
„N. Testemiţanu”. – 2009. – Nr 3. – 
P. 256-259.

Caracteristica clinică, epidemio-
logică şi de laborator a botulismului 
de tip b la adulţi în Republica Mol-
dova / Constantin Andriuţa, Iulita 
Botezatu, Irina Rusu [et al.] // Anale-
le știinţifi ce ale USMF „N. Testemi-
ţanu”. – 2010. – Nr 3. – P. 357-360.

Caracteristica comparativă a 
botulismului la bolnavii de vâr-
stă tânără şi de vârstă înaintată / 
Constantin Andriuţa, Iulita Bo-
tezatu, Victor Deatişen [et al.] // 
Sănătate publică, economie şi 
management în medicină. – 2012. – 
Nr 5. – P. 125-127.

Caracteristica erizipelului în de-
pendenţă de localizarea procesu-
lui şi formele clinice / Constantin 
Andriuţa, Liviu Iarovoi, Octavian 
Sajin [et al.] // Analele știinţifi ce 
ale USMF „N. Testemiţanu”. –  
2008. – Nr 3. – P. 328-332.

Gripa de tip nou A(H1N1) / 
Constantin Andriuţa, Liviu Iarovoi, 
Tiberiu Holban [et al.] // Analele 
știinţifi ce ale USMF „N. Testemiţa-
nu”. – 2010. – Nr 3. – P. 369-373.

Infecţia cu virusul gripal de tip 
nou A(H1N1) / Constantin Andriu-
ţa, Liviu Iarovoi, Tiberiu Holban [et 
al.] // Analele știinţifi ce ale USMF 
„N. Testemiţanu”. – 2009. – Nr 3. – 
P. 292-296.

Particularităţile clinice, epidemi-
ologice şi de laborator ale malariei 
terţe (cu vivax şi ovale) din ultimii 
ani / Constantin Andriuţa, Elena 
Mihnevici, Gheorghe Plăcintă [et 
al.] // Analele știinţifi ce ale USMF 
„N. Testemiţanu”. – 2008. – Nr 3. – 
P. 332-335.

Unele aspecte ale leptospirozei 
la adulţi / Constantin Andriuţa, Iu-
lita Botezatu, Galina Chiriacov [et 
al.] // Analele știinţifi ce ale USMF 
„N. Testemiţanu”. – 2011. – Nr 3. – 
P. 360-363.

***
Baciu, Gheorghe. Constan-

tin Andriuță // Baciu, Gheorghe. 
Profesorii universitari, absolvenți 
ai USFM „Nicolae Testemițanu” / 
Gheorghe Baciu. – Chișinău : 
[S. n.], 2012. – P. 101-102.

Pântea, Victor. Profesorul 
universitar Constantin Andriu-
ţă [Resursă electronică] : 50 de 
ani de activitate / Victor Pântea, 
Stela Cojocaru, Iulita Boteza-
tu // http://repository.usmf.md/
bitstream/20.500.12710/15363
/1/profesorul_universitar_c._an-
driuta.pdf (accesat: 13.07.2021). 

Prisăcari, Viorel. Constantin 
Andriuţă, doctor habilitat în medici-
nă, profesor universitar, om emerit 
la 75 de ani [Resursă electronică]  /
Viorel Prisăcari, Victor Pântea, Ti-
beriu Holban // ibn.idsi.md/sites/
default/files/imag_file/2.constan-
tin%20%20andriuta.pdf (accesat: 
13.07.2021).

Ana Ceban 
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Avram BRAZER
1892-1942

Sculptor bielorus, grafi -
cian şi pictor, originar din 
Basarabia.

S-a născut la 25 ianua-
rie 1892, la Chişinău, şi s-a 
stins din viaţă în martie 
1942, Minsk, Belarus.

Absolvent al Şcolii de 
artă din Chişinău (1910). A 
studiat la École des Beaux-
Arts din Paris (1912-1914).

Din 1918 a locuit în Vi-
tebsk, având un rol impor-
tant în viaţa artistică a ora-
şului. A predat la Liceul de 
Arte (1918-1923), a organi-
zat expoziţii, dezbateri pe 
tema artei contemporane, a 
creat modele de ornamente 
pentru zilele de sărbătoare 
ale oraşului. 

În 1941 a deschis o ex-
poziţie solo de amploare, 
cu câteva zile înainte de în-
ceputul celui de al Doilea 
Război Mondial. Lucrările 
din această expoziţie au fost 
distruse de fascişti după cu-
cerirea oraşului Vitebsk.

A fost membru al Parte-
neriatului Iubitorilor de Artă 
din Basarabia (Chişinău 
(1903-1916), al Societăţii Iu-
daice pentru Încurajarea Ar-
tei (Petrograd, 1915-1919), 
Uniunii Belaruse a Pictorilor 
(1927 -1932), al Organizaţiei 
Revoluţionare a Maeştrilor 
din Belarus (1929-1932), al 
Uniunii Artiştilor Plastici 

din Belarus (1940).
În 1940 este numit Artist 

Emerit al Belarusului.

***
Roșca, Denis. Avram Brazer // 

Roșca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei și a Republicii Moldova / 
Denis Roșca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 80.

***
Бразер Абрам Маркович [Re-

sursă electronică] // https://artin-
vestment.ru/auctions/123570 (ac-
cesat: 21.07.2021).

Ana Ceban

Ion PĂCURARU
1952

Muzicolog şi compozitor.
S-a născut la 26 ianuarie 

1952, în satul Vadul lui Isac, 
Cahul.

A făcut studiile la: Cole-
giul Republican de Muzică 
„Ştefan Neaga”, Speciali-
tatea teoria muzicii (1969-
1975); Institutul de Arte 
„Gavriil Musicescu”, Speci-
alitatea muzicologie (1969-
1975); studii postuniversi-
tare la Academia de Ştiinţe 
din Moldova, Institutul de 
Teorie şi Istorie a Artelor 
(1997-2000).

În 1982-2000 întreprinde 
vizite de documentare şti-
inţifi că şi stagii de formare 
în domeniul managemen-
tului cultural la diferite in-
stituţii şi centre ştiinţifi ce 

şi socioculturale: Academia 
de Ştiinţe din Bucureşti 
(România), Centrul pentru 
califi carea şi perfecţiona-
rea lucrărilor din domeniul 
culturii (Moscova, Rusia), 
Centrul de Studii Culturale 
din Sankt-Petersburg (Ru-
sia), Academia de Muzică 
din Ierusalim (Israel), Con-
siliul Europei de la Strasbo-
urg (Franţa).
Şi-a început activitatea ca 

violonist, în Orchestra de 
Muzică Populară „Mărţişor” 
(1974-1980). A fost lector 
la Colegiul „Ştefan Neaga” 
(1976-1980); conferenţiar 
universitar la Institutul de 
Stat de Arte „Gavriil Mu-
sicescu” (1980-1981; 1996-
1999); funcţionar la Minis-
terul Culturii, membru al 
Colegiului pentru reper-
toriul formaţiilor artistice 
profesioniste, şef  al acelu-
iaşi colegiu, şef  al Direcţiei 
Muzică (1981-1992); cerce-
tător ştiinţifi c la Institutul 
de Istoria şi Teoria Artei a 
AŞM (1992-1994, 1997); 
prim-viceministru al cultu-
rii (1994-1996); consultant 
principal în Cancelaria de 
Stat a Guvernului Republicii 
Moldova (din 1997), partici-
pând la elaborarea, modifi -
carea şi completarea legilor 
învăţământului (1999-2000), 
despre tineret (1999), cul-
turii, cu privire la biblioteci 
(2000); ministrul culturii 
(2001-2002). În perioada 
1993-2001 a fost expert în 
probleme de muzică, orga-
nizator şi prezentator al Sa-
lonului Muzical la Biblioteca 
Naţională.

A semnat diverse articole, 
cronici culturale şi muzicale, 
materiale de atitudine faţă 
de procesele culturale con-
temporane, studii ştiinţifi ce 
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ducere al Uniunii Muzico-
logilor din Moldova (din 
1994), membru al Consiliu-
lui Artistic al Filarmonicii 
Naţionale, Membru al Con-
siliului de conducere al Ali-
anţei Franceze din Moldova 
(1994-1998).

Laureat al Concursului 
naţional de compoziţii ori-
ginale de muzică populară 
(1983, 1985, 1987); Maes-
tru în Artă (1998).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 46-47; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 41-42. 

Bibliografi e:
Păcuraru, Ion. Eminescu şi 

muzica / Ion Păcuraru // Flux : ed. 
de vineri. – 2001. – 26 ian. – P. 7.

Păcuraru, Ion. Meditaţii la o 
aniversare : [despre regretatul vio-
lonist Valeriu Hâncu] / Ion Păcura-
ru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 
11 febr. – P. 20.

***
Rău, Alexei. Un Iosif Sava al 

nostru : (Ion Păcuraru la 50 de 
ani) : Mănunchi omagial / Alexei 
Rău. – Chişinău. – [S. n.], 2002. – 
32 p.

***
Ceaicovschi-Mereșanu, Gleb. 

Ion Păcuraru // Ceaicovschi-
Mereșanu, Gleb. Compozitori și 
muzicologi din Moldova  : Lexicon 
bibliografi c. – Chișinău : Universi-
tas, 1992. – P. 150-153.

Manoil, Alexandru. Ion Pă-
curaru // Manoil, Alexandru. 88 
& 333 copământeni / Alexandru 
Manoil. – Cahul : Labirint, 2016. – 
P. 599.

Ana Ceban

în domeniul istoriei muzicii. 
În perioada 2000-2001, ela-
borează şi publică o serie de 
articole cu tematică muzicală 
în cadrul rubricii „Portativ” 
a săptămânalului „Flux” din 
Chişinău. A fost autor de 
programe culturale şi muzi-
cale la Radio-Televiziunea 
Naţională; prezentator la 
concerte de muzică clasică la 
Sala cu Orgă şi Filarmonica 
Naţională.

În calitate de compozitor 
a semnat lucrări muzicale 
pentru voce şi orchestră, 
pian, orchestră de muzică 
populară: două suite pe mo-
tive moldoveneşti „Dragă-
mi este a mea glie” – piesă 
pentru ţambal şi orchestră 
(1984); „Piesă de concert 
pentru vioară şi orchestră” 
(1985); prelucrări de cân-
tece populare: „Neghiniţă 
neagră” (1982); „Şi-am zis 
verde iarbă-n luncă” (1982); 
„Dragostea e o boală grea” 
(1984); pentru cor de co-
pii: „Clopoţelul” (1983); 
„Mama şi toamna” (1986); 
„Ţara mea” (1987).

A fost membru al juriului 
la: Concursul naţional al tine-
rilor interpreţi „Barbu Lău-
tarul” (Chişinău), Concursul 
internaţional de interpre-
tare „E. Coca” (Chişinău), 
Concursul de interpretare 
a romanţelor „Crizantema 
de aur” (Târgovişte, Româ-
nia). Membru fondator şi 
membru al comitetului de 
organizare a Festivalului 
Internaţional „Zilele Mu-
zicii Noi” din Chişinău. 
Membru (din 1985) şi vice-
preşedinte al Consiliului de 
conducere al Uniunii Com-
pozitorilor şi Muzicologilor 
din Moldova (1992-1994). 
Membru (1992), apoi mem-
bru al Consiliului de con-

Tamara ISBĂȘESCU
1932-1989

Pictoriţă şi grafi ciană, ori-
ginară din Basarabia.

S-a născut la 28 ianuarie 
1932, la Corneşti, judeţul 
Bălţi (azi, raionul Ungheni) şi 
s-a stins din viaţă la 2 octom-
brie, în 1989, la Bucureşti.

A absolvit Institutul de Arte 
Plastice „Nicolae Grigores-
cu” din Bucureşti (1961). În 
perioada în care a studiat, a 
făcut lecţii în atelierul profe-
sorului E. Popa.

După fi nalizarea studiilor 
a activat în calitate de de-
senator tehnic la Ploieşti şi 
profesoară la Şcoala Popu-
lară de Artă din Brăila. 

Din 1961 participă la ex-
poziţii anuale de stat, saloa-
ne de desen şi gravură. În 
1968 a avut expoziţii perso-
nale la Bucureşti, în cadrul 
cărora a expus lucrări din 
pictură şi grafi că.

În 1969 face un stagiu în 
fosta URSS, apoi, în 1971, re-
alizează o expoziţie personală 
de pictură la Bucureşti.

În Statele Unite ale Ame-
ricii sunt scoase la licitaţie 
unele lucrări ale pictoriţei: 
„Natură statică cu mere gal-
bene”, „Mica balerină”.

Bibliografi e:
Isbășescu Tamara // Femei din 

Moldova : Enciclopedie / editor: 
Iurie Colesnic. – Chişinău : Muse-
um, 2000. – P. 48.
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Georgescu I. L. Tamara Isbă-

șescu // Maeştrii ai picturii române 
moderne : De la Aman la Ţuculescu – 
Medalioane plastice / I. L. Georges-
cu. – Bucureşti : Lumina, 1994. –  P. 
258.

Ana Ceban

Grigore BULBUC
1942

Medic oncolog, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
cercetător ştiinţifi c.

S-a născut la 30 ianuarie 
1942, în comuna Ermoclia, 
judeţul Tighina (azi, raionul 
Ştefan Vodă). 

A făcut studiile la Insti-
tutul de Medicină din Chi-
şinău (azi, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu”) 
(1965-1968); doctoratul la 
Institutul General de Ra-
diologie din oraşul Lenin-
grad (1965-1968). În 1968 
a susţinut teza de doctor 
în medicină: „Пострадиа-
ционные изменения при-
стеночного пищеварения 
в разных отделах тонкой 
кишки и их зависимость 
от гормонов коры над-
почечников”, iar în 1984 
teza de doctor habilitat: 
„Противоопухолевая ре-
зистентность и иммуно-
логическая реактивность 
организма при неспеци-
фических воздействиях” . 
A făcut stagii la Iaşi (Româ-
nia), Viena (Austria), Atlan-
ta (SUA), Varşovia (Polo-

Ion Luca CARAGIALE
1852-1912

Prozator, poet, dramaturg 
şi ziarist român, membru 
post-mortem al Academiei 
Române.

S-a născut la 30 ianuarie 
1852, satul Haimanale (azi 
Ion Luca Caragiale), judeţul 
Dâmboviţa, România, în fa-
milia lui Luca Ştefan Cara-
giale şi al Ecaterinei Chiriac 
Karaboas. S-a stins din via-
ţă la 22 iunie 1912, Berlin, 
Germania.

Studiile le-a început cu 
părintele Marinache, la Bi-
serica Sf. Gheorghe din 
Ploieşti (1859-1860); a ur-
mat clasele primare II-V 
la Şcoala Domnească din 
Ploieşti, avându-l învăţă-
tor pe Bazil Drăgoşescu 
(1860-1864); a absolvit, în 
particular, prima clasă de 
gimnaziu, apoi următoare-
le trei – la gimnaziul „Sf. 
Petru şi Pavel” din Ploieşti 
(1864-1867); frecventează 
cursurile Conservatorului 
din Bucureşti, avându-l ca 
profesor pe unchiul său, 
Costache Caragiale (1868-
1870).

nia), Paris (Franţa).
A exercitat funcţia de 

cercetător ştiinţifi c superi-
or (1973), secretar ştiinţifi c 
(1973-1984), şef  al labora-
torului de imunogenetică, la 
IMSP Institutul Oncologic 
(1984-2006).

Autor a circa 140 de lu-
crări ştiinţifi ce, inclusiv trei 
monografi i; a obţinut 2 bre-
vete de invenţie. 

Bibliografi e selectivă:
Bulbuc, Grigore. Cancerul 

pulmonar şi fumatul în Republica 
Moldova / Grigore Bulbuc, Vasile 
Jovmir, Vitalie Machidon // Analele 
știinţifi ce ale USMF „N. Testemiţa-
nu”. – 2009. – Nr 4. – P. 147-149.

Elucidarea particularitaţilor lo-
cale ale factorilor chimici de risc 
oncologic pentru cancerul pulmo-
nar în Republica Moldova / Gri-
gore Bulbuc, Valentina Stratan, 
Natalia Guzun [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2010. – Nr 4. – 
P. 74-78.

Infl uenţa factorilor de risc on-
cologic pentru cancerul pulmonar 
asupra populaţiei în condiţiile rea-
le ale Republcii Moldova / Grigore 
Bulbuc, Valentina Stratan, Natalia 
Guzun [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
medicale. – 2007. – Nr 4. – P. 232.

Particularităţile homeostazei 
hormonale la bolnavele de CGM în 
menopauză / Nadejda Godoroja, 
Grigore Bulbuc, Alexandru Cotru-
ţă [et al.] // Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2007. – Nr 4. – P. 224-228.

Particularităţile statutului imun 
la bolnavele cu cancer al glandei 
mamare în menopauză / Alexan-
dru Cotruţă, Valentina Stratan, 
Grigore Bulbuc [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – 
P. 185-187.

Vigilenţa medicului de familie în 
depistarea precoce a cancerului 
pulmonar şi argumentarea elabo-
rării programului „fumatul şi cance-
rul” / Grigore Bulbuc, Vasile Jovmir, 
Vitalie Machidon [et al.] // Analele 
știinţifi ce ale USMF „N. Testemiţa-
nu”. – 2009. – Nr 2. – P. 184-187.

***
Baciu, Gheorghe. Grigore Bul-

buc // Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenți ai USMF 
„Nicolae Testemițanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chișinău : [S. n.], 2012. – 
P. 108.

Ana Ceban 
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Şi-a început activitatea 

literară, colaborând la ur-
mătoarele publicaţii: „Al-
bina Carpaţilor”, „Convor-
biri literare”, „Drapelul”, 
„Epoca”, „Evenimentul”, 
„Ghimpele” (unde a sus-
ţinut rubricile Varietăţi şi 
Una-alta), „Literatura şi 
arta română”, „Lumea ve-
che”, „Noua revistă româ-
nă”, „Opinia”, „Revista 
contimpurană”, „România 
jună”, „Românul”, „Sara”, 
„Telegraful”, „Tribuna”, 
„Universul literar”, „Viaţa 
nouă”, „Ziua”. A întemeiat 
revista „Claponul„ (1877), 
„Calendar al Claponului” 
(1878), ziarul „Naţiunea 
română” (1893), împreună 
cu Frédéric Damé, „Mof-
tul român” (1893), împre-
ună cu Anton Bacalbaşa, 
„Vatra” (1901, împreună 
cu Ioan Slavici şi George 
Coşbuc).

A ocupat diverse funcţii: 
copist la Tribunalul Praho-
va (1870), sufl eor în trupa 
lui Mihail Pascaly la Iaşi, su-
fl eor şi copist la Teatrul Na-
ţional din Bucureşti, redac-
tor la „Timpul” (din 1878), 
revizor şcolar în judeţul 
Neamţ şi Suceava (1881-
1884) şi în circumscripţia 
Argeş-Vâlcea, profesor la 
liceul particular „Sf. Gheor-
ghe” din Bucureşti, director 
general al teatrelor (1888-
1889) etc.

Autor de comedii: „O 
noapte furtunoasă” (1878), 
„Conul Leonida faţă cu reac-
ţiunea” (1880), „O scrisoare 
pierdută” (1884), „D-ale 
carnavalului”(1885); a scris 
drama „Năpasta” (1890) şi 
nuvelele „O făclie de Paş-
te” (1889), „Păcat” (1892), 
„Două loturi” (1901), „În 
vreme de război” (1898), 

„La hanul lui Mânjoală”, 
„Kir Ianulea”; snoavele: 
„Fără noroc”, „Norocul 
şi mintea”; schiţele: „D-l 
Goe”, „Bubico”, „Baca-
laureat”, „Căldură mare”; 
poezii: „Prea sărac”, „Ele-
gie”, „Cântec studenţesc”, 
Contimpuranilor mei”, „De 
ce?”, „Declaraţie simbolis-
tă”, „Pe oceanul vremii” etc.

A realizat o serie de tradu-
ceri a unor lucrări dramati-
ce din literatura universală: 
„Roma învinsă” de Alexan-
dre Parodi (1878); „L’ Het-
man” de P. Deroulede; „La 
Camaraderie de E. Scribe, 
dar şi creaţiile lui Baudelaire, 
Twain.

A fost ales membru post-
mortem al Academiei Ro-
mâne (1948); Cetăţean de 
onoare al municipiului Plo-
ieşti (din 2016).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 48-49; 
„Calendar Naţional 2008”. – 
Chişinău, 2008. – P. 213; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 47-48.

 

Bibliografi e selectivă:
Caragiale Ion Luca. Despre 

lume, artă şi neamul românesc / 
Ion Luca Caragiale ; selecț. text. și 
cuv. înainte de Dan C. Mihăilescu. – 
Ed. a 2-a. – Bucureşti : Humani-
tas, 2012. – 141 p.

Caragiale, Ion Luca. Momente 
şi schiţe / Ion Luca Caragiale. – 
București : Adevărul Holding, 
2011. – 352 p.

Caragiale, Ion Luca. Proză / Ion 
Luca Caragiale. – Bucureşti : Edi-
tura Fundaţiei Culturale Române, 
2001. – 389 p.

Caragiale, Ion Luca. Teatru / 
Ion Luca Caragiale. – Chişinău : 
Cartier, 2000. – 300 p.

***
Blaga-Frunzescu, Ioana. Frus-

trare şi nesaţ : Personajul feminin 
în teatrul şi proza lui Ion Luca Ca-

ragiale / Ioana Blaga-Frunzescu. – 
Ed. a 2-a. – Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013. – 373 p.

Borleanu, Elena Camelia. Stu-
diul operei lui Ion Luca Caragiale 
în şcoală : Lucrare de specialitate / 
Elena Camelia Borleanu. – Craio-
va : SITECH, 2011. – 74 p.

Cazimir, Ștefan. Amintiri des-
pre Caragiale / Ştefan Cazimir. – 
Ed. a 2-a. – Bucureşti : Humani-
tas, 2013. – 291 p.

Cazimir, Ștefan. I. L. Caragiale 
faţă cu kitschul / Ştefan Cazimir. – 
Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti : Huma-
nitas, 2012. – 164 p.

Dicționarul personajelor din tea-
trul lui I. L.Caragiale / Constantin 
Cubleşan (coord.), Gabriela Chi-
ciudean, Victor Cubleşan [et al.] ; 
cuv. înainte de Constantin Cubleş-
an. – Bucureşti : ALL Educational, 
2012. – 328 p.

Drăucean, Adela. Cuvinte gno-
mice în opera lui Ion Creangă şi 
a lui I. L. Caragiale / Adela Drău-
cean. – Arad : Universitatea „Aurel 
Vlaicu”, 2013. – 215 p.

Saulea, Elena. Spectacolul şi 
tăcerea : Valenţe tragice ale cre-
aţiei la I. L. Caragiale şi Albert 
Camus / Elena Saulea . – Craiova : 
Universitaria, 2013. – 290 p.

Tomuş, Ion Matei. Pitoresc re-
alist şi absurd în dramaturgia şi 
spectacologia lui Vasile Alecsandri, 
Ion Luca Caragiale şi Eugène Io-
nesco / Ion Matei Tomuş. – Sibiu : 
Universitatea „Lucian Blaga”, 
2013. – 310 p.

***
Apetri, Dumitru. Marii clasici 

ai literaturii române în spaţiul est-
slav. Hermeneutica receptării : 
1950-2019 : [cu referire la opera lui 
I. L. Caragiale] / Dumitru Apetri // 
Akademos. – 2019. – Nr 4. – 
P. 116-122.

Cimpoacă, Ana. Critica mora-
vurilor sociale în literatura română : 
[cu referire la opera lui I. L. Ca-
ragiale] / Ana Cimpoacă, Tatiana, 
Butnaru // Educaţia lingvistică şi 
literară în contextul dezvoltării 
valorilor general-umane : Confe-
rinţă ştiinţifi că cu participare inter-
naţională, 2017, Chişinău 24-25 
noiembrie / com. org. : Eduard 
Coropceanu [et al.] ; red. resp. : 
Anatol Ionaş. – Chișinău : Univer-
sitatea de Stat din Tiraspol, 2017. – 
P. 129-135.

Derşidan, Ioan. Teza de doc-
torat a lui Horia Petra-Petrescu 
despre Ion Luca Caragiale / Ioan 
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Derşidan // Metaliteratură. – Chi-
şinău : [S. n.],  2011. – Nr 3/4. – 
P. 130-144. 

Ivancu, Ovidiu. Spațiul ca ele-
ment de balcanism literar / Ovidiu 
Iancu // Ştiinţă, educaţie, cultură. 
Vol. 2. – Comrat : Universitatea de 
Stat din Comrat, 2021. – P. 112-
120.

Macoveţchi, Liliana. Aspecte 
ale discursului artistic în opere-
le „Conul Leonida faţă cu reacţi-
unea” de Ion Luca Caragiale și 
„Cântăreaţa cheală” de Eugen 
Ionescu / Liliana Macoveţchi // La 
Francopolyphonie, 2006. – Nr 1. – 
P. 127-129.

Platica, Maria. Ion Luca Cara-
giale pe scena basarabeană / Ma-
ria Platica // Conferința științifi că 
internațională „Învățământul artis-
tic – dimensiuni culturale” : Tezele 
lucrărilor, 19 aprilie 2019 / col. de 
red.: Tatiana Comendant [et al.]. – 
Chişinău : [S. n.], 2019. – P. 36.

Roşca, Cristina. Personajul 
comic în „O scrisoare pierdută” de 
Ion Luca Caragiale / Cristina Roş-
ca, Natalia Străjescu // Materialele 
conferinţei ştiinţifi ce a studenţilor, 
 1-2 octombrie 2019, Chişinău. – 
Chişinău : Tipografi a Universi-
tăţii de Stat din Tiraspol, 2019. – 
P. 50-52.

Suff  (Cartaleanu), Elena. O 
abordare şcolară a schiţei Vizită... 
de I. L. Caragiale : comentariu 
socio-cultural / Elena Suff  (Carta-
leanu) // Didactica Pro. – 2011. – 
Nr 5/6. – P. 46-50.

Ana Ceban

Revista 
„Viața Basarabiei”

1932-1944

Revistă lunară de literatu-
ră şi cultură generală, care 
a fost editată, între ianuarie 
1942-iulie 1944, de Asociaţia 
culturală „Cuvânt Moldove-
nesc”, condusă de preşedin-
tele asociaţiei Pan Halippa.

„Viaţa Basarabiei” a apă-
rut lunar mai întâi la Chişi-
nău, din ianuarie 1932 până 
în mai-iulie 1944, apoi la 
Bucureşti (1940-1944). În-
tre anii 1932-1934 redactor 
este Al. Terziman, iar din 
martie 1934 până la fi nele 
lui 1937 redactor-şef  este 
Nicolae Costenco şi poetul 
Vasile Luţcan. De la 1 ianu-
arie 1938, „Viaţa Basarabi-
ei” este redactată de Vasile 
Neaga, Nicolae Spătaru, 
Petre Ştefănucă, T. Ştirbu, 
Nicolae Moroşan etc. În 
perioada editării la Bucu-
reşti, revista este redacta-
tă de Sergiu Matei, Nica şi 
Octav Sargeţiu. 

Direcţiile şi programul 
de activitate au fost expu-
se în primul număr al pe-
riodicului în „Cuvânt-îna-
inte”; acestea având rolul 
de a revendica explorarea 
multilaterală a următoare-
lor obiective: 1) desţeleni-
rea paraginii trecutului de 
robie, care mai persistă în 
unele privinţe în Basarabia; 
2) dezvăluirea şi înfăţişarea 

sufl etului românesc basa-
rabean în ceaţa vremuri-
lor apuse şi în splendoarea 
luminii de astăzi; 3) cer-
cetarea pământului Basa-
rabiei din punct de vedere 
geografi c şi etnografi c; 4) 
îndrumarea fi ilor Basarabiei 
pe căile românismului şi ale 
statului naţional român; 5) 
crearea de legături sufl eteşti 
între locuitorii Basarabiei 
fără deosebire de naţiona-
litate şi religie; 6) cimenta-
rea legăturilor între românii 
din tot cuprinsul României 
Mari şi cei în afară de hota-
rele ei politice; 7) urmărirea 
mersului instituţiilor de cul-
tură spirituală şi materială 
în Basarabia şi chiar în Ţara 
întreagă, în măsura în care 
înregistrarea faptelor poate 
ajuta aducerea de lumină 
în problemele basarabene; 
8) dezbaterea nevoilor eco-
nomice ale Basarabiei; 9) 
revista presei care tratează 
chestiuni obşteşti, ce pri-
vesc şi regiunea noastră; 10) 
împărtăşirea cititorului uitat 
şi izolat pe meleagurile ba-
sarabene la problemele de 
cultură generală şi de civili-
zaţie umană, care frământă 
capete, popoare, universul 
întreg; 11) orice alte proble-
me şi chestiuni, care în cur-
sul muncii vor fi  găsite că 
răspund scopurilor Asocia-
ţiei Cuvânt Moldovenesc şi 
revistei „Viaţa Basarabiei”.

Din punctul de vedere al 
structurii, revista este divi-
zată în două compartimen-
te. Astfel, primul, de bază, 
conţine scrieri literare (poe-
zii, poeme, povestiri, roma-
ne etc.), al doilea intitulat 
„Cronica”, cuprinde diver-
se materiale cu caracter in-
formativ-auxiliar (recenzii, 
cronici, necrologuri, profi -
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luri de creaţie etc.).
Colaboratorii revistei au 

fost reprezentanţi de vază 
ai diferitelor sfere de acti-
vitate: istorici, jurişti, scri-
itori, politicieni, ziarişti, 
preoţi, avocaţi, profesori şi 
conferenţiari universitari, 
membri ai Academiei Ro-
mâne, învăţători etc. Lista 
colaboratorilor revistei era 
alcătuită din mai mult de 70 
de persoane, dintre aceştia 
fac parte: Zamfi r Arbo-
re, Ştefan Ciobanu, Petru 
Constantinescu-Iaşi, Gala 
Galaction, Petru Haneş, 
Gheorghe V. Madan, Liviu 
Marian, Vasile Laşcov, An-
ton Ţurcan, Sergiu Victor 
Cujbă, Axentie Frunză, Ion 
Buzdugan, Pan Halippa, 
Alexandru Terziman, Nico-
lae Dunăreanu, Petre Şte-
fănucă, Igor Tudor, Leon 
Donici, Alexandru Plămă-
deală, Donar Munteanu, 
Anton Holban, Constantin 
Alexandrescu, A. Boldur, 
Toma Bulat, Ecaterina Cer-
chez, Pavel Cuzminschi, 
Profi r Fală, Onisifor Ghi-
bu, Vasile Ghenzul, Vasile 
Harea, D. Iov, Anton Luţ-
can, Liviu Marian, Gheor-
ghe Năstase, Ion Pelivan, 
N. Popovschi, T. Porucic, 
Constantin Popescu, Şte-
fan Usinevici, Elena Vasiliu 
Hasnaş, T. Ştirbu, Nicolai 
Spătaru ş.a.

Tematica materialelor ce 
se conţin în ambele com-
partimente este variată în 
funcţie de domeniile abor-
date: bibliografi e, presă 
(~240 documente); fi lo-
zofi e, psihologie, morală 
(~50); religie (~40); socio-
logie, statistică, demografi e 
(~ 60); economie (~40); 
statul şi dreptul (~30); edu-
caţie, învăţământ (~30); 

cultură (~30); limbă, ling-
vistică (~20); ştiinţe na-
turale, medicină, tehnică, 
agricultură (~40); artă (~ 
90); folclor, folcloristică 
(~70); istorie, teorie şi cri-
tică literară (~600); literatu-
ra artistică (~1020), dintre 
care (~720) versuri, (~300) 
proze; istorie, geografi e, 
arheologie, etnografi e, bio-
grafi i (~500). Astfel, revista 
este o importanta sursă de 
informaţie prin aspectele 
tematice multilaterale pe 
care le abordează materiale 
publicate.

Problemele istorice au 
fost tratate în documentele, 
studiile şi articolele semnate 
de Alexandru Crăciunescu, 
Vasile Haneş, Pan Halippa, 
T. Păduraru, Constan-
tin Giurescu, Aurel Sava, 
Onisifor Ghibu, Emil Di-
aconescu, Gheorghe Bez-
viconi, Ion Nistor, Ştefan 
Ciobanu ş.a.

Problemele fi lozofi ce, 
psihosociale şi juridice au 
fost reliefate în materiale-
le semnate de: Alexandru 
Boldur, Ştefan Ciobanu, 
Petru Constantinescu-Iaşi, 
Nicolae Popovschi, Vasile 
Chicu, Vasile Luţcan, Con-
stantin Ciopraga, Octav 
Sargeţiu, Paul Mihailovici, 
Alexandru David, Pan Ha-
lippa, Petre Ştefănucă etc. 
În perioada 1932-1944, re-
vista a găzduit circa 200 de 
documente ce se referă, ne-
mijlocit, la viaţa spirituală a 
societăţii basarabene.

Problemele economice 
ale Basarabiei au fost re-
fl ectate în studiile de speci-
alitate ale lui T. Al. Ştirbu, 
E.Credinţă, V.Ghenzul, Şt. 
Cosambescu, E. Pavelescu, 
C. Teodorescu, T. Iocu, P. 
Sinadino ş.a.

Problemele ce ţin de me-
dicină, tehnică, agricultură 
au fost redate în articolele 
autorilor: Bârlădeanu A., 
Bordeianu T., Cernăianu 
C. Cornea I., Moroşan N., 
Popescu Ş., Teodorescu I., 
Vicol I. etc.

Domeniul învăţământu-
lui a fost refl ectat în circa 
30 de materiale în perioa-
da celor 12 ani şi jumătate: 
cronici, articole despre şco-
lile săteşti, despre studiile 
care se fac în unele şcoli 
basarabene, despre istoria 
învăţământului basarabean. 
Autorii care au semnat ar-
ticole referitoare la învă-
ţământ sunt: D. Barbu, N. 
Florov, F. Săgeată, V. Ghen-
zul, C. Popescu, P. Ştefănu-
că, Ş. Usinevici etc.

Subdiviziunea „Cultură” 
a găzduit materiale ce vizau 
activitatea instituţiilor de 
cultură: biblioteci, muzee, 
diverse societăţi şi asocia-
ţii, semnate de: A. David, P. 
Halippa, V. Luţcan, N. Nea-
ga, Vl. Neagu, F. Săgeată, C. 
Stoica ş.a.

La subdiviziunea „Artă” 
în primii ani se publicau ma-
teriale ce valorifi cau unele 
genuri ale artei basarabene, 
semnate de eminentul pictor 
şi sculptor Alexandru Plă-
mădeală, apoi de Al. David ş. 
a. Din 1935, revista deschide 
rubrici specializate precum: 
cronica plastică, note plasti-
ce, pe parcursul mai multor 
ani fi ind responsabili – I. 
Ochişor, O. Plămădeală, Eli-
zabeta Zottoviceanu; iar de 
rubrica „Cronica dramatică” 
– Octav Sargeţiu.

Problemele de limbă şi 
lingvistică au fost tratate în 
„Viaţa Basarabiei” mai mult 
din perspectivă social-poli-
tică, fi ind scrise în concor-
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danţă cu procesul de învio-
rare naţională a băştinaşilor. 
Articolele au fost semnate 
de: I. Buzdugan, T. Porucic, 
F. Săgeată, C. Stere, P. Ştefă-
nucă, I.Ursu etc.

Un loc aparte în revis-
tă i-a revenit folclorului şi 
folcloristicii, publicându-se 
de la primul număr com-
partimente întregi de texte 
folclorice. Colecţionarii de 
texte folclorice sunt: G. V. 
Madan, P. Ştefănucă, I. Mi-
hail, Al. Bardieru, P. Fală,  E. 
Gane ş.a. 

În „Viaţa Basarabiei” do-
meniul care s-a evidenţiat 
cel mai mult este literatura 
artistică, critica şi istoria li-
terară. Revista conţine ope-
rele literare ale peste 250 de 
scriitori, dintre care aproxi-
mativ 200 de limba română, 
iar ceilalţi, reprezentanţi ai 
literaturilor: austriacă, fran-
ceză, bulgară, evreiască, 
grecească, indiană, italiană, 
poloneză şi rusă. De aseme-
nea, în revistă au fost publi-
cate biografi ile ale aproxi-
mativ 200 de autori români 
şi 30 străini; iar peste 100 de 
personalităţi din alte dome-
nii au fost înregistrate prin 
diverse forme de materiale: 
recenzii, cronici, profi luri 
de creaţie, necrologuri etc.

La „Viaţa Basarabiei” s-a 
format o pleiadă de poeţi 
şi scriitori, precum: Liuba 
Dumitriu, Sergiu Grosu, 
Radu Gyr, Teodor Nencev, 
Alexandru Robot, Nicolae 
Spătaru, Dominte Timonu, 
Vladimir Cavarnali, Olga 
Cruşevan, Nicolae Costen-
co, Pan Halippa, Petru Şte-
fănucă, Bogdan Istru, Vasi-
le Luţcan, George Meniuc, 
Sergiu M. Nica, Octavian 
Sargeţiu, Mihai Boboc, Ion 

Buzdugan, Constantin Cio-
praga, Lotis Dolenga, An-
ton Luţcan, Iacov Slavov, 
Andrei Tibereanu şi mulţi 
alţii.

În decursul celor 13 ani 
de existenţă ai revistei au 
fost publicate circa trei mii 
(2985) de documente tex-
tuale (articole, studii, docu-
mente de arhivă, povestiri, 
poezii, romane etc.), apro-
ximativ 300 de materiale 
iconografi ce (fotografi i, 
reproduceri de artă: clădiri, 
monumente, reproduceri 
din natură, hărţi, tablouri, 
desene etc.), al căror rol era 
de a trezi interesul pentru 
literatura naţională, limba, 
istoria şi cultura neamului, 
promovarea talentelor au-
tentice, ceea ce a contribuit 
la desfăşurarea unei vaste 
activităţi de culturalizare.

În anul 2000, Uniunea 
Scriitorilor din Moldova 
şi Uniunea Scriitorilor din 
România au reluat editarea 
revistei „Viaţa Basarabi-
ei” – serie nouă, cu apariţie 
trimestrială. Din anul 2002, 
director al revistei este aca-
demicianul Mihai Cimpoi.

Revista „Viaţa Basarabiei” 
este una din primele publi-
caţii digitizate în Biblioteca 
Naţională a Republicii Mol-
dova.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 51-52; 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 48-52.
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Ana Ceban



Februarie este a doua lună a anului în calendarul gregorian. Este cea mai scurtă lună gregoriană, care 
are numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în anii bisecţi; în ceilalţi ani, luna februarie are 28 de zile.

Februarie începe (astrologic) cu soarele în constelaţia Vărsătorului şi se sfârşeşte cu soarele în constelaţia 
Peşti. Din punct de vedere astronomic, luna februarie începe cu soarele în constelaţia Capricornului şi se 
sfârşeşte cu soarele în constelaţia Vărsătorului.

Numele lunii februarie (latină: Februarius, onis = purifi care, curăţire) este legat de ritualul curăţirii, ce 
se făcea anual la 15 februarie. Grecii numeau luna februarie Anthesterion. În tradiţia poporului român 
luna februarie se numeşte Făurar.

Februarie începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca şi Martie şi Noiembrie într-un an obişnuit şi ca August 
într-un an bisect. 

Februarie
2022

Luni   7 14 21 28  
Marți  1 8 15 22 
Miercuri 2 9 16 23 
Joi   3 10 17 24 
Vineri  4 11 18 25 
Sâmbătă 5 12 19 26 
Duminică 6 13 20 27 
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90 de ani de la naşterea lui 

Anatol Paniş, prozator ro-
mân, fost deţinut politic, origi-
nar din Basarabia (1 febr. 1932 – 
6 febr. 2007). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 57-58. 

85 de ani de la naşterea lui 
Victor Vangheli, medic igie-
nist, doctor habilitat în medi-
cină, profesor universitar, cer-
cetător ştiinţifi c (1 febr. 1937 – 
18 aug. 1997).

80 de ani de la naşterea lui 
Simion Moraru, economist, 
doctor în economie, confe-
renţiar universitar, diplomat 
(1 febr. 1942).

75 de ani de la naşterea lui 
Rogozenco Valeriu, jurnalist 
sportiv, autor de cărţi cu tema-
tică sportivă, ex-preşedinte al 
Ligii Jurnaliştilor Sportivi din 
Republica Moldova (1 febr. 
1947).

60 de ani de la naşterea La-
risei Sofroni, medic oncolog, 
chirurg mamolog, doctor ha-
bilitat în ştiinţe medicale, pro-
fesor universitar, cercetător 
ştiinţifi c (1 febr. 1962).

90 de ani de la naşterea lui 
Sorin Stati, lingvist, doctor 
în fi lologie, profesor universi-
tar român la Universitatea din 
Bologna, membru de onoare 
al Academiei Române (1 febr. 
1932 – 16 ian. 2008).

70 de ani de la naşterea lui 
Ion Dascăl, muzician, dirijor, 
acordeonist şi pedagog, Artist 
al Poporului din Republica 
Moldova (2 febr. 1952). A se 
vedea şi art. din CN 2002, p. 56-
57; CN 2012, p. 58-59.

140 de ani de la naşterea lui 
James Joyce, poet, nuvelist şi 
romancier englez, de origine 
irlandeză, inovatorul romanu-
lui modernist (2 febr. 1882 – 
13 ian. 1941). A se vedea şi art. 
din CN 2016, p. 30.

75 de ani de la naşterea lui 
Boris Dubosarschi, compo-
zitor, violonist şi pedagog (3 
febr. 1947 – 1 noiem. 2017). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 59-60.

110 ani de la naşterea lui 
Constantin Arseni, medic 
neurolog, neurochirurg şi ne-
uro-morfopatolog, doctor în 
medicină, profesor universitar, 
fondatorul şcolii româneşti de 
neurochirurgie (3 febr. 1912 – 
5 iul. 1994).

85 de ani de la naşterea lui 
Mircea Dan Răducanu, mu-
zicolog, pianist concertist şi 
profesor român (3 febr. 1937).

160 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Jean-Baptiste 
Biot, fi zician, matematician 
şi astronom francez, profesor 
universitar, membru al Acade-
miei Franceze (21 apr. 1774 – 
3 febr. 1862).

75 de ani de la naşterea lui 
Petru Cocîrţă, specialist în 
domeniul biologiei, ecologiei 
şi protecţiei mediului, doctor 
în ştiinţe biologice, conferen-
ţiar universitar, cercetător şti-
inţifi c (4 febr. 1947). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 58-60; 
CN 2017, p. 70-71.

90 de ani de la naşterea Mi-
oarei Avram, personalitate 
proeminentă a lingvisticii ro-
mâneşti, doctor, profesor uni-
versitar (4 febr. 1932 – 12 iul. 
2004). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 57-59; CN 2007, p. 57-
58; CN 2017, p. 72-75.

80 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Ganenco, istoric, 
publicist, ofi ţer de contrain-
formaţii, colonel în retragere 
(5 febr. 1942). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 74-75.

80 de ani de la naşterea lui 
Vasile Trofăilă, istoric, jur-
nalist-documentarist, scriitor, 
autor de monografi i consacra-
te localităţilor din Republica 
Moldova (5 febr. 1942). A se 
vedea şi art. din CN 2012, p. 60-61.

160 de ani de la naşterea lui 
Grigore Pantazi, regizor, ac-
tor, poet, muzician, coregraf, 
sculptor, artist plastic român 
(5 febr. 1862 – 11 iun. 1939).

70 de ani de la naşterea Mo-
nicăi Spiridon, critic şi teo-
retician literar, eseist român, 

doctor în teoria literaturii, 
profesor universitar, cercetă-
tor ştiinţifi c (5 febr. 1952).

135 de ani de la naşterea lui 
George Trakl, poet austriac, 
reprezentant al expresionis-
mului timpuriu (5 febr. 1887 – 
3 noiem. 1914). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 59.

80 de ani de la naşterea lui 
Serafi m Andrieş, doctor ha-
bilitat în ştiinţe agricole, pro-
fesor universitar, membru 
titular al Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei (6 febr. 1942). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 61-62. 

80 de ani de la naşterea lui 
Eugeniu Hrişcev, economist, 
doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, membru 
corespondent al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (6 febr. 
1942 – 29 mar. 2009). A se ve-
dea şi art. din CN 2012, p. 62-63; 
CN 2017, p. 75-76.

155 de ani de la naşterea lui 
Dimitrie Voinov, zoolog, his-
tolog, biolog şi citolog român 
(6 febr. 1867 – 7 iul. 1951). A 
se vedea şi art. CN 2017, p. 76-77.

160 de ani de la naşterea 
lui Vladimir Okuşko, pictor 
şi pedagog (7 febr. 1862 – 1 
febr. 1919). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p. 62; CN 2012, p. 
67; CN 2019, p. 57-58.

75 de ani de la naşterea lui 
Simion Hămuraru, pictor, 
grafi cian şi pedagog (7 febr. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 63-64.

60 de ani de la naşterea lui 
Anatol Şalaru, medic, politi-
cian (7 febr. 1962). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 64-65.

185 de ani de la naşterea lui 
Vasile Bumbac, poet, fol-
clorist, publicist, traducător şi 
pedagog român din Bucovina 
(7 febr. 1837 – 27 febr. 1918). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 66-67.

90 de ani de la naşterea lui 
Ion Acsan, poet, prozator, ese-
ist, traducător şi editor român 
(7 febr. 1932 – 23 iun. 2013).
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90 de ani de la naşterea lui 

Dan Hăulică, scriitor, critic 
de artă, profesor universi-
tar, ambasador, delegat per-
manent pe lângă UNESCO, 
membru corespondent al 
Academiei Române, membru 
titular al Academiei Europe-
ne de Ştiinţă, Litere şi Artă 
(7 febr. 1932 – 17 aug. 2014). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 65-66.

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a Corneliei Moga, me-
dic, prima femeie radiolog din 
România, profesor şi cerce-
tător ştiinţifi c (9 sept. 1885 – 
7 febr. 1962). 

210 ani de la naşterea lui 
Charles Dickens, scriitor en-
glez, critic social, actor, umo-
rist şi satiric (7 febr. 1812 – 
9 iun. 1870). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 59-60.

80 de ani de la naşterea lui 
Silvestru Popescu, balerin 
(8 febr. 1942 – 25 iun. 1977).

80 de ani de la naşterea lui 
Ion Ţiuleanu, doctor în şti-
inţe fi zico-matematice, cer-
cetător ştiinţifi c şi inventator 
(8 febr. 1942).

75 de ani de la naşterea lui Ni-
colae Oriol, (10 febr. 1947 – 
21 aug. 2020), antrenor princi-
pal al lotului naţional de lupte 
libere, Antrenor Emerit al Re-
publicii Moldova, Maestru în 
Sport.

70 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Bulat, fi lolog, mu-
zeograf  şi cercetător (10 febr. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 68.

70 de ani de la naşterea 
Adei Zaporojanu, poetă, 
prozatoare, compozitoare, bi-
bliotecară (10 febr. 1952). A se 
vedea şi art. din CN 2012, p. 69.

120 de ani de la naşterea 
lui Anton Holban, prozator, 
romancier şi eseist român (10 
febr. 1902 – 15 ian. 1937). A 
se vedea şi art. din CN 2017, 
p. 46-47.

70 de ani de la naşterea lui 
Victor Tetko, pictor (11 febr. 

1952).
140 de ani de la naşterea lui 

Gheorghe Cucu, compozi-
tor, dirijor şi folclorist român 
(11 febr. 1882 – 24 aug. 1932). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 70-71. 

90 de ani de la naşterea lui 
Aureliu Emil Săndulescu, 
fi zician şi om politic român, 
doctor în fi zică, profesor uni-
versitar, membru titular al 
Academiei Române (11 febr. 
1932 – 21 apr. 2019). A se ve-
dea şi art. din CN 2012, p. 71. 

175 de ani de la naşterea lui 
Thomas Edison, inventa-
tor şi om de afaceri american 
(11 febr. 1847 – 18 oct. 1931). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 66-67.

90 de ani de la naşterea lui 
Afanasie Rotaru, geolog, 
doctor în ştiinţe geologice, 
profesor universitar, cercetă-
tor ştiinţifi c stabilit în Başkiria 
(12 febr. 1932).

80 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Buzdugan, cronicar 
şi comentator sportiv (12 febr. 
1942).

160 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Davila, drama-
turg, regizor, prozator, poet şi 
lingvist român (12 febr. 1862 – 
19 oct. 1929). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 63-64.

160 de ani de la sfi nţirea 
Bisericii Seminarului Teo-
logic din Chişinău (13 febr. 
1862). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 72.

165 de ani de la naşterea 
lui Petre Draganov, istoric, 
etnograf, bibliograf, pedagog 
şi publicist (14 febr. 1857 – 7 
febr. 1928). A se vedea şi art. din 
CN 2007, p.68-69; CN 2018, 
p. 64-65.

85 de ani de la naşterea lui 
Valeriu Cenuşă, medic pedi-
atru, doctor habilitat în medi-
cină, profesor universitar, cer-
cetător ştiinţifi c şi inventator 
(14 febr. 1937 – 8 mar. 2003). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 67.

65 de ani de la naşterea lui 
Valeriu Baltag, doctor în şti-
inţe fi zico-matematice, confe-
renţiar cercetător, cercetător 
ştiinţifi c superior, pedagog 
(14 febr. 1957).

85 de ani de la naşterea lui 
Mihai Gramatopol, eseist, 
istoric de artă şi traducător ro-
mân (14 febr. 1937 – 31 mar. 
1998). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 72-73.

85 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Ţepeneag, pro-
zator, eseist, publicist şi tra-
ducător român, membru de 
onoare al Academiei Române 
(14 febr. 1937). 

135 de ani de la naşterea lui 
Simeon Galeţchi (Galitky), 
membru în Sfatul Ţării, mi-
litar român basarabean (15 
febr. 1887 – 22 iun. 1940). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 74.

110 ani de la naşterea lui 
Andrei Lupan, poet, publi-
cist, dramaturg, traducător, 
alcătuitor, recenzent, membru 
titular al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (15 febr. 1912 – 24 
aug. 1992). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p. 65-66; CN 2012, 
p. 74-76.

95 de ani de la naşterea lui 
Dinu C. Giurescu, istoric şi 
muzeograf  român, doctor în 
istorie, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, politician, 
reprezintă în istoriografi a ro-
mânească continuitatea Giures-
cu, a treia generaţie de istorici 
ai familiei (15 febr. 1927 – 
24 apr. 2018). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 66-67; CN 
2017, p. 86-87.

75 de ani de la naşterea Ro-
xanei Eminescu (Stătescu), 
critic şi istoric literar, peda-
gog şi traducător român, des-
cendenta marelui poet Mihai 
Eminescu, stabilită în Franţa 
(15 febr. 1947). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 73-74.

95 de ani de la naşterea lui Si-
mion Lungul, compozitor (16 
febr. 1927 – 7 noiem. 2002). 
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A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 68-69; CN 2017, p. 88-89.

100 de ani de la naşterea lui 
Silviu Zavulovici, compozi-
tor, dirijor, pianist şi pedagog 
român (16 febr. 1922 – 16 oct. 
1998).

75 de ani de la naşterea lui 
Mihail Revenco, chimist, 
doctor habilitat în chimie, 
profesor universitar, membru 
corespondent al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (17 febr. 
1947 – 28 iul. 2014). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 71-73; 
CN 2017, p. 89-90.

75 de ani de la stingerea din 
viaţă a Elenei Văcărescu, 
prozatoare, poetă, dramatur-
gă, memorialistă şi traducă-
toare română, membru de 
onoare al Academiei Române, 
laureată în două rânduri cu 
premiul Academiei Franceze 
(21 sept. 1864/1866 – 17 febr. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2006, p. 289-290.

70 de ani de la naşterea lui 
Stelian Tănase, scriitor, ese-
ist, publicist, scenarist, regi-
zor, realizator de televiziune, 
istoric, politolog şi analist po-
litic român (17 febr. 1952). 

75 de ani de la naşterea lui 
Valeriu Rudic, specialist în 
domeniul microbiologiei, bi-
otehnologiei şi biomedicinii, 
doctor habilitat în biologie, 
profesor universitar, inventa-
tor, membru titular al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei, sa-
vant (18 febr. 1947). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 73-76; 
CN 2017, p. 92-93.

100 ani de la naşterea lui 
Juhan Smuul, poet, prozator 
şi dramaturg eston (18 febr. 
1922 – 13 apr. 1971). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 72-73.

90 de ani de la naşterea lui 
Veaceslav Cebanenco, an-
trenor şi teoretician de şah, 
pedagog, fondatorul şcolii 
moldoveneşti de şah. (19 febr. 
1942 – 01 aug. 1997).

60 de ani de la naşterea lui 
Emil Cojocaru, pictor, gra-

fi cian, designer, pedagog (19 
febr. 1962). A se vedea şi art. din 
CN 2012, p. 76-77.

90 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Ciubotaru, biolog-
botanist, specialist în domeniul 
embriologiei, citogeneticii şi 
biotehnologiei vegetale, doctor 
habilitat în biologie, profesor 
universitar, membru al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei (20 
febr. 1932 – 26 apr. 2017). A se 
vedea şi art. din CN 2007, p. 76-
78; CN 2017, p. 93-94.

90 de ani de la naşterea Lidi-
ei Guţu, specialist în domeniul 
biblioteconomiei şi bibliografi -
ei din Republica Moldova (20 
febr. 1932 – 17 mai 2001). A se 
vedea şi art. din CN 2002, p. 73-
74; CN 2012, p. 77.

75 de ani de la naşterea Va-
lentinei Cojocaru, interpretă 
de muzică populară (20 febr. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 79-80; CN 2017, p. 94-95.

 70 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Sava, meşter popu-
lar de instrumente muzicale, 
Artist Emerit al Republicii 
Moldova, membru al Acade-
miei de Arte Tradiţionale din 
România, originar din Basara-
bia (20 febr. 1952). 

95 de ani de la naşterea lui 
Mircea Maliţa, matematici-
an, eseist, diplomat român, 
doctor în matematică, profe-
sor universitar, membru titu-
lar al Academiei Române (20 
febr. 1927 – 21 mai 2018). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 77-78; CN 2017, p. 95.

90 de ani de la apariţia la 
Bucureşti a ziarului săptă-
mânal „România literară” 
(20 febr. 1932 – 6 ian. 1934). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 74-75.

60 de ani de la naşterea lui 
Ionel Bostan, jurist, econo-
mist, doctor în ştiinţe juridice 
şi doctor în economie, profe-
sor universitar, scriitor român 
(21 febr. 1962).

75 de ani de la naşterea lui 
Dorel (Tudor) Ţărnă, actor, 

regizor de teatru, dramaturg şi 
autor de texte pentru cântece 
(22 febr. 1947). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p.78-79.

70 de ani de la naşterea Sil-
viei Hodorogea, teleradio-
jurnalistă, Maestru în Artă (22 
febr. 1952). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p.75-76; CN 2017, 
p. 96.

85 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Constantin N. 
Hurmuzachi, entomolog, 
zoolog, fi lozof, jurist, profe-
sor, descendent al unei familii 
de intelectuali şi luptători pen-
tru drepturile românilor din 
Bucovina, membru al Acade-
miei Române (3 oct. 1863 – 22 
febr. 1937). A se vedea şi art. din 
CN 2013, p. 243-244.

290 de ani de la naşterea 
lui George Washington, ge-
neral şi om de stat american, 
primul preşedinte al SUA (22 
febr. 1732 – 14 dec. 1799). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 80-81.

165 de ani de la naşterea lui 
Heinrich Hertz, fi zician şi 
mecanic german, precursor al 
radiocomunicaţiilor (22 febr. 
1857 – 1 ian. 1894). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 81-82.

70 de ani de la naşterea Ro-
dicăi Iuncu (Leahu), jurna-
listă, cronicar şi critic muzical 
(23 febr. 1952). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 79-80.

70 de ani de la naşterea Ni-
nei Slutu-Soroceanu, poetă, 
publicistă, prozatoare şi texti-
eră (23 febr. 1952). A se vedea şi 
art. din CN 2007, p. 84-85; CN 
2017, p. 100-101.

130 de ani de la naşterea lui 
Ion Tănăsescu, chimist ro-
mân, doctor în chimie, pro-
fesor universitar, membru al 
Academiei Române (23 febr. 
1892 – 28 dec. 1959).

110 ani de la naşterea lui Ro-
mulus Vulcănescu, etnolog, 
eseist, scenarist, critic literar şi 
de teatru, sociolog al culturii 
şi folclorist român, membru 
de onoare al Academiei Ro-
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mâne (23 febr. 1912 – 10 no-
iem. 2000). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p. 76-77; CN 2012, 
p. 80- 81.

90 de ani de la naşterea lui 
Constantin Rădulescu, spe-
olog şi paleontolog roman, 
cercetător ştiinţifi c, membru 
corespondent al Academi-
ei Române (23 febr. 1932 – 
27 iun. 2002). 

85 de ani de la naşterea 
Mayei Simionescu, biolog 
român, doctor în biologie, 
profesor universitar şi cerce-
tător ştiinţifi c (23 febr. 1937). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 86-87. 

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Silviu Dragomir, 
istoric şi om politic român, 
membru titular al Academi-
ei Române (13 mar. 1888 – 
23 febr. 1962). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 81-82.

85 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Anatolie Co-
ţovschi (Kotovski), medic, 
doctor în medicină, activist 
pe tărâm social (18 iun 1864 – 
24 febr. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2004, p. 190-191.

85 de ani de la naşterea lui 
Vasile Toma, pictor, peda-
gog (24 febr. 1937  –  5 sept. 
1984). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 82; CN 2017, p. 102.

80 de ani de la naşterea Eu-
geniei Borodac, muzeograf  
şi cercetător (24 febr. 1942).

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Nicolae Secară, 
agronom, profesor în dome-

niul viei şi vinifi caţie, deputat 
în Sfatul Ţării (9 mai 1894 – 
24 febr. 1942). A se vedea şi art. 
din CN 2004, p. 156; CN 2012, 
p. 82.

50 de ani de la naşterea Ta-
marei Cărăuş, eseist şi teo-
retician a literaturii, doctor în 
litere (25 febr. 1972). 

60 ani de la naşterea Bir-
gitei Fischer-Schmidt, ca-
iacistă, performer la proba 
olimpică de caiac, inclusă în 
Cartea Recordurilor Guinness 
(25 febr. 1962).

220 de ani de la naşterea lui 
Victor Hugo, poet, romancier 
şi dramaturg francez, teoretici-
an al romantismului din Fran-
ţa sec. XIX (26 febr. 1802 – 
22 mai 1885). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 78-79; CN 
2005, p.145.

135 de ani de la naşterea 
Anastasiei Dicescu, cântă-
reaţa de operă şi lied (soprană 
legeră), profesoară (27 febr. 
1887 – 1945). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 83-84.

150 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Vaida-Voievod, 
medic, publicist şi om politic 
român, unul dintre susţină-
torii drepturilor românilor 
transilvăneni (27 febr. 1872 – 
19 mar. 1950). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 88-89.

100 ani de la naşterea lui 
Horia Damian, pictor ro-
mân, membru de onoare din 
străinătate al Academiei Ro-
mâne (27 febr. 1922 – 13 mai 
2012). 

120 de ani de la naşterea 
luin John Steinbeck, scriitor 
american, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru literatură 
(27 febr. 1902 – 20 dec. 1968). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 80-81.

100 de ani de la naşterea lui 
Eugen Crăciun, pictor, gra-
fi cian (28 febr. 1922 – 2001).

230 de ani de la naşterea lui 
Karl Ernst von Baer, biolog, 
geolog, meteorolog, geograf  şi 
naturalist german, fondatorul 
embriologiei (28 febr. 1792 – 
28 noiem.1876).

70 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Duca, chimist, 
doctor habilitat în chimie, pro-
fesor universitar, fondator al 
şcolii ştiinţifi ce „chimia eco-
logei”, academician, ex-preşe-
dinte al Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, membru 
de onoare al Academiei Româ-
ne (29 febr. 1952). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 81-82; 
CN 2012, p. 85-88; CN 2017, 
p. 104-106.

70 de ani de la naşterea La-
risei Turea, jurnalistă, socio-
log, critic de teatru şi fi lm (29 
febr. 1952). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p. 82-83; CN 2012, 
p. 84-85.

230 de ani de la naşterea lui 
Giacomo Rossini, compozi-
tor de operă din Italia (29 febr. 
1792 – 13 noiem. 1868).
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Simion MORARU
1942

Economist, doctor în 
economie, conferenţiar uni-
versitar, diplomat.

Sa născut la 1 februarie 
1942, în satul Nemţeni, ra-
ionul Hânceşti.

După absolvirea şcolii din 
satul natal (1959), şi-a con-
tinuat studiile la Facultatea 
de Economie a Universită-
ţii de Stat din Chişinău (azi 
Universitatea de Stat din 
Moldova) (1959-1964). Ul-
terior a urmat cursurile de 
doctorat la Facultatea de 
Economie a Universităţii 
de Stat din Moscova (1966-
1969). În 1970 a susţinut 
teza de doctor în econo-
mie cu tema „Contradicţia 
dintre calitatea şi cantitatea 
produsului social şi preţul 
ca formă de rezolvare a 
acestei contradicţii”, a obţi-
nut titlul de doctor în eco-
nomie, devine conferenţiar 
universitar. Între anii 1980-
1983 a studiat la Facultatea 
Relaţii Economice Interna-
ţionale a Academiei Uni-
onale de Comerţ Exterior 
din Moscova. 

Urmează stagii de docu-
mentare ştiinţifi că în 1983 
la Comisia Economică Eu-
ropeană în Geneva, Elveţia, 
şi la Organizaţia Naţiunilor 
Unite, Viena.

Începe activitatea profesi-
onală în calitate de asistent 

la Catedra economie politi-
că a Institutului Pedagogic 
din Tiraspol (1964). A acti-
vat şef  de cabinet, asistent 
la Catedra economie politi-
că şi fi losofi e a Institutului 
de Medicină din Chişinău 
(azi Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din 
Republica Moldova) (1965-
1966); lector superior, do-
cent la Catedra economie 
politică a Institutului Po-
litehnic (azi Universitatea 
Tehnică a Moldovei) (1969-
1973).

Fiind specialist la Amba-
sada Uniunii Sovietice în 
România pe probleme eco-
nomice, comerciale şi teh-
nico-ştiinţifi ce a exercitat 
funcţiile: referent, secretar 
III, secretar II (1973-1980); 
consilier (ataşat) (1988-
1992).

A fost instructor în cadrul 
Secţiei de comerţ şi deservi-
re socială la Comitetul Cen-
tral al Partidului Comunist 
din Moldova (1983-1985), 
director al Institutului Uni-
onal pentru Conjunctura 
Pieţii şi Prognoză Chişinău 
(1985-1988).

În perioada 1992-2005, a 
fost vice-preşedinte al În-
treprinderii „Inter-Resurs” 
şi Corporaţiei „Amocom”, 
director al Întreprinderii 
„Leffco”. 

Îşi continuă activitatea di-
dactică la Universitatea de 
Stat din Moldova în calitate 
de conferenţiar universitar 
la Catedra economie mon-
dială şi relaţii economice 
internaţionale (2006-2008), 
unde a predat cursul Activi-
tate diplomatică.

Din anul 2008 este confe-
renţiar universitar în cadrul 
Departamentului economie, 

administrare şi turism, la 
Universitatea Cooperatist-
Comercială din Moldova, 
devenind titular al cursu-
rilor: Mediul european de 
afaceri, Economia regională 
şi rurală, Integrarea econo-
mică europeană, Manage-
mentul relaţiilor economice 
internaţionale, Management 
comparat, Geoeconomia 
ş.a.

A elaborat curriculum 
la disciplinele: Mediul eu-
ropean de afaceri (2014, 
2019); Economia regională 
şi rurală (2014); Integra-
rea economică europeană 
(2017).

Coordonatorul proiectu-
lui de iniţiativă „Noi direcţii 
de dezvoltare economică a 
cooperaţiei de consum din 
Republica Moldova” (2008-
2012).

Bibliografi e selectivă:
Liviţchi, Oxana. Indicații me-

todice pentru studiul individual la 
disciplina „Mediul european de 
afaceri” / Oxana Liviţchi, Simi-
on Moraru. – Chişinău : UCCM, 
2013. – 92 p.

Raevskaia, Irina. Integrarea 
economică europeană / Irina Ra-
evskaia, Simion Moraru ; red.: Ve-
ronica Molea. – Chişinău : UCCM, 
2017. – 201 p.

Raevskaia, Irina. Mediul eu-
ropean de afaceri : [pentru uzul 
studenților] / Irina Raevskaia, Si-
mion Moraru. – Chişinău : UCCM, 
2019. – 285 p.

Trofi mov, Victoria. Ghid me-
todic la disciplina „Managementul 
relațiilor economice internatio-
nale” / Victoria Trofi mov, Simion 
Moraru, Oxana Liviţchi ; referenţi: 
Claudia Melinte, Alexandru Stra-
tan. – Chișinău : UCCM, 2013. – 
64 p.

***
Moraru, Simion. Analysis of the 

regulatory framework regarding 
competition in the European Union = 
Analiza cadrului legislativ-normativ 
referitor la concurență în Uniunea 
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Europeană / Simion Moraru, Irina 
Raevskaia, Victoria Moraru // Jour-
nal of Research on Trade, Manage-
ment and Economic Development. – 
2017. – Nr 1 (7). – P. 7-28. 

Moraru, Simion. Asigurarea 
securităţii alimentare în Republica 
Moldova în contextul economiei 
mondiale : evaluare, riscuri, proble-
me de gestiune / Simion Moraru, 
Victoria Trofi mov, Oxana Liviţchi // 
Analele știinţifi ce ale Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Mol-
dova. – Chişinău : UCCM, 2013. – 
Vol. 11 (2). – P. 106-117. 

Moraru, Simion. Compara-
tive analysis of the cooperative 
system of the Republic of Mol-
dova with EU countries / Simion 
Moraru, Irina Raevskaia, Victo-
ria Moraru // Journal of Resear-
ch on Trade, Management and 
Economic Development. 2018. – 
Nr 2 (10). – P. 119-136. 

Moraru, Simion. Economia te-
nebră şi formele ei de manifestare 
în plan internaţional şi naţional / 
Simion Moraru, Victoria Trofi mov, 
Dorin Șveț // Analele știinţifi ce ale 
Universităţii Cooperatist-Comerci-
ale din Moldova. – 2012. – Nr 11. – 
P. 132-149.

Moraru, Simion. Economic fre-
edom, reforms in the transitional 
period and opportunities for ex-
port for the Republic of Moldova / 
Simion Moraru, Irina Raevskaia, 
Victoria Moraru // Journal of Re-
search on Trade, Management 
and Economic Development. – 
2018. – Nr 1 (9). – P. 52-70.

Moraru, Simion. Euro mana-
gementul – noua dimensiune pen-
tru managementul din Republica 
Moldova / S. Moraru, T. Baran // 
Conferința științifi că internațională 
jubiliară „Paradigme moderne în 
dezvoltarea economiei naționale 
și mondiale” cu ocazia aniver-
sării a 65 de ani de la fondarea 
Facultății de Științe Economice, 
2-3 noiembrie 2018 / com. de org.: 
Galina Ulian [et al.] ; Universitatea 
de Stat din Moldova. – Chişinău : 
[S. n.], 2018. – P. 465-474.

Moraru, Simion. Libertatea eco-
nomică, reformele în perioada de 
tranziție / Simion Moraru, Irina Rae-
vskaia, Victoria Moraru // Conferința 
științifi co-practică internațională 
„Dezvoltarea relațiilor comerciale 
din perspectiva integrării economi-
ce a Republicii Moldova în circuitul 
economic international”, 21-22 sep-
tembrie 2017, Chișinău. Vol. 1. – 

Chișinău : INCE, 2017. – P. 52-59.
Redefi ning the development 

policies of consumer cooperati-
ves in Moldova under European 
priorities / Larisa Şavga, Claudia 
Melinte, Simion Moraru [et al.] // 
Contemporary Issues in Economy 
and Technology CIET 2016, ediția 
a 2-a, 16-18 iunie 2016, Split, Cro-
atia. – Split : University of Split, 
2016. – P. S-84-S-98. 

Trofi mov, Victoria. Migraţia şi 
dezvoltarea : impactul remiten-
ţelor asupra economiei ţărilor de 
origine ale migranţilor / Victoria 
Trofi mov, Simion Moraru, Ange-
la Cuşnir // Republica Moldova : 
20 ani de reforme economice : 
Conferinţa ştiinţifi că internaţio-
nală, 22-24 septembrie 2011. 
Vol. 1. – Chişinău : [S. n.], 2011. – 
P. 368-371. 

Unele aspecte ale asigurării 
securităţii economice a Republicii 
Moldova ca precondiţie a gestiu-
nii dezvoltării durabile în contex-
tul economiei mondiale actuale / 
Victoria Trofi mov, Simion Moraru, 
Victoria Moraru [et al.] // Еconomic 
Growth in Conditions of Internatio-
nalization = Creşterea Economică 
în Condiţiile Globalizării : inter-
national scientifi c and practical 
conference, 20-21 october 2011. 
Vol. I / Institute of Economy, Fi-
nance and Statistics. – Chişinău : 
IEFS, 2011. – P. 342-347. 

***
Profi lul „Economia şi manage-

mentul dezvoltării comerţului şi 
cooperaţiei de consum” : Raport 
de autoevaluare : (perioada anilor 
2009-2013) : [conține informație 
despre Simion Moraru]. – 
Chișinău : [S. n.], 2014. – P. 25, 
40 ; [Resursă electronică]. – URL : 
http://www.cnaa.md/files/institu-
tions/uccm/raport_uccm_aut.-
nou.-31.10.2014.pdf (accesat: 
27.09.2021).

Simion Moraru // Localitățile 
Republicii Moldova : Intinerar do-
cumentar-publicistic ilustrat. Vol. 
13 : Ș-Tî. – Chișinău : Draghiștea, 
2015 – P. 505.

Elena Barbos-Balinschi

 Larisa SOFRONI
1962

Medic chirurg oncolog 
mamolog, doctor habilitat 
în medicină, profesor uni-
versitar, cercetător ştiinţifi c 
coordonator.

S-a născut la 1 februarie 
1962 în satul Mândâc, raio-
nul Donduşeni. 

A studiat la Facultatea 
Generală a Institutului de 
Stat de Medicină din Chi-
şinău, (azi, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţa-
nu”) (1979-1985). Între anii 
1985-1987 urmează inter-
natura la Spitalul Clinic Re-
publican (SCR) din Chişi-
nău. Susţine teza de doctor 
în ştiinţe medicale cu tema: 
„Cancerul primar-multiplu 
bilateral al glandelor mama-
re” (2000) şi teza de doctor 
habilitat cu tema „Aspecte 
etiopatogenetice ale canceru-
lui primar-multiplu al orga-
nelor hormonodependente 
la femei” (2007). Obţine 
gradul ştiinţifi c de doctor 
habilitat în medicină (2007). 
Din 2018 este profesor cer-
cetător, profi l oncologie şi 
radioterapie.

Îşi începe activitatea pro-
fesională în calitate de ca-
dru didactic la Şcoala-bază 
de Medicină din Chişinău  
(azi, Centrul de Excelen-
ţă în Medicina şi Farmacie 
„Raisa Pacalo”). Ulterior, a 



86

F e b r u a r i e

fost transferată la Policlini-
ca Institutului Oncologic, 
activând în calitate de me-
dic mamolog (1993-1995), 
apoi la Institutul Oncolo-
gic, ca medic mamolog în 
Secţia mamologie (1995-
1999), colaborator ştiinţifi c 
(1999-2000) şi colaborator 
ştiinţifi c superior al De-
partamentului mamologie 
(2000-2005), colaborator 
ştiinţifi c coordonator al La-
boratorului Mamologie (din 
2006). Exercită funcţia de 
cercetător ştiinţifi c coordo-
nator, conducător ştiinţifi c 
al Laboratorului Mamo-
logie Oncologică al IMSP 
Institutul Oncologic (din 
2002).

Semnează peste 120 lu-
crări ştiinţifi ce, incusiv  mo-
nografi i, 6 brevete de in-
venţie, 4 inovaţii. 

Este conducător/con-
sultant ştiinţifi c al tezelor 
de doctor (din 2006). Sub 
îndrumarea sa au fost sus-
ţinute patru teze de doctor, 
iar două teze de doctor sunt 
în curs de susţinere.

A urmat un stagiu în stră-
inătate, „Perfecţionarea la 
locul de muncă”, în cadrul 
Institutului de Cercetări 
Ştiinţifi ce în Domeniul On-
cologiei „N. N. Petrov” din 
Sankt-Petersburg (1994). 
De asemenea, a urmat sta-
gii în cadrul Universităţii 
de Stat de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţa-
nu”, specializarea în baza 
Catedrei de oncologie şi 
hematologie (1994); instru-
ire profesională continuă 
în domeniul medicinii la 
temele „Diagnosticul eco-
grafi c al patologiilor orga-
nelor interne şi superfi ci-
ale” (2003), „Metode de 
diagnostic şi tratament în 

oncologie” (2007), „Can-
cerul bronho-pulmonar. 
Diagnosticul şi tratamen-
tul” (2010), „Actualităţi în 
diagnosticul şi tratamentul 
cancerului mamar” (2010), 
„Cancerul bronho-pulmo-
nar. Diagnosticul şi trata-
mentul” (2012). 

A coordonat o serie de 
proiecte ştiinţifi ce naţionale 
şi internaţionale, cum ar fi  
proiectul bilateral moldo-ro-
mân „Detecţie şi inhibare a 
cancerului la nivel molecu-
lar” (2010-2012); proiectul 
instituţional „Optimizarea 
tratamentului cancerului glan-
dei mamare la pacientele cu 
diabet zaharat” (2011-2014); 
proiectul „Designul şi sin-
teza chimică a inhibitorilor 
celulari cu proprietăţi bio-
medicinale”, în parteneriat 
cu Universitatea de Stat din 
Moldova (2013-2014); pro-
iectul instituţional „Particu-
larităţile biologice ale tumorii 
ca factori decisivi în trata-
mentul complex al canceru-
lui glandei mamare, director 
de proiect (2015-2018); pro-
iectul de transfer tehnologic 
„Reabilitarea postoperatorie 
a pacientelor cu cancer al 
glandelor mamare” (2017-
2019). 

A participat la multe fo-
ruri ştiinţifi ce naţionale şi 
internaţionale: Zilele On-
cologiei Ieşiene „Terapia 
Cancerului: de la receptor 
la pacient”, Iaşi, România 
(2011); Conferinţa ştiinţi-
fi co-practică „Aplicări de 
lasere în medicină”, Chişi-
nău (2011); Conferinţa şti-
inţifi co-practică pentru ti-
nerii specialişti în oncologie 
„Managementul modern în 
diagnosticul, tratamentul şi 
reabilitarea în oncologie”, 
Chişinău (2012) ş.a.

Este membru al Asoci-
aţiei Internaţionale Breast 
Cancer „Europa Donna” 
din anul 1996, membru 
Consiliului Naţional pen-
tru Atestare şi Acreditare, 
expert în domeniul atestării 
medicale  (2020).

Deţine două medalii de 
aur, obţinute la Expoziţia in-
ternaţională de inovaţii pen-
tru „Inhibitori ai proliferării 
celulelor canceroase” (Bel-
gia) şi la Expoziţia internaţi-
onală INFOINVENT pen-
tru „Inhibitori ai leucemiei 
mieloide umane”, Republica 
Moldova (2013). 

În anul 2020 Larisa So-
froni a fost distinsă cu Or-
dinul „Gloria muncii”.

Bibliografi e selectivă:
**Cernat, Victor. Cancerul ma-

mar la bărbaţi şi reabilitarea me-
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froni. Chişinău : [S. n.], 2004.

**Reabilitarea medicală a bol-
navilor cu afecţiuni pretumorale şi 
cancer mamar / Victor Rabco, Pe-
tru Pihut, Larisa Sofroni [et al.]. – 
Chişinău : [S. n.], 2001. – 96 p.

Sofroni, Larisa. Aspecte 
etiopatogenetice ale cancerului 
primar-multiplu al organelor hor-
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de doctor habilitat în medicină : 
14.00.14 Oncologie și radiotera-
pie / Larisa Sofroni. – Chişinău : 
[S. n. ], 2007. – 188 p.

Sofroni, Larisa. Cancerul pri-
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mamare : (Aspecte etiopatogene-
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Tratat de oncologie / coord.: 
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Institutul Oncologic din Republica 
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Moldova. – Chişinău : [S. n], 2020. – 
1036 p. : il., tab.
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**Bacalîm, Lilia. Correlation 

between molecular and clinical, 
histological characteristics of 
breast cancer in young women / 
Lilia Bacalîm, Larisa Sofroni, Na-
dejda Corobcean // Biological 
Markers in Fundamental and Cli-
nical Medicine. – 2017. – Vol. 1,  
Nr 3. – P. 36-41.

**Bacalîm, Lilia. Riscul de 
apariție a cancerului de colon la pa-
cientele cu cancer al glandei ma-
mare / Lilia Bacalim, Nicolae Ghi-
dirim, Larisa Sofroni // Chirurgia 
(București, Romania). – 2020. – 
Nr Supl. 1 (115). – P. 8.

Machidon, Vitalie. Abordarea 
istorică a teoriei metastatice în 
cancerul mamar / Vitalie Machidon, 
Larisa Sofroni, Diana Tcaciuc // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2017. – Nr 4 (56). – P. 98-101.

Procese mutaționale de repara-
re a ADNului în cancerul de sân și 
ovarian / Valeri Ţuţuianu, Valenti-
na Stratan, Larisa Sofroni [et al.] // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2020. – Nr 4 (68). – P. 76-82.

**Riscul de progresare al can-
cerului mamar LUM A vs. LUM B / 
Lilia Bacalim, Nicolae Ghidirim, 
Larisa Sofroni [et al.] // Congresul 
consacrat aniversării a 75-a de 
la fondarea Universității de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu”, 21-23 octom-
brie 2020, Chişinău. – Chişinău : 
USMF, 2020. – P. 588.

Rolul tratamentului chirurgical 
în cancerul mamar local avansat 
și diseminat / Vitalie Machidon, 
Larisa Sofroni, Diana Sochircă 
[et al.] // Buletinul Academiei de Şti-
inţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2019. – Nr 4 (64). – P. 101-104.

Rolul tratamentului hormonal la 
pacientele tinere cu cancer me-
tastatic al glandei mamare / Lilia 
Bacalim, Nicolae Ghidirim, Larisa 
Sofroni [et al.] // Arta medica. – 
2019. – Nr 3 (72). – P. 104-105.

Sofroni, Larisa. Cancerul glan-
dei mamare – maladia întregii 
civilazații / Larisa Sofroni // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2018. – 
Nr 2/3 (59/60). – P. 132-136.

Tactica hormonoterapiei adju-
vante în cancerul glandei mamare 
la bolnavele afl ate în perioada re-
productivă sau perimenopauză / 

Lilia Bacalim, Larisa Sofroni, Diana 
Tcaciuc [et al.] // Info-Med. – 2016. – 
Nr 2 (28). – P. 140-143.

***
**Гидирим, Н. П. Лечебно-

клинические преимущества и 
экономический показатель ова-
ректомии при раке грудной же-
лезы / Н. П. Гидирим, Л. В. Ба-
калым, Л. И. Софрони // British 
Medical Buletin. – 2016. – Nr 1 
(120). – P. 260-269.

***
Baciu, Gheorghe. Sofroni La-

risa // Baciu, Gheorghe. Profesori 
universitari, absolvenți ai USMF 
„Nicolae Testimițeanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chișinău : [S. n.], 2012. – 
P. 259.

Sofroni Larisa [Resursă electro-
nică] // https://cercetare.usm.md/
wp-content/uploads/16_CV_La-
risa-Sofroni_2020.pdf (accesat: 
18.10.2021).

Elena Barbos-Balinschi

Sorin STATI
1932-2008

Lingvist român, doctor în 
fi lologie, profesor universi-
tar, ex-director al Institutu-
lui de Lingvistică Semiotică 
din Bologna, membru de 
onoare al Academiei Româ-
ne.

S-a născut la 1 februarie 
1932, la Bucureşti, Româ-
nia. A decedat la 16 ianuarie 
2008, la Paris, Franţa. 
Şi-a făcut studiile la Fa-

cultatea de Filologie a Uni-
versităţii din Bucureşti, Sec-
ţia fi lologie clasică, pe care 
o absolvă în 1954. Ulterior 
face studii de doctorat în 
fi lologie la aceeaşi Univer-

sitate. În 1967 susţine cu 
succes teza de doctor în fi -
lologie cu o teză de lingvis-
tică generală „Sistemul sin-
tactic al limbii”, publicată la 
Editura Academiei Române 
sub titlul „Teorie şi metodă 
în sintaxă” şi tradusă în lim-
ba italiană „Teoria e meto-
do nella sintassi”, Bologna, 
Il Mulino, 1972.

Din 1971 s-a stabilit în 
Italia, unde a obţinut cetă-
ţenia italiană (1978).

A predat limba şi litera-
tura română şi lingvistica 
generală la mai multe uni-
versităţi, printre care, din 
1981, a devenit profesor de 
lingvistică generală la Facul-
tatea din Bologna, şi a ţinut 
cursuri la Facultatea de Li-
tere din Veneţia şi Padova.

În 1978 a susţinut al doi-
lea doctorat de stat, cu men-
ţiunea „très honorable”, la 
Universitatea Sorbona (Pa-
ris), cu teza întitulată „Le 
système sémantique des ad-
jectifs dans les langues ro-
manes”, ulterior publicată 
la Paris (editura Jean Fayard, 
1979). Din 1978 a activat 
ca „professore incaricato” 
de lingvistică la Universita-
tea din Messina. În 1980 a 
fost invitat la facultatea de 
Litere şi Filosofi e din Bo-
logna. Din 1990 a ţinut cu 
regularitate cursul de ling-
vistică generală şi aplicată 
la Şcoala Superioară pentru 
Interpreţi şi Traducători din 
Forli. 

Înainte de a părăsi Ro-
mânia a publicat mai multe 
cărţi de teorie lingvistică, 
dar şi de analiză aplicată, cu 
scop didactic: „Interferenţe 
lingvistice. Din istoria rela-
ţiilor lingvisticii cu alte şti-
inţe” (1971), „Elemente de 
analiză sintactică” (1972), 
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„Analize sintactice şi stilisti-
ce” (1970, în colaborare cu 
Gh. Bulgăr); de asemenea, 
volume reunind o publicis-
tică de popularizare lingvis-
tică, de orizont larg cultu-
ral: „Cuvinte româneşti. O 
poveste a vorbelor” (1964), 
„Călătorie lingvistică în 
Ńara muzelor” (1967).

Ulterior s-a dedicat cer-
cetării lingvisticii generale 
şi a fost unul dintre spirite-
le directoare ale moderni-
zării lingvisticii româneşti, 
în epoca de deschidere şi 
sincronizare de la sfârşitul 
anilor ’60. A produs atunci 
lucrări ştiinţifi ce de prim or-
din, noutăţi absolute chiar în 
plan internaţional. A publi-
cat, împreună cu Solomon 
Marcus şi Edmond Nicolau, 
„Introducere în lingvistica 
matematică” (1966; volum 
tradus în 1971 în italiană şi în 
1978 în spaniolă). A coordo-
nat, împreună cu Al. Graur 
şi Lucia Wald, „Tratatul de 
lingvistică generală” (1971). 
A publicat studii de seman-
tică lexicală, în care opera o 
reinterpretare a conceptelor 
esenţiale dintr-o perspectivă 
originală: „Il signifi cato del-
le parole” (1974), „Manua-
le di semantica descrittiva” 
(1978), „Cinque miti della 
parola. Lezioni di lessicolo-
gia testuale” (1986).

În ultimele decenii, spiri-
tul său novator s-a orientat 
spre pragmatica lingvisti-
că, spre teoria textului şi 
analiza dialogului, domenii 
ilustrate strălucit de volu-
mele „Il dialogo. Conside-
razioni di linguistica prag-
matic” (1982) şi mai ales 
„Le transphrastique” (Paris, 
P.U.F., 1990). Una dintre 
contribuţiile sale majore la 
studiul dialogului îl repre-

zintă locul acordat argu-
mentării: conceptul de rol 
argumentativ constituie de 
altfel şi nucleul ultimei sale 
cărţi, „Principi di analisi ar-
gomentativa” (2002).

După 1990 a desfăşurat 
o intensă activitate de cer-
cetare în cadrul Institutului 
de Lingvistică al Academi-
ei Române din Bucureşti, 
colaborând la redactarea 
„Dicţionarului limbii româ-
ne”, „Dicţionarului ortoe-
pic şi de punctuaţie”, „Gra-
maticii limbii române” ş.a.

Profesorul s-a bucurat 
de recunoaşterea şi preţu-
irea confraţilor, a fost vi-
ce-preşedinte al Societăţii 
Internaţionale de Lingvis-
tică Funcţională şi a fost 
ales membru de onoare al 
Academiei Române (1993). 
Preşedinte al Asociaţiei In-
ternaţionale de Analiză a 
Dialogului, membru al So-
cietăţii de Lingvistică din 
Paris, al Societăţii Italiene 
de Lingvistică şi al Socie-
tăţii Italiene de Glotologie, 
membru corespondent al 
Academiei din Bologna.

A lăsat în urmă, pe lângă 
ucenici, cărţi şi idei, o asoci-
aţie activă şi importantă, care 
îi va purta mai departe amin-
tirea. A înfi inţat, în 1990, 
Asociaţia Internaţională de 
Analiză a Dialogului (IADA), 
căreia i-a fost mult timp pre-
şedinte, devenind, în ultimii 
ani, preşedinte de onoare. A 
organizat congresele asoci-
aţiei şi a publicat, în colabo-
rare, mai multe volume din 
seria „Dialoganalyse”.
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Ion DASCĂL
1952

Muzician, dirijor de or-
chestră, acordeonist şi pe-
dagog, Artist al Poporului 
din Republica Moldova.

S-a născut la 2 februarie 
1952, în satul Pelinia, r-nul 
Drochia, într-o familie cu 
tradiţii lăutăreşti.

A evoluat din 1964, sub 
bagheta dirijorală a tatălui 
său, dirijor al Orchestrei de 
Muzică Populară „Dorule-
ţul” din satul natal.

După absolvirea şcolii 
medii din satul natal (1967), 
şi-a continuat studiile la 
Colegiul de Muzică „Ştefan 
Neaga” din Chişinău, Secţia 
teoria şi compoziţia muzicii 
(1967-1973). Ulterior face 
studii la Institutul de Arte 
„Gavriil Musicescu” (azi, 
Academia de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice) (1975-
1980). În 1970 a debutat 
cu Orchestra de Muzică 
Populară „Fluieraş” a Filar-
monicii de Stat în calitate de 
acordeonist.

După absolvirea facultă-
ţii a fost invitat la pupitrul 
dirijoral al Orchestrei „Fol-
clor” a Radioteleviziunii 
Republicii Moldova.

Din 1987 renovează ta-
raful „Mugurel”, comple-
tându-l cu tineri absolvenţi 
ai instituţiilor muzicale. 
Astfel a preluat funcţia de 
dirijor al Orchestrei de Mu-

„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 56-57; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 58-59.

Bibliografi e selectivă:
Dascăl, Ion. Are mama doi fe-

ciori : Aranjament pentru orches-
tra de muzică popular : Partituri / 
Ion Dascăl. – Chișinău : Notograf  
Prim, 2012. – 206 p.

Dascăl, Ion. Un neam, o viață, 
un destin : [piese instrumentale 
și cântece pentru orchestră de 
muzică populară] / Ion Dascăl. – 
Chișinău : [S. n.], 2012. – 303 p.

***
Dascăl, Ion. Ion Dascăl – folclo-

rul muzical și destinul artistului îm-
plinit / Ion Dascăl [Resursă elec-
tronică] // Arhiva de voci. Interviuri 
cu personalități din domeniul cul-
turii. Vol. 1 / Ion Dascăl ; resp. ed.: 
Elena Pintilei, Vasile Bahnaru ; 
coord. și realizare ed., înregistrare 
pe DVD: Mariana Cocieru [et al.] ; 
moderare interviu: Pavel Popa ; 
Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova ; Institutul de Filologie 
al Academiei de Științe a Moldo-
vei. – Chişinău : BNRM, 2016. – 2 
discuri optice electronice (DVD-
Rom).

Dascăl, Ion. Joc mare : Piese 
instrumentale și cântece pen-
tru orchestră de muzică popu-
lară / muzică și aranjament: Ion 
Dascăl // Dascăl, Ion. Un neam, 
o viață, un destin / Ion Dascăl. – 
Chișinău : [S. n.], 2012. – P. 19-30.

Dascăl, Ion. Muzica pentru ea 
a fost o oglindă vitală... : [despre 
regretata Maria Drăgan (1947-
1986)] / Ion Dascăl // Realităţi cul-
turale. – 2014. – Nr 10. – P. 20.

Dascăl, Ion. Orchestra de Muzi-
că Populară „Mugurel” : [înregistrări 
sonore muzicale] / director artistic 
și prim dirijor: Ion Dascăl ; soliști: 
Nicolae Glib, Maria Sarabaș, Ana 
Barbu [et al.]. – Chișinău : Music 
master, [S. a.]. – 1 casetă audio 
STEREO HX-PRO.

***
Buzilă, Serafi m. Dascăl Ion / 

Buzilă, Serafi m. Interpreţi din Mol-
dova / Serafi m Buzilă. – Chişinău : 
[S. n.], 1996. – P. 152-153.

Cântăreaţa Valentina Cojocaru 
şi dirijorul Ion Dascăl au fost oma-
giaţi la Biblioteca Naţională : Tim-
pul. – 2017. – 10 mar. – P. 23.

zică Populară „Mugurel”. 
Concomitent cu activitatea 
artistică a desfăşurat şi ac-
tivitate didactică în calitate 
de profesor la Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plas-
tice din Chişinău.

Orchestra „Mugurel” este 
apreciată de muzicologi ca 
un veritabil laborator de 
creaţie. În colaborare cu 
Centrul de Creaţie Popu-
lară, orchestra a fost im-
plicată la organizarea unor 
master-class-uri, a unor 
seminare cu evoluarea mu-
zicienilor consacraţi şi par-
ticiparea dirijorilor orches-
trelor de muzică populară 
din Moldova şi din alte ţări. 
În cadrul acestor activi-
tăţi, Orchestra „Mugurel” 
a lansat tineri interpreţi de 
muzică populară şi un şir 
de CD-uri, printre care: Ni-
colae Glib şi Maria Sarabaş 
(2005); Andrei Serafi m, Bo-
toşani (2004) ş.a. De mare 
succes se bucură CD-ul cu 
piese instrumentale apărut 
la Bucureşti, CD-ul inter-
pretei Margareta Clipa, care 
colaborează cu orchestra 
„Mugurel” la realizarea, îm-
preună cu Ioana Căpraru, a 
unui fi lm muzical „Cânte-
cele noastre toate…”.

Orchestra de Muzică Po-
pulară „Mugurel” a susţi-
nut aproximativ 1000 de 
concerte şi a înregistrat zeci 
de CD-uri cu interpreţi din 
Republica Moldova şi Ro-
mânia.

Pentru activitatea sa fruc-
tuoasă a fost apreciat cu 
titluri şi distincţii de stat: 
„Artist Emerit din Republi-
ca Moldova” (1993); „Meri-
tul Civic” (1994); „Artist al 
Poporului” (2010), ordinul 
„Gloria Muncii” (2001).

A se vedea şi articolele din 
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Cocieru, Mariana. Maestrul Ion 

Dascăl – destinul artistului împli-
nit / Mariana Cocieru // Realităţi 
culturale. – 2017. – Nr 2. – P. 11.

Ion Dascăl // Localitățile Repu-
blicii Moldova : Itinerar documen-
tar-publicistic ilustrat. Vol. 10. – 
Chișinău, 2012. – P. 261.

Ion Dascăl : [acordeonist, di-
rector artistic şi prim dirijor al 
Orchestrei de Muzică Populară 
„Mugurel”] // Timpul. – 2012. – 
3 febr. – P. 3.

Nicolaescu, Gheorghe. Mai 
mult decât un Spiritus Rector : 
[despre maestrul Ion Dascăl, diri-
jorul Orchestrei de Muzică Populară 
„Mugurel”] / Gheorghe Nicolaescu // 
Realităţi Culturale. – 2014. – 
Nr 2. – P. 26.

Nicolaescu, Gheorghe. Un 
model în desenul trinciului exis-
tenţial : [dirijorul Ion Dascăl] / 
Gheorghe Nicolaescu // Realităţi 
Culturale. – 2015. – Nr 2. – P. 13.

Roibu, Nicolae. La un popas 
aniversar : Orchestra „Mugurel” şi 
dirijorul Ion Dascăl / Nicolae Roibu // 
Moldova. – 2017. – Ianuarie/Fe-
bruarie. – P. 28-33. 

Roșca, Denis. Dascăl Ion // 
Roșca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei și a Republicii Moldova / 
Denis Roșca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 184.

Maria S. Ciobanu

Constantin N. ARSENI
1912-1994

Medic neurochirurg ro-
mân, neuro-morfopatolog, 
doctor în medicină, profe-
sor universitar, întemeieto-
rul şcolii româneşti de neu-
rochirurgie, membru titular 
al Academiei Române. 

S-a născut la 3 februarie 
1912, în s. Dolhasca, jud. 

Suceava. A decedat la 5 iulie 
1994, la Bucureşti.

După absolvirea liceului 
din Bacău, în 1929, s-a în-
scris la Facultatea de Me-
dicină din Cluj. În 1935, a 
terminat studiile univer-
sitare şi peste un an şi-a 
susţinut teza de doctor în 
medicină cu teza „Neuro-
tomia juxtaprotuberanţială 
în tratamentul nevralgiei 
intermitente de trigemen” 
(1936). Din anii studenţiei a 
lucrat în clinica de boli in-
terne sub conducerea pro-
fesorului Iuliu Haţieganu. 
Pe tânărul student îl atrăgea 
chirurgia creierului, după ce 
a asistat la o operaţie efec-
tuată de Dimitrie Bagdasar 
în Spitalul de Urgenţă din 
Bucureşti. Astfel că, la vâr-
sta de 23 de ani, îşi începe 
şcoala în domeniul neuro-
chirurgiei, sub conducerea 
şi îndrumarea lui Bagdasar, 
proaspăt întors din Ameri-
ca. În perioada 1936-1946 a 
lucrat direct cu profesorul 
Dumitru Bagdasar, însă ac-
tiva şi la Spitalul de Urgenţă. 
În acest timp, şi-a dezvoltat 
cunoştinţele despre neuro-
logia patologică, el deve-
nind conferenţiar universi-
tar, apoi profesor titular de 
neurochirurgie la Catedra 
de anatomie patologică din 
cadrul Facultăţii de Medici-
nă din Bucureşti, sub îndru-
marea profesorului Ion Ni-
culescu, pe care a condus-o 
până în 1991. În 1976 a pri-
mit titlul de doctor docent. 
În anul 1946, după moartea 
prematură a doctorului Du-
mitru Bagdasar, preia func-
ţia de manager al Secţiei de 
neurochirurgie a Spitalului 
Central de Boli Nervoase 
din Bucureşti. Din 1975 a 
redenumit Clinica de Ne-

urochirurgie din Bucureşti 
în Spitalul Clinic de Neuro-
chirurgie „Profesor doctor 
Dumitru Bagdasar”, unita-
tea medicală fi ind cel mai 
mare spital de neurochirur-
gie din Europa, având 650 
de paturi. 
Şi-a consacrat întreaga 

viaţă medicinei şi pe parcur-
sul activităţii sale a efectuat 
zeci de mii de operaţii chi-
rurgicale, a creat o şcoală de 
neurochirurgie româneas-
că. A avut câteva contribu-
ţii originale, recunoscute de 
lumea medicală internaţio-
nală. A fost primul medic 
din lume care a abordat 
studiul tumorilor de nuclei 
bazali, în 1942. A descris un 
nou sindrom neurologic: 
logoreea şi hiperkinezia.

A îmbinat cu mult succes 
activitatea de medic şi cer-
cetător ştiinţifi c, precum şi 
de cadru didactic. Activi-
tatea ştiinţifi că a profeso-
rului a fost orientată către 
elaborarea unor noi tehnici 
operatorii, rezultatele fi -
ind sintetizate în cele 64 de 
monografi i şi tratate, ajunse 
manuale de căpătâi pentru 
generaţii întregi de studenţi 
la medicină. Dintre nume-
roasele publicaţii, amin-
tim: „Traumatologia cra-
nio-cerebrală” (C. Arseni, 
I. Oprescu), „Semiologia 
neurologică” (C. Arseni şi 
L. Popovici), „Anatomia 
patologică a tumorilor sis-
temului nervos” (C. Arseni 
şi M. Carp), „Tratat de ne-
urologie”, în cinci volume, 
„Parazitozele sistemului 
nervos central” (C. Arseni, 
A. V. Ciurea). A publicat 
şi lucrări excepţionale în 
domeniul neurochirurgiei 
pediatrice, pe care le pu-
tem considera studii de 
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referinţă: „Probleme de 
diagnostic neurochirurgical 
în patologia infantilă”, „Pa-
tologia vertebro-medulară 
neurochirurgicală”, „Tul-
burări viscelo-vegetative şi 
trofi ce în leziunile encefa-
lice” ş.a.  Studiile sale au 
rămas clasice în domeniul 
neurochirurgiei, în special 
în parazitozele sistemului 
nervos central (lucrările 
sale fi ind în acest dome-
niu citate inclusiv în anul 
2012), în abcese cerebrale, 
în traumatologie cranio-
cerebrală ş.a. Totodată, 
medicul şi profesorul este 
autorul a peste 250 de arti-
cole ştiinţifi ce publicate în 
periodice de specialitate din 
ţară şi peste hotare.

A fost printre întemeie-
torii Societăţii Române de 
Neurochirurgie, fondată în 
anul 1982, şi a fost primul 
preşedinte (1982-1991). A 
fost ales membru al Aca-
demiei de Ştiinţe Medicale 
din România şi preşedinte 
al acestui for în anii 1981 
şi 1990, membru al Acade-
miei de Medicină din New 
York, al Societăţii Regale de 
Medicină din Londra, al So-
cietăţii Franceze de Neuro-
logie, al Societăţii Interna-
ţionale de Neurochirurgie, 
al societăţilor de neurochi-
rurgie din Londra, Madrid, 
Moscova, Paris ş.a. A fost 
ales membru corespondent 
(1974) şi membru titular al 
Academiei Române (1985). 

Profesorul Constantin 
Arseni a reprezentat pilonul 
principal al Şcolii de Neu-
rochirurgie Modernă din 
România, de după al Doilea 
Război Mondial. Activitatea 
medicului sucevean a adus 
o contribuţie importantă în 
dezvoltarea medicinii din 

România din partea a doua 
a secolului trecut. Din anul 
2002, Clinica de Neurochi-
rurgie din Bucureşti poartă 
numele de „Spitalul Bagda-
sar-Arseni.

Pentru întreaga sa activi-
tate a fost distins cu ordine, 
distincţii: precum Ordinul 
Muncii clasa a II-a (1964), 
Ordinul Meritul Sanitar 
clasa I (1970) „pentru me-
rite deosebite în domeniul 
ocrotirii sănătăţii populaţiei 
din ţara noastră”.

Bibliografi e selectivă:
Arseni, Constantin. Bazele se-

miologice ale practicii neurologice 
şi neurochirurgicale. Vol. 2 / Con-
stantin Arseni, Popoviciu Liviu. – 
Bucureşti : Editura Medicală, 
1991. – 391 p.

Arseni, Constantin. Meningo-
encefalocele şi meningomieloce-
le / Constantin  Arseni, L. Horvath. – 
Bucureşti : Editura Medicală, 
1984. – 125 p.

Arseni, Constantin. Patolo-
gia stărilor de veghe şi de somn / 
Constantin Arseni, Liviu Popo-
vici. – Bucureşti : Editura Ştiin-
ţifi că şi Enciclopedică, 1984. – 
492 p.

Arseni, Constantin. Patologia 
vertebro-medulară neurochirur-
gicală / Constantin Arseni, Mihai 
Simionescu. – Bucureşti : Editura 
Medicală, 1968. – 382 p.

Arseni, Constantin. Problema-
tica sănătăţii azi şi în viitor / coord.: 
Constantin Arseni. – Bucureşti : 
Editura Academiei Republicii So-
cialiste România, 1984. – 157 p.

Arseni, Constantin. Proble-
me de terapie intensivă şi de 
anestezie în neurochirurgie, ne-
urologie şi psihiatrie / Constantin 
Arseni. – Bucureşti : Editura Di-
dactică şi Pedagogică, 1978. – 
420 p.

Arseni, Constantin. Supura-
ţiile chirurgicale endocraniene / 
Constantin Arseni. – Bucureşti : 
Editura Medicală, 1983. – 319 p.

Arseni, Constantin. Tulburări 
viscelo-vegetative şi trofi ce în 
leziunile encefalice / Constantin 
Arseni, Mihai Ioan Botez. – Bu-

cureşti : Editura Academiei Repu-
blicii Socialiste România, 1971. – 
402 p.

Enciclopedie de neurologie 
şi neurochirurgie. Vol. 1 : A-C / 
red.: Arseni, Constantin. – Bu-
cureşti : Editura Academiei Ro-
mâne, 1992. – 414 p.; Vol. 2 : 
D-F / red.: Arseni, Constantin. – 
Bucureşti : Editura Academiei Ro-
mâne, 1993. – 460 p.

Informatica medicală / red.: 
Ovidiu Popescu, pref.: Constantin 
Arseni. – Bucureşti : Editura Medi-
cală, 1988. – 352 p.

***
Arseni, Constantin // Enciclo-

pedia marilor personalităţi din 
istoria, ştiinţa şi cultura româ-
neasca de-a lungul timpului. 
 Vol. 3 / editor: Ion Văduva-Poe-
naru. – Bucureşti : [S. n.], 1999. – 
P. 514-518.

Maria S. Ciobanu

Petru COCÎRŢĂ
1947

Specialist în domeniul bi-
ologiei, ecologiei şi protec-
ţiei mediului, doctor în şti-
inţe biologice, conferenţiar 
cercetător.

S-a născut la 4 februarie 
1947 în satul Cărpineni, ra-
ionul Hânceşti. A trecut, cu 
familia, prin calvarul stali-
nist, fi ind deportat la vârsta 
de doi ani în Siberia.

A absolvit cu menţiune 
şcoala medie din satul natal 
(1964) şi Facultatea de Bio-
logie şi Pedologie a Univer-
sităţii de Stat din Moldova 
(1970). Ulterior este docto-
rand la Grădina Botanică a 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
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dovei cu stagii la Institutul 
de Hidrobiologie a Acade-
miei de Ştiinţe a Ucrainei 
(1970-1973).

În anul 1974 susţine teza 
de doctor în ştiinţe biologice 
cu tema „Algele cianofi te – 
provocatoare de înfl orire a 
apei în bazinele acvatice din 
Moldova şi relaţia acestora 
cu azotul”.

A fost colaborator ştiinţifi c 
la Grădina Botanică a AŞM 
(1973-1976), lector la Uni-
versitatea de Stat din Chi-
şinău (1976-1977), colabo-
rator ştiinţifi c superior, şef  
de grupă la Filiala din Mol-
dova a Institutului Central 
de Cercetări Ştiinţifi ce în 
Domeniul Utilizării Com-
plexe a Resurselor Acvatice 
(1977-1990), transforma-
tă din anul 1986 în Filiala 
din Moldova a Institutului 
de Cercetări Ştiinţifi ce în 
Domeniul Hidrotehnicii şi 
Melioraţiei din Ucraina. În 
această perioadă, în colabo-
rare cu savanţii din centrele 
ştiinţifi ce din ţară şi de peste 
hotare, a dezvoltat şi argu-
mentat importante concep-
ţii şi legităţi, acte normative 
în domeniul ecologiei acva-
tice şi protecţiei mediului, 
printre care: principiile şi 
aprecierile normelor de ca-
litate a apei în sistemele de 
irigare prin picătură (1983, 
1986), în sistemele de infi l-
trare artifi cială a apei (1985) 
şi în sistemele zootehnice 
(1989), precum şi în cazuri-
le de folosire pentru irigare 
a apelor mineralizate din 
zona de Sud a Republicii 
Moldova (1991); elabora-
rea noilor principii şi re-
glementări de combatere 
a concreşterilor biologice 
în sistemele de irigare prin 
picătură (1988); elaborarea 

unui nou standard privind 
calitatea apei pentru irigare 
în ţărilor CAER (1986) ş.a. 

Exercită funcţia de şef  
de Direcţie ştiinţă, monito-
ring şi normative ecologice 
a Departamentului de Stat 
pentru Protecţia Mediului 
şi Resurse Naturale (1990-
1991), director, prim-direc-
tor adjunct, şef  de labora-
tor al Institutului Naţional 
de Ecologie (1991-2006), 
fi ind unul din fondatorii 
săi. După perioada de re-
structurare a instituţiilor 
de cercetare din Republica 
Moldova, este şef  de labo-
rator, colaborator ştiinţifi c 
coordonator al Institutului 
de Ecologie şi Geografi e al 
AŞM (2006-2015).

Concomitent cu activita-
tea de cercetare, participă 
activ la procesul de educaţie 
şi instruire: la Universitatea 
de Stat din Moldova (1976-
1980) – pregătirea specia-
liştilor de înaltă califi care în 
domeniile botanică, hidro-
biologia şi protecţia mediu-
lui cu abilitare generală de 
învăţători în biologie şi chi-
mie; la Institutul Naţional 
de Ecologie (1996-2005) – 
pregătirea doctoranzilor în 
domeniile protecţia mediu-
lui, ecologie şi geografi e; la 
Inspectoratul ecologic de 
stat (2003-2006) – cursuri 
de perfecţionare a cadrelor 
de înaltă califi care în dome-
niile monitoringul ecologic 
şi protecţia mediului; la In-
stitutul de Ecologie şi Ge-
ografi e şi la Universitatea 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (2006-2018) – pregă-
tirea specialiştilor licenţiaţi, 
masteranzi şi doctoranzi în 
domeniile protecţia mediu-
lui, ecologie şi geografi e etc.

Este autor şi coautor al 

documentelor legislativ-
normative din Republica 
Moldova: Legea protecţia 
mediului (1993); Programul 
Naţional Strategic de Ac-
ţiuni în domeniul Protec-
ţiei Mediului Înconjurător 
(1995); Regulamentul Siste-
mului de Monitoring Eco-
logic Integrat (1998); Siste-
me şi informaţii electronice 
de mediu în Republica Mol-
dova (2007); Metode şi 
echipament de colectare a 
artropodelor: Ghid ştiinţifi -
co-practic (2014); Legislaţia 
ecologică a Republicii Mol-
dova: Catalog şi Ghid ştiin-
ţifi co-practic al documente-
lor (2008, 2015) ş.a.

De asemenea este coau-
torul şi contribuitorul unor 
documente internaţiona-
le: Convenţia ONU de la 
Arhus, Danemarca (1998), 
Rapoartele de baza în pro-
bleme de monitoring şi 
evaluare a apelor subterane 
transfrontaliere (5 volume), 
Geneva, Elveţia (1999); Ra-
poartele Globale de Mediu 
(2003, 2007, 2012) ş.a. 

Semnează peste 570 de 
publicaţii ştiinţifi ce şi cir-
ca 160 de publicaţii de po-
pularizare, disponibile în 
circa 20 de limbi (română, 
ucraineană, rusă, engleză, 
franceză, spaniolă, chineză, 
arabă etc.).

În perioada 1975-1989 
a fost preşedintele Secţiei 
pentru tineri savanţi şi spe-
cialişti în domeniul mediu-
lui la Societatea Obştească 
pentru Ocrotirea Naturii 
din Moldova. Este unul din-
tre fondatorii Mişcării Eco-
logiste din Moldova (1989), 
membru al colegiului şi vi-
ce-preşedinte (1989-1996), 
membru de onoare (din 
2015). Din 1996 organi-
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zează Fundaţia Obştească 
„Pronatura”, care din 1998 
este transformată în Asoci-
aţia Obştească „Pronatura”, 
al cărei preşedinte este până 
în anul 2020. A contribu-
it la organizarea Centrului 
Regional de Mediu (REC-
Moldova) (1998), fi ind ales 
preşedinte al Consiliului 
Consultativ REC-Moldova 
(1999-2002).

Coordonator naţional al 
Programului „Anul Euro-
pean de Conservare a Na-
turii – 1995” la Consiliul 
Europei (1994-1995); con-
sultant naţional al UNEP; 
ELI/PAC (Nairobi, Kenya), 
efectuând analize ale legis-
laţiei de mediu (1994-1995); 
coordonator şi responsabil 
naţional la elaborarea şi im-
plementarea programelor 
unifi cate de supraveghere 
a mediului în bazinul râului 
Prut (1993-1994); coordo-
nator al Punctului Naţio-
nal Focal INFOTERRA 
(UNEP, 1993-2014); repre-
zentant al Ministerului Me-
diului la Centrul de Acredi-
tare în domeniul Evaluării 
Conformităţii Produselor 
(CAECP) din Republica 
Moldova (2006-2014) etc.

A fost expert naţional în 
Programul Dunărean de 
Mediu (1992-1998); ex-
pert naţional în proiectul 
TACIS „Development of  
Common Environmen-
tal Policies in the NIS and 
Mongolia” (Reevaluarea 
legislaţiei acvatice a Repu-
blicii Moldova privind con-
formitatea [armonizarea] 
cu legislaţia privind calitatea 
apei a Uniunii Europene şi 
reevaluarea necesitaţilor in-
stituţionale) (1998-1999); 
expert naţional la pregătirea 
rapoartelor globale de me-

diu (Geneva, 2000-2007); 
expert internaţional al Zoï 
Environment Network 
(Geneva, 2010-2014) etc.

Membru al colegiului De-
partamentului de Stat pentru 
protecţia mediului şi resurse 
naturale (1990-1993), al Con-
siliului Ştiinţifi c al Institutului 
Naţional de Ecologie (1991-
2006), al Consiliului Director 
al INFOTERRA (UNEP) 
(1998-2000), al grupului de 
lucru monitoring ecologic 
al Comitetului de politică de 
mediu al ONU (2000-2006); 
membru de Onoare al Miş-
cării Ecologiste din Moldova 
(2005); membru al Consiliu-
lui Ştiinţifi c al Institutului de 
Ecologie şi Geografi e (2006-
2015); membru corespon-
dent (1996) şi membru titular 
(1998) al Academiei Interna-
ţionale de Informatizare de 
pe lângă ONU.

Menţiuni: laureat al Pre-
miului de Stat pentru ti-
neri cercetători ştiinţifi ci şi 
specialişti (1980); Premiul 
Fundaţiei Soros (1994); di-
plome ale Autorităţii cen-
trale de mediu (1997, 1998, 
2005, 2007, 2016), ale Insti-
tutului Naţional de Ecolo-
gie (1997, 2007), ale Mişcă-
rii Ecologiste din Moldova 
(2005), ale Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (2006), 
ale Guvernului Republicii 
Moldova (2012) ş.a. 

Distincţii: „The Albert 
Einstein Award of  Excel-
lence” şi „Gold Medal for 
Moldova” ale Institutu-
lui Bibliografi c American 
(2011) etc.

Deţine titlul onorifi c „Ex-
celenţă în protecţia mediu-
lui al RSS Moldovenească” 
(1983). Devine Cetăţean de 
onoare al satului Cărpineni 
(2008).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 58-60; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 70-71. 

Bibliografi e selectivă:
Cocîrţă, Petru. Comuna Căr-

pineni. Vol. 2 : Geneza neamu-
lui Cocîrță/Cocârță. – Chișinău : 
[S. n.], 2021. – 172 p.

Cocîrţă, Petru. Republica 
Moldova. Comuna Cărpineni : 
Geneza neamului Bîrdan. – 
Chișinău : [S. n.], 2020. – 108 p. 

***
Кокырцэ Петру. Синезе-

лëные водоросли – возбудители 
„цветения” воды в водоемах и их 
отношение к азоту / Ин-т эколо-
гии и географии ; Петру Кокыр-
цэ. – Chișinău : [S. n.], 2019. – 
170 p. 

***
Cocîrţă, Petru. Conceptul dez-

voltării durabile în Republica Mol-
dova : viziune generală / Petru 
Cocîrță // Cadastru și Drept. Vol. 
48. – Chişinău : UASM, 2018. – 
P. 246-249.

Cocîrţă, Petru. Dezvoltarea 
sistemului legislativ-normativ de 
mediu în Republica Moldova / Pe-
tru Cocîrță // Agronomie şi agroe-
cologie. Vol. 52 (1). – Chişinău : 
UASM, 2018. – P. 558-561.

Cocîrţă, Petru. Dezvoltarea 
turismului în Republica Moldova : 
repere și soluții / Petru Cocîrță // 
Studii Europene. – 2016. – Nr 8. –
P. 63 – 82.

Cocîrţă, Petru. Note privind ari-
ile naturale protejate în Republica 
Moldova / Petru Cocîrță // Impac-
tul antropic asupra calității mediu-
lui : Culegere de articole științifi ce 
dedicată dlui Ion Dediu, membru 
corespondent AȘM la 85 de ani 
de la naștere și 62 ani de activi-
tate științifi că. – Chișinău :  Impre-
ssum, 2019. – P. 281-289.

Cocîrţă, Petru. Note privind ca-
litatea apei fl uviului Nistru în sec-
torul RDC al Republicii Moldova / 
Petru Cocîrță // Biodiversitatea 
în contextul schimbărilor climati-
ce. – Chișinău : Universitatea de 
Stat „Dimitrie Cantemir”, 2018. – 
P. 235-238.

Cocîrţă, Petru. Păstrarea me-
moriei neamului – imperativ al 
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timpului : Studiu de caz : victimele 
regimului comunist în anii 1940-
1953 din comuna Cărpineni, r-nul 
Hîncesti din Republica Moldova / 
Petru Cocîrță // Comunități Etni-
ce și Diaspora în timp și spațiu. – 
Chişinău : Biotehdesign, 2019. – 
P. 63-66. 

Cocîrţă, Petru. Problemele mo-
nitoringului apelor de suprafață în 
bazinul hidrografi c al râului Răut / 
Petru Cocîrță // EU Integration 
and Management of the Dniester 
River Basin. – Chişinău : Eco-TI-
RAS, 2020. – P. 153-156.

Cocîrţă, Petru. Propuneri de 
reactualizare a subsistemului de 
monitoring a apelor de suprafață 
în bazinul hidrografi c Răut / Petru 
Cocîrță // Mediul şi dezvoltarea 
durabilă : Conferinţă ştiinţifi că 
naţională cu participare internaţi-
onală, ediţia a 5-a, jubiliară, 30-31 
octombrie 2020, Chişinău. – Chi-
şinău : UST, 2020. – P. 39-42.

Cocîrţă, Petru. Starea pășu-
nilor în raionul Anenii Noi din 
Republica Moldova : probleme și 
soluții / Petru Cocîrță // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 3 
(333). – P. 172-177.

***
Cocîrță Petru // Localitățile 

Republicii Moldova : Itinerar do-
cumentar publicistic ilustrat. Vol. 
3. – Chișinău : [S. n.], 2001. – 
P. 330-331.

Petru Cocîrță, doctor, confe-
rențiar cercetător, Eminent în 
protecția mediului [Resursă elec-
tronică] // http://ns1.asm.md/ad-
ministrator/fi siere/activitati/f2003.
pdf (accesat: 14.09.2021).

Elena Barbos-Balinschi

Alexandru GANENCO
1942

Istoric, publicist, editor, 
ofi ţer de contrainformaţii, 
colonel în retragere.

S-a născut la 5 februarie 
1942, în satul Carahasani, 
jud. Cetatea Albă (azi, r-nul 
Ştefan Vodă).
Şi-a început studiile la 

şcoala de 7 ani din sat, după 
care a continuat la Şcoala 
medie din s. Slobozia, r-nul 
Ştefan Vodă (1959).
Şi-a continuat studiile la 

Facultatea de Istorie a Uni-
versităţii de Stat din Moldo-
va (1959-1964).

După absolvire şi-a înce-
put activitatea profesională 
în calitate de director al şco-
lii de opt ani din s. Cerlina, 
r-nul Soroca (1964), apoi în 
şcoala nr. 5 din oraşul So-
roca.

Ulterior a fost ales la di-
ferite funcţii în organele 
comsomolului, apoi in orga-
nele de partid din raioanele 
Soroca şi Râşcani (1966-
1970). Din 1971-1980 a fost 
ales în posturi de răspundere 
în Comitetul raional de par-
tid Râşcani.

Între anii 1980-2000 a 
fost ofi ţer al organelor se-
curităţii statului.

În timpul războiului mol-
do-rus de pe Nistru, din 
1992, a condus detaşamen-
tele cu destinaţie specială 
din răndurile voluntarilor, 

printre care: „Burundu-
cii”, „Răzeşii”, „Haiducii”, 
„Vector” ş.a.

Din 1995-2000 a activat 
în funcţie de şef  al Direc-
ţiei municipale Chişinău al 
Serviciului de Informaţii şi 
Securitate, membru al cole-
giului SIS (din 1998). Este 
expert în problemele de se-
curitate a statului.

În prezent îşi aduce apor-
tul în procesul didactic şi 
educativ al tinerilor ofi ţeri 
de informaţii, ţinând pre-
legeri, în cadrul Institutului 
Naţional de informaţii şi 
Securitate „Bogdan, înte-
meietorul Moldovei”.

A participat cu comuni-
cări ştiinţifi ce la întruniri 
şi conferinţe în Republica 
Moldova şi România pe do-
meniul informaţie şi con-
trainformaţie. A participat 
la sesiunea de comunicări 
ştiinţifi ce a Conferinţei şti-
inţifi ce, dedicate celor 100 
de ani de la intrarea Româ-
niei în Războiul de Întregire 
(1916) şi 75 de ani de la in-
trarea României în Războ-
iul de Reîntregire Naţională 
(1941), eveniment organi-
zat de Academia Oamenilor 
de Ştiinţă (Militari) din Ro-
mânia (Maia, Ilfov, 2016). 
A prezentat comunicarea 
„KGB duşmanul poporu-
lui român din Basarabia şi 
Transnistria”. În 2017 la 
aceeaşi conferinţă a prezen-
tat comunicarea „Serviciile 
speciale – instrument al ex-
pansiunii imperiului rus şi a 
URSS”.

A fost selectat din cei mai 
buni ofi ţeri ai serviciului din 
Republica Moldova pentru 
a trece o stagiere avansată 
în Statele Unite ale Americii 
„International Intelligence 
Academy” (aprilie, 1999). 
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Participă la Congresul II 
al Alianţei Internaţionale 
Creştin-Ortodoxe a ofi ţeri-
lor, Râmnicul Vâlcea, Ro-
mânia (2012) ş.a.

Din 2002 este cofondator 
al Fundaţiei Social-Cultura-
le „Draghiştea”. Şi-a adus 
contribuţia ca publicist şi 
autor a cca 78 de eseuri des-
pre mai multe localităţi ale 
Republicii Moldova. Ultimii 
ani s-a dedicat şi scrierii mai 
multor studii, traducerii, cu-
getări, aforisme ş.a. A editat 
în colaborare studii mono-
grafi ce: „Istoria serviciilor 
secrete. Breviar” (2004), 
„Horeşti pe Botna” (2008), 
„Satul Carahasani împovă-
rat de ani” (2015), „Albi-
na cu zumzet de un secol” 
(2019), „Vorbe de duh” 
(2020), „Armata română 
sub lupa Imperiului Rus: 
1912. Reconstituiri” (2021), 
volumul-restituire „Armata 
română sub lupa Imperiului 
Rus”, lucrare secretă, apă-
rută la Sankt- Peterburg în 
1912, editată de Statul Ma-
jor al Armatei Ruse (2021) 
ş.a.

A colaborat la publicaţii 
periodice, precum „Făclia”, 
„Gazeta Satelor” ş.a., unde 
îngrijeşte rubrica specială 
„Vorbe de duh”.

Membru fondator al 
Asociaţiei Veteranilor de 
Război a SIS. Membru fon-
dator al Alianţei Interna-
ţionale Creştin-Ortodoxe 
a Ofi ţerilor din România. 
Membru activ al Clubului 
Istoricilor, care activează la 
Biblioteca Centrală a BM 
„B. P. Hasdeu”.

Pentru contribuţia sa la 
asigurarea securităţii naţi-
onale a fost înalt apreciat 
prin distincţii de stat, pre-
cum medaliile: „Meritul 

Militar” (1992), „Pentru 
Vitejie” (1993), medalia 
comemorativă „Mareşalul 
Gheorghe Jukov” (1995), 
„Crucea Comemorativă” 
(2017), medalia Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei 
„Nicolae Milescu Spătaru” 
(2019); Ordinul „Credinţă 
Patriei” de gradul 3 (2012).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău. – 2017. – P. 74-75.

Bibliografi e:
Ecoul Unirii : 100 de ani / editor: 

Alexandru Moraru, Alexandru Ga-
nenco. – Chișinău : [S. n.], 2018. – 
60 p.

Ganenco, Alexandru. Armata 
română sub lupa imperiului rus / 
Alexandru Ganenco, Alexandru 
Moraru. – Chișinău : Tipocart 
Print, 2021. – 268 p. 

Ganenco, Alexandru. Basara-
bia. Românii și pământurile lor / 
Alexandru Ganenco, Alexandru 
Moraru. – Chișinău : Tipocart 
Print, 2018. – 52 p.

Ganenco, Alexandru. Teatrul 
gândurilor / Alexandru Ganenco. – 
Chișinău : Tipocart Print, 2021. – 
128 p.

Ganenco, Alexandru. Victi-
mele ocupanţilor sovietici şi că-
lăii lor : Documente şi Materiale / 
editor: Alexandru Moraru, Ale-
xandru Ganenco ; trad. doc. din 
rusă: Alexandru Moraru. – Chi-
şinău : Tipocart Prnt, 2018. – 
396 p. 

Ganenco, Alexandru. Vorbe 
de duh / Alexandru Ganenco. – 
Chișinău : Draghiștea, 2020. – 88 p.

***
Ganenco, Alexandru. Pan 

Halippa în audienţă la V. Lenin 
(Ulianov) în ajunul Unirii (1917) / 
Alexandru Ganenco // Gazeta sa-
tului. – 2018. – Nr 35 (83). – P. 3.

Ganenco, Alexandru. Vorbe 
de duh / Alexandru Ganenco // 
Făclia. – 2021. – 2 iul. – P. 8.

Ganenco, Alexandru. Vorbe 
de duh / Alexandru Ganenco // 
Gazeta satelor. – 2021. – Nr 30 
(221). – P. 4.

***
Leașco, Ion. Alexandru Ga-

nenco / Ion Leașco // Localităţile 

Republicii Moldova : Itinerar do-
cumentar-publicistic ilustrat. Vol. 
3. – Chişinău : [S. n.], 2001. – P. 
174-175.

Moraru, Alexandru. Alexandru 
Ganenco: „Niciodată nu m-am 
gândit că soarta mă va aduce în 
această clădire (…). Peste câțiva 
ani, ea a devenit sediul Bibliote-
cii orășenești „Jdanov” [Resursă 
electronică] // https://chisinauca-
pitala.wordpress.com/2021/04/13/
alexandru-ganenco-niciodata-nu-
m-am-gandit-ca-soarta-ma-va-
aduce-in-aceasta-cladire-peste-
cativa-ani-ea-a-devenit-biblioteca-
jdanov/ (accesat: 02.09.2021).

Moraru, Alexandru. Fiu de 
țăran ajuns colonel, editor și publi-
cist : [despre colonelul Alexandru 
Ganenco la 75 de ani] / Alexan-
dru Moraru // Literatura şi arta. – 
2 febr. – 2017. – P. 7.

Vizitiu, Svetlana. Alexandru 
Ganenco, colonel, publicist, autor 
de carti la Clubul Impresii din via-
ta si carti [Resursă electronică] // 
https://impresiidinviatasicarti.
wordpress.com/2018/06/19/ale-
xandru-ganenco-colonel-publi-
cist-autor-de-carti-la-clubul-im-
presii-din-viata-si-carti/ (accesat: 
02.09.2021).

Maria S.Ciobanu

Gr igore PANTAZI
1872-1939

Regizor de teatru, actor, 
poet, muzician, artist plas-
tic, maestru de balet român, 
artist coregraf  de reputaţie 
europeană.

S-a născut la 5 februarie 
1872, în satul Costiceni, ţi-
nutul Hotin. A decedat la 11 
iunie 1939, în suburbia Ho-
recea a oraşului Cernăuţi.

Se trage dintr-o familie 
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veche şi nobilă. Străbunicul 
său a fost comis în Divanul 
Domnului Moldovei.

A studiat pictura la Liceul 
din Cernăuţi, apoi dreptul 
la Facultatea Juridică a Uni-
versităţii „Franz Iosif  ” din 
Cernăuţi şi la Viena. După 
absolvire a revenit la Cer-
năuţi, unde ocupă postul de 
funcţionar în administraţia 
Bucovinei.

A debutat la 19 ianuarie 
1894 în paginile revistei 
„Junimea literară” din Cer-
năuţi cu tablourile „Soare-
le” şi „Visul marinarului” 
şi compoziţia „Tricolorul”, 
alcătuite din şase pânze. Ca 
pictor a fost atras de peisa-
jele din valea Prutului de la 
Costiceni, scriind şi schiţe 
pentru scenografi a unor 
spectacole de teatru. 

A condus timp de 18 ani 
ediţia în limba română a 
„Monitorului Ofi cial” aus-
triac din Viena (1904-1921).

A semnat coregrafi a 
operetelor naţionale „Crai 
Nou” de Ciprian Porum-
bescu, „Moş Cicârlan” de 
Tudor Flondor şi a unor 
spectacole date de Socie-
tatea Muzicală „Armonia” 
din Cernăuţi şi Reuniunea 
Muzical-dramatică „Ciprian 
Porumbescu” din Suceava.

Între anii 1933-1941 a 
fost iniţiatorul şi animato-
rul (director) Teatrului ro-
mân din Cernăuţi.

A montat pe scenele cernă-
uţene o suită de feerii („Tri-
colorul”,  „Muzica”,  „Înăl-
ţăm sufl etul”,  „Cântecul 
neamului”, „Luceafărul”). 

A prezentat la Viena şi 
Bucureşti, atât la curţile re-
gale, cât şi la Operă baletul 
„Nippes”, compus de Jo-
seph Bayer. La Teatrul Na-
ţional din Praga a reprezen-

tat piesa „Prometeu” sub 
muzica lui Beethoven. La 
Budapesta a prezentat piesa 
„Fluierul fermecat”.

Ultimii ani de viaţă   a 
scris mai bine de 50 de ba-
lete, printre care: „Floarea 
nufărului”, „Cămaşa de ur-
zici”, „În semnul crucii”, 
„Aventurile cheferistului” 
(reprezentat la Viena). 

Opera sa cuprinde repre-
zentaţii teatrale şi balete: 
„Norocul”, „Cântul nea-
mului”, „Elada”, „Din is-
toria dantelei”, „Oiţa pier-
dută”, „Farmecul fetelor”, 
„Idilă de vară” ş.a.

A efectuat turnee artistice în 
Sibiu, Timişoara, Oradea, Bo-
toşani, Rădăuţi, Vatra Dornei 
şi în alte centre culturale.

Între anii 1927-1934 a 
deţinut mai multe funcţii 
publice: inspector al arte-
lor pentru Bucovina în Mi-
nisterul Culturii şi Artelor 
din România (1921-1922), 
subdirector la Ministerul de 
Interne din Bucureşti, deta-
şat în Serviciul Consular pe 
lângă Delegaţia română la 
Viena (1927-1934).

A devenit membru onori-
fi c al societăţilor: Societatea 
pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina „Ar-
monia”, Societatea studen-
ţilor români din Cernăuţi 
„Junimea”, „Ciprian Porum-
bescu” (1938).

Decorat cu „Bene Meren-
ti”, acordat de regele Carol 
I al României; titlul de cava-
ler al „Coroanei României”, 
„Medalia jubiliară „Carol II” 
şi „Steaua României”. 

Bibliografi e:
Buzilă, Serafi m. Pantazi Gri-

ogore // Buzilă, Serafi m. Enciclo-

pedia interpreţilor din Moldova / 
Serafi m Buzilă. – Chişinău : Muse-
um,1999. – P. 333.

Popescu, Mariana. Grigore 
Pantazi / Mariana Popescu // Mu-
zicieni basarabeni afi rmați în Ro-
mânia. – București : [S. n.], 2014. – 
P. 108-109. 

Maria S.Ciobanu 

Monica SPIRIDON
1952

Critic şi teoretician literar 
român, eseistă, doctor în te-
oria literaturii, cercetător şti-
inţifi c, profesor universitar.

S-a născut la 5 februarie 
1952, în Craiova, cu numele 
la naştere de Monica-Mi-
chaela Dumitrescu. Este 
fi ica lui Ion Dumitrescu, li-
cenţiat în fi losofi e şi drept, 
conferenţiar la Universita-
tea din Craiova, şi a Lucre-
ţiei Dumitrescu, italienistă, 
profesoară de româna şi 
italiană în acelaşi oraş.

A studiat la Liceul „Elena 
Cuza” din Craiova timp de 
cinci ani (1978-l983), şi a 
continuat studiile la Facul-
tatea de Limbă şi Literatură 
română a Universităţii din 
Bucureşti, specialitatea ro-
mână-franceză, pe care o 
absolveşte în 1971.

A fost angajată prin re-
partiţie, în calitate de asis-
tent universitar la Labora-
torul de psiholingvistică la 
aceeaşi universitate (197l-
l972), de unde s-a transferat 
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California, Berkeley (SUA, 
1994); Visiting Fellow, De-
partment of  Philosophy, 
University of  California, 
Berkeley (SUA, 1996); vi-
siting fellow, „Northrop 
Frye Center”, University 
of  Toronto (Canada, 1996); 
visiting fellow, Department 
of  Philosophy, University 
of  California, Berkeley si 
IABC International Con-
ference, Los Angeles (SUA, 
1997); visiting fellow, The 
Netherlands Institute for 
Advanced Studies, Wasse-
naar (Olanda, 1999). 

Între anii 1984-l998 a 
fost prezentă la Congresele 
internaţionale ale Interna-
tional Comparative Litera-
ture Association (ICLA) şi 
International Association 
of  Business Comunicators 
(IABC). A susţinut con-
ferinţe la Sorbona (Paris), 
Universitatea din Toronto 
(Canada) şi Universitatea 
Berkeley (SUA).

Debutul în presă l-a făcut 
în suplimentul „Caiete criti-
ce” al revistei „Viaţa Româ-
nească”, în 1981, cu eseul 
„Teoria literară şi provoca-
rea modelelor lingvistice”. 

Debutează editorial la 
Editura Albatros cu volumul 
„Sadoveanu. Divanul înţe-
leptului cu lumea” (1982).

După debut, a publicat 
peste zece volume (publi-
cate între 1982-2002), prin-
tre care: „Despre „aparen-
ţa” şi „realitatea” literaturii 
(1984), „Melancolia des-
cendenţei. Figuri şi forme 
ale memoriei generice în li-
teratură” (1989; ediţia a II-a 
2000), „Omul supt vremi. 
Eseu despre Marin Preda, 
romancierul” (1993), „Emi-

nescu. O anatomie a eloc-
venţei” (1994), „Apărarea 
şi ilustrarea criticii” (1996), 
„Interpretarea fără frontie-
re (1998), „Ştefan Bănules-
cu” (2000) ş.a.

Este autoare a 17 capito-
le în volume colective pu-
blicate în Statele Unite ale 
Americii, Marea Britanie, 
Italia, Germania, Portuga-
lia, Grecia, Canada, Olanda.

A publicat peste 100 de 
studii ştiinţifi ce în revis-
te academice din ţară şi de 
peste hotare şi circa 280 de 
articole în presa culturală 
românească.

A colaborat cu articole 
critice, teoretice şi de opinie 
în revistele: „România lite-
rară”, „Luceafărul”, „Ra-
muri” (în care semnează ru-
brica „Disociaţii”), „Vatra”, 
„Contrapunct”, „Cronica”, 
„Convorbiri literare”, „Fa-
milia”, „Synthesis” (fi ind şi 
membră a redacţiei), „Pa-
radigma”, „Viaţa Româ-
nească”, „Cahiers roumains 
d’etudes litteraires”, „Caiete 
critice”, „Tribuna”, „Ob-
servator cultural” ş.a. A 
semnat şi cu pseudonimul 
M. Dumitrescu.

Este membră în redacţi-
ile revistelor „Recherches 
Litteraires/Literary Resear-
che” (Canada) şi „Multi-
comparative Theory, Defi -
nitions, Realities” (Statele 
Unite ale Americii).

Este membră în comi-
tetul editorial al revistei 
„Review of  National Lite-
ratures and World Report” 
(New Series), New York, 
SUA; membră în comitetul 
editorial al revistei „Synthe-
sis” a Academiei Române şi 
liaison offi cer în comitetul 

la Laboratorul de cercetare 
interdisciplinară (1972-
l976). 

Între 1976-1989 este cer-
cetător la Institutul de Is-
torie şi Teorie Literară „G. 
Călinescu” al Academiei 
Române, ulterior a fost co-
ordonator al Colectivului de 
teorie literara (1978-l983).

În 1978 a susţinut un doc-
torat dublu, în teoria litera-
turii şi în domeniul ştiinţe-
lor educaţiei şi al fi lologiei, 
la Facultatea de Filosofi e-
Istorie a Universităţii din 
Bucureşti, cu titlul „Un mo-
del alternativ de învăţământ 
superior umanistic”.

Între 1984-1989 a activat 
în cadrul Cercului de criti-
că al Facultăţii de Litere din 
Bucureşti.

În prezent este conferen-
ţiar, doctor la Facultatea de 
Litere a Universităţii din 
Bucureşti şi cercetător şti-
inţifi c principal la Institutul 
de Istorie şi Teorie Literară 
„G. Călinescu” al Academi-
ei Române.

Începând din 1981, a be-
nefi ciat de numeroase burse 
de studii şi specializări post-
doctorale: British Council 
fellowship, University of  
Cambridge (Marea Britanie, 
1981); IREX postdoctoral 
research award (Indiana 
University, Bloomington 
şi specializare postuniver-
sitară în domeniul ştiinţe-
lor sociale la University of  
California, Berkeley, SUA, 
(1984); L’Ecole des Hau-
tes Etudes en Sciences So-
ciales (Paris, 1991); Soros 
award, College Internatio-
nal de Philosophie (Paris, 
1992); Fulbright Senior 
Reasearcher, University of  
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editorial al revistei „Lite-
rary Research/Recherche 
littéraire” (University of  
Western Ontario, Canada).

Au fost traduse în limbi 
de circulaţie internaţională 
mai multe eseuri incluse în 
volume de studii apărute în 
străinătate: „New Creative 
and Existential Dimensions 
of  Hermeneutics in Post-
modernism”, în volumul 
„Man within his Lifeworld” 
(Dordrecht, Boston, Lon-
don, 1989); „Le strategie 
dell elloquenza eminescia-
na”, in volum „Eminescu 
e ii romanticismo europeo” 
(Roma, 1990); „Le Sacre et 
le profane dans l’univers 
imaginaire de M. Eliade, 
Th. Mann, H. Hesse, E. Ji-
inger”, în volumul „Spaces 
and Boundaries in Literatu-
re” (Munchen, Fink, 1990); 
„A la recherche du sens per-
du”, in volum „Harmony 
and Excess” (London, 
Dordrecht, Boston,1998).
Membră în Biroul Executiv 
al International Compara-
tive Literature Association 
(ICLA) (1997), fondatoare 
şi preşedintă a ICLA Re-
search Committee on Eas-
tern and South-Eastern 
Europe (2000). 

Din septembrie 2001 este 
membru fondator al REEC 
(Le Réseau Européen des 
Etudes Comparatives) cu 
sediul la Bruxelles.

Este coordonatoare a 
unor proiecte internaţiona-
le pe termen lung, iniţiate 
de Comunitatea Europea-
nă, printre care, începând 
din 2002, membră în Biro-
ul Ştiinţifi c al Proiectului 
ACUME (Cultural Memory 
in the European Countries) 

şi responsabilă cu coordo-
narea sub-proiectului „Spa-
ces and Landscapes of  Me-
mory”. 

Este membră a Uniunii 
Scriitorilor din România şi 
membru fondator al Aso-
ciaţiei de Literatură Com-
parată din România. Între 
1999 şi 2001 a fost membră 
a Asociaţiei Scriitorilor Pro-
fesionişti din România – 
ASPRO. 

În străinătate, este mem-
bră a International Com-
parative Literature Asso-
ciation (ICLA) (fi ind şi 
membră în biroul executiv), 
a International Association 
for Phenomenology and 
Literature şi a Internatio-
nal Association of  Business 
Comunicators (IABC). 

Pentru întreaga sa activita-
te a fost menţionată cu pre-
mii: premiul Asociaţiei Scri-
itorilor din Craiova, fi lială a 
Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia (1993), premiul Aso-
ciaţiei Scriitorilor din Bucu-
reşti (1994), premiul pentru 
critică al revistei „Poesis” 
(1994), şi premiul Fundaţiei 
„Luceafărul” (1998).

Bibliografi e:
Spiridon, Monica. Apărarea şi 

ilustrarea criticii / Monica Spiridon. – 
Bucureşti : Editura Didactică şi 
Pedagogică, 1996. – 244 p.

Spiridon, Monica. Eminescu. 
O anatomie a elocvenţei / Monica 
Spiridon. – Bucureşti : Minerva, 
1994. – 146 p.

Spiridon, Monica. Interpretarea 
fără frontiere / Monica Spiridon. – 
Cluj : Echinox, 1998. – 216 p.

Spiridon, Monica. Europa 
Centrală de peste Ocean. Exil şi 
construcţie identitară / Monica 
Spiridon. – Craiova : Scrisul Ro-
mânesc, 2011. – 192 p.

Spiridon, Monica. Melancolia 

descendenţei : Figuri şi forme ale 
memoriei generice în literatură / 
Monica Spiridon. – Bucureşti : Car-
tea Românească, 1989. – 364 p.

Spiridon, Monica. Omul supt 
vremi : [eseu despre Marin Preda, 
romancierul] / Monica Spiridon. – 
Bucureşti : Cartea Românească, 
1993. – 290 p. 

Spiridon, Monica. Sadoveanu : 
divanul înţeleptului cu lumea / Mo-
nica Spiridon. – Bucureşti : Alba-
tros, 1982. – 144 p.

***
Spiridon, Monica. Under the 

Zodiac Sign of the Alternative // 
An Aest(ethic) al Alternative Mo-
del / Monica Spiridon // Philobi-
blon (Cluj).– 2007. – Vol. 12. – 
P. 189-194. 

***
Firan, Florea. Monica Spiridon / 

Florea Firan // Portrete literare. – 
2007. – P. 151-156.  

Spiridon Monica // Dicţionarul 
literaturii române. Vol. I: M-Z / co-
ord. gen.: Eugen Simion. – Bucu-
reşti : [S. n.], 2012. – P. 523. 

Spiridon Monica // Dicţionarul 
scriitorilor români : R-Z / coord. şi 
reviz. ştiinţ.: Mircea Zaciu, Marian 
Papahagi,  Aurel Sasu. – Bucureşti : 
Albatros, 2002. – P. 313.

 Maria S.Ciobanu
 

Ion ACSAN
1932-2013

Poet român, prozator, 
eseist, traducător şi editor.

S-a născut la 7 februarie 
1932, la Bucureşti, în fami-
lia negustorului Mihail şi 
mamei Elena. A decedat la 
23 iunie 2013, la Bucureşti.

Între anii 1939-1948 a ur-
mat studiile în clasele pri-
mare, secundare şi liceale la 
Liceul „Sfântul Iosif ” şi, ul-
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lumele I-III, 1987). A rea-
lizat, singur sau în colabo-
rare, antologii de literatură 
universală (antică, orientală, 
modernă), adesea cu sub-
stanţiale traduceri proprii 
(„Legende mitologice din 
opera poeţilor greci şi la-
tini” (1972); „Prometeu, 
erou al literaturii universa-
le” (1977); „Orfeu şi Euri-
dice în literatura universală” 
(1981); „Poezia de dragoste 
a lumii” (1997). 

Este autorul unor anto-
logii de versuri şi de proză, 
din lirica japoneză, greacă, 
latină, egipteană. A publi-
cat o serie de antologii din 
poeţii români clasici, de la 
Eminescu la Tudor Arghezi 
şi Lucian Blaga.

A colaborat la publicaţiile 
„Tânărul scriitor”, ,Scrisul 
bănăţean”, „Iaşul literar”, 
„Gazeta literară”, „Tribuna” 
ş.a. A îngrijit şi prefaţat ediţii 
din Homer, Vergiliu, Platon, 
Thomas Morus, Erasmus 
din Rotterdam şi Ovidius. 

A fost membru al Socie-
tăţii Române de Haiku.

Bibliografi e selectivă:
Acsan, Ion. Cartea unui re-

dactor de carte / Ion Acsan. – 
Bucureşti : Editura Muzeul Național 
al Literaturii Române, 2012. – 
238 p.

Acsan, Ion. Constelaţia corifei-
lor : Orfeu-Amfi on-Homer-Arhiloh-
Sappho-Simonides-Empedocle / 
Ion Acsan. – Bucureşti : Cartea 
Românească, 1984. – 326 p.

Acsan, Ion. Orfeu şi Euridice 
în literatura universal : antologie / 
Ion Acsan. –  Bucureşti : Albatros, 
1981. – 291 p. 

Acsan, Ion. Poezia Egiptului 
faraonic / trad.: Ion Acsan, Ion 
Larian-Postolache. – Bucureşti : 
Univers, 1974. – 154 p.

Acsan, Ion. Povestirile unui 
soarece de biblioteca / Ion Acsan. – 

București : Editura Ion Creanga, 
1985. – 104 p.

Acsan, Ion. Primăvară cosmică : 
versuri / Ion Acsan. – Bucureşti : 
Editura pentru Literatură, 1962. – 
98 p.

Apollonios din Rhodos. Ar-
gonauticele : Epopeea Argona-
uţilor / Apollonios din Rhodos ; 
trad., pref. şi note: Ion Acsan. – Bu-
cureşti : Univers, 1976. – 182 p.

Apollonios din Rhodos. Pe-
ripeţiile corabiei Argo. Argona-
utice / Apollonios din Rhodos ; 
trad. din limba elină, prefaţă, tabel 
cronologic şi note: Ion Acsan. – 
Bucureşti : Minerva, 1992. – 217 p. 

Faraonul Kheops şi vrăjitorii : 
Povestirile Egiptului antic / pref., 
trad. și note: Constantin Daniel, 
Ion Acsan. – Bucureşti : Minerva, 
1977. – 332 p. 

Hesiod, Orfeu. Hesiod – Orfeu : 
Poeme / tălmăcire, pref. prez. şi 
note: Ion Acsan. – Bucureşti : Mi-
nerva, 1987. –242 p.

Homer. Imnuri. Războiul 
șoarecilor cu broaștele : poeme 
apocrife / Homer ; trad., pref. și 
note: Ion Acsan. – Bucureşti : Mi-
nerva, 2007. – 334 p. 

Prometeu : Erou al literaturii 
universale / antologie, prefaţă şi 
note: Ion Acsan. Bucureşti : Alba-
tros, 1977. – 373 p.

Vrăjitorii faraonilor / poveşti 
orientale şi precolumbiene prelu-
crate de Acsan Ion. – Bucureşti :  
Junior, 1995. – 119 p.

***
Acsan Ion // Dicţionarul general 

al literaturii române. Vol. 1  : A-B / 
Lucian Alexiu, Carmen Andraş, 
Tiberiu Avramescu [et al.]. – Bu-
cureşti : [S. n.], 2004. – P. 23-24.  

Sasu, Aurel. Acsan Ion // Sasu, 
Aurel. Dicționar biografi c al lite-
raturii române. Vol. I : A-L / Aurel 
Sasu. – Bucureşti : Paralela 45, 
2004. – P. 5.

Maria S. Ciobanu

terior, la Liceul Clasic Mixt 
din Bucureşti (1948-1951). 
Şi-a continuat studiile la Fa-
cultatea de Filologie, secţia 
limbi clasice, a Universită-
ţii din Bucureşti şi conco-
mitent a urmat studiile la 
Şcoala de Literatură „Mihai 
Eminescu”, ambele absol-
vite în 1955.

Activitatea profesională 
şi-a început-o în calitate de 
redactor la secţia de scena-
rii a Centrului de Producţie 
Cinematografi că Bucureşti 
în perioada 1955-1956, apoi, 
între 1956 şi 1969, la Editu-
ra de Stat pentru literatură 
şi artă, şi lector la Editura 
Albatros, la secţia proză-po-
ezie-eseuri, unde s-a ocupat 
de colecţia „Cele mai fru-
moase poezii” (din 1970 
până la pensionare,1990). 

A debutat cu versuri în 
„Scânteia tineretului”, în 
1953, iar editorial, cu volu-
mul de poezii „Primăvara 
cosmică”, în 1962. Printre 
volumele pe care le-a sem-
nat sunt: „Constelaţia cori-
feilor” (1984), „Povestirile 
unui şoarece de bibliotecă” 
(1985), „Porumbeii Semira-
midei” (1988) ş.a.

Ulterior s-a dedicat ac-
tivităţii de traducător, tăl-
măcind (uneori integral şi 
pentru prima dată în româ-
neşte) din Homer, Hesiod, 
Seneca, Terenţiu, Apollo-
nios din Rhodos, Horaţiu, 
Apuleius, Goethe, Ady En-
dre, Plaut, din lirica japone-
ză, a Egiptului faraonic, ca 
şi din literaturile europene 
moderne. A colaborat la 
„Antologia literaturii ma-
ghiare” (volumul I, 1965) 
şi la „Antologia de poezie 
rusă. Perioada clasică” (vo-
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Cornelia MOGA
1885-1962

Medic, prima femeie radi-
olog din România.

S-a născut la 9 septembrie 
1885, la Sibiu. A decedat la 
7 februarie 1962, la Bucu-
reşti, şi a fost înmormântată 
la Sibiu, lângă părinţi. Este 
considerată unul dintre cei 
mai iluştri medici români.

Este fi ica medicului Ion 
Moga.

De mică s-a ambiţionat 
şi a dorit să studieze o ra-
mură a medicinii pe care 
nu o practicau mulţi la acea 
vreme: radiologia. A urmat 
cursurile Şcolii Civile de 
Fete şi apoi pe cele liceale 
la Liceul Maghiar din oraşul 
natal. După terminarea lice-
ului, s-a înscris la Facultatea 
de Medicină din Budapesta, 
la care a studiat între anii 
1905-1910. A continuat cu 
frecventarea unor cursuri 
de radiologie specială, la 
München şi Hamburg, iar 
la Karlsbad a urmat cursuri 
de medicină (1935).

După fi nalizarea studiilor 
a fost angajată la Institutul 
de Anatomie Patologică, 
urmând apoi să lucreze la 
Clinica II Medicală din Bu-
dapesta, unde s-a specializat 
în medicina internă, neuro-
logie, radiologie, bacteriolo-
gie şi lucrări de laborator.

Din 1918 s-a stabilit în 
Arad şi a lucrat în mai multe 
domenii în care avea speci-
alizare. Concomitent a făcut 
şi voluntariat în calitate de 
infi rmieră la internatul de 
fete şi în Comitetul sănătăţii 
publice şi în Sanatoriul T. B. 
C. din Arad.

Între anii 1949-1957 a 
activat în calitate de medic 
primar radiolog la Spita-
lul Orăşenesc din Arad, de 
unde s-a pensionat.

A fost un medic ce se 
bucura de o bună  reputaţie 
peste tot în ţară, dar şi în 
străinătate. Astfel a partici-
pat la congrese de radiologie 
din ţară (Bucureşti, Timişoa-
ra, Cluj-Napoca, Iaşi) sau 
din străinătate (Stockholm, 
Paris, Zürich, Roma).

Membră a Societăţii Ro-
mâne de Radiologie şi 
Electrologie şi a Societăţii 
Germane de Radiologie 
„Röntgen”.

***
Moga Cornelia // Dicţionarul 

personalităţilor feminine din Ro-
mânia / George Marcu. – Bucu-
reşti : Meronia, 2009. – P. 164.

Maria S. Ciobanu

Nicolae BULAT
1952

Filolog, muzeograf, autor 
de cărţi.

S-a născut pe 10 februarie 
1952, în satul Cureşniţa, r-
nul Soroca. 

A absolvit şcoala medie 
nr. 1 din Soroca (1969), 
după care şi-a continuat stu-
diile la Universitatea de Stat, 
Facultatea de Limbi Moder-
ne, Secţia limba şi literatura 
engleză (1969-1974).

A benefi ciat de un stagiu 
de cercetare la Universitatea 
din St. Louis, SUA (2003).

După absolvire, şi-a înce-
put activitatea profesională 
în calitate de profesor de 
engleză la Şcoala M edie din 
Tătăreşti, Cahul. Ulterior, 
în 1980, a revenit în nordul 
Moldovei, unde s-a angajat 
la Muzeul de Istorie şi Etno-
grafi e din Soroca, în calitate 
de muzeograf  (1980-1984, 
1992-1996, 1996-1999).

Între anii 1984-1992 a 
activat în calitate de ghid al 
Agenţiei de Turism din So-
roca, ulterior a fost specia-
list principal al Patrimoniu-
lui istorico-cultural Soroca 
(1999-2000), şef  serviciu la 
Secţia judeţeană Muzee, din 
Soroca (2002-2003).

În 1996 este numit direc-
tor al Muzeului din Cetatea 
Soroca, unde activează până 
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în prezent şi concomitent 
exercită funcţia de ghid. Cu 
anii a devenit unul dintre 
cei mai mari cunoscători 
ai istoriei ţinutului Soroca, 
dar şi un promotor al lim-
bii române şi al idealurilor 
naţionale româneşti. Este 
considerat unul dintre cei 
mai buni ghizi din Moldo-
va, supranumit „gardianul” 
Cetăţii Soroca.

Are contribuţii deosebite 
în dezvoltarea şi sistemati-
zarea colecţiilor muzeale, 
în organizarea expoziţiilor 
permanente ale muzeului. 
A participat activ la activi-
tăţi culturale şi ştiinţifi ce, la 
diverse programe educaţio-
nale şi de cercetare, fi nan-
ţate de Departamentul de 
Stat al SUA.

Cu implicarea şi contri-
buţia sa, Muzeul de Istorie 
şi Etnografi e, împreună cu 
Consiliul raional, a câştigat 
un proiect de restaurare a 
monumentului medieval 
„Cetatea Soroca” (2012).

Este autorul a mai multor 
publicaţii, printre care: mo-
nografi a „Judeţul Soroca. 
File de istorie” (2000), broşu-
ra de promovare a turismului 
rural „Pe-un picior de plai, 
pe o gură de rai”, „Desco-
peră. Explorează. Studiază” 
(2003), volumul de poves-
tiri „Jupâniţa cea frumoasă” 
(2011), „Cetatea Soroca – is-
torie, memorie şi tradiţii se-
culare” (2015), „În căutarea 
unui mare erou: Generalul 
Stan Poetaş” (2020) ş.a. 

Numele său se regăseşte în 
lista a „1000 de mari intelec-
tuali” din Europa, elabora-
tă de Centrul Internaţional 
de Biografi i „Cambridge” 
(2003), iar în 2004 Centrul 

American de Biografi i l-a in-
trodus în volumul „Contem-
porary. Who is who” (Con-
temporanii. Cine sunt ei).

Pentru meritele sale deo-
sebite şi activitatea prodigi-
oasă a fost înalt apreciat cu 
titluri onorifi ce şi distincţii 
de stat, printre care: Ordinul 
„Gloria Muncii” (2013), Or-
dinul „Steaua României” în 
grad de Ofi ţer (2000), meda-
lia de aur la Salonul de Carte 
„EUROINVENT-2020” 
de la Iaşi (iunie 2020) pen-
tru cartea „În căutarea unui 
mare erou, Generalul Stan 
Poetaş”; laureat al Premiului 
pentru promovarea istoriei 
neamului, Gala TVR MOL-
DOVA (2020). Decorat de 
preşedintele României cu 
Medalia aniversară „Cente-
narul Marii Uniri” (2021). 
Cavaler al „Ordinului Repu-
blicii” (2021). Pentru toate 
eforturile sale de a promo-
va, ca mare istoric şi scriitor, 
spiritul românesc de pe am-
bele maluri ale Prutului, în 
2019 a primit titlul de Cetă-
ţean de Onoare al judeţului 
Buzău, România. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău. – 2011. – P. 68.

Bibliografi e selectivă:
Bulat, Nicolae. De la șatră la 
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Arc, 2018. – 128 p.
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350 p.
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Retro Soroca / Agenţia de In-
spectare şi Restaurare a monu-
mentelor, Consiliul raional Soro-
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Pro-Cultura. – Chişinău : Cu drag, 
2009. – 170 p.
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ciuc şi Simion Carp – laureaţi 
ai Premiului GALEX / Nicolae 
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2015. – 20 febr. – P. 8. 
Bulat, Nicolae. Istoricul Demir 

Dragnev la 80 de ani : [cetăţean 
de Onoare al oraşului Soroca] / 
Nicolae Bulat // Observatorul de 
nord. – 2016. – 22 iul. – P. 7.
Bulat, Nicolae. Monumentele is-

torico-culturale – o punte spre viitor / 
Nicolae Bulat // Observatorul de 
nord. – 2013. – 4 oct. – P. 8.
Bulat, Nicolae. Patrimoniul is-

torico-cultural : a fi  sau a nu fi ? / 
Nicolae Bulat // Realitatea. – 
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al Laboratorului Reacţii 
Nucleare al Institutul Uni-
fi cat de Cercetări Nucleare 
de la Dubna, din Uniunea 
Sovietică, iar în perioada 
1983-1986 a fost vice-di-
rectorul institutului. Aici 
a condus cercetări experi-
mentale care au avut ca re-
zultat descoperirea unei noi 
dezintegrări exotice în care 
se emit nuclee de Neon 24. 
În aceeaşi perioadă, a dez-
voltat împreună cu Horia 
Scutaru, profesorii Aureli-
an Isar, Eliade Ştefănescu 
şi Werner Scheid (Giessen) 
„Teoria sistemelor cuantice 
deschise aplicată la reacţii 
nucleare”. A pus în eviden-
ţă un al patrulea tip de ra-
dioactivitate naturală, după 
celelalte trei anterior cunos-
cute: alfa, beta şi gama: ra-
dioactivitatea „cluster” sau 
de nuclei mari atomici. 

În timpul vizitei la Uni-
versitatea din Frankfurt a 
dezvoltat noua „Teorie a 
fragmentarii pentru produ-
cerea nucleelor supra-gre-
le”. Aceasta a condus efectiv 
la producerea în laborator 
a unor astfel de nuclee. A 
fundamentat „Teoria mi-
croscopică a dezintegrării 
alfa”, recunoscută în medi-
ile ştiinţifi ce internaţionale. 
A dezvoltat (1977) teoria 
dezintegrărilor exotice a 
nucleelor mai grele decât 
plumbul şi a făcut predicţia, 
confi rmată în mod strălucit 
în 1983, a noilor moduri de 
radioactivitate.

A fost o prezenţă deosebit 
de activă în viaţa ştiinţifi că 
din ţară şi din străinătate. A 
prezentat rapoarte şi comu-
nicări la peste 30 de reuni-
uni ştiinţifi ce din lume. A 
ţinut peste 80 de conferinţe 
şi lecţii la multe universităţi 

Aureliu Emil 
SĂNDULESCU

1932-2019

Fizician român, doctor în 
fi zică, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, politici-
an, membru titular al Aca-
demiei Române.

S-a născut la 11 februarie 
1932, la Bucureşti. A dece-
dat la 21 aprilie 2019, tot la 
Bucureşti.

A absolvit Liceul „Mihai 
Eminescu” din Bucureşti 

2011. – 12 aug. – P. 6.
Bulat, Nicolae. Posadnicii / Ni-

colae Bulat // Cohorta. – 2007. – 
Nr 1. – P. 71-80.

Bulat, Nicolae. Rezervaţia 
naturală Rudi-Tătărăuca Nouă : 
[din raionul Soroca] / Nicolae Bulat // 
Natura. – 2009. – Nr 3. – P. 8.

***
Macovei, Ion. Nicolae Bulat, 

cel mai bun cercetător al Sorocii / 
Ion Macovei // Timpul. – 2012. – 
7 iun. – P. 8.

Nicolae Bulat la 60 de ani // Reali-
tatea. – 2012. – 10 febr. – P. 5.

Palamarciuc, Natalia. Mesager 
al lucrurilor sfi nte : [despre Nicolae 
Bulat, directorul Muzeului de Istorie 
şi Etnografi e din Soroca] / Natalia 
Palamarciuc // Realitatea. – 2008. – 
16 mai. – P. 8.

Ploșniță, Elena. Bulat Nicolae // 
Ploșniță, Elena. Enciclopedia mu-
zeologiei din Republica Moldova / 
Elena Ploșniță, Mihai Ursu. – 
Chișinău : Bons Offi  ces, 2011. – 
P. 56.

Trofăilă, Vasile. Bulat Nicolae / 
Vasile Trofăilă // Localităţile Repu-
blicii Moldova : Itinerar documen-
tar-publicistic ilustrat. Vol. 5. – Chi-
şinău : [S. n.], 2005. – P. 420-421.

Maria S. Ciobanu

(1951), după care şi-a con-
tinuat studiile la Facultatea 
de Fizică şi Matematică a 
Universităţii din Bucureşti 
(1951-1955).

În 1962 a susţinut cu suc-
ces teza de doctor în fi zică 
cu academicianul, profeso-
rul Şerban Ţiţeica, cu teza 
„Teoria microscopică a 
dezintegrării alfa”. În 1968 
obţine titlul de doctor do-
cent şi profesor universitar. 

După absolvirea facultăţii 
a fost repartizat la Secţia de 
fi zică teoretică a Institutului 
de Fizică Atomică din Bu-
cureşti. Aici şi-a desfăşurat 
activitatea în calitate de fi -
zician (1955-1960), cerce-
tător ştiinţifi c (1960-1962), 
cercetător ştiinţifi c princi-
pal (1962-1970), şef  secţie 
de fi zică teoretică (1970-
1974 şi 1995-2000), cer-
cetător ştiinţifi c principal 
(1974-1983).

A desfăşurat şi activitate 
didactică, astfel în 1964, a 
susţinut cursuri la Univer-
sitatea din Helsinki, iar în 
1966 la Universitatea din 
Mainz, RFG, unde a primit 
titlul universitar „Honou-
rable Habilitation”, primul 
pas într-o carieră universi-
tară în Germania, care i-a 
permis să devină Privat-
Dozent (1968). Ulterior 
(1968-1969), a fost invitat 
la celebrul Institut „Ni-
els Bohr” din Copenhaga, 
Danemarca. Periodic a mai 
fost invitat să ţină cursuri în 
Germania, la Institutul Po-
litehnic din Darmstadt şi la 
Universitatea din Frankfurt 
pe Main.

Activitatea sa ştiinţifi că 
s-a concentrat asupra fi zicii 
nucleare teoretice.

Între anii 1974-1977 a 
fost numit director adjunct 
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şi instituţii de cercetare din 
străinătate. A organizat şco-
li internaţionale la Predeal, 
cu participarea multor cer-
cetători ştiinţifi ci din întrea-
ga lume. 

Rezultatele activităţii de 
cercetare au fost publica-
te în periodice prestigioase 
de specialitate din ţară şi 
de peste hotare. A publicat 
peste 350 de lucrări ştiinţi-
fi ce. Din 1992 a fost editor 
şi redactor-şef  al revistei de 
fi zică „Roumanian Journal 
of  Physical”, din 1993 a fost 
coeditor al revistei „Balkan 
Physics Letters”, membru 
în comitetul de redacţie al 
revistelor: „Studii şi cerce-
tări de fi zică”, „Revue rou-
maine de physique”.

Membru corespondent al 
Academiei Române (1991), 
membru titular al Academiei 
Române (1992), Vice-preşe-
dinte al Academiei Române 
(1994-1998), Preşedinte al 
Secţiei de ştiinţe matematice 
a Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România, Preşe-
dinte al Societăţii Române 
de Fizică (1992).

Membru al Societăţii Eu-
ropene de Fizică (European 
Physical Society) (1970), 
preşedinte al Consiliului 
Ştiinţifi c al Institutului de 
Fizică Atomică (1993-
1998), Doctor Honoris Ca-
usa, Joint Institute of  Nu-
clear Physics Dubna, Rusia 
(2003), membru fondator 
al Fundaţiei Naţionale pen-
tru Ştiinţă şi Artă (FNSA), 
membru în Parlamentul 
României – deputat în cir-
cumscripţia electorală nr. 6 
Bistriţa Năsăud, pe listele 
PNŢCD (1998-2000). 

Pentru activitatea fructu-
oasă a fost distins cu  Pre-
miul Academiei Române 

(1996) pentru fundamen-
tarea teoriei microscopice 
a dezintegrării alfa şi Pre-
miul Institutului din Dubna 
(1987) pentru descoperirea 
unei noi dezintegrări exoti-
ce în care se emit nuclee de 
Neon 24.

A fost distins cu Ordinul 
Naţional „Serviciul Credin-
cios” în grad de Comandor 
(2000), Ordinul Naţional 
„Steaua României ” în grad 
de Cavaler (2017).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 71.
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Afanasie ROTARU
1932

Geolog, doctor în ştiinţe 
geologice, profesor uni-
versitar, cercetător ştiinţi-
fi c, şef  de departament la 
Ministerul din Başcorstan 
(Başchiria), predă la Uni-
versitatea din Ufa, în limba 
başchiră. 

S-a născut la 12 februa-
rie 1932, în s. Frasin, r-nul 
Donduşeni.

A făcut şcoala primară 
în satul natal (1939-1943), 
apoi şcoala de şase clase la 
Şcoala de şapte ani din sa-
tul Gaşpar, r-nul Brătuşeni 
(1943-1948).  

 Ulterior a fost admis la 
Şcoala Agricolă din satul 
Brânzeni, raionul Edineţ. 
După un an de studii, a 
fost exmatriculat pentru 
faptul, că tatăl său ar fi  co-
laborat cu „ocupanţii” şi a 
fost plasat în puşcăria din 
Soroca. În 1948 s-a înscris 
la Şcoala medie din s. Bara-
boi, r-nul Râşcani, pe care 
a absolvit-o în 1951. După 
absolvire şi-a continuat stu-
diile la Facultatea de Geo-
logie a Universităţii de Stat 
din Chişinău (1951-1956). 
După fi nalizarea studiilor, 
a fost repartizat la Direcţia 
Geologie din Uralul de Sud 
a Ministerului Geologiei 
din Rusia. În 1983 a susţi-
nut teza de doctor în ştiinţe 
geologice şi mineralogice.
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A activat în sistemul Aso-

ciaţiei Geologice de produ-
cere „Başkirgeologia” din or. 
Ufa (1956-1996). A deţinut 
funcţia de conducător al 
unităţilor de cercetare ge-
ologică pe parcursul a 40 
de ani şi a traversat munţii 
Ural de la nord la sud. S-a 
preocupat de cercetarea 
ştiinţifi că a resurselor sub-
terane a munţilor. Rezulta-
tele cercetărilor se regăsesc 
în peste 150 de publicaţii 
în revistele: „Geologia Ru-
siei”, „Analele ştiinţifi ce al 
Academiei de Ştiinţe din 
URSS, seria „Geologice” ş.a. 
În ultimii ani a activat în 
funcţia de şef  de departa-
ment în cadrul Ministerului 
de Geologie din Boşkortos-
tan (Başkiria). A ţinut pre-
legeri în limba başchiră stu-
denţilor de la Universitatea 
de Stat din Ufa. 

***     
Rusu, Valentin. Afanasie Rota-

ru // Localitățile Republicii Moldo-
va. Vol. 6 / Valentin Rusu, Tudor 
Țopa. – Chișinău : Draghiștea, 
2006. – P. 353. 

 Maria S. Ciobanu 

Biserica Seminarului 
Teologic din Chişinău

1862

Seminarul Teologic din 
Chişinău este un monu-
ment de arhitectură şi is-
torie de însemnătate lo-
cală, introdus în Registrul 
monumentelor de istorie 
şi cultură ale municipiului 

Dumitru ŢEPENEAG
1937

Scriitor, publicist şi tradu-
cător, membru de onoare 
al Academiei Române. Este 
un prozator român-fran-
cez contemporan, unul din 
membri marcanţi ai grupu-
lui oniric, teoretician al oni-
rismului literar românesc. 
Este cunoscut şi sub pse-
udonimul Ed Pastenague. 
I s-a retras cetăţenia româ-
nă printr-un decret prezi-
denţial, în 1975, după care 
s-a stabilit la Paris, unde a 
fost unul dintre animatorii 
exilului literar românesc. 
După 1990, a făcut nave-
ta între Paris şi Bucureşti, 
unde a desfăşurat o intensă 
activitate publicistică şi edi-
torială.

S-a născut la 14 februarie 
1937, la Bucureşti. A urmat 
clasele primare la Şcoala 
„Iancului” din Bucureşti 
(1943-1947), Liceul „Mihai 
Viteazul” (1947-1951) şi 
(în urma unei mutări disci-
plinare) continuă la Liceul 
„Matei Basarab” din oraşul 
natal (1951-1955). După ce, 
în 1955, este respins la Fa-
cultatea de Medicină, a de-
venit student pentru trei ani 
la Facultatea de Drept. În 
1956 a participat la manifes-
taţiile studenţeşti şi a scăpat 
de arestare. În 1958 abando-

Chişinău. A fost o instituţie 
de învăţământ din Basara-
bia gubernială, înfi inţată de 
către mitropolitul Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, în 1813. 
În anul 1861 s-a pus piatra 
de temelie pentru Biseri-
ca Seminarului Teologic. 
A fost înălţată la intersec-
ţia străzilor Moskovskaia 
şi Seminarskaia (azi Piaţa 
Marii Adunări Naţionale, 
bd. Ştefan cel Mare şi str. 
Gavriil Bănulescu Bodoni). 
Sfi nţirea Bisericii a avut 
loc la 13 februarie 1862, în 
cinstea Sfi nţilor Vasile cel 
Mare, Grigore Teologul şi 
Ioan Gură de Aur. Această 
Biserică a fost demolată în 
timpul regimului comunist.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău. – 2011. – P.72.
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nează facultatea şi lucrează 
timp de câteva luni într-o 
mină din apropiere de Târ-
gu Ocna. Între 1959-1962 a 
urmat cursurile Institutului 
Pedagogic de 3 ani din Bu-
cureşti (secţia română-fran-
ceză). După absolvire, este 
repartizat ca profesor în sa-
tul Radovanu, de lângă Olte-
niţa, unde activează timp de 
un an. În 1963 a ocupat un 
post de corector la Editura 
„Meridiane”.

În anii 1957-1963 a scris 
pentru sertar şi îşi prefi gu-
rează, împreună cu Leonid 
Dimov, teoria onirismului. 
A jucat şah în concursuri, 
pasiune ce va rămâne sta-
tornică şi va conduce spre 
unele performanţe.

În 1964 a debutat cu schi-
ţa „Aripi şi roţi” în „Gazeta 
literară”, cu sprijinul lui S. 
Damian, pe care îl cunos-
cuse la un club de şah. În 
1965, înainte de a fi  publi-
cat vreo carte, devine mem-
bru al Uniunii Scriitorilor. 
Are de pe acum faima unui 
scriitor nonconformist şi 
incomod.

În 1966 a debutat edito-
rial cu volumul de proze 
scurte „Exerciţii”, urmat 
de „Frig” (1967). În 1968 a 
plecat pentru câteva luni la 
Paris şi s-a întors pe fondul 
„Primăverii de la Praga”.

În 1969, e redactor pen-
tru scurtă vreme la „Româ-
nia literară”, iar apoi lector 
la Editura „Cartea Româ-
nească”, unde a sprijinit 
romanul „Ostinato” al lui 
Paul Goma (fără succes). 
În 1971 pleacă din nou la 
Paris, vorbeşte la „Euro-
pa libera”, publică artico-
le despre Goma. În 1972, 

apare volumul „Aşteptare”, 
dar e retras din librării după 
o săptămână, i s-a retras şi 
dreptul de a mai publica.

În 1973 apare în traduce-
rea lui Alain Paruit volumul 
„Arpieges”, versiunea fran-
ceză a romanului „Zadar-
nică e arta fugii” (1991). În 
1974, călătoreşte în SUA; 
după un an, a fost exclus din 
Uniunea Scriitorilor (1975). 
I s-a retras cetăţenia româ-
nă prin decret prezidenţial. 
În 1977 a trimis un „dosar 
Goma” la Casa Albă. Publi-
că „Les Noces necessaires” 
(1977), apărut în România 
abia în 1992.

A fost constrâns să plece 
în exil (1975), la Paris, unde 
va publica mai multe ro-
mane, majoritatea traduse 
din limba română de Alain 
Paruit, iar două scrise di-
rect în franceză. Resemnat, 
obosit şi supărat s-a refugi-
at în şah. A publicat o carte 
de specialitate „La defen-
se Alékhine”, traduce alte 
două din ruseşte, câştigă 
campionatul Parisului. Între 
anii 1978-1984 a întrerupt 
orice activitate literară. Re-
începe să scrie din 1985, de 
astă dată direct în franceză, 
şi publică „Le Mot sablier” 
(în română „Cuvântul ni-
siparniţă”, 1994), „Roman 
de gare” (1986; în română 
„Roman de citit în tren”, 
1993), „Pigeon vole” (1988, 
sub pseud. Ed. Pastenague).

După 1990 a revenit în 
România, unde s-a implicat 
în viaţa culturală.

După publicarea, la Paris, 
a antologiei „Quinze poetes 
roumaines” (1990), a reîn-
ceput să scrie în română, 
publică „şotroane” şi inter-

viuri în presa din ţară, culese 
în volumul „Reîntoarcerea 
fi ului la sânul mamei rătă-
cite” (1993). A publicat, în 
această perioadă, o trilogie 
din care fac parte romane-
le: „Hotel Europa” (1996), 
„Pont des arts” (1999), 
„Maramureş” (2001); roma-
nul „La belle Roumaine” în 
română (2004) şi franceză 
(2006), romanul „Camionul 
bulgar” în română (2010) şi 
franceză (2011).

Face parte din comitetul 
de redacţie al revistei „Poe-
sis”. A publicat cronici, 
adevărate „lovituri chirurgi-
cale” în „La Revue littérai-
re”.

Premiul Uniunii Scriitorilor 
(1991, 1997, 2001). Premiul 
UNESCO (1996). În anul 
2008 i se decernează Premiul 
Uniunii Latine pentru întrea-
ga activitate literară.

A fost ales membru de 
onoare al Academiei Româ-
ne, în 2019.
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Ţepeneag, Dumitru. Pont 
des arts : roman / Dumitru Ţepe-
neag. – Bucureşti : Corint, 2006. – 
360 p. 

Ţepeneag, Dumitru. Reîntoar-
cerea fi ului la sînul mamei rătăcite / 
Dumitru Ţepeneag. – Iaşi : Institu-
tul European, 1993. – 192 p.

Ţepeneag, Dumitru. Roman 
de citit în tren / Dumitru Ţepe-
neag. – Iaşi : Institutul European, 
1993. – 150 p.

Ţepeneag, Dumitru. Un român 
la Paris : Pagini de jurnal (1970-
1972) / Dumitru Ţepeneag. – Cluj : 
Dacia, 1993. – 184 p.

Ţepeneag, Dumitru. Zadarnică 
e arta fugii : roman. – Bucureşti : 
Albatros, 1991. – 133 p.

***
Bârnă, Nicolae. Ţepeneag : 

Introducere într-o lume de hârtie / 
Nicolae Bârna. – Bucureşti : Alba-
tros, 1998. – 284 p.

Buciu, Marian Victor. Ţepeneag : 
între onirism, textualism, postmo-
dernism  / Marian Victor Buciu. – 
Craiova : Aius, 1998. –272 p. 

***
Axinte, Şerban. Dumitru Ţe-

peneag şi politica romanului 
oniric / Şerban Axinte // Convor-
biri Literare. – 2013. – Nr 4. – 
P. 112-114.

Eiben, Ileana Neli. Remarques 
sur l’hybridité du texte autotradu-
it : „Roman de gare” de Dumitru 
Tsepeneag et sa version roumai-
ne „Roman de citit în tren” / Ileana 
Neli Eiben // Analele Universității 
din Craiova. Seria știinţe fi lologi-
ce. Langues et littératures roma-
nes. – 2017. – An. XXI, Nr 1. – 
P. 15-33.

Iacob, Livia. Dumitru Țepeneag : 
salubra vocație a insolitării / Livia 
Iacob // Literatura română contem-
porană. Dorin Tudoran şi Dumitru 
Ţepeneag. – Cluj-Napoca : [S. n.], 
2013. – P. 359-365.

Pavel, Ecaterina. Dumitru 
Țepeneag în arhiva securității / 
Ecaterina Pavel // Literatura ro-
mână contemporană. Dorin Tu-
doran şi Dumitru Ţepeneag. – 
Cluj-Napoca : [S. n.], 2013. – 
P. 349- 358.

Popa, Savu. Intertextualitate, 
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Andrei LUPAN
1912-1992

Poet, publicist, drama-
turg, traducător, membru 
titular al Academiei de Şti-
inţe a Moldovei.

S-a născut la 15 februarie 
1912, în satul Mihuleni, ju-
deţul Orhei (în prezent ra-
ionul Şoldăneşti). Se stinge 
din viaţă la 24 august 1992, 
la Chişinău.

A absolvit cursul primar 
elementar (şcoala primară) 
din satul natal (1924), după 
care urmează Şcoala Agri-
colă din Cucuruzeni (1925-
1929), Şcoala Naţională de 
Viticultură din Chişinău 
(actualmente Centrul de Ex-
celenţă în Viticultură şi Vini-
fi caţie din Chişinău) (1929-

Dumitru Țepeneag / Savu Popa // 
Literatura română contempora-
nă. Dorin Tudoran şi Dumitru Ţe-
peneag. – Cluj-Napoca : [S. n.], 
2013. – P. 216-222.

Ţarălungă, Ecaterina. Ţepe-
neag Dumitru // Ţarălungă, Eca-
terina. Enciclopedia identităţii 
româneşti. Personalităţi / Eca-
terina Ţarălungă. – Bucureşti : 
Litera Internaţional, 2011. – P. 788.

Ţepeneag Dumitru // Dicţiona-
rul esenţial al scriitorilor români / 
M. Anghelescu, G. Antonescu, Ş. 
Borbély [et al.]. – Bucureşti : Alba-
tros, 2000. – P. 842.

Ţepeneag Dumitru // Dicţio-
narul literaturii române. Vol. 2. – 
Bucureşti : [S. n.], 2012. – P. 669.

 Maria S. Ciobanu

1934). Între anii 1935-1940 
studiază la Facultatea de 
Agronomie a Universităţii 
din Iaşi cu sediul la Chişinău. 
În 1941 absolveşte Institutul 
Agricol „M. V. Frunze” din 
Chişinău (azi Universitatea 
Agrară de Stat din Moldo-
va).

În atmosfera expansiu-
nii regimului fascist aderă 
la mişcarea comunistă ile-
gală, asumându-şi lucrul 
conspirativ ca pe un act de 
autodisciplină conştientă 
(1933). Între anii 1933-1940 
este membru al Partidului 
Comunist Român, partici-
pă la crearea a două grupări 
antifasciste: „Blocul pentru 
apărarea libertăţilor demo-
cratice” (secretar al Comi-
tetului pentru Basarabia, 
1935) şi „Frontul studen-
ţesc democrat” (preşedinte, 
1936). În anii 1941-1943 a 
fost mobilizat în batalioa-
nele de construcţii ale Ar-
matei Sovietice. A trecut cu 
frontul prin Donbas, Stalin-
grad, Penza.

Fiind încă student (1932) 
a debutat literar cu poezia 
„Biografi e”, semnată cu ini-
ţialele A. Cdr, publicată în 
ziarul bucureştean „Adevă-
rul literar şi artistic”. 

Debutează editorial cu 
volumul „Poezii”, care cu-
prinde versuri scrise în pe-
rioada 1940-1947 (1947). În 
1948 apare piesa „Lumina”, 
montată în acelaş an la Tea-
trul Muzical-Dramatic de 
Stat „A. S. Puşkin” (actu-
almente Teatrul Naţional 
„Mihai Eminescu”). În 1954 
publică volumul de versuri 
„Intrare în Baladă” (Edi-
tura de Stat a Moldovei), 
după care au aparut şi alte 
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volume, printre care: „Meş-
ter Faur” (Editura de Stat a 
Moldovei, 1958); „Frate al 
Pământului” („Cartea Mol-
dovenească”, 1959, 1962; 
„Literatura artistică”, 1986); 
culegerea de versuri pentru 
copii „Mijatca” („Lumina”, 
1962); „Legea găzduirii” 
(„Cartea Moldovenească”, 
1966); culegerea de versuri 
satirice „Haz şi necaz”, în 
seria „Cartea pentru toţi” 
(1957); culegerea „Cărţile 
şi răbojul anilor”, publi-
cistică tipărită în paginile 
gazetelor şi revistelor repu-
blicane şi unionale („Cartea 
Moldovenească”, 1969); 
„Magistrale” („Cartea Mol-
dovenească”, 1976), „Sat 
uitat” („Literatura artisti-
că”, 1978); Scrieri: În 3 vol. 
(„Cartea Moldovenească”, 
1973); Scrieri: În 2 vol. 
(„Cartea Moldovei”, 2002); 
„Intrare în baladă” (2007) 
ş.a.

S-a manifestat şi în cali-
tate de traducător în limba 
română din opera scriitori-
lor ruşi: W. Shakespeare, A. 
Puşkin, M. Lermontov, N. 
Nekrasov, T. Şevcenko, M. 
Gorki, V. Maiakovski, A. 
Tvardovski, N. Tihonov, A. 
Prokofi ev, E. Mejelaitis ş.a.

Opera sa a fost tradusă 
în mai multe limbi: bulgară, 
lituaniană, rusă, turkmenă 
ş.a.

Pe parcursul activităţii 
sale a exercitat diverse func-
ţii: agronom în sovhozul 
Cialdovar, Kirghizia (1943); 
dictor la radio Moscova, re-
dacţia română (1943-1944), 
colaborator ştiinţifi c superi-
or la Institutul de Vinifi ca-
ţie şi Viticultură Magaraci 
din Chişinău (1945); şef  

Secţie literară ziarul „Ţă-
ranul sovietic” (1946). În 
perioada 1967-1992 a fost 
redactor-şef  adjunct la Re-
dacţia Principală a ESM: 
„Enciclopedia Sovietică 
Moldovenească” (8 volu-
me), „Literatura şi arta” 
(enciclopedie, 2 volume), 
„Vreau să ştiu” (enciclope-
die pentru copii, 3 volume), 
dicţionare enciclopedice.

În perioada 1962-1978 a 
fost membru al colegiului 
de redacţie la editurile din 
Moscova „Sovetskaia En-
ţiklopedia” şi „Kratkaia Li-
teraturnaia Enţiklopedia”. 
Concomitent cu activitatea 
literară s-a implicat şi în via-
ţa politică, fi ind ales deputat 
(1947-1954, 1962-1971) şi 
preşedinte al Sovietului Su-
prem al RSSM (1963-1967); 
locţiitor al Preşedintelui 
Prezidiului Sovietului Su-
prem al RSSM (1967-1971); 
Deputat al Sovietului Su-
prem al URSS (1954-1962). 

Între anii 1982-1992 a 
desfăşurat o intensă activi-
tate publică, fi ind prezent 
şi în mass-media. A făcut 
parte din Comisia interde-
partamentală a Prezidiului 
Suprem al RSSM pentru 
studierea istoriei şi pro-
blemelor dezvoltării limbii 
moldoveneşti (1988-1989). 
A rostit un discurs în cadrul 
sesiunii a XIII a Sovietului 
Suprem al RSSM privind 
necesitatea limbii de stat şi 
a revenirii la alfabetul latin 
(1989). 

A participat la multiple 
conferinţe şi întruniri in-
ternaţionale, printre care 
cea de-a 44-a Conferinţă in-
terparlamentară, Helsinki, 
Finlanda (1955); Conferin-

ţa interparlamentară, Lon-
dra, Marea Britanie (1957); 
Congresul Mondial pentru 
Dezarmare şi Colaborare 
Internaţională, Stockholm, 
Suedia (1958) ş.a. 

Preşedinte al Comitetu-
lui de Conducere al Uniu-
nii Scriitorilor din RSSM 
(1946-1955; 1958-1961). 
Secretar al Comitetului de 
Conducere al Uniunii Scri-
itorilor din URSS (1958-
1971). 

Din 1961 a fost ales mem-
bru titular al Academiei de 
Ştiinţe a RSSM. 

Menţiuni şi distincţii: Pre-
miul de Stat al RSSM pentru 
volumul de versuri „Legea 
găzduirii” (1967); Premiul 
de Stat al URSS pentru ci-
clul de versuri „Magistra-
le” (1975); Erou al Muncii 
Socialiste (1982); Scriitor al 
Poporului din RSSM (1982) 
ş.a.

Întru înveşnicirea memo-
riei poetului, la şcoala din 
Mihuleni, localitatea sa de 
baştină, funcţionează un 
muzeu „Andrei Lupan”, iar 
biblioteca publică din sat, 
din 2002, îi poartă numele, 
la fel ca şi Biblioteca Ştiin-
ţifi că (Institut) a Academiei 
de Ştiinţe a Moldova (din 
2007). 

În anul 2012, centenar, 
Banca Naţională a Republi-
cii Moldova a lansat moneda 
comemorativă „Andrei Lu-
pan – 100 de ani de la naş-
tere”. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 65-66; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 74-76.
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Silviu ZAVULOVICI
1922-1998

Compozitor, dirijor, pia-
nist şi pedagog român.

S-a născut la 16 februarie 
1922, la Cernăuţi, într-o fa-
milie de muzicieni. A dece-
dat la 16 octombrie 1998, la 
Galaţi.

A început studiul muzicii 
la vârsta de 6 ani în mediul 
familiei. Primele noţiuni în 
arta pianistică i le-a oferit 
mama sa, care era pianis-
tă. Următorii paşi în lumea 
muzicii i-au fost călăuziţi de 
tatăl său, compozitorul Ale-
xandru Zavulovici, iniţiator 
al Operei din Cernăuţi, de 
la care a învăţat primele no-
ţiuni teoretice.

La numai opt ani a urcat 
pentru prima dată pe scena 
teatrului din Cernăuţi, iar la 
16 ani a susţinut primul său 
concert de pian ca solist.

Clasele primare le-a ur-
mat la Şcoala de Aplicaţie 
de pe lângă Şcoala Nor-
mală de băieţi din Cernăuţi 
(1928-1932). Studiile se-
cundare şi liceale le-a făcut 
la Liceul „Aron Pumnul” 
din Cernăuţi (1932-1940). 
Concomitent cu studiile de 
la Liceul „Aron Pumnul”, a 
urmat cursurile Conserva-
torului din Cernăuţi, clasa 
de pian a profesorului Ti-
tus Tarnavschi, ani de spe-
cializare la clasa de pian a 
profesorului Paul Jelescu. 

A studiat muzica de cameră 
şi compoziţia cu muzicia-
nul ceh, Otakar Hřímalý de 
la Conservatorul german 
„Musikverein”. După înce-
putul războiului, a urmat 
Şcoala de Ofi ţeri de Cava-
lerie din Târgovişte, pe care 
o absolvă în 1943. În 1947, 
a susţinut examenul de so-
list piano-forte în faţa unei 
comisii de sesiune extraor-
dinară, al cărei preşedinte 
era compozitorul Antonin 
Ciolan, la Conservatorul de 
Muzică şi Artă Dramatică 
din Iaşi, fi ind declarat reu-
şit excepţional, acordându-
i-se titlul de maestru. Între 
anii 1956-1961 a studiat 
la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu”, Facultatea 
Compoziţie-Dirijat-Pedago-
gie, secţia Muzicologie din 
Bucureşti.

Activitatea profesională a 
început-o   în calitate de pi-
anist corepetitor al Operei 
din Cernăuţi (1940-1941). 
Între anii 1944-1945 a fost 
înrolat pe Frontul de Est, 
în funcţia de comandant, 
Regimentul „11 Roşiori”, 
a ajuns şi prizonier la ruşi, 
apoi locotenent voluntar în 
Divizia „Horia, Cloşca şi 
Crişan”, Regimentul 5 In-
fanterie Voluntari (apr.-mai 
1945).

După încetarea celui de 
al Doilea Război Mondial 
şi-a reluat şi a desfăşurat 
activitatea profesională de 
muzician. Între anii 1948-
1950 a fost profesor la 
Conservatorul de Muzică 
şi Artă Dramatică din Iaşi, 
ulterior a desfăşurat acti-
vitate didactică în calitate 
de profesor de muzică şi 
desen la Şcoala de Băieţi 
nr. 3 din Focşani (1949-
1950), profesor de muzi-

Bibliografi e selectivă:
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Lupan între „Legea găzduirii” şi 
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1812-2010. – Chişinău : Prut 
Internațional, 2010. – P. 332-333.

Elena Barbos-Balinschi



109

F e b r u a r i e
că la Şcoala Pedagogică de 
Învăţătoare din Focşani 
(1951-1954) şi la Liceul de 
băieţi „Unirea” din Focşani 
(1950-1961). Concomitent 
a fondat şi a fost director 
şi prim dirijor al Filarmo-
nicii de Stat „Unirea” din 
Focşani (1950-1961), direc-
tor (1961-1966).

Un sfert de secol din via-
ţă l-a petrecut apoi la Galaţi 
(din 1961), când s-a decis 
mutarea Filarmonicii de la 
Focşani la Galaţi, unde a ră-
mas până la sfârşitul vieţii. 
Aici a pus bazele orchestrei 
simfonice şi a colectivului 
Teatrului Muzical, fi ind nu-
mit în 1961 director şi prim 
dirijor la Teatrul Muzical 
„N. Leonard” din Galaţi 
(1966-1984), unde şi-a pus 
în valoare talentul prin câ-
teva montări de excepţie a 
unor spectacole de operă şi 
operetă, revenind în perioa-
da 1991-1993.

Împreună cu Filarmonica 
gălăţeană a susţinut nume-
roase turnee în ţară şi peste 
hotare. A compus lieduri, 
suite pentru orchestră sim-
fonică, cor şi piese pentru 
voce şi orchestră, a semnat 
direcţia muzicală a nume-
roase spectacole. A montat 
în premieră absolută opera 
„Petru Rareş” de Eduard 
Caudella (1977) şi opereta 
„Leonard” de Florin Co-
mişel (1973), cu aceasta din 
urmă obţinând premiul I şi 
titlul de laureat al Festivalu-
lui Naţional „Cântarea Ro-
mâniei”, ediţia a III-a.

A colaborat cu nume de 
rezonanţă ale artei inter-
pretative şi componistice 
româneşti şi internaţionale, 
printre aceştia numărându-
se şi personalităţi care au 
fost legate de Galaţi prin 

Ionel BOSTAN
1962

Jurist român, economist, 
doctor în drept şi în eco-
nomie, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, scriitor.

S-a născut la 21 februarie 
1962, la Paşcani, jud. Iaşi.

A absolvit Liceul CFR 
Paşcani (1976-1980). Între 
anii 1980-1982 a făcut sta-
giul militar la Timişoara. A 
făcut studii la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, Fa-
cultatea de Ştiinţe Econo-
mice (1983-1988). Ulterior 
şi-a susţinut licenţa în ştiin-
ţe juridice, la Facultatea de 
Drept a Universităţii „Al. I. 
Cuza” din Iaşi (2000-2004). 
Între anii 1996-1997 a ur-
mat Cursul postuniversitar: 
„Psihopedagogie” la Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 
Departamentul de pregătire 
şi perfecţionare a cadrelor 
didactice şi Cursul postu-
niversitar „Managementul 
public ”, Universitatea „Gr. 
T. Popa” din Iaşi. A urmat 
cursurile de doctorat la Fa-
cultatea de Economie, Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
(1996-1999) şi a susţinut 
teza de doctor în economie 
(1999). Ulterior face al doi-
lea doctorat în ştiinţe juri-
dice la aceeaşi universitate, 
Facultatea de Drept (2004-
2007). În 2008 a obţinut ti-
tlul de doctor în drept.

În 2000 a obţinut titlul 

obârşie sau prin cariera ar-
tistică, unora dintre aceştia 
fi indu-le mentor în desci-
frarea lumii minunate a mu-
zicii.

A dirijat în majoritatea fi -
larmonicilor din ţară, precum 
şi la Opera din Bucureşti. 

A întreprins turnee prin 
ţară şi peste hotare: Aus-
tria, Ungaria, U.R.S.S., R. D. 
Germania, Iugoslavia.

Membru al Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de 
Război; Membru al Asoci-
aţiei „Tradiţia Cavaleriei din 
România” (din 1993).

Pentru activitatea sa a fost 
distins cu diplome şi premii: 
Diplomă cu ocazia Jubileu-
lui de 35 de ani al Teatrului 
Muzical „N. Leonard” din 
Galaţi (1991); Premiul Cri-
ticii Muzicale „Mihail Jora”, 
pentru întreaga carieră ar-
tistică, acordat de Uniunea 
Criticilor, Redactorilor şi Re-
alizatorilor Muzicali (15 apr. 
1997); Premiul de excelenţă, 
pentru întreaga activitate, la 
prima ediţie a Festivalului 
„Dunărea albastră” (Galaţi, 
1998) ş.a.
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din Moldova / Serafi m Buzilă. – 
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Buzilă, Serafi m. Zavulovici 
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clopedia interpreţilor din Moldova / 
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Silviu Zavulovici – compozi-
tor, dirijor, profesor // Oameni 
în memoria Galațiului / Camelia 
Toporaș, Rocsana Irimia, Otilia 
Badea [et al.]. – Galaţi : [S. n.], 
2014. – P. 71-84. 

Maria S. Ciobanu  
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ştiinţifi c didactic de confe-
renţiar universitar şi în 2003 
de profesor universitar.

Activitatea profesională 
a început-o în calitate de 
contabil şi economist la 
Regionala CFR-Iaşi (1988-
1991). Ulterior a fost audi-
tor public extern/ Contro-
lor fi nanciar, la Curtea de 
Conturi a României, unde 
a activat timp de 21 de ani; 
Comisar, Garda Financiară, 
Secţia Iaşi (1991-1993). 

Concomitent a desfăşurat 
activitate didactică în calitate 
de profesor universitar la Fa-
cultatea de Economie, Uni-
versitatea „Petre Andrei”, 
Iaşi (1993-2018); Universi-
tatea Agronomică „Ion Io-
nescu de la Brad”, Iaşi (1998-
2010); Facultatea de Drept, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Iaşi (2000-2008); Centrul de 
Studii Europene, Universita-
tea „Al. I. Cuza”, Iaşi (2003-
2018). A predat cursurile: 
drept fi nanciar european, 
dreptul afacerilor, audit fi -
nanciar, drept european în 
cadrul programelor de studii 
masterale, economie agrară, 
drept fi nanciar în cadrul pro-
gramelor de studii doctora-
le ş.a. A fost conducător de 
doctorat din anul 2005.

Din 2008 a fost admis în 
avocatură.

Este desemnat referent 
ştiinţifi c în comisii (peste 
70) de acordare a titlului 
de Doctor habilitat, Doc-
tor în ştiinţe, Doctor Ho-
nores Causa sau în cele de 
concurs privind ocuparea 
posturilor de conferenţiar/
profesor universitar.

Face parte din Consiliului 
Naţional de Atestare a Titlu-
rilor, Diplomelor şi Certifi -
catelor Universitare (2011-
2012), expert în domeniul: 

Economie/Administrarea 
afacerilor, evaluator la Agen-
ţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Su-
perior, Specialitatea Ştiinţe 
juridice (2011-2017), Speci-
alitatea Economie/Manage-
ment (2007-2010). 

Membru al Seminarului 
ştiinţifi c de profi l/ Drept 
– Şcoala Doctorală/ Şti-
inţe Juridice, Consorţium 
ASEM – Universitatea de 
Studii Politice şi Economi-
ce Europene „Constantin 
Stere” Chişinău. 

Membru al unor foruri 
ştiinţifi ce/culturale/profesi-
onale: Eurasia Business and 
Economics Society; Ame-
rican Romanian Academy 
of  Arts and Sciences, Inter-
national Fiscal Association 
(IFA) – Rotterdam, Nether-
lands; Academy of  Business 
& Scientifi c Research’s, An-
kara; International Scientifi c 
Committee, Riverside, Con-
nectticut, USA ş.a.

Este autor/coautor de 
cărţi, monografi i şi cursuri 
universitare  apărute la edi-
turi din Bucureşti, Iaşi, Cluj-
Napoca, Timişoara, Craiova, 
Constanţa, având tematică 
economică şi juridică. A scris 
cinci cărţi de specialitate şi 
a publicat peste 100 de ar-
ticole în reviste cotate/
clasifi cate în baze de date 
ştiinţifi ce internaţionale. 
Autor al peste 300 de arti-
cole – inclusiv studii, eseuri 
şi recenzii de carte – în pre-
sa de specialitate (juridică, 
economică şi de afaceri). A 
publicat în reviste sau volu-
me din străinătate: 50 arti-
cole, studii şi comunicări 
(Germania, Marea Brita-
nie, Elveţia, Norvegia, Ita-
lia, Franţa, Grecia, Croaţia, 
Lituania, Serbia, Republica 

Moldova, Ucraina, Turcia, 
Azerbadjan, Iran, India).

A publicat cărţi, eseuri şi 
articole de factură literară. 
A semnat peste 500 de ar-
ticole în publicaţii din ţară: 
„Revista de cultură”, „Cro-
nica”, „Revista literară BO-
EMA”, „Glas românesc”, 
„Ziarul de Iaşi”, „Jurnal 
botoşănean”, „Jurnal de 
Dâmboviţa”, „Banul bo-
toşănean” ş.a. A publicat 
în publicaţii din străină-
tate: „New York Maga-
zin”, SUA, „Convergence” 
(Franţa), „Romanian VIP”, 
Chicago-SUA (Revista ro-
mânilor de pretutindeni), 
„Basarabia literară”, „Mol-
dova suverană” din Repu-
blica Moldova, „AGERO 
Stuttgart”, Germania ş.a.

A publicat 15 poeme în 
vers liber în antologia de 
poezie românească „Noul 
Orfeu” (2007) şi, în 2008, 
a fost inclus în antologia 
„Minutarele gândului”.

Membru activ al Societă-
ţii literare „Hermeneia” şi al 
unor cenacluri de creaţie li-
terară: „Timpul” (Iaşi), „No-
duri şi semne” (Cotidianul 
independent „Viaţa liberă”). 

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din România, Mem-
bru al Asociaţiei Jurnalişti-
lor din România.

Doctor Honoris Causa al 
Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei (2010).

Membru corespondent al 
Academiei Româno-Ameri-
cane. Membru al Academi-
ei de Ştiinţe, Litere şi Arte 
(ASLA).

Bibliografi e:
Bostan, Ionel. Contabilitate fi -

nanciară : Conformă cu Directiva 
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şinău (2006); training DW 
la TRM „Tehnici şi modali-
tăţi de realizare a reportaju-
lui în programele de ştiri”, 
Chişinău (2012).

După absolvirea facultăţii 
a fost angajată la, pe atunci, 
Comitetul de Stat pentru 
Televiziune şi Radiodifu-
ziune, astăzi furnizorul 
public naţional de servicii 
media – Compania „Tele-
radio-Moldova”. A fost re-
dactor, redactor superior, 
redactor prezentator, redac-
tor-şef  cultură, corespon-
dent special cu o prezenţă 
pemanentă în programul 
„Mesager” (1974-1991). 
Producător şi prezentator al 
primei emisiuni informativ-
muzicale la televiziunea na-
ţională – „ICM”(Informaţii, 
Comentarii, Muzică), ulterior 
„Nota Bene” (1991-1994). 
Din anul 1995 este cores-
pondent special în cadrul 
redacţiei de Actualităţi şi 
Dezbateri la Moldova 1, 
IPNA Compania „Telera-
dio-Moldova”.                  

Silvia Hodorogea şi-a 
consacrat întreaga sa viaţă 
profesională jurnalismu-
lui cultural, vocea sa fi ind 
cunoscută de toţi telespec-
tratorii postului public de 
televiziune „Moldova 1”. A 
realizat scurte documentare 
TV despre personalităţi ale 
neamului la rubrica „Ei au 
făcut istorie”: „Academicia-
nul Mihai Cimpoi sau Dru-
mul spre Centru” (2002); 
„Gheorghe Ghimpu, disi-
dent politic” (2013); „Ion 
şi Doina Aldea Teodoro-
vici” (2013) ş.a. Din 2009 
până în prezent, este autor 
al unor rubrici permanente 
din laboratorul de creaţie al 

Silvia HODOROGEA-
DOROGAN

1952

Teleradiojurnalistă, Maes-
tru în Artă. 

S-a născut la 22 februarie 
1952 în satul Dereneu, raio-
nul Călăraşi, într-o familie 
de pedagogi. 

A absolvit şcoala medie 
din satul de baştină în 1969. 
Îşi continuă studiile la Uni-
versitatea de Stat din Chi-
şinău (azi, Universitatea de 
Stat din Moldova), Faculta-
tea de Filologie, secţia Jur-
nalistică (1969-1974).

A participat la mai multe 
cursuri de instruire profesi-
onală atât în Republica Mol-
dova, precum şi în străinăta-
te: cursuri de perfecţionare 
profesională la Institutul 
Unional de Radio şi Televi-
ziune, Moscova (1980); in-
struire, practică, schimb de 
experienţă, TVR, Bucureşti 
(1994-2000); practici de 
refl ectare TV a evenimen-
tului cultural, TRT, Ancara 
(1998); training BBC „Im-
parţialitatea şi echidistanţa 
jurnalistului în programele 
de ştiri”, organizat la Chişi-
nău (1999); training sprijinit 
de Ambasada SUA în Re-
publica Moldova „Politica 
editorială şi practică jurna-
listică a serviciului de ştiri in 
Televiziunea Publică”, Chi-

a IV-a a Comunităţilor Economice 
Europene / Ionel Bostan [et al.]. – 
Arad : Gutenberg Univers, 2010. –
 613 p.

Bostan, Ionel. Controlul fi nanci-
ar / Ionel Bostan. – Iaşi : Polirom, 
2000. – 300 p.

Bostan, Ionel. Proceduri pri-
vind auditul public fi nanciar şi al 
performanţei / Ionel Bostan. – 
Iaşi : Tipo Moldova, 2010. – 345 p.

Efi cientizarea administraţiei pu-
blice locale prin aplicarea mana-
gementului modern al resurselor 
umane / Ionel Bostan, Aurel Burciu, 
Liana Teodora Pascariu, [et al.]. – 
Cluj-Napoca : Risoprint, 2012. – 
284 p.

***
Bostan, Ionel. Coordonate și 

perspective privind relațiile econo-
mice bilaterale dintre România și 
Republica Moldova / Ionel Bostan 
// Conferinţa Ştiinţifi că Internaţio-
nală „Competitivitatea şi inovarea 
în economia cunoaşterii: proble-
me şi soluţii pentru România şi 
Republica Moldova”, 26-27 sep-
tembrie 2008. – Chişinău : [S. n.], 
2008. – P. 55-59.

Bostan, Ionel. Orientarea au-
ditului public extern către teme 
vizând activitatea de CDI (cerce-
tare-dezvoltare și inovare) / Io-
nel Bostan, Ion Stelian Chihai // 
Conferința științifi că internațională 
„Competitivitate și inovarea în 
economia cunoașterii”, 25-26 
septembrie 2015. Vol. 3. – [S. l.] : 
[S. n.], 2015. – P. 8-11.

***
Bostan  Ionel // Dicţionarul 

scriitorilor români de azi. – Iaşi : 
Editura Porţile Orientului, 2011. – 
P. 73-74.  

Bostan Ionel // Doctori Hono-
ris Causa ai Academiei de Studii 
Economice a Moldovei / Grigo-
re Belostecinic (coord.), Nicolae 
Brânzilă, Andrei Prodan, [et al.] ; 
Academia de Studii Economice 
a Moldovei. – Chişinău : [S. n.], 
2016. – P. 81-83. 

Bostan Ionel // Scriitori clasici şi 
contemporani. – Iaşi : Editura Porţi-
le Orientului. – 2010. – P. 67.

Busuioc, Nicolae. Bostan Ionel // 
Busuioc, Nicolae. Scriitori şi publi-
cişti ieşeni contemporani / Nico-
lae Busuioc. – Iaşi : Vasiliana-98, 
2009. – P. 109-110.

Maria S. Ciobanu
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scriitorilor, compozitorilor, 
pictorilor, actorilor, savan-
ţilor în cadrul programului 
„Mesager-Stop Cadru”. A 
înregistrat frumoase cola-
borări şi cu Televiziunea 
Română, în special în ca-
drul duplexurilor televizate 
Chişinau-Bucureşti (1998-
2001).

Este membru al Uniunii 
Jurnaliştilor din Moldova 
(1980), membru al Uniu-
nii Artiştilor Plastici din 
Moldova (1998), membru 
al Societăţii Culturale „Plai 
Mioritic” Iaşi – Chişinău – 
Cernăuţi (1992).  

Pentru prodigioasa sa 
activitate profesională, Sil-
via Hodorogea se bucură 
de o apreciere deosebită, 
fi ind deţinătoare a unor 
importante premii cul-
turale: Premiul „Pârghia 
lui Arhimede”, decernat 
de Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, pentru promo-
varea ştiinţei şi inovării în 
mass-media (1998, 2005-
2007, 2009-2011); Premiul 
„MASS-MEDIA” oferit de 
Salonul Internaţional de 
Carte pentru Copii (1998, 
2000-2002, 2013); Premiul 
„THALIA-2000” a Teatru-
lui Satiricus pentru cea mai 
efi cientă oglindire a vieţei 
teatrale la TV (2000); Pre-
miul Naţional „GALEX”, 
pentru „cel mai bun pro-
motor si susţinător al bi-
bliotecii, cărţii şi lecturii în 
mass-media”, oferit de Liga 
Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova şi Biblioteca 
Naţională a Republicii Mol-
dova (2011); Premiul „Ghe-
orghe Cincilei”, decernat de 
Ministerul Culturii, în do-
meniul promovării imagi-

nii culturale în mass-media 
(2013); „Premiul special” 
acordat de Uniunea Scrii-
torilor din Moldova, pentru 
promovarea literaturii ro-
mâne din Republica Mol-
dova (2014); Premiul „Om 
de cuvânt”, oferit de Libră-
riile Cartier (2015); Premiul 
Uniunii Internaţionale a 
oamenilor de creaţie pentru 
promovarea Patrimoniului 
Cultural Imaterial (2021).

În 2010 telejurnalistei Sil-
via Hodorogea i s-a confe-
rit titlul onorifi c „Maestru 
în Artă”.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 75-76; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chisinau, 2017. – P. 96. 

   

Bibliografi e selectivă:
Hodorogea, Silvia. Cântece-

le libertății : Cronică TVM: Ion și 
Doina Aldea Teodorovici [Resursă 
electronică video] : [secvență din 
cadrul emisiunii „Mesager”, TV 
Moldova 1, din 22 august 2013, 
cu participarea artiștilor Ioan Pau-
lencu, Aurica Dicusară Basara-
beanca, Cristi Aldea Teodorovici 
și poetului Ion Hadârcă] / Silvia 
Hodorogea // https://www.youtu-
be.com/watch?v=svzgJh0Nyiw 
(accesat: 25.10.2021).   

Hodorogea, Silvia. Eugen 
Doga, regele muzicii care a cuce-
rit (și) Castelul istoric Mimi [Resur-
să electronică video] : Reportaj de 
la spectacolul muzical „Rendez-
vous cu Eugen Doga”, organizat 
la Castelul istoric Mimi, situat în s. 
Bulboaca, mun. Chișinău, cu pri-
lejul „Anului Eugen Doga – 2017” 
/ Silvia Hodorogea ; producție: 
Moldova 1 TV, Flacăra TV // 
http://www.eugendoga.com/fr/
taxonomy/term/459/all (accesat: 
20.10.2021).

Hodorogea, Silvia. Ion Ungu-
reanu și Grigore Vieru omagiați 
la Chișinău – lansare de CD și o 
nouă carte în curs de apariție [Re-

sursă electronică video] : reportaj 
pentru Televiziunea Națională / 
Silvia Hodorogea ; imagine: Tudor 
Danu // http://fl acaratv.md/ion-un-
gureanu-si-grigore-vieru-omagi-
ati-la-chisinau-lansare-de-cd-si-
o-noua-carte-in-curs-de-aparitie.
html (accesat: 25.10.2021).

Hodorogea, Silvia. „Melanco-
lia Dorului Etern”, o carte-docu-
ment despre Petre Teodorovici, 
de Veta Ghimpu Munteanu [Re-
sursă electronică video] / Silvia 
Hodorogea ; producție: Moldova 1 
TV // https://www.youtube.com/
watch?v=TrV1DkESgE0 (accesat: 
25.10.2021).

Hodorogea, Silvia. Silvia Ho-
dorogea – Mesagerul Culturii la 
Moldova 1 TV [Resursă electroni-
că] : [interviu cu Silvia Hodorogea, 
Maestru în Artă, reporter la emisi-
unea de știri televizate „Mesager”, 
Moldova 1 TV] / consemnare: Doi-
na Bejenaru // http://fl acaratv.md/
silvia-hodorogea-mesagerul-cu-
turii-la-moldova-1-tv-interviu.html 
(accesat: 25.10 2021). 

Hodorogea, Silvia. Stegarul 
Neamului : Cronică TVM: Gheor-
ghe Ghimpu, disident politic [Re-
sursă electronică video] : [secvență 
din cadrul emisiunii „Mesager”, TV 
Moldova 1, din 23 august 2013, cu 
participarea ex-Președinților Re-
publicii Moldova Mircea Snegur și 
Mihai Ghimpu, scriitoarei Luminița 
Dumbrăveanu, prof. univ. Viorel 
Prisăcaru (medic)] / Silvia Hodo-
rogea // https://www.youtube.com/
watch?v=icOwv5yIlDA (accesat: 
25.10.2021).

***
ABCul presei : Jurnalismul Cultu-

ral [Resursă electronică video] : [cu 
referire la Silvia Hodorogea] // http://
mediacritica.md/ro/jurnalismul-cul-
tural-cel-care-ne-aduce-normalita-
tea/ (accesat: 25.10 2021).

Moroşanu, Andrei. Bea-
titudinea dorului de absolut : 
[despre telejurnalista Silvia Ho-
dorogea] / Andrei Moroşanu // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 2 mar. – 
P. 1 ; [Resursă electronică]. – 
URL: https://drive.google.com/
filed/0ByA7Kci8VpxBS2Fuc3Z1
dlQ1emM/view (accesat: 23.10 
2021).

Silvia Hodorogea : [jurnalist TV] // 
Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 4. – 
(Omul săptămânii) ; [Resursă 
electronică]. – URL: http://timpul.



113

F e b r u a r i e

Ion TĂNĂSESCU
1892-1959

Chimist român, doctor în 
chimie, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, membru 
al Academiei Române.

S-a născut la 23 februarie 
1892, la Bucureşti. A dece-
dat la 28 decembrie 1959, 
tot la Bucureşti.

După absolvirea liceului 
şi-a continuat studiile la Fa-
cultatea de Ştiinţe a Univer-
sităţii din Bucureşti (1914-
1919). În 1920 a susţinut 
teza de doctor în chimie la 
Universitatea din Cluj.
Şi-a început activitatea în 

1919, la Catedra de Chimie 
Organică a Universităţii din 
Cluj, în calitate de asistent. 
Ulterior a parcurs mai mul-
te trepte pe scara ierarhică 
universitară: şef  de lucrări 
(1920), profesor suplini-
tor (1927), profesor titular 
(1930-1959). A contribuit la 
buna desfăşurare a procesu-
lui didactic prin alcătuirea şi 
publicarea materialelor di-
dactice, printre care: „Curs 
de chimie organică” (3 vol., 
1949-1950), „Lucrări prac-

md/articol/omul-saptamanii-silvia-
hodorogea-jurnalista-tv-104947.
html (accesat: 23.10 2021).

Țopa, Tudor. Hodorogea Silvia / 
Tudor Țopa // Localitățile Republi-
cii Moldova : Intinerar documen-
tar-publicistic ilustrat. Vol 5. – Chi-
sinau : Draghiștea, 2005. – P. 498.

Elena Barbos-Balinschi                            

tice de chimie organică” (2 
vol., 1957) ş.a. 

Concomitent cu activita-
tea didactică, a desfăşurat 
o amplă şi multilaterală ac-
tivitate de cercetare ştiin-
ţifi că pe parcursul a 40 de 
ani. A contribuit la chimia 
heterociclurilor, a expli-
cat formarea acridonelor 
prin condensarea ortoni-
trobenzen-aldehidei cu hi-
drocarburile aromatice în 
prezenţa acidului sulfuric, 
reacţia de formare a spira-
nului prin condensarea or-
tonitrobenzenaldehidei cu 
pentaeritrita şi transformă-
rile fotochimice ale acestuia; 
studiul metodelor de sinteză 
în clasa sterolilor, urmărind 
prepararea hormonilor. A 
descoperit reacţia Lehm-
stedt-Tănăsescu de obţinere 
a acridonei, care a fost ul-
terior îmbunătăţită de că-
tre chimistul german Kurt 
Lehmstedt. A descoperit 
reacţii fotochimice însoţite 
de transpoziţii moleculare 
şi a lămurit unele probleme 
ale chimiei bazelor Schiff. 
A elaborat o nouă metodă 
de separare a acridonelor, 
denumită în literatura de 
specialitate „Sinteza Tănă-
sescu”.

Rezultatele cercetărilor 
sale se regăsesc în peste 100 
de lucrări originale, publica-
te în reviste de specialitate 
din ţară şi din străinătate. A 
semnat mai multe volume 
în domeniul chimiei, printre 
care: „Exploatarea petro-
lului în România” (1907), 
„Sur le mécanisme des 
réactions photochimiques 
sur de l’onitro-benzaldéhy-
de et de quelques-uns des 
ses produits de condensa-
tion” (1926), „Sur un nou-
veau type d’acridones: pa-

ra-acridones” (1927), „Sur 
un nouvelle synthèse des 
acridones” (1927), „Sur le 
mécanisme de formation 
de l’indigo dans la synthèse 
de v. Baeyer” (1932),  „Des-
pre acridone” (1949), „Des-
pre steroide” (1961), ş.a. 

Membru al Societăţii de 
Ştiinţe din Cluj, al Societă-
ţilor de Chimie din Berlin şi 
Paris. A fost ales membru 
titular al Academiei Româ-
ne (1955).

Bibliografi e selectivă:
Rusu, Dorina N. Tănăsescu 

Ion // Rusu, Dorina N. Membrii 
Academiei Române : 1866-1999 / 
Dorina N. Rusu. – București : 
Editura Academiei Române, 1999. – 
P. 817.

Ţarălungă, Ecaterina. Tănă-
sescu Ion // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 759.

Maria S. Ciobanu 

Constantin (Costin) 
RĂDULESCU

1932-2002

Speolog şi paleontolog 
român, doctor în biologie, 
cercetător ştiinţifi c, membru 
corespondent al Academiei 
Române. 

Constantin Ră dulescu a 
fost primul om de ştiinţă 
român contemporan în pa-
leontologia mamiferelor a 
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păturile mai multor caverne 
din Carpaţi: Colţul Surpat, 
Peşterile 1 şi 2 din masivul 
Tătarului, Cioclovina. Din 
1958 a devenit cercetător 
şi şi-a extins cercetările şi 
la alte sedimente, pe lângă 
cele din peşterile pe care 
le-a excavat. Această nouă 
cercetare a început în jurul 
anilor 1960-1961 în secto-
rul median al râului Olteţ şi 
s-ar extinde în timp pentru 
a include sedimentele plio-
cene şi miocene non-ma-
rine, ajungând în cele din 
urmă la Cretacicul superior 
în Depresiunea Haţeg.

În 1963 a susţinut teza 
de doctorat la tema „Con-
tribuţii la studiul anatomic 
comparativ al artiodacti-
lilor dispăruţi şi moderni 
din România şi importanţa 
acestuia pentru stratigrafi a 
Pleistocenului superior”.

Obiectul său de cercetare 
a cuprins mai multe dome-
nii de interes major. Aceas-
tă zonă de cercetare a in-
clus, pe de o parte, studii de 
morfologie comparativă şi 
înţelegerea relaţiilor fi loge-
netice ale grupurilor şi, pe 
de altă parte, investigarea 
dilemelor biostratigrafi ce şi 
paleogeografi ce, completa-
te cu eseuri pentru recon-
stituirea paleomediului pe 
baza oscilaţiilor climatice, 
în special pentru perioadele 
glaciare şi interglaciare ale 
cuaternarului.

Studiile sale în paleonto-
logia mamiferelor au dus la 
descrierea unui număr consi-
derabil de noi taxoni în acest 
domeniu ştiinţifi c, aparţi-
nând la opt ordine şi 15 fa-
milii, de la multituberculate la 
artiodactile. Aceste descrieri 

includeau o nouă familie, 17 
noi genuri, 29 de specii noi şi 
18 noi subspecii.

Este autorul mai multor 
descoperiri de o importanţă 
deosebită, printre care: Cri-
vadiatherium, un nou gen de 
Embritopodes, a respins teo-
ria conform căreia acest grup 
special de mamifere paleoge-
ne era specifi c zonei geogra-
fi ce egypto-anatoliene; Para-
dolipchopithecus geticus, un 
craniu perfect conservat al 
unei cinomorphe din Plio-
cenul superior din România; 
Barbatodon şi Kogaionon, 
primele noi genuri de Mul-
tituberculate din depozitul 
Maastrichtian din Depresiu-
nea Haţeg.

A condus numeroase ex-
pediţii, în cadrul cărora s-a 
acordat o atenţie deosebită 
rămăşiţelor microscopice 
ale faunei din perioada re-
spectivă prin utilizarea me-
todei riguroase de cernere 
– spălări prin site calibrate 
şi apoi screeningul materia-
lului adunat sub lupă bino-
culară. 

Este de menţionat că 
exemplarele au fost colecta-
te prin săpături sistematice, 
care au aplicat metode mo-
derne pentru a asigura re-
cuperarea totală a resturilor 
paleontogice, arheologice 
sau de altă natură.

Rezultatele cercetărilor a 
făcut obiectul a peste 155 
de articole şi monografi i, pe 
care le-a scris sau la care a 
colaborat cu alţi cercetători 
români şi străini. Multe din-
tre aceste lucrări au o mare 
valoare ştiinţifi că şi au fost 
prezentate la diferite congre-
se şi conferinţe internaţiona-
le, începând din 1964 cu cel 

cărui expertiză în microma-
mifere miocen-cuaternare 
a fost recunoscută la nivel 
internaţional.

S-a născut la 23 februarie 
1932, la Bucureşti. A dece-
dat la 27 iunie 2002, tot la 
Bucureşti.

Studiile primare le-a urmat 
la liceul „Gh. Lazăr” (1939-
1947). Şi-a continuat apoi 
studiile gimnaziale la liceul 
„Sf. Sava” (1947-1951). În-
tre anii 1951-1955 a studiat 
la Facultatea de Biologie a 
Universităţii din Bucureşti. 
Din anii de studenţie şi-a 
manifestat interesul pentru 
studiul paleontologiei ma-
miferelor. A fost descoperit 
şi încurajat de către profe-
soara doctor docent Marga-
reta Dumitrescu.

Astfel şi-a dedicat cariera 
studiului evoluţiei mamife-
relor de-a lungul scării geo-
logice de timp şi a petrecut 
50 de ani din viaţă cercetă-
rii acestui domeniu (1952-
2002).

În 1955, după absolvirea 
facultăţii şi-a continuat stu-
diile în domeniul anatomiei 
comparate, sub îndrumarea 
ştiinţifi că a lui Theodor Dor-
nescu, profesor doctor do-
cent în domeniul biologiei.

Din 1956, concomitent 
cu studiile de doctorat, a 
început să lucreze la Insti-
tutul de Speologie „Emil 
Racovitză”. Din 1990 a fost 
ales director al Institutului 
de speologie.

A fost implicat în săpă-
turile sistematice din peş-
terile sinclinalului Dobro-
gea Centrală-Casimcea: La 
Adam, Bordeiul de Piatra, 
Casian, Cheia, Gura Do-
brogei. A participat la să-
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Alexandru VAIDA-
VOEVOD
1872-1950

Medic român, publicist şi 
politician, diplomat, unul 
dintre susţinătorii drepturi-
lor românilor transilvăneni.

S-a născut la 27 februarie 
1872, la Olpret, Comitatul 
Solnocul Interior, Austro-
Ungaria. A decedat la 19 
martie 1950, la Sibiu. 

S-a născut într-o fami-
lie greco-catolică veche 
şi bogată, care se înrudea 
cu episcopii români uniţi, 
Ioan Bob şi Ioan Lemeni. 
Bunicul său a fost Alexan-
dru Bohăţel, participant la 
revoluţia de la 1848. Stră-
moşii săi erau din Gârbou 
şi fuseseră înnobilaţi la 15 
noiembrie 1627 de către 
Gabriel Bethlen, principele 
Transilvaniei. A fost fi ul lui 

de-al VIII-lea Congres in-
ternaţional al ştiinţei solului 
din Bucureşti, la Congresul 
internaţional „Les premiers 
habitants de l’Europe” (Ta-
utavel, Franţa, 2002) ş.a.

Experienţa sa profesiona-
lă excepţională împreună cu 
rezultatele cercetărilor i-au 
adus recunoaşterea cercuri-
lor ştiinţifi ce internaţionale. 
Astfel, a fost membru al mai 
multor societăţi ştiinţifi ce, 
printre care: Subcomisia de 
Loess Stratigraphy în cadrul 
Uniunii Internaţionale pen-
tru Cercetarea Cuaternară 
(INQUA),Subcomisia limi-
tei Neogene-Cuaternare în 
cadrul INQUA, Comisia in-
ternaţională de strigigrafi e a 
terţiarului non-marin din ca-
drul Uniunii Internaţionale 
de Ştiinţe geologice (IUGS), 
Societatea Română de Speo-
logie şi Karstology (SRSC), 
al Subcomisiei pentru pro-
tecţia mediului, al Comisiei 
române a UNESCO.

În mai 1993, Adunarea 
generală a Academiei Ro-
mâne l-a ales membru co-
respondent, recunoaştere 
supremă a valorii sale ca 
mare om de ştiinţă român.
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Dionisie Vaida, participant 
la mişcarea naţională a ro-
mânilor transilvăneni.
Şcoala primară a urmat-o 

la Cluj (1879-1883), ulterior 
şi-a continuat studiile la Li-
ceul Evanghelic din Bistriţa 
şi la Braşov (1883-1891), 
unde s-a format intelectual 
într-un mediu german, fapt 
care i-a permis înscrierea 
la Facultatea de Medicină 
din cadrul Universităţii din 
Viena (1891-1896). În 1899 
a susţinut doctoratul în me-
dicină.

După facultate, a lucrat 
medic balneolog (1899-
1905) la Karlsbad (Karlovy-
Vary), după care s-a dedicat 
vieţii politice (din 1906).

Din anii de studenţie s-a 
înscris în organizaţia stu-
denţească „România Jună”, 
devenind preşedintele aces-
teia (1899). La vârsta de do-
uăzeci de ani s-a angajat în 
mişcarea naţională. Alături 
de colegii săi de la univer-
sitate a participat activ la 
sărbătorirea revoluţiei de la 
1848. 

În 1891 a participat la ela-
borarea „Replicii” junimii 
academice române către 
studenţii maghiari, ca răs-
puns la „Memoriul” stu-
denţilor maghiari de la uni-
versităţile din Budapesta şi 
Cluj. Prin acest document, 
bazat pe legile şi datele sta-
tistice ofi ciale ale statului 
maghiar erau evocate auto-
nomia naţională, federalis-
mul şi separarea românilor 
şi a ungurilor din punct de 
vedere politic, astfel încât 
fi ecare să aibă propriul teri-
toriu naţional în cadrul Im-
periului Habsburgic.

În 1893 a vizitat România 
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şi a luat parte la Conferinţa 
Naţională a Partidului Naţi-
onal Român, la Sibiu, unde 
s-a hotărât elaborarea unui 
„Memorandum” al româ-
nilor, adresat împăratului 
de la Viena. „Memorandu-
mul” a fost redactat pen-
tru a susţine revendicările 
românilor din imperiu şi a 
denunţa politica de asupri-
re naţională şi intoleranţa 
practicată de guvernul de la 
Budapesta.

Cariera de ziarist şi-a în-
ceput-o la ziarul „Drept-
atea” din Timişoara. În 
1896 a reuşit să-i determine 
pe colegii săi români de la 
Universitatea din Viena să 
pregătească manifestaţiile 
împotriva Mileniului, sărbă-
toare a Ungariei, care mar-
ca un mileniu de la stabili-
rea maghiarilor pe teritoriul 
ţării. Iniţiativa studenţească 
a fost sprijinită de cercuri-
le naţionaliste austriece şi 
de presa vieneză. A reuşit 
să mobilizeze studenţimea 
pentru a lua parte la trei 
adunări de protest la Uni-
versitate, în sala Wimberger 
şi în Prater. 

În 1905 a activat în calita-
te de deputat în Parlamentul 
de la Budapesta, unde s-a 
distins ca unul din deputaţii 
cu vederi democratice. În 
1906 s-a alăturat unui grup 
de naţionalişti români în 
Parlamentul de la Budapes-
ta, adversari ai politicii im-
periale de maghiarizare. A 
luptat pentru dreptul Tran-
silvaniei la autodetermina-
re. A pledat pentru unirea 
Transilvaniei cu România. 
Şi-a păstrat mandatul până 
în 1918, când s-a destrămat 
imperiul Austro-Ungar.

Pe 1 decembrie 1918, a 
participat la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia, 
unde a votat Rezoluţia Uni-
rii care „decretează unirea 
acelor români şi a tuturor 
teritoriilor locuite de dân-
şii cu România”. A deve-
nit membru al Consiliului 
Dirigent, pentru a pregăti 
unifi carea administrativă cu 
Vechiul Regat şi s-a numă-
rat între cei patru delegaţi 
ardeleni (alături de Vasile 
Goldiş, respectiv episcopii 
Iuliu Hossu şi Miron Cris-
tea), care au adus regelui 
Ferdinand I Rezoluţia Uni-
rii pentru a fi  ratifi cată. A 
fost numit ministru de stat 
pentru Transilvania în pri-
mele guverne după Marea 
Unire, funcţie pe care a păs-
trat-o, până în 1919 şi a re-
luat-o apoi în 1938 şi 1940.

În activitatea politică, a 
ocupat timp de trei man-
date funcţia de premier al 
României, remarcându-se 
de asemenea la conducerea 
Ministerului de Interne şi a 
Ministerului de Externe.

În 1919 a participat la 
Paris, ca invitat special, la 
şedinţa de închidere a Con-
ventului anual al Marelui 
Orient de Franţa.

În 1923 a fost ales Mem-
bru Emerit al Suveranului 
Sanctuar al României (cu 
gradul 33), iar în 1928 a fost 
ales Mare Orator Adjunct.

Din 1938 a fost numit 
consilier regal, apoi a fost 
ales preşedinte al Adunării 
Deputaţilor (1940).

În 24 martie 1945 a fost 
arestat de autorităţile co-
muniste. În 1946 a fost pus 
în arest la domiciliu, la Si-
biu, unde şi-a petrecut re-

stul vieţii, până la moartea 
sa, în 1950.

Mitropolia Română Unită 
cu Roma (greco-catolică) 
a ridicat un monument în 
cinstea lui Alexandru Va-
ida-Voevod pe terenul de 
lângă Biserica dintre Brazi 
din Sibiu (2018). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 88-89.
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Horia DAMIAN
1922-2012

 
Pictor şi sculptor francez 

de origine română, mem-
bru de onoare din străină-
tate al Academiei Române. 

S-a născut la 27 februarie 
1922, la Bucureşti. A dece-
dat la 13 mai 2012, la Paris, 
Franţa.

După studiile liceale 
(1933-1941) şi-a continu-
at studiile la Şcoala de Ar-
hitectură din Bucureşti în 
1941-1945 .

În anul 1941 a debutat la 
Salonul Ofi cial de Pictură 
la „Sala Dalles” din Bucu-
reşti. S-a remarcat cu oca-
zia primelor sale expoziţii 
personale, care au avut loc 
la Ateneul Român din Bu-
cureşti (1942, 1945). 

A debutat iniţial ca pe-
isagist, ulterior a abordat 
pictura abstractă, ajungând 
treptat la o sinteză între 
sculptură şi pictură, în com-
poziţii tridimensionale. Ca 

anilor 1950, o perioadă ex-
perimentală pentru el, le-a 
distrus.

Lucrările sale de la înce-
putul anilor ‚60, executate 
în ulei pe o bază din poli-
ester, sunt într-un stil ges-
tual, impasto, apropiat de 
tahism, ca în „Constelaţie”. 
La sfârşitul anilor ’60, opera 
sa devenise din ce în ce mai 
geometrică şi sculpturală, 
după cum se exemplifi că 
în seria „Throne” (1969), 
acestea nu sunt sculpturi in-
dependente, ci mai degrabă 
aşezate pe fundaluri simple. 

Primul dintre monumen-
tele sale pe scară largă, „Ga-
laxy”, un proiect pentru un 
monument la Houston, 
Texas, a fost proiectat în 
1972 şi construit în 1974 
la „Neue Galerie” din Aa-
chen. Au fost construite mai 
multe monumente din seria 
„Galaxy”, altele rămânând 
ca machete. Concomitent a 
pictat şi a desenat litografi -
ile originale a nouă proiec-
te expuse la Paris şi New 
York. Lucrările sale, prin-
tre care: „Sarcofagul roz”, 
„Piramida roşie”, „Colo-
seul roşu”, „Coloane” ş.a., 
au fost expuse la Bienalele 
de la Veneţia, la Muzeul de 
Artă Modernă din Centrul 
„Pompidou” din Paris şi la 
Muzeul „Ludwig” din Aa-
chen. 

Fascinaţia sa pentru mo-
numente a continuat în 
„The Hill”, construit pen-
tru Muzeul Solomon R. 
Guggenheim din New 
York din spumă de polies-
ter, acoperită cu sfere mici 
de hârtie şi apoi vopsite în 
galben. Au urmat monu-
mente similare, cum ar fi  cel 
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participant în cadrul Salo-
nului Ofi cial din 1945, a 
obţinut Premiul „Anastase 
Simu”, care consta şi din-
tr-o bursă, ce i-a permis 
să ajungă la Paris, unde a 
avut privilegiul de a studia 
sub coordonarea lui An-
dré Lhote şi a lui Fernand 
Léger (1949-1950).

Din 1946 s-a stabilit cu 
traiul la Paris. Ulterior a stu-
diat cu Auguste Herbin, fa-
miliarizându-se cu opera lui 
Piet Mondrian prin Felix del 
Marle (1889-1952). Această 
întâlnire cu arta abstractă a 
condus la picturile sale mai 
întâi cu adevărat originale, 
cum ar fi  „Starry Night”, 
care constau dintr-un aran-
jament geometric de puncte 
albe.

A prezentat patru expoziţii 
personale la Paris, afi rmân-
du-se prin uleiuri pe pânză 
şi lemn, printre care: „Cerul 
înstelat”, „Catedrală” ş.a. În 
anii următori a organizat mai 
multe expoziţii personale, 
precum: Galeria „Standler”, 
Galeria „Castelli” din New 
York. 

În 1952 a lansat prima 
sa expoziţie în străinătate 
(după plecarea din ţară), ex-
poziţie care a fost urmată 
de alte manifestări de an-
vergură. Structura sa de ar-
hitect este uşor descifrabilă 
în lucrările sale pe pânză, 
prin rigoarea extraordina-
ră a desenului. Pânzele or-
ganizate pe cicluri icono-
grafi ce tratează de multe 
ori elemente arhitectonice 
arhetipale, precum porţi, 
temple, piramide, construc-
ţii, capiteluri, frontoane, ş.a. 
Majoritatea operelor pro-
duse în a doua jumătate a 
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pentru San Francisco, care 
este ilustrat în proiectul de 
guaşă.

A avut numeroase expo-
ziţii de pictură şi sculptură 
în America de Nord şi Eu-
ropa şi a participat la Biena-
lele de la Veneţia şi la cea de 
la São Paolo.

Lucrările sale se pot regă-
si în colecţiile mai multor 
muzee, printre care: Muzeul 
Naţional de Artă al Româ-
niei, Muzeul „Zambaccian” 
din Bucureşti, Muzeul Naţi-

onal de Artă Contempora-
nă şi Muzeul „Cantini” din 
Marsilia ş.a. 

A fost distins cu Premiul 
pentru gravură (1942), Pre-
miul „Anastase Simu” pen-
tru pictură (1945) ş.a.
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Martie este a treia lună a anului în calendarul gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu 
o durată de 31 de zile.

Din punct de vedere astronomic, luna martie începe cu soarele în constelația Vărsătorului și se 
sfârșește cu soarele în constelația Peștilor. În astronomia veche, martie începea cu soarele în semnul 
Peștilor și sfârșea în semnul Berbecului.

Numele lunii martie (latină: Martius) vine de la zeul Marte, zeul războiului din mitologia roma-
nă, și era considerată o lună favorabilă începerii războiului. Sub Împăratul Romulus al Romei, anul 
începea cu această lună, abia în anul 45 î.Hr., Iuliu Cezar a introdus calendarul iulian, iar anul începea 
la 1 ianuarie.

Grecii numeau luna martie Elaphebolion. În tradiția poporului român luna martie se numește 
Mărțișor. În luna martie începe aratul și semănatul, se curăță livezile și grădinile, se scot stupii de la 
iernat și se „retează” fagurii de miere, utilizați ca leac în medicina populară etc.

Martie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Februarie, cu excepția anilor bisecți, și ca Noiembrie 
în fi ecare an. Echinocțiul de primăvară în emisfera nordică, respectiv echinocțiul de toamnă în emis-
fera sudică, (data când ziua este egală cu noaptea), este o dată care variază de la 19 martie la 21 martie.

 

Martie
2022

Luni   7 14 21 28  
Marți  1 8 15 22 29
Miercuri 2 9 16 23 30
Joi   3 10 17 24 31
Vineri  4 11 18 25 
Sâmbătă 5 12 19 26 
Duminică 6 13 20 27 
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440 de ani de la introduce-

rea Calendarului Gregorian, 
cunoscut şi drept calendarul 
creştin, iniţial în Italia, Portu-
galia şi Franţa (1 mar. 1582). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 88; CN 2012, p. 92.

135 de ani de la naşterea lui 
Simion Zaic-Borelli, cân-
tăreţ de operă (tenor) şi lied, 
profesor de canto la Opera 
din Chişinău (1 mar. 1887 – 
13 sept. 1964). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 93-94.

85 de ani de la naşterea lui 
Eugen Doga, compozitor, 
academician, Artist al Popo-
rului din Republica Moldova 
(1 mar. 1937). A se vedea şi art. din 
CN 2007, p. 96-98; CN 2012, 
p. 94-96; CN 2017, p. 113-114.

75 de ani de la naşterea lui 
Ilie Costaş, specialist în siste-
me informaţionale, doctor ha-
bilitat în informatică, profesor 
universitar, cercetător ştiinţifi c 
(1 mar. 1947). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 112-113.

65 de ani de la naşterea lui 
Vlad Burlea, compozitor 
şi profesor, Maestru în Artă 
(1mar. 1957).  A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 114-115.

210 ani de la naşterea lui 
Nicolae Creţulescu (Kret-
zulescu), medic, diplomat, 
om politic român, iniţiatorul 
învăţământului medical în 
Muntenia, membru fondator 
al Academiei Române (1 mar. 
1812 – 26 iun. 1900).

185 de ani de la naşterea lui 
Ion Creangă, scriitor, poves-
titor, clasic al literaturii ro-
mâne, pedagog, membru de 
onoare al Academiei Române 
(post-mortem) (1mar. 1837 – 
31 dec. 1889). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 95-96; CN 
2012, p. 92-93; CN 2017, p. 
115-117.

70 de ani de la naşterea lui 
Vlad Neagoe (Vladimir 
Berlinschi), poet, eseist, pro-
zator, traducător, dramaturg, 
pedagog, jurnalist şi editor, 
stabilit în România (2 mar. 

1952). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 88-89; CN 2017, 
p. 117-118.  

175 de ani de la naşterea lui 
Alexander Graham Bell, fi -
zician, cercetător ştiinţifi c şi 
inventator american de origi-
ne britanică, inventatorul tele-
fonului (3 mar. 1847 – 2 aug. 
1922). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 100.

115 ani de la naşterea lui 
Gherasim Rudi, specialist în 
domeniul pomiculturii, doctor 
în ştiinţe agricole, profesor 
universitar, membru cores-
pondent al Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei (4 mart. 1907 – 
26 iun. 1982). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 103.

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion Samoilă, jurist, 
deputat în Parlamentul Româ-
niei, consilier al Băncii federa-
le din Tighina (1896 – 4 mar. 
1942).

75 de ani de la naşterea lui 
Andrei Coval, doctor în şti-
inţe fi zico-matematice, confe-
renţiar universitar, cercetător 
ştiinţifi c şi inventator (4 mar. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 122.

200 de ani de la naşterea lui 
Jules Lissajous, fi zician, ma-
tematician, cercetător ştiinţifi c 
şi inventator, doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice, profesor 
universitar francez. A inven-
tat un comparator optic şi un 
telegraf  optic, utilizat în 1870, 
în timpul asediului Parisului 
(4 mar. 1822 – 24 iun. 1880). 

170 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Nikolai V. Go-
gol, prozator şi dramaturg rus 
(1 apr. 1809 – 4 mar. 1852). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 97-99.

130 de ani de la naşterea lui 
Ioan Gh. Botez, antropolog, 
morfolog, cercetător ştiinţifi c 
şi profesor universitar român, 
întemeietor al şcolii româneşti 
de antropologie (5 mar. 1892 – 
23 ian. 1953). 

195 de ani de la stingerea din 

viaţă a lui Alessandro Volta, 
fi zician, cercetător ştiinţifi c, 
inventator şi profesor univer-
sitar italian, unul dintre fon-
datorii ştiinţei despre electri-
citate (18 febr. 1745 – 5 mar. 
1827).  A se vedea şi art. din CN 
2010, p. 66.

100 de ani de la naşterea lui 
Pier Paolo Pasolini, poet, 
nuvelist, jurnalist, actor, scena-
rist, regizor de fi lm, recunos-
cut la nivel internaţional, con-
siderat a fi  printre cei mai mari 
artişti şi intelectuali italieni ai 
sec. XX-lea (5 mar. 1922 – 
2 noiem. 1975). 

90 de ani de la naşterea lui 
Timofei Moşneaga, medic 
terapeut internist, doctor în 
ştiinţe medicale, om de stat, 
medic Emerit şi primul Me-
dic al Poporului din Republica 
Moldova (6 mar. 1932 – 1 iun. 
2014).  A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 103-104; CN 2012, 
p. 100; CN 2017, p. 123.

100 de ani de la naşterea 
Nataliei Ostianu, matemati-
cian, doctor habilitat în ştiinţe 
fi zico-matematice, profesor 
universitar, membru al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei 
(7 mar. 1922 – 17 febr. 2005). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 100-101.

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a Ninei Arbore, pictor, 
grafi cian şi profesor român 
(8 ian. 1889 – 7 mar. 1942). 
A se vedea şi art. din CN 2008, 
p. 457-458; CN 2019, p. 23.  

150 de ani de la naşterea lui 
Piet Mondrian, pictor şi de-
senator olandez (7 mar. 1872 – 
1 febr. 1944). 

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Sergiu Victor Cuj-
bă, poet, prozator şi drama-
turg (7/10 oct.1880 – 8 mar. 
1937). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 271-273; CN 2005, 
p. 279-280.  

85 de ani de la naşterea lui 
Valentin Grigorescu, dirijor 
şi compozitor (8 mar. 1937).  

95 de ani de la naşterea Ve-



121

M a r t i e
ronicăi Garştea, dirijor de 
cor, profesor universitar, Ar-
tist al Poporului din Republica 
Moldova. Prima femeie dirijor 
din Moldova (9 mar. 1927 – 
6 iul. 2012). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 90-92; CN 
2012, p. 101-102; CN 2017, 
p. 124.

75 de ani de la naşterea lui 
Serafi m Belicov, poet şi pu-
blicist (9 mar. 1947 – 28 iul. 
2016). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 106-108; CN 2017, 
p. 124-125.

135 de ani de la naşterea lui 
Ion Buzdugan, folclorist, 
poet, publicist şi traducător 
român, originar din Basarabia 
(9 mar. 1887 – 27 ian. 1967). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 105-106; CN 2017, p. 125-
126; CN 2019, p.101-102.

80 de ani de la naşterea lui 
Ion Caramitru, actor şi re-
gizor român de teatru şi fi lm 
(9 mar. 1942). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 92-93; CN 
2017, p.127-128.

160 de ani de la naşterea 
lui Fernand Widal, biolog, 
medic, cercetător ştiinţifi c şi 
profesor universitar francez, 
membru al Academiei Fran-
ceze de Ştiinţe, considerat a 
fi  descoperitorul serodiagnos-
ticului febrei tifoide (9 mar. 
1862 – 14 ian. 1929).  

80 de ani de la naşterea Ele-
nei Postolache, etnograf, 
doctor în etnologie (10 mar. 
1942 – 1 iul. 2012). A se vedea 
şi art. din  CN 2012, p. 102-103; 
CN 2017, p. 129-130.

75 de ani de la naşterea lui 
Ion Macovei, compozitor 
(10 mar. 1947 – 6 iun. 2011). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 103-104.

65 de ani de la naşterea lui 
Igor Isac, pictor, scriitor,  ci-
neast, stabilit în România (10 
mar. 1957). A se vedea şi art. din 
CN 2017, p. 130-131.

70 de ani de la naşterea lui 
Aurel Pantea, poet, eseist, 
publicist, critic literar român 

(10 mar. 1952). 
85 de ani de la naşterea lui 

Sava Pâslaru, medic trauma-
tolog-ortoped, doctor habi-
litat în ştiinţe medicale, pro-
fesor universitar, cercetător 
ştiinţifi c şi inventator (11 mar. 
1937 – 2 iun. 1998).

130 de ani de la naşterea 
Silviei Căpăţână (Aposto-
lescu), pianistă şi profesoară 
română (11 mar. 1892 – 1 ian. 
1982). 

85 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Bileţchi, critic şi is-
toric literar, profesor univer-
sitar, doctor habilitat în fi lo-
logie, membru corespondent 
al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (12 mar. 1937 – 30 iul. 
2021). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 110-111; CN 2012, p. 
105-106; CN 2017, p. 133-134.

80 de ani de la naşterea lui 
Aurel Guţu, pictor, grafi cian, 
redactor artistic şi pedagog 
(12 mar. 1942). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 94-95; CN 
2012, p. 107-108; CN 2017, 
p. 134.

80 de ani de la naşterea lui 
Simion Vrânceanu, fagotist 
şi pedagog (12 mar. 1942). 

95 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Dobrescu, farma-
colog, doctor habilitat în ştiin-
ţe medicale, profesor universi-
tar şi inventator român, autor 
al 25 de medicamente; a intro-
dus în învăţământul superior 
din România cursul de farma-
cie clinică, printre primele din 
Europa, membru corespon-
dent al Academiei Române 
(12 mar. 1927 – 13 dec. 2020).

190 de ani de la naşterea lui 
Charles Friedel, chimist, mi-
neralog, cercetător ştiinţifi c, 
inventator şi profesor univer-
sitar francez (12 mar. 1832 – 
20 apr. 1899).

95 de ani de la naşterea 
lui Arsenie Guţan, medic 
chirurg stomatolog, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar, membru 
de onoare al Academiei Euro-

pene de Implantologie Orală 
(13 mar. 1927 – 20 ian. 2010).

70 de ani de la naşterea Va-
lentinei Chitoroagă, speci-
alist în biblioteconomie şi bi-
bliografi e, manager, formator 
(13 mar. 1952). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 136-138.

60 de ani de la naşterea 
Anei Guţu, fi lolog, traducă-
tor, doctor în fi lologie, pro-
fesor universitar, politician 
(13 mar. 1962). 

60 de ani de la naşterea 
Larisei Şavga, economist, 
doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, ex-minis-
tru al educaţiei şi tineretului 
al Republicii Moldova, rector 
al Universităţii Cooperatist-
Comerciale din Moldova (13 
mar. 1962). 

150 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Kirileanu-Teodo-
rescu, fi lolog, istoric literar, 
editor, folclorist şi publicist 
român, membru de onoa-
re al Academiei Române (13 
mar. 1872 – 13 noiem. 1960). 
A se vedea şi art. din CN 2000, 
p. 300-304; CN 2002, p. 95-97.

120 de ani de la naşterea lui 
David I. Prodan, istoric, doc-
tor în ştiinţe istorice, arhivist, 
bibliotecar, specialist în isto-
ria Transilvaniei şi profesor 
universitar român, membru 
titular al Academiei Române 
(13 mar. 1902 – 11 iun. 1992). 

80 de ani de la naşterea lui 
Mihai Dolgan, compozitor, 
dirijor, instrumentist, fonda-
tor şi conducător artistic al 
legendarei formaţii „Noroc” 
şi al ansamblului vocal-instru-
mental „Contemporanul”, Ar-
tist al Poporului din Republica 
Moldova (14 mar. 1942 – 16 
mar. 2008). A se vedea şi art. din 
CN 2002, p. 97-98; CN 2012, p. 
108-109; CN 2017, p. 138-139.

185 de ani de la apariţia la 
Iaşi a revistei „Alăuta Ro-
mânească”, prima revistă 
literară din Moldova (14 mar. 
1837 – 3 febr. 1838). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 109-110.
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140 de ani de la naşterea 

lui Waclaw Sierpinski, ma-
tematician, doctor în ştiinţe 
matematice şi profesor uni-
versitar polonez, membru 
al Academiei Poloneze de 
Ştiinţe, membru de onoare 
străin al Academiei Române 
(14 mar. 1882 – 14 mai   1969). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 112.

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Luca Ştirbeţ, jurist şi 
organizator al vieţii sociale, de 
carieră militar (7 febr. 1889 – 
15 mar. 1942). A se vedea şi art. 
din  CN 2012, p. 110.  

80 de ani de la naşterea lui 
Eugeniu Triboi, inginer, 
doctor în agronomie, cerce-
tător ştiinţifi c agronomic cu 
specializare în Franţa (16 mar. 
1942). 

75 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Vasile Gutor, vio-
loncelist, profesor, fondatorul 
şi conducătorul şcolii de muzi-
că din Chişinău (4 apr. 1864 – 
16 mar. 1947). A se vedea şi art. 
din CN 2004, p. 119; CN 2012, 
p. 111.

70 de ani de la naşterea lui 
Mihai Rusu, poet, eseist şi 
prozator (16 mar. 1952). 

140 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Titulescu, diplomat 
cu renume mondial, om po-
litic şi jurist român, membru 
de onoare şi membru titular 
al Academiei Române (16 
mar. 1882 – 17 mar. 1941). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 98-100.

125 de ani de la naşterea 
Margaretei Sterian, pictor, 
grafi cian, ceramist, scenograf, 
poet, prozator şi traducător 
român (16 mar. 1897 – 9 sept. 
1992). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 140-141.

140 de ani de la naşterea 
Rosei Bonheur, pictor şi 
sculptor francez, considerată 
a fi  cea mai renumită femeie 
pictor din secolul al XIX-lea, 
prima femeie decorată cu Ma-
rea Cruce a Legiunii de Onoa-

re din Franţa (16 mar. 1882 – 
25 mai 1899). 

75 de ani de la naşterea Li-
diei Bobână, radiojurnalistă 
(18 mar. 1947 – 13 ian. 2021). 
A se vedea şi art. din CN 2012, p. 
112; CN 2017, p. 142.

130 de ani de la naşterea 
lui Alexandru Duiliu Zam-
fi rescu, diplomat şi scriitor 
român (18 mar. 1892 – 24/25 
febr. 1968. A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 100-101; CN 
2008, p. 353-354.

180 de ani de la naşterea lui 
Stéphane Mallarmé, poet, 
critic literar şi eseist simbo-
list francez (18 mar. 1842 – 
9 sept. 1898). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 101-102.

100 de ani de la naşterea 
lui Gheorghe Neaga, com-
pozitor, violonist şi pedagog 
(19 mar. 1922 – 24 noiem. 
2003).  A se vedea şi art. din CN 
2002, p.102-103; CN 2017, 
p.143-144.

175 de ani de la naşterea lui 
Gavriil Musicescu, compo-
zitor, dirijor de cor, muzicolog 
şi pedagog român, unul dintre 
iniţiatorii şcolii profesioniste 
de compozitori din Moldo-
va (20 mar. 1847 – 21 dec. 
1903). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 113-115; CN 2017, 
p. 149.

105 de ani de la naşterea lui 
Eugeniu Ureche, actor de 
teatru şi fi lm, regizor, cântă-
reţ de operă (bas profund) şi 
de revistă, interpret de muzi-
că populară, pictor, sculptor, 
fotograf, giuvaierg iu (20 mar. 
1917 – 27 ian. 2005).  A se ve-
dea şi art. din CN 2007, p. 115-
116; CN 2012, p. 112-113; CN 
2017, p. 147.

75 de ani de la naşterea 
lui Efi m Josanu, jurnalist, 
comentator sportiv, primul 
preşedinte şi preşedinte de 
onoare al Comitetului Naţio-
nal Olimpic al Republicii Mol-
dova, scriitor (20 mar. 1947 – 
28 ian. 2021). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 117-118; CN 

2017, p. 147-148.
145 de ani de la naşterea lui 

Tiberiu Brediceanu, com-
pozitor şi folclorist român, 
unul dintre fondatorii Operei 
Române, Teatrului Naţional, 
Conservatorului, din Cluj, di-
rector general al Operei din 
Bucureşti, membru corespon-
dent al Academiei Române 
(20 mar. 1877 – 19 dec. 1968).

85 de ani de la naşterea lui 
Josef  Devreese, fi zician, 
doctor în ştiinţe fi zice, cerce-
tător ştiinţifi c, inventator şi 
profesor universitar belgian, 
membru de onoare al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei 
(20 mar. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 150-151.

100 de ani de la naşterea lui 
Igor Creţu, poet, redactor de 
carte şi traducător (21 mar. 
1922 – 23 febr. 2018). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 103-
106; CN 2012, p. 113-114; CN 
2017, 151-152.

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Anton Manuilov, 
pedagog, autor de manuale de 
matematică şi astronomie, ac-
tivist pe tărâm social, epitrop 
şi fondator al Bibliotecii Mu-
nicipale din Chişinău (9 dec. 
1844 – 21 mar. 1937). A se ve-
dea şi art. din  CN 2012, p. 113.  

60 de ani de la naşterea lui 
Vasile Moroşanu, interpret,  
coregraf, producător muzical, 
Artist al Poporului din Repu-
blica Moldova (21 mar. 1962).

140 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Constantin Bosi-
anu, jurist, om politic, pro-
fesor, primul decan al Facul-
tăţii de Drept din Bucureşti, 
membru de onoare al Acade-
miei Române (10 febr. 1815 – 
21 mar. 1882). A se vedea şi art. 
din CN 2015, p. 81-82.  

120 de ani de la naşterea lui 
Virgil I. Vătăşianu, istoric de 
artă, doctor în litere şi fi lozofi e, 
medievist şi pedagog român, 
membru titular al Academi-
ei Române (21 mar. 1902 – 
15 noiem. 1993).
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90 de ani de la naşterea lui 

Şerban Manolescu, arhitect 
şi urbanist român (21 mar. 
1932).

80 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Cezar Stoica, 
poet, publicist şi editor român 
(12 ian. 1891 – 21 mar. 1942). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 114-115.  

90 de ani de la naşterea lui 
Walter Gilbert, biochimist, 
fi zician, biolog şi cercetător 
ştiinţifi c american, laureat al 
Premiului Nobel pentru chi-
mie (21 mar. 1932).

145 de ani de la naşterea 
lui Nicolae Moghileanschi, 
specialist în domeniul viticul-
turii şi vinifi caţiei, jurnalist, 
bibliograf  şi pedagog (22 mar. 
1877 – 17 iul. 1966). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 106-107.

90 de ani de la naşterea lui 
Ion Bolboceanu, operator 
de cinema, cineast, fotograf  şi 
profesor universitar (22 mar. 
1932 – 2 iul. 2007). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 116.

80 de ani de la naşterea lui 
Mircea Zloteanu, prozator 
şi traducător (22 mar. 1942). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 116-117.

50 de ani de la naşterea lui 
Radu Poclitaru, coregraf, 
Artist al Poporului din Repu-
blica Moldova (22 mar. 1972).

120 de ani de la naşterea lui 
Gherasim Constantinescu, 
oenolog, doctor în agronomie, 
profesor universitar, academi-
cian român (22 mar. 1902 – 
3 iul. 1979).

190 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Johann Wolfgang 
von Goethe, poet, prozator 
şi dramaturg german, perso-
nalitate a culturii universale 
(28 aug. 1749 – 22 mar. 1832). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 119-121.  

120 de ani de la naşterea lui 
Grégoire Michonre, pictor 
francez, originar din Basarabia 
(22 mar. 1902 –29 dec. 1982). 

100 de ani de la naşterea lui 

Arcadie Evdoşenco, lingvist, 
doctor habilitat în fi lologie, 
profesor universitar (23 mar. 
1922 – 9 mar. 2003). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 107-109.  

175 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Xenopol, istoric, 
economist, sociolog, fi losof, 
scriitor, doctor în drept şi fi -
lozofi e, profesor universitar 
român, considerat a fi  printre 
cei mai mari istorici români, 
după Nicolae Iorga, autorul 
primei mari lucrări de istorie 
a românilor, membru titular al 
Academiei Române (23 mar. 
1847 – 27 febr. 1920). A se ve-
dea şi art. din CN 2000, p. 82; 
CN 2017, p. 153-155.

180 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Stendhal (Henri-
Marie Beyle), romancier, nu-
velist, memorialist, autor de 
scrieri autobiografi ce, note de 
călătorie, scrieri despre muzi-
că, pictură şi diplomat francez, 
unul dintre cei mai de seamă 
scriitori ai timpurilor moderne 
(23 ian. 1783 – 23 mar. 1842). 
A se vedea şi art. din CN 2008, 
p. 47-48.  

70 de ani de la naşterea lui 
Sergiu Finiti, actor de teatru 
şi cinema, interpret de muzică 
folk (25 mar. 1952). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 117.

65 de ani de la naşterea Efi -
miei Ţopa, poetă, muzeogra-
fă, traducătoare şi cercetător 
literar (25 mar. 1957). A se ve-
dea şi art. din CN 2007, p. 123-
124; CN 2017, p. 155-156.  

165 de ani de la naşterea 
Elenei Teodorini, cântă-
reaţă română de operă şi de 
lied, profesoară de canto, una 
dintre reprezentantele de sea-
mă ale artei lirice româneşti 
(25 mar. 1857 – 27 febr. 1926). 
A se vedea şi art. din  CN 2007, 
p. 124-125.  

140 de ani de la naşterea lui 
Romulus Ciofl ec, scriitor, 
publicist profesor român, par-
ticipant la mişcarea naţională 
din Basarabia, prim-redac-
tor al gazetei „Sfatul Ţării” 

(25 mar. 1882 – 13 noiem. 
1955). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 117-118.

110 de ani de la naşterea lui 
Geo Barton, actor român de 
teatru şi fi lm (25 mar. 1912 – 
10 iun. 1982). 

80 de ani de la naşterea 
Anei Blandiana, poetă, pro-
zatoare, eseistă, traducătoare 
şi publicistă română (25 mar. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 110-112; CN 2017, 
p. 156-157.  

80 de ani de la naşterea lui 
Basarab Nicolescu, fi zician, 
fi losof, doctor în ştiinţe fi zice, 
eseist, profesor universitar, 
membru de onoare din străi-
nătate al Academiei Române, 
unul dintre românii cei mai 
cunoscuţi în lume (25 mar. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 158-159.

80 de ani de la naşterea lui 
Marcu Rudi, medic pediatru, 
doctor habilitat în ştiinţe me-
dicale, profesor universitar şi 
cercetător ştiinţifi c (26 mar. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 159-160.

65 de ani de la naşterea 
Silviei Ursache, scriitoare, 
traducătoare, editoare şi pro-
motoare a cărţii pentru copii 
(26 mar. 1957). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 119-120; CN 
2017, p. 160-161.

135 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Dimitrie Gus-
ti, cronicar dramatic, poet, 
prozator, traducător, autor de 
manuale didactice, politician şi 
publicist român (24 oct. 1818 – 
26 mar. 1887). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 118-119.  

70 de ani de la naşterea lui 
Mihai Atimoşoae, biolog, 
doctor habilitat în ştiinţe bi-
ologice, cercetător ştiinţifi c 
(27 mar. 1952). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 121.  

70 de ani de la naşterea lui 
Vladislav Seiciuc, specialist 
în domeniul matematicii şi 
ciberneticii, doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice, profesor 
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universitar (27 mar. 1952). 
95 de ani de la naşterea lui 

Mstislav Rostropovici, vio-
loncelist, pianist, compozitor, 
dirijor şi profesor rus, evreu 
de origine (27 mar. 1927 – 
27 apr. 2007). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p.112-113; CN 
2017, p.164.

70 de ani de la naşterea lui 
Valentin Ţurea, medic pedi-
atru, doctor habilitat în ştiinţe 
medicale, profesor universitar 
şi cercetător ştiinţifi c (28 mar. 
1952). 

90 de ani de la naşterea lui 
Petru Iarovoi, medic, doctor 
habilitat în ştiinţe medica-
le şi cercetător ştiinţifi c, Om 
Emerit al Republicii Moldova 
(29 mar. 1932). 

75 de ani de la naşterea lui 
Vasile Goia, compozitor, vio-
lonist şi dirijor (29 mar. 1947). 

A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 130-131; CN 2017, p. 165-
166.

165 de ani de la naşterea lui 
Grigore Manolescu, actor 
şi traducător român (29 mar. 
1857 – 14 iul. 1892). A se vedea 
şi art. din CN 2017, p. 167.

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ioan A. Basara-
bescu, prozator şi pedagog 
român, membru corespon-
dent al Academiei Române 
(17 dec. 1870 – 29 mar. 1952).

100 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Gheorghiu, pro-
zator, publicist şi istoric literar 
(30 mar. 1922 – 4 apr. 2009). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 113-115; CN 2012, p. 122-123.

90 de ani de la naşterea lui 
Vladimir Ţaranov, istoric, 
specialist în istoria Moldo-
vei, doctor habilitat în ştiinţe 

istorice, profesor universi-
tar, membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (31 mar. 1932 – 31 oct. 
2016). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 132-134.

60 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Ţurcanu, actor 
şi regizor de teatru (31 mar. 
1962 − iun. 2016). 

290 de ani de la naşterea lui 
Franz Joseph Haydn, com-
pozitor austriac, reprezentant 
de seamă al clasicismului vie-
nez (31 mar. 1732 – 31 mai 
1809). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 131-132.

140 de ani de la naşterea lui 
Kornei Ciukovski, prozator, 
traducător şi critic literar rus 
(31 mar. 1882 – 28 oct. 1969). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 123-124.
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Eugen DOGA
1937

Muzician, compozitor, 
membru titular al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei, 
Artist al Poporului din Re-
publica Moldova.   

Portofoliul de creaţie a lui 
Eugen Doga, considerat cel 
mai mare compozitor ro-
mân în viaţă, a cărui muzi-
că a răsunat în importante 
săli de concerte din lume, 
impresionează, mai ales că 
dezvoltă un stil divers, aco-
perind atât domeniul muzi-
cii clasice, cât şi cel al muzi-
cii de estradă.

S-a născut la 1 martie 1937, 
în satul Mocra, raionul Rîb-
niţa (Transnistria), Republica 
Moldova, în familia Elizave-
tei şi a lui Dumitru Doga, că-
zut în cel de-al Doilea Război 
Mondial. Potrivit mărturisiri-
lor şi amintirilor compozito-
rului, a fost încă din frage-
dă copilărie atras de magia 
muzicii. După absolvirea 
şcolii de şapte ani din satul 
natal, îşi continuă studiile la 
Şcoala de Muzică din Chişi-
nău (1951-1955), în clasa de 
violoncel, cu profesorul Pa-
blo Giovanni Baccini, după 
care îşi urmează studiile la 
Conservatorul de Stat din 
Chişinău, clasa de violon-
cel, cu profesorul Grigore 
Hohlov (1955-1960) şi la 
Institutul de Artă „Gavriil 
Musicescu” (azi, Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice), clasa de compo-
ziţie şi teorie a muzicii, cu 
profesorul Solomon Lobel, 
cursuri de dirijat simfonic 
(1960-1965).

Îşi începe activitatea pro-
fesională încă fi ind student, 
în calitate de violoncelist în 
orchestra Radiodifuziunii 
de la Chişinău (1957-1962). 
A fost profesor la Şcoala 
Medie Specială de Muzică 
„Eugen Coca” (în prezent 
Liceul Republican de Muzi-
că „Ciprian Porumbescu”) 
(1962-1963) şi la Şcoala de 
Muzică „Ştefan Neaga” din 
Chişinău (1963-1967) (ac-
tualmente Centrul de Exce-
lenţă în Educaţie Artistică 
„Ştefan Neaga”). Conco-
mitent, ocupă postul de 
redactor muzical la Editura 
„Cartea Moldovenească”. 
Între anii 1967-1971 acti-
vează la Ministerul Culturii, 
fi ind responsabil de viaţa 
muzicală din RSSM. 

Domeniul în care se afi r-
mă de la bun început şi care 
îi aduce notorietate interna-
ţională este arta componis-
tică. A debutat în calitate de 
compozitor în 1957 cu un 
cvintet de coarde. Prima 
piesă de compoziţie proprie 
este „Floare dalbă de liva-
dă”, scrisă pentru colega sa 
de televiziune Maria Bieşu 
într-o singură zi.

A scris şi muzică de estra-
dă, în colabrare cu poeţi va-
loroşi, precum Grigore Vi-
eru şi Dumitru Matcovschi, 
cu piesele sale lansându-se 
în scena mare Sofi a Rotaru, 
Nadejda Cepraga, Anasta-
sia Lazariuc ş.a.

Din 1971 până în prezent 
este liber-profesionist, de-
dicându-se totalmente cre-
aţiei.

A semnat muzica pen-
tru spectacolele de teatru 

„Radu Ştefan, întâiul şi ul-
timul”, „Păsările tinereţii 
noastre”, „Sfânta sfi ntelor”, 
pentru baletele „Luceafă-
rul” şi „Venansia” ş.a. 

A scris muzică pentru mai 
bine de 200 de fi lme (artisti-
ce, documentare, de anima-
ţie, televizate), debutând în 
această calitate în anul 1967, 
când a semnat coloana so-
noră a lung-metrajul „Se 
caută un paznic”, regizat de 
Gheorghe Vodă. Din 1967 
până în 1970, Eugen Doga a 
făcut muzica pentru aproa-
pe o jumătate din fi lmele 
de lung-metraj produse pe 
atunci de studioul Moldova-
Film: „Nuntă la palat” (regie 
Vlad Ioviţa), „Singur în faţa 
dragostei” (regie Gheorghe 
Vodă), „Zece ierni pentru o 
vară” (regie Valeriu Gagiu), 
coloana sonoră pentru ani-
maţia „Punguţa cu doi bani” 
(regie Anton Mater) ş.a. Cu 
toate acestea, adevăratul test 
de maturitate artistică a Ma-
estrului, a fost fi lmul „Lău-
tarii” (1971), în care muzica 
s-a bazat  pe minunate crea-
ţii populare, folclorice. Tan-
demul de creaţie Loteanu-
Doga a luat naştere anume 
în procesul de lucru asupra 
acestui fi lm. „Lăutarii” a pri-
mit premiul „Scoica de Ar-
gint” la Festivalul Internaţi-
onal de Film San Sebastian 
(Spania, 1972). Iar „Şatra” 
(1976), a fost lung-metrajul 
de debut al lui E. Doga  la 
studioul „Mosfi lm”, pen-
tru care a primit Marele 
Premiu „Scoica de Aur” la 
Festivalul Internaţional de 
Film San Sebastian (Spania, 
1977). În acelaşi timp, Eu-
gen Doga a lucrat la docu-
mentarul „Chişinău… Chi-
şinău”, pentru care a scris  
„Cântecul despre oraşul 
meu”, pe versuri de Gheor-
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ghe Vodă.  Mai  târziu  acest 
cântec a devenit imnul ora-
şului Chişinău. 

Iar celebrul vals al lui Eu-
gen Doga, compus pentru 
fi lmul „Gingaşa şi tandra 
mea fi ară” (1978), după 
nuvela „O dramă la vână-
toare” de A. P. Cehov, a 
fost inclus în patrimoniul 
UNESCO, „ una dintre cele 
mai frumoase patru cre-
aţii muzicale ale secolului 
XX”, supranumit „cel mai 
frumos vals de dragoste al 
lumii”, „valsul sufl etului” 
sau „valsul-spirală al iubi-
rii”, acest simbol sonor in-
confundabil a cucerit ma-
pamondul, ajungând să fi e 
una dintre cele mai cântate 
melodii din istoria contem-
porană a muzicii universa-
le. Impactul emoţional al 
acestei muzici o recomandă 
chiar şi pentru cele mai ati-
pice circumstanţe, cum ar 
fi , de exemplu, festivităţile 
de deschidere/închidere 
ofi cială a Jocurilor Olimpi-
ce de la Moscova (1980) şi 
Soci (2014). 

Un loc aparte în creaţia 
lui Eugen Doga îl ocupă 
creaţiile inspirate din opera 
lui Mihai Eminescu şi Ve-
ronica Micle. „Dialogurile 
dragostei”, o suită de cân-
tece şi romanţe pe versuri-
le acestora, este un proiect 
care s-a cristalizat de-a lun-
gul anilor şi la care com-
pozitorul ţine foarte mult. 
Astfel, la Chişinău şi la Iaşi 
au avut loc concerte (2017), 
iar la Editura „Cartier” din 
Chişinău, apare în două vo-
lume, cartea „Dialogurile 
dragostei” (prima ediţie în 
2017, a doua ediţie în 2020), 
care cuprinde toate creaţiile 
maestrului Doga pe versu-
rile celor doi mari poeţi.  

Eugen Doga a susţinut 

trei concerte aniversare, cu 
prilejul împlinirii a 70, 75 şi 
80 de ani în Sala Mare a Ate-
neului Român (2008, 2012, 
2017). Primul, „În oglinda 
clipelor”, a fost susţinut cu 
Orchestra Filarmonicii Na-
ţionale „George Enescu”, 
iar al doilea, „Toamna ro-
mantică”, împreună cu Or-
chestra Teleradio Moldova. 
Cel de-al treilea concert a 
fost susţinut cu participa-
rea artiştilor din Chişinău şi 
Iaşi. 

Este membru al Uniunii 
Compozitorilor şi Muzico-
logilor din Moldova (1961) 
şi URSS (1974); membru al 
Uniunii Cineastilor din Re-
publica Moldova (1968) şi 
URSS (1975), membru titu-
lar al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (1991); membru 
al Academiei Internaţiona-
le de Creaţie din Moscova 
(1997); membru de onoare 
al Academiei Europene de 
Ştiinţe şi Arte (Academia 
Scientiarum Et Artium Eu-
ropaea), la secţiunea Arte 
(2017) etc.

Drept recunoaştere a 
meritelor sale în domeniul 
componisticii, Eugen Doga 
a fost decorat cu înalte dis-
tincţii de stat ale Republi-
cii Moldova, precum şi ale 
URSS, inclusiv titlurile de 
Maestru Emerit în Artă al 
RSSM (1974); Artist al Po-
porului din RSSM (1984), 
Artist al Poporului din 
URSS (1987); Laureat al 
Premiului de Stat al RSSM 
(1980) şi al Premiului de 
Stat al URSS (1984). 

În România, compozito-
rului i s-au decernat „Steaua 
României” în Grad de Co-
mandor (2004) şi Ordinul 
Naţional al României „Ser-
viciul Credincios” (2014); 
Premiul Uniunii Compo-

zitorilor şi Muzicologilor 
din România CALLATIS, 
pentru contribuţie la dez-
voltarea muzicii (2009); 
steaua personală pe Aleea 
Stelelor, în Mangalia, 2009 
şi multe altele. În 2017, Eu-
gen Doga a fost decorat cu 
Medalia de aur şi Premiul 
Eminescu la Botoşani, unul 
dintre cele mai prestigioase 
din întregul spaţiu cultural 
românesc. De asemenea, i 
s-au conferit titlurile de Ce-
tăţean de Onoare al muni-
cipiului Bucureşti (2019), al 
municipiului Iaşi (2020) şi al 
municipiului Vaslui (2021).

Anii 2007 şi 2017 au fost 
declaraţi de către autori-
tăţile Republicii Moldova 
„Anul Eugen Doga”. În 
2007 i s-a conferit titlul de 
Cetăţean de Onoare al Chi-
şinăului, Şcoala de Muzică 
pentru Copii nr.5 din ca-
pitală (înfi inţată în 1965), 
fi ind redenumită, în acelaşi 
an, în Şcoala de Muzică 
„Eugen Doga”. Iar în 2015, 
fosta stradă „Alexandru Di-
ordiţă” din centrul capitalei 
a devenit strada pietonală 
„Eugen Doga”, un loc în 
care permanent au loc ac-
tivităţi culturale în aer liber.                                                                                                                                          

În 2021, cu prilejul mar-
cării aniversării a 85-a de 
la naşterea compozitorului 
(1 martie 2022), primăria mu-
nicipiului Chişinău, a dispus 
crearea Centrului Cultural 
„Eugen Doga”. Misiunea 
acestei instituţii de cultu-
ră constă în sistematizarea 
patrimoniului de creaţie al 
maestrului, studierea operei 
sale de către experţii în do-
meniul muzicologiei, pre-
cum şi susţinerea tinerilor 
talentaţi, asigurarea asisten-
ţei în dezvoltarea educaţiei 
muzicale şi estetice.  

A se vedea şi articolul din 
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„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 96-98; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 94-96; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 113-114;. 
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Elena Barbos-Balinschi

Vlad BURLEA
1957

Compozitor şi profesor.
S-a născut la 1 martie 

1957, la Bravicea, Călăraşi.
A absolvit Conservatorul 

de Stat „Gavriil Musices-
cu”, clasa de compoziţie 
a profesorului Gheorghe 
Mustea (1992).

A fost director al Cole-
giului de Muzică „Ştefan 
Neaga” din Chişinău (1998-
2002), şef  de catedră la ace-
laşi colegiu. Este profesor 
de compoziţie, orchestraţie, 
teoria formei la Centrul de 
Excelenţă în Educaţie Ar-
tistică „Ştefan Neaga”; lec-
tor universitar la Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice „Gavriil Musices-
cu” din Chişinău. 

Semnează creaţii corale, 
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vocal-simfonice, orchestra-
le vocale şi instrumentale 
de cameră, muzică de tea-
tru şi fi lm: „Mărturiile cal-
varului”: cantată în 3 părţi; 
„Apără-ne Doamne”; „Ce 
este adevărul?”; „La stea-
ua”, pentru altino, decla-
mator, cor mixt şi orchestră 
simfonică; „Oră eternă”: 
cantată în 3 părţi; „Prolog”; 
„Noaptea”; „Delir”; „Vis”; 
„Dezmăţ”; „Epilog” [Glo-
să], pentru solişti, cor mixt şi 
orchestră simfonică, versuri 
de M. Eminescu; „Mănăsti-
rea Argeşului” (după Vasile 
Alecsandri); „Ecuaţiile dis-
perării ” (pe versuri de Va-
leriu Matei);

„Floare albastră”, pen-
tru cor de copii, versuri de 
Vasile Romanciuc; „Lăcri-
mioare”: ciclu pentru cor 
mixt a cappella, versuri de 
Vasile Alecsandri; ciclul or-
chestral „Trei tablouri rus-
tice în caracter popular”: 
„Burlesca”, „Răzăşeasca” 
şi „Coasa”, pentru orches-
tra simfonică; „Klepsydra”, 
pentru acordeon, violoncel 
şi pian; „Plouă a deznădej-
de”, pentru mezzo şi pian, 
pe versuri de Valeriu Matei; 
„Vecernia regală”, „Întune-
ric. Singurătate. Noapte”; 
„Şi va fi  atât de simplu”, 
pentru cor mixt a cappella, 
versuri de Anatol Codru; 
„Lumină şi umbră”, pentru 
cor mixt a cappella, versuri 
de Karol Woityla; „Plugul 
e ca pasărea”, pentru cor 
mixt a cappella, versuri de 
Anatol Codru; „Dans po-
pular”, pentru vioară şi 
pian; 2 piese pentru pian 
„Răzăşeasca” şi „Fantas-
me”; 7 strofe arhaice, pen-
tru vioară şi violă; „Suită în 
5 părţi”, pentru cvartet de 
coarde; „Vers”, pentru or-

chestră de cameră; „Paris”: 
vals pentru acordeon şi 
grup instrumental; „Fante-
zia in C”, pentru violoncel 
solo; „Existenţe”, în 2 miş-
cări; „Labirint”; „Umbre”, 
pentru ansamblu instru-
mental; „Jackpot”, pentru 
pian solo; „Ecou de veche 
romanţă”, pentru voce şi 
pian, versuri de Vasile Ro-
manciuc; „Dor”, pentru 
voce şi pian, versuri de Va-
sile Romanciuc; „Rugăciu-
ne”, pentru voce şi pian, 
versuri de Mihai Eminescu; 
„O, mamă”: romanţă pen-
tru voce şi pian, versuri de 
Mihai Eminescu.

A compus şi muzică elec-
troacustică (pentru instru-
mente electronice): „De-
lir”: muzică electroacustică, 
pentru bandă magnetică 
şi sintezator; „Genesis et 
aeternum”: muzică elec-
troacustică, pentru bandă 
magnetică şi sintezator; 
„Poezis” (Glosă): muzică 
electroacustică, pentru ban-
dă magnetică, sintezator şi 
declamator, versuri de Mi-
hai Eminescu. 

A scris muzică pentru 
un mare număr de fi lme şi 
spectacole dramatice inclu-
siv cele radiofonice: „Oas-
petele ceresc”; „Ştefan 
cel Mare”; „Clopotarul”; 
„Druţă acasă”; „Rătăci-
rea”; „Ultimul rol”; „Mihai 
Eminescu”; „Moş Ion în 
cosmos”; „Unde fugi, ma-
estre?” etc. 

Creaţiile sale sunt inter-
pretate şi înregistrate în 
cele mai prestigioase săli de 
concert din ţară şi de pes-
te hotare, inclusiv în cadrul 
multiplelor ediţii ale Festi-
valului Internaţional „Zilele 
Muzicii Noi” la Chişinău.

Este membru al Uniu-

nii Compozitorilor şi Mu-
zicologilor din Republica 
Moldova şi din România, 
precum şi al Asociaţiei 
Moldoveneşti de Muzică 
Contemporană; membru al 
Uniunii Cineaştilor din Re-
publica Moldova; membru 
al Consiliului de conduce-
re şi secretar responsabil al 
UCMM. Pentru activitatea 
sa i s-a conferit titlul onori-
fi c Maestru în Artă. 

Este laureat al mai mul-
tor ediţii a Concursului de 
compoziţie al Uniunii Com-
pozitorilor şi Muzicologilor 
din Moldova (UCMM).

A fost distins cu Ordinul 
„Gloria Muncii”.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 114-115. 
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pian creionări de Vlad Burlea : 
comentarii interpretative / Inna 
Hatipova // Studiul artelor şi cul-
turologie. – 2015. – Nr 1 (24). – 
P. 118-123.

Natalia-Maria Șveț                                                      

Ion CREANGĂ
1837-1889

Scriitor, povestitor, clasic 
al literaturii române, peda-
gog. 

S-a născut la 1 martie 
1837, la Humuleşti. A dece-
dat la 31 decembrie 1889, la 
Iaşi.

A urmat cursurile şcolii 
de pe lângă biserica din sa-
tul natal (1847), apoi a şcolii 
din Broşteni, Târgu Neamţ 
şi Fălticeni, după desfi inţa-
rea căreia a trecut la Semi-
narul Teologic de la Şcoala 
din Iaşi. 

A fost hirotonit diacon la 
biserica Sf. Treime din Iaşi 
(1859). S-a înscris în 1864, 
la Şcoala Normală de la Trei 
Ierarhi. Remarcat de direc-
torul şcolii, Titu Maiorescu, 
din anul al doilea a fost nu-
mit institutor la şcoala pri-
mară de la biserica Sf. Trei 
Ierarhi, dedicându-se apoi 
activităţii pedagogice. La 
catedră a dovedit calităţi re-
marcabile. S-a preocupat de 
dezvoltarea spiritului de ob-
servaţie al copiilor şi să lege 
conţinutul lecţiilor de viaţă 
de preocupările şcolarilor.

A scris prima carte de arit-

metică şi primul abecedar 
cu alfabet latin din Moldo-
va. A elaborat în colabora-
re, manuale şcolare valoroa-
se: „Metodă nouă de scriere 
şi cetire pentru uzul clasei 
I primară” (1868); „Învăţă-
torul copiilor, carte de citit 
în clasele primare” (1871); 
„Povăţuitoriu de cetire prin 
scriere după sistema fo-
netică” (1876), în paginile 
cărora a inclus unele dintre 
poveştile sale: „Inul şi că-
meşa”, „Acul şi barosul”, 
„Ursul păcălit de vulpe”. În 
1871, în urma unor neînţe-
legeri, a fost îndepărtat din 
monahism. În 1993, a fost 
reprimit post-mortem în 
rândurile clerului.

Prin intermediul lui Mi-
hai Eminescu, a luat con-
tact cu Societatea literară 
„Junimea” (1875), unde a 
citit povestirea „Soacra cu 
trei nurori”. A scris basme 
şi poveşti centrate pe uni-
versul rural. Majoritatea 
povestirilor i-au apărut în 
paginile publicaţiei „Con-
vorbiri literare”: „Capra 
cu trei iezi”; „Punguţa cu 
doi bani”; „Dănilă Prepe-
leac”; „Povestea porcului”; 
„Moş Nichifor Coţcariul”; 
„Povestea lui Stan Păţitul”; 
„Povestea lui Harap Alb”; 
„Fata babei şi fata moşnea-
gului”; „Ivan Turbincă”; 
„Povestea unui om leneş”; 
„Popa Duhu”; „Cinci pâi-
ni” şi postum „Făt Frumos, 
fi ul iepei” etc. 

A mai publicat şi în alte 
periodice ale vremii: „Al-
bumul Macedo-Român” 
(„Moş Ion Roată şi Unirea”, 
1880), „Almanahul Româ-
niei June” („Moş Ion Roată 
şi Cuza Vodă”, 1883) etc. 
Un loc aparte în creaţia sa îl 
ocupă lucrarea „Amintiri din 

copilărie”, apărută în „Con-
vorbiri literare”, primele trei 
părţi între 1881 şi 1882, iar 
partea a patra postum.

Membru post-mortem al 
Academiei Române (1948). 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 95-96; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 92-93; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 115-117.
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Natalia-Maria Șveț                                                     

Vlad NEAGOE
1952

Poet, eseist, prozator, tra-
ducător şi dramaturg. (Nu-
mele şi prenumele adevărat: 
Vladimir Berlinschi).

S-a născut la 2 martie 
1952, la Tănătari, Căuşeni.

A absolvit Şcoala medie 
din Tănătari (1969). Studii 
neterminate la Facultatea 
de Filologie, secţia de Jur-
nalistică a Universităţii de 
Stat din Chişinău (1969-
1972). A urmat Studiile la 
Facultatea de Filologie a In-
stitutului Pedagogic „Ale-
cu Russo”din Bălţi (1972-
1975). Ulterior a făcut 
doctorantura la Facultatea 
de Filologie a Universităţii 
din Bucureşti  (1992-1995).

A fost secretar literar la 
Teatrul „Ion Creangă” din 
Chişinău (1987-1989), di-
rector adjunct al Muzeului 
Literaturii „Mihail Kogăl-
niceanu” (1989-1991), re-
dactor la revista „Glasul” 
(1991-1992). În 1994, şi-a 
redobândit cetăţenia româ-
nă şi s-a stabilit defi nitiv în 
România, la Bucureşti.

În anul 1969, a publicat 
primele poezii în ziarul rai-
onal „Avangarda” din Cău-
şeni. Editorial, a debutat cu 
culegerea de nuvele „Poteci 
răzleţe” (1987). 

A semnat volume de 
versuri, nuvele, romane: 
„Mireasa Domnului sau 

Schimbarea la faţă” (1989); 
„Memoria cuvintelor” (1990); 
„Vorbirea care vede” (1999); 
„Puncte de sprijin pentru 
sufl et” (1999); „Coenaesthe-
sicon” (2000); „Eudaimonia” 
(2001); „Aionios. Armonii 
ale paradisului spiritual” 
(2001); „Ochiul luminos” 
(2002); „În căutarea împără-
ţiei” (2003); „Arcane majo-
re”; „Limite şi Orizonturi”; 
„Zvonuri şi tăceri” (2006); 
„Sonate” (2007); „Anatomia 
melancoliei” (2007); „Sfere 
precum epopeea” (2007); 
„Alchimia aleanului” (2008); 
„Pe neaşteptate, o fl oare fa-
tală” (2009); „Ecuaţia iluzi-
ei” (2009); „Urzeli ale clipei” 
(2009); „Lună plină” (2013); 
„Sfere precum epopeea”; 
„Blânda invazie de aripi – 
amurgeşte” (2015) etc. A 
scris peste 30 de volume de 
poezii.

S-a manifestat ca ziarist la 
publicaţiile „Învăţământul 
public”, „Glasul naţiunii”, 
„Columna”, „Basarabia”, 
„Literatura şi arta” etc. 

Colaborează la mai mul-
te publicaţii periodice din 
România, publicând poeme 
şi versuri în „Luceafărul”, 
„România literară”, „Con-
trapunct”, „Dacia literară”, 
„Convorbiri literare” etc. 

A tradus din literatura ro-
mână în germană şi italiană. 
A făcut traduceri din limba 
franceză, rusă şi spaniolă.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Republica 
Moldova şi al Uniunii Scrii-
torilor din România, asociat 
la Asociaţia Scriitorilor din 
Bucureşti. 

Premiul II pentru piesa 
„Loc de iernat” la Concur-
sul internaţional de drama-
turgie (Botoşani, 1992).

A se vedea şi articolele din 



131

M a r t i e
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 88-89; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 117-118. 
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Natalia-Maria Șveț                                                      

Gherasim RUDI
1907-1982

Specialist în domeniul po-
miculturii, doctor în ştiinţe 
agricole, profesor universi-
tar. 

S-a născut la 4 martie 
1907, la Sărăţei, Râbniţa. A 
decedat la 26 iunie 1982, la 
Chişinău. 
Şi-a făcut studiile la şcoala 

profesională agrotehnică din 
Râbniţa (1924-1927), apoi la 
Academia Agricolă „K. A. 
Timireazev” din Moscova, 
la specialitatea agronom-
organizator al producţiei 
agricole (1927-1930). Con-
tinuă studiile de doctorat la 
specialitatea „Pomicultura” 
(1930-1933). A susţinut teza 
de doctor în ştiinţe agricole 
(1937).

Reîntors în Moldova 
(1934), revine la activitatea 
de lector al Şcolii Agrico-
le Superioare din Tiraspol, 
unde a activat în calitate de 
asistent docent, şef  al Ca-
tedrei de culturi speciale şi 
director al Şcolii Agricole 
Superioare din acelaşi oraş 
(1934-1940). A exercitat 
funcţia de comisar al Afa-
cerilor Externe al RSSM 
(1944-1946); preşedinte al 
Consiliului de Miniştri al 
RSSM (1947-1958); director 
al Institutului Moldovenesc 
de Cercetări Ştiinţifi ce în 
domeniul industriei alimen-
tare (1958-1962). Din 1962 
până în 1982 a fost şef  al 
Catedrei de pomicultură şi 
rector al Institutului Agricol 
din Chişinău; actualmente 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova. 

A condus activitatea ştiin-
ţifi că de elaborare a bazelor 
fi ziologice şi tehnologice de 
intensifi care a pomiculturii. 
A efectuat cercetări ştiinţi-
fi ce în domeniul biologiei şi 
ecologiei speciilor pomicole, 
care au stat la baza metodo-
logiei şi organizării recon-
strucţiei plantaţiilor pomi-
cole din Republica Moldova, 

renovarea lor cu plantaţii 
clasice de tip industrial cu 
soiuri de performanţă şi teh-
nologii avansate. 

În cadrul Catedrei de po-
micultură, a fondat un la-
borator pe care l-a dotat cu 
utilaj modern pentru studi-
erea activităţii fotosintetice, 
nutriţiei minerale, regimu-
lui acvatic, productivităţii 
vegetale şi utile, efi cienţei 
energetice şi economice în 
plantaţiile de măr. Ca rezul-
tat, au fost elaborate bazele 
fi ziologice şi tehnologice 
ale intensifi cării cultivării 
mărului: plantaţii de tip in-
tensiv pentru producerea 
portaltoaielor vegetative şi 
altoaielor, producerea po-
milor altoiţi, livezi intensive 
şi superintensive de măr cu 
sortiment şi tehnologii avan-
sate, adaptate la condiţiile 
pedoclimatice şi de produc-
ţie din Republica Moldova.

Rezultatele activităţii şti-
inţifi ce au fost publicate în 
cele 170 de lucrări: „Цвете-
ние, опыление, цитоло-
гия и эмбриология абри-
коса” (1972) etc. 

Este deţinător a 12 breve-
te de invenţie. A pregătit 8 
doctori şi 2 doctori habili-
taţi în ştiinţe agricole. 

Pe parcursul activităţii 
sale i s-a conferit titlul de 
Om Emerit (1970); mem-
bru corespondent al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei 
(1970). A fost decorat cu 
3 ordine „Lenin”, ordinele 
„Revoluţia din Octombrie”, 
„Drapelul Roşu de mun-
că”, „Prietenia popoarelor”, 
„Bogdan Hmelniţki” de gra-
dul 1, „Steaua  roşie”.  

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 103. 
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Natalia-Maria Șveț                                                     

Ioan Gh. BOTEZ
1892-1953

Antropolog, morfolog, 
doctor în ştiinţe antropo-
logice, cercetător ştiinţifi c, 
profesor universitar şi om 
politic român, întemeietor al 
şcolii româneşti de antropo-
logie. 

S-a născut la 5 martie 
1892, la Chişcăreni, Iaşi. A 
decedat la 23 ianuarie 1953, 
colonia de muncă de la Ca-
pul Midia.

Cursurile şcolii primare 
le-a urmat în satul natal, iar 
studiile secundare la Liceul 
Internat din Iaşi, obţinând 
diploma de bacalaureat în 
anul 1912.

În anul 1918 este licenţiat 
în ştiinţe naturale al Facultă-
ţii de Ştiinţe a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi. A făcut specializarea în 
antropologie la Paris. A ur-

mat studiile de doctorat, sub 
direcţia savantului renumit, 
profesor R. Anthony de la 
Şcoala de Antropologie din 
Paris (1921-1926). A susţi-
nut la Sorbona teza de doc-
tor în ştiinţe antropologice 
cu tema „Etude morpho-
logique et morphogénique 
du squelette du bras et de 
l’avant-bras chez les prima-
tes” (1926). În acelaşi an, 
teza sa de doctorat a fost 
recompensatã cu premiul 
Broca al Societăţii de Antro-
pologie din Paris.

I s-a propus să rămână la 
Paris, urmând a fi  încadrat în 
corpul profesoral de la Sor-
bona. A renunţat la această 
posibilitate pentru a putea 
participa la ridicarea valorii 
învăţământului românesc.
Revenit în ţară, s-a stabilit 
la Iaşi, unde a fost numit, 
în 1926, conferenţiar supli-
nitor la cursul de paleonto-
logie umană al Facultăţii de 
Ştiinţe a Universităţii „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
În 1930, este numit profesor 
suplinitor la Catedra de pa-
leontologie şi antropologie, 
nou creată, la Universitatea 
din Iaşi, iar în 1931, devine 
primul profesor titular al 
acestei catedre. A ţinut, timp 
de mulţi ani, cursuri de pa-
leontologia nevertebratelor, 
de paleontologie umană şi 
de antropologie generală.

A publicat în 1933, în for-
mă litografi ată, „Cursul de 
paleontologie umană”, iar în 
1936 – „Cursul de antropo-
logie generală”, acestea fi ind 
primele cursuri de antropo-
logie publicate în România. 
În paralel cu activitatea la ca-
tedră, a efectuat studii ample 
privind anatomia comparată 
a primatelor şi a omului. A 
iniţiat studii multilaterale 

asupra paleoliticului de pe 
teritoriul României, apro-
fundând probleme de stra-
tigrafi e, paleontologie şi ar-
heologie.

Una dintre realizările re-
marcabile ale profesorului 
Ioan Gh. Botez a fost des-
coperirea, pentru prima oară 
pe teritoriul României, în 
săpăturile de la Cormani, a 
unor rămăşiţe fosile umane 
provenite din paleolitic.

A continuat să cerceteze 
zona dintre Prut şi Nistru, 
în căutarea unor urme din 
perioada paleoliticului mij-
lociu. În anul 1938, Catedra 
de paleontologie şi antropo-
logie a Universităţii din Iaşi 
a fost desfi inţată. Personalul 
catedrei a fost transferat la 
Catedra de morfologie ani-
mală. Aici au fost continuate 
studiile începute de specia-
liştii paleontologi şi antro-
pologi. 

Începând cu anul 1940, a 
condus Staţiunea Zoologică 
Marină „Regele Ferdinand” 
de la Agigea, unde a asigurat 
studierea cu succes a biolo-
giei marine a Mării Negre.

Rezultatele investigaţiilor 
ştiinţifi ce se regăsesc în lu-
crările publicate:

„Date paleolitice pen-
tru stratigrafi a loessului în 
nordul Basarabiei” (1930); 
„Recherches de Paléontolo-
gie Humaine au Nord de la 
Bessarabie” (1933); „Report 
on the Paleolithic in Roma-
nia” (1935); „Contribuţiuni 
la studiul taliei şi al indice-
lui cefalic în Moldova de 
Nord şi Bucovina” (1938); 
„Comémoration du pro-
fesseur Borcea: Allocution” 
(1948) etc.

A participat cu referate 
şi comunicări la numeroa-
se congrese şi reuniuni in-
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ternaţionale: a prezentat la 
Congresul Internaţional de 
Preistorie de la Washington 
lucrarea „Report on the Pa-
leolithic in Romania” (1935); 
a participat cu comunicare 
la Congresul Internaţional 
de Antropologie şi Arheo-
logie Preistorică (Bucureşti, 
1937), a făcut parte din co-
mitetul de organizare a con-
gresului, a fost şi unul dintre 
preşedinţii Secţiunii a doua, 
de Paleontologie umană şi 
arheologie preistorică; a par-
ticipat la prima Reuniune 
Internaþională de fi zică, chi-
mie şi biologie (Paris, 1937). 

Profesorul Ioan Gh. Bo-
tez este considerat fonda-
torul învăţământului româ-
nesc de antropologie. Opera 
sa a fost continuată prin spe-
cialişti pe care i-a format ca 
studenţi şi care i-au devenit 
apoi colaboratori la lucrările 
ştiinţifi ce pe care le-a iniţiat 
şi realizat. Unii dintre ei au 
devenit membri ai Academi-
ei Române.

A fost un om politic in-
tegru şi cu un deosebit pre-
stigiu. În toamna lui 1946, a 
desfãşurat o intensă activita-
te politică, mai cu seamă la 
sate, încercând să contribuie 
la salvarea ţării de pericolul 
comunist. În 1948, a apărut 
noua lege a învăţământului, 
pretext pentru a lăsa pe di-
nafară toate cadrele necola-
boraţioniste, reorganizând 
atât învăţământul mediu, cât 
şi pe cel superior conform 
modelului sovietic. Tot în 
vara anului 1948, au fost 
desfi inţate toate vechile in-
stitute de cercetări, înlocuite 
cu altele noi. Prin aplicarea 
măsurilor restrictive politice 
ale reformei învăţământu-
lui, profesorului Ioan Gh. 
Botez i s-a interzis să mai 

activeze la catedra univer-
sitară. Era efectul activităţii 
sale politice. În 1952, a fost 
arestat şi trimis în lagărul de 
muncă forţată şi de extermi-
nare de la Canalul Dunăre-
Marea Neagră.

A fost membru al Societă-
ţii de Antropologie din Paris 
(Société d’Anthropologie 
de Paris) şi al Societăţii Ge-
ologice din Franţa (Société 
Géologique de France).

A primit Premiul Acade-
miei Române pentru lucra-
rea „Date paleolitice pentru 
stratigrafi a loessului în nor-
dul Basarabiei” (1930).
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Ioan Gh. // Ionițoiu Cicerone. Car-
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împotriva comunismului. Vol. I / 
Cicerone Ionițoiu. – București : 
Hrisovul, 1995.  
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Predescu, Lucian. Botez Ioan 
Gh. // Predescu, Lucian. Enci-
clopedia „Cugetarea” : Material 
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Vol. 1 : A-D / Lucian Predescu. – 
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Ţarălungă, Ecaterina. Botez 
Ioan Gh. // Ţarălungă, Ecaterina. 
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Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
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Natalia-Maria Șveț                                                     

Natalia OSTIANU
1922-2005

Matematiciană, doctor ha-
bilitat în ştiinţe fi zico-mate-
matice, profesor universitar.

S-a născut la 7 martie 
1922, la Soroca. A dece-
dat la 17 februarie 2005, la 
Moscova. 

A absolvit Facultatea de 
Matematică a Institutului 
Pedagogic de Stat; actual-
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Ion CARAMITRU
1942-2021

Actor şi regizor român de 
teatru şi fi lm.

S-a născut la 9 martie 
1942, la Bucureşti. A dece-
dat la 5 septembrie 2021, 
Bucureşti.

A absolvit Liceul „M. 
Eminescu” din Bucureşti. 
A urmat studiile la Institu-
tul de Artă Teatrală şi Cine-
matografi e „I. L. Caragiale” 

mente Universitatea Peda-
gogică de Stat „Ion Crean-
gă” din Chişinău (1945). 
După facultate a făcut 
doctorantura la Institutul 
Municipal Pedagogic din 
Moscova, după care a susţi-
nut teza de doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice (1955), 
iar în 1973 – cea de doctor 
habilitat în ştiinţe fi zico-
matematice. S-a specializat 
în domeniul geometriei di-
ferenţiale, devenind o auto-
ritate ştiinţifi că.

Activitatea profesiona-
lă a început-o din 1945, în 
calitate de lector la Institu-
tul Pedagogic de Stat din 
Chişinău. După doi ani s-a 
transferat ca profesoară de 
matematică la Şcoala Silvi-
că a Ministerului Silvicul-
turii din RSSM. Ulterior, 
între anii 1951-1952, a fost 
angajată ca cercetător ştiin-
ţifi c la Filiala moldoveneas-
că a Academiei de Ştiinţe a 
URSS.

În perioada anilor 1955 şi 
1957 a activat în calitate de 
redactor superior la Editura 
Pedagogică a Ministerului 
Învăţământului din Rusia, 
după care şi-a continuat 
activitatea în cadrul Secţiei 
de matematică a Institutu-
lui Unional de Informaţie 
Ştiinţifi că şi Tehnică (VI-
NITI), în diferite sectoare 
de cercetare ştiinţifi că. Ast-
fel, din 1958 până în 1961, 
a fost colaborator ştiinţifi c 
inferior la VINITI, cola-
borator ştiinţifi c superior 
(1961-1967), şefă a secţiei 
de matematică (1967-1986), 
iar din 1987 colaborator 
ştiinţifi c coordonator în ca-
drul aceleiaşi instituţii.

Autoare a peste 60 de lu-
crări şi articole ştiinţifi ce 

în domeniul matematicii: 
„Дифференциально-гео-
метрические структуры на 
дифференцируемых мно-
гообразиях”; „Распреде-
ление гиперплоскостных 
элементов в проективном 
пространстве”; „Распреде-
ления m-мерныхлинейных 
элементов в пространстве 
проективной связности” 
etc. 

A pregătit 7 doctori în şti-
inţe fi zico-matematice. 

A ţinut prelegeri la uni-
versităţi din mai multe ora-
şe din fosta URSS, precum 
şi în străinătate în domeniul 
geometriei diferenţiale.

A tradus din limba rusă 
manuale de matematică 
pentru clasele primare şi de 
geometrie pentru ciclu uni-
versitar.

În 1991 a fost aleasă mem-
bru de onoare al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011 . – P. 100-101.
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din Bucureşti, Secţia acto-
rie, clasa profesorului Beate 
Fredanov (1964).

A activat în calitate de 
actor şi director la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” 
din Bucureşti (1965-1989). 
A fost profesor de actorie 
la Institutul de Artă Teatra-
lă şi Cinematografi că „I. L. 
Caragiale” (din 1976); a fost 
regizor al mai multor specta-
cole la Teatrul „Lucia Sturd-
za Bulandra” (din 1977); 
Teatrul Muzical din Con-
stanţa şi la Opera Română 
(din 1976); director general 
la Teatrul  „Lucia Sturdza 
Bulandra” (1990-1993); pre-
şedinte al Uniunii Teatrale 
din România (UNITER, din 
1990); ministru al Culturii 
din România (1996-2000). A 
participat la revoluţia româ-
nă din 1989.

Interpret de roluri clasice 
şi moderne, coautor al unor 
spectacole-manifest de po-
ezie şi muzică. Semnează 
regia unor montări teatrale, 
radiofonice şi de televiziu-
ne. Elegant, carismatic, in-
teligent, devine soluţia stan-
dard pe care cinematograful 
românesc al anilor ΄60-΄80 
o adoptă pentru rolurile de 
tânăr protagonist în fi lme 
de factură dramatică.

A debutat ca actor în rolul 
lui Ion din fi lmul „Comoara 
din Vadul Vechi” (1963), în 
regia lui Victor Iliu. Debut 
în teatru: rolul titular din 
„Eminescu” de M. Ştefă-
nescu la Teatrul Naţional 
din Bucureşti (1964). 

De-a lungul carierei sale, 
a interpretat peste 60 de 
roluri în piese de Shakes-
peare, Cehov, Pirandello, 
Brecht, Shaw, Musset, 
Moliere etc.: Prospero în 
„Furtuna” după William 

Shakespeare (2014); Viktor 
Rizenghevici în „UFO” de 
Ivan Vîrîpaev (2017); Shy-
lock  în „Neguţătorul din 
Veneţia” de William Sha-
kespeare (2019); „Jurnal de 
România.1989” de Carmen 
Lidia Vidu (2020). Numele 
lui este legat de spectacole-
le: „Un tramvai numit do-
rinţă”, „Amintiri”, „Cezar”, 
„Romeo şi Julieta”, „Baladă 
pentru Măriuca”, „Decla-
raţie de dragoste”, „A treia 
ţeapă”, „Acasă”, „Forma 
mesei”, „Micul corsar” etc. 

Ion Caramitru a jucat în 
peste 40 de fi lme de lung 
metraj. S-a produs în fi l-
mele: „Pădurea spânzuraţi-
lor”, „Dimineţile unui băiat 
cuminte”, „Baladă pentru 
Măriuca”, „Printre coline-
le verzi”, „Despre o anume 
fericire”, „Casa de la miezul 
nopţii”, „Dincolo de pod”, 
„Marele singuratic”, „Oas-
peţi de seară”, „Trei zile şi 
trei nopţi”, „Tufă de Vene-
ţia”, „Iarba verde de acasă”, 
„Înainte de tăcere”, „Între 
oglinzi paralele”, „Bietul 
Ioanide”, „Lumini şi um-
bre”, „Castelul din Carpaţi”, 
„Declaraţie de dragoste”, 
„Ancheta”, „Ecaterina Te-
odoroiu”, „Instanţa amână 
pronunţarea”, „Porţile al-
bastre ale oraşului”, „Promi-
siuni”, „Liceenii”, „Vorbe, 
Vorbe, Vorbe”, „The Man 
Behind the Terror”, „Moro-
meţii”. 

După 1990, apare şi pe 
genericul unor fi lme rea-
lizate în străinătate: „Jute 
City”, „Kafka”, „A Questi-
on of  Guilt”, „Citizen X”, 
„Two Deaths”, „Deep Se-
crets”, „Amen”, „Adam şi 
Paul” etc. 

Activitate regizorală: 
„Angajare de clovn” de Ma-

tei Vişniec (2016); „Două 
pe faţă, două pe dos” de 
Theresa Rebeck (2018); 
„Noii infractori” de Edna 
Mazia (2019). 

A efectuat turnee în An-
glia, Brazilia, Franţa etc. A 
fost invitat la Londra   pen-
tru a susţine un discurs la 
Camera Comunelor din 
Parlamentul Britanic. 

A organizat donaţii de 
carte românească pentru 
Biblioteca Naţională şi bi-
bliotecile raionale din Basa-
rabia, a patronat numeroase 
activităţi culturale. A fost 
vicepreşedinte al Asociaţiei 
Revoluţionarilor fără Privi-
legii, Preşedinte al Acade-
miei Europene a Balcanilor 
(din 2017).

De-a lungul carierei sale 
a fost menţionat cu mai 
multe titluri onorifi ce şi 
distincţii: „Meritul Acade-
mic” acordat de Academia 
Română (2012); Doctor 
Honoris Causa a Universi-
tăţii Ovidius din Constan-
ţa (2012); Premiul Acade-
miei Române „Aristizza 
Romanescu” pentru rolul 
„Macbeth” (2013); Doctor 
Honoris Causa al Univer-
sităţii de Arte Audiovizuale 
ESRA din Skopje (2016); 
Titlul de Ambasador Cul-
tural Shakespeare, în Ro-
mânia, cu ocazia „Shakes-
peare Lives 2016”, acordat 
de British Council Romania 
(2016); Premiul pentru în-
treaga activitate la Festiva-
lul Internaţional de Teatru 
„Actor al Europei”, Prespa, 
Macedonia (2016); Ordi-
nul Soarelui Răsare, cel mai 
important ordin japonez 
destinat cetăţenilor străini, 
acordat în numele Majestă-
ţii Sale Împăratul Japoniei 
(2017); Ordinul Naţional 
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Steaua României în grad 
de Cavaler (2017); Premiul 
de Excelenţă la Gala Radio 
România Cultural (2017); 
Cetăţean de onoare al Bu-
cureştiului (2017); Doctor 
Honoris Causa al Acade-
miei de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice din Chişinău 
(2018).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. –  P. 92-93; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 127-128.
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Igor ISAC
1957

Pictor, scriitor, cineast, 
stabilit în România.

Pseudonim literar (Oliş-
cănescu).

S-a născut la 10 martie 
1957 în satul Olişcani, raio-
nul Rezina (azi raionul Şol-
dăneşti).

După absolvirea a 8 clase 
a şcolii medii din satul natal 
(1964-1972) şi-a continuat 
studiile la Şcoala de Arte 
Plastice „I. E. Repin” din 
Chişinău (1972-1976) (as-
tăzi Colegiul de Arte Plas-
tice „Alexandru Plămădea-
lă)” şi la Universitatea de 
Arte din Tallinn (Estonia), 
Secţia pictură (1984-1990).

În perioada 2000-2017 a 
efectuat mai multe călătorii 
de studii şi documentare în 
Belgia, Franţa, Rusia, Italia, 
Grecia, Suedia, Olanda.
Şi-a început activitatea 

profesională în anul 1972, 
în calitate de profesor de 
pictură şi desen în satul Ta-
raclia, raionul Căuşeni.

Debutează literar la Chişi-
nău, în paginile săptămâna-
lului „Literatura şi arta”, în 
1983 cu o cronică la specta-
colul „Hamlet”, reprezenta-
ţie a unui teatru din Moscova.

Debutează în cinematogra-
fi e cu fi lmul artistic de metraj 
mediu „Atmosferă încărca-
tă”, cu un scenariu după nu-
vela omonimă a lui Ion Luca 
Caragiale (Moldova-Film, 

Chişinău, 1989), pentru care 
în 1991 a primit Premiul pen-
tru regie al Asociaţiei Profe-
sioniştilor de Televiziune din 
România. A regizat fi lmul 
„Luceafărul” (1977), un lun-
gmetraj realizat în condiţii 
modeste, pe peliculă îngustă, 
dar care s-a bucurat de un 
neaşteptat de mare succes, au 
scris despre el cronici poziti-
ve Nicolae Dabija, Ana-Ma-
ria Plămădeală ş.a.

Din 2000 s-a stabilit cu 
traiul în România, la Oravi-
ţa, apoi la Bucureşti.

Debutează editorial în 
2005, în volumul colectiv 
„Ipostaze” (Editura Tipoart, 
Oraviţa), apoi, împreună cu 
prozatorul Mihai Moldovan 
şi poetul Doru Ilana, edi-
tează două jurnale: „De trei 
ori vara” (Editura Mirador, 
2004) şi „De trei ori Oravi-
ţa” (Editura Eubeea, 2009).  

Semnează volumele „Car-
tea aşteptării” (Editura Eikon, 
2011), pentru care i s-a acor-
dat, în 2012, Premiul pentru 
debut la Salonul Internaţio-
nal de Carte din Chişinău şi 
„În umbra destinului” (Edi-
tura Eikon, 2015). Pe par-
cursul anilor, colaborează cu 
publicaţiile periodice: „Ro-
mânia literară”, „Confl uen-
ţe”, „Timpul” din Chişinău 
ş.a.

În perioada 2003-2017 a 
activat, în calitate de pictor 
şi referent cultural la Casa de 
Cultură din Oraviţa, precum 
şi la redacţia revistei „Con-
fl uenţe”, în calitate de grafi -
cian şi autor de texte, fi ind 
între anii 1995-1998 director 
artistic al acesteia. În pre-
zent este liber profesionist.

Semnează zeci de pic-
turi, dintre care: „Amintire” 
(2010), „Aşteptarea” (2011), 
În umbra destinului (2011, 
2012), „Îngerul meu păzi-
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tor”, „Izvorul” (2012), „În 
oglinda timpului” (2012), 
„Melancolie” (2012, 2015), 
„Poveste de dragoste” 
(2012), „Regasire” (2012), 
„Umbră luminată” (2012, 
2013), „Mântuire” (2014), 
„Sfânta treime” (2016), Iu-
birea (2016), „Cină-Centru-
Cer” (2017), „Cina de pe 
urmă” (2017), „Mâna şi pă-
sărea” (2005), „Întoarcerea 
lui Ulise” (2006), „Bruxel-
les mon amur” (2007), „La 
poarta cerului” (2015), „În 
labirint” (2017) etc.

Între 1993-1995 expu-
ne expoziţia-retrospectivă 
„În cautarea identităţii”: la 
Lugoj, Galeria de Artă Pro 
Domo din Caransebeş; Mu-
zeul Regimentului de Gra-
niţă-Resiţa; Galeriile Ago-
ra-Arad; Caleria de Artă 
ClioCluj; Muzeul de Artă-
Timişoara; Muzeul Bana-
tului-Baia Mare; Colonia 
Pictorilor-Oradea; Muzeul 
Ţării Crişurilor Zalău; Gale-
ria de Arte-Bistriţa şi la Mu-
zeul de Istorie. Organizează 
expoziţii personale: „Peisaj 
transilvan”, Baia Mare, Ga-
leria de Artă al UAP, Cluj, 
Sala Bibliotecii Institutului 
de Lingvistică, Oradea, Casa 
Armatei (1996); „Icoane şi 
fl ori”, Casa de Cultură, Ora-
viţa (1997); „Aşteptarea”, 
Palatul Parlamentului, Sala 
Constantin Brâncuşi, Bucu-
reşti (1999); „Întoarcerea la 
fi re”, Muzeul Agriculturii, 
Slobozia, şi Muzeul Dună-
rii de Jos, Călăraşi (2000); 
„Mâna şi pasărea”, pictu-
ră, Casa de Cultură, Oravi-
ţa (2005); „Bruxelles mon 
amour”, colaje, Casa de Cul-
tură Belgo-Română Arthis, 
Bruxelles (2007); „Întoarce-
rea lui Ulise”, colaje, Casa 
de Cultură, Oraviţa (2008); 
„În umbra destinului”, Mu-

zeul de Artă din Timişoara 
(2012), Muzeul de Artă din 
Arad şi Centrul Cultural 
German, Reşiţa (2016) ş.a.  

A valorifi cat creaţia emi-
nesciană în compoziţii te-
matice inspirate, expuse în 
cadrul expoziţiilor perso-
nale de pictură: „Dor de 
Eminescu” (1994) expusă 
la  Muzeul de Istorie din 
Bistriţa, Muzeul Ţării Cri-
şurilor din Oradea, Galeria 
Clio Arad, Galeria Pro-Do-
mo din Lugoj, Galeria Ago-
ra din Reşiţa; „Eminescu 
răstignit” (2005) expusă la 
Muzeul Naţional de Artă al 
Moldovei, Chişinău.  

De asemenea, participă la 
expoziţiile de grup „Saloa-
nele Moldovei”, Saloanele 
de primăvară şi toamnă ale 
Uniunii Artiştilor Plastici 
din Republica Moldova 
(2005), Bienala Internaţio-
nală de pictură din Chişinău 
etc. Lucrările sale au intrat 
în colecţiile publice ale Mu-
zeului Naţional de Artă al 
Moldovei, muzeelor de artă 
din Cluj, Baia Mare, Zalău, 
Oradea, Slobozia, precum 
şi în Colecţia Parlamentului 
din România. Deţine lucrări 
în colecţii particulare din 
ţară şi din străinătate.

Timp de peste două dece-
nii, a restaurat o serie de bi-
serici din România, precum 
şi din Republica Moldova, 
precum Biserica „Trei Ie-
rarhi” din satul Peresecina 
(1990), Biserica „Adormi-
rea Maicii Domnului” din 
Budeşti (1992). De aseme-
nea, în 2012, la Olişcani, a 
pictat Biserica „Sf. Ierarh 
Nicolae” ş.a.

Este membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din Ro-
mânia (1998); membru al 
Asociaţiei Internaţionale a 
Artiştilor Plastici Profesi-

onişti în cadrul UNESCO 
(2005); membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din Re-
publica Moldova (2005); 
membru al Uniunii Scriito-
rilor din România, fi liala Ti-
mişoara (2016). În prezent 
este liber profesionist.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017 . – P. 130-131.

Bibliografi e selectivă:
Isac, Igor. Cartea aşteptării / 

Igor Isac. – Cluj-Napoca : Eikon, 
2011. – 257 p. 

**Isac, Igor. În umbra destinului / 
Igor Isac. – Cluj-Napoca : Eikon, 
2015. – 192 p. 

**Isac, Igor. „În umbra destinului” : 
Album : [Proiect cultural realizat 
cu sprijinul Primăriei or. Otopeni şi 
Centrului Cultural „Ion Manu”]. – 
[S. l. : s. n.]. – 24 p.

***
Isac, Igor. Urletul lupilor „ino-

cenţi” : [despre expoziţia persona-
lă a pictoriţei Gabriela Culic] / Igor 
Isac // România literară. – 2021. – 
Nr 4/5. – (Meridiane) ; [Resursă 
electronică]. – URL: https://roma-
nialiterara.com/author/igor-isac/ 
(accesat: 28.10.2021).

**Olişcănescu, Isac [Isac, 
Igor]. Despre sinuciderea ratată a 
lui Cioran : [cu referire la romanul 
„Ultima amantă a lui Cioran” de 
C. Cheianu] / Isac, Olişcănescu // 
Timpul din România. – 2021. – 
Nr 5. – P. 8. – (Cronică literară).

***
Colesnic Iurie. Isac Igor // 

Colegiul Republican „Al. Plămă-
deală” : Ghid enciclopedic / Iurie 
Colesnic. – Chişinău : Museum, 
2008. – P. 124.

Expoziţie de pictură Igor Isac 
[Resursă electronică] // https://
www.youtube.com/watch?v=ps0u 
6J2IYgI (accesat: 28.10.2021).

**Isac Igor // Ungureanu, Cor-
nel. Literatura Banatului : Istorie, 
personalităţi, contexte / Cornel 
Ungureanu. – Timişoara : Brumar, 
2016.

Isac Igor [Resursă electronică] // 
https://www.uniuneascriitorilortm.
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ro/content/isac-igor (accesat: 
28.10.2021).

Ungureanu, Horia. Rătăcitorul şi 
umbra sa [Resursă electronică] : 
[Isac Igor] // http://www.uniuneas-
criitorilorarad.ro/ARCA/2016/10-
11-12_2016/36_lecturi_ungurea-
nu_10-11-12_16.html (accesat: 
28.10.2021).

Weimer, Adriana. Igor Isac – du-
blă lansare de carte & vernisaj de 
pictură [Resursă electronică video] / 
Adriana Weimer // https://www.you-
tube.com/watch ?v=vSCq2FFHbSU 
(accesat: 28.10.2021).

Elena Barbos-Balinschi

Sava PÂSLARU
1937-1998

Medic traumatolog-orto-
ped, doctor habilitat în şti-
inţe medicale, profesor uni-
versitar, cercetător ştiinţifi c 
şi inventator. Specialist cu o 
profundă pregătire în pato-
logiile septice ale aparatului 
locomotor, în tuberculoza 
osteoarticulară şi vertebro-
logie.

S-a născut la 11 martie 
1937, la Crişcăuţi, Soroca. 
A decedat la 2 iunie 1998, la 
Chişinău. 

A absolvit Şcoala medie 
din satul Visoca, Soroca 
(1954). Şi-a urmat studiile la 
Institutul de Stat de Medici-
nă din Chişinău, actualmen-
te Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu” (1954-
1960). În 1971, susţine teza 
de doctor în ştiinţe medi-

ment.
A publicat peste 60 de lu-

crări ştiinţifi ce. Este autorul 
a 10 brevete de invenţie. 

Bibliografi e selectivă:
Пысларь, Савва И. Пластика 

дефектов кожи стопы и голени 
круглым кожным стеблем : (Кли-
нико-эксперим. исслед.) : дис. док-
тора медицинских наук / Савва И. 
Пысларь. – Киев : [S. n.], 1989. – 
280 с. : ил. 

**Спицедержатель компрес-
спонно-дистракционного аппа-
рата / Савва И. Пысларь, С. И. 
Стаматин, П. В. Раку [et al.]. – 
Кишинев : [S. n.], 1984.

**Способ пластики дефекта 
мягких тканей пяточной и подо-
швенной области стопы / Савва 
И. Пысларь, С. И. Стаматин, А. 
П. Крылов [et al.]. – Кишинев : 
[S. n.], 1982.

**Устройство для коррекции 
костных фрагментов и наружно-
го остеосин-тaза / Савва И. Пыс-
ларь, С. И. Стаматин, П. В. Раку 
[et al.]. – Кишинев : [S. n.], 1984.

***
Морфологическая характе-

ристика двухслойного кожно-
го стебля / Савва И. Пысларь, 
С. И. Стаматин, А. П. Крылов 
[et al.] // Врачебное дело. – 1988. – 
Nr 7. – P. 88-90.

Морфологические аспекты 
перестройки кожного двухслой-
ного стебля в эксперименте / 
Савва И. Пысларь, С. И. Стама-
тин, А. Ф. Федотов [et al.] // Здра-
воохранение. – 1987. – Nr 5. – 
P. 28-30.

Наш опыт лечения пост-
травматпческих осложнении 
нижних конечностеи / Савва 
И. Пысларь, Л. Н. Якунин, В. К, 
Бецишор [et al.] // Всесоюзная 
научная конференция „Патоге-
нез и лечение изолированных 
и cочетанпых травм”. – Ленин-
град, 1989. – P. 130-131.

Пластика дефекта кожи по-
дошвенной поверхности стопы / 
Савва И. Пысларь, С. И. Ста-
матин, А. Ф. Федотов [et al.] // 
Здравоохранение. – 1988. – 
Nr 4. – P. 17-20.

Пысларь, Савва И. Форми-
рование стебля для пластики 
дефектов кожи голени / Савва 
И. Пысларь, С. И. Стаматин, И. 

cale cu tema „Tratamentul 
chirurgical al tuberculozei 
osteoarticulare”, iar în anul 
1990 pe cea de doctor ha-
bilitat cu tema „Пластика 
дефектов кожи стопы и 
голени круглым кожным 
стеблем”.    După absol-
vire a fost repartizat în ca-
litate de ftiziatru la spitalul 
din Hadji-Abdul, Vulcă-
neşti, iar în 1964, a fost 
numit medic-şef  al Spita-
lului de Tuberculoză din 
oraşul Suvorov; actualmen-
te Ştefan-Vodă. A deţinut 
funcţia de şef  al Secţiei de 
chirurgie a Spitalului de Tu-
berculoză Osteoarticulară 
„Сергеевка” (din 1967), iar 
în 1970, este numit medic-
şef  adjunct al direcţiei sana-
toriale „Сергеевка”.

În 1972, debutează în acti-
vitatea didactică în calitate de 
asistent la Catedra traumato-
logie, ortopedie şi chirurgie 
de campanie a Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” şi 
la Spitalul de Traumatologie 
şi Ortopedie până în 1998.

Din 1960, se implică în di-
agnosticarea şi tratamentul 
tuberculozei osteoarticulare. 
Pe parcursul activităţii sale 
acordă prioritate studierii şi 
perfecţionării diagnosticului 
şi tratamentului complica-
ţiilor septice ale traumatis-
melor aparatului locomotor, 
defectelor osoase şi tegu-
mentare.

În ultimii 5-6 ani de activi-
tate, profesorul cu mare suc-
ces şi creativitate se ocupa 
de patologiile coloanei ver-
tebrale, prioritar în elabora-
rea noilor endocorectori ai 
diformităţilor scoliotice.

Sub egida profesorului 
Sava Pâslaru au fost intro-
duse noi metode de trata-
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В. Tофан // Вестник хирургии. – 
1987. – Nr 5. – P.103-104. 

***
Baciu, Gheorghe. Pâslaru 

Sava // Baciu, Gheorghe. Profeso-
rii universitari, absolvenți ai USFM 
„Nicolae Testemițanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chișinău : [S. n.], 2012. – 
P. 132-133.

 Natalia-Maria Șveț

Nicolae BILEŢCHI
1937-2021

    
Critic şi istoric literar, 

profesor universitar, doctor 
habilitat în fi lologie.

S-a născut la 12 martie 
1937, la Oprişeni, Rădă-
uţi, azi regiunea Cernăuţi, 
Ucraina. A decedat la 30 iu-
lie 2021, la Chişinău. 
Şi-a făcut studiile la Şcoa-

la primară şi secundară 
(1944-1951) din comuna 
Dubovca, azi Oprişeni; 
şcoala medie (1951-1954) 
din comuna Porubnoe, ra-
ionul Hliboca; Facultatea 
de Filologie, Secţia germa-
no-romanică a Universităţii 
din Cernăuţi (1954-1959). 
Continuă studiile de doc-
torat la Institutul de Lite-
ratură Universală „Maxim 
Gorki” din Moscova (1964-
1967), avându-l în calitate 
de conducător ştiinţifi c pe 
Iuri Kojevnicov. A susţinut 
teza de doctor în ştiinţe fi -
lologice (1968), apoi pe cea 
de doctor habilitat în ştiinţe 
fi lologice (1986).

A activat în calitate de 
profesor de limba şi li-

a colaborat la publicaţiile: 
„Nistru”, „Viaţa Basarabi-
ei”, „Metaliteratură”, „Sud-
Est”, „Literatura şi arta”, 
„Литературная газета” 
(Moscova), „Детская лите-
ратура” (Moscova), „Vitciz-
na” (Kiev) etc. Pe parcursul 
a douăzeci de ani a fost re-
dactor-şef  adjunct la „Re-
vista de lingvistică şi ştiinţă 
literară”; actualmente „Phi-
lologia” (1986-2006).

A participat activ la nu-
meroase foruri naţionale şi 
internaţionale cu comuni-
cări ştiinţifi ce cu privire la 
problemele literaturii româ-
ne din spaţiul basarabean: 
Bucureşti, Cernăuţi, Iaşi, 
Riga, Moscova, Tbilisi. 

A fost conducător şti-
inţifi c a 3 doctori în ştiin-
ţe fi lologice, Preşedinte al 
Consiliului ştiinţifi c pentru 
susţinerea tezelor de doc-
tor şi de doctor habilitat la 
Institutul Studiul artelor al 
AŞM, membru al Comisiei 
Naţionale pentru Acredi-
tare şi Atestare; membru 
al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova (1976); 
membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (1992). 

A deţinut titlurile: Lau-
reat al Premiului Prezidiu-
lui Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (1989). Medalia 
„Meritul Civic” (1996); Me-
dalia „Dimitrie Cantemir” 
(2007); Diploma de Merit a 
CNAA (2012). 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2006. – P. 110-
111; „Calendar Naţional 
2012”. – Chişinău, 2011. – 
P. 105-106; „Calendar Naţio-
nal 2017”. – Chişinău, 2017. – 
P. 133-134.   

                                    

teratura română la Şcoa-
la secundară din comuna 
Dubovca, raionul Hliboca 
(1959-1961). Se stabileşte 
cu traiul la Chişinău (1961). 
În perioada anilor 1961-
1964 deţine funcţia de cer-
cetător ştiinţifi c inferior la 
Institutul de Limbă şi Li-
teratură al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. A acti-
vat în cadrul Institutului de 
Filologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei în cali-
tate de cercetător ştiinţifi c 
superior, cercetător ştiinţi-
fi c coordonator, cercetător 
ştiinţifi c principal (1968-
2010), consultant ştiinţifi c 
(din 2010). 

Domeniile ştiinţifi ce de 
activitate ale lui Nicolae 
Bileţchi au vizat: proza şi 
dramaturgia română; teoria 
literară; critica şi istoria lite-
rară.

Concomitent cu activita-
tea ştiinţifi că, a desfăşurat o 
vastă activitate pedagogică, 
ţinând cursuri normative 
şi speciale de literatură ro-
mână contemporană la Ca-
tedra de literatură română 
a Universităţii de Stat din 
Moldova şi la Universita-
tea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău. 

A debutat cu lucrarea 
„Elementele epic şi liric în 
dramaturgia sovietică mol-
dovenească” (1972). 

A publicat peste 380 de 
studii şi articole, inclusiv 2 
monografi i: „Consemnări 
critice”; „Considerări şi re-
considerări literare”; „Ro-
manul şi contemporanei-
tatea”; „Analize şi sinteze 
critice” etc. Este unul din 
autorii „Dicţionarului ge-
neral al literaturii române” 
în 6 vol., editat la Bucureşti. 
Pe parcursul activităţii sale 
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Bibliografi e selectivă:
Bilețchi, Nicolae. Romanul și 

contemporaneitatea : Problema 
constituirii genului românesc / 
Nicolae Bilețchi ; red.: Aurel 
Ștefanachi. – Iaşi : Tipo Moldova, 
2015. – 273 p. 

***
Bilețchi, Nicolae. Pasiune şi 

generozitate : [despre Maria Cos-
niceanu] / Nicolae Bileşchi // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 7.

Bilețchi, Nicolae. Preocupări 
de proză : [Ion Ciocanu, 80 de ani 
de la naștere] / Nicolae Bilețchi // 
Literatura şi arta. – 2020. – 16 ian. – 
P. 4.

***
Bileţchi Nicolae // De la Cernă-

uţi la vale : Fişiere bibliogr. / alcăt.: 
Cataranciuc Sergiu [et al.]. – Chişi-
nău : USM, 2014. – P. 42-44.   

Bileţchi Nicolae // Dicţionarul 
scriitorilor români din Basarabia : 
1812-2010. – Chişinău : Prut Inter-
naţional, 2010. – P. 54-55.

Burlacu, Alexandru. Nicolae 
Bileţchi : fascinaţia modelelor : 
[despre Nicolae Bileţchi, 80 de ani 
de la naştere] / Alexandru Burla-
cu // Literatura şi arta. – 2017. – 
9 mar. – P. 4.

Ciocanu, Ion. Cercetător literar 
şi eseist remarcabil : [Nicolae Bi-
leţchi, 80 de ani de la naştere] / 
Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 
2017. – 9 mar. – P. 4. 

Cosniceanu, Maria. Destin îm-
plinit : [Nicolae Bileţchi, 80 de ani 
de la naştere] / Maria Cosniceanu, 
Grigore Cosniceanu // Literatura 
şi arta  – 2017. – 9 mar. – P. 4.

Roibu, Nicolae. La Academia 
de Științe a Moldovei a fost omagi-
at criticul literar Nicolae Bilețchi // 
Roibu, Nicolae. Dreptul la numele 
tău : (proză și publicistică) / Ni-
colae Roibu. – Chișinău : [S. n.], 
2017. – P. 97-98.     

Roşca, Denis. Bileţchi Nicolae // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roșca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 63. 

Rusnac, Gheorghe. Bileţchi 
Nicolae / Gheorghe Rusnac // 
Rusnac, Gheorghe. Profesorii 
Universităţii de Stat din Moldova : 
1946-2001 : Dicţ. ist.-biogr. / Ghe-
orghe Rusnac. – Chişinău : USM, 
2001. – P. 27.   

Tofan, Eugenia. Nicolae Bi-
leţchi a venit în tabăra optzecişti-
lor / Eugenia Tofan // Gazeta sate-
lor. – 2017. – 25 mar. – P. 4.

Ţarălungă, Ecaterina. Bileţchi 
Nicolae // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româ-
neşti. Personalităţi / Ecaterina 
Țarălungă. – Bucureşti : Litera In-
ternaţional, 2011. – P. 96.

Natalia-Maria Șveț                                                      
    

Aurel GUŢU 
1942

    
Pictor, grafi cian de carte, 

redactor artistic şi pedagog. 
S-a născut la 12 martie 

1942, la Corpaci, raionul 
Edineţ. 

A studiat la Şcoala Repu-
blicană de Arte Plastice „I. 
Repin” din Chişinău (1960-
1967), actualmente Colegiul 
Republican de Arte Plastice 
„Al. Plămădeală”, şi Insti-
tutul Unional de Stat de Ci-
nematografi e din Moscova 
(1967-1973), Facultatea de 
Scenografi e, Secţia „desen 
animat”. A susţinut teza 
de licenţă cu tema „Balade 
moldoveneşti”. 

A activat în calitate de 
pedagog la Şcoala de Arte 
Plastice „I. E. Repin” din 
Chişinău (1972-1976); re-
dactor artistic la revistele 
„Femeia Moldovei”, „Nis-
tru” (1976-1990); pictor-
şef  la Comitetul de Stat 
pentru Edituri, Poligrafi e şi 
Comerţul cu Cărţi (1990); 
redactor artistic la revista 

„Pomicultura şi viticultu-
ra Moldovei” şi „Grădina” 
(1991-1992), ulterior redac-
tor la revista pentru copii 
„Alunelul”. 

Este autorul ilustraţiilor la 
circa 100 de cărţi, inclusiv 
cărţi pentru copii. Printre 
cele mai interesante fi gurea-
ză „Papucel cu felinare”, de 
Leo Botnaru, „Din tată în 
fi u” de Vasile Romanciuc, 
„Izvorul fermecat” de Lud-
mila Romanciuc, „Un mare 
calendar pentru tine mic 
ştrengar” de Claudia  Par-
tole, „Bărbaţii universului” 
de Ioan Mânăscurtă etc. 
Picturile artistului reunesc 
cicluri specifi ce: „Balade”, 
„Doina”, „Lacul Codrilor 
albaştri” şi portretele unor 
cunoscuţi scriitori moldo-
veni: Grigore Vieru, Leo-
nida Lari, Gheorghe Vodă, 
Liviu Damian, Dumitru 
Matcovschi, Nicolae Vieru, 
Leo Botnaru, Efi m Tarla-
pan, Vladimir Beşleagă, Ni-
colae Dabija.

Este considerat unul din-
tre pionierii fi lmului de ani-
maţie din Republica Moldo-
va, fi ind coautor al fi lmelor 
cu desene animate: „Gugu-
ţă poştaş” şi „Andrieş”.

În grafi că şi pictură utili-
zează motivele folclorice, 
infl uenţate de compoziţiile 
cu fi guri ale „micilor olan-
dezi”, reprezentând imagi-
nea umană ca o părticică a 
universului şi, concomitent, 
ca o parte componentă a 
realităţii înconjurătoare. În 
anul 2007, la Editura „Uni-
versul” iese de sub tipar 
albumul „Este adevărat. 
Aurel Guţu în rând cu lu-
mea”, cu cele mai valoroa-
se lucrări din palmaresul de 
creaţie al pictorului. Printre 
acestea se numără lucrări-
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le: „Acasă”, „Luminiţa”, 
„Ecou”, „Fata şi coroniţa”, 
„Fântâni”, „Paula”, „Calei-
doscop” etс. 

Publică permanent carica-
turi, desene, ilustraţii în reviste 
şi ziare din Republica Mol-
dova şi Federaţia Rusă: „Nis-
tru”, „Moldova”, „Chipăruş”, 
„Noi”, „Koмсомольская 
правда”, „Смена”. 

Participă la expoziţii re-
publicane şi unionale cu 
pictură şi grafi că.

Lucrări de pictură şi gra-
fi că ale lui Aurel Guţu au 
fost achiziţionate de Uni-
unea Artiştilor Plastici din 
Republica Moldova şi co-
lecţionari particulari din 
Chişinău, România, Israel, 
Spania, Canada.

Membru al Uniunii Artiş-
tilor Plastici din Republica 
Moldova; membru al Uniu-
nii Jurnaliştilor din Republi-
ca Moldova. 

Premiul pentru cea mai 
bună carte „Izvorul fer-
mecat” de V. Romanciuc 
(1993). A fost premiat pen-
tru grafi ca la cartea „Un 
mare calendar pentru tine, 
mic ştrengar” de Claudia 
Partole.      

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 94-95; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 107-108; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 134.   

Bibliografi e selectivă:
Guţu, Aurel. Sunt Aurel Guţu-

Resteu / Aurel Guţu. – Chişinău : 
Universul, 2015. – 108 p. : il.

Iachim, Ion. Amintirile piţigoiu-
lui Zbanţ / Ion Iachim ; pict.: Aurel 
Guţu. – Chişinău : Pontos, 2016. – 
132 p. : il.

Plăieşu, Raisa. De la şapte ani 
încoace : Versuri creştine / Raisa 

Plăieşu ; prez. graf.: Viorica Di-
dic Vlas, Aurel Guţu ; red.: Maria 
Popa. – Chişinău : [S. n.], 2019. – 
117 p. : il.

Vangheli, Spiridon. Ştrengăria / 
Spiridon Vangheli ; il.: Alexei Colâb-
neac, Igor Vieru, Aurel Guţu. – Chi-
şinău : Editura pentru copii „Gugu-
ţă”, 2018. – 120 p. : il.

***    
Guţu, Aurel. Ana lui Manole // 

Guţu, Aurel. Pictură. Grafi că, gra-
fi că de carte / Aurel Guţu. – Chişi-
nău : [S. n.], [S. a.]. – P. 10. 

Guţu, Aurel. Luceafărul // Guţu, 
Aurel. Pictură. Grafi că, grafi că de 
carte / Aurel Guţu. – Chişinău : 
[S. n.], [S. a.]. – P. 6. 

***
Anton, Ion. Un veritabil artist : 

[Aurel Guţu] / Ion Anton // Florile 
dalbe  – 2017. – 16 mar. – P. 3.

Gheorghiţă, Eugen. Un rege 
al tabloului : [Aurel Guţu] / Eugen 
Gheorghiţă // Literatura şi arta. – 
2018. – 10 mar. – P. 1. 

Moroşanu, Andrei. Albastrul 
unui cer mai adevărat : [despre 
plasticianul Aurel Guţu] / Andrei 
Moroşanu // Literatura şi arta. – 
2016. – 13 oct. – P. 6.

Moroşanu, Andrei. Conjuncţia 
fericită a astrelor : [creaţia plastici-
anului Aurel Guţu] / Andrei Moro-
şanu // Literatura şi arta. – 2017. – 
9 mar. – P. 1.

Rusu, Tudor. Creaţia magică, 
în care se refl ectă, multicolor, co-
pilăria : [creaţia pictorului Aurel 
Guţu] / Tudor Rusu // Făclia. – 
2018. – 11 mai. – P. 1, 6.

Şchircă, Iuliana. O prezenţă 
vie, plină de culoare : [Aurel Guţu] / 
Iuliana Şchircă // Noi. – 2011. – 
Nr 1. – P. 6-7.

Natalia-Maria Șveţ                                                     

Simion VRÂNCEANU
1942

Fagotist şi profesor uni-
versitar.

S-a născut la 12 martie 
1942, la Sireţi, Străşeni.
Şi-a făcut studiile la Co-

legiul de Muzică „Ştefan 
Neaga” din Chişinău, actu-
almente Centrul de Exce-
lenţă în Educaţia Artistică 
„Ştefan Neaga”, avându-l ca 
profesor de fagot pe Victor 
Matura (1958-1962); Insti-
tutul de Arte „Gavriil Mu-
sicescu”, actualmente Aca-
demia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice din Chişinău 
(1962-1970), în clasa de fa-
got a lui Grigori Şramko şi 
istoria muzicii cu Iulia Ţi-
bulschi, Aleksandr Abramo-
vici, Boris Kotlearov, clasa 
de armonie cu Alexandra 
Bleherman.

Activează în calitate de 
fagotist în Orchestra Tea-
trului de Operă şi Balet din 
Chişinău (1960-1966); in-
terpret de fagot (din 1966), 
în Orchestra Simfonică 
a Filarmonicii Naţionale 
„Serghei Lunchevici” din 
Chişinău. Din 1967, este 
profesor de fagot la Con-
servatorul „Gavriil Musi-
cescu”; actualmente Aca-
demia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice din Chişinău. 

Pe parcursul activităţii 
sale a colaborat cu nume-
roşi artişti şi dirijori pre-
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 Dumitru DOBRESCU
1927-2020

Medic, farmacolog, far-
macist, practician alopat şi 
homeopat, profesor de far-
macologie, doctor în ştiinţe 
medicale.

S-a născut la 12 martie 
1927, la Bucureşti. A dece-
dat la 13 decembrie 2020, la 
Bucureşti.

A absolvit Facultatea de 
Farmacie (1949) şi Facul-
tatea de Medicină (1958) a 
Universităţii din Bucureşti. 

tivităţilor desfăşurate în 
domeniu. Redactor-şef  al 
publicaţiei „Farmacovigilen-
ţa”. Reprezentantul Româ-
niei în cadrul UN Comission 
on Narcotic Drugs (1973-
1978); fondatorul primului 
comitet de etică în dome-
niul cercetării biomedicale 
din România, sub auspiciile 
Academiei de Ştiinţe Me-
dicale (1992); fondatorul 
şi şeful primului Serviciu 
Clinic de Farmacologie din 
România (1981-1992); au-
torul Proiectului de Ordo-
nanţă Guvernamentală şi 
iniţiatorul structurii orga-
nizaţionale şi a principiilor 
Agenţiei Naţionale a Medi-
camentului (1989).

Autorul unor concepte 
originale, precum farma-
cotoxicologia (1977), far-
macoepidemiologia (1981) 
şi farmacologia ecologică 
(1993); autorul Metodolo-
giei de introducere a unor 
medicamente noi în terape-
utică (1979) şi al Ghidului 
de autorizare, înregistrare 
şi supraveghere a medica-
mentelor (1991), ambele 
aprobate ca documente 
normative de către Minis-
terul Sănătăţii din România. 

Activitatea sa ştiinţifi că 
prodigioasă, de anvergură 
internaţională, s-a concre-
tizat în peste 220 de lu-
crări ştiinţifi ce, publicate 
în România şi în publicaţii 
internaţionale importante: 
„Farmacoterapie” (1981); 
„Farmacoterapie practică” 
(1989, în 2 vol.); „Geronto-
farmacologie” (1995); „În-
toarcerea la natură: Analogia 
organism uman-organism 
social” (2010); „Farmacolo-
gie homeopată” (2014); „Fi-
toterapie” (2015); „Memo-
med” (2019) etc.

cum: N. Sunţova, Dumitru 
Goia, Alexandru Samoilă, 
I. Şimonov, I. Alterman, L. 
Antonov, N. Ciobanu, V. 
Ureche, M. Narajima etc. 

A înregistrat la Radio Chi-
şinău creaţii de A. Vivaldi, 
W. A. Mozart, B. Marcello, 
S. Lungul, V. Rotaru, V. Po-
leakov etc. 

Pentru activitatea sa a fost 
distins cu titlul onorifi c Om 
Emerit al Republicii Mol-
dova (1974). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. –  P. 107.

Bibliografi e:
Buzilă, Serafi m. Vrânceanu 

Simion // Buzilă, Serafi m. Enci-
clopedia interpreţilor din Moldo-
va / Serafi m Buzilă. – Chișinău : 
Museum, 1999. – P. 470.   

Natalia-Maria Șveț                                                     

În 1965, a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe medicale. 
A făcut cursuri de perfec-
ţionare în farmacologie la 
Praga şi Bratislava (1963); 
specializarea în farmacolo-
gie la Bruxelles (1965-1966); 
instruirea în farmacologie 
în cadrul unui program de 
fellowship la Washington 
(1973). Rezidenţiat la Spita-
lul Brâncovenesc şi la Spi-
talul de Urgenţă din Bucu-
reşti (1947-1949). 

A deţinut funcţia de far-
macist, apoi şef  al Labora-
torului clinic (1950-1951), 
la Spitalul Militar din Bra-
şov; asistent universitar 
(1955-1963); conferenţiar 
(1963-1967) la Catedra de 
farmacologie, Facultatea de 
Medicină a Universităţii din 
Bucureşti, profesor asoci-
at (1967-1973); profesor la 
Catedra de farmacologie 
a Facultăţii de Farmacie a 
Universităţii din Bucureşti 
(1973-1997).

A fost medic primar şi 
medic homeopat (1961-
1981); farmacolog clinician, 
la spitalele: Colţea, Brânco-
venesc şi al Constructorilor 
din Bucureşti (1959-1992); 
decan al Facultăţii de Far-
macie din Bucureşti (1972-
1981, 1990); directorul In-
stitutului pentru Controlul 
de Stat al Medicamentelor 
şi Cercetării Farmaceutice 
(1990-1993; 1997-1998); 
membru, vicepreşedinte 
(1968-1977) şi preşedinte 
(1977-1993; 1997-1998) al 
Comisiei pentru Medica-
mente a Ministerului Să-
nătăţii din România, trans-
formată ulterior în Agenţia 
Medicamentului.

Cofondator al Centrului 
Naţional de Farmacovi-
gilenţă (1973) şi şeful ac-
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Este descoperitorul a 25 

de medicamente originale, 
deţinătorul a 12 patente de 
invenţii.

Autor a 46 de cărţi având 
ca temă medicamentul, au-
tor unic a 10 dintre ele, con-
siderate premiere internaţi-
onale. Autorul primei cărţi 
din lume despre farmacolo-
gia homeopată şi fondato-
rul unei noi ştiinţe medicale 
cu acest nume.

Deschizător de drumuri, 
creator de şcoală şi de in-
stituţii în domeniul farma-
cologiei. A fost timp de 
30 de ani expert pentru 
medicamente al Organiza-
ţiei Mondiale a Sănătăţii, 
contribuind la redactarea a 
numeroase documente în 
domeniu, inclusiv toate edi-
ţiile listei medicamentelor 
esenţiale. 

Ca expert al OMS şi, ade-
sea, ca reprezentant ofi cial 
al Ministerului Sănătăţii din 
România a participat activ 
la numeroase manifestări 
internaţionale privind me-
dicamentul.

A fost vicepreşedinte al 
Uniunii Societăţii Medicale 
de Ştiinţe (1973-1987); vi-
cepreşedinte şi preşedinte 
(1973-1999) al Societăţii de 
Farmacie; preşedintele edi-
ţiilor a IX-a, a X-a, a XI-a 
a Congresului Naţional de 
Farmacie; al Comisiei su-
perioare de diplome şi al 
Comisiei superioare de va-
lidare a Ministerului Edu-
caţiei (1981-1998), mem-
bru al Academiei Regale de 
Farmacie din Spania (1987); 
al Societăţii Europene de 
Farmacie Clinică (1990); 
membru titular şi vicepre-
şedinte (1991-1995) al Aca-
demiei de Ştiinţe Medicale; 
membru corespondent al 

Academiei Române (1992). 
Doctor Honoris Causa al 
Universităţii de Medicină 
şi Farmacie din Iaşi (1994) 
şi din Cluj-Napoca (1997), 
membru al Academiei Na-
ţionale de Farmacie din 
Franţa (1998). 

De-a lungul carierei sale a 
fost menţionat cu mai mul-
te titluri onorifi ce şi distinc-
ţii: Premiul Academiei Ro-
mâne (1981); „Omul anului 
2002”, oferit de Institutul 
American pentru Biogra-
fi i; Ordinul „Steaua Româ-
niei”, în grad de Cavaler 
(2002).

Bibliografi e selectivă:
Dobrescu, Dumitru. Farma-

cologie homeopată : ecologica : 
În 2 vol. / Dumitru Dobrescu. – 
București : Editura  universitară.

Vol. 1 : Farmacologie generală. – 
2011. – 376 p.     

Vol. 2 : Aparatul respirator. – 
2014. – 408 p.  

Dobrescu, Dumitru. Farma-
coterapie / Dumitru Dobrescu. – 
Bucureşti : Editura medicală, 
1981. – 1053 p. 

Dobrescu, Dumitru. Farma-
coterapie practică : În 2 vol. / 
Dumitru Dobrescu. – Bucureşti : 
Editura medicală, 1989.

Vol. 1. – 1989. – 528 p.  
Vol. 2. – 1989. – 530 p.
Dobrescu, Dumitru. Fitoterapie : 

Plantele izvor de sănătate / Dumi-
tru Dobrescu. – Bucureşti : Editura 
universitară, 2015. – 297 p.

Dobrescu, Dumitru. Geronto-
farmacologie / Dumitru Dobrescu. – 
Bucureşti : Mondan, 1995. – 372 p.

Dobrescu, Dumitru. Întoar-
cerea la natură : Analogia orga-
nism uman-organism social. – 
București : Editura universitară, 
2010. – 248 p.   

Dobrescu, Dumitru. Memo-
Med : Memorator de farmaco-
logie si ghid farmacoterapic / 
Dumitru Dobrescu. – București : 
Editura  universitară, 2019.

Vol. 1 : Memorator de farmaco-
logie alopată. – 2019. – 1152 p. 

Vol. 2 : Ghid farmacoterapic alo-

pat si homeopat. – 2019. – 344 p. 
***

Dobrescu Dumitru // Nemuritorii 
academicieni români : Personali-
tăţile României contemporane. – 
Bucureşti : Romprint, 1994. – 
P. 261-262.    

Rusu, Dorina. Dobrescu Du-
mitru // Rusu, Dorina N. Membrii 
Academiei Române : 1866-2003 : 
Dicţionar / Dorina N. Rusu. – Bu-
cureşti : Editura Enciclopedică ; 
Editura Academiei Române, 
2003. – P. 261. 

Ţarălungă, Ecaterina. Dobres-
cu Dumitru // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 267.  

Natalia-Maria Șveț 

Valentina 
CHITOROAGĂ

1952

Reputat specialist în bibli-
oteconomie şi bibliografi e, 
manager, formator, în ca-
drul Camerei Naţionale a 
Cărţii a Republicii Moldova 
(CNCRM).

S-a născut al 13 martie 
1952, în satul Hârceşti, raio-
nul Ungheni. Studiile obţi-
nute au un parcurs general: 
şcoala de cultură generală 
din satul natal, Universi-
tatea de Stat din Moldova, 
specialitatea Bibliotecono-
mie şi Bibliografi e. 

Activitatea profesiona-
lă este nemijlocit legată de 
Camera Naţională a Căr-
ţii a Republicii Moldova 
(CNCRM), fi ind angajată 
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aici din anii studenţiei şi 
demonstrând o excepţio-
nală carieră profesională în 
ascensiune: bibliograf  (din 
anul 1972), şef  serviciu (din 
anul 1976), director (din 
anul 1994), director general 
(cu anul 1997). În calitate de 
director general (anii 1994-
2019) a contribuit substanţi-
al la poziţionarea strategică 
a instituţiei în plan naţional 
şi internaţional. Eforturi-
le managerului superior au 
fost materializate în diver-
sifi carea şi personalizarea, 
dar şi efi cientizarea servici-
ilor/produselor oferite co-
munităţii de Camera Naţi-
onală a Cărţii ca Centru de 
Statistică a producţiei edi-
toriale naţionale, Arhivă a 
Depozitului Legal, Agenţie 
Bibliografi că, Agenţie Na-
ţională ISBN, ISSN, ISMN 
etc. Graţie implicaţiilor ma-
nagerului superior, Camera 
Naţională a Cărţii a devenit 
o prezenţă activă în context 
internaţional, asigurând in-
tegrarea producţiei edito-
riale naţionale în circuitele 
mondiale informaţionale 
ISBN, ISSN, ISMN. Insti-
tuţia întreţine relaţii de co-
laborare productive cu or-
ganismele internaţionale 
de profi l, precum şi cu cele 
naţionale. 

Valentina Chitoroagă este 
expert naţional în utilizarea 
Clasifi cării Zecimale Uni-
versale, descrierea bibli-
ografi că a documentelor, 
aplicarea standardelor in-
ternaţionale la acest capitol. 
Publicaţiile bibliografi ce, 
editate sub îngrijirea exper-
tului („Bibliografi a Naţio-
nală a Moldovei”, corpusul 
bibliografi c „Cărţile Mol-
dovei”, „Seriale” şi alte-

le), sunt modele de urmat 
pentru instituţiile info-do-
cumentare, care realizează 
cercetarea bibliografi că, ac-
tivităţi de bibliografi ere.

Începând cu anul 2019, 
activitatea profesională a 
Valentinei Chitoroagă este 
nemijlocit legată de forma-
rea profesională continuă, 
contribuind la dezvoltarea 
competenţelor profesiona-
le ale bibliotecarilor şi altor 
categorii de persoane inte-
resate. 

Profesionist de excep-
ţie, Valentina Chitoroagă 
a contribuit substanţial la 
efi cientizarea activităţii or-
ganismelor de dirijare pro-
fesională, în calitate de 
membru sau preşedinte de 
comisie, diriguitor al gru-
purilor de lucru: Consiliul 
Biblioteconomic Naţional, 
Comitetul Tehnic nr. 1 „Bi-
blioteconomie. Informare. 
Documentare”. Este un 
sprijinitor şi adept al afi lie-
rii profesionale, aderând la 
Asociaţia Bibliotecarilor de 
la constituirea acesteia (anul 
1991) şi deţinând pe par-
curs statutul de membru, 
preşedinte de comisie.

A participat la diverse 
reuniuni ştiinţifi ce profe-
sionale de nivel naţional şi 
internaţional, contribuind 
la promovarea imaginii in-
stituţiei şi a ţării, stabilirea 
relaţiilor de parteneriat, 
iniţierea şi implementarea 
proiectelor (Anul Bibliolo-
gic, Forumul Managerilor 
din cadrul Sistemului Na-
ţional de Biblioteci, confe-
rinţe internaţionale ISBN, 
ISSN şi altele). 

Fiind un cercetător înnăs-
cut, Valentina Chitoroagă a 
pus la dispoziţia comunită-

ţii ştiinţifi ce şi profesiona-
le publicaţii de valoare, în 
formă de articole în reviste 
ştiinţifi ce şi culegeri (revis-
ta „Magazin bibliologic”, 
„Revista Română de Biblio-
teconomie şi Ştiinţa Infor-
mării” şi altele), bibliografi i 
şi biobibliografi i, suporturi 
educaţionale, lucrări meto-
dologice etc. Deschiderea 
cercetătorului pentru asigu-
rarea accesului la publicaţii, 
valorifi carea acestora, este 
demonstrată prin integra-
rea lucrărilor pe platforme 
de acces deschis, deţinerea 
identifi catorului standard 
de autor ORCID (Open 
Researcher and Contribu-
tor ID), ce permite legături 
automate între cercetător şi 
activitatea acestuia.

În semn de recunoştin-
ţă şi apreciere a meritelor 
profesionale V. Chitoroagă 
a fost distinsă cu Medalia 
„Mihai Eminescu” (anul 
2000), diploma Guvernu-
lui Republicii Moldova de 
gradul întâi (2012), diploma 
de merit a Ministerului Cul-
turii (2012), a Ministerului 
Educaţiei (2013), diplome 
de gratitudine ale asociaţi-
ilor profesionale (ABRM). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 136-138.

Bibliografi e selectivă:
Bibliografi a Naţională a Mol-

dovei = National Bibliography of 
Moldova / autori: Valentina Chi-
toroagă, Renata Cozonac, Efi mia 
Macrinici [et al.] ; redactor res-
ponsabil, coordonator: Valentina 
Chitoroagă ; Camera Naţională a 
Cărţii din Republica Moldova. – 
Chişinău, 2016-2021. – ISSN 
1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – 
ISBN 978-9975-9730-3-8 ; Idem: 
[Resursă electronică]. – Chişinău, 
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2016-2021– . – ISSN 1857-0550 
(Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – 
ISBN 978-9975-9730-3-8.– 1 disc 
optic (CD-ROM). – Cerinţe de sis-
tem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb 
hard, Adobe Reader.

Bibliografi a Naţională a Moldo-
vei. Seriale = National Bibliogra-
phy of Moldova. Serials, 2009, 
2010 / alcăt.: Valentina Chito-
roagă [et al.] ; red. resp., coord.: 
Valentina Chitoroagă. – Chişinău, 
2016-2017. – 124 p. – (Bibliogra-
fi a Naţională a Moldovei). – ISSN 
1857-0577. – ISBN 978-9975-49-
028-3. – ISBN 978-9975-49-211-9 
ISBN 978-9975-49-242-0 (Print). – 
ISBN 978-9975-49-244-7 (PDF).

Clasifi carea Zecimală Universa-
lă : Tabele prescurtate / ed. îngrijită 
şi adapt.: Valentina Chitoroagă. – 
Chişinău : Camera Naţională a 
Cărţii, 2017. – 189, [1] p. – ISBN 
978-9975-49-245-4. 

Metodologie de aplicare a 
GOST-ului 7.1-2003 „Библиогра-
фическая запись. Библиогра-
фическое описание : Общие 
требования и правила составле-
ния = Înregistrarea bibliografi că. 
Descrierea bibliografi că” : Cerințe 
și reguli generale de alcătuire” / 
Valentina Chitoroagă (coord.), Sil-
via Hăbăşescu (contribuţii). – Chi-
şinău, 2016. – 152 p. – ISBN 978-
9975-49-153-2. 

Publicaţiile Moldovei : Culegere 
de informaţii statistice = Moldova’s 
Publications : Issue of statistic in-
formation, 1991-1995 / Camera 
Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; 
autori-alcătuitori: Valentina Chito-
roagă, Valentina Rău, Renata Co-
zonac ; red. resp. şi coord. pref.: 
Valentina Chitoroagă ; pref. de 
Valentina Chitoroagă. – Chişinău : 
CNCRM, 2017. – 31 p. – ISBN 
978-9975-49-250-8. – ISBN 978-
9975-49-251-5 (Print). – ISBN 
978-9975-49-252-2 (PDF). 

Publicaţiile Moldovei = Moldova’s 
Publications : Analiza şi interpreta-
rea datelor statistice, 1996-2000 / 
autori: Renata Cozonac, Valen-
tina Chitoroagă, Valentina Rău, 
Margareta Diaconu ; red. resp., 
pref.: Valentina Chitoroagă. – 
Chişinău : CNCRM, 2020. – 32 p. – 
ISSN 1857-2499. – E-ISSN 2537-
6357. – ISBN 978-9975-49-250-8. – 
ISBN 978-9975-49-374-1 (Print). – 
ISBN 978-9975-49-375-8 (PDF). – 
DOI 10.5281/zenodo.3701354.

Revista Camerei Naționale a 
Cărții = National Book Chamber′s 

Journal : publicație științifi co-
practică / redactor șef: Renata 
Cozonac ; colegiul de redacţie: 
Valentina Chitoroagă (redactor 
responsabil) [et al.]. – 2012 – . – 
Chișinău, 2014-2019. – Are şi edi-
ţie online (www.bookchamber.md/
publicatii/revista-cncrm). – ISSN 
1857-4750. – E-ISSN 2587-3962. – 
DOI 10.5281/zenodo.3980707.

Strategia de dezvoltare a Ca-
merei Naţionale a Cărţii din Repu-
blica Moldova, 2021-2024 / Rena-
ta Cozonac, Valentina Chitoroagă, 
Ludmila Corghenci, Ecaterina 
Rudakov ; consultant: Gheorghe 
Prini. – Chişinău : CNCRM, 2020. – 
31 p. – ISBN 978-9975-49-481-6. – 
ISBN 978-9975-49-482-3. – ISBN 
978-9975-49-483-0 (PDF). – 
DOI 10.5281/zenodo.4584597.

Utilizarea CZU în formarea 
structurii Bibliografi ei Naţionale 
a Moldovei : Ghid metodologico-
practic / Camera Naţională a Cărţii 
din Republica Moldova ; elaborat: 
Valentina Chitoroagă, Renata Co-
zonac. – Ed. a 2-a, rev. şi modifi ca-
tă. – Chişinău : CNCRM, 2019. – 
64, [1] p.– ISBN 978-9975-49-
351-2.

***
Chitoroagă, Valentina. Instru-

mente în sprijinul activităţii bibli-
otecilor / Valentina Chitoroagă. – 
DOI 10.5281/zenodo.3980422 // 
Revista Camerei Naţionale a Căr-
ţii = National Book Chamber’s Jo-
urnal. – 2014/2015, Nr 1/2 (3/4) – 
2018/2019, Nr 1/2 (7/8). – P. 85-88 : 
tab. – Referințe bibliogr.: p. 88 (4 
tit.). – ISSN 1857-4750. – E-ISSN 
2587-3962 ; Idem [Resursă elec-
tronică]. – URL: www.bookcham-
ber.md/publicatii/revista-cncrm/.

Chitoroagă, Valentina. O nouă 
zonă în descrierea bibliografi că – 
zona formei conţinutului şi a tipului 
de suport / Valentina Chitoroagă. – 
DOI 10.5281/zenodo.3980357 // 
Revista Camerei Naţionale a Căr-
ţii = National Book Chamber’s Jo-
urnal. – 2014/2015, Nr 1/2 (3/4) – 
2018/2019, Nr 1/2 (7/8). – P. 63-
66. – Rez.: lb. engl. – Referințe bi-
bliogr.: p. 66 (3 tit.). – ISSN 1857-
4750. – E-ISSN 2587-3962 ; Idem 
[Resursă electronică]. – URL: 
www.bookchamber.md/publicatii/
revista-cncrm/. 

Chitoroagă, Valentina. Pro-
ducţia editorială în anul 2016 în 
Republica Moldova : indicatori 
statistici şi logistici / Valentina Chi-
toroagă // Magazin bibliologic. – 

2017. – Nr 1/2. – P. 35-42 : fot., 
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 42 (4 tit.). – ISSN 
1857-1476.

Chitoroagă, Valentina. Studiu 
privind direcţiile strategice ale 
Camerei Naţionale a Cărţii din 
Republica Moldova, 2019-2025 / 
Valentina Chitoroagă. – DOI 
10.5281/zenodo.3979444 // Re-
vista Camerei Naţionale a Cărţii = 
National Book Chamber’s Jour-
nal. – 2014/2015, Nr 1/2 (3/4) – 
2018/2019, Nr 1/2 (7/8). – P. 57-
60. – Referințe bibliogr.: p. 60 (4 
tit.). – ISSN 1857-4750 ; Idem 
[Resursă electronică]. – URL: 
www.bookchamber.md/publicatii/
revista-cncrm/. – E-ISSN 2587-
3962. 

Chitoroagă, Valentina. Zona 9 – 
o nouă zonă în descrierea bibli-
ografi că / Valentina Chitoroagă // 
Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 
3/4. – P. 86-90 : fot. – Rez.: lb. 
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 
90 (4 tit.). – ISSN 1857-1476. 

Cozonac, Renata. Camera 
Naţională a Cărţii din Republica 
Moldova refl ectată în măsurători 
şi indicatori de performanţă în anii 
2014-2019 / Renata Cozonac, 
Valentina Chitoroagă // Revis-
ta Camerei Naţionale a Cărţii = 
National Book Chamber’s Jour-
nal. – 2014/2015, Nr 1/2 (3/4) – 
2018/2019, Nr 1/2 (7/8). – P. 18-
53 : tab. – Rez.: lb. engl. – ISSN 
1857-4750. – E-ISSN 2587-3962 ; 
Idem [Resursă electronică]. – 
URL: www.bookchamber.md/pu-
blicatii/revista-cncrm/.

Cozonac, Renata. Camera 
Națională a Cărții din Republica 
Moldova – instituție indispensa-
bilă culturii, cercetării, dezvoltă-
rii / Renata Cozonac, Valentina 
Chitoroagă // Biblioteconomie 
și știinţe ale informării : Manual 
practic / Ludmila Corghenci, Ele-
na Pintilei, Renata Cozonac [et 
al.]. – Chișinău : BNRM, 2020. – 
P. 22-26. [Resursă electronică]. – 
URL: http://moldlis.bnrm.md/
handle/123456789/1301. – DOI 
10.5281/zenodo.3979399

Cozonac, Renata. Cercetarea 
necesităţilor de formare profesi-
onală continuă a personalului de 
specialitate a Camerei Naţionale 
a Cărţii din Republica Moldova : 
Studiu de caz / Renata Cozonac, 
Valentina Chitoroagă ; Camera 
Naţională a Cărţii din Republica 
Moldova. – Chişinău : CNCRM, 
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2021 (Print-Caro SRL). – 31 p. – 
 ISBN 978-9975-49-484-7. – ISBN 
978-9975-49-485-4 (PDF). – DOI 
10.5281/zenodo.4587995.

***
Valentina Chitoroagă. Galeria 

Bibliologilor din Republica Moldo-
va [Resursă electronică] // http://
bibliologibasarabeni.blogspot.
md/2017/01/valentina-chitoroa-
ga-1952.html (accesat: 9.12.2021).

Valentina Chitoroagă – coloana 
vertebrală a Camerei Naționale a 
Cărții a Republicii Moldova // Re-
vista Camerei Naționale a Cărții. – 
2015-2019. – Nr 1/2. – P. 61-62 : 
fot.

Ludmila Corghenci
 

 Ana GUȚU
1962

Filolog, doctor în fi lolo-
gie romanică, traducătoare, 
cercetător ştiinţifi c, profe-
sor universitar şi politician.

S-a născut la 13 martie 
1962, în satul Alexandru 
Ioan Cuza, judeţul Cahul, 
în familia profesorilor de 
limbă română şi istorie Va-
lentina Petrov-Sârghi şi Pa-
vel Petrov.

A absolvit şcoala medie 
nr 2 din Cahul, actualmen-
te Liceul Bogdan Petriceicu 
Hasdeu din Cahul (1979); 
Facultatea de Limbi Stră-
ine a Universităţii de Stat 
din Moldova, specialitatea 
limbă şi literatură franceză 
(1984). În perioada 1985-
1990, urmează doctoran-
tura la Catedra de fi lologie 
franceză. În 1993, susţine 

Cercetările sale vizează 
domeniile: lexicologia, tra-
ductologia, terminologia, 
semiotica, hermeneutica, 
stilistica. 

Realizări ştiinţifi ce: elabo-
rarea tipologiei lexicografi ce 
a antonimelor limbii fran-
ceze şi tipologiei modelelor 
semantico-structurale ale 
actualizării acestora în tex-
tul literar francez (studiu 
semiotic); elaborarea teoriei 
puterilor limbii; fondarea 
sistemului educaţional (con-
cepţie, planuri didactice, 
programe analitice) în do-
meniul formării universitare 
a traducătorilor-interpreţi în 
Moldova (fondarea specia-
lităţii respective la ULIM); 
promovarea noilor tehno-
logii în predarea/învăţarea 
limbilor străine şi pregătirea 
traducătorilor-interpreţi la 
facultăţile fi lologice; restruc-
turarea managementului 
ULIM; elaborarea curriculu-
mului naţional de limbi stră-
ine, ciclul gimnazial şi liceal; 
elaborarea curriculumului 
universitar şi sistemului de 
gestionare a calităţii proce-
sului educaţional la ULIM; 
promovarea sistemului eu-
ropean al învăţământului 
superior în Republica Mol-
dova, regiune şi în spaţiul 
francofon etc.

Cursuri universitare ţinu-
te de-a lungul carierei de 
profesor universitar: Insti-
tuţii europene şi integrare 
europeană; Limba franceză 
de afaceri; Exegeza textului; 
Lexicologia; Bazele traduc-
tologiei; Teoria şi practica 
traducerii; Interpretarea de 
conferinţe; Traducerea li-
terară; Traducerea speciali-
zată; Filosofi a şi semiotica 
traducerii (ULIM); Limba 
franceză aplicată în ingine-

teza de doctor în ştiinţe fi -
lologice, cu tema „Aspectul 
sistemic şi funcţional al an-
tonimelor (în baza operelor 
literare franceze)”, conducă-
tor doctor habilitat, profe-
sor universitar Grigore Cin-
cilei. A realizat specializări, 
cursuri de perfecţionare şi 
schimburi de experienţă în 
mai multe state ale lumii: 
România, Franţa, Israel, 
SUA, Suedia, Lituania etc. 

Activitatea profesiona-
lă şi-a început-o în calita-
te de lector la Catedra de 
limbi străine a Institutului 
Pedagogic de Stat din Ti-
raspol (1984-1985). A fost 
profesor de limbă franceză 
la Şcoala rusă nr. 2 din ace-
laşi oraş (1985-1988); lector 
la Catedra de limbi străi-
ne a Universităţii Agrare 
din Chişinău (1988-1991); 
lector superior la Catedra 
de limbi moderne aplica-
te a Academiei de Studii 
Economice din Moldova 
(1991-1995). Ulterior şi-a 
desfăşurat activitatea di-
dactică şi managerială la 
Universitatea Liberă Inter-
naţională din Moldova. Din 
1995, este consecutiv lector 
superior, conferenţiar uni-
versitar, şefa Catedrei de 
limbă şi literatură franceză, 
director al Departamentu-
lui limbi străine, vicerector 
pentru relaţii internaţiona-
le, vicerector pentru studii 
(2003-2005), prim-vicerec-
tor al Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldo-
va (2005-2018). Din 2019, 
este profesor universitar, 
conducător de doctorat la 
Şcoala Doctorală Lingvisti-
că romano-germanică, lite-
ratură universală şi compa-
rată a Universităţii de Stat 
din Moldova.
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rie (Universitatea Agrară 
din Moldova).

Este autoarea a peste 
500 de lucrări ştiinţifi ce, 
pe care le scrie în franceză 
şi română, inclusiv cinci 
monografi i, patru manu-
ale etc.: „Unele probleme 
de teorie, empirism şi di-
dactică a limbilor” (2005); 
„Exegese et traduction litte-
raire: Méthode de formati-
on en traduction littéraire 
(français-roumain, roumain-
français) (2005); „Conceptul 
educaţional al Universităţii 
Libere Internaţionale din 
Moldova” (2007); „Con-
fusio identitarum” (2011); 
„Ecrits traductologiques” 
(2012); „Les pouvoirs de 
la langue” (2014);„Pute-
rile limbii” (2015); „Ese-
uri traductologice” (2015); 
„Manual de management al 
calităţii: Standard” (2017); 
„Complexitatea sistemică şi 
funcţională a terminologiei 
tehnico-ştiinţifi ce franceze: 
(Studiu semiotic sincronic 
şi diacronic al metalimbaju-
lui tehnico-ştiinţifi c francez, 
domeniul electrotehnicii, 
electronicii şi informaticii, 
subdomeniul telecomunica-
ţiilor)” (2017) etc.

A fost conducător ştiinţi-
fi c a şase doctori în fi lologie 
romanică. 

Participă, cu referate şi 
comunicări ştiinţifi ce, la mai 
multe congrese, simpozioa-
ne, conferinţe, foruri inter-
naţionale de specialitate.

A fost director de ediţie al 
revistei „Intertext” (2008-
2017), deputat în Parla-
mentul Repiblicii Moldova 
de legislatura a XVII-a şi 
a XVIII-a (2009-2014), vi-
ce-preşedinte al Senatului 
ULIM (2003-2018), pre-
şedinte al Comitetului de 

pilotaj al Consiliului rec-
torilor instituţiilor franco-
fone din Europa Centrală 
şi Orientală (2008-2011). 
Vice-preşedinte al Adunării 
Parlamentare a Consiliului 
Europei (2011).

În 2020, a fost numită 
de Guvernul României în 
funcţia de secretar de stat 
al Departamentului pentru 
relaţia cu Republica Moldo-
va. Mandat încheiat pe 26 
februarie 2021.

Membru al Asociaţiei Pro-
fesorilor de Limbă France-
ză din Republica Moldova 
(2005); membru al Consi-
liului de administrare a In-
stitutului Francofon pentru 
Gestionarea şi Administra-
rea afacerilor (IFAG), Sofi a, 
Bulgaria (2008); membru 
titular al Consiliului de ad-
ministrare şi Consiliului de 
asociere ale Agenţiei Uni-
versitare a Francofoniei, 
(AUF) (2009-2017); mem-
bru al Comisiei pentru po-
litică externă şi integrare 
europeană a Parlamentului 
Republicii Moldova, legis-
latura a XVII, a XVIII şi a 
XIX (2009-2014); membru 
onorifi c pe viaţă al Adunării 
Parlamentare a Consiliului 
Europei (din 2015).

De-a lungul carierei sale 
a fost menţionată cu mai 
multe titluri onorifi ce şi 
distincţii: Ordinul „Gloria 
Muncii”, Republica Moldo-
va (2002); Ordinul „Steaua 
României”, în grad de Mare 
Cruce, România (2013); Or-
dinul „Legiunea de Onoa-
re”, Republica Franceză 
(2014); „Ordinul Republi-
cii”, Republica Moldova 
(2014); Medalia şi titlul de 
Membru Onorifi c al Adu-
nării Parlamentare a Con-
siliului Europei pe viaţă, 

Strasbourg, Franţa (2015).

Bibliografi e selectivă:
Guțu, Ana. Complexitatea sis-

temică şi funcţională a terminolo-
giei tehnico-ştiinţifi ce franceze : 
(Studiu semiotic sincronic şi dia-
cronic al metalimbajului tehnico-
ştiinţifi c francez, domeniul electro-
tehnicii, electronicii şi informaticii, 
subdomeniul telecomunicaţiilor) / 
Ana Guţu ; red. şt.: Ludmila Ho-
metkovski. – Chișinău : ULIM, 
2017. – 148 p.  

Guțu, Ana. Confusio identita-
rum / Ana Guţu ; Université Libre 
Internationale de Moldavie. – 
Chişinău : ULIM, 2011. – 150 p.

Guțu, Ana. Discursuri = Disco-
urs : Ars oratorica / Ana Guțu. – 
Chișinău : [S. n.], 2020. – 240 p.

Guțu, Ana. Ecrits traductolo-
giques / Ana Guțu. – Chișinău : 
ULIM, 2012. – 138 p. 

Guțu, Ana. Eseuri traductologi-
ce / Ana Guțu ; Universitatea Li-
beră Internațională din Moldova ; 
red.: Zinaida Radu. – Chișinău : 
ULIM, 2015. – 160 p. 

Guțu, Ana. Introduction a la 
traductologie française : Support 
didactique à l’intention des étu-
diants en fi lière traduction / Ana 
Guţu ; Universite Libre Interna-
tionale de Moldova. – Chişinău : 
ULIM, 2008. – 335 p.

Guțu, Ana. Les pouvoirs de la 
langue / Ana Gutu ; Université Li-
bre Internationale de Moldavie. – 
Chișinău : ULIM, 2014. – 198 p. 

Guțu, Ana. Manual de manage-
ment al calității : Standard 9001 : 
2001 / Ana Guțu. – Chişinău : 
ULIM, 2017. – 58 p. 

Guțu, Ana. Puterile limbii / Ana 
Guţu ; Universitatea Liberă Inter-
naţională din Moldova. – Chişinău : 
ULIM, 2015. – 222 p. 

Guțu, Ana. Universitas Euro-
paea : Sapientia et Virtus : ULIM 
la 20 de ani / Ana Guțu ; Univer-
sitatea Liberă Internaţională din 
Moldova. –  Chișinău : ULIM, 
2012. – 155 p.

***
Guțu, Ana. Despre particulari-

tăţile textelor tehnice / Ana Guţu // 
Intertext. – 2009. – Nr 3/4. – 
P. 39-48. 

Guțu, Ana. Impactul activităților 
extracurriculare în dezvoltarea 
personalității studenților / Ana Guțu // 
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Materialele conferinței republica-
ne a cadrelor didactice, 1-2 martie 
2019. – Chișinău : [S. n.], 2019. – 
P. 170-172. 

Guțu, Ana. Împrumuturile în 
terminologia franceză a tehnologi-
ilor informaţionale şi internetului / 
Ana Guţu // Intertext. – 2015. – 
Nr 1/2 (34). – P. 157-161.            

Guțu, Ana. Libertatea, fi losofi i 
şi politică / Ana Guţu // Revista 
de studii interdisciplinare „C. Ste-
re”. – 2018. – Nr 3/4 (19-20). – 
P. 31-41.

Guțu, Ana. Limbajul documen-
telor APCE : sinergie între juri-
lingvistică şi politică / Ana Guţu // 
Intertext. – 2012. – Nr 3/4 (24). – 
P. 7-11.

Guțu, Ana. Le Pouvoir politique 
de la langue : Mot - Sens – Disco-
urs / Ana Guțu // Intertext. – 2017. – 
Nr 1/2. – P. 79-93.

Guțu, Ana. Sinonimia – criteriu 
pertinent al terminologizării / Ana 
Guțu // Intertext. – 2015. – Nr 3/4 
(35-36). – P. 33-39.

Guțu, Ana. Traducerea – activi-
tate universală şi universalizată : 
Rolul traducătorilor în istorie / Ana 
Guţu // Intertext. – 2014. – Nr 1/2. – 
P. 43-56. 

***
Guțu Ana // Localităţile Re-

publicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 5 : 
Cos-Dră. – Chişinău : Draghiştea, 
2005. – P. 613-614. 

Guțu Ana // Localităţile Repu-
blicii Moldova : Itinerar documen-
tar-publicistic ilustrat. Vol. 10 : P. – 
Chişinău : Draghiştea, 2012. – 
P. 769. 

Manoil, Alexandru. Guțu Ana // 
Manoil, Alexandru. 88 & 333 co-
pământeni / Alexandru Manoil. – 
Cahul : Labirint, 2016. – P. 567-
568.

Vicol, Dragoș. Ana Guţu : uni-
vers ideatic polivalent / Dragoş 
Vicol // Femeia, un argument al li-
bertăţii. – Chişinău : [S. n.], 2011. – 
P. 71-75. 

Natalia-Maria Șveț 

Larisa ȘAVGA
1962

Economist, doctor habi-
litat în economie, profesor 
universitar, ex-ministru al 
educaţiei şi tineretului al 
Republicii Moldova, rector 
al Universităţii Cooperatist-
Comerciale din Moldova.

S-a născut la 13 martie 
1962 în satul Cioburciu, 
raionul Slobozia, în fami-
lia pedagogilor Afanasie şi 
Maria Şavga.
Şi-a făcut studiile la şcoala 

medie din satul natal, absol-
vind în 1979 instituţia  cu 
medalie de aur. Îşi conti-
nuă studiile la Facultatea de 
economie a comerţului şi 
merceologie a Universităţii 
de Stat din Moldova, absol-
vind facultatea cu diplomă 
cu menţiune (1979-1983). 
Devine doctorandă la Ca-
tedra de economie şi orga-
nizare a comerţului (1983-
1986). În 1987 susţine teza 
de doctor în economie, la 
Institutul Economiei Naţi-
onale „G.V. Plehanov” din 
Moscova (azi Academia de 
Studii Economice din Ru-
sia), iar în 1999 susţine teza 
de doctor habilitat în eco-
nomie la Academia de Stu-
dii Economice din Moldo-
va cu titlul „Managementul 
previzional al necesarului 
de resurse umane”.

În perioada 1996-1999 
studiază la Academia de 

Administrare Publică pe 
lângă Preşedintele Republi-
cii Moldova, specialitatea 
Relaţii internaţionale, ob-
ţinând diploma de master. 
În 1995 obţine titlul ştiinţi-
fi co-didactic de conferenţi-
ar universitar, în 2000 – de 
profesor universitar.

Stagieri: formare şi certi-
fi care în domeniul auditului 
sistemului de management 
al calităţii conform ISO 
9000:2008 (AEROQ, Bu-
cureşti; Moldovastandard 
2004-2006); a participat în 
programul „Învăţămân-
tul superior în S.U.A. în 
cadrul „International Lea-
dership Visitor Program”, 
SUA (2009); programul 
„Dezvoltarea Managemen-
tului Universitar” la Acade-
mia de vară, Universitatea 
Koblenz-Landau, Germa-
nia (2014); la seminarul 
„Specializarea inteligentă şi 
elaborarea strategiei în do-
meniu în ţările candidate şi 
asociate UE”, Centrul Co-
mun de Cercetare (JRC) din 
Seville al Comisiei Europe-
ne, Spania (2017); progra-
mul de formare continuă 
„Managementul proiecte-
lor, accesarea şi gestiona-
rea fondurilor UE”, Uni-
versitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi, România 
(2018); programul „Proiec-
tarea cursurilor LLL în ca-
drul universităţii” la Şcoala 
de vară, Universitatea din 
Krems, Austria (2021) ş.a.

Îşi începe activitatea pro-
fesională în calitate de labo-
rant la Catedra de merceo-
logie a Universităţii de Stat 
din Moldova (1983). Ulte-
rior activează în cadrul In-
stitutului Unional de Cerce-
tări Ştiinţifi ce în Domeniul 
Studierii Cererii Populaţiei 
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şi Conjuncturii Comerţului 
(fi liala din Moldova), cola-
borator ştiinţifi c inferior, 
colaborator ştiinţifi c supe-
rior (1986-1992). Continuă 
la Colegiul Cooperatist din 
Moldova, deţinând funcţia 
de şef  al secţiei studii, di-
rector adjunct cu activitate 
ştiinţifi că şi metodico-ştiin-
ţifi că, şef  al Centrului didac-
tico-ştiinţifi c (1992-1993). 
În 1993 este angajată la 
Universitatea Cooperatist-
Comercială din Moldova 
(UCCM), ocupând postul 
de prorector cu activitate 
ştiinţifi că şi formare conti-
nuă, şef  al Centrului didac-
tico-ştiinţifi c al universităţii, 
ulterior prorector cu acti-
vitate didactică şi metodi-
că (1993-2004). Între anii 
2004-2008 exercită funcţia 
de prim-vicepreşedinte al 
Biroului Executiv al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor 
de Consum din Republica 
Moldova (Moldcoop), fi ind 
totodată profesor universi-
tar, membru al Senatului şi 
al Consiliului de Adminis-
traţie al UCCM.

A fost ministru al educa-
ţiei şi tineretului al Republi-
cii Moldova (2008-2009). 
În 2009 revine la UCCM, 
exercitând funcţia de pro-
rector cu activitate didacti-
că şi metodică, iar din 2011 
este desemnată rector al 
acestei instituţii.

Cursuri predate: mana-
gement, managementul 
resurselor umane, activita-
te comercială, politici co-
merciale, tehnici de comerţ 
exterior, business şi comerţ 
electronic, marketing elec-
tronic, metodologii de cer-
cetare în ştiinţe economice.

Este conducător/con-
sultant ştiinţifi c al tezelor 

de doctorat la specialitatea 
Economie şi management 
în domeniul de activitate 
(din 2000). Sub îndrumarea 
sa au fost susţinute trei teze 
de doctor în economie, alte 
două sunt în curs de sus-
ţinere. Referent ofi cial la 
circa 20 de teze de doctor/
doctor habilitat, membru în 
Consiliile ştiinţifi ce specia-
lizate de susţinere a acestor 
lucrări ştiinţifi ce.

Mobilitate academică in-
ternaţională: la Universita-
tea Rovira i Virgili din Tar-
ragona (2015, 2017, 2018); 
Universitatea din Valencia 
(2018), Spania ş.a.

S-a implicat activ în acti-
vităţi de cercetare-dezvol-
tare în calitate de manager 
al proiectelor instituţionale 
de cercetare (2011-2019) şi 
de organizare a manifestă-
rilor ştiinţifi ce (2012, 2017, 
2018); de membru al echi-
pei de cercetare în Progra-
mul de Stat „Dezvoltarea 
mecanismului de formare 
a economiei circulare în 
Republica Moldova” (din 
2020).

A contribuit la imple-
mentarea conceptului de 
asigurare a calităţii în învă-
ţământul superior în calita-
te de manager al proiectului 
„Elaborarea şi implementa-
rea sistemului de manage-
ment al calităţii în instituţii-
le de învăţământ superior”, 
fi nanţat de Fundaţia So-
ros-Moldova (2003-2007); 
participare în proiectul 
„Asigurarea calităţii şi dez-
voltarea programelor de 
învăţământ”, organizat de 
UNESCO-CEPES (Buda-
pesta, 2002; Londra, Bu-
cureşti, 2003); la seminarul 
„Management internaţi-
onal”, Universitatea Cen-

tral Europeană, Centrul de 
Resurse Curriculare, Bu-
dapesta (2001), programul 
„Consolidarea capacităţilor 
managerilor universitari în 
domeniul sistemului de ma-
nagement al calităţii”, Insti-
tutul de Standardizare din 
Moldova (2017). UCCM, 
sub conducerea Larisei Şav-
ga, prima din ţară a imple-
mentat şi certifi cat extern 
Sistemul de Management 
al Calităţii în baza ISO 
9001:2008 (2009), această 
experienţă a fost ulterior 
preluată şi de alte instituţii.

A promovat consecvent 
cooperarea internaţională, 
fi ind coordonator instituţi-
onal al proiectelor interna-
ţionale axate pe promova-
rea dimensiunii europene în 
învăţământul superior din 
Republica Moldova, prin-
tre care proiectele ERAS-
MUS+ „Elevating the 
internationalisation of  hi-
gher education in Moldova 
(ELEVATE)” (2017-2019);  
„Towards European univer-
sity lifelong learning model 
in Moldova (COMPASS)” 
(2019-2021); „Introducing 
work-based learning in hi-
gher education systems 
of  Armenia and Moldova 
for better employability of  
graduates” (WBL4JOB) 
(2020-2023)  ş.a. 

A desfăşurat activităţi de 
expertizare a proiectelor de 
cercetare (2014, 2017, 2019-
2021), de evaluare a progra-
melor de formare profesi-
onală (2013, 2016, 2020) la 
solicitarea Ministerului Edu-
caţiei şi Cercetării, a Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei, a 
Agenţiei Naţionale de Asi-
gurare a Calităţii în Educaţie 
şi Cercetare, a Agenţiei Na-
ţionale pentru Cercetare şi 



150

M a r t i e

Dezvoltare.   
A participat la conferinţa 

miniştrilor europeni res-
ponsabili de învăţământul 
superior „Bologna Policy 
Forum”, Leuven, Belgia 
(2009); reuniunea ministri-
lor  educaţiei din regiunea 
Europei de Sud-Est „Buil-
ding human capital and 
promoting diversity throu-
gh dialogue, creativity and 
innovation”,Oslo, Norve-
gia (2008); conferinţa mi-
niştrilor responsabili de 
tineret  „The future of  the 
Council of  Europe youth 
policy: Agenda 2020”, Kiev, 
Ucraina (2008); sesiunea 
ordinară anuală a Comite-
tului Executiv UNICEF, 
New-York (2008); Asam-
bleea Regională Europea-
nă a Alianţei Cooperatiste 
Internaţionale, Moscova, 
Rusia (2011); la şedinţele 
Asambleei Generale a Coo-
perativelor Europei (Coop-
sEurope), Istanbul (2010), 
Paris, Bruxelles (2021); 
Asambleei Extraordinare 
Generale a EuroCoop, Bu-
cureşti (2019) ş.a.

Este autor şi coautor a 13 
monografi i şi circa 100 de 
articole ştiinţifi ce şi lucrări 
metodico-ştiinţifi ce.

Activitate editorial-re-
dacţională: preşedinte al 
consiliului editorial şi re-
dactor-şef  al „Revistei de 
Cercetări în Comerţ, Mana-
gement şi Dezvoltare Eco-
nomică”, tipul B (UCCM, 
din 2014); membru al con-
siliului editorial al reviste-
lor ştiinţifi ce naţionale şi 
internaţionale: „Economie 
şi Statistică” (Institutul Na-
ţional de Cercetări Econo-
mice, 2018-2020); „Revista 
de Management Comparat 
Internaţional” (ASE Bucu-

reşti, din 2015); „Economy 
Transdisciplinary Cogniti-
on” (Universitatea „George 
Bacovia”, Bacău, România, 
din 2010) ş.a.

Susţine parteneriatul 
cu mediul de afaceri, este 
membru al Comitetelor 
de organizare a concursu-
rilor „Marca comercială a 
anului”(din 2015), „Premiul 
pentru realizări în dome-
niul calităţii produselor şi 
serviciilor”, a expoziţiei 
„Fabricat în Moldova” (din 
2017); membru al Biroului 
Executiv Moldcoop (2011-
2020), al Biroului Executiv 
al Camerei de Comerţ şi 
Industrie (din 2017); preşe-
dinte al Comitetului pentru 
antreprenoriat în servicii al 
CCI (din 2015), contribu-
ind la perfecţionarea cadru-
lui normativ şi strategic de 
dezvoltare a businessului.

Menţiuni şi distincţii: 
Insigna „Eminent al co-
operaţiei de consum” a 
Moldcoop (2002); Diploma 
de Onoare a Ministerului 
Economiei (2013); Diplo-
ma Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării (2013); 
Diploma Consiliului Naţio-
nal de Acreditare şi Atesta-
re (2014); Diploma Camerei 
de Comerţ şi Industrie din 
Moldova (2016); Diploma 
de gradul I a Guvernului 
Republicii Moldova (2018); 
Diploma Agenţiei Naţio-
nale de Asigurare a Calită-
ţii în Educaţie şi Cercetare 
(2018); Medalia „Nicolae 
Milescu Spătaru” a Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei 
(2018), Medalia „Pentru 
merit” a Moldcoop (2018); 
Ordinul Republicii (2019) 
ş.a.

Bibliografi e selectivă:
Bazele metodologice ale elabo-

rării, implementării şi dezvoltării 
sistemului informaţional integrat 
de management universitar / La-
risa Șavga, S.V. Chernyshenko, 
Y.I.Vorotnitsky [et. al.]. – Chişinău : 
Iunie-Prim, 2016. – 352 p. 

Concepţia sistemului de ma-
nagement al calităţii în instituţiile 
de învățământ superior / Larisa 
Șavga, Tudor Maleca, Gheor-
ghe Ţurcanu [et al.]. – Chişinău : 
ASEM, 2006. – 312 p. 

Dezvoltarea comerțului și a 
cooperației de consum în contex-
tul integrării economice a Repu-
blicii Moldova în spațiul comunitar 
european / coord.: Larisa Șavga. – 
Chişinău : UCCM, 2019 (PIM, 
Iași). – 376 p. 

Diagnosticul situaţiei în comer-
ţul interior şi priorităţi de dezvolta-
re / coord.: Larisa Şavga. – Chişi-
nău : UCCM, 2012. – 104 p. 

Ghid pentru implementarea 
unui sistem de management al 
calităţii în cadrul instituţiilor de 
învățământ superior / coord.: Ma-
rieta Olaru, Larisa Şavga. – Chi-
şinău : Iunie-Prim, 2005. – 165 p. 

Șavga, Larisa. Evoluţii şi ori-
entări strategice de dezvoltare a 
cooperaţiei de consum din Repu-
blica Moldova / Larisa Șavga. – 
Chişinău : UCCM, 2018 (PIM, 
Iași). – 268 p. 

Șavga, Larisa. Introducere în 
e-comerţ şi e-business / Larisa 
Șavga, Ghenadie Șavga, Tatia-
na Surugiu. – Chişinău : UCCM, 
2013. – 316 p. 

Șavga, Larisa. Managemen-
tul previzional al necesarului de 
resurse umane / Larisa Șavga. – 
Chişinău : ASEM, 1999. – 330 p.

Șavga, Larisa. Organizarea 
şi tehnologia comerţului / Larisa 
Șavga, Viorica Sitnicenco. – Chi-
şinău : UCCM, 2016 (PIM, Iași). – 
499 p. 

Șavga, Larisa. Perfecţiona-
rea infrastructurii şi efi cientizarea 
funcţionării comerţului din cadrul 
cooperaţiei de consum / Larisa 
Șavga, Natalia Şerban. – Chişi-
nău : UCCM, 2011. – 220 p. 

***
**Recent trends and strategic 

focus of the consumer co-ope-
ratives in the Republic of Mol-
dova / Larisa Șavga, Ghenadie 
Șavga, Tatiana Surugiu // Ge-
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nossenschaften im Fokus einer 
neuen Wirtschaftspolitik : Intern. 
Conf. on Cooperative Studies, 
Wien, 2012. – Wien : LIT VER-
LAG, 2012. – P. 1367-1379.

Șavga, Larisa. Implementarea 
modelului european de învăţare 
pe tot parcursul vieţii în Repu-
blica Moldova / Larisa Șavga // 
Akademos. – 2020. – Nr 1 (56). – 
P. 122-129. 

Șavga, Larisa. Prioritățile poli-
ticilor educaționale din Republica 
Moldova / Larisa Șavga // Uni-
vers pedagogic. – 2009. – Nr 1. – 
P. 3- 8.

**Verboncu, Ion. Managerial 
reengineering and effi  ciency / Ver-
boncu Ion, Larisa Șavga, Cezar-
Petre Simion // 32nd IBIMA Confe-
rence [Conf. şt. intern. din 15-16 
noiembrie 2018]. – Spain : Seville, 
2018. – P. 4045-4053.

***
Ciubucciu, Vlad. Neamul 

Șavga din Valea Nistrului-de-Jos : 
Repere istorico-genealogice / 
Vlad Ciubucciu. – Chișinău : 
[S. n.], 2012. – 65 p. – (Singur în 
faţa strămoşilor).

Cooperația de consum din Re-
publica Moldova: cu oameni, pen-
tru oameni : [cu referire la Larisa 
Savga, rector UCCM] / coord.: La-
risa Șavga ; red.: Aliona Șindilă ; 
fot.: Olga Condriuc. – Chişinău : 
Moldcoop, 2020. – 170 p.

Universitatea Cooperatist-Co-
mercială din Moldova „Excelență 
și competitivitate prin calitate și 
cooperare” : [cu referire la Larisa 
Șavga, rector UCCM] / concept: 
Larisa Șavga ; red.: Valentina 
Pâslaru ; Universitatea Coope-
ratist-Comercială din Moldova. – 
Chişinău : UCCM, 2018. – 28 p. 

***
Ladaniuc, Victor. Larisa Șavga / 

Victor Ladaniuc, Vladimir Nicu // 
Localitățile Republicii Moldova. 
Vol. 4. – Chișinău : Draghiștea, 
2002. – P. 81-82.

Raileanu, Anatol. La cota 
maturității academice : [Larisa 
Șavga, rector UCCM] / Anatol Rai-
leanu // Univers Pedagogic Pro. – 
2013. – 27 iun. – P. 3.

Rectorul Larisa Șavga – perso-
nalitate marcantă a învățământului 
superior / Victoria Trofi mov, Vasile 
Botnarciuc, Ion Ețco [et al.] // Lite-
ratura și arta. – 2012. – 15 mar. – 
P. 7.

 Elena Barbos-Balinschi

David PRODAN
1902-1992

Istoric, doctor în ştiinţe 
istorice, arhivist, bibliotecar, 
profesor universitar român.

S-a născut la 13 martie 
1902, la Cioara, actualmen-
te Sălişte, judeţul Alba. A 
decedat la 11iunie 1992, la 
Cluj-Napoca.

A urmat liceul la Orăştie, 
apoi Facultatea de Istorie şi 
Geografi e din Cluj (1921-
1924). A susţinut teza de 
doctor în ştiinţe istorice cu 
tema  „Răscoala lui Horea 
în comitatul Cluj şi Turda” 
(1938). Odată cu studiile 
universitare şi-a însuşit cu-
noştinţe din domeniile: li-
teratura istorică română şi 
maghiară, paleografi e, cro-
nologie, heraldică şi sigilo-
grafi e.

A activat în calitate de 
arhivist la Arhivele Statu-
lui din Cluj (1924-1938); 
arhivar (1938); bibliotecar 
principal (1938-1941); bi-
bliotecar-şef  (1941-1948) la 
Biblioteca Centrală Univer-
sitară din Cluj-Sibiu; pro-
fesor de istorie modernă a 
României la Facultatea de 
Istorie şi Geografi e a Uni-
versităţii din Cluj (1948-
1962), şef  de lucrări la In-
stitutul de Istorie Naţională 
Cluj-Sibiu (1943-1948), pa-
ralel a activat ca şef  de sec-
ţie la Institutul de Istorie şi 
Arheologie din Cluj (1948-

1972). 
A înscris în istoriografi a 

românească cercetări fun-
damentale asupra structu-
rii sociale a Transilvaniei 
medievale, asupra iobăgiei, 
problemei urbariilor, emi-
graţiei româneşti din Ţara 
Românească şi Moldova 
în Transilvania, dar mai cu 
seamă asupra ridicării ţără-
neşti din 1784-1785 şi lup-
tei de emancipare politică a 
românilor transilvăneni. 

Autor şi coautor al prin-
cipalelor sinteze de istoria 
României şi a Transilvani-
ei. Lucrări monografi ce de 
bază pentru ştiinţa istorică 
autohtonă: „Răscoala lui 
Horia în comitatele Cluj 
şi Turda” (1938); „Versuri 
contemporane despre Răs-
coala lui Horia” (1942); 
„Teoria imigraţiei români-
lor din Principatele Româ-
ne în Transilvania în vea-
cul al XVIII-lea” (1944); 
„Supplex Libellus Valacho-
rum” (1948, 1967, 1984); 
„Iobăgia în domeniul Băii 
de Argeş la 1770” (1948); 
„Domeniul cetăţii Şiria la 
1525” (1960); „Producţia 
fi erului pe domeniul Hune-
doarei în sec. XVII” (1960); 
„Boieri şi vecini în Ţara Fă-
găraşului în sec. XVI-XVII” 
(1963); „Judele satului iobă-
gesc în Transilvania în sec. 
XVII-XVIII” (1963); „Do-
meniul Beiuşului la 1600” 
(1964); „Domeniul cetăţii 
Ciceu la 1553” (1966); „Io-
băgia în Transilvania în sec. 
XVI” (3 vol., 1967-1968); 
„Reglementarea urbaria-
lă din Banat de la 1780” 
(1969); „Problema iobăgi-
ei în dieta Transilvaniei în 
1790-1791” (1970); „Încă 
un Supplex Libellus româ-
nesc 1804” (1970); „Ur-
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băriile Ţării Făgăraşului” 
(2 vol., 1970, 1976); „The 
Uprising of  Horea , Cloşca 
and Crişan 1784” (1983);  
„Răscoala lui Horia” (2 
vol., 1984); „Ultimatumul 
ţărănesc adresat nobilimii” 
(1984); „Problema iobăgiei 
în Transilvania 1700-1848” 
(1989); „Transilvania şi iar 
Transilvania. Consideraţii 
istorice” (1992, 1996) etc.

A fost colaborator şi 
membru în comitetul de re-
dacţie la „Istoria României” 
(vol. 3, 1964), preşedinte de 
onoare la Centrul de Studii 
Transilvane din Cluj.

Membru titular al Acade-
miei Române (1955); mem-
bru al Asociaţiei Istoricilor 
Americani  (1985). 

În 2018, la Cluj-Napo-
ca a fost inaugurat Muzeul 
Memorial „Academician 
David Prodan”.

Bibliografi e selectivă:
Prodan, David. Din istoria 

Transilvaniei : Studii şi evocări / 
David Prodan. – Bucureşti : Edi-
tura Enciclopedică, 1991. – 360 p.

Prodan, David. Memorii / David 
Prodan ; text îngrigit şi adnotat de 
Aurel Raduţiu. – Bucureşti : Editu-
ra Enciclopedică, 1993. – 240 p. 

Prodan, David. Problema iobă-
giei în Transilvania : 1700-1848 / 
David Prodan. – Bucureşti : Edi-
tura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 
1989. – 398 p.

Prodan, David. Supplex Li-
bellus valachorum : Din istoria 
formării națiunii române / David 
Prodan. – Bucureşti : Editura En-
ciclopedică, 2013. – 620 p. – (Bi-
blioteca de istorie a României).

Prodan, David. Supplex Li-
bellus valachorum, or the Politi-
cal Struggle of the Romanians in 
Transylvania during the 18th Cen-
tury / David Prodan. – Bucharest : 
Publishing House of the Academy 
of the RPR, 1971. – 476 p.

Prodan, David. Transilvania 
şi iar Transilvania : Consideraţii 
istorice / David Prodan ; îngrijită, 

cu o postf. de Aurel Răduţiu. – Bu-
cureşti : Editura Enciclopedică, 
2002. – 234 p.

***
David Prodan : Puterea mode-

lului / coord.: Nicolae Bocşan [et 
al.]. – Cluj-Napoca : Fundaţia Cul-
turală Română, 1995. – 294 p.

***
Bocsan, Nicolae. David Pro-

dan istoric al fenomenului româ-
nesc / Nicolae Bocsan // Steaua. – 
2002. – Nr 5/6. – P. 49-50.

Edroiu, Nicolae. David Pro-
dan, istoric al Transilvaniei / Ni-
colae Edroiu // Magazin istoric. – 
2002. – Nr 5. – P. 5-9. 

Hitchins, Keit. Popasuri clujene 
cu David Prodan / Keit Hitchins // 
Magazin istoric. – 2006. – Nr 12. – 
P. 26-29. 

Mureşanu, C. David Prodan / 
C. Mureşanu // Magazin istoric. – 
2008. – Nr 9. – P. 20-21.

Popa, Mircea. David Prodan / 
Mircea Popa // Figuri universitare 
clujene. – Cluj-Napoca : [S. n.], 
2002. – P. 115-125. 

Prodan David // Clujeni ai seco-
lului 20 : Dicţionar esenţial. – Cluj-
Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 
2000. – P. 268.      

Prodan David // Enciclopedia is-
toriografi ei românești. – București : 
Editura Științifi că și Enciclopedi-
că, 1978. – P. 275.

Rusu, Dorina N. Prodan David // 
Rusu, Dorina N. Membrii Acade-
miei Române din Transilvania : 
Dicţionar : 1866-2016 / Dorina N. 
Rusu. – Bucureşti : Editura Aca-
demiei Române, 2016. – P. 686.

Spinei, Victor. Evocare : David 
Prodan // Spinei, Victor. Proiecţii 
istoriografi ce = Historiographical 
Projections / Victor Spinei. – Su-
ceava : Karl A. Romstorfer, 2014. – 
P. 160-167. 

Ţarălungă, Ecaterina. Prodan 
David // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 652.

Natalia-Maria Șveț

Mihai DOLGAN
1942-2008

Compozitor, dirijor, instru-
mentist, interpret de muzică 
uşoară, fondatorul formaţiei 
legendare „ Noroc”. 

S-a născut la 14 martie 
1942, la Vladimireşti, Sân-
gerei. A decedat la 16 mar-
tie 2008, la Chişinău.

În anii 1959-1962, a studiat 
la Colegiul de Muzică „Şte-
fan Neaga” din Chişinău. 

Cariera muzicală a înce-
put-o în 1958, la Casa de 
Cultură din Sângerei, acom-
paniind la acordeon, ulteri-
or fi ind acordeonist în dife-
rite formaţii ale Filarmonicii 
din Chişinău. În anul 1967, 
a înfi inţat ansamblul instru-
mental „Noroc”. În 1970, 
formaţia „Noroc” a partici-
pat la Festivalul Internaţio-
nal „Lira Bratislavei”, unde 
a primit premiul „Simpatia 
publicului” pentru piesa 
„De ce, de ce”. După acest 
eveniment, trupa a plecat 
într-un turneu prin Ucraina 
şi ar fi  trebuit să plece într-
un turneu în America de 
Sud, dar a fost desfi inţată 
fără dreptul de a mai activa 
în RSSM. După lichidarea 
formaţiei, membrii ei au 
cântat în diverse alte colec-
tive muzicale din Ucraina şi 
Rusia (1971-1974).

În anii 1970-1971, a fost 
solist-instrumentist la Filar-
monica din Tambov, apoi 



153

M a r t i e
din Cerkasî, şi din alte ora-
şe din fosta URSS. În anul 
1974 organele de partid din 
RSSM au permis reorgani-
zarea formaţiei cu numele 
„Contemporanul” în cadrul 
Filarmonicii de Stat din Chi-
şinău, actualmente Filar-
monica Naţională „Serghei 
Lunchevici”, denumire sub 
care formaţia a activat până 
în 1985. Din 1985, trupa a 
revenit la denumirea iniţială 
„Noroc”. Pe parcursul acti-
vităţii, „Noroc”-ul a contri-
buit la lansarea şi afi rmarea 
mai multor interpreţi printre 
care: Iurie Sadovnic, Anatol 
Neamţu, Ricu Vodă, Anatol 
Bivol, Gheorghe Ţopa etc. 

Mihai Dolgan a lansat 
mai multe piese: „Cântă un 
artist”, „Chişinăul meu cel 
mic”, „Basarabia”, „Primă-
vara”, „Dor, dorule”, „Soa-
re”, „Toamnele” etc. Şlagă-
rul „De ce plâng chitarele” 
a devenit popular în toată 
lumea.

Lui Mihai Dolgan i-au 
fost conferite titlurile ono-
rifi ce şi distincţiile: Artist 
Emerit din Republica Mol-
dova (1977); Artist al Po-
porului (1988). A fost dis-
tins cu Ordinul Republicii 
(2001). 

La 12 octombrie 2018, în 
memoria compozitorului şi 
interpretului de muzică uşoa-
ră, Mihai Dolgan, a fost inau-
gurat un scuar la intersecţia 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 
cu str. Bulgară din Chişinău.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 97-98; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 108-
109; „Calendar Naţional 
2017”. – Chişinău, 2017. – 
P. 138-139.   

Bibliografi e selectivă:
Dolgan, Mihai. Mihai Dolgan. De 

ce au plâns chitarele? : [Înregistrare 
audio] / interpret: Mihai Dolgan. – 
Chişinău : Arc, 2017. – 2 discuri op-
tice electronice (CD-Rom). 

***
Dolgan Mihai // Localităţile Repu-

blicii Moldova : Itinerar documen-
tar-publicistic ilustrat. Vol. 15. – 
Chişinău : Draghiştea, 2017. – 
P. 290-291.

Dolgan Mihai // Sângerei : Oa-
meni, istorie, spiritualitate / Anatol 
Eremia, Vitalie Ciobanu, Alexan-
dru Furtună [et al.] ; Academia de 
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : 
Institutul de Studii Enciclopedice, 
2012. – P. 84. 

Poiată, Mihai Ştefan. Filmele 
unui scriitor şi cărţile unui cineast? : 
[interviu cu Mihai Ştefan Poiată, au-
torul cărţilor „ROCK”-u, „NOROC”-
ul & NOI” şi „Mihai Dolgan. De ce 
plâng chitarele?”] / a dialogat Larisa 
Ungureanu // Sud-Est cultural. – 
2018. – Nr 2. – P. 68-76.

Poiată, Mihai Ştefan. Mihai 
Dolgan: ce-a fost nu s-a pierdut / 
Mihai Ştefan Poiată // Moldova . – 
2017. – Martie/Aprilie. – P. 25-33. 

Roşca, Denis. Dolgan Mihai // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 198. 

 Natalia-Maria Șveţ                                                     

Eugeniu TRIBOI
1942

Inginer, doctor  în agro-
nomie, cercetător ştiinţifi c 
agronomic cu specializare 
în Franţa.

S-a născut la 16 martie 
1942, la Curleni, actualmente 
Podgoreni, Orhei. În 1944, a 
emigrat cu familia în Româ-
nia.

A absolvit şcoala primară 
în Oltenia, apoi liceul din 
Găeşti, Dâmboviţa. Şi-a 
urmat studiile la Institutul 
Agronomic „Nicolae Băl-
cescu” din Bucureşti, absol-
vindu-l în 1964, iar în 1974, 
tot acolo a susţinut teza de 
doctor în agronomie. În 
1968, a obţinut o bursă FAO 
pentru un stagiu în Franţa, 
unde a făcut specializarea la 
Staţiunea de Cercetări Agro-
nomice INRA de la Cler-
mont-Ferrand.

După absolvirea facultăţii 
(1964) a fost repartizat la 
Institutul de Cercetări pen-
tru Cereale şi Plante Teh-
nice de la Fundulea, Ilfov, 
România, unde a activat în 
calitate de inginer, apoi cer-
cetător. În 1975, părăseşte 
România pentru Franţa.

În perioada 1975-2008, a 
deţinut funcţia de cercetă-
tor, director de cercetare, 
director al Staţiunii de Cer-
cetări Agronomice INRA 
de la Clermont-Ferrand, 
Franţa. Ulterior se ocupă de 
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crearea şi animarea Grupu-
lui de cercetări asupra ela-
borării calităţii producţiilor 
vegetale la Departamentul 
de Agronomie INRA al 
Franţei. A fost responsabil 
de proiecte de cercetări în 
domeniul agrofi ziologiei de 
genetică şi tehnologie ali-
mentară. 

După schimbarea regimu-
lui comunist din România şi 
Republica Moldova, făcând 
parte din Grupul relaţional 
Est-Vest organizat la INRA, 
a participat activ la reluarea 
legăturilor ştiinţifi ce cu Estul, 
inclusiv Moldova, prin pro-
iecte de cercetare comune vi-
zând în special integrarea tine-
rilor cercetători, organizarea 
de seminarii, vizite şi stagii, 
etc. A făcut parte din grupul 
de experţi INRA ce-a evaluat 
cercetarea românească.

Activitatea sa a fost apre-
ciată nu numai pe plan na-
ţional, dar şi internaţional. 
În domeniul agroecologiei, 
a adus o contribuţie impor-
tantă privind autonomia 
energetică a fermelor agri-
cole, elaborând conceptul 
LOME. În 2008, se pensi-
onează, dar a rămas activ, 
propagând acest concept. 
În 2013, fondează fi rma 
„LOME conseil”, care se 
ocupă de promovarea unei 
agriculturi durabile, pro-
ductiviste şi autonome în 
azot şi energie, de sporirea 
fertilităţii solului, mediului 
şi calitatea recoltelor.

Participant, cu referate şi 
comunicări, la mai multe fo-
ruri ştiinţifi ce internaţionale. 

Este autor a peste 200 de 
publicaţii ştiinţifi ce în revis-
te internaţionale, sinteze, 
monografi i, tratate etc.

Bibliografi e selectivă:
Triboi, Eugeniu. Asigurarea 

securităţii energetice prin im-
plementarea conceptului LOME 
(Leguminoase, Oleaginoase, Me-
tanizare). Analiză comparativă : 
Franţa-Republica Moldova / Euge-
niu Triboi // Akademos. – 2020. – 
Nr 4 (59). – P. 40-50.

Triboi, Eugeniu. Tata a fost 
un om „din popor”, mama a fost 
o sfântă : [interviu cu Eugeniu 
Triboi, cercetător ştiinţifi c agrono-
mic] / Eugeniu Triboi // Cuvântul. – 
2016. – Nr 4. – P. 11-28.

*** 
Ladaniuc, Victor. Triboi Euge-

niu / Victor Ladaniuc // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 10 : 
P. – Chişinău : Draghiştea, 2012. – 
P. 567-568.

Natalia-Maria Șveţ

Mihai RUSU
1952

Poet, eseist, prozator, pu-
blicist. 

S-a născut la 16 martie 
1952, la Sauca, Ocniţa. 
Şi-a făcut studiile la Facul-

tatea de Filologie a Univer-
sităţii de Stat din Moldova 
(1971-1976). 

A fost profesor de limba 
şi literatura română la mai 
multe şcoli din republică. 
În perioada 2004-2010, ac-
tivează în calitate de meto-
dist la Direcţia Generală În-
văţământ, Tineret şi Sport 
din Sângerei. 

Publică primele versuri în 
ziarul „Tinerimea Moldo-

vei”. 
Debut editorial cu plache-

ta de versuri „Colb de oase” 
(1992), urmată de alte volu-
me: „Durata clipei” (1999), 
„Valea plângerii” (2002), 
„Lacrimi de pământ” 
(2005); „Hoţ de stele”  etc. 
Este autorul unor studii me-
todologice privind predarea 
creaţiei eminesciene în insti-
tuţiile de învăţământ preu-
niversitar: „Un Eminescu al 
meu” (2000, 2006); „Dialog 
epistolar: Mihai Eminescu 
– Veronica Micle” (2007); 
„Legende” (2007); „Emi-
nescu interactiv: Studiu 
metodologic” (2008); „An-
tologie de maxime ilustre: 
Filosofi  şi scriitori străini” 
(2010); „Prafuri mentale = 
Poussières mentales: 782 de 
paradiastole mihairusiene” 
(2010); „La opustul mino-
loghioanelor: Legende; Le-
gends; Legendas; Legends  
(2014) etc. 

A obţinut Premiul speci-
al al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova pentru ediţia „Di-
alog epistolar: Mihai Emi-
nescu – Veronica Micle” 
(2007).

Bibliografi e selectivă:
Rusu, Mihai. Antologie de ma-

xime ilustre : Filosofi  şi scriitori 
străini / Mihai Rusu. – Chişinău : 
Pontos, 2010. – 178 p.

Rusu, Mihai. Colb de oase : 
Versuri / Mihai Rusu. – Chişinău : 
Hyperion, 1992. – 78 p.

Rusu, Mihai. Dialog epistolar : 
Mihai Eminescu-Veronica Micle : 
Studiu critico-literar : În 2 vol. / 
Mihai Rusu. – Chişinău : Pontos, 
2007. – Vol. 1. – 264 p. ; Vol. 2. – 
264 p. 

Rusu, Mihai. Eminescu in-
teractiv : Studiu metodologic : 
Şapte metode interactive de pre-
dare în şcoală / Mihai Rusu ; red.: 
Manole Neagu ; pref.: Nelu Vicol. – 
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Chişinău : Pontos, 2008. – 233 p. 

Rusu, Mihai. Hoţ de stele : Ver-
suri / Mihai Rusu. – Chişinău : Lu-
mina, 2009. – 215 p. 

Rusu, Mihai. La opustul mi-
nologhioanelor : Legende : Le-
gends : Leyendas : Légendes) / 
Mihai Rusu ; Version fr. de V. 
Rumleanschi ; engl. version by 
Ana Muntean; version en esp. 
de Tatiana Gorea. – Chişinău : 
Tipografi a Centrală, 2014. – 164 p.

Rusu, Mihai. Lacrimi de pă-
mânt / Mihai Rusu. – Chişinău : 
Pontos, 2005. – 174 p.

Rusu, Mihai. Prafuri mentale = 
Poussières mentales 782 de pa-
radiastole mihairusiene / Mihai 
Rusu ; Version fr. de Mihail Rum-
leanschi. – Chişinău : Pontos, 
2011. – 196 p.

Rusu, Mihai. Un Eminescu al 
meu : Abordare problematizată a 
poeziei eminesciene / Mihai Rusu ; 
cop.: Iaroslav Oliinic. – Chişinău : 
Pontos, 2006. – 316 p. 

***
Rusu, Mihai. Abecedar : în me-

moria marelui poet Grigore Vieru / 
Mihai Rusu // Moldova suverană. – 
2009. – 20 ian. – P. 2.

Rusu, Mihai. Al ţării noastre : 
[în memoria marelui poet Grigore 
Vieru] // Rusu, Mihai. Hoţ de stele : 
Versuri / Mihai Rusu. – Chişinău : 
Lumina, 2009. – P. 19.

***
Cimpoi, Mihai. Mihai Rusu // 

Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă 
a literaturii române din Basarabia / 
Mihai Cimpoi. – Bucureşti : Edi-
tura Fundaţiei Culturale Române, 
2009. – P. 321.

Ciocanu, Anatol. Debutanţii ’92 : 
[despre Mihai Rusu] / Anatol Cio-
canu // Glasul naţiunii. – 1992. – 
17 apr. – P. 6.    

Ciocanu, Ion. Perpetua cău-
tare : [despre publicistul şi poetul 
Mihai Rusu] / Ion Ciocanu // Lite-
ratura şi arta. – 2010. – 28 oct. – 
P. 4. 

Nazar, Valeriu. Rusu Mihai / 
Valeriu Nazar // Dicţionarul scriito-
rilor români din Basarabia : 1812-
2010. – Chişinău : Prut Internaţio-
nal, 2010. – P. 541-543.  

Păsat, Dumitru. Timp fără mar-
gini : [despre poetul Mihai Rusu] / 
Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 
2006. – 23 febr. – P. 4. 

Suceveanu, Arcadie. Mihai 
Rusu : Dimensiunea semni-fi caţiei 
lirice / Arcadie Suceveanu // Rusu, 
Mihai. Lacrimi de pământ / Mihai 

Rusu. – Chişinău : Pontos, 2005. – 
P. 4.   

Natalia-Maria Șveţ                                                     

Nicolae TITULESCU
1882-1941

Diplomat cu renume 
mondial, om politic şi jurist 
român. 

S-a născut la 16 martie 
1882, la Craiova. A decedat 
la 17 martie 1941, la Can-
nes, Franţa. 

A urmat cursurile şcolii 
primare „Jules Javet” şi Co-
legiul „Carol I” din Craiova 
(1893-1900), apoi Facul-
tatea de Drept la Univer-
sitatea Sorbona din Paris 
(1900-1905), su sţinând teza 
de doctor în drept civil cu 
tema „Essai sur une théorie 
générale des droits éventu-
els”. 

A fost profesor de drept 
civil la universităţile din Iaşi 
şi Bucureşti (1904-1907; 
1909-1931). A conferenţiat 
la Academia Diplomatică 
Internaţională (Paris), la 
universităţile din Oxford 
şi Cambridge. Membru al 
Partidului Conservator De-
mocrat (din 1908), condus 
de Tache Ionescu. Pără-
sind PCD, în 1921, Nicolae 
Titulescu avea să declare: 
„Partidul meu se numeşte 
România”. A fost ministru 
al fi nanţelor (1917, 1920).

Din 1920, începe cariera 
diplomatică, fi ind delegat 

la Conferinţa de Pace de la 
Paris, care a confi rmat le-
gitimaţia formării în 1918 
a României intregite. Sem-
nează din partea României 
Tratatul de pace de la Tria-
non, prin care Ungaria recu-
noaşte unirea Transilvaniei 
cu România. A fost minis-
tru ad-interim la Externe 
(1921), trimis extraordinar 
şi ministru plenipotenţi-
ar al României la Londra 
(1921-1927), ministru de 
Externe (1927-1928, 1932-
1936), contribuind la redes-
chiderea sau la înfi inţarea 
ambasadelor României la 
Helsinki (1927), Lisabona, 
Buenos Aires (1928), San-
tiagode Chile, Ciudad de 
Mexico, Montevideo, Tehe-
ran (1935). A contribuit la 
întărirea securităţii Români-
ei, mai ales după instaurarea 
hitlerismului în Germania. 
În calitate de ministru de 
Externe semnează Pactul 
de organizare a Micii Înţe-
legeri (1933), Convenţia de 
defi nire a agresiunii (Lon-
dra, 1933), Tratatul de ami-
ciţie, neagresiune, arbitraj şi 
conciliaţiune dintre Româ-
nia şi Turcia (Ankara, 1933), 
Pactul Înţelegerii Balcanice 
şi Pactul de neagresiune şi 
conciliaţiune de la Rio de 
Janeiro (1934), restabileşte 
relaţiile diplomatice cu Ru-
sia (1934) etc.

A fost delegat permanent 
(1920-1936) al României la 
Societatea (Liga) Naţiunilor. 
A fost numit reprezentant 
permanent al României pen-
tru Consiliul Societăţii Naţi-
unilor (1928), preşedintele 
celor de-a XI-a şi a XII-a 
sesiuni ordinare ale Adună-
rii Societăţii Naţiunilor, fi ind 
singura personalitate, care 
a deţinut această funcţie în 
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două rânduri (1930, 1931).

După demisionarea din 
Guvern (1936), Nicolae Ti-
tulescu emigrează în Franţa, 
continuând activitatea de 
promovare a ideii de menţi-
nere a păcii în lume. A ros-
tit peste 50 de discursuri şi 
conferinţe. În 1935, Comite-
tul profesoral al Universităţii 
din Iaşi îl propune unanim 
candidat la Premiul Nobel 
pentru pace. Pentru omagi-
erea marelui om politic de 
talie europeană, la Braşov 
a fost constituită Asociaţia 
„Nicolae Titulescu” (1990), 
iar apoi la Academia Româ-
nă – Fundaţia Europeană  
„Titulescu” (1991), cu fi liala 
Craiova (1992). 

Doctor Honoris Causa 
al universităţilor din Ate-
na şi Bratislava. Preşedinte 
al Academiei Diplomatice 
Internaţionale şi preşedin-
te de onoare al Comitetului 
Român al Conferinţei uni-
versale pentru pace.

Membru de onoare 
(1930), şi membru titular 
(1935) al Academiei Româ-
ne. 

Potrivit dorinţei testa-
mentare adresate lui Iuliu 
Maniu în 1937: „Doresc să 
fi u îngropat la Braşov. Ta-
che Ionescu, sus la Sinaia 
şi eu, la picioarele lui, jos 
la Braşov, pentru repausul 
etern”, Fundaţia Europea-
nă a contribuit la reînhuma-
rea rămăşiţelor pământeşti 
ale lui Nicolae Titulescu la 
Braşov (1992).

Mai multe instituţii de 
învăţământ din România 
îi poartă numele. „Nicolae 
Titulescu” se numeşte şi o 
stradă centrală din Chişi-
nău. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 

Chişinău, 2002. – P. 98-100; 
„Calendar Naţional 2016”. – 
Chişinău, 2016. – P. 96-97. 

                                                 

Bibliografi e selectivă:
Nicolae Titulescu – Nicolae Rai-

coviceanu. Mărturiile unei prietenii : 
Culegere de documente / alcăt.: 
Emil Păunescu, Nicolae Petrescu, 
George G. Potra ; red.: Ana Potra. – 
București : Fundaţia Europeană 
„Titulescu”, 2003. – 241 p. 

Potra, George G. Nicolae Ti-
tulescu : arhive pierdute : dosa-
rul unei recuperări / George G. 
Potra. – Sebeş : Altip, 2015. – 
600 p. : il.

***
Colesnic, Iurie. Nicolae Titules-

cu – diplomatul pe care Chișinăul 
nu-l va uita niciodată // Colesnic, 
Iurie. Chişinăul din inima noastră / 
Iurie Colesnic. – Chişinău : [S. n.], 
2014. – P. 600-627.  

Colesnic, Iurie. Nicolae Titu-
lescu // Colesnic, Iurie. Basarabia 
necunoscută. Vol. 10 / Iurie Coles-
nic. – Chişinău : Epigraf 2015. – 
P. 170-213.

Hart, Michael H. Titulescu Ni-
colae // Hart, Michael H. 100 de 
personalităţi din toate timpurile 
care au infl uenţat evoluţia omeni-
rii / Michael H. Hart ; trad.: Dumitru 
Constantin. – Bucureşti : Sirius, 
2004. – P. 329-331. 

Nicolae Titulescu // Figuri ilustre 
din epoca României Mari. – Bucu-
rești : [S. n.], 2009. – P. 179-219.  

Nicolae Titulescu // Mari avocaţi 
ai României. – Bucureşti : [S. n.], 
2011. – P. 259-281. 

Rusu, Dorina N. Titulescu Ni-
colae // Rusu, Dorina N. Membrii 
Academiei Române : 1866-2003 : 
Dicţionar / Dorina N. Rusu. – Bu-
cureşti : Editura Enciclopedică ; 
Editura Academiei Române, 2003. – 
P. 829. 

Scurtu, Ion. Titulescu Nicolae // 
Scurtu, Ion. Istoria românilor de la 
Carol la Nicolae Ceaușescu / Ion 
Scurtu. – București : Editura Mica 
Valahie, 2010. – P. 70.

Stan, Magda. Titulescu Nicolae : 
diplomat român // Stan, Magda. 
Dicţionar 101 personalităţi şi eveni-
mente istorice / Magda Stan, Cris-
tian Vornicu. – Bucureşti : Editura 
Niculescu, 2008. – P. 166-167.

Titulescu Nicolae // Chişinău : 
Enciclopedie. – Chişinău : Muse-

um, 1997. – P. 514.  
Titulescu Nicolae // Dicţionar bi-

ografi c de istorie a României. – Bu-
cureşti : Editura Meronia, 2008. – 
P. 539-540.

Titulescu Nicolae // Enciclope-
dia Universală Britannica : În 16 
vol. Vol. 15. – Bucureşti : Litera, 
2010. – P. 227. 

Natalia-Maria Șveț                                                     

Gheorghe NEAGA
1922-2003

Compozitor, violonist şi 
profesor. 

S-a născut la 19 martie 
1922, la Bucureşti, în fa-
milia compozitorului Şte-
fan Neaga. A decedat la 24 
noiembrie 2003, la Dallas, 
SUA.

A fost urmaşul unei re-
marcabile dinastii de mu-
zicieni. Îşi trage rădăcinile 
de la Anton Neaga, străbu-
nicul, cobzarul mai multor 
orchestre de muzică popu-
lară, şi de la Timotei Nea-
ga, bunicul său, care cânta 
cu taraful său prin oraşele 
şi satele Basarabiei. Mama 
compozitorului Maria a 
fost o distinsă pianistă. Mi-
cul Gheorghe de la şase ani 
studiază pianul, iar mai târ-
ziu vioara şi viola.
Şi-a făcut studiile la Aca-

demia Regală de Muzică 
şi Artă Dramatică din Bu-
cureşti (1937-1940), cu 
Constantin C. Nottara şi 
Sandu Albu (vioară), mai 
târziu la Conservatorul 
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pian, în 5 părţi; „Nocturnă” 
pentru contrabas şi pian; 
„Piesă de concert” pentru 
ansamblu de cameră; „De 
dragoste”, ciclul vocal, ver-
suri de Mihai Eminescu; 
„Ce te legeni”; „Prin nopţi 
tăcute”; „Ea-şi urma căra-
rea-n codru”; „De ce nu-mi 
vii”; „La steaua”; „Perpetu-
um mobile”, Simfonia de 
cameră în 13 părţi, pentru 
soprano şi ansamblu de ca-
meră; „Inimă”, ciclu vocal 
pentru soprano, vioară şi 
pian, versuri de Gheorghe 
Dimitriu; „Credinţa”, ciclu 
vocal pentru soprano şi 
pian, versuri de Gheorghe 
Dimitriu; „Mai am un sin-
gur dor”, pentru cor mixt 
a cappella, versuri de Mihai 
Eminescu. 

A colaborat cu: A. Miroci-
nik, N. Tatarinov, I. Josanu, 
Gh. Stahilevici, R. Glier, D. 
Oistrah, P. Poteza, N. Fili-
pova, E. Ureche, A. Dailis. 

A înregistrat la Radio Chi-
şinău creaţii de G. Verdi, E. 
Grieg, M. Ravel, Şt. Neaga, 
P. Rivilis, D. Fedov, A. Mu-
lear, Gh. Neaga, S. Orfeev 
etc. 

Membru al Uniunii Com-
pozitorilor din Republica 
Moldova (1957). 

I-au fost conferite titlurile 
onorifi ce şi distincţiile: Lu-
crător Emerit al Culturii din 
Republica Moldova (1965), 
laureat al Premiului de Stat 
(1969), Maestru Emerit în 
Artă din Republica Moldo-
va (1979). 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 102-103; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 143-144.   

 

                       

„P. I. Ceaikovski” din Mos-
cova (1942-1948), cu Con-
stantin G. Mostras şi Boris 
E. Kuzneţov (vioară), şi la 
Conservatorul „G. Musi-
cescu” din Chişinău (1953-
1958), cu Nachmann Leib 
(compoziţie), Leonid Gu-
rov (compoziţie, orchestra-
ţie), Solomon Lobel (forme 
muzicale, polifonie), Etlea 
Oxinoit (pian auxiliar). Se 
perfecţionează la Conser-
vatorul „P. I. Ceaikovski” 
din Moscova (1949-1952), 
cu Lev M. Şeitlin (vioară).

A activat în calitate de 
violonist în orchestra Stu-
dioului de operă „K. Sta-
nislavski” din Moscova 
(1942-1943); profesor de 
vioară la Şcoala medie de 
muzică „Ştefan Neaga” din 
Chişinău (1948-1949); solist 
în Orchestra de Estradă din 
Moscova (1952); violonist 
în Orchestra Simfonică a 
Filarmonicii din Chişinău 
(1952-1955); director artis-
tic al formaţiilor de muzi-
că ale Radioteleviziunii din 
Chişinău (1968-1971); pro-
fesor de vioară la Conser-
vatorul „G. Musicescu” din 
Chişinău din 1959; docent 
(1988); profesor (1992). 

A compus creaţii de sce-
nă, vocal-simfonice, instru-
mentale de cameră, corale, 
de fi lm: „Aria, Bolero, Al-
legro pentru orchestră de 
cameră”; „Simfonia N.3”; 
„Cornul de aur”, operă, 
libretul de Gheorghe Di-
mitriu; „Nefertiti”, mo-
nooperă, libretul de Ghe-
orghe Dimitriu; „Cvartet 
de coarde N.2”; „Piesă” 
pentru violoncel şi pian; 
„Piesă” pentru contrabas 
solo; „Cvartet” pentru fl a-
ut, vioară, violoncel şi pian; 
„Suită” pentru violoncel şi 

Bibliografi e selectivă:
Chiciuc, Natalia. Muzica instru-

mentală de cameră a lui Gheor-
ghe Neaga între tradiţie şi inovaţie 
: Teză de doctor în studiul artelor 
şi culturologie / Natalia Chiciuc. – 
Chişinău : [S. n.], 2019. – 188 p.

***
Buzilă, Serafi m. Neaga Ghe-

orghe // Buzilă, Serafi m. Enciclo-
pedia interpreţilor din Moldova / 
Serafi m Buzilă. – Chişinău : Mu-
seum, 1999. – P. 315. 

Chiciuc, Natalia. Edifi carea 
noilor experienţe cameral-instru-
mentale ale compozitorului Ghe-
orghe Neaga în suita pentru cvar-
tet de coarde / Natalia Chiciuc // 
Conferinţa ştiinţifi că internaţională 
„Învăţământul artistic – dimensiuni 
culturale”, 20 aprilie 2018. – Chişi-
nău : [S. n.], 2018. – P. 18.

Chiciuc, Natalia. Elemente de 
compoziţie şi dramaturgie în Suita 
pentru cvartet de coarde de Ghe-
orghe Neaga / Natalia Chiciuc // 
Studiul artelor şi culturologie. – 
2018. – Nr 1 (32). – P. 41-46.

Chiciuc, Natalia. Principii com-
poziţionale în Trio-urile lui Ghe-
orghe Neaga / Natalia Chiciuc // 
Studiul artelor şi culturologie. – 
2019. – Nr 1. – P. 36-40. 

Ciobanu-Suhomlin, Irina. Ne-
aga Gheorghe // Ciobanu-Su-
homlin, Irina. Repertoriul general 
al creaţiei muzicale din Republica 
Moldova : (ultimele două decenii 
ale secolului XX) / Irina Ciobanu-
Suhomlin. – Chişinău : Cartea 
Moldovei, 2006. – P. 204-206.

Dănilă, Aurelian. „Glira” de 
Gheorghe Neaga // Dănilă, Aureli-
an. Scrieri despre operă / Aurelian 
Dănilă. – Chişinău : [S. n.], 2019. – 
P. 144-146.  

Gheorghe Neaga // Compozi-
tori şi muzicologi din Moldova = 
Кмпозиторы и музыковеды 
Молдовы : Lexicon biobibliografi c / 
Uniunea Compozitorilor din Repu-
blica Moldova ; alcăt.: Gleb Ceai-
covschi-Mereşanu. – Chişinău : 
Universitas, 1992. – P. 68-71. 

Natalia-Maria Șveţ             
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Gavriil MUSICESCU
1847-1903

Compozitor, dirijor de 
cor, muzicolog şi pedagog 
român, unul dintre iniţia-
torii şcolii profesioniste de 
compozitori din Moldova.

S-a născut la 20 martie 
1847, la Ismail. A decedat la 
21 decembrie 1903, la Iaşi.

A făcut primele studii în 
oraşul natal (1859). A urmat 
cursurile seminarului din 
Huşi (1860-1864), după care 
studiază la Conservatorul 
din Iaşi (1864-1866), cu pro-
fesorul Pietro Mezzetti (te-
orie-solfegiu), Gustav Wag-
ner (violă-vioară), Gheorghe 
Burada (ansamblu coral). În 
perioada 1870-1872, a ur-
mat cursurile de armonie şi 
polifonie ale Conservatoru-
lui din Sankt Petersburg.

A fost corist în corul mi-
tropolitan şi în cel al Teatru-
lui Naţional din Iaşi (1864-
1866); profesor de muzică la 
seminarul din Ismail (1866-
1970); profesor de armonie 
la Conservatorul de Muzică 
din Iaşi (1871-1903); di-
rector al Conservatorului 
(1901-1903); dirijor al co-
rului metropolitan (1876-
1903) şi profesor de muzică 
la Şcoala Normală din Iaşi 
(1899-1903). La catedră a 
fost un aprig propagator al 
cântecului popular, stăruind 
neîncetat a arăta studenţilor 

calea dezvoltării muzicii ro-
mâneşti prin axarea ei pe 
creaţia populară.

A compus creaţii cora-
le religioase şi laice, litur-
ghii, romanţe, piese pen-
tru pian, hore. În perioada 
1869-1870, a scris primele 
compoziţii de muzică bi-
sericească: „Serviciul litur-
ghiei Sf. Ioan Hrisostom”, 
„Liturghia la serviciul ar-
hieresc”, „Rânduiala cunu-
niei”. Creaţia corală a fost 
domeniul în care s-a ma-
nifestat în mod plenar. A 
fost cel dintâi compozitor 
român care a introdus în 
muzica academică folclo-
rul ţărănesc; de asemenea, 
a notat şi armonizat me-
lodii populare, urmărind 
să păstreze structura mo-
dală a acestora, în opoziţie 
cu practica armonizărilor 
funcţionale utilizate până 
la el. O deosebită impor-
tanţă a avut iniţiativa sa de 
a transcrie prin notaţie line-
ară cântările de strană, înso-
ţite uneori de o măiestrită 
prelucrare contrapunctică. 
Capodopera creaţiei sale 
este ciclul „12 melodii naţi-
onale” (1889), care cuprin-
de cântecele: „Răsai lună”, 
„Stejarul”, „Nevasta care 
iubeşte”, „Dor, dorule”, 
„Stăncuţa”, „Moş bătrân”, 
„Congazu”, „Baba şi moş-
neagul”, „Haiducul” etc., 
lucrare distinsă cu medalia 
de aur la Expoziţia Interna-
ţională de la Paris (1889).

În paralel, dezvoltă o acti-
vitate muzicologică susţinu-
tă, participând la conferin-
ţe, publicând recenzii, studii 
muzicale şi articole cu te-
matică naţională ;  în reviste 
şi  ziare „Arhiva” şi „ Arta” 
din Iaşi, ziarele „Epoca” şi 

„ Lyra” din Bucureşti. A al-
cătuit şi publicat broşuri di-
dactice, sub titulatura „Curs 
practic de muzică vocală, 
pentru uzul şcoalelor se-
cundare de ambe sexe” 
(1877).

Ca pedagog a educat re-
numiţi muzicieni români: 
Nicolae Suceveanu, Timo-
fei Popovici, Ion Vidu, Ti-
tus Cerne, Enrico Mezzetti, 
Bazil Anastasescu etc., care 
au dezvoltat mai departe 
muzica corală, culegând şi 
armonizând folclorul muzi-
cal românesc.

A întreprins turnee ar-
tistice ca dirijor de cor în 
ţară şi peste hotare. La 8 
martie 1898 a concertat 
la Chişinău, dirijând corul 
metropolitan din Iaşi şi cel 
al Mitropoliei din Chişi-
nău, condus de Mihail Be-
rezovschi. 

Creaţiile sale corale fi -
gurează în repertoriul şi 
programele de concert ale 
Capelei Academice Corale 
„Doina” şi ale altor colec-
tive corale din Republica 
Moldova şi din România.

Corul academic al Filar-
monicii „Moldova” din Iaşi 
poartă astăzi numele lui 
Gavriil Musicescu.

Membru al Societăţii Şti-
inţifi ce şi Literare „Arhiva” 
din Iaşi; membru al Societăţii 
„Armonia” din Cernăuţi şi al 
Ateneului Român din Bucu-
reşti.

A fost distins cu medaliile 
„Bene merenti”, „Coroana 
de fi er”, „Sfânta Ana”. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 113-115; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 149.   
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Bibliografi e selectivă:
Musicescu, Gavriil. Dunărea : 

„Ce mândră şi plină de fală e cur-
gerea apelor tale...” : Pentru cor 
de femei / Gavriil Musicescu // Eu 
mă duc, codrul rămâne. – Chişi-
nău : [S. n.], 2018. – P. 106. 

Musicescu, Gavriil. Pescarii : 
„Pornesc cântând, pornesc în 
zori…” : Pentru cor de femei / Ga-
vriil Musicescu // Eu mă duc, co-
drul rămâne. – Chişinău : [S. n.], 
2018. – P. 43-46. 

***
Reaboșapca, Ludmila. Crea-

țiile pentru pian ale compozi-
torilor Carol Miculi, Ciprian Po-
rumbescu, Gavriil Musicescu : 
Suport de curs la disciplina „Istoria 
artei interpretative la pian” / Lud-
mila Reaboșapca ; red. șt.: Ange-
la Rojniveanu. – Chişinău : [S. n.], 
2019. – 44 p.

***
Baciu, Gheorghe. Gavriil 

Musicescu // Baciu, Gheorghe. 
Personalități notorii ale neamului / 
Gheorghe Baciu ; red.: Ana Ma-
nole. – Chişinău : [S. n], 2018. – 
P. 46-48.  

Gavriil Musicescu // Compozi-
tori români. – Chişinău : [S. n.], 
2018. – P. 8.

Musicescu Gavriil // Dicționar 
enciclopedic : În 7 vol. Vol. 4. – 
București : Editura Enciclopedică, 
2001. – P. 511.

Roșca, Denis. Musicescu Ga-
vriil // Roșca, Denis. Cartea de aur 
a Basarabiei și a Republicii Mol-
dova / Denis Roșca. – Chişinău : 
Pontos, 2016. – P. 412.

Ţarălungă, Ecaterina. Musi-
cescu Gavriil // Ţarălungă, Eca-
terina. Enciclopedia identităţii ro-
mâneşti. Personalităţi / Ecaterina 
Ţarălungă. – Bucureşti : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 533.

Natalia-Maria Șveț                                                     

 Efi m JOSANU
1947-2021

Jurnalist, comentator spor-
tiv, primul preşedinte al Co-
mitetului Naţional Olimpic 
al Republicii Moldova, scrii-
tor. 

S-a născut la 20 martie 
1947, la Ciulucani, Tele-
neşti. A decedat la 28 ia-
nuarie 2021, la Chişinău, la 
dorinţa regretatului, a fost 
înmormântat la baştină.

În 1965, a absolvit Şcoala 
medie de cultură generală, 
actualmente Liceul „Lucian 
Blaga” din oraşul Teleneşti; 
Facultatea de Litere, Secţia 
de ziaristică a Universităţii 
de Stat din Moldova (1972).

A activat în Comitetul de 
Stat pentru Radiodifuziune 
şi Televiziune (1971-1993). 
A fost comentator sportiv 
la programele radio şi rea-
lizator de emisiuni cu tema-
tică sportivă la TV (1971-
1976); şef  de secţie sport în 
redacţia unită de informaţii 
Radio TV (1976-1986), re-
dactor-şef  al redacţiei cul-
tură fi zică şi sport a Radi-
oteleviziunii Moldoveneşti 
(1988-1990).

În 1986, debutează edito-
rial cu o carte de publicisti-
că sportivă: „Entuziaşti ai 
sportului”, urmată de vo-
lumul „Erupţii în craterul 
«Azteca»”. 

Activează ca redactor-şef  
al redacţiei de actualităţi 

„Mesager” (1990-1991) şi 
al redacţiei de emisiuni ma-
tinale a TVM. A fost scena-
rist, realizator şi prezentator 
al programului „O dumini-
că cu noi”, în colaborare cu 
redacţia emisiunilor de artă 
„Olymp”, autor şi realizator 
al documentarului „Vive le 
sport”, devenind laureat al 
Festivalului de Filme Docu-
mentare din Berlin (1991). 
Scrie studiul „Televiziunea 
ca o provocare”, inclus în 
anuarul „Mass-media în 
Moldova” (1992).

În perioada 1991-2001, 
Efi m Josanu a fost preşedin-
te al Comitetului Naţional 
Olimpic al Republicii Mol-
dova. Din anul 2001, revine 
la activitatea jurnalistică, ac-
tivând ca director executiv la 
SA „Novitas”, director ge-
neral „Style TV”. Din 2003 
până în 2008 deţine funcţia 
de şef  al secţiei de publicis-
tică la săptămânalul „Litera-
tura şi arta”. Un timp ţine 
o rubrică săptămânală şi la 
„Jurnal de Chişinău”, tipă-
reşte articole în publicaţiile 
„Timpul” şi „Săptămîna”. 
Din 2010 a fost coordona-
tor-sport la Moldova1.

În anul 2004, publică vo-
lumul „A fi ”, care conţine 
toate articolele şi interviu-
rile autorului, apoi urmează 
volumul „Cum poţi deveni 
rege” (2005), în care adună 
alte articole şi eseuri, pre-
cum şi interviuri cu perso-
nalităţi basarabene: scriitorii 
Alexei Marinat, Ion Hadâr-
că, Serafi m Saka, Al. Do-
nos, Petru Cărare, dirijorul 
Dumitru Goia, telejurna-
listul Anton Uncuţă, fostul 
deţinut politic Ilie Ilaşcu, şi 
volumul „Cartea Jocurilor 
Olimpice” (2008), cu ample 
informaţii despre toate edi-
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ţiile Jocurilor Olimpice. 
Membru al Uniunii Jurna-

liştilor din Moldova (1973) 
şi al Uniunii Scriitorilor 
din Moldova (2005). Func-
ţii onorifi ce: preşedinte de 
onoare al Comitetului Na-
ţional Olimpic al Republicii 
Moldova (din 2001); mem-
bru al Biroului Comitetului 
de Sport al Consiliului Euro-
pei (Strasbourg, 1999-2001); 
membru al Comisiei Olimpi-
ce Europene (1998-2001). 

În 1996, Efi m Josanu 
a fost distins cu Ordinul 
„Gloria Muncii”.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 117-118; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 147-148.   

Bibliografi e selectivă:
Handrabura, Loreta. 50 de 

sportivi ai Republicii Moldova în 
decatlonul de aur al jocurilor olim-
pice / Loreta Handrabura, Efi m 
Josanu, Mihai Burciu. – Chişinău : 
Arc, 2018. – 123 p. : il.

Josanu, Efi m. Cartea Jocurilor 
Olimpice : Cronici, portrete, refl ec-
ţii / Efi m Josanu. – Chişinău : Arc, 
2017. – 720 p. : fot.

*** 
Josanu, Efi m. Iată că a plecat 

dintre noi şi Vlad Pohilă, omul 
din altarul cărţii / Efi m Josanu // 
Literatura şi arta. – 2020. – 
21 mai. – P. 11.

 *** 
Ambrosi, Nicolai. Josanu Efi m // 

Ambrosi, Nicolai. Sport : mică 
enciclopedie / Nicolai Ambrosi, 
Pavel Brădescu. – Chişinău : In-
stitutul de Studii Enciclopedice al 
AŞM, 2014. – P. 166-167.

Efi m Josanu // Mass-media în 
Republica Moldova : Who’s who : 
ghid 2003 / Comitetul pentru Liber-
tatea Presei. – Chişinău : [S. n.], 
2003. – P. 73.

Josanu Efi m // Localităţile Repu-
blicii Moldova : Itinerar documen-
tar-publicistic ilustrat. Vol. 4. – Chi-
şinău : Draghiştea, 2002. – P. 199.

Natalia-Maria Șveţ                                                     

Igor CREȚU
1922-2018

Poet, traducător şi redac-
tor de carte, personalitate 
marcantă a culturii naţio-
nale. 

S-a născut la 21 martie 
1922, la Vladimireşti, Ca-
hul, într-o familie de inte-
lectuali, cu origini în Munţii 
Făgăraşului. A decedat la 23 
februarie 2018, la Chişinău. 
Şi-a făcut studiile la Lice-

ul „B. P. Haşdeu” din Chi-
şinău, luând bacalaureatul 
în 1942. Urmează cursurile 
militare de ofi ţeri în rezervă 
din Bacău (1942). Din au-
gust 1944, sublocotenentul 
Igor Creţu se afl ă pe Fron-
tul românesc, participând 
la operaţiuni militare atât 
în Ţară, cât şi în Ungaria şi 
Cehoslovacia. Revenind la 
Chişinău urmează studiile 
la Facultatea de Filologie 
şi Istorie a Universităţii de 
Stat din Moldova, Specia-
litatea „Limba şi literatu-
ra română” (1945-1951), 
avându-i colegi pe Ion Osa-
dcenco, Baca Deleanu, Ale-
xei Marinat. Apoi a studiat 
la Institutul de Literatură 
Universală „Maxim Gorki” 
din Moscova (1957-1958).

Cariera literară a lui Igor 
Creţu a început în calitate de 
redactor la Editura de Stat 
a Moldovei (1951-1954), 
continuând să activeze în 
calitate de şef  de secţie şi 

secretar general de redacţie 
la revista literară „Nistru” 
(1954-1966). În tot acest 
timp a sprijinit şi a îndru-
mat o generaţie întreagă 
de scriitori basarabeni, care 
s-au manifestat plenar şi au 
devenit ulterior nume de 
rezonanţă ale literaturii ro-
mâne din Basarabia: Aure-
liu Busuioc, Emil Loteanu, 
Vlad Ioviţă, Ion Druţă, Li-
viu Damian, Grigore Vieru, 
Leonida Lari, Icob Burghiu 
etc. Unii dintre aceştia, în 
semn de recunoştinţă, i-au 
dedicat poezii şi medalioa-
ne, iar câţiva volume întregi 
(Aureliu Busuioc – placheta 
„Dor”; Iacob Burghiu – cu-
legerea de povestiri „Soare 
în cârjă”; Dumitru Fusu – 
placheta „Mai singur decât 
cel nenăscut”).

Deşi este cunoscut mai 
ales ca traducător, Igor 
Creţu a debutat cu versuri 
încă în anii de liceu (1937), 
la revista şcolară „Licurici”, 
apoi în anii de studenţie: 
„Pe mine mie redă-mă”; 
„Sub cerurile mute” etc.

De-a lungul a cinci dece-
nii, a pus la dispoziţia citi-
torilor de limba română din 
Republica Moldova circa 
60 de volume de tălmăciri 
din zeci de literaturi şi au-
tori: „Sufl ete moarte” de N. 
Gogol, „Copilăria” de M. 
Gorki, „Donul liniştit” de 
M. Şolohov, „În ajun” de 
I. Turghenev, „Voinicul în 
piele de tigru” de Ş. Rus-
taveli, „Versuri” de Robert 
Burns, „Micul Prinţ” şi „Pă-
mânt al oamenilor” de A. 
de Saint-Exupery, „Winnie-
the-Pooh” de A. Milne, pie-
se de scriitorii italieni Luigi 
Pirandello şi Dario Fo, nu-
vele umoristice de Azis Ne-
sin, proze de Oles Honcear 
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etc. Traducerea poemelor 
lui Burns, ca şi a „Sonete-
lor” lui Shakespeare, i-o 
datorează şi contribuţiei 
surorii sale Eugenia-Aleuti-
na Grigorescu (1920-2000), 
trăitoare la Bucureşti încă 
până la 1940, excelentă cu-
noscătoare a limbii şi litera-
turii engleze, care i-a pus la 
dispoziţie versuri în româ-
nă. A transpus „Biblia pen-
tru copii: Povestiri biblice 
cu ilustraţii” într-o perioadă 
de ascensiune a ateismului 
ştiinţifi c (1992).

Prin traducerile sale din 
capodoperele literaturii 
universale a contribuit sub-
stanţial la dezvoltarea limbii 
române în Basarabia afl ată 
sub ocupaţie sovietică.

În prezent, Liceul Teore-
tic din satul Găvănoasa, în 
subordinea administrativă 
a căruia intră şi Vladimiro-
vca, îi poartă numele.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Republica Moldo-
va (1952). Maestru Emerit 
al Artelor (1986) şi Scriitor 
al Poporului din Republica 
Moldova (1992). 

Laureat al Premiului de 
Stat pentru câteva cărţi 
traduse; laureat al Premiu-
lui „Gh. Asachi” pentru 
adaptarea dramatică a bas-
mului „Micul Prinţ” (1972); 
Ordinul Republicii (1996); 
Medalia „Mihai Eminescu” 
(1999); Ordinul „Meritul 
Cultural” (2014) în grad 
de Comandor, categoria 
A „Literatură”, România. 
Însuşi ilustrul traducător 
consideră că cea mai înaltă 
distincţie ce i s-a conferit 
în ultimul timp este edita-
rea tălmăcirilor sale, după 
1990, şi la Bucureşti, Iaşi, 
în alte centre culturale din 
România.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 103-
106; „Calendar Naţional 
2012”. – Chişinău, 2011. – 
P. 113-114; „Calendar Naţio-
nal 2017”. – Chişinău, 2017. – 
P. 151-152.  
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[S. n.], 2014. – 34 p.
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pământeni / Alexandru Manoil. – 
Cahul : Labirint, 2016. – P. 545.  

Roșca, Denis. Crețu Igor // 
Roșca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei și a Republicii Moldova / 
Denis Roșca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 170.

Ţarălungă, Ecaterina. Crețu 
Igor // Ţarâlungă, Ecaterina. Enci-
clopedia identităţii româneşti. Per-
sonalităţi / Ecaterina Ţarâlungă. – 
Bucureşti : Litera Internaţional, 
2011. – P. 228.

Zbârciog, Vlad. Crețu Igor / 
Vlad Zbârciog // Dicţionarul scriito-
rilor români din Basarabia : 1812-
2010. – Chişinău : Prut Internaţio-
nal, 2010. – P. 182.                                                                               

Natalia-Maria Șveț                                                     
 

Vasile MOROȘANU
1962

Interpret, coregraf, pro-
ducător muzical, Artist al 
Poporului din Republica 
Moldova

S-a născut la 21 martie 
1962 în satul Vorniceni, rai-
onul Străşeni.

Absolvent al Universităţii 
de Stat a Artelor” din ora-
şul Chişinău (azi Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice), Facultatea de Arte 
Dramatice şi Management 
Artistic, specialitatea Ma-
nager în domeniul culturii, 
pedagog culturolog (2000).

A urmat o stagiere la Cen-
trul de pregătire şi instrui-
re al Ministerului Culturii 
URSS din oraşul Moscova, 
specialitatea conducător al 
colectivelor de dansuri, ma-
estru de balet (1980).

În plan artistic se afi rmă, 
iniţial, în calitate de dansa-
tor al Ansamblului Popu-
lar „Ciocârlia” şi „Veselia”. 
Concomitent, este dansa-
tor la Studioul Ansamblu-
lui Naţional Academic şi 
dansuri populare „JOC” şi 
în ansamblul profesionist 
„Ţiganii Moldovei” (1978-
1986). Fondator, condu-
cător al Ansamblului de 
cântece şi dansuri militare, 
la Casa Ofi ţerilor din Chişi-
nău (1980-1984); conducă-
tor artistic al Ansamblului 
de cântece şi dansuri „Pe-
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riniţa” din Bender (1986-
1991); director al Casei 
Raionale de Cultură Anenii 
Noi (1987-1989); director al 
staţiunii de odihnă „Corall” 
din oraşul Zatoka, regiunea 
Odessa, Ucraina (1991-
2001); specialist principal la 
Prefectura Judeţului Chişi-
nău, reprezentantul Prefec-
turii în sectorul Anenii Noi 
(2001-2003). Din 2007 este 
şeful Secţiei Cultură şi Tu-
rism a Consiliului Raional 
Anenii Noi.

Vasile Moroşanu este au-
torul şi fondatorul a mai 
multor proiecte culturale de 
rezonanţă, cărora le asigură 
continuitate până în pre-
zent: e autorul şi fondato-
rul Festivalului Naţional de 
Folclor „La Nistru, la măr-
gioară” (1990); fondatorul 
şi producătorul Ansam-
blului vocal-instrumental 
„Corall”;¸autorul şi fonda-
torul „Festivalului-concurs 
Internaţional de Artă vo-
cală „Cântă Inimă” (1995); 
autorul şi cofondatorul 
Festivalului „Mărţişor” în 
Italia (2005); fondatorul şi 
preşedintele Asociaţiei Cul-
turale Moldo-Italiene AMI-
CA (Associazione Molda-
va-Italiana delle Culture e 
Arte) din oraşul Padova, 
Italia (2006); fondator şi 
producător al Studioului 
muzical al tinerilor talente 
„Perlele Moldovei” (2006); 
fondatorul şi preşedintele al 
Asociaţiei Obşteşti „Perlele 
Moldovei” (2009); autorul 
şi producătorul proiectului 
„Să trăieşti, Moldovă!” în 
oraşele Treviso, Bolonia, 
Mestre-Veneţia, Verona, 
Padova din Italia (2010); 
fondatorul şi preşedinte-
le Consiliului Consultativ 
Naţional al şefi lor direcţi-

ilor/secţiilor cultură şi oa-
menilor de cultură (2011); 
autorul şi cofondatorul 
Festivalului Internaţional 
„Mărţişor” în San-Francis-
co (2012); autor de proiect 
şi fondator al Concursului 
Duetelor Muzicale „Două 
inimi poetice” (2019) ş.a.

Este membru al Uniunii 
Muzicienilor din Moldo-
va (2007) şi al Comitetului 
Delfi c din Republica Mol-
dova (2015). 

Din 2012 deţine titilul 
onorifi c de Artist al Popo-
rului din Republica Moldo-
va. 

E laureat al Premiului Spe-
cial al Ministerului Culturii 
„pentru management de 
succes şi colaborare fructu-
oasă cu autorităţile publice 
locale şi centrale în promo-
varea culturii” (2012), deţine 
Premiul „Alexandru Fedco” 
al Ministerului Culturii „pen-
tru cel mai bun manager în 
domeniul culturii din Repu-
blica Moldova şi contribuţie 
merituoasă în promovarea şi 
organizarea acţiunilor cultu-
rale din teritoriu” (2016); Di-
plomă de Excelenţă „pentru 
contribuţie substanţială la 
dezvoltarea culturii naţio-
nale, promovarea idealurilor 
UNESCO” acordată de Co-
misia Naţională a Republicii 
Moldova pentru UNESCO 
(2018); Diploma de Gradul 
I a Parlamentului Republicii 
Moldova (2021) ş.a. 

A fost decorat cu Ordi-
nul „Cuviosul Paisie Veli-
cicovschi” (2008) şi Ordi-
nul „Meritul Bisericesc” de 
Gr. III (2017), acordate de 
Mitropolia Moldovei; me-
dalia Comisiei Naţionale a 
Republicii Moldova pentru 
UNESCO (2017); ordinul 
„Gloria Muncii” (2020). 

Bibliografi e:
Moroşanu, Vasile. Cultura azi : 

probleme... şi soluţii : [politica cul-
turală în raionul Anenii Noi] / Vasi-
le Moroşanu // Drapelul Muncii. – 
2011. – 9 sept. – P. 3.

Moroșanu, Vasile. Istorii de viață 
cu Maria Stoianov. Partea I [Re-
sursă electronica video] : [interviu 
cu Vasile Moroșanu, șeful Secției 
Cultură din Anenii Noi, invitatul emi-
siunii „Istorii de viață cu Maria Sto-
ianov”, realizată în satul de baștină 
Vorniceni, raionul Strășeni, 9 oc-
tombrie 2020] / consemnare: Maria 
Stoianov // https://www.youtube.
com/watch?v=aBHAnlklYyM (acce-
sat: 31.10.2021).

Moroșanu, Vasile. Istorii de 
viață cu Maria Stoianov. Partea II 
[Resursă electronica video] : [in-
terviu cu Vasile Moroșanu, invi-
tatul emisiunii „Istorii de viață cu 
Maria Stoianov”, realizată la Casa 
de Cultură Anenii Noi, 23 octom-
brie 2020] / consemnare: Maria 
Stoianov // https://www.youtube.
com/watch?v=yUPenkCD7kE 
(accesat: 31.10.2021).

Moroșanu, Vasile. Vasile Moro-
șanu: În Republica Moldova mor 
talentele [Resursă electronica au-
dio] : interviu realizat în studioul 
de radio Sputnik Moldova cu șeful 
Secției Cultură, Turism și Sport 
din Anenii Noi, Artistul Poporului 
Vasile Moroșanu / consemnare: 
Tatiana Cebotari // https://sput-
nik.md/20180318/vasile-moro-
sanu-maestru-artist-poportului-
talente-17817548.html (accesat: 
31.10.2021).

***
Bortă, Victoria. Vasile Moro-

șanu: „Nici nu vă imaginați câte 
talente avem în sate” [Resursă 
electronica] : [decernarea Pre-
miului Alexandru Fedco pentru 
cel mai bun manager în dome-
niul culturii, 23.01.2016] / Victoria 
Bortă // https://www.ziarulnational.
md/vasile-morosanu/(accesat: 
1.11.2021).

Mânăscurtă, Ioan. Efortul reve-
nirii în normalitate : [cu referire la 
Vasile Moroșanu, Artist al Poporu-
lui] / Ioan Mânăscurtă // Moldova. – 
2015. – Noiembrie/Decembrie. – 
P. 92-95. – (Oameni, evenimente, 
tradiții).

Mânăscurtă, Ioan. Vasile Moro-
șanu / Ioan Mânăscurtă // Mol-
dova. – 2015. – Noiembrie/De-
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cembrie. – P. 90-91. – (Oameni, 
evenimente, tradiții).

Vasilcău, Traian (Traianus). 
Să nu dăm voie să se distrugă 
Cultura Moldovei! [Resursă elec-
tronica] : [reportaj de la ședința 
Seminarului Consiliului Național 
Consultativ al oamenilor de Cultu-
ră din Moldova, Zona  de Nord, cu 
secvențe din comunicarea lui Va-
sile Moroșanu, Artist al Poporului, 
șeful Secției Cultură și Turism al 
Raionului Anenii Noi, Președintele 
Consiliului Național Consulta-
tiv al Oamenilor de Cultură] // 
https://traianvasilcau.wordpress.
com/2020/12/14/sa-nu-dam-voie-
sa-se-distruga-cultura-moldovei/ 
(accesat: 31.10.2021).

Elena Barbos-Balinschi

Virgil I. VĂTĂŞIANU
1902-1993

Istoric de artă, doctor în 
litere şi fi losofi e, medievist 
şi pedagog român.

S-a născut la 21 martie 
1902, la Sibiu. A decedat la 
14 noiembrie 1993, la Cluj-
Napoca.

A absolvit studiile secun-
dare la Sibiu (1920). A ur-
mat Facultatea de Drept a 
Universităţii din Bucureşti 
(1920-1924). Şi-a continuat 
specializarea în istoria artei 
la universităţile din Cluj, 
Praga şi Viena. Şi-a sus-
ţinut, la Universitatea din 
Viena, teza de doctor în is-
toria artei cu tema „Vechile 
biserici de piatră româneşti 
din judeţul Hunedoara” 
(1927). 

A fost în repetate rânduri 
secretar al Şcolii Româ-

ne din Roma (1930-1931, 
1934-1936, 1938-1946). În-
tre 1948 şi 1972, a ţinut cur-
sul de istoria artelor la Uni-
versitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj. A fost şef  al Secţi-
ei de istoria artelor la Filiala 
Cluj a Academiei Române.

S-a impus printre cei mai 
prestigioşi istorici de artă 
din Europa, datorită me-
todei riguroase de cerceta-
re şi contribuţiilor aduse la 
cunoaşterea artei europene, 
cu deosebire a celei central 
şi sud-est europene, pre-
cum şi a infl uenţei ei asupra 
celei din Ţările Române.

A cercetat şi interpretat 
fenomenul artistic româ-
nesc cu obiectivitate critică 
şi precizie a încadrărilor în 
arii de cultură.

Principalele studii de în-
ceput au fost consacrate 
artei feudale. A conceput 
istoria artei pornind de la 
istorie, precumpănitor fi -
ind raţionamentul ştiinţifi c 
întemeiat pe sursele docu-
mentare, pe opere sau mo-
numente de artă integrate 
unei istorii culturale şi de 
civilizaţie. Creaţiile sale şti-
inţifi ce se caracterizează 
prin monumentalitate, prin 
vocaţia sintezei, prin marea 
ştiinţă de a ilustra ansam-
blul vieţii artistice româ-
neşti şi universale, printr-o 
viziune globală, printr-o ex-
cepţională intuiţie: „Pentru 
originea arhitecturii mol-
doveneşti” (1927); „Bolţile 
moldoveneşti, originea şi 
evoluţia lor” (1928); „Ve-
chile biserici de piatră ro-
mâneşti din judeţul Hune-
doara” (1929); „Contribuţie 
la cunoaşterea bisericilor 
din lemn din Moldova” 
(1930); „L΄arte bizantina 
in România” (1945); „Is-

toria artei feudale în ţările 
române” (1959); „Contri-
buţii la studiul tipologiei 
bisericilor de lemn din ţă-
rile române” (1960); „Stilul 
romanic” (1961); „Arhitec-
tura şi sculptura romanică 
în Pannonia medievală” 
(1966); „Istoria artei euro-
pene” (2vol., 1967, 1972); 
„Romanische und Goische 
Baukunst in Siebenbürgen” 
(1973); „Pictura murală din 
nordul Moldovei” (1974); 
„Metodica cercetării în is-
toria artelor. Consideraţii” 
(1974); „Studii de artă ve-
che românească şi universa-
lă” (1987) etc. În domeniul 
artei moderne a realizat 
două lucrări rămase model 
ale genului: „Opera pic-
torului Mişu Pop” (1932); 
„Pictorul Octavian Smi-
ghelschi” (1936). În opera 
scrisă a savantului, un loc 
aparte îl ocupă manualele 
şi cărţile destinate tinerilor 
specialişti. A colaborat la 
unele lucrări colective: tra-
tatul de „Istoria României” 
(vol. II şi III); „Enciclope-
dia italiana”; „Istoria artelor 
plastice din România” (vol. 
I şi III) etc.

Membru al Academiei de 
Ştiinţe Sociale şi Politice 
(1970); membru titular al 
Academiei Române (1974).

Profesor Emerit (1964), 
Laureat al Premiului de Stat, 
al Premiului Ministerului 
Învăţământului din Româ-
nia şi al Premiului Interna-
ţional „Herder” (1971).
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cercetării în istoria artei / Virgil Vă-
tăşianu ; Institutul de Arheologie şi 
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Meridiane, 1987. – 163 p.

Vătăşianu, Virgil. Studii de artă 
veche românească şi universală / 
Virgil Vătăşianu. – Bucureşti : Me-
ridiane, 1987. – 165 p.
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mânească / Nicolae Edroiu // Co-
municări academice 1970-2010 = 
Academic Dissertations 1970-
2010. – Cluj-Napoca : [S. n.], 
2011. – P. 140-146. 

Rusu, Dorina N. Vătăşianu 
Virgil // Rusu, Dorina N. Membrii 
Academiei Române : 1866-2003 : 
Dicţionar / Dorina N. Rusu. – Bu-
cureşti : Editura Enciclopedică ; 
Editura Academiei Române, 2003. – 
P. 871.

Ţarălungă, Ecaterina. Vătăşi-
anu Virgil // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 809.

Vătăşianu Virgil // Clujeni ai se-
colului 20. – Cluj-Napoca : Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000. – 
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Vătăşianu Virgil // Dicţionar en-
ciclopedic : În 7 vol. Vol.7. – Bu-
cureşti : Editura Enciclopedică, 
2009. – P. 351.

Vătăşianu Virgil // Enciclope-
dia istoriografi ei româneşti. – 

Bucureşti : Editura Ştiinţifi că şi En-
ciclopedică, 1978. – P. 339-340.   

Vătăşianu Virgil // Mic dicţionar 
enciclopedic. – Bucureşti : Editura 
Niculescu, 2008. – P. 47

Vătăşianu Virgil // Nemuritorii 
academicieni români. – Bucureşti : 
RomPres, 1994. – P. 355-356.

Natalia-Maria Șveţ                                                        
                                                               

Nicolae 
MOGHILEANSCHI

1877-1966
Specialist în domeniul viti-

culturii şi vinifi caţiei, doctor 
în ştiinţe biologice, doctor 
habilitat în ştiinţe tehnice, 
jurnalist, bibliograf  şi peda-
gog.

S-a născut la 22 martie 
1877, la Priluki, regiunea 
Cernigov. A decedat la 17 
iulie 1966, la Chişinău. 

A făcut studii secundare 
la un gimnaziu din Cerni-
gov. A urmat cursurile Şco-
lii de Viticultură din Basara-
bia (1897-1902).

Întemeietor de publicaţii 
periodice, lansează în 1902 
la Chişinău o revistă de spe-
cialitate, intitulată „Листок 
виноградарства, виноде-
лия и плодоводства”, iar 
în 1907, a tipărit la Odesa 
o altă revistă de specialitate 
„Виноградарство и вино-
делие”. Revenit la Chişinău 
(1908), a activat în cadrul 
redacţiei ziarului „Бесараб-
ская жизнь” şi a organizat 
Secţia Chişinău a Societăţii 

Pomicultorilor.
A fost fondator şi direc-

tor al publicaţiei bisăptă-
mânale a Societăţii Agricole 
din Basarabia „Бессараб-
ское сельское хозяство” 
(1908-1917), care era nu 
numai o revistă teoretică, ci 
şi una orientată spre propa-
garea rezultatelor practice. 
A organizat tipărirea unor 
calendare agricole, ca supli-
ment la revistă în anii 1912, 
1914 şi 1917.

Stabilit în Rusia (1918-
1954), a ocupat diferite 
funcţii: secretar al Societăţii 
Agricole a Rusiei de Sud, 
conducătorul Asociaţiei gu-
berniale a proprietarilor de 
pământ, profesor şi şef  de 
catedră la Institutul Agricol 
din Odesa, director al Şcolii 
de Pomicultură din Odesa, 
colaborator ştiinţifi c la In-
stitutul de Protecţie a Plan-
telor din Petersburg. 

În 1954, revine la Chi-
şinău, angajându-se cola-
borator ştiinţifi c superior 
la Institutul de Cercetări 
Ştiinţifi ce în domeniul po-
miculturii, viticulturii şi vi-
nifi caţiei din Moldova. De-
ţine funcţia de redactor al 
revistei „Вестник плодо-
водства, виноградарства и 
виноделия” (1925-1929), 
editată la Harkov. Membru 
în colegiul de redacţie al re-
vistei „Сад и огород” din 
Petersburg (1928-1933). 

A publicat peste 150 de 
lucrări ştiinţifi ce în dome-
niul istoriei Basarabiei, ge-
ografi ei economice, statisti-
cii, pomiculturii, viticulturii 
şi vinifi caţiei, peste 500 de 
articole publicate în ziare 
şi reviste, precum şi bibli-
ografi ile: „Материалы для 
указателя литературы по 
Бессарабии: Cписок книг 
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Bibliologi, bibliofi li şi colecţionari 
basarabeni / Iurie Colesnic. – Chi-
şinău : BNRM, 2019. – P. 42-45. 

Moghileanschi Nicolae // Chi-
şinău : Enciclopedie – Chişinău : 
Museum, 1997. – P. 316.

Moghileanschi Nicolae // Pre-
zenţe basarabene în spiritua-
litatea românească (secolul al 
XIX-lea) : Dicţionar. – Chişinău : 
Civitas, 2007. – P. 199.   

Natalia-Maria Șveţ                                                        

и статеи, относяшихся к 
Бессарабии, из библиоте-
ки Н. К. Могилянского” 
(1912); „Географический 
и статистический очерк 
Бессарабской губернии” 
(1912); „Библиография 
литературы об особенно-
стях подвоев применяе-
мых в виноградарстве и о 
их влиянии на привитые 
растения” (1934) etc.

Pe parcursul vieţii sale a 
întocmit trei biblioteci, câte 
una pentru fi ecare epocă. 
Prima sa bibliotecă, biblio-
grafi a căreia a fost reprodu-
să în volumul „Материалы 
для указателя литературы 
по Бессарабии” traduce-
re/translitere (1912), s-a 
pierdut în 1918, când trece 
clandestin Nistrul şi se sta-
bileşte în Rusia Sovietică. 
Acolo a adunat o bibliote-
că nouă care a ars în timpul 
războiului, pe când se afl a 
la Puşkino. Cea de-a tre-
ia bibliotecă, şi ultima, şi-a 
constituit-o până la sfârşitul 
vieţii. După moartea sa, bi-
blioteca a fost achiziţionată 
de Institutul de Cercetări 
Ştiinţifi ce în Domeniul Po-
miculturii, Viticulturii şi Vi-
nifi caţiei din Moldova.

Lucrările bibliografi ce ale 
lui Nicolae Moghileanschi 
constituie o etapă în dezvol-
tarea bibliografi ei basara-
bene, păstrându-şi şi astăzi 
importanţa şi actualitatea. 
Este întemeietorul biblio-
grafi ei agricole în Moldova. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 106-107.

    

Bibliografi e:
Colesnic, Iurie. Cercetăto-

rul Basarabiei : [despre Nicolae 
Moghileanschi] // Colesnic, Iurie. 

 Radu POCLITARU
1972

Coregraf, maestru de ba-
let, regizor, Artist al Popo-
rului din Republica Moldo-
va.

S-a născut la 22 mar-
tie 1972 la Chişinău, în fa-
milia soliştilor Teatrului de 
Operă şi Balet de la Chi-
şinău (în prezent Teatrul 
Naţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”) Ludmila 
Nedremski şi Vitalie Pocli-
taru şi se poate spune că a 
crescut în culisele teatrului.

A început să se ocupe de 
balet la vârsta de patru ani, 
la Studioul de Balet de la 
Palatul Republican al Pio-
nerilor. A studiat la Liceul 
Academic de Coregrafi e 
din Moscova (1983-1984), 
la Şcoala de Balet de la 
Odesa (1984), la Şcoala de 
Muzică „Ştefan Neaga” de 
la Chişinău (1985). 

Pe parcursul anilor 1986-
1991 îşi continuă studiile la 
Şcoala de Balet din oraşul 

Perm (Rusia), în clasa pro-
fesorului A. Saharov, spe-
cialitatea Artist de balet. În 
anul 1991, după absolvirea 
facultăţii, devine artist al 
Teatrului Naţional Acade-
mic al Republicii Belarus. 
Începând cu anul 1994 şi 
până în anul 1999, studiază 
la Academia Muzicală de 
Stat din Republica Belarus, 
Facultatea Coregrafi e, con-
tinuând să lucreze în pa-
ralel, până în anul 2001, la 
Teatrul Naţional Academic 
al Republicii Belarus. După 
absolvire, Radu Poclita-
ru începe să pună în scenă 
propriile coregrafi i. 

În anul 2001 revine în Re-
publica Moldova şi pe par-
cursul unui an ocupă postul 
de coregraf-şef  la Teatrul 
Naţional de Operă şi Balet 
de la Chişinău (2001-2002), 
timp în care pune în scenă 
spectacolul „Carmen”, pe 
motivele operei cu acelaşi 
nume de Georges Bizet. 
Însă colaborările sale cu 
Opera Naţională, conti-
nuă şi după 2002. Astfel, în 
2003, montează aici „Val-
sul” lui Ravel, iar în 2005, în 
colaborare cu Petru Vutcă-
rău, monoopera „Ateh, sau 
revelaţiile prinţesei Khaza-
re” de Ghenadie Ciobanu. 

Împreună cu regizorul 
englez Declan Donnellan, 
în 2003, pune în scena Tea-
trului Bolşoi din Moscova 
baletul „Romeo şi Julieta” 
de Serghei Prokofi ev. Tot 
aici montează „Salonul nr. 
6” de Arvo Pärt (2004) şi 
„Hamlet”, pe muzica lui 
Şostakovici (2015).

În anul 2005 a fost invitat 
la Riga pentru a face core-
grafi a baletului „Cenuşărea-
sa” la Teatrul Naţional din 
Letonia.
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Italia (1999); Premiul I la 
Concursul Internaţional al 
Coreografi lor „Serj Lifari”, 
Ucraina (1999); Premiul I la 
Concursul Internaţional al 
Artiştilor de Balet şi Core-
ografi lor la Varna, Bulgaria 
(2000); Premiul Ucrainei 
în Domeniul Artei teatrale, 
„Pectoral de Kiev”, Ucrai-
na (2006), pentru spectaco-
lul „Carmen TV”; Premiul 
I la Concursul Internaţio-
nal al Artiştilor de Balet şi 
Coreografi lor din Varna, 
Bulgaria (2008) ş.a. În 2016 
i-a fost decernat Premiul 
Naţional al Ucrainei „Taras 
Şevcenko”, pentru realizări 
deosebite în domeniul cul-
turii.

De asemenea, în 2016 i 
se conferă titlul de Artist 
al Poporului din Republica 
Moldova, iar în 2017 – titlul 
de Om de Cultură Emerit 
al Ucrainei. Tot în Ucraina 
i s-a conferit titlul Omul 
Anului 2017.
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ru din nou la Chişinău : [interviu cu 
Radu Poclitaru, maestru de balet] / 
Radu Poclitaru ; consemnare: 
Liliana Popuşoi // Flux : Cotidian 
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Co, 2012. – 158 p. : il., fot.
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Gheorghiţă, Nadina. „Coloa-

na a cincea” în inima Moscovei : 
[maestrul de balet Radu Poclitaru] 
/ Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 
2004. – 12 iun. – P. 8.

Mămăligă, Ludmila. Artist, ce-
tăţean şi... excepţie fericită : [Radu 
Poclitaru, coregraful-şef al Operei 
Naţionale] / Ludmila Mămăligă // 
Capitala. – 2001, 27 oct. – P. 8 

Porcesco, Cristina. Cine este 
Radu Poclitaru, unul dintre noi sau 
nu? / Cristina Porcesco // Moldova 
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Roibu, Nicolae. Un rege al bale-
tului : [despre dinastia Poclitaru] // 
Roibu, Nicolae. Artiși și țărani : (di-
aloguri, medalioane, eseuri) / Nico-
lae Roibu. – Chișinău: [S.n], 2010. – 
P. 91-94.

Roibu, Nicolae. Vitalie Poclitaru, 
înger și demon în scenă : [cu referi-
re la Radu Poclitaru] // Roibu, Nico-
lae. Lumini și umbre-n ceas de tai-
nă : (dialoguri, medalioane, eseuri) 
/ Nicolae Roibu. – Chișinău : [S.n], 
2005. – P. 305-307.

Varnacova, Eleonora. Specta-
colul „Carmen TV” în viziunea lui 
Radu Poclitaru / Eleonora Varnaco-
va // Studiul artelor şi culturologie. – 
2017. – Nr 2 (31). – P. 133-136. 

***
Раду Поклитару [Resursă 

electronică] // https://24smi.org/
celebrity/750-radu-poklitaru.html 
(accesat: 2.11.2021).

Раду Поклитару [Resursă 
electronică] // https://www.peoples.
ru/art/theatre/ballet/radu_poklitaru/ 
(accesat: 2.11.2021).

Elena Barbos-Balinschi 

Cu suportul fi nanciar 
oferit de mecenatul ucrai-
nean Vladimir Filippov, îşi 
fondează în anul 2006, în 
capitala Ucrainei, propriul 
teatru, Kyiv Modern-Ballet. 
Pentru spectacolul de de-
but, „Carmen.TV”, teatrul 
lui Poclitaru este distins cu 
două premii concomitent: 
„Spectacolul anului” şi „Cel 
mai bun maestru de balet”. 
Bucurându-se de o liberata-
te totală de creaţie, în scurt 
timp, crează un variat re-
pertoriu, spectacolele sale  
„Shakespearemente”, „Bo-
lero”, „Ploaia” şi „Spărgă-
torul de nuci” fi ind prezen-
tate la cele mai de prestigiu 
festivaluri de teatru din Eu-
ropa.

A creat scena baletului 
din romanul „Război şi 
pace”, din cadrul ceremo-
niei de deschidere a Jocu-
rilor Olimpice de Iarnă de 
la Soci (2014), când sute de 
dansatori au valsat pe mu-
zica lui Eugen Doga. Ar-
tistul a fost responsabil de 
un fragment din ceremonie 
numit „Rusia imperială”, 
care a inclus apariţia ţarului 
Petru I, marşul soldaţilor, 
construcţia oraşului Peters-
burg, primul bal al Nataşei 
Rostova, sfârşitul imperiu-
lui şi tranziţia la epoca dic-
taturii proletariatului.

Activitatea coregrafului 
Radu Poclitaru este cunos-
cută şi apreciată în toată 
lumea, inclusiv în spaţiul 
est-european, fi ind distins 
cu o serie de premii impor-
tante, printre care: Premiul 
Mare la Concursul Interna-
ţional „Oleg Danovschi”, 
România (1999); Premiul 
I la Festivalul Internaţio-
nal Music of  the World, 
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Alexandru XENOPOL
1847-1920

Istoric, economist, socio-
log, fi losof, scriitor, doctor 
în drept şi fi losofi e, profe-
sor universitar, autorul pri-
mei mari lucrări a istoriei 
românilor, considerat prin-
tre cei mai mari istorici ro-
mâni, după Nicolae Iorga.

S-a născut la 23 martie 
1847, la Iaşi. A decedat la 27 
februarie 1920, la Bucureşti. 
Şi-a început studiile la 

pensionul tatălui său, unde 
predarea se făcea în lim-
ba franceză. A fost elev al 
şcolii primare de la Trei Ie-
rarhi (1856). Şi-a continuat 
studiile liceale la Academia 
Mihăileană şi la Institutul 
Academic din Iaşi. 

A fost student al Facul-
tăţii de Drept din Berlin 
(1867), audiind în paralel şi 
cursuri de istorie şi fi loso-
fi e. În 1871, a obţinut două 
doctorate, în drept la Berlin 
şi în fi losofi e la Giessen, 
primind pentru ambele 
califi cativul „magna cum 
laudae”. În acelaşi an se în-
toarce în ţară, stabilindu-se 
la Iaşi. A participat la festi-
vităţile de la Putna (1871) 
la care rosteşte discursul de 
deschidere.

A urcat treptele ierarhice 
ale carierei în magistratură, 
în paralel participând la acti-
vitatea Societăţii „Junimea” 

şi continuând colaborarea 
din studenţie cu ofi ciosul 
acestei societăţi, „Convor-
biri literare” (1878). În anul 
1883, a devenit titular al 
Catedrei de istorie naţiona-
lă şi suplinitor al Catedrei 
de istorie universală critică, 
medie şi modernă a Uni-
versităţii din Iaşi. A deţinut 
funcţia de rector al Univer-
sităţii din Iaşi (1898-1901).

Fiind o personalitate mul-
tilaterală, a abordat în lucră-
rile sale atât istoria naţiona-
lă, cât şi probleme teoretice 
ale ştiinţei istorice. Capodo-
pera sa este lucrarea cu ca-
racter monumental „Istoria 
românilor din Dacia Trai-
ană” (13 vol., 1896-1912), 
premiată de Academia Ro-
mână, şi varianta ei france-
ză în traducere prescurtată 
„Histoire des Roumains de 
la Dacie Trajane” (2 vol., 
1896), premiată de Acade-
mia de Ştiinţe Morale şi Po-
litice din Paris. Aceasta este 
prima prezentare sistemati-
zată, analitică şi complexă a 
istoriei românilor, din toate 
provinciile tradiţionale, în-
cepând tratarea problema-
ticii din cele mai vechi tim-
puri până la Unirea din anul 
1859. În scopul fi nalizării 
acestei lucrări, autorul a re-
alizat cercetări îndelungate 
în arhive şi biblioteci din 
ţară şi străinătate, publicând 
anticipat diverse studii refe-
ritoare mai ales la izvoarele 
şi instituţiile istorice româ-
neşti. În elaborările sale 
surprinde structurile socie-
tăţii româneşti, dinamica 
evenimentelor, cauzalitatea 
şi fi nalitatea acestora. De 
asemenea, prezintă aspecte 
fundamentale proprii vieţii 

sociale, economice, politice, 
administrative, culturale şi 
religioase, defi nitorii pentru 
români, urmăreşte evoluţia 
activităţii umane, producţii-
le şi bogăţiile acestui spaţiu 
geo-istoric, reliefează cate-
goriile sociale, starea şi evo-
luţia ţăranilor, meşteşugari-
lor, breslaşilor, târgoveţilor, 
orăşenilor sau a marilor 
proprietari funciari. Un loc 
important se acordă struc-
turilor instituţionale, pro-
prii statelor româneşti, cum 
au fost cele integrate activi-
tăţilor juridice, fi nanciare, 
şcolare, cutumiare, militare, 
intelectuale, şi se fac referiri 
la ştiinţă, biserică, la politica 
internă şi externă. 

În anul 1899, îi apare la Pa-
ris lucrarea „Les principes 
fondamentaux de l’istoire” 
(Principiile fundamentale 
ale istoriei), care l-a consa-
crat în cercurile fi losofi ce. 
Datorită acestei opere este 
ales membru al Academiei 
de Ştiinţe Morale şi Politice 
din Paris (1914). 

A semnat lucrările: „Răz-
boaiele dintre ruşi şi turci 
şi înrâurirea lor asupra ţări-
lor române” (2 vol., 1880); 
„Teoria lui Rösler. Studii 
asupra stăruinţei româ-
nilor din Dacia Traiană” 
(1884, apărută şi în limba 
franceză); „Dacia sub ro-
mani” (1884); „Întemeie-
rea ţărilor române” (1885); 
„Documente privitoare la 
răpirea Bucovinei de aus-
trieci” (1887); „Domnia 
lui Mihail Sturdza în Mol-
dova” (1893); „Domnia lui 
Cuza Vodă” (2 vol., 1903); 
„Mijloacele de îndreptare 
ale stării ţărănimii române” 
(1907); „Însemnătatea isto-
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rică a Iaşului” (1908); „Is-
toria partidelor politice din 
România”(1910); „Românii 
şi Austo-Ungaria”; „Istoria 
lui Mihai Viteazul” (1914).

A îngrijit „Scrierile” lui 
Ion Creangă (1890) şi „Po-
ezii complete” de Mihai 
Eminescu (1893). A tradus 
din creaţia lui Goethe.

A militat pentru conti-
nuarea dezvoltării învăţă-
mântului la toate nivelele, 
începută atât de dinamic în 
timpul domniei lui Alexan-
dru Ioan Cuza (1859-1866). 

Ca profesor universitar 
a contribuit la educarea şi 
modelarea a multor genera-
ţii de profesori de istorie şi 
istorici români. 

A luptat pentru înlătura-
rea înapoierii economice şi 
culturale a ţării, preconizând 
dezvoltarea învăţământului, 
a unei industrii naţionale. Pe 
plan internaţional, remarca-
bilul om de cultură român a 
adus contribuţii dintre cele 
mai importante la fi losofi a 
istoriei, aşa după cum o do-
vedeşte lista de lucrări publi-
cate atât în limba franceză, 
cât şi în limbile germană şi 
italiană, limbi pe care le stă-
pânea la nivelul unui vorbi-
tor nativ elevat. Este consi-
derat unul dintre fondatorii 
fi losofi ei istoriei în România.

A fost primul intelectual 
român de orientare univer-
sală care, utilizând principii 
metodologice moderne, a 
scos istoria din tiparele sale 
tradiţionale şi tradiţionalis-
te, împletind-o strâns într-o 
documentaţie amplă, într-o 
viziune critică de ansam-
blu care să prezinte realist 
multitudinea formelor de 
manifestare a vieţii sociale a 

oamenilor, economică, poli-
tică, culturală, ideologică etc. 

A fost recunoscut pe plan 
naţional, dar şi internaţional. 
Cunoscut în Europa prin 
traducerile scrierilor sale 
istorice, ca şi prin studiile 
publicate în reviste interna-
ţionale de specialitate. Aşa 
se explică şi ecoul lucrării 
lui Alexandru D. Xenopol 
„Teoria istoriei”, precum şi 
prestigiul statornic de care 
s-a bucurat de atunci încoa-
ce savantul român. 

A fost plasat printre cei 
mai importanţi gânditori 
europeni ai perioadei re-
spective. Datorită acade-
micianului Alexandru D. 
Xenopol, în 1912, a fost 
amplasată statuia lui Ale-
xandru Ioan Cuza în Piaţa 
Unirii din Iaşi.

A fost membru titular al 
Academiei Române (1893); 
membru al Societăţii de 
Arheologie din Bruxelles 
(1900); al Societăţii Acade-
mice Române din Cernăuţi 
(1901); al Institutului In-
ternaţional de Sociologie 
(1903); membru al Acade-
miei de Ştiinţe Morale şi 
Politice din Paris (1914); 
Preşedinte al Secţiunii Is-
torice a Academiei Româ-
ne (1903-1905, 1910-1911, 
1914-1919); vicepreşedinte 
al Societăţii de Sociologie 
din Paris (1916).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chişinău, 1999. – P. 82; „Ca-
lendar Naţional 2017”. – Chi-
şinău, 2017. – P. 153-155. 
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Xenopol Alexandru D. // Dicţio-
nar biografi c de istorie a Români-
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Natalia-Maria Șveț 



169

M a r t i e

 Sergiu FINITI
1952

Actor de teatru şi cinema, 
interpret de muzică folk.

S-a născut la 25 martie 
1952, la Babele, Ismail, re-
giunea Odesa, Ucraina.

A absolvit Institutul de 
Arte „Gavriil Musicescu”, 
actualmente Academia de 
Teatru, Muzică şi Arte Plas-
tice din Chişinău, Specialita-
tea regizor de teatru popular 
(1973), la clasa de regie a 
profesorilor Petru Baracci şi 
Veniamin Apostol. 

În acelaşi an este anga-
jat în calitate de actor la 
Teatrul Academic muzical-
dramatic „A. S. Puşkin”, 
actualmente Teatrul Na-
ţional „Mihai Eminescu” 
din Chişinău (1973-1979), 
apoi actor la Teatrul „Ko-
leso” din Cernăuţi (1979-
1981). După ce o perioadă 
de doi ani activează ca solist 
în formaţia de muzică folk 
„RIFF” din Zaporojie, revi-
ne în domeniul artei drama-
tice ca actor la Teatrul Naţi-
onal „Mihai Eminescu” din 
Chişinău (1983-1986).

Combină activitatea tea-
trală cu cea de interpret de 
muzică folk. Astfel, după 
ce între anii 1986-1989, a 
activat în cadrul formaţiei 
„Legenda”, revine din nou 
ca actor la Teatrul Actoru-
lui de Cinema (1989-1991), 

la Teatrul etnofolcloric 
„Ion Creangă” din Chişi-
nău (1992-1996) şi apoi la 
Teatrul municipal „Satiri-
cus Ion Luca Caragiale” din 
Chişinău, actualmente Tea-
trul Naţional „Satiricus Ion 
Luca Caragiale”, unde joacă 
şi în prezent.

Printre rolurile teatrale 
cele mai cunoscute menţi-
onăm următoarele: Soţul 
din „Care-s sălbaticii? ” de 
Iulian Filip; El din „SRL 
Moldovanul” de Nicolae 
Esinencu; Ursu din „Ciu-
leandra” de Liviu Rebrea-
nu; Revoluţionarul II din 
„Jertfe patriotice” după 
Ion Luca Caragiale şi Vasi-
le Alecsandri; Azazello din 
„Maestrul şi Margarita” de 
Mihail Bulgakov; Tache 
Farfuridi din „O scrisoare 
pierdută” şi Ipistatul din 
„D’ale Carnavalului” de 
Ion Luca Caragiale; Crooks 
din „Oameni şi şoareci” de 
John Steinbeck; Patronul 
din „Salvaţi America!” de 
Dumitru Crudu; Domnul 
Coşciug din „Maimuţa în 
baie” de Irina Nechit; Va-
silică din „Soacra cu trei 
nurori” de Ion Creangă; 
Guliţă din „Două fete şi o 
neneacă” de Vasile Alec-
sandri; Atillo din „Om şi 
gentilom” de Eduardo de 
Filippo etc.

De asemenea, Sergiu Fini-
ti a jucat şi în fi lme artistice 
la diverse studiouri cinema-
tografi ce. Este cunoscut, 
în special, pentru rolul lui 
Burbulea din fi lmul „O şatră 
urcă la cer ”. A mai jucat şi 
în fi lmele: „Pe urmele fi a-
rei”; „Făt-Frumos”; „Ceta-
tea”; „Unde eşti, dragostea 
mea?”; „Şcoala”; „Nesfâr-
şita lună a căuşului”; „Vânt 
sălbatic”; Medeea-80”; „Lă-

utarii”;„Deţinutul misterios”; 
„Corbii prada n-o împart”; 
„Adio bacalaureatul nos-
tru”; „Polobocul”; „Un ie-
pure deasupra prăpastiei”; 
„Nunta în Basarabia”.

În anul 1996, a fost dis-
tins cu titlul onorifi c de Ma-
estru în Artă. Este laureat al 
Festivalului de muzică folk, 
ediţia a doua.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. –  P. 117.

Bibliografi e selectivă:
Cuzuioc, Ion. La „Satiricus” 

şi-a găsit astâmpărul : [despre ac-
torul Sergiu Finiti] / Ion Cuzuioc // 
Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – 
P. 6.

Grecu, Sandu. „Sergiu Finiti 
a venit în Teatrul „Satiricus” de 
parcă ar fi  coborât din tren şi era 
aşteptat” : [interviu cu regizorul 
Sandu Grecu despre actorul Ser-
giu Finiti] / consemnare: Larisa 
Ungureanu // Literatura şi arta. – 
2012. – 29 mar. – P. 6.

Roşca, Denis. Finiti Sergiu // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 228-229.

Sergiu Finiti : [actor de teatru şi 
fi lm, Maestru în Artă] // Realităţi 
culturale. – 2014. – Nr 3. – P. 8.

Ungureanu, Larisa. Sergiu Fi-
niti: a fi  actor / Larisa Ungureanu // 
Teatru . – 2012. – Nr 9. – P. 79-83. 

Natalia-Maria Șveţ
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Efi mia ŢOPA
1957

Poetă, traducătoare, cer-
cetător literar, muzeografă.

S-a născut la 25 martie 
1957, la Vărzăreşti, Nispo-
reni.

A absolvit  Universitatea 
de Stat din Moldova, Facul-
tatea de Jurnalism (1981). 

Primele articole le pu-
blică în gazeta raională. A 
activat în cadrul redacţiei 
ziarului „Tânărul leninist”; 
actualmente „Florile dalbe” 
(1981-1983). Împreună cu 
alţi tineri literaţi din foste-
le republici sovietice, dar şi 
din alte ţări ale lumii, a stu-
diat limba georgiană la Uni-
versitatea de Stat din Tbilisi 
(1985-1986). 

În anii 1985-1986, a fost 
stagiară la Colegiul de Tra-
duceri şi Legături Literare 
de pe lângă Uniunea Scri-
itorilor din Georgia. Din 
1986 până în 2011, activea-
ză în calitate de colaborator 
ştiinţifi c superior la Muzeul 
Literaturii Române „Mihail 
Kogălniceanu” de pe lân-
gă Uniunea Scriitorilor din 
Moldova.

Debutează în presa peri-
odică cu traduceri din lirica 
georgiană, versuri de Go-
derdzi Cioheli, Rezo Ce-
işvili, Mihail Geavahişvili, 
Akaki Ţereteli, Dalila Be-
dianidze, Ana Calandadze, 
Ghiorghi Leonidze, Ghivi 

Alhazişvili, Nodar Dum-
badze etc. 

Alcătuieşte o antologie de 
proză georgiană pentru co-
pii „Cinara” (1989).

Este prezentă în antologii-
le: „Clipa ghioceilor”, „Iubi-
re de metaforă”, în culegerea 
de scrieri dedicate lui Mihai 
Eminescu „Vârfu-nalt al pi-
ramudei”, „Din desaga lui 
Moş Crăciun”, „Poeţi din 
Basarabia”, „Cветулки ọg 
мoнисма = Scântilushi di 
mârdzilushi”, ediţie în limba 
macedoneană şi aromână, 
„Cartea poeziei”, „Din lirica 
feminină a Basarabiei”, „An-
tologie de poezie română 
contemporană, vol. IV (Co-
lecţie Opera Omnia), ediţie 
în limbile română, franceză, 
engleză şi germană” (Iaşi, 
2015). Colaborează cu ar-
ticole şi versuri la „Litera-
tura şi arta”, „Basarabia”, 
„Contrafort”, „Viaţa Basa-
rabiei”, „Limba română”, 
„Phoenix”, „Oglinda litera-
ră”, „Steaua” (Cluj), „Por-
to-Franco” (Galaţi), „Feme-
ia Moldovei”, „Columna”, 
„Moldova”, „Alunelul”, 
„Noi”, „Florile dalbe”, „Sta-
re de urgenţă” etc. 

Publică volumele de 
proză: „La porţile vieţii” 
(1995), „Dedublarea He-
rei” (2004), „Pe o insulă cu 
fl ori” (2006), „Grădini pa-
triarhale” (2009), „Scrisoare 
cu fl ori” (2009), „Seară cu 
poeme” (2014), „La balul 
fl orilor” (2015) etc. 

În calitate de muzeografă, 
a organizat numeroase ex-
poziţii ale scriitorilor clasici 
şi contemporani. A semnat 
portrete literare, numeroase 
articole, recenzii, interviuri. 
A colaborat la elaborarea 
enciclopediei „Femei din 
Moldova” (2000) şi a „Dic-

ţionarului scriitorilor ro-
mâni din Basarabia” (2006). 

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (1995); 
membru al Uniunii Scriito-
rilor din România (2015).

Premiantă a Uniunii Scri-
itorilor din Moldova pentru 
volumul de poezie „Dedu-
blarea Herei” (2005), Di-
plomă de onoare a Ministe-
rului Culturii din Republica 
Moldova (2015), menţiune 
la Salonul de Carte pentru 
Copii şi Tineret, ediţia a 
XX-a pentru cartea „La ba-
lul fl orilor” (2016). 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 123-124; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 155-156.           

                               

Bibliografi e selectivă:
Ţopa, Efi mia. La balul fl orilor / 

Efi mia Ţopa ; red.: Anatol Malev. – 
Chişinău : Lumina, 2015. – 32 p.

Rec.: Palladi, Tudor. Poeme-
parabole cu fl ori şi lumină / Tudor 
Palladi // Literatura şi arta. – 2016. – 
18 febr. – P. 4.

Ţopa, Efi mia. Seară cu poeme / 
Efi mia Ţopa. – Iaşi : Tipo Moldo-
va, 2014. – 190 p. 

Rec.: Josu, Nina. Efi mia Ţo-
pa-anotimpul conştientului / Nina 
Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 
25 sept. – P. 8.

***
Dolgan, Mihail. Ţopa Efi mia / 

Mihail Dolgan // Iubire de metaforă : 
De la Petru Zadnipru la Svetlana 
Corobceanu : O antologie a poe-
ţilor-absolvenţi ai Universităţii de 
Stat din Moldova / întocm., pref., 
nota asupra ed. şi notele biobibli-
ogr.: Mihail Dolgan. Vol. 2. – Chi-
şinău : USM, 2001. – P. 334-335. 

Rachieru, Adrian Dinu. Ţopa 
Efi mia // Rachieru, Adrian Dinu. 
Poeţi din Basarabia : Un veac 
de poezie românească / Adrian 
Dinu Rachieru. – Bucureşti : Edi-
tura Academiei Române, 2010. – 
P. 532. 

Zbârciog, Vlad. Ţopa Efi mia // 
Dicţionarul scriitorilor români din 
Basarabia : 1812-2010 / Vlad 
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Zbârciog. – Chişinău : Prut Inter-
naţional, 2010. – P. 541-543. 

Natalia-Maria Șveţ 

Romulus CIOFLEC
1882-1955

Scriitor, publicist şi pro-
fesor român, participant la 
mişcarea naţională din Ba-
sarabia.

S-a născut la 25 martie 
1882, la Araci, judeţul Co-
vasna. A decedat la 13 no-
iembrie 1955, la Bucureşti.

După absolvirea şcolii pri-
mare din satul natal (1889), 
urmează Şcoala Norma-
lă din Câmpulung-Muscel 
(1893-1900); Facultatea de 
Litere şi Filozofi e a Univer-
sităţi din Bucureşti (1908-
1911), primind licenţa în 
litere şi fi lozofi e în 1914.
Şi-a început activitatea ca 

învăţător în comuna Chioj-
deanca, Prahova, după care 
este bibliotecar la Biblio-
teca Academiei Române 
(1905-1910). 

Ulterior a fost profesor 
la Pomârla, Botoşani; la 
Liceul „Alecu Russo” din 
Chişinău (1918); Liceul „C. 
Diaconovici Loga” din Ti-
mişoara (1924) şi Liceul 
„Gheorghe Lazăr” din Bu-
cureşti (1936).

În martie 1917, vine la 
Chişinău, unde participă la 
fondarea Partidului Naţio-
nal Moldovenesc. Se implică 

la tipărirea ziarului „Cuvânt 
moldovenesc”. În 1925, a 
participat la Congresul Inter-
naţional al Lucrătorilor din 
Învăţământ, care a avut loc la 
Paris; Congresul de vară de la 
Centrul de Studii Istorice din 
Madrid (1926). Împreună 
cu Panait Istrati examinează 
consecinţele grevei muncito-
reşti de la Lupeni (1929). 

Ca jurnalist a scris la „Via-
ţa românească” din Iaşi, 
„Românul” din Arad şi a 
colaborat cu publicaţii la 
„Neamul românesc literar”, 
„Gazeta Transilvaniei”, „Lu-
ceafărul”, „Tribuna”, „Mi-
nerva literară”, „Universul 
literar”, „Flacăra”, „Sbură-
torul”, „Adevărul literar şi 
artistic”, „Facla” etc.

În anul 1905, a publicat 
în „Sămănătorul” prima sa 
schiţă, „Un gând”.

A debutat ca scriitor cu vo-
lumul de povestiri „Doam-
ne, ajută-ne!” (1907). Publică 
volumele: „Lacrimi călătoa-
re” (1920), „Pe urmele Ba-
sarabiei : note şi impresii din 
revoluţia rusească” (1927), 
„Cutreierând Spania: im-
presii de călătorie” (1928), 
„Sub soarele polar : impresii 
şi peripeţii din voiajul unor 
salvaţi de la naufragiu de 
spărgătorul Krasin (1929), 
„Vârtejul” (1937), „Români 
din secuime” (1942), „Pe ur-
mele destinului”, „O goană 
în jur de sine însuşi” (1943) 
etc.

A fost distins cu Premiul 
„Heliade Rădulescu” al 
Academiei Române pentru 
romanul „Vârtejul” (1937); 
Ordinul „Bărbăţie şi Cre-
dinţă” cl. 1. 

În memoria lui Romulus 
Ciofl ec, Muzeul Naţional al 
Carpaţilor Răsăriteni a des-
chis Casa memorială „Ro-

mulus Ciofl ec” (1998).
A se vedea şi articolul din 

„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 117-118.

Bibliografi e selectivă:
Ciofl ec, Romulus. Sub soarele 

polar : Impresii şi peripeţii din vo-
iajul unor salvaţi dela naufragiu de 
spărgătorul Krasin / Romulus Cio-
fl ec. – Bucureşti : Editura Naţiona-
lă Ciornei, [S. a.]. – 179 p.   

***
Romulus Ciofl ec : un ardelean 

pe drumurile lumii / ed. îngrijită de 
Luminiţa Cornea. – Sf. Gheorghe : 
Arcuş, 2007. – 100 p. 

***                               
Ciofl ec Romulus // Dicţionar 

enciclopedic : În 7 vol. Vol. 1. – 
Bucureşti : Editura Enciclopedică, 
1993. – P. 390.

Ciofl ec Romulus // Dicţionarul 
general al literaturii române. Vol. 2 : 
C-D. – Bucureşti : Univers Enci-
clopedic, 2004. – P. 251-252. 

Ciofl ec Romulus // Dicţiona-
rul scriitorilor români : A-C. – 
Bucureşti : Editura Fundaţiei Cul-
turale Române, 1995. – P. 585-
590.

Colesnic, Iurie. Ciofl ec Romu-
lus // Colesnic, Iurie. Generaţia 
Unirii / Iurie Colesnic. – Chişinău : 
[S. n.], 2016. – P. 166. 

Colesnic, Iurie. Ciofl ec Romu-
lus // Colesnic, Iurie. Sfatul Ţării : 
Enciclopedie / Iurie Colesnic. – Iaşi : 
Tipo Moldova, 2017. – P. 257.   

Predescu, Lucian. Ciofl ec Ro-
mulus // Predescu, Lucian. En-
ciclopedia Cugetarea : Material 
românesc. Oameni şi înfăptuiri : 
Istorică, culturală, literară, publi-
cistică, ziaristică, folclorică, milita-
ră, religioasă, juridică, economică / 
Lucian Predescu. – Bucureşti : [S. 
n.], 1940. – P. 195.  

Natalia-Maria Șveţ
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Ana BLANDIANA
1942

Pseudonimul literar al 
Otiliei-Valeria Coman.

Poetă, prozatoare, tradu-
cătoare şi publicistă româ-
nă, luptătoare pentru liber-
tate civică în România.

S-a născut la 25 martie 
1942, la Timişoara.
Şi-a făcut studiile: medii 

şi liceale la Oradea (1952-
1959); Facultatea de Filolo-
gie a Universităţii din Cluj 
(1962-1967); la Universty 
of  Iowa City (SUA,1973-
1974), la Heidelberg (1991), 
la Berlin (1993). 

A activat în redacţia re-
vistelor „Viaţa studenţeas-
că”, „Amfi teatru” (1968-
1974). A fost bibliotecară 
la Institutul de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu” din 
Bucureşti (1975-1977), re-
dactor la Uniunea Scriitori-
lor (1977-1979).

Debutează literar în re-
vista „Tribuna” din Cluj-
Napoca cu poezia „Origi-
nalitate”, semnând pentru 
prima dată cu pseudonimul 
„Ana Blandiana” (1959). Va 
avea interdicţie de publica-
re între 1960 şi 1963. Din 
1968, deţine rubrici perma-
nente la „Contemporanul” 
şi „România literară”.

Este autoare a peste 30 de 
cărţi publicate în română şi 
a peste 60 de volume apăru-

te în 26 de limbi.
A debutat editorial cu 

placheta „Persoana întâia 
plural” (1964), urmată de 
volumele de versuri, proză, 
nuvele, eseuri, însemnări 
de călătorie, versuri pentru 
copii: „Călcâiul vulnera-
bil” (1966); „A treia taină” 
(1969); „Somnul din somn”; 
„Cele patru anotimpuri” 
(1977);  „Ochiul de greier” 
(1981); „Proiecte de tre-
cut” (1982); „Ora de nisip” 
(1983); „Stea de pradă” 
(1985); „Cine sunt eu?” 
(2001); „Sertarul cu aplau-
ze” (2004); „Refl uxul sen-
surilor” (2004); „Poeme” 
(1964-2004); „A fi  sau a 
privi” (2005) ; „O silabisire 
a lumii”; „Spaima de litera-
tură” (2006); „Întoarcerea 
lui Arpagic” (2008); „Tim-
pul scrie pe trupul meu ver-
suri” (2008); „Patria mea 
A4” (2010); „Fals tratat de 
manipulare” (2013); „Po-
vestiri fantastice” (2016); 
„Orologiu fără ore” (2016); 
„Istoria ca viitor” (2017); 
„Variaţiuni pe o temă dată” 
(2018); „Integrala poeme-
lor” (2019) etc.  

Publică împreună cu soţul 
ei, scriitorul Romulus Ru-
san, şi volume de interviuri 
cu personalităţi culturale.

De-a lungul anilor, a în-
treprins ca invitată a unor 
universităţi, academii, orga-
nizaţii culturale, mai multe 
călătorii de documentare şi 
studiu, participând la con-
ferinţe, congrese, simpozi-
oane, festivaluri şi colocvii 
internaţionale, lecturi pu-
blice, lansări şi promovări 
de carte, dezbateri publice, 
interviuri Radio-TV în ţară 
şi pe toate continentele, fi e 
cu temei literar, fi e politic, 

diplomatic sau civic.
I-au apărut grupaje de 

poeme în reviste şi anto-
logii din Anglia, SUA, Ita-
lia, Spania, Franţa, Belgia, 
Germania, Austria, Olanda, 
Finlanda, Polonia, Unga-
ria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Brazilia, Cuba, Turcia, Siria, 
Grecia, China, Japonia, Is-
rael, Albania.

După 1989, marile ziare 
germane au publicat eseu-
rile literare şi articolele de 
analiză politică sub semnă-
tura Anei Blandiana. 

A fost preşedintă a PEN-
Clubului Român, preşedin-
tă şi vicepreşedintă a Ali-
anţei Civice. A devenit în 
1995 preşedintă a Fundaţiei 
Academia Civică, în cadrul 
căreia a iniţiat proiectul 
„Memorialul de la Sighet”, 
dedicat victimelor comu-
nismului.

I s-a oferit titlul de Doc-
tor Honoris Causa de Uni-
versitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca (2016). 

Este membru a Acade-
miei Europene de Poe-
zie, a Academiei de Poe-
zie „Stephane Mallarme”, 
membru fondator al Aca-
demiei Mondiale de Poe-
zie (UNESCO), membru 
corespondent al Academiei 
Române (din 2016).

Pentru activitatea sa i se 
conferă un şir de premii va-
loroase: Premiul pentru po-
ezie al Uniunii Scriitorilor 
din România (1969, 1970); 
Premiul pentru proză al 
Asociaţiei Scriitorilor din 
Bucureşti (1982); Premiul 
Internaţional „Gottfried 
von Herder”, Viena (1982); 
Premiul Naţional de Poe-
zie (1997); Premiul „Ope-
ra Omnia” (2001); Premiul 
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Internaţional „Vilenica” 
(2002), Premiul Canadian 
pentru Poezie „Griffi n” 
(2018). În martie 2016, a 
primit Premiul „Poetul Eu-
ropean al Libertăţii”, pen-
tru volumul „Patria mea 
A4”, care a apărut în tra-
ducere poloneză în ianuarie 
2016. A fost nominalizată la 
Premiul Nobel pentru lite-
ratură. De Ziua Naţională 
a României i-a fost decer-
nat Ordinul naţional „Pen-
tru Merit” în grad de Mare 
Cruce (2000), pentru reali-
zări artistice remarcabile şi 
pentru promovarea culturii.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P.110-112; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P.156-157. 

           

Bibliografi e selectivă:
Blandiana, Ana. Istoria ca viitor : 

și alte conferințe și pagini / Ana 
Blandiana. – București : Humani-
tas, 2017. – 148 p.

Blandiana, Ana. Orologiu fără 
ore / Ana Blandiana. – București : 
Humanitas, 2016. – 42 p. 

Blandiana, Ana. Povestiri fan-
tastice / Ana Blandiana. – București :  
Humanitas, 2017. – 376 p.

Blandiana, Ana. Variațiuni pe 
o temă dată / Ana Blandiana. – 
București : Humanitas, 2018. – 132 p.

***
Blandiana Ana // Enciclopedia 

Universală Britannica : În 16 vol. 
Vol. 2. – Bucureşti : Litera, 2010. – 
P. 289.

Goci, Aureliu. Blandiana Ana // 
Goci, Aureliu. Poeţi români la 
frontiera mileniilor / Aureliu Goci. – 
Bucureşti : Editura Niculescu, 
2012. – P. 52. 

Holban, Ioan. Poezia Anei 
Blandiana / Ioan Holban // Con-
vorbiri literare. – 2017. – Nr 3. – 
P. 59-63. 

Ilie, Emanuela. Ana Blandiana / 
Emanuela Ilie // Convorbiri litera-
re. – 2016. – Nr 11. – P. 95-97.

Livescu, Cristian. Ana Blandi-

ana, poezia metafi zică / Cristian 
Livescu // Convorbiri literare. – 
2019. – Nr 6. – P. 62-66. 

Mareș, Nicolae. Un prestigi-
os premiu polonez pentru poezia 
Anei Blandiana / Nicolae Mareș // 
România literară. – 2016. – 
15 apr. – P. 26.

Râpeanu, Bujor T. Blandiana 
Ana // Râpeanu, Bujor T. Cinema-
tografi ştii : 2345 cineaşti, actori, 
critici şi istorici de fi lm şi alte per-
soane şi personalităţi care au avut 
de-a face cu cinematograful din 
România sau care sunt originare 
de pe aceste meleaguri / Bujor T. 
Râpeanu. – Bucureşti : Meronia, 
2013. – P. 64. 

Shurbanov, Alexander. O an-
tologie la aniversarea Anei Blan-
diana – una dintre marile poete 
ale epocii noastre / Alexander 
Shurbanov // Convorbiri literare. – 
2019. – Nr 3. – P. 104-105.  

Stepanov, Ludmila. Îndrumări 
metodice la predarea operei Anei 
Blandiana în gimnaziu / Ludmila 
Stepanov, Polina Taburceanu // 
Materialele conferinței republi-
cane a cadrelor didactice, 10-11 
martie 2018. – [S. l.] : [S. n.], 2018. – 
P. 49-54.

Ţarălungă, Ecaterina. Blandi-
ana Ana // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 98.

  Natalia-Maria Șveț

Marcu RUDI
1942

Medic pediatru, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar şi cer-
cetător ştiinţifi c. 

S-a născut la 26 martie 
1942, la Rudi, judeţul Soroca. 

A absolvit şcoala medie 
din satul Arioneşti  (1957). 
Şi-a urmat studiile la Institu-
tul de Stat de Medicină; ac-
tualmente Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” 
din Chişinău (1957-1963). 
A fost  doctorand la Cate-
dra pediatrie a Universităţii 
de Stat de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemi-
ţanu” din Chişinău (1966-
1970). În 1974, susţine teza 
de doctor în medicină. 

După susţinerea tezei de 
doctor în medicină e asis-
tent la Catedra pediatrie a 
Facultăţii de Perfecţionare a 
Medicilor (1970-1975). 

În perioada anilor de stu-
denţie, deja şi-a prezentat 
calităţile sale deosebite de 
organizator, bucurându-se 
de autoritate printre stu-
denţi. A parcurs toate etape-
le ierarhice medicale. A ac-
tivat în calitate de pediatru 
la spitalul de circumscripţie 
Dânjeni (1963-1964); me-
dic-şef  al spitalului din satul 
natal (1964-1966). Din anul 
1966, activitatea lui Marcu 
Rudi este legată de Univer-
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sitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” din Chişinău. Pe 
parcursul anilor 1988-2011, 
a deţinut funcţia de şef  al 
Catedrei pediatrie nr 1, pre-
gătind o pleiadă întreagă 
de specialişti în domeniul 
pediatriei. A fost director 
al Clinicii de Cardiologie 
Pediatrică a USMF, care ac-
tivează pe baza Institutului 
de Cercetări Ştiinţifi ce în 
domeniul Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului. În două 
rânduri a deţinut şi funcţia 
de prodecan al Facultăţii 
Pediatrie a Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu”. 

Timp de şaptespreze-
ce ani a deţinut postul de 
specialist principal în car-
deoreumatologie pediatrică 
a Ministerului Sănătăţii al 
Republicii Moldova. În de-
cursul a cincizeci de ani  sa-
vantul Marcu Rudi a activat 
ca pediatru în domeniul pe-
diatriei generale şi în cel al 
cardiologiei pediatrice. 

A desfăşurat o vastă mun-
că ştiinţifi că. Rezultatele 
cercetărilor sale se regăsesc 
în cele peste 180 de lucrări 
ştiinţifi ce, inclusiv 8 cule-
geri, monografi i, ghiduri: 
„Alergiile alimentare la co-
pii: profi laxie, diagnostic, 
tratament”; „Astmul bron-
şic la copii”; „Dezvoltarea 
copilului şi conduita în ma-
ladiile nutriţionale”; „Curs 
de pediatrie”; „Aspecte 
clinico-paraclinice şi tera-
peutice ale tahiaritmiilor 
la copii”; „Hipertensiunea 
arterială esenţială la copii”; 
„Factorii de risc în apariţia 
anomaliilor de dezvoltare a 
rinichilor la copiii de vârstă 
fragedă” etc.
Şi-a concentrat activita-

tea şi asupra instruirii me-
dicilor rezidenţi, medicilor 
cursanţi, pregătirii cadrelor 
ştiinţifi co-didactice. A pre-
gătit 4 doctori în medicină, 
a fost consultant şi la alte 
teze de doctor şi doctor ha-
bilitat. 

Este şi un fruntaş al vieţii 
publice. În calitate de pre-
şedinte al Societăţii Ştiinţifi -
co-Practice a Pediatrilor din 
Republica Moldova, lunar 
organizează şedinţe cu me-
dicii din toată ţara. A orga-
nizat toate congresele pe-
diatrilor-neonatologilor din 
Republica Moldova, confe-
rinţe ştiinţifi co-practice. A 
participat cu referate şi co-
municări, la foruri ştiinţifi ce 
naţionale şi internaţionale.

Este Preşedinte al Comi-
siei ştiinţifi co-practice pro-
fi l pediatrie al Ministerului 
Sănătăţii, membru al Consi-
liului de experţi al Ministe-
rului Sănătăţii al Republicii 
Moldova; membru al Co-
misiei de atestare a medi-
cilor-pediatri din Republica 
Moldova; membru al Se-
natului USMF; membru al 
Consiliului ştiinţifi c USMF.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 159-160.            

Bibliografi e selectivă:
Aspecte clinico-paraclinice şi 

terapeutice ale tahiaritmiilor la 
copii / Marcu Rudi, Ina Palii, Ni-
nel Revenco [et al.] // Buletin de 
perinatologie. – 2013. – Nr 2/3 
(58/59). – P. 107-110.

Bradiaritmiile postoperatorii la 
copiii cu malformaţii congenitale 
de cord / Marcu Rudi, Ina Palii, 
Lucia Pârţu [et al.] // Analele ştiinţi-
fi ce ale USMF „N. Testemiţanu”. – 
2010. – Nr 5 (11). – P. 223-227.

Drenajul venos pulmonar total 
aberant în asociere cu obstrucţia 
venelor pulmonare / Marcu Rudi, 

Ina Palii, Ninel Revenco [et al.] // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2012. – Nr 1 (33). – P. 383-387.

Factortii de risc în apariţia ano-
maliilor de dezvoltare a rinichilor 
la copiii de vârstă fragedă / Marcu 
Rudi, Tatiana Guţu, Tudor Rotaru 
[et al.] // Curierul medical. – 2011. – 
Nr 1 (319). – P. 38-41. 

Hipertensiunea arterială esenţi-
ală la copii / Marcu Rudi, Ina Palii, 
Lucia Pârţu [et al.] // Buletin de pe-
rinatologie. – 2010. – Nr 4 (48). – 
P. 59-63.

Insufi cienţa cardiacă conges-
tivă la copiii cu tetralogia fallot în 
perioada pre-şi postoperatorie / 
Marcu Rudi, Ina Palii, Lucia Pâr-
ţu [et al.] // Analele ştiinţifi ce ale 
USMF „N. Testemiţanu”. – 2012. – 
Nr 5 (13). – P. 245-250.

Particularităţile clinico-evolu-
tive ale insufi cienţei cardiace la 
copiii cu malformaţii congenitale 
de cord cu şunt stânga-dreapta / 
Marcu Rudi, Ina Palii, Lucia Pâr-
ţu [et al.] // Analele ştiinţifi ce ale 
USMF „N. Testemiţanu”. – 2011. – 
Nr 5 (12). – P. 231-236.

Rudi, Marcu. Managementul 
terapeutic al hipertensiunii arteri-
ale esenţiale la copii / Marcu Rudi, 
Ina Palii, Lucia Pârţu // Buletin de 
perinatologie. – 2013. – Nr 2/3 
(58/59). – P. 50-53.

Rudi, Marcu. Unele particu-
larităţi clinico-paraclinice ale hi-
pertensiunii arteriale esenţiale la 
copii / Marcu Rudi, Ina Palii, Lu-
cia Pârţu // Analele ştiinţifi ce ale 
USMF „N. Testemiţanu”. – 2013. – 
Nr 5 (14). – P. 340-346.

***
Ababii, Iob.Marcu Rudi 70 de 

ani [de la naștere] / Ion Ababii // 
Curierul medical. – 2012. – Nr 2. – 
P. 71.

Baciu, Gheorghe. Rudi Mar-
cu / Gheorghe Baciu // Baciu, 
Gheorghe.  Profesorii universi-
tari, absolvenţi ai USFM „Nicolae 
Testemiţanu” / Gheorghe Baciu. –  
Chişinău : [S. n.], 2012. – P. 142. 

Trofăilă, Vasile. Marcu Rudi / 
Vasile Trofăilă // Localităţile Re-
publicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 11 : 
R-Sa. – Chişinău : Draghiştea, 
2013. – P. 394-395.

Natalia-Maria Șveţ                                                     
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Vladislav SEICIUC
1952

Specialist în domeniul 
matematicii şi ciberneticii, 
doctor în ştiinţe fi zico-ma-
tematice, profesor univer-
sitar.

S-a născut la 27 martie 
1952 în satul Criva, raionul 
Lipcani (azi raionul Bri-
ceni), Republica Moldova, 
în familia lui Nicolae şi a 
Aureliei Seiciuc, pedagogi 
emeriţi ai Ucrainei, care au 
activat toată viaţă în satul 
Proboteşti, ţinutul Herţa, 
regiunea Cernăuţi, Ucraina. 
În prezent această şcoală le 
poartă numele.

A absolvit şcoala prima-
ră din cătunul Crihăneşti 
(1963), şcoala de opt ani 
din satul Proboteşti (1967), 
apoi şcoala medie din satul 
Tîrnauca, raionul Hliboca 
(1969) cu medalie de aur. 
Şi-a continuat studiile la 
Facultatea de Matematică 
şi Cibernetică a Universi-
tăţii de Stat din Chişinău 
(astăzi Universitatea de Stat 
din Moldova), absolvind-o 
cu eminenţă în anul 1974. 
Îşi urmează studiile post-
universitare (1974-1977) la 
Universitatea de Stat din 
Chişinău, unde s-a recali-
fi cat din domeniul Ecuaţii 
Diferenţiale în domeniul 
Matematica de Calcul şi 
Analiza Matematică.  

În anul 1987 a susţinut 

teza de doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice (speci-
alitatea Analiză matemati-
că) la Universitatea de Stat 
din oraşul Kazan (Rusia) 
cu titlul „Metode directe 
aproximative de rezolvare 
a ecuaţiilor integrale singu-
lare pe contururi arbitrare 
închise Leapunov”. Obţine 
titlul ştiinţifi co-didactic de 
conferenţiar universitar în 
1993, profesor universitar – 
în 2011.

Îşi începe activitatea şti-
inţifi co-pedagogică (1977) 
în calitate de asistent uni-
versitar la catedra de anali-
ză numerică şi optimizare 
a Universităţii de Stat din  
Moldova, unde în perioada 
anilor 1977-1997 a ocupat 
posturile de la asistent  uni-
versitar până la conferenţi-
ar universitar (1993-1997). 
Din anul 1997 activează la 
Universitatea Cooperatist-
Comercială din Moldova 
(UCCM) exercitând func-
ţiile: decan al Facultăţii de 
Contabilitate şi Informatică 
Economică (1997-2000); 
conferenţiar universitar la 
Departamentul de mate-
matică, statistică şi ştiinţe 
tehnice (2000-2011); şef  al 
Departamentului de mate-
matică, statistică şi ştiinţe 
fi zico-tehnice (2010-2011); 
profesor universitar, De-
partamentul de informatică 
economică şi matematică 
(2011-2013); profesor uni-
versitar, şef  al Departa-
mentului discipline exacte 
şi generale (2013-2017); 
conferenţiar universitar la 
Departamentul contabilita-
te, fi nanţe şi bănci (2017-
2020).

Pe parcursul activităţii 
sale în calitate de profesor 
universitar a predat şi conti-

nuă să ducă cursuri la disci-
plinele: „Metode numerice 
de calcul”, „Analiza nume-
rică”, „Analiza matemati-
că”, „Teoria probabilităţilor 
şi statistica matematică”, 
„Metode aproximative de 
rezolvare a ecuaţiilor inte-
grale de speţa doi”, „Mate-
matica superioară” etc.

Este autorul a peste 170 
de lucrări ştiinţifi ce şi di-
dactico-metodice, publi-
cate atât în ţară, cât şi în 
străinătate, dintre care trei 
manuale de teoria proba-
bilităţilor şi statistică mate-
matică. Domeniile de inte-
res ştiinţifi c: teoria generală 
a metodelor aproximative, 
teoria constructivă a func-
ţiilor, analiza numerică, 
modelarea matematică şi în 
mod deosebit aproximarea 
funcţiilor în diverse topolo-
gii, metode aproximative de 
rezolvare a ecuaţiilor şi sis-
temelor de ecuaţii integrale 
şi integro-diferenţiale, ori-
entate spre rezolvarea pro-
blemelor aplicate din aceste 
domenii.

Colaborează cu savanţi din 
România, Italia, Franţa, Ger-
mania, Portugalia, Ucraina, 
Belorusia, Rusia, SUA ş.a.

A fost manager al Pro-
iectului de sponsorizare a 
UCCM în domeniul infor-
matizării procesului didactic, 
fi nanţat de către Fundaţia 
„Soros-Moldova” (1997-
2000), executor al Proiec-
tului internaţional „Crearea 
reţelei universitare pentru în-
văţământul la distanţă în şti-
inţe aplicate şi economice” 
(CRUNT) (2011-2014), care 
s-a fi nalizat cu implementa-
rea platformei MOODLE la 
UCCM, destinată studiului 
la distanţă.

A participat la lucrările a 
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circa 80 de congrese, sim-
pozioane şi conferinţe na-
ţionale şi internaţionale. A 
fost co-preşedinte al Con-
ferinţei Ştiinţifi ce Interna-
ţionale „Integral Equations 
and Application in Physics, 
Mechanics and Medici-
ne” (2004), în cadrul Pro-
iectului 41.004C al USM 
şi al Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvolta-
re Tehnologică de pe lângă 
Guvernul Republicii Mol-
dova; copreşedinte al Con-
ferinţei Ştiinţifi ce Interna-
ţionale „Integral Equations 
and Modelling of  Applied 
Problems”, în cadrul pro-
iectului comun, Proiectul 
ISCS-02 al UCCM şi al 
Asociaţiei de Cercetare şi 
Dezvoltare din Republica 
Moldova MRDA (2005); 
membru al Comitetului de 
organizare al simpozioane-
lor ştiinţifi ce internaţionale 
„Metodele singularităţilor 
discrete în problemele fi zi-
cii matematice” („Методы 
дискретных особенностей 
в задачах математической 
физики”), or. Harkov-Her-
son, Ucraina, ediţiile: a 12-a, 
2005, a 13-a, 2007, a 14-a, 
2009, a 15-a, 2011, a 16-a, 
2013, a 17-a, 2015, a 18-a, 
2017.

Este redactor-şef  al revis-
tei ştiinţifi ce internaţionale 
„Researches in Numerical 
Analysis and Optimizati-
on” („Studii în analiză nu-
merică şi optimizare”), edi-
tată în comun de către USM 
şi UCCM (1998-prezent).

Conducător ştiinţifi c al 
tezelor de doctorat la speci-
alitatea Matematică de cal-
cul (2009-2016). 

Vladislav Seiciuc este 
membru al Societăţii Ma-
tematice din Republica 

Moldova (2001), membru 
al Societăţii de Ştiinţe Mate-
matice din România (1998), 
membru al ROMAI (Ro-
manian Society of  Applied 
and Industrial Mathema-
tics) (2013), iar în perioada 
anilor 2015-2021 – cenzor 
în Consiliul de conducere al 
ROMAI. 

Bibliografi e selectivă:
Proceedings „Integral Equati-

ons and Modeling of Applied Pro-
blems” (IEMAP- 2005) dedicated 
in memory of univ. prof. V. Zolota-
revschi / editor: V. Seiciuc, D. Co-
zma. – Chişinău : UCCM, 2006.

Vol. 1. – 2006. – 217 p.
Vol. 2. – 2006. – 212 p.
Seiciuc Vladislav. Lucrări 

practice la teoria probabilităţilor şi 
statistica matematică / Vladislav 
Seiciuc, Pavel Chirilov, Ion Vulpe. – 
Chişinău : UCCM, 1999. – 187 p.

**Seiciuc Vladislav. Matemati-
ca : Ghid pentru admitere / Vla-
dislav Seiciuc, Pavel Chirilov, Ion 
Vulpe. – Chişinău : UCCM, 1999. – 
107 p.

**Seiciuc Vladislav. Matemati-
ca : Teste de concurs, sfaturi prac-
tice pentru candidaţii la admitere / 
Vladislav Seiciuc, Pavel Chirilov, 
Ion Vulpe. – Chişinău : UCCM, 
1998. – 80 p.

Seiciuc Vladislav. Teoria pro-
babilităţilor şi statistica matemati-
că / Vladislav Seiciuc, Pavel Chiri-
lov, Ion Vulpe. – Chişinău : UCCM, 
2013. – 308 p.

Studii în analiză numeric şi opti-
mizare / col. red.: V. Zolotarevschii, 
V. Seiciuc, P. Soltan [et al.]. – 
Chişinău : USM ; UCCM, 2001, 
Vol. 3, Nr. 2 (6). – 128 p.

Studii în metode de analiză 
numeric şi optimizare / col. red.: 
V. Zolotarevschii, V. Seiciuc, 
P. Soltan [et al.]. – Chişinău : USM ; 
UCCM, 1998. – Vol. 1, Nr 1 (1). – 
128 p.

Studii în metode de analiză 
numeric şi optimizare / col. red.: 
V. Zolotarevschii, V. Seiciuc, P. 
Soltan [et al.]. – Chişinău : USM ; 
UCCM, 2000. – Vol. 2, Nr 1 (3). – 
128 p. 

***
Кирилов П. В. Tеория веро-

ятностей и математическая ста-

тистика. Практические занятия : 
Учебно-методическое пособие 
допущено Министерством Про-
свещения и Молодёжи Респу-
блики Молдова для студентов 
вузов / П. В. Кирилов, В. Н. Сей-
чук, И. М. Вулпе. – Chişinău : 
UCCM, 2007. – 153 p.

***
Seiciuc Vladislav. Algorithms 

of spline-collocations and spline-
quadratures methods for solving 
integral equations of the second 
kind / Vladislav Seiciuc, Eleonora 
Seiciuc, Gheorghe Carmocanu // 
Conferința „Matematici aplicate și 
Industriale” (CAIM-2019), 19-22 
septembrie 2019, Universitatea 
„Valahia”, Târgoviște, România. – 
Târgoviște, 2019. – P. 70.

Seiciuc Vladislav. Algoritmul 
metodei spline – cuadraturilor şi 
iterative la rezolvarea ecuaţiilor in-
tegrale regulare de speţa doi / Vla-
dislav Seiciuc, Eleonora Seiciuc, 
Alina Doga // Analele știinţifi ce 
ale Universităţii Cooperatist-
Comerciale din Moldova. Vol. 9 
(2). – Chişinău : UCCM, 2011. – 
P. 270-276.

Seiciuc Vladislav. Elaborarea 
cursului „Teoria probabilităţilor şi 
statistica matematică” pe platfor-
ma electronică MOODLE pentru 
învățământul la distanță / Vladislav 
Seiciuc // Perspectivele şi proble-
mele integrării în spaţiul european 
al cercetării şi educaţiei. Vol. 1, 
7 iunie 2016, Cahul. – Cahul : 
Centrografi c, 2016. – P. 342-345.

Seiciuc Vladislav. On deve-
lopment of Intelligent Software 
Tools for solving of Integral Equa-
tions / Vladislav Seiciuc, Eleonora 
Seiciuc, Gheorghe Carmocanu // 
Conferință „Matematici aplicate și 
Industriale” (CAIM-2017), 14-17 
septembrie 2017, Iasi, România. – 
Iasi, 2017. – P. 85-86.

Seiciuc Vladislav. On some 
algorithms of spline methods in 
solving integral equations of se-
cond kind / Vladislav Seiciuc // Al 
noulea Congres al matematicieni-
lor din România, 28 iunie-03 iulie 
2019, Galati, România. – Galati, 
2019. – P. 750.

Seiciuc Vladislav. Particu-
laritățile elaborării cursului „Teoria 
probabilităţilor şi statistica mate-
matică” pe platforma electronică 
MOODLE / Vladislav Seiciuc, Vic-
tor Seiciuc // Conferința Stiințifi că 
Internațională CRUNT-2014 „Bu-
nele practici de instruire e-learning/
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online”, 24-27 septembrie 2014, 
Chişinău. – Chişinău, 2014. – 
P. 282-283.

Seiciuc Vladislav. Some Is-
sues in the Elaboration Course 
Theory of Probability and Mathe-
matical Statistic on E-learning / 
Vladislav Seiciuc, Victor Seiciuc // 
Contemporary Issues in Economy 
and Technology CIET 2016, 16-18 
iunie 2016, Split, Croatia. – Split : 
University of Split, 2016. – P. S-
232-S-240. 

Seiciuc Vladislav. Stări de re-
gres, stabile şi progress descrise 
de ecuaţii integrale in modelul 
dynamic biramural / Vladislav Sei-
ciuc, Eleonora Seiciuc, V.Topală // 
Analele știinţifi ce ale Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Mol-
dova. – Chişinău : UCCM, 2010. – 
P. 291-297.

***
Сейчук Владислав. О сходи-

мости в пространствах Лебега 
прямых-приближенных методов 
решения нелинейных сингуляр-
ных интегральных уравнений 
содержащие сопряжение от не-
известной функции / Владислав 
Сейчук // Труды XVIII Междуна-
родного симпозиума „Методы 
дискретных особенностей в за-
дачах математической физики” 
(МДОЗМФ-2017), 26-28 июня 
2017, Харьков. – Харьков, 2017. – 
С. 195-198.

Сейчук, Владислав. Прямые 
методы приближенного реше-
ния нелинейных и смешанных 
линейных сингулярных ине-
гральных уравнений на зам-
кнутых контурах // Proceedings 
„Integral Equations and Modeling 
of Applied Problems”(IEMAP- 
2005) dedicated in memory of 
univ. prof. V. Zolotarevschi. Vol. I / 
Vladislav Seiciuc. – Chișinău, 
2006. – P. 144-176. 

***
**Aioanei Dumitru Gh. Târnau-

ca. Chemarea vetrei strămoșești : 
[conține informații despre Vladis-
lav Seiciuc, prof. univ.] / Dumitru 
Gh. Aioanei. – Herța : Zelena Bu-
covina, 2007. – 117 p.

***
Ladaniuc, Victor. Vladis-

lav Seiciuc / Victor Ladaniuc // 
Localitățile Republicii Moldova : 
Intinerar documentar-publicistic 
ilustrat. Vol 5. – Chisinau : Dra-
ghiștea, 2005. – P. 281.

Seiciuc Vladislav // De la 
Cernăuți la vale... : Fișiere bio-

bibliografi ce / alcăt.: Sergiu Ca-
taranciuc, Mihai Patraș, Olga 
Patraș. – Chișinău : USM, 2014. – 
P. 237-238.

Seiciuc Vladislav [Resursă 
electronică] //  http://www.uccm.
md/ro/index.php/component/con-
tent/article?layout=edit&id=111 
(accesat: 30.10.2021).

Vladislav Seiciuc // Pavel, Va-
sile. Probotești față de Racovăț 
și Mihai Viteazu. – Chişinău : 
[S. n.], 2019 (Tipogr.„Colorma-
nia”). – P. 125-126.

Elena Barbos-Balinschi

Valentin ȚUREA
1952

Medic pediatru, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c.

S-a născut la 28 martie 
1952, la Dumeni, Râşcani.

Absolvent al Şcolii de 
Medicină din Bălţi (1970) 
şi a Facultăţii de Pediatrie 
a Institutului de Stat de 
Medicină din Chişinău; ac-
tualmente Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” 
(1979). Urmează secunda-
riatul clinic la Institutul de 
Pulmonologie al Academiei 
de Ştiinţe Medicale a Fe-
deraţiei Ruse (1979-1981), 
apoi studiile prin doctorat 
la Institutul de Pediatrie al 
Academiei de Ştiinţe Me-
dicale a Federaţiei Ruse 
(1985-1988). Susţine teza 
de doctor în ştiinţe medi-
cale cu tema „Функцио-

нальное состояние стро-
мальнго микроокружения 
костного мозга в норме и 
при остром лимфобласт-
ном лейкозе у детей” 
 (1989), iar în anul 2004 pe 
cea de doctor habilitat cu 
tema „Principii contempo-
rane de tratament al anemi-
ilor aplastice la copii”. 

În anii 1981-2001, deţine 
funcţia de asistent şi confe-
renţiar la Catedra pediatrie, 
iar în anii 2001-2011, este 
şef  al Catedrei pediatrie nr 
2 a Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu”. Din 
2011, deţine funcţia de 
profesor universitar, şef  
al Clinicii Hematologie şi 
Nefrologie, Departamentul 
Pediatrie al Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu”.

Este autor a peste 100 de 
lucrări ştiinţifi ce: „Principii 
contemporane de tratament 
al anemiilor aplastice la co-
pii” (2004); „Culegere de 
teste în pediatrie” (2005); 
„Dezvoltarea copilului şi 
conduita în maladiile nutriţi-
onale” (2007); „Fenilcetonu-
ria: Consultul medico-gene-
tic, dietoterapia, integrarea 
socială” (2008); „Evaluarea 
paraclinică în pediatrie” 
(2009); „Hematodepresii şi 
disfuncţiuni medulare”; „Pe-
diatrie” (2014) etc.

A fost coordonator a 
cinci proiecte internaţiona-
le, conducător a două teze 
de doctor în medicină.

Bibliografi e selectivă:
Culegere de teste în pediatrie / 

red.: Marcu Rudi, Valentin Ţurea. – 
Chişinău : CEP Medicina, 2005. – 
534 p.

Dezvoltarea copilului şi con-
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duita în maladiile nutriţionale / 
Alexandru Voloc, Valentin Ţurea, 
Marcu Rudi [et al.] ; red.: Alexan-
dru Voloc, Valentin Ţurea. – Chişi-
nău : Tipografi a Centrală, 2007. – 
312 p.  

Evaluarea paraclinică în pedi-
atrie : Îndrumar practic / Valen-
tin Ţurea, Ludmila Bologa, Ga-
lina Eşanu [et al.]. – Chişinău : 
Premier Pres, 2009. – 120 p.

Fenilcetonuria : Consultul medi-
co-genetic, dietoterapia, integra-
rea socială / Natalia Uşurelu, Va-
lentin Ţurea, Octavian Uşurelu [et 
al.]. – Chişinău : Policolor, 2008. – 
88 p. 

Pediatrie / Ninel Revenco, Marc 
Rudi, Valentin Ţurea [et al.] ; red.: 
Ninel Revenco. – Chișinău : [S. n.], 
2014. – 626 p.

Ţurea, Valentin. Hematodepresii 
și disfuncțiuni medulare / Valentin 
Ţurea ; Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu”. – Chișinău : Policolor, 
2012. – 184 p.

Ţurea, Valentin. Principii con-
temporane de tratament al anemi-
ilor aplastice la copii : Teză / Va-
lentin Ţurea. – Chişinău : [S. n.], 
2004. –  220 p.

***
Analiza comparativă a caracte-

risticilor infecţiei rotavirale la suga-
rii vaccinaţi şi nevaccinaţi : studiu 
prospectiv, descriptiv / Constantin 
Spânu, Ninel Revenco, Valentin 
Ţurea [et al.] // Revista de știinţe 
ale sănătăţii din Moldova. – 2019. – 
Nr 2 (19). – P. 4-12.

Anemia fi erodefi citară la ado-
lescenţi şi efi cacitatea terapeutică 
comparativă a preparatelor antia-
nemice hemoglovit, sorbifer şi fer-
fol / Galina Eșanu, Diana Iliescu, 
Valentin Ţurea [et al.] // Analele 
știinţifi ce ale USMF „Nicolae Tes-
temiţanu”. – 2012. – Nr 5 (13). – 
P. 308-311.

Challenges in clinical conside-
rations for congenital disorders 
of glycosylation / Valentin Ţurea, 
Adela Stamati, Alina Florica Ni-
colescu [et al.] // Buletin de Peri-
natologie. – 2020. – Nr 1 (86). – 
P. 18-22.

Comparative assessment of cli-
nical-paraclinical manifestations 
of rotavirus infection versus ge-
notypical variety in infants / Valen-
tin Ţurea, Ion Mihu, Radu Cojoca-
ru [et al.] // One Health and Risk 
Management. – 2021. – Nr 2. – 
P. 42-50.

Intoleranţa la lactoză la copiii și 
adolescenţii din Republica Moldo-
va : studiu translaţional / Alexan-
dru Voloc, Valentin Ţurea [et al.] // 
Revista de știinţe ale sănătăţii 
din Moldova. – 2015. – Nr 3. – 
P. 62-70.

Rolul eritrocitelor în hemostază  / 
Olesea Cibotari, Marian Vicol, 
Valentin Ţurea [et al.] // Analele 
știinţifi ce ale USMF „Nicolae Tes-
temiţanu”. – 2012. – Nr 5 (13). – 
P. 312-315. 

Rolul leucocitelor în procesul de 
hemostază / Galina Eșanu, Valen-
tin Ţurea, Rodica Bordian [et al.] // 
Analele știinţifi ce ale USMF „Nico-
lae Testemiţanu”. – 2012. – Nr 5 
(13). – P. 315-320.

Țurea, Valentin. Aplicarea poli-
morfi smelor genelor F8 şi F9 pen-
tru diagnostic al hemofi liei A şi B în 
Moldova / Valentin Ţurea, Natalia 
Șirocova, Marian Vicol // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2012. – Nr 4 
(36). – P. 159-163.

Țurea, Valentin. Hemofi lia la 
pacient de sex feminin. Prezenta-
re de caz / Valentin Țurea, Dorina 
Agachi, Maria Mihalachi // Buletin 
de perinatologie. – 2019. – Nr 2 
(83). – P. 108-111.

Țurea, Valentin. Immunogeni-
city, effi  cacy and safety of Nuwiq 
(human-cl rhFVIII) in previously 
untreated patients with severe 
haemophilia A-Interim results 
from the NuProtect Study / Valen-
tin Țurea // Haemophilia. – 2018. – 
Nr 2 (24). – P. 211-220.

***
Baciu, Gheorghe.Țurea Valen-

tin // Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenți ai USFM 
„Nicolae Testemițanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chișinău : [S. n.], 2012. – 
P. 150-151. 

Natalia-Maria Șveț

 Petru IAROVOI
1932

Medic, conferenţiar uni-
versitar, doctor habilitat în 
ştiinţe medicale, cercetător 
ştiinţifi c, Om Emerit al Re-
publicii Moldova.

S-a născut la 29 martie 
1932, la Corbu, Donduşeni.
Şi-a făcut studiile la Şcoa-

la primară din satul natal 
(1938-1946). A fost lăsat 
la „vatră” pentru a ajuta la 
lucrarea pământului şi în 
gospodărie (1946-1949). A 
urmat studiile (1949-1952), 
la şcoala de felceri şi moaşe 
din Bălţi; Institutul de Me-
dicină „Nikolai Pirogov” 
din Odesa, Ucraina (1952-
1958). Doctorand la In-
stitutul de Epidemiologie, 
Microbiologie şi Parazito-
logie din oraşul Kiev (1962-
1963). În anul 1971, susţine 
teza de doctor în ştiinţe 
medicale, iar în 1994, pe cea 
de doctor habilitat în ştiinţe 
medicale cu tema „Infl uen-
ţa factorilor sociali-naturali 
asupra procesului epide-
mic al infecţiilor intestinale: 
după materialele Republicii 
Moldova”.

După absolvire, activează 
în calitate de medic epide-
miolog şi igienist în Secţia 
sanitaro-epidemiologică a 
Spitalului raional Târnova; 
actualmente Donduşeni 
(1958-1959). A fost me-
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dic epidemiolog în Secţia 
sanitaro-epidemiologică a 
Spitalului raional Ocniţa 
(1959-1961); medic ordi-
nator la Catedra boli infec-
ţioase a Institutului de Stat 
de Medicină din Chişinău 
(1961-1962); medic sanitar 
principal de stat în cadrul 
Ministerului Sănătăţii al 
RSSM (1963-1964). În pe-
rioada anilor 1964 şi 1973, 
a deţinut funcţia de vicemi-
nistru al Sănătăţii şi medic 
sanitar principal de Stat al 
RSSM (1964-1973).

În această perioadă ini-
ţiază şi dirijează un şir de 
programe antiepidemice, 
cum ar fi : organizarea şi re-
animarea serviciului sanitar 
de stat; deschiderea facultă-
ţii Medicină Preventivă şi a 
cursurilor de perfecţionare 
a cadrelor serviciului sanita-
ro-epidemiologic în cadrul 
Institutului de Medicină; 
construcţia de edifi cii pen-
tru funcţionarea staţiilor 
sanitaro-epidemiologice în 
mai multe raioane; a Staţiei 
epidemiologice republicane 
etc.

A activat ca asistent la 
Catedra boli infecţioase a 
Institutului de Stat de Me-
dicină, actualmente Uni-
versitatea de Stat de Medi-
cină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” (1973-1974); 
vicedirector pe ştiinţă, şef  
de laborator la Institutul 
de Igienă şi Epidemiologie 
din Chişinău (1974-1988), 
unde este conducător şti-
inţifi c şi executor al mai 
multor teme de cercetare; 
şef  al Laboratorului Epi-
demiologia Hepatitelor Vi-
rale din cadrul Institutului 
de Medicină Preventivă şi 

Clinică din Chişinău (1988-
1995). Ulterior, între anii 
1995-2001, este transferat 
în aceeaşi funcţie, în cadrul 
Centrului Naţional Ştiinţifi -
co-Practic de Medicină Pre-
ventivă. A activat în calitate 
de cercetător ştiinţifi c prin-
cipal în Laboratorul Epide-
miologia Hepatitelor Virale 
al Centrului Naţional Ştiin-
ţifi co-Practic de Medicină 
Preventivă (2001-2006). A 
fost şef  al Laboratorului 
Epidemiologia Hepatitelor 
Virale al Centrului Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medi-
cină Preventivă (2006).

Domeniile de cerceta-
re au vizat epidemiologia, 
microbiologia, virusologia, 
parazitologia, igiena, ecolo-
gia. Are publicate circa 300 
de lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 
10 monografi i.

Rezultatele obţinute în 
Laboratorul Epidemiologia 
Hepatitelor Virale, au stat la 
baza „Programului naţional 
de combatere a hepatitelor 
virale B, C şi D”, program 
aprobat prin hotărârea Gu-
vernului Republicii Moldo-
va. Este principalul autor al 
acestui program, precum şi 
al altor documente cu carac-
ter de directivă şi instructaj 
privind combaterea hepati-
telor virale.

În activitatea sa din acei 
ani se înscriu încă multe alte 
măsuri de valoare, cum ar 
fi : a) acţiunea de protejare 
a hotarelor republicii (a fost 
creat punctul de carantină 
sanitară cu 3 unităţi: la tre-
cerea peste Prut, în zona sa-
tului Leuşeni, la staţia fero-
viară Ungheni); b) acţiunea 
antipesticide, pentru prima 
dată în ex-Uniunea Sovieti-

că guvernul a aprobat hotă-
rârea „Cu privire la situaţia 
în ocrotirea sănătăţii vizavi 
de aplicarea chimicalelor 
toxice în RSSM”, hotărâre 
ce cuprinde multe acţiuni 
de reglementare şi control, 
crearea de laboratoare spe-
ciale, instruirea cadrelor în 
utilizarea corectă a pestici-
delor; c) acţiunea antista-
ţie atomo-electrică, a cărei 
construcţie era prevăzută la 
Cuciurgan. 

A fost preşedinte al Co-
mitetului raional Ocniţa al 
sindicatului şi al Comitetu-
lui republican al sindicatului 
„Sănătatea” (1960-1962); 
vicepreşedinte al Societăţii 
ştiinţifi ce a epidemiologilor, 
microbiologilor şi parazito-
logilor din Republica Mol-
dova (2005).

A fost membru al Pre-
zidiului Comitetului Cen-
tral al Societăţii „Crucea 
Roşie” din RSSM (1965-
1974); membru al Consi-
liului ştiinţifi c al Institutului 
de Igienă şi Epidemiologie 
(1974-1988); membru al 
Consiliului ştiinţifi c al Insti-
tutului de Medicină Preven-
tivă şi Clinică (1988-1995); 
membru al Consiliului şti-
inţifi c specializat de susţi-
nere a tezelor în medicina 
preventivă (1993); membru 
al Consiliului ştiinţifi c al 
Centrului Naţional Ştiin-
ţifi co-Practic de Medicină 
Preventivă (1995); membru 
titular al Academiei Naţi-
onale de Ştiinţe Ecologi-
ce din Republica Moldova 
(2003).

 De-a lungul carierei sale 
a fost menţionat cu mai 
multe distincţii onorifi ce: 
Medalia jubiliară „Pentru 
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vitejie în muncă” (1970); 
Medalia „Veteran al mun-
cii” (1987).

 

Bibliografi e selectivă:
*Cartea sănătăţii : Culegere de 

sfaturi medicale şi sanitare / al-
căt.: Petru Iarovoi, S. Zelţman. – 
Chişinău : Cartea moldoveneas-
că, 1967. – 307 p.

***
Iarovoi, Petru. Combaterea 

difteriei în Republica Moldova / 
Petru Iarovoi // Sănătate publi-
că, economie şi management în 
medicină. – 2011. – Nr 2 (37). – 
P. 72-76.

Iarovoi, Petru. Combaterea te-
tanosului în Republica Moldova / 
Petru Iarovoi // Sănătate publi-
că, economie şi management în 
medicină. – 2010. – Nr 3 (34). – 
P. 48-52.

Iarovoi, Petru. Combaterea 
tusei convulsive în Republica 
Moldova / Petru Iarovoi // Sănă-
tate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2011. – 
Nr 5 (40). – P. 69-71.

Iarovoi, Petru. Morbiditatea 
prin hepatita virală B şi rezulta-
tele combaterii ei în Republica 
Moldova / Petru Iarovoi // Curierul 
medical. – 2013. – Nr 5 (56). – 
P. 36-40.

Iarovoi, Petru. Semnifi caţia 
epidemiologică a unor factori de 
mediu în procesul epidemic al 
hepatitei virale A în Republica 
Moldova / Petru Iarovoi, Con-
stantin Râmis, Marina Isac // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2010. – Nr 5 (28). – P. 102-105.

Nivelul infectării cu virusul hepa-
titei B a femeilor gravide din diferite 
zone geografi ce ale Republicii Mol-
dova / Petru Iarovoi, Marina Isac, 
Vasile Andriuţă [et al.] // Curierul 
medical. – 2011. – Nr 5 (323). – 
P. 37-42.

Studiul de seroprevalenţă pri-
vind hepatitele virale B şi C în 
contingentul femeilor de vârstă 
fertilă din Republica Moldova / 
Petru Iarovoi, Marina Isac, Angela 
Vrânceanu-Beneş [et al.] // Să-
nătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2010. – 
Nr 1 (30). – P. 38-41.

Studiul nivelului de infectare 
cu virusul hepatic C a pacienţilor 
hemodializaţi şi a personalului 
din secţia de hemodializă / Pe-
tru Iarovoi, Constantin Spânu, 
Marina Isac [et al.] // Sănătate 
publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2012. – 
Nr 5 (44). – P. 72-75.

Studiul nivelului de infectare cu 
virusul hepatitei virale C a femei-
lor de vârstă fertilă din Republica 
Moldova / Petru Iarovoi, Marina 
Isac, Ludmila Guţu [et al.] // Să-
nătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2012. – 
Nr 1 (40). – P. 10-12.

Unele aspecte epidemiologice 
ale hepatitei virale C în Republi-
ca Moldova în perioada anilor 
1992-2010 / Petru Iarovoi, Marina 
Isac, Ludmila Guţu [et al.] // Ana-
lele ştiinţifi ce ale USMF „N. Tes-
temiţanu”. – 2011. – Nr 2 (12). – 
P. 65-70.

***
Doctor habilitat în medicină, 

Om Emerit al Republicii Mol-
dova Petru Iarovoi : Un semi-
centenar de activitate în do-
meniul medicinei preventive : 
(Alocuţiune aniversară) / Petru Ia-
rovoi ; Centrul Naţional Ştiinţifi co-
Practic de Medicină Preventivă. – 
Chişinău : CEP Medicina, 2007. – 
90 p. – (Savanţi-medici iluştri).

Ţopa, Tudor. Iarovoi Petru / Tu-
dor Ţopa // Localităţile Republicii 
Moldova : Itinerar documentar-pu-
blicistic ilustrat. Vol. 4 : Ci-Cor. – 
Chişinău : Draghiştea, 2002. – 
P. 544.  

Natalia-Maria Șveţ

Gheorghe GHEORGHIU
1922-2009

Prozator, publicist şi isto-
ric literar. 

S-a născut la 30 martie 
1922, la Vulcăneşti, Cahul 
(România Mare). A decedat 
la 4 aprilie 2009, la Chişi-
nău. 
Şi-a făcut studiile la Liceul 

de băieţi „Regele Carol II” 
din Bolgrad (1934-1940) 
şi Facultatea de Filologie a 
Institutului Pedagogic de 
Stat „Ion Creangă”; actual-
mente Universitatea de Stat 
„Ion Creangă” din Chişi-
nău (1951-1956).

Concomitent cu studii-
le activează ca profesor de 
limba şi literatura română 
la Vulcăneşti (1944-1948, 
1951-1953), Dubăsarii Vechi 
(1953-1954) şi Ciopleni, 
Criuleni (1954-1956).

Exercită diverse funcţii la 
diferite ediţii periodice: se-
cretar responsabil la gazeta 
raională „Octombrie” din 
Vulcăneşti (1948-1951), şef  
de Secţie proză la revista 
„Nistru” (1962-1964), ul-
terior redactor-şef  adjunct 
al acestei publicaţii (1968-
1977). În perioada 1977-
1982, deţine funcţia de 
redactor-şef  la Editura „Li-
teratura artistică”, iar între 
anii 1982 şi 1984, consul-
tant în Secţia proză a Uniu-
nii Scriitorilor din Moldova. 

În anii de liceu debu-
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tează cu poezii în revista 
bolgrădeană „Bugeacul” 
(1939). După 1945, publică 
versuri în ziarele „Tineri-
mea Moldovei”, în revis-
tele „Moldavia” (Bolgrad), 
„Prepoem” (Bucureşti), în 
culegerile colective „Gla-
suri tinere” şi „Moldova 
tânără”. 

Deşi debutează cu poezii, 
se afi rmă ulterior ca pro-
zator. În 1955 vede lumi-
na tiparului prima sa carte, 
culegerea de proze scurte 
„Început de primăvară”, 
urmată de povestiri, schiţe, 
romane, eseuri, medalioane 
şi recenzii literare adunate 
în volumele: „Drumuri şi 
poteci” (1958); Povestea unui 
băieţel de aur (1962); „Căldura 
pământului” (1965); „Poarta 
spre lume” (1966); „Ninsori 
în primăvară” (1974); „În-
toarcere la dragoste”(1984) 
etc. A scris eseuri despre 
unii poeţi şi prozatori din 
Bugeac. 

Este autor al unor cărţi 
destinate copiilor şi adoles-
cenţilor: „Căpitanii «Fulge-
rului»” (1972); „Bună ziua... 
Mulţumesc... La revede-
re...” (1979); „Ursa mare” 
(1977); „Trandafi rul albas-
tru” (1980); „Comoara fră-
ţiorului” (1982) etc. 

Unele din lucrările sale au 
fost traduse în limbile rusă, 
bielorusă, armeană, ciuvaşă, 
ucraineană, cehă, letonă. La 
rândul său, a efectuat tradu-
ceri din proza rusă şi a altor 
popoare.

A scris o serie de artico-
le privind istoria literaturii 
basarabene, înmănuncheate 
mai târziu în volumul „Des-
tine literare: în zarea anilor, 
scriitori de ieri, scriitorii de 
azi” (1999). 

Membru al Uniunii Scrii-

torilor din Moldova (1958).    
S-a învrednicit de mai 

multe premii printre care: 
Premiul Ministerului Învă-
ţământului din Republica 
Moldova, pentru cea mai 
bună carte pentru copii 
(1972); Premiul Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
la concursul republican de 
proză scurtă (1974); Pre-
miul Uniunii Scriitorilor 
şi al Comitetului de Stat 
pentru Edituri, Poligrafi e şi 
Comerţul cu Cărţi, pentru 
romanul „Ninsori în primă-
vară” (1977); Premiul Uni-
unii Scriitorilor, pentru un 
grupaj de articole privind 
istoria literaturii basarabe-
ne (1995). În 1995 i se de-
cernează Medalia „Meritul 
Civic”.

A se vedea şi articolele din  
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 113-115; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 122-123.

Bibliografi e selectivă:
Gheorghiu, Gheorghe. De-

votată cuvântului : [despre 
creaţia poetei, prozatoarei, şi 
jurnalistei Claudia Partole] / 
Gheorghe Gheorghiu // Litera-
tura şi arta. – 2008. – 18 sept. – 
P. 4. 

Gheorghiu, Gheorghe. Însetat 
de pace : [despre poetul Teodor 
Nencev] / Gheorghe Gheorghiu // 
Literatura şi arta. – 2004. – 4 no-
iem. – P. 4. 

Gheorghiu, Gheorghe. Plecat-
am doi de prin Bugeac : [despre 
scriitorul, publicistul şi traducăto-
rul Gheorghe Marin] / Gheorghe 
Gheorghiu // Literatura şi arta. – 
2004. – 14 oct. –P. 5. 

***
Gheorghiu Gheorghe // Dicţi-

onarul general al literaturii româ-
ne : Vol. 3 : E-K. – Bucureşti : 
Univers Enciclopedic, 2005. – 
P. 317.

Gheorghiu Gheorghe // Scriitorii 
Moldovei în lectura copiilor şi ado-

lescenţilor : dicţ. biobibliogr. / Bibli-
oteca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă”. – Chişinău, 2004. – 
P. 191-195.

Păsat, Dumitru. Gheorghe 
Gheorghiu : destoinic fi u al Bu-
geacului : [despre scriitorul Gheor-
ghe Gheorghiu] / Dumitru Păsat // 
Literatura şi arta. – 2012. – 5 apr. – 
P. 8. 

Proca, Ion. Gheorghe Gheor-
ghiu // Proca, Ion. Amintiri de pe 
când erau cu noi / Ion Proca. – 
Chişinău : [S. n.], 2007. – P. 9.

 Natalia-Maria Șveţ                                                     

Alexandru ŢURCANU
1962-2016

Actor şi regizor de teatru. 
S-a născut la 31 martie 

1962, la Fântâniţa, Drochia. 
A decedat la 20 iunie 2016, 
la Cahul.

A absolvit şcoala medie 
din satul de baştină (1979); 
Şcoala Superioară de Teatru 
„B. V. Şciukin” de pe lângă 
Teatrul „E. Vahtangov” din 
Moscova (1987).

După absolvire a acti-
vat în calitate de actor la 
Teatrul Republican „Lu-
ceafărul” (1987-1989), la 
Teatrul-Parc de Cultură şi 
Etnografi e „I. Creangă” 
din Chişinău (1989-1991) 
şi la Teatrul Republican 
Muzical-Dramatic „B. P. 
Hasdeu” din Cahul (1991-
1999). Din 2000 până în 
2010 a exercitat funcţia de 
director artistic şi regizor al 
Teatrului din Cahul.

S-a produs în circa 50 de 
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roluri, printre care se nu-
mără Andron din „Păsările 
tinereţii noastre”; Marc Re-
gul din „Căderea Romei”; 
Dumitrache din „O noap-
te furtunoasă”; Dragomir 
din „Năpasta”; Ioan Vodă 
din „Apusul de soare se 
amână”; Profi r din „Vom 
trăi şi vom vedea”; Adam 
din „Molda”; Băcanul din 
„Rinocerii”; Iaromir din 
„Decebal”; Hagi Pană din 
„Muntele şi valea”; Timo-
teo din „Mătrăguna”; Fere-
ceş din „Mincinosul” etc.

A debutat în regie, în 
1992, cu spectacolul „Stan 
Păţitul” după Ion Creangă, 
pentru a aborda pe parcurs 
aproximativ 30 de texte 
dramatice de diversă com-
plexitate şi factură.

A semnat scenografi a la 
peste 20 de spectacole, mu-
zica la 8 din achiziţiile reper-
toriale ale teatrului, realizând 

şi coloana sonoră a altor 
câteva: „Ţara broscuţelor”; 
„Jocul dragostei şi al întâm-
plărilor”; „Cleopatra”; „Alba 
ca Zăpada şi cei patru amici”; 
„Aventurile Iedului Alb”; 
„Cartierul latin”; „Aventurile 
Scufi ţei Roşii”; „Un moldo-
vean”; „Antigona”; „La gura 
sobei”; „O zi de vară”; „Tea-
tru în carnaval” etc.

De asemenea, s-a re-
marcat ca autor de versuri 
şi texte dramatice. Piesa 
„Aventurile Iedului Alb” a 
fost menţionată la Concur-
sul naţional de dramaturgie 
(1997).

În palmaresul său, regizo-
rul deţine Premiul II, ob-
ţinut în cadrul Festivalului 
Naţional de Teatru „Nenea 
Iancu” pentru spectacolul 
„Năpasta” (2002); Premiul 
pentru cea mai originală 
realizare scenică decer-
nat în cadrul Galei UNI-

TEM-2004 pentru specta-
colul „Jocul dragostei şi al 
întâmplării” după piesa lui 
P. Marivaux; Premiul UNI-
TEM-2007 pentru contri-
buţia la dezvoltarea artei 
teatrale.

Bibliografi e selectivă:
Ţurcanu, Alexandru. Pun inima 

pe-a sorţilor balanţă / Alexandru 
Ţurcanu ; red.: Alexandru Manoil. – 
Chişinău : [S. n.], 2016. – 136 p.

*** 
**Alexandru Ţurcanu : [actor şi re-

gizor la Teatrul Republican Muzical-
Dramatic „B. P. Hasdeu” din Cahul] // 
Info-masca. – 2002. – Nr 4 (10).

Manoil, Alexandru. Fântânile 
lui Sandu Ţurcanu : [despre Ale-
xandru  Ţurcanu, actor la Teatrul 
Republican Muzical-Dramatic „B. 
P. Hasdeu” din Cahul] / Alexandru 
Manoil // Moldova suverană : Seria 
a opta. – 2002. – 4 sept. – P. 4. Ma-
noil, Alexandru. Ţurcanu Alexan-
dru // Manoil, Alexandru. 88 & 333 
copământeni / Alexandru Manoil. – 
Cahul : Labirint, 2016. – P. 627.  

 Natalia-Maria Șveţ



Aprilie sau prier este a patra lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele patru luni 
gregoriene cu o durată de 30 de zile.

Aprilie începe (astrologic) cu soarele în semnul Berbecului şi sfârşeşte în semnul Taurului. Din 
punct de vedere astronomic, luna aprilie începe cu soarele în constelaţia Peştilor şi se sfârşeşte 
cu soarele în constelaţia Berbecului.

Numele lunii aprilie (latină: Aprilis) vine de la cuvântul latinesc aperio, -ire = a deschide, deo-
arece în aprilie se deschid mugurii plantelor. Înainte de anul 700 î.Hr., luna aprilie era a doua lună 
a anului în calendarul roman şi avea 29 de zile. După ce Iuliu Cezar a introdus calendarul iulian 
în 45 î.Hr., luna aprilie avea 30 de zile şi devenea a patra lună a anului.

Grecii numeau luna aprilie Mounichion. În tradiţia poporului român luna aprilie se numeşte 
Prier, Florariu, traista-n băţ. Aprilie începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca şi Iulie în toţi anii şi 
ca Ianuarie în anii bisecţi.

Soarele răsare la începutul lunii aprilie la ora 06:57 şi apune la ora 19:43, iar la sfârşitul lunii 
răsare la ora 06:08 şi apune la ora 20:19.

Fazele Lunii: la 3 aprilie – Luna la Primul Pătrar 21:39; la 11 aprilie – Lună Plină (Luna începe 
să descrească) 09:08; la 19 aprilie – Luna la Ultimul Pătrar 12:57; la 26 aprilie – Lună Nouă (Luna 
începe să crească) 15:16. 

Aprilie
2022

Luni   4 11 18 25  
Marți   5 12 19 26
Miercuri  6 13 20 27
Joi    7 14 21 28
Vineri  1 8 15 22 29
Sâmbătă 2 9 16 23 30
Duminică 3 10 17 24 
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100 de ani de la naşterea lui 

Boris Stegărescu, interpret şi 
regizor (1 apr. 1922 – 13 mai 
1995).

95 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Batâr, profesor 
universitar, doctor habilitat în 
chimie (1 apr. 1927 – 6 noiem. 
2014). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 119-120; CN 2007, 
p. 139-140; CN 2017, p. 175.

75 de ani de la naşterea lui 
Pavel Proca, critic de tea-
tru, scriitor, Maestru în Artă 
(1 apr. 1947 – 6 iun. 2012). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 128-129; CN 2017, p. 173.

70 de ani de la naşterea lui 
Boris Jankov, pictor, stabilit 
la Strunica, Republica Mace-
donia (1 apr. 1952). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 129.

90 de ani de la naşterea lui 
Mircea Flonta, fi losof, spe-
cialist în teoria cunoaşterii 
epistemologiei, fi losofi a lim-
bajului, doctor în fi losofi e, 
profesor universitar, traducă-
tor, membru corespondent al 
Academiei Române. (1 apr. 
1932).

90 de ani de la naşterea 
Adelaidei Mateescu, ingi-
ner român, doctor în ingineria 
telecomunicaţiilor, profesor 
universitar, membru al Aca-
demiei de Ştiinţe Tehnice a 
României, originară din Ba-
sarabia (1 apr. 1932 – 20 mai 
2009). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 140.

80 de ani de la naşterea Ga-
brielei Adameşteanu, pro-
zatoare, jurnalistă şi traducă-
toare română (2 apr. 1942). 
A se vedea şi art. din CN. 2002, 
p. 120-121.

100 de ani de la naşterea 
lui Misail Chiriţă, actor de 
teatru şi fi lm (4 apr. 1922 – 
30 sept. 1993).

150 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Tzigara-Samur-
caş, muzeolog, istoric de artă 
şi etnograf  român, doctor în 
fi losofi e, profesor universi-
tar, membru corespondent 

al Academiei Române (4 apr. 
1872 – 1 apr. 1952). 

90 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Wilhelm Ostwald, 
chimist, fi zician, fi lozof, cer-
cetător ştiinţifi c, inventator şi 
profesor universitar german, 
unul dintre fondatorii chimiei 
fi zice moderne, laureat al Pre-
miului Nobel pentru chimie 
(2 sept. 1853 – 4 apr. 1932). 
A se vedea şi art. din CN 2013, 
p. 219-220.

90 de ani de la naşterea lui 
Ion Suveică, matematician, 
doctor habilitat în matema-
tică, conferenţiar universitar 
(5 apr. 1932). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 129.

80 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Goia, muzician, di-
rijor şi pedagog (5 apr. 1942). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 122-123; CN 2017, p. 178.

70 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Cucu, inginer 
programator, ex-ministru al 
industriei şi comerţului, preşe-
dinte de onoare al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a Republi-
cii Moldova (5 apr. 1952). 

90 de ani de la naşterea lui 
Fănuş Neagu, nuvelist, ro-
mancier, dramaturg, publi-
cist, actor şi scenarist român, 
membru titular al Academiei 
Române (5 apr. 1932 – 24 mai 
2011). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 121-122; CN 2017, 
p. 178-179.

400 de ani de la naşterea lui 
Vincenzo Viviani, matema-
tician şi om de ştiinţă italian. 
A fost discipol al lui Galileo, 
membru al Societăţii Regale 
din Londra şi al Academiei de 
Ştiinţe Franceze (5 apr. 1622 – 
22 sept. 1703). 

100 de ani de la naştera lui 
Anatol Gugel, poet, eseist 
şi traducător (6 apr. 1922). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 124-125; CN 2012, p. 130; 
CN 2017, p. 179.

65 de ani de la naşterea lui 
Ghenadie Ciobanu, compo-
zitor, doctor în studiul artelor, 

profesor universitar, politici-
an, ex-ministru al culturii al 
Republicii Moldova (6 apr. 
1957). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 143-144; CN 2017, 
p. 179-180.

95 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Dimitrie Popovici-
Bayreuth, cântăreţ de operă 
(bas-bariton) şi profesor ro-
mân (18 aug. 1860 – 6 apr. 
1927). 

70 de ani de la naşterea lui 
Nichita Danilov, poet, pro-
zator, eseist şi publicist român 
(7 apr. 1952). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 127-128; CN 
2017, p. 181.

100 de ani de la naşterea lui 
Traian Uilăcan (Ulecan), 
cântăreţ de operă (tenor dra-
matic) şi muzică populară 
(9 apr. 1922 – 12 dec. 1993).

75 de ani de la naşterea 
Agafi ei Usatâi, biolog, doc-
tor habilitat în biologie, pro-
fesor universitar, cercetător 
ştiinţifi c şi inventator (9 apr. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2017, p.182-183.

65 de ani de la naşterea La-
risei Popov (Alexandrov), 
canoistă, Maestru Emerit al 
Sportului (9 apr. 1957).

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Patrick Manşon, 
medic, bacteriolog, epidemi-
olog şi cercetător ştiinţifi c 
englez, unul dintre principalii 
reprezentanţi ai medicinii tro-
picale moderne (3 oct. 1844 – 
9 apr. 1922). 

110 ani de la naşterea lui 
Igor Krupenikov, geograf, 
specialist în domeniul genezei, 
georgafi ei, cartografi ei, boni-
tăriei, protecţiei antieroziona-
le a solurilor, doctor habilitat 
în geografi e, profesor univer-
sitar, membru de onoare al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (10 apr. 1912 – 1 sept. 
2013).

110 ani de la naşterea lui Ilie 
Cleopa, arhimandrit, mare 
duhovnic al Bisericii Ortodo-
xe Române (10 apr. 1912 – 
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12 febr. 1998).

565 de ani de la urcarea pe 
tronul Moldovei a lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt (12 apr. 
1457 – 2 iul. 1504). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 132-133; 
CN 2018, p. 144-145.

90 de ani de la naşterea lui 
Liubomir Iorga, instrumen-
tist, dansator, actor, muzician 
şi meşter de instrumente mu-
zicale populare (12 apr. 1932 –
7 noiem. 2014). A se vedea şi 
art. din CN 2007, p. 146-147.

75 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Petre Gheor-
ghian, preot, poet, prozator, 
pedagog, fotograf  şi apicultor 
(26 mar. 1886 – 12 apr. 1947). 
A se vedea şi art. din CN 2016, 
p. 104.

150 de ani de la naşterea lui 
Georges Urbain, chimist, 
doctor în chimie, profesor 
universitar francez, director 
al Institutului de Chimie din 
Paris, membru al Academiei 
de Ştiinţe din Paris, membru 
de onoare al Academiei Ro-
mâne (12 apr. 1872 – 5 noiem. 
1938).

60 de ani de la naşterea 
Elenei Sambriş, doctor în 
studiul artelor şi culturolo-
gie, conferenţiar universitar 
(13 apr. 1962).

125 de ani de la naşterea lui 
Emil Pop, botanist, doctor 
în ştiinţe biologice, cercetător 
ştiinţifi c, profesor universitar 
român, membru titular al Aca-
demiei Române, întemeietorul 
palinologiei româneşti (13 apr. 
1897 – 14 iul. 1974). A se vedea 
şi art. din CN 2017, p. 188-189. 

100 de ani de la naşterea lui 
Victor Toma, inginer electro-
nist, constructorul primului 
calculator din România, mem-
bru de onoare al Academiei 
Române, originar din Basara-
bia (14 apr. 1922 – 28 noiem. 
2008). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 133-134.

70 de ani de la naşterea lui 
Constantin Tofan, pictor, 
doctor în fi losofi e, profesor 

universitar român (14 apr. 
1952).

160 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Leon, biolog român, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c, întemeietorul 
parazitologiei din România 
(15 apr. 1862 – 4 oct. 1931).

570 de ani de la naşterea lui 
Leonardo da Vinci, pictor, 
sculptor, arhitect, muzician, 
inginer inventator, anatomist, 
geolog, cartograf, botanist şi 
scriitor italian, cel mai de sea-
mă reprezentant al Renaşterii 
italiene din perioada de apo-
geu a acesteia (15 apr. 1452 – 
2 mai 1519). A se vedea şi art. 
din CN 2009, p. 123-125. 

95 de ani de la naşterea lui 
Eugen Pricope, muzicolog, 
dirijor, critic muzical, anima-
tor al vieţii muzicale şi scriitor 
român (16 apr. 1927 – 3 mai 
1992).

70 de ani de la naşterea lui 
Sergiu Certan, economist, 
doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, membru 
corespondent al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (17 apr. 
1952 ). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 135-136.

70 de ani de la înfi inţarea 
Studioului cinematografi c 
„Moldova-Film” (17 apr. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 132-133; CN 2017, 
p. 191-192. 

80 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Jean Baptiste 
Perrin, fi zician, chimist, doc-
tor în ştiinţe fi zice, profesor 
universitar, cercetător ştiinţifi c 
francez, laureat al Premiului 
Nobel pentru fi zică (30 sept. 
1870 – 17 apr. 1942). 

90 de ani de la naşterea lui 
Spiridon Mocanu, dansator, 
coregraf  şi creator de perso-
naje scenice, Artist al Popo-
rului din Republica Moldova 
(18 apr. 1932 – 20 iul. 2007). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 134-135; CN 2007, p. 149; 
CN 2017, p. 193. 

140 de ani de la naşterea 

lui Victor Gomoiu, medic 
chirurg, istoric al medicinei, 
doctor în medicină, profesor 
universitar român, fondator 
al Societăţii române de isto-
ria medicinii (18 apr. 1882 – 
6 febr. 1960).

250 de ani de la naşterea lui 
David Ricardo, economist 
englez, reprezentant al Şcolii 
Clasice de Economie (18 apr. 
1772 – 11 sept. 1823). 

80 de ani de la naşterea lui 
Mihail Gârnu, actor de tea-
tru (19 apr. 1942).

140 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Charles Darwin, 
geolog, biolog, autor de cărţi, 
celebru naturalist britanic, 
fondatorul teoriei referitoare 
la evoluţia speciilor prin se-
lecţie naturală (12 febr. 1809 – 
19 apr. 1882). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 149-150; CN 
2009, p. 61.

140 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Vasile Conta, 
fi lozof, poet, profesor şi po-
litician român, fi gură proe-
minentă a culturii progresiste 
(15 noiem. 1845 – 21 apr. 
1882). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 151-152.

140 de ani de la naşterea lui 
Percy Williams Bridgman, 
fi losof  şi fi zician american, 
laureat al Premiului Nobel 
pentru fi zică (21 apr, 1882 – 
20 aug. 1961). A se vedea şi art. 
din  CN 2007, p. 152-153.

85 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Caraciobanu, ac-
tor de teatru şi fi lm (22 apr. 
1937 – 14 noiem. 1980). A se 
vedea şi art. din CN 1997, p. 73-
74; CN 2007, p. 153; CN 2017, 
p. 194-195.

125 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion Ghica, mate-
matician, politician, diplomat, 
profesor şi scriitor român, 
membru al Academiei Ro-
mâne (12 aug. 1816 – 22 apr. 
1897). A se vedea şi art. din CN 
2006, p. 254-255.

90 de ani de la naşterea 
Anetei Păvălache, cânţă-



186

A p r i l i e
teaţă română de operă (so-
prană spintă), lied şi oratoriu 
(23 apr. 1932 – 13 iun. 2017). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 156-157.

60 de ani de la naşterea lui 
Petru Strelciuc, artist în or-
chestră, Om Emerit (24 apr. 
1962).

100 de ani de la naşterea lui 
Ion Mahu, doctor în pedago-
gie, profesor universitar, ino-
vator (25 apr. 1922 ). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 136-137; 
CN 2012, p. 136-137.

95 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Eşanu, cântăreţ 
(bariton) de muzică populară 
şi romanţe (25 apr. 1927 − 19 
mar. 1996). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 137-138; CN 
2017, p. 196.

70 de ani de la naşterea lui 
David Ceban, matematician, 
doctor în ştiinţe fi zico-mate-
matice, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c (25 apr. 

1952). A se vedea şi art. din CN 
2017, p.196-197.

90 de ani de la naşterea Liei 
Manoliu, atletă română, cam-
pioană olimpică, deţinătoare 
de un record de longevitate 
olimpică, menţionată în Cartea 
Recordurilor (25 apr. 1932 – 
9 ian. 1998). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 136.

100 de ani de la naşterea 
lui Ştefan Augustin Doinaş, 
poet, eseist, critic literar, tra-
ducător şi dramaturg român, 
membru al Academiei Ro-
mâne (26 apr. 1922 – 25 mai 
2002). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 138-139.

90 de ani de la naşterea lui 
Michael Smith, biochimist 
canadian de origine britanică, 
om de afaceri, doctor în ştiinţe 
biochimice, cercetător ştiinţi-
fi c, laureat al Premiului Nobel 
pentru chimie (26 apr. 1932 – 
4 oct. 2000). 

140 de ani de la naşterea lui 

Theodor Angheluţă, ma-
tematician, doctor în mate-
matică, profesor universitar, 
membru de onoare al Acade-
miei Române (28 apr. 1882 – 
30 mai 1964). 

60 de ani de la naşterea lui 
Tudor Andriuţă, actor de 
teatru şi cinema, Artist Emerit 
(29 apr. 1962).

95 de ani de la naşterea lui 
Virgil Cândea, istoric, fi lo-
zof, teolog, bibliolog, profesor 
universitar român, membru 
titular al Academiei Române 
(29 apr. 1927 – 16 febr. 2007). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 139-140; CN 2017, p. 198-
199.

245 de ani de la naşterea 
lui Carl Friedrich Gauss, 
matematician, fi zician, geode-
zist şi astronom german (30 
apr. 1777 – 23 febr. 1855). 
A se vedea şi art. din CN 2005, 
p. 64-65.
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Mircea FLONTA
1932

Filozof  român, specialist 
în teoria cunoaşterii epis-
temologiei, fi losofi ei lim-
bajului, doctor în fi losofi e, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c, traducător, 
membru corespondent al 
Academiei Române. 

S-a născut la 1 aprilie 
1932, în localitatea Supur, 
judeţul Satu Mare.

Dupa absolvirea Liceu-
lui „Gheorghe Şincai” din 
Baia Mare, şi-a făcut stu-
diile la Facultatea de Fi-
lozofi e a Universităţii din 
Bucureşti (1951-1955). În 
1970 a susţinut doctoratul 
în fi lozofi e, în cadrul ace-
leiaşi facultăţi, cu o lucrare 
despre epistemologia gene-
tică. În cadrul Şcolii Doc-
torale şi-a axat cercetările 
din ultima perioada pe cur-
surile lui Wittgenstein de la 
Cambridge şi asupra teoriei 
cunoaşterii: relaţia formă-
conţinut, necesar-contin-
gent. A benefi ciat de bursa 
Humboldt de repetate ori: 
(1972-1973, 1985, 1991). 
Domeniile de specializa-
re sunt: teoria cunoaşterii, 
epistemologia si fi losofi a 
limbajului.

În prezent este profesor 
emerit la Facultatea de Fi-
lozofi e din cadrul Universi-
tăţii din Bucureşti. Şi-a con-
sacrat 60 de ani activităţii 

didactice, care s-a centrat 
pe epistemologia clasică şi 
analitică, teoria cunoaşterii 
ştiinţifi ce, fi lozofi a limba-
jului, gândirea lui Imma-
nuel Kant şi a lui Ludwig 
Wittgenstein.

Concomitent cu activita-
tea didactică a desfăşurat 
o amplă activitate de cer-
cetare, consacrată fi losofi ei 
lui Wittgenstein, aducând 
contribuţii esenţiale la in-
vestigarea infrastructurii 
fi losofi ce a unor tradiţii de 
cercetare ştiinţifi că, la pro-
blematica evoluţiei cunoaş-
terii ştiinţifi ce şi a relaţii-
lor dintre teorii ştiinţifi ce 
fundamentale în fi zică, in 
domeniul fi losofi ei religiei, 
mai ales prin aprofundările 
sale asupra sistemului fi lo-
sofi c al lui Lucian Blaga. De 
asemenea, a contribuit şi la 
dezvoltarea fi losofi ei biolo-
giei, în contextul darwinis-
mului, a teoriei cunoaşterii, 
a fi losofi ei ştiinţei sau a stu-
diilor asupra sistemului fi lo-
sofi c kantian. 

A publicat mai multe 
publicaţii pe domeniul de 
cercetare şi de activitate a 
sa atât în ţară, cât şi peste 
hotare, printre care se regă-
sesc: „Adevăruri necesare? 
Studiu monografi c asupra 
analiticităţii” (1975), „Pre-
supoziţii în ştiinţa exactă” 
(1985), „Cognitio. O întro-
ducere critică în problema 
cunoaşterii” (1994), „Ima-
gini ale ştiinţei” (1994), 
„Cum cunoaştem pasărea 
Minervei? Refl ecţii asu-
pra perceptâţiei fi lozofi -
ei în cultura românească” 
(1998), „Ludwig Wittgen-
stein în fi losofi a secolu-
lui XX” (2002), „Religia şi 
societatea civilă” (2005), 
„Apropieri – convorbiri 

cu Romulus Brâncoveanu” 
(2005), „Kant în lumea lui 
şi in cea de azi. Zece studii 
kantiene” (2005), „Gândi-
torul singuratic. Critica si 
practica fi lozofi ei la Ludwig 
Wittgenstein” (2008), „Dar-
win după Darwin. Studii de 
fi lozofi e a biologiei” (2010), 
„20 de întrebări şi răspun-
suri despre Immanuel Kant” 
(2012), „Drumul meu spre 
fi lozofi e” (2016) ş. a.

A tradus în română, în co-
laborare, numeroase texte 
fundamentale ale fi lozofi ei 
moderne şi contemporane 
din operele autorilor cla-
sici precum: David Hume 
„Cercetarea asupra inte-
lectului românesc” (1986); 
Immanuel Kant „Prolego-
mene la orice metafi zică 
viitoare care se va înfăţişa 
drept ştiinţă” (1987); Al-
bert Einstein „Cum văd eu 
lumea” (1992, 1996); Mo-
ritz Schlick, Karl Popper, 
Ludwig Wittgenstein „Lec-
ţii şi convorbiri despre este-
tică, psihanaliză şi credinţă 
religioasă” (1993), „Însem-
nări postume” (1995) ş. a. 
Acestora li se adaugă peste 
100 de studii publicate în 
reviste de prestigiu din ţară 
şi din străinătate.

În 1992 a fost ales mem-
bru corespondent al Aca-
demiei Române.

Bibliografi e selectivă:
Filosofi a practică a lui Kant / 

coord.: Mircea Flonta, Hans-Kla-
us Keul. – Iaşi : Polirom, 2000. – 
272 p.  

Flonta, Mircea. Adevăruri ne-
cesare? : Studiu monografi c asu-
pra analiticităţii / Mircea Flonta. – 
Bucureşti : Editura Ştiinţifi că şi En-
ciclopedică, 1975. – 262 p.

Flonta, Mircea. Cognitio : O 
introducere critică în problema cu-
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noaşterii / Mircea Flonta. – Bucu-
reşti : ALL, 1994. – 200 p.

Flonta, Mircea. 20 de întrebări 
şi răspunsuri despre Immanuel 
Kant / Mircea Flonta.  – Bucureşti : 
Humanitas, 2012. – 202 p.

Flonta, Mircea. Esenţă şi feno-
men / Mircea Flonta. – Bucureşti : 
Editura Politică, 1962. – 92 p.

Flonta, Mircea. Imagini ale şti-
inţei / Mircea Flonta. – București : 
Editura Academiei Române, 1994. – 
240 p.

Flonta, Mircea. Kant în lumea 
lui şi în cea de azi : Zece studii 
kantiene / Mircea Flonta. – Iaşi : 
Polirom, 2005. – 317 p.

Flonta, Mircea. Traducere şi 
comunicare intercultural : Cărări 
înguste şi dileme ale traducerii 
fi losofi ce / Mircea Flonta. – Bucu-
reşti : Editura Academiei Române, 
1997. – 14 p.

Kant, Immanuel. Prolegomene : 
la orice metafi zică viitoare care se 
va putea înfăţişa ca ştiinţă / trad.: 
Mircea Flonta, T. Kleninger ; Stu-
diu introd. şi note de Mircea Flon-
ta. – Bucureşti : Editura Ştiinţifi că 
şi Enciclopedică, 1987. – 213 p.

Metafi zică şi ştiinţă : Volum de-
dicat profesorului Ilie Pârvu / ed.: 
Mircea Dumitru, Mircea Flonta, 
Valentin Mureşan. – Bucureşti : 
Editura Universităţii din Bucureşti, 
2012. – 450 p.

***
Flonta, Mircea. Ce fel de fi -

losofi e propune Constantin Noi-
ca? : Mircea Flonta // Academica 
(București). – 2009. – Nr 5/6. – 
P. 30-35.   

Flonta, Mircea. O formulare a 
principiului empirismului / Mircea 
Flonta // Analele Universităţii din 
Bucureşti : Filosofi e. – 2005. – 
Anul 54. – P. 41-53.  

***
60 de ani în universitate : O 

carte dedicată profesorului Mircea 
Flonta. Vol. 1 // 60 de ani în uni-
versitate ; ed.: Mircea Dumitru [et 
al.]. – București : [S. n.], 2015. – 
344 p.  

60 de ani în universitate : O 
carte dedicată profesorului Mircea 
Flonta. Vol. 2 // 60 de ani în uni-
versitate  ; ed.: Mircea Dumitru [et 
al.]. – București : [S. n.], 2015. – 
656 p.  

***
Flonta Mircea // Nemuritorii aca-

demicieni români : Personalităţile 
României contemporane. – Bucu-
reşti : Romprint, 1994. – P. 138.

Rusu, Dorina N. Flonta Mir-
cea // Rusu, Dorina N. Membrii 
Academiei Române : Dicţionar : 
1866-2003 / Dorina N. Rusu. – 
Bucureşti : Editura Academiei Ro-
mâne, 2003. – P. 313.

Maria S. Ciobanu

Adelaida MATEESCU
1932-2009

Inginer român, doctor în 
ingineria telecomunicaţiilor, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c, membru al 
Academiei de Ştiinţe Tehni-
ce a României, originară din 
Basarabia.

S-a născut la 1 aprilie 
1932, în Otaci, jud. Soroca, 
România, astăzi Republica 
Moldova. A decedat la 20 
mai 2009, la Bucureşti.

Provine dintr-o familie de 
învăţători. În 1940 şi 1944 
familia a fost nevoită să se 
refugieze în România şi a 
locuit în diferite oraşe, fi ind 
nevoită să frecventeze dife-
rite şcoli. A absolvit cursuri-
le liceale în Bucureşti (1951), 
după care şi-a continuat stu-
diile la Facultatea de Elec-
tronică şi Telecomunicaţii 
din Institutul Politehnic Bu-
cureşti, absolvind-o în 1956. 
Şi-a luat licenţa de inginer în 
specialitatea telecomunicaţii.

În 1965 a primit titlul de 
doctor inginer, prin susţi-
nerea tezei de doctorat in-
titulată: „Egalizarea în sens 
Cebâşev a timpului de pro-
pagare de grup”, elaborată 

sub îndrumarea prof. dr. 
ing. Gheorghe Cartianu.

Cercetările şi rezultatele 
ştiinţifi ce obţinute în cadrul 
studiilor de doctorat au fost 
prezentate şi publicate în 
România şi în alte ţări, în ca-
drul unor sesiuni de comu-
nicări ştiinţifi ce şi în revis-
te de specialitate, ceea ce a 
condus la numirea autoarei 
în comitetele de conducere 
ale unor manifestări ştiinţi-
fi ce naţionale şi internaţio-
nale (de exemplu, la Praga, 
Varşovia şi Bucureşti).

În decursul anilor a par-
ticipat şi la diverse stagii de 
specializare şi schimburi de 
experienţă, în diverse do-
menii ale telecomunicaţiilor, 
în numeroase universităţi 
tehnice europene, precum: 
Polonia (1964), Cehoslova-
cia (1968), Elveţia (1991), 
Franţa (1992), Grecia (1995) 
şi Germania (2000). 

Activitatea profesională a 
început-o în calitate de in-
giner în specialitatea teleco-
municaţii la Direcţia PTTR 
din Bucureşti, în Serviciul 
Măsurători (1956-1957).

Din 1957 s-a dedicat cari-
erei didactice, fi ind angajată 
ca asistent universitar la Ca-
tedra Telefonie Telegrafi e a 
Politehnicii din Bucureşti, 
instituţie în care a activat 
neîntrerupt până la sfârşitul 
vieţii. A urcat pe scara ier-
arhiei universitare printr-o 
muncă susţinută de per-
fecţionare a pregătirii sale 
profesionale, fi ind succesiv: 
şef  de lucrări, conferenţiar 
(1967), profesor universitar 
(1972), prodecan al Facultă-
ţii de Electronică şi Teleco-
municaţii (1968-1972), con-
ducător de doctorat (1974), 
şef  catedră Telecomunicaţii 
(1978-1982), decan la Fa-
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cultatea Electronică şi Te-
lecomunicaţii (1981-1984), 
prorector de studii (1984-
1988, 1990-1992), şef  al 
Catedrei de radiocomuni-
caţii şi transmisiuni de date 
(1992-2000).

A citit cursurile: semnale, 
circuite şi sisteme, prelucra-
rea numerică a semnalelor, 
comunicaţiile mobile ş.a.

A publicat şi elaborat lu-
crări practice de laborator, 
numeroase îndrumare de 
laborator, cărţi de proble-
me, monografi i, manuale şi 
cursuri pentru studenţi, de 
un nivel ştiinţifi c ridicat şi 
având o problematică alini-
ată la nivelul manualelor de 
la universităţile de prestigiu 
de peste hotare, impunând 
şi orientarea disciplinelor şi 
manualelor cu acelaşi profi l 
de la universităţile tehnice 
din ţară, printre care: „Cir-
cuite corectoare” (1971), 
„Large Change Senzitiviti-
es Matrix and its Utility in 
Tolerances Design” (1974, 
publicată la Londra), „Ana-
liza şi sinteza circuitelor 
electrice” (1975), „Semnale, 
circuite şi sisteme” (1984), 
„Prelucrarea numerică a 
semnalelor” (1998), „Siste-
me şi reţele GSM” (1999) 
ş.a. A publicat peste 100 de 
articole în reviste ştiinţifi ce 
din ţară şi străinătate. A în-
drumat, începând din 1974, 
activitatea de doctorantură 
a numeroşi cercetători, din-
tre care peste 30 au obţinut 
titlul de doctor inginer.

Concomitent cu activita-
tea didactică, a desfăşurat 
activitate de cercetare ştiin-
ţifi că cu rezultate remarca-
bile în următoarele direcţii: 
studiul şi evaluarea senziti-
vităţii funcţiilor de circuite 
pasive şi active; proiectarea 

şi realizarea unor circuite 
pentru transmisiunile de 
date; prelucrarea numerică 
a semnalelor şi proiectarea 
fi ltrelor digitale; comunica-
ţii multimedia şi comunica-
ţii mobile.

A deţinut diverse titluri 
şi funcţii obşteşti precum: 
membră a Consiliului Na-
ţional de Atestare a titluri-
lor ştiinţifi ce (1978-1997); 
membră în numeroase co-
mitete ştiinţifi ce naţionale 
şi internaţionale, condu-
când secţiunile conferin-
ţelor respective; membru 
în comitetul de redacţie al 
revistei Academiei Româ-
ne „Revue Roumaine des 
Sciences Techniques”, seria 
Electrotehnică-Energetică; 
a activat ca expert şi evalu-
ator al programelor de cer-
cetare ştiinţifi ce din UPB 
şi INSCC; membru IEEE 
din 1985 şi senior membru 
IEEE din 1990; membru 
fondator al Academiei Ro-
mâne de Ştiinţe Inginereşti 
şi preşedintele Secţiei de 
Tehnologia Informaţiei şi 
Calculatoare; decan al Co-
legiului de Etică al AGIR 
din 1997; preşedinte al So-
cietăţii Inginerilor de Te-
lecomunicaţii; membru în 
consilii de administraţie la 
Uzina Electromagnetica şi 
Procetel; consilier la IPA, 
Ministerul Comunicaţiilor 
şi Romtelecom.

Este doctor honoris cau-
sa al Universităţii Tehnice 
din Chişinău (1998) şi al 
Universităţii Tehnice „Gh. 
Asachi” din Iaşi (2002). A 
fost membră a Academiei 
de Ştiinţe Tehnice a Româ-
niei.

A fost laureată a premi-
ilor „Traian Vuia” (1984) 
şi „Gheorghe Cartianu” 

(1999), acordate de Acade-
mia Română, şi a premiului 
AGIR (2000).

În anul 2002, a fost de-
corată de către preşedintele 
României cu înalta distinc-
ţie „Serviciul credincios în 
grad de cavaler”.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 140.

Bibliografi e selectivă:
Electronique, physique et sig-

nal pour les telecommunications / 
Adelaida Mateescu, C. Giménès, 
M. Răducanu [et al.]. – Bucarest : 
Tehnica, 1997. – 336 p. 

Probleme de analiza şi sinteza 
circuitelor / Adelaida Mateescu, 
Ion Bănică [et al.]. – Bucureşti : 
Editura Tehnică, 1976. – 532 p. 

***
Marinciuc, Aurel. Mateescu 

Adelaida / Aurel Marinciuc // Fe-
mei din Moldova : Enciclopedie. – 
Chișinău, 2000. – P. 188-189. 

Niculescu, Grazzila. Pro-
fesor, doctor inginer Adelaida 
Mateescu – o viață închina-
tă învățământului superior de 
telecomunicații / Grazzila Nicu-
lescu // Telecomunicații. – 2009. – 
Nr 1 (Anul LII). – P. 3-6.

Roșca, Denis. Mateescu Ade-
laida // Roșca, Denis. Cartea de 
aur a Basarabiei și a Republicii 
Moldova / Denis Roșca. – Chişi-
nău : Pontos, 2016. – P. 387.

Maria S. Ciobanu
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Gabriela 
ADAMEȘTEANU

1942

Prozatoare română, jur-
nalistă şi traducătoare.

S-a născut la 2 aprilie 
1942, la Târgu Ocna, jud. 
Bacău, România. 

Provine dintr-o familie 
de intelectuali. Este fi ica 
Elenei Adameşteanu (năs-
cută Predescu), profesoa-
ră de lucru manual, apoi 
educatoare şi a lui Mircea 
Adameşteanu, profesor de 
istorie, şi nepoata arheolo-
gului italian de origine ro-
mână Dinu Adameşteanu.
Şi-a făcut studiile liceale la 

Piteşti (1956-1960), ulterior 
a continuat la Facultatea de 
Limba şi Literatura Româ-
nă a Universităţii din Bucu-
reşti (1960-1965), luându-şi 
licenţa cu o lucrare despre 
Proust.

Activitatea profesională 
şi-a început-o în calitate de 
redactor la editura „Enci-
clopedică”, devenită ulte-
rior „Ştiinţifi că şi Enciclo-
pedică” (1965-1984), unde 
a lucrat alături de scriitorii 
Nora Iuga, Nicolae Ghe-
ran, şi fi lozofi i Peter Vaida, 
Radu Tomoiagă. Între anii 
1985-1990 a activat la edi-
tura „Cartea Românească”. 
Dupa Revoluţia din 1989, 
a fost redactor-şef  al re-
vistei de analiză politică şi 
culturală „22”. După ce s-a 

format ca jurnalist la Ber-
lin, Viena şi Bruxelles, din 
1998 până în 2001 a condus 
această publicaţie, editată de 
Grupul pentru Dialog So-
cial. A editat până în 2013 
şi suplimentul „Bucureştiul 
cultural”. A fost membru 
în „Ediţia pentru femei” 
(1998-2000), o asociaţie in-
ternaţională de redactori şi 
jurnalişti. Membră a Gru-
pului pentru Dialog Social 
(1990-2013), primul ONG 
român.

A avut stagii în reziden-
ţe literare în Franţa (Arles, 
2001, Saint-Nazaire, 2004, 
Neuvy, 2014), Statele Unite 
(Yowa, 1990, Ledig House, 
2008), Germania (Litterari-
sche Colloquium, 2006).

În 2002, a primit sub-
venţia Hellman-Hammett 
de la Human Rights Watch 
ca recunoaştere a activită-
ţii sale de advocacy. A fost 
vicepreşedintă (2000-2004) 
şi preşedintă a Centrului 
PEN Român (2004-2006). 
În calitate de preşedinte al 
PEN românesc, a fost scri-
itoare în reşedinţă în SUA 
(Iowa City, 1990; Ledig Ho-
use, 2004) şi Franţa (Arles, 
2000; Saint-Nazaire, 2004). 
Preşedintă de onoare a pri-
mei ediţii a Premiului Gon-
court-România (2013).

Debut în revista „Lucea-
fărul” (1971). Colaborări 
cu fragmente de proză la 
„România Literară”, „Va-
tra”, „Convorbiri Literare”, 
„Orizont”, „Viaţa Româ-
nească”.

Debutul editorial s-a pro-
dus în 1975, cu romanul 
„Drumul egal al fi ecărei 
zile”. Unele dintre nuvelele 
din colecţiile „Dăruieşte-ţi 
o zi de vacanţă” (1979) şi 
„Vară-primăvară ”(1989) au 

fost publicate în antologii 
ruseşti, germane, austriece, 
maghiare şi estone. Cea mai 
cunoscută lucrare a sa, „Di-
mineaţa Pierdută” (1983; 
Eng. „Wasted Morning”, 
2011), a oferit povestea 
uneia dintre cele mai reuşite 
piese din România.

În 1991, în timpul partici-
pării la International Writing 
Programme al Universităţii 
Yowa din SUA, a realizat o 
serie de interviuri cu per-
sonalităţi ale exilului ameri-
can, (Matei Călinescu, Virgil 
Nemoianu, Norman Ma-
nea, I. P. Culianu,Vladimir 
Tismăneanu, Dorin Tudo-
ran). Parte din ele vor intra 
în cartea „Obsesia Politicii” 
(1995), împreună cu intervi-
uri luate unor personalităţi 
din exilul european (Regele 
Mihai, Monica Lovinescu, 
Virgil Ierunca, Paul Goma, 
Mihnea Berindei, Emil Hu-
rezeanu, Sorin Alexandres-
cu) şi din viaţa politică şi cul-
turală românească a anilor 
‹90 (Emil Constantinescu, 
Nicolae Manolescu, Ileana 
Mălăncioiu, Andrei Pleşu, 
Gabriel Liiceanu). Cea mai 
mare parte a interviurilor ca 
şi articolele culturale şi de 
opinie politică au rămas în 
arhiva revistei „22”.

A publicat romane: „Dru-
mul egal al fi ecărei zile” 
(1975), „Dimineaţă pier-
dută” (1984), „Întâlnirea” 
(2003), „Provizorat” (2010), 
„Fontana di Trevi” (2018); 
interviuri: „Obsesia politicii” 
(1995); publicistică: „Cele 
două Românii” (2000), 
„Anii Romantici” (2014); 
traduceri din franceză: „Guy 
de Maupassant” (1978), 
„Hector Bianciotti” (2001), 
„Jean Yves Potel” (2017).

A semnat şi multiple 
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volume publicate în alte 
limbi: „Une matinée per-
due” (Franţa, 2005), „Boker 
avud” (Israel, 2007), „Una 
Manana Perdida” (Spania, 
2009), „Dom Quijote” (Por-
tugalia, 2012), „Una Mati-
nata Persa” (Italia, 2012), 
„Forlorad Morgon” (Suedia, 
2016), „Verlorener Morgen” 
(Germania, 2018), „Breves” 
(Franţa, 2012) ş. a.

Semnează frecvent în pre-
sa străină: Franţa (Meet), 
Germania (Sinn und Form), 
(Austria) Wespennest. Par-
ticipă, cu ocazia lansării căr-
ţilor sale traduse în diverse 
limbi, la festivaluri şi târguri 
de carte dinafara ţării (Paris, 
Frankfurt, Leipzig, Torino, 
Goteborg).

Scrierile sale au fost sau 
urmează sa fi e traduse la 
edituri importante din mai 
multe ţări: Franţa, Spania, 
Statele Unite, Italia, Unga-
ria, Israel, Germania, Bul-
garia, Rusia, Estonia, Polo-
nia, Olanda.

În 2020, „Dimineaţă pier-
dută” s-a afl at pe lista celor 
18 cărţi recomandate de 
Consiliul Uniunii Europene 
(Readers of  Europe Rea-
ding List).

Reeditările cărţilor sale 
după 1989 sunt întregite cu 
paginile eliminate de cenzu-
ră din ediţiile princeps.

Pentru întreaga activita-
te fructuoasă a fost înalt 
apreciată cu distincţii de 
stat şi premii, printre care: 
Premiul pentru Proză al re-
vistei „Luceafărul” (1974); 
Premiul Academiei Româ-
ne şi al Uniunii Scriitorilor 
pentru debut pentru roma-
nul „Drumul egal al fi ecărei 
zile” (1975); Premiul pentru 
proză al Uniunii Scriitorilor 
pentru romanul „Drumul 

egal al fi ecărei zile” (1984); 
Premiul Hellman-Hamett 
pentru curaj în jurnalism, 
acordat de Human Rights 
Watch (2002); Premiul de 
Proză al revistei „Ateneu” 
pentru romanul „Întâlni-
rea” (2003); Premiul de Ex-
celenţă al Asociaţiei de Bu-
cureşti a Uniunii Scriitorilor 
(2009); Premiul Special al 
Uniunii Scriitorilor pentru 
„Anii Romantici” (2015); 
Premiul Şerban Ciocules-
cu pentru Memorialistică 
şi Istorie literară pentru 
„Anii Romantici”, decer-
nat de Muzeul Naţional de 
Literatură Română (2015); 
Premiul „Sofi a Nădejde” 
pentru Literatura Scrisă 
de Femei, pentru romanul 
„Fontana di Trevi” (2018); 
Premiul „Scriitorul Anu-
lui”, acordat de Uniunea 
Scriitorilor (2019); Premiul 
Naţional pentru Proză „Ion 
Creangă”, Opera Omnia 
(2021).

Ordinul Naţional „Steaua 
României” în grad de Ofi -
ţer (2000) „pentru realizări 
artistice remarcabile şi pen-
tru promovarea culturii, de 
Ziua Naţională a României.

A fost onorată la nivel 
internaţional de multe ori 
pentru munca sa: Ordinul 
„Chevalier de l›Ordre des 
Arts et des Lettres”, acor-
dat de Ministerul Culturii 
din Franţa (2013). 

Membru al Uniunii Scri-
itorilor (1980), membru 
al juriului Uniunii Latine 
(2007-2010), membru de 
onoare al Asociaţiei „Panait 
Istrati” (2015). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 120-121.

Bibliografi e selectivă:
Adameșteanu, Gabriela. Dru-

mul egal al fi ecărei zile : ro-
man / Gabriela Adameşteanu. – 
București : Editura Institutului Cul-
tural Român, 2005. – 264 p.

Adameșteanu, Gabriela. Dru-
mul egal al fi ecărei zile : roman / 
Gabriela Adameşteanu. – Iaşi : 
Polirom, 2008. – 356 p. 

***
Adameșteanu Gabriela // Dicţio-

narul general al literaturii române. 
Vol. 1 : A-B / Lucian Alexiu, Car-
men Andraş, Tiberiu Avramescu 
[et al.]. – Bucureşti : [S. n.], 2004. – 
P. 36-38.

Adameșteanu Gabriela // Dicţi-
onarul literaturii române. Vol. 1 : 
A-L. – Bucureşti : [S. n.], 2012. – 
P. 14. 

Axinte, Şerban. Sensul istoriei 
în opera Gabrielei Adameșteanu / 
Șerban Axinte // Colocviul 
internațional. – 2015. – P. 71-83.

Brewnjohn, Alan. Plum brandy 
from the ruins : Gabriela Adameş-
teanu. Wasted Morning / Alan 
Brewnjohn ; Translatendm : Pa-
trick Camiller // TLS : The Times 
Literary Supplement (London). – 
2011. – Nr 56/57. – P. 21.  

Clavel, André. Adamesteanu, 
la romancière gui lit dans les coe-
urs / André Clavel // Lire (Franţa). – 
2005. – Nr 340. – P. 144.  

Holban, Ioan. Proza Gabrie-
lei Adameșteanu / Ioan Holban // 
Convorbiri Literare. – 2019. – 
Nr 3. – P. 32-36.

Marcu, George. Adameșteanu 
Gabriela // Marcu, George. Dicţio-
narul personalităţilor feminine din 
România / George Marcu, Rodica 
Ilinca. – București : Meronia, 2009. – 
344 p. 

Maria S. Ciobanu
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 Alexandru 
TZIGARA-SAMURCAȘ

1872-1952

Critic şi istoric român, et-
nograf, muzeolog şi jurna-
list cultural, doctor în fi lo-
sofi e, profesor universitar, 
membru corespondent al 
Academiei Române.

S-a născut la 4 aprilie 
1872, în Bucureşti, şi a fost 
botezat ortodox. Existau 
zvonuri conform cărora el a 
fost fi ul nelegitim al domni-
torului Carol I, viitorul rege 
al României, căruia Tzigara 
i-a fost apropiat mai târziu. 
A decedat la 1 aprilie 1952 
la Bucureşti.

A fost cunoscut, de aseme-
nea, ca şi Al. Tzigara, Tziga-
ra-Sumurcaş, Tzigara-Samur-
cash, Tzigara-Samurkasch.

După absolvirea Liceu-
lui „Matei Basarab” (1889) 
şi susţinând bacalaureatul, 
şi-a continuat studiile la 
Facultatea de Litere a Uni-
versităţii din Bucureşti, Sec-
ţia Istorie (1889-1893). I-a 
cunoscut pe mentorii săi: 
scriitor-colecţionar Alexan-
dru Odobescu şi arheologul 
Grigore Tocilescu, care i-a 
asigurat angajarea în calitate 
de custode pentru Muzeul 
Naţional de Antichităţi.

Din 1893, tânărul absol-
vent a plecat în Imperiul 
German, unde a studiat la 
Universitatea din Berlin şi 
Universitatea Ludwig Ma-

ximilian. A susţinut teza de 
doctor în fi losofi e la Mün-
chen cu o disertaţie despre 
pictorul baroc Simon Vou-
et şi a primit diploma „mag-
na cum laude”.

Ulterior s-a specializat în 
muzeologie la Paris, a audiat 
prelegeri la École des Beaux-
Arts şi a lucrat în muzeele 
oraşului înainte de a se în-
toarce în Germania, unde 
a studiat cu proeminentul 
curator, Wilhelm von Bode.

Din 1899 a fost bibliote-
car la Fundaţiile Regale şi 
profesor de estetică şi isto-
ria artei la Şcoala Naţiona-
lă de Arte Plastice. Pentru 
a-şi susţine prelegerile la 
Şcoală, a început să adune 
diapozitive fotografi ce, o 
colecţie care a crescut în 
dimensiuni în deceniile ur-
mătoare. Aceasta a inclus 
imagini de monumente şi 
opere de artă europene, 
precum şi exemple de ar-
hitectură românească. În 
această perioadă a început 
relaţia strânsă cu Carol, pe 
care, mai târziu, istoricul 
de artă l-a numit „prea ge-
nerosul meu protector” şi 
„suveranul prin excelenţă”. 
A fost secretarul lui Carol 
I, Regele României. Primit 
în cercurile regale, el a fost 
un confi dent al reginei şi al 
patronului cultural, Elisabe-
ta de Wied. Aproape de fa-
milia regală, el a servit şi ca 
şef  al Fundaţiei Academice 
„Carol I”, unde a înfi inţat o 
mare colecţie de plăci foto-
grafi ce.

Anul 1906 a marcat înce-
putul activităţii principale 
în calitate de etnograf. În 
acest an a fondat Muzeul de 
Etnografi e şi Artă Naţiona-
lă, astăzi Muzeul Ţăranului 
Român, pe care intenţiona 

să-l numească Muzeul Po-
porului Român, şi a acti-
vat în calitate de director al 
acestuia pentru următorii 
patruzeci de ani. În 1915 
acest muzeu a fost redenu-
mit în Muzeul de Artă Na-
ţională Carol I. În 1908 a 
fost implicat şi în procesul 
de catalogare şi conservare 
a operelor de artă, lăsate de 
pictorul român Theodor 
Aman, şi a fondat Muzeul 
Aman, al cărui director a 
fost. 

În anul 1909 a fost în 
Suedia, Norvegia şi Dane-
marca, unde a vizitat muze-
ele în aer liber „Skansen”, 
„Bygdøy” şi „Lyngby”, dar 
a sugerat că un proiect si-
milar ar fi  redundant acasă, 
argumentând că societatea 
ţărănească din România era 
prea vizibilă în jurul Bu-
cureştiului.  El a fost mult 
mai impresionat de Muze-
ul Nordic, care a devenit 
modelul muzeului său din 
Bucureşti. În acelaşi an a 
fost inspector şi evaluator 
al lucrărilor colectate de 
la Mănăstirea Secu şi Die-
ceza din Buzău, devenind 
atât membru al Societăţii 
Regale de Geografi e, cât şi 
al Societăţii Arhitecţilor. A 
fost reprezentant al cura-
torilor români în colocvii-
le europene: Congresul de 
Artă Publică de la Liège, 
Belgia (1905) şi Congresul 
Braunschweig de Conser-
vare a Artei (1906), unde a 
prezentat un raport asupra 
eforturilor de conservare a 
monumentelor româneşti. 
Tot în 1906 a participat la 
cel de-al 8-lea Congres In-
ternaţional de Istorie a Ar-
tei. A raportat ministrului 
liberal al Educaţiei, Spiru 
Haret, despre necesitatea de 
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a reforma sistemul educaţi-
onal astfel, încât să le ofere 
copiilor de ţărani o educaţie 
artistică, invocând motive 
morale şi economice.

În 1911 a devenit profesor 
suplinitor de istoria artei la 
Universitatea din Bucureşti, 
participând la Marea Ex-
poziţie de Artă de la Berlin 
şi în Italia, la „Esposizio-
ne internazionale d›arte”. 
A susţinut cursuri de artă 
populară la Kunstgewerbe 
Museum Berlin şi în Aus-
tro-Ungaria. Misiunea sa a 
fost să introducă arta româ-
nească unui public interna-
ţional, după cum a remarcat 
publicaţia „Luceafărul”: „el 
a aranjat pavilioanele ro-
mâneşti, făcând cunoscute 
pentru prima dată în istorie 
creaţiile artistice ale popo-
rului nostrum”.

În 1923 a fost Inspector 
General al muzeelor. Odată 
cu recunoaşterea diplomati-
că a României Mari, au apă-
rut noi oportunităţi şi, în 
1926, a plecat în Bucovina, 
preluând Departamentul de 
istorie a artei de la Univer-
sitatea din Cernăuţi.

A desfăşurat activitate 
publicistică, colaborând la 
mai multe publicaţii peri-
odice ale timpului, printre 
care: „Junimea”, „Epoca”, 
„Convorbiri Literare”, „Să-
mănătorul” ş.a.  În 1921 a 
devenit noul redactor-şef  la 
„Convorbiri Literare”.

În sprijinul activităţilor 
sale a publicat o succesiu-
ne de cărţi de artă printre 
care: „Arta publică” (1906), 
„Denkmalpfl ege in Rumäni-
en” („Conservarea istorică 
în România” în limba ger-
mană, 1906 ), „Allgemeines 
Lexicon der bildenden Kün-
stler” („Catalogul Muzeului 

Aman”, 1908), „Ce se înţe-
lege prin arheologia de azi” 
(1908), monografi a „Bise-
rica din Filipeştii de Pădu-
re” (1908), albumul-studiu 
„Arta în România. Studii 
critice” (1909), monografi a, 
„Muzeul Neamului româ-
nesc”, „Discuţii în jurul ar-
heologiei” şi „Rumänische 
Volkskunst” („Artă popu-
lară românească”, 1910), 
„Casa românească de la 
Roma” (1911), „Istoria artei 
şi însemnătatea ei”, „Muze-
ul Naţional din Bucureşti” 
(1912), „Biserica episco-
pală din Curtea de Argeş” 
(1913), „Izvoade şi crestături 
ale ţăranului român” (1928), 
„Muzeografi a românească” 
(1936), „Din viaţa regelui 
Carol I” (1939) ş.a.

Cabinetele româneşti l-au 
numit reprezentant naţi-
onal (1928) la Expoziţia 
Universală de la Barcelona, 
Spania, şi organizatorul ex-
poziţiei de artă populară la 
Conferinţa balcanică a Bi-
roului Internaţional al Pă-
cii de la Atena, Grecia. A 
participat (1929) la cel de-al 
13-lea Congres Internaţio-
nal de Istorie a Artei de la 
Stockholm, Suedia, şi a or-
ganizat pavilionul României 
la Conferinţa de Artă de la 
Helsinki, Finlanda. Efor-
turile sale au câştigat recu-
noaşterea internaţională, iar 
statul francez, prin ambasa-
dorul său la Bucureşti, Ga-
briel Puaux, i-a transmis un 
preţios porţelan de Sèvres 
drept omagiu pentru con-
tribuţia sa la manifestările 
culturale franco-române.

A fost membru al socie-
tăţii literare „Junimea”. În 
1911 a fost preşedintele 
asociaţiei profesionale nou 
create, Societatea Scriitori-

lor Români.
Membru corespondent al 

Academiei Române (1938), 
exclus în 1948 şi repus în 
drepturi în 1991.

Pentru activitatea sa a fost 
distins cu ordine şi medalii: 
medalia „Bene Merenti” a 
Regatului României pentru 
servicii în cultură (1912), 
Ordinul „Sf. Sava” a guver-
nului Regatului Iugoslaviei, 
regele Ferdinand l-a făcut 
Mare Ofi ţer al Ordinului 
„Steaua României” (1941) 
ş.a.
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 Gheorghe CUCU
1952

Inginer programator, di-
rector de întreprinderi, ex-
ministru al industriei şi co-
merţului, ex-viceprimar al 
Chişinăului, preşedinte de 
Onoare al Camerei de Co-
merţ şi Industrie a Republi-
cii Moldova.

S-a născut la 5 aprilie 
1952, în satul Cetireni, r-nul 
Ungheni. 

După absolvirea Şcolii 
medii şi-a continuat studiile 
la Facultatea de Matemati-
că şi Cibernetică a Univer-
sităţii de Stat din Moldova 
(1969-1974). În 1983 a ab-
solvit Şcoala Superioară de 
Partid din Rostov, Rusia, şi 
în 1986 Academia Econo-
miei Naţionale din Mosco-
va, Rusia.

Activitatea profesională a 
început-o la Centrul de cal-
cul al Ministerului Industri-
ei Alimentare (1974-1976). 
Următorii cinci ani a fost 
prim secretar al Comsomo-
lului din raionul Călăraşi.

Între anii 1983-1984 a 
exercitat funcţia de inspec-
tor al Comitetului Republi-
can de Control Naţional.

În 1985-1988 este direc-
tor la Fabrica „Confecţia” 
din Chişinău, ulterior direc-
tor al Asociaţiei Republica-
ne de Artizanat „Artizana” 
(1988-1994).

Între anii 1994-1997 a 
exercitat funcţia de vice-pri-
mar al municipiului Chişi-
nău. Ulterior a fost ministru 
al industriei şi comerţului al 
Republicii Moldova (1997-
1998).

Din 1998 a activat la Ca-
mera de Comerţ şi Indus-
trie a Republicii Moldova, 
iar între 2012-2014 a deţi-
nut funcţia de preşedinte. 
Ulterior a fost ales preşe-
dinte de onoare al Camerei 
de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova. 

Pe perioada activităţii la 
Camera de Comerţ şi In-
dustrie a organizat 30 de fo-
rumuri economice şi vizite 
de lucru ale unor delegaţii 
din străinătate, formate din 
ofi cialităţi şi businessmeni, 
la care au participat repre-
zentanţi a peste 2800 de 
companii autohtone. Con-
comitent au fost organizate 
35 de misiuni economice şi 
participări la evenimente in-
ternaţionale, la care au luat 
parte peste 500 de fi rme din 
Moldova, inclusiv din stân-
ga Nistrului. Manifestările 
respective au avut loc în 20 
din cele 27 de state ale Uni-
unii Europene, precum şi în 
ţările CSI. Pe lângă statele 
tradiţionale, cum sunt cele 
din CSI şi UE, Camera de 
Comerţ şi Industrie a desfă-
şurat misiuni economice în 
China, Japonia, SUA, Cana-
da, India, Emiratele Arabe 

Unite.
Pentru activitatea sa remar-

cabilă a fost distins cu: meda-
lia „Meritul Civic” (2002), or-
dinul „Gloria Muncii” (2005), 
„Ordinul de Onoare” (2012), 
„Ordinul Republicii” (2019). 
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Anatol GUGEL
1922

Poet, eseist, publicist, tra-
ducător.

S-a născut la 6 aprilie 1922, 
la Iaşi, România, în familia 
unui avocat. Tatăl a murit de 
tifos, iar mama, cu copilul de 
şase luni, s-a întors la Chişi-
nău, la părinţii săi.
Şi-a făcut studiile la liceul 

„B. P. Hasdeu” din Chişi-
nău, în 1940, unde s-a îm-
prietenit cu viitorul scriitor 
Alexandru Cosmescu. Şi-a 
luat bacalaureatul în 1941.

După absolvirea liceu-
lui şi-a continuat studiile 
la Institutul Pedagogic din 
Chişinău (azi Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, 1945).

La începutul celui de al 
Doilea Război Mondial, 
s-a evacuat împreună cu 
institutul la Buguruslan, 
unde şi-a continuat studiile. 
Mama a fost împuşcată de 
germani la începutul ocu-
paţiei în ghetoul Chişinău-
lui.

După absolvirea institu-
tului, în 1944, s-a întors la 
Chişinău şi din primăvara 
lui 1945 până în prezent s-a 
consacrat scrisului.
Şi-a început activita-

tea profesională la ziarul 
„Tinerimea Moldovei” în 
funcţie de secretar execu-
tiv al redacţiei (1945-1960) 
şi la „Moldova Socialistă” 

(1960-1966). Din 1947, a 
promovat la „Tinerimea 
Moldovei” pleiade întregi 
de tineri poeţi basarabeni, 
care ulterior au devenit 
nume de referinţă în litera-
tura basarabeană. Ulterior a 
activat la revista „Moldova” 
(secretar executiv şi redac-
tor-şef  adjunct al redacţiei 
în 1966-1996). A scris pu-
blicistică de calitate, inclusiv 
la rubrica permanentă „De 
la Naslavcea la Giurgiu-
leşti”, în revista „Moldova”. 
Publică prezentări la cărţile 
de versuri ale lui Vitalie Tul-
nic, Emil Loteanu ş. a.

În 1997, împreună cu fi -
lologul Efi m Levit şi mu-
zicologul Efi m Tcaci, a 
devenit unul dintre fonda-
torii Alianţei Democratice 
Antifasciste din Moldova, 
a participat la compilarea a 
patru colecţii de documen-
te despre istoria Holocaus-
tului din republică. A fost 
redactor fondator al revistei 
de cultură a Uniunii organi-
zaţiilor evreieşti din Repu-
blica Moldova (2001) „Nu 
vom uita!”. Au fost editate 
patru numere ale bilingvu-
lui rus-român al revistei.

A debutat cu poezii în re-
vista „Licurici” a Liceului 
„B. P. Haşdeu” din Chişi-
nău în martie 1940. Debu-
tează editorial cu plache-
tele de versuri „Generaţia 
mea” (1951) şi „Schimbul 
nostru” (1952). Este auto-
rul volumelor de poezii : 
„Fereastra cu trei muşca-
te” (1956), „Sonata lumii” 
(1965), „Lanterna magi-
că” (1978), „Crug” (1982), 
„Post-scriptum” (1998) etc. 
În 2004 publică volumul 
de sinteză „Am fost odată 
ca niciodată”. Ultima carte a 
editat-o la 95 de ani, „O reve-

dere cu sine însuşi, la 100 de 
ani” (2020) ş. a. 

A mai editat şi cărţi de ese-
uri: „Înşirăte mărgăritare” 
(1979), „Har” (1982), ; cărţi 
pentru copii: „Ostroave ver-
zi” (1960), „Eu, Anicuţa şi 
Radu” (1963) ş.a. 

Traduse în limba rusă au 
fost publicate colecţii de 
poezie: „Pe urmele memo-
riei” (1959), „Setea cerului” 
(1967) „Sonata la lumina 
lunii” (tradusă de Anatolie 
Naiman, 1974), „Lanterna 
magică” (1983) ş. a. Ciclul 
de poezii „Caietul Ieru-
salimului” (colecţia „Post 
scriptum”) a fost publicat 
în traducere rusă în al doi-
lea număr al almanahului 
„Filiala Ierusalimului”. 

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
(1946).

Medalia „Mihai Eminescu” 
(1998); laureat al Premiului 
de excelenţă al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (2003); a 
fost distins cu Premiul de ex-
celenţă al Uniunii Scriitorilor 
din Moldova (2004).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 124-125; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 130; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 179.
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Ulici. – Bucureşti : Uniunea Scri-
itorilor prin Fundaţia Luceafărul, 
1996. – P. 46. 

Maria S. Ciobanu

Igor KRUPENIKOV
1912-2013

Geograf, specialist în do-
meniul genezei, geografi ei, 
cartografi ei, bonitării, pro-
tecţiei antierozionale a so-
lurilor, doctor habilitat în 
geografi e, profesor univer-
sitar, membru de onoare al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei.

S-a născut la 10 aprilie 
1912, la Petrograd (azi, San-
kt-Peterburg), Rusia. A de-
cedat la 1 septembrie 2013, 
la Chişinău.

În anul 1922 familia sa s-a 
stabilit în Crimeea.

Între anii 1931-1936 şi-a 
făcut studiile la Universita-
tea „M. Lomonosov” din 
Moscova. După absolvirea 
facultăţii, a fost recoman-
dat la studii de doctorat. 
În 1939 a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe cu tema 
„Solurile şi condiţiile pe-
dogenetice ale Rezervaţiei 
Naurzum”. În anul 1966, la 
Institutul de Geografi e din 
Moscova, a susţinut cu suc-
ces teza de doctor habilitat 
în ştiinţe geografi ce.

A activat timp de doi ani 
în Kazahstan şi Asia Mijlo-
cie, după care a revenit în 
Crimeea. A fost angajat la 
Institutul „Magaraci” şi a 
fost numit director adjunct 
pe ştiinţă al acestui institut.

Din 1948 s-a stabilit în 
Moldova, la invitaţia acade-

micianului Nicolae Dimo. 
Şi-a început activitatea di-
dactică şi ştiinţifi că în cali-
tate de doctor-conferenţiar 
la Facultatea de Geologie 
şi Pedologie a Universită-
ţii de Stat din Moldova. În 
comun cu şeful Catedrei 
de pedologie, N. Dimo, a 
participat la perfecţionarea 
programelor de pregătire 
profesională a pedologilor, 
a ţinut numeroase prelegeri, 
cursuri generale şi speciale. 
S-a preocupat de organiza-
rea cercetării multilaterale a 
solurilor. El argumentează 
programul cartografi erii so-
lurilor la 3 niveluri: al terito-
riilor gospodăriilor agricole 
la scara 1:10 000, al raioa-
nelor administrative la scara 
1:50 000 şi al republicii – la 
scara 1:200 000. În această 
lucrare de proporţii erau 
antrenaţi şi studenţii cursu-
rilor superioare ale secţiei 
de pedologie, deducţiile şi 
generalizările fi ind făcute 
de corpul didactic al cate-
drei.

În 1958 a început să acti-
veze la Institutul de Pedolo-
gie al Filialei Moldoveneşti 
a Academiei de Ştiinţe a 
URSS, ca şef  al sectorului 
de pedologie, fi ind invitat 
tot de N. Dimo – pe atunci 
director al institutului. Ul-
timii ani de activitate i-a 
consacrat activităţii la Insti-
tutului de Pedologie, Agro-
chimie şi Protecţie a Solului 
„Nicolae Dimo” în calitate 
de consultant ştiinţifi c.

Interesele ştiinţifi ce ale 
profesorului sunt multilate-
rale, el fi ind conducător al 
cercetărilor în diferite do-
menii ale pedologiei. A cer-
cetat solurile, adâncindu-se 
în cercetarea condiţiilor de 
mediu, a evaluat şi a siste-
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matizat noile cunoştinţe 
despre sol şi condiţiile de 
mediu, în studii fundamen-
tale şi aplicative, elaborând 
metode de inventariere şi 
cartografi ere; clasifi care a 
solurilor; hărţi pedologice 
la diverse scări; principii de 
evaluare şi evaluare a solu-
rilor; concepte privind ge-
ografi a solurilor Moldovei, 
a noţiunii de sol, înveliş de 
sol, degradare ş.a. În toa-
te lucrările sale a abordat 
metodele analizei ecosiste-
melor, punând baza ştiinţei 
ecologice.

În calitate de profesor la 
Universitatea de Stat, con-
ducător ştiinţifi c, a pregătit 
specialişti califi caţi în ţară 
şi peste hotare, mulţi dintre 
care au urmat calea ştiinţei, 
susţinând tezele de doctor, 
doctor habilitat. Este das-
călul unui număr mare de 
pedologi care activează în 
diferite domenii ale ştiinţei 
nu numai în Moldova, dar 
şi în Alma-Ata, Bişkek; No-
vosibirsk, Simferopol, Ode-
sa ş.a. Este un cunoscător 
renumit al cernoziomului, 
participă cu comunicări la 
diferite întruniri regionale 
şi internaţionale, inclusiv 
la Congresele mondiale ale 
pedologilor din Adelaida 
(Australia), Bucureşti, Mos-
cova ş.a.

Rezultatele cercetărilor 
sale se regăsesc în cele peste 
600 de lucrări, 36 de mono-
grafi i, două fi ind editate în 
limba engleză. Prima mo-
nografi e a scris-o în 1945, 
împreună cu fratele Lev, 
pentru seria „Viaţa oameni-
lor iluştri” – „V.V. Dokucea-
ev (1846–1903)”, publicată 
în 1948. Primele investiga-
ţii în domeniul regionării 
s-au soldat cu monografi a 

„Raionarea agropedologi-
că” (1964). „Istoria gândi-
rii geografi ce în Moldova” 
(1964), „Почвы/ Атлас 
МССР” (Моscova, 1978). 
În 1965 a editat monografi a 
„Бонитировка почв и эко-
номическая оценка земель 
в Молдавии” (Chişinău, 
1965), după care au urmat 
o serie de lucrări instructive, 
care au stat la baza organi-
zării cadastrului funciar. În 
anul 1967 a publicat mo-
nografi a „Cernoziomurile 
Moldovei”. A fost un po-
pularizator activ al ştiinţei, 
autor al multor lucrări pu-
blicistice: „Cernoziomul – 
bogăţia noastră” (1978), 
„Cernoziomurile carbona-
tice” (1978), „Scumpa natu-
ră a Moldovei” (1983), „Să 
păstrăm şi să multiplicăm” 
(1985), „Învelişul de sol al 
Moldovei. Trecutul, pre-
zentul şi viitorul” (1992). 
În comun cu cercetătorii de 
la Institutul de Pedologie şi 
Agrochimie „N. Dimo”, a 
participat la pregătirea, re-
dactarea şi editarea mono-
grafi ei în 3 volume „Soluri-
le Moldovei” (1984–1986), 
menţionate cu Premiul de 
Stat (1988). În 1981 a fost 
editată opera sa la Moscova 
„Istoria pedologiei. De la 
apariţie până în zilele noas-
tre”. Această lucrare a fost 
tradusă în engleză şi reedi-
tată în India (Delhi, 1992) şi 
Olanda (Roterdam, 1993). 

A publicat o serie de cărţi 
consacrate vieţii şi activită-
ţii lui N. Dimo (1973), L. 
S. Berg (1976), S. A. Za-
harov (1979), V. Dokuceaev 
(2008), D. Cantemir ş.a.

Membru de onoare al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei, membru de onoare 
al Societăţii Pedologilor „V. 

Dokuceaev” din Rusia şi al 
Societăţii Naţionale de Şti-
inţă a Solului din Moldova.

Pentru întreaga sa acti-
vitate a fost înalt apreciat 
cu multiple premii şi dis-
tincţii de stat, printre care: 
laureat al Premiilor de Stat 
(1981, 1989), premiilor „V. 
V. Dokuceaev” şi „V. R. Vi-
liams” (1985, 1987), Ordi-
nul „Gloria Muncii” (2002), 
Om Emerit în ştiinţă şi teh-
nică (2012), cavaler al Ordi-
nului Republicii (2012) ş.a. 
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Maria S. Ciobanu
           

Urcarea pe tronul 
Moldovei a lui Ştefan cel 

Mare şi Sfânt 
1457-1504

Ştefan cel Mare (12 apri-
lie 1457 - 2 iulie 1504), fi ul 
lui Bogdan al II-lea, domn 
al Moldovei (1449-1451) şi 
al Mariei Oltea. După de-
capitarea tatălui său la Rău-
seni la 15 octombrie 1451, 
împreună cu mama sa şi 
câţiva boieri fi deli s-a retras 
mai curând în Transilvania 
sub ocrotirea voievodului 
Transilvaniei, Iancu de Hu-
nedoara, cu care tatăl său 
încheiase anterior tratate 
de ajutor reciproc. După 
moartea tutorelui său tran-
silvănean, a trecut în Ţara 
Românească, sprijinindu-l 
pe Vlad Ţepeş în acţiunile 

sale de ocupare a scaunului 
domnesc. Mai curând aici 
a fost urzit de Ştefan cel 
Mare şi anturajul său pla-
nul de obţinere a tronului 
Ţării Moldovei. Acţiunea a 
fost declanşată în primăvara 
anului 1457, viitorul domn 
intrând în Moldova cu o 
„putere mică, cu muntenii, 
cu ţările de jos (ţinuturile 
din Ţara de Jos a Moldovei – 
n.n.), ca la 6 mii de oa-
meni”. A înaintat rapid spre 
Suceava, ţinându-se aproa-
pe de Carpaţi în eventuali-
tatea unui eşec, şi a dat lup-
ta hotărâtoare la 12 aprilie 
1457 împotriva ucigaşului 
tatălui său, Petru Aron, care 
deţinea pe atunci tronul, în 
Joia Mare înaintea sărbăto-
rilor de Paşti, atunci când 
rivalul său se aştepta mai 
puţin. Bătălia s-a dat lângă 
satul Doljeşti (Dolheşti), 
unde Ştefan obţine victoria, 
iar Petru Aron cu o seamă 
de boieri s-a retras în grabă 
în Polonia. În scurtă vreme 
la Direptate, a fost uns şi 
încoronat după ritualul de 
înscăunare a împăraţilor bi-
zantini de Teoctist I, Mitro-
politul Moldovei şi Sucevei, 
care i-a devenit sfetnic şi 
îndrumător.

Prin luarea domniei de că-
tre Ştefan cel Mare, s-a pus 
capăt războaielor fratricide 
din Moldova, care au durat 
un sfert de secol. În plan 
intern, pe întreg parcursul  
domniei Ştefan cel Mare 
a căutat să ducă o politică 
de compromis prin atrage-
rea de parte sa a boierimii 
din fosta tabără a lui Petru 
Aron. A consolidat struc-
turile de stat şi capacitatea 
de apărare a ţării prin edifi -
carea şi renovarea cetăţilor 
de la frontierele de est şi de 

sud ale Moldovei, instalân-
du-şi aici ca pârcălabi pe cei 
mai fi deli oameni ai săi . A 
redobândit pe cale paşnică 
cetatea Hotinului de la po-
loni şi a luat prin război ce-
tatea Chiliei (1465). În plan 
de politică externă, Ştefan 
cel Mare a dus războaie de 
apărare a ţării sale împo-
triva Ungariei, Imperiului 
Otoman, Hoardei de Aur şi 
Poloniei, căutând să păstre-
ze integritatea teritorială a 
Moldovei. După încheierea 
păcii cu turcii în 1486, voie-
vodul Moldovei a declanşat 
un vast program cultural, 
înălţând pe întregul întinsul 
ţării numeroase biserici şi 
mănăstiri, între care şi cea 
de la Căpriana.
Ştefan cel Mare s-a stins 

la 2 iulie 1504, fi ind înhu-
mat în ctitoria sa de la Put-
na, având cea mai îndelun-
gată şi glorioasă domnie din 
întreaga istorie a Ţării Mol-
dovei.

A se vedea şi articolul din Ca-
lendar Naţional 2012. – Chi-
şinău, 2011. – P. 132-133; 
Calendar Naţional 2018. – 
Chişinău, 2017. – P. 144-145.
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Liubomir IORGA
1932-2014

Dansator, actor, muzici-
an, coregraf  şi meşter de 
instrumente muzicale po-
pulare.

S-a născut la 12 aprilie 
1932, în satul Vadul lui Isac, 
r-nul Cahul. A decedat la 7 
noiembrie 2014, la Chişi-
nău.

A absolvit cursurile şcolii 
serale nr. 11 din Chişinău, 
în anul 1968. 

Activitatea sa culturală 
polivalentă îşi are începu-
turile în Ansamblul Naţio-
nal Academic de Dansuri 
Populare „Joc”, unde timp 
de 25 de ani a fost solist şi 
a mers în turnee artistice 
în diferite oraşe ale fostei 
URSS şi în multe ţări străine 
(1949-1964).

Între anii 1959-1963 a 
evoluat la Teatrul de Ope-

ră şi Balet în spectacolele 
„Lumina”, „Spada frântă”, 
montate de V. Zagorschii. 
A fost coregraf  la opere-
le „Grozovan” şi „Inima 
Domnicăi”. 

Fiind pasionat de istoria 
instrumentelor populare 
muzicale, în 1964 s-a anga-
jat în atelierul de muzică al 
Combinatului de Producţie 
pe lângă Ministerul Culturii 
din RSS Moldovenească. 
Pe lângă confecţionarea de 
fl uiere, cimpoaie, ocarine 
tradiţionale, reanimează 
instrumente date uitării, 
precum drâmba, tilinca, ca-
valul. Este primul meşter 
din spaţiul românesc care 
a confecţionat ocarina, in-
strument la care a lucrat 
peste 7 ani şi la care a reuşit 
să execute 28 de tonalităţi. 
A creat de asemenea şi un 
instrument absolut nou, pe 
care l-a denumit iorgofon 
(1972). Datorită acestui in-
strument, maestrul a ajuns 
la Casa Albă, la invitaţia 
fostului preşedinte ameri-
can, Bill Clinton (1995).

În 1971 s-a fi lmat în fi l-
mul „Lăutarii”, în regia lui 
Emil Loteanu, în care joacă 
rolul unuia dintre cei şase 
lăutari.

Pe parcursul carierei de 
peste 50 de ani, maestrul 
a confecţionat zeci de mii 
de fl uiere, naiuri şi alte in-
strumente muzicale, dintre 
care o parte din acestea 
sunt astăzi păstrate în mu-
zee, reprezentând o valoare 
culturală incontestabilă. Câ-
teva din naiurile sale se păs-
trează în colecţia maestrului 
Gheorghe Zamfi r. A pre-
zentat colecţiile sale de in-
strumente muzicale la peste 
30 de expoziţii internaţio-
nale în diferite ţări ale lumii. 

Ultimele două expoziţii au 
fost: la Seul, Coreea de Sud, 
şi Bangkok, Thailanda.

Membru al Academiei 
Meşterilor Tradiţionali în 
Sibiu, România.

Laureat al Festivalului 
Mondial al Tineretului şi 
Studenţilor din Bucureşti 
(1953), Medalia de aur la 
Festivalului Mondial al Ti-
neretului şi Studenţilor la 
Moscova (1957).

În 1992 a fost distins cu 
titlul onorifi c „Maestru 
Emerit al Artei”, în 1996 –
Cavaler al Ordinului Repu-
blicii, pentru merite deo-
sebite în dezvoltarea artei 
muzicale, contribuţie per-
sonală la reconstituirea şi 
confecţionarea instrumen-
telor muzicale populare, 
valorifi carea şi propagarea 
valorilor cultural-artistice 
naţionale autentice. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 146-147.
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Victor TOMA
1922-2008

Inginer român, doctor 
inginer, cercetător în dome-
niul electronicii, construc-
torul primului calculator 
est-european, membru de 
onoare al Academiei Româ-
ne, originar din Basarabia.

S-a născut la 14 aprilie 
1922 în oraşul Leova, jude-
ţul Cahul, Basarabia. A de-
cedat la 28 noiembrie 2008, 
la Bucureşti.

După fi nalizarea şcolii 
primare de la Leova (1928-
1932), şi-a continuat studi-
ile la Liceul „Cuza Vodă” 
din Huşi, ulterior Liceul 
Militar „Regele Ferdinand” 
din Chişinău (1932-1940). 
După ocuparea Basarabiei, 
în 1940, s-a refugiat la Bu-
cureşti. A fost admis la stu-
dii la Universitatea Tehnică 
din Bucureşti, Facultatea 
de mecanică şi Electricita-
te, secţia Radiocomunicaţii, 
pe care o absolvă în 1945. 
După absolvirea facultăţii 

a activat în calitate de asis-
tent universitar la aceiaşi 
Universitate. Ulterior şi-a 
continuat specializarea la 
Laboratorul de Cercetări 
al Concernului „Tesla” din 
Praga (1948-1950), unde a 
elaborat prima sa invenţie: 
„releul electronic discrimi-
nator de tensiune”. În 1973 
a susţinut teza de doctor in-
giner.

După revenirea din Praga 
la Bucureşti, a activat la In-
stitutul de Fizică Atomică-
Măgurele, în calitate de şef  
de lucrări şi şef  de labora-
tor. Între anii 1950-1961 a 
fost consilier pentru calcu-
latoare electronice la Consi-
liul Naţional pentru Ştiinţă 
şi Tehnologie. Ulterior a 
fost şef  de secţie şi director 
adjunct ştiinţifi c la Institu-
tul de Tehnică de Calcul şi 
Informatică din Bucureşti 
(1968-1988). După Revolu-
ţia din 1989 şi-a continuat 
activitatea de cercetare la 
SIAT S. A. (fostul Centru 
de Cercetări pentru Auto-
matică Bucureşti, CCAB).

În 1953 a început pro-
iectarea primului calculator 
electronic românesc (CI-
FA-l). Acesta avea în com-
ponenţa lui 1500 de tuburi 
electronice şi cântărea câ-
teva sute de kilograme. În 
1955 a participat la o con-
ferinţă la Dresda, unde l-a 
prezentat o comunicare 
ştiinţifi că. În 1957 acest cal-
culator a fost pus în func-
ţiune. Au urmat CIFA-2 
(cu „numai” 800 de tuburi 
electronice, 1959) şi CIFA-
3 (1961), ultimul intrând în 
folosinţa Centrului de Cal-
cul al Universităţii din Bu-
cureşti. În 1962 a realizat 
în colaborare cu specialiştii 
bulgari, calculatorul VI-

TOSHA, primul calculator 
electronic numeric fabri-
cat în Bulgaria. În acelaşi 
an a conceput calculatorul 
CIFA-4.

În 1964 a realizat la In-
stitutul de Fizică Atomică-
Măgurele primul Calculator 
Electronic Tranzistorizat, 
CET-500. Aceste calculatoa-
re au fost folosite de diferiţi 
benefi ciari pentru rezolvarea 
problemelor tehnico-ştiinţi-
fi ce ale vremii. Laboratorul 
său a devenit un centru de 
formare a generaţii întregi 
de matematicieni-progra-
matori, cu toate că inginerul 
Toma nu a fost profesor.

Autor a 7 invenţii breve-
tate în domeniul electronicii 
şi echipamentelor de calcul. 
În 1991 a elaborat ultima 
sa invenţie: un prototip de 
numărare electronic a votu-
rilor şi în 1992-1993 un sis-
tem electronic de vot pen-
tru Senatul României. 

A construit o şcoală pen-
tru începuturile informaticii 
în România şi pentru cerce-
tătorii bulgari. A publicat 
peste 50 de lucrări, inclusiv 
comunicări la reuniuni in-
ternaţionale în scopuri pro-
fesionale în mai multe ţări: 
la Dresda (1955), Moscova 
(1958), Roma (1960), Buda-
pesta (1962), Namur (1958, 
1964) ş. a.

Pentru activitatea sa a fost 
recunoscut în întreaga lume 
şi a fost ales membru al 
mai multor societăţi, prin-
tre care: membru al Insti-
tutului IRE din New York, 
SUA (1948-1969); membru 
al Societăţii Internaţionale 
de Informatică din Namur, 
Belgia (1958-1965) ş.a. 

Membru de onoare al 
Academiei Române (1993).

Distins cu mai multe me-
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dalii şi ordine: „Medalia 
Muncii” (1954), „Ordinul 
Muncii” cl. a III-a (1957), 
„40 de ani de fi zică la Mă-
gurele” (1990), Ordinul Na-
ţional „Steaua României” în 
grad de cavaler (2003) ş. a.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 133-134.

Bibliografi e selectivă:
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Roșca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei și a Republicii Moldova / 
Denis Roșca. – Chișinău : Pontos, 
2016. – P. 573-574.

Rusu, Dorina N. Toma Victor 
// Rusu, Dorina N. Membrii Aca-
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Dicționar / Dorina N. Rusu. – 
București : Ed. Encilopedică ; Ed. 
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P. 834-835.
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Personalități / Ecaterina Țarălungă. 
– București : Prut Internațional, 
2011. – P. 777.

Toma Victor // Nemuritorii aca-
demicieni români. – București, 
1994. – P. 330-331.
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Nicolae LEON
1862-1931

Biolog român, profesor 
universitar, cercetător şti-
inţifi c, memorialist, fonda-
torul parazitologiei în Ro-
mânia.

S-a născut la 15 aprilie 
1862, la Băiceni, jud. Boto-

şi suplineşte timp de patru 
ani Catedra de istorie natu-
rală de la Facultatea de Me-
dicină din Bucureşti.

În 1899, ministrul In-
strucţiunii Spiru Haret îl 
însărcinează cu elaborarea 
unei programe de ştiinţe 
naturale. A reuşit să impu-
nă capitole mai progresiste 
de biologie modernă, ceea 
ce a constituit un progres 
real pentru învăţământul de 
atunci.

În 1899 a fost numit pro-
fesor titular la Facultatea de 
Medicină din Iaşi, Catedra 
de istorie naturală. Cursul 
inaugural pe care l-a prezen-
tat a fost „Rolul zoologiei la 
Facultatea de Medicină”. 
A condus această catedră 
până la sfârşitul carierei sale 
(1931).

A fost inspector al învă-
ţământului secundar şi su-
perior, inspector al şcolilor 
particulare (1906) şi direc-
tor al învăţământului pro-
fessional (1906). A mers în 
străinătate să viziteze şcoli-
le de menaj, pentru a le lua 
drept exemplu în organi-
zarea unor şcoli similare în 
spaţiul românesc.

A fost decan al Facultă-
ţii de Medicină şi rector al 
Universităţii ieşene între 
anii 1918 şi 1921. A fost 
în câteva rânduri rector al 
Universităţii din Iaşi, inclu-
siv şi în anul Unirii (1918, 
1920, 1921).

Activitatea ştiinţifi că a 
profesorului a cuprins mai 
multe domenii de activitate. 
A avut ca principal dome-
niu de studiu parazitologia, 
înfi inţând primul Laborator 
de parazitologie din ţara şi 
fi ind primul profesor din 
România care a predat sis-
tematic un curs de para-

şani. A decedat la 4 octom-
brie 1931, la Iaşi.
Şcoala primară a făcut-o 

la pensionul „Mărgineanu” 
din Botoşani (1869-1873), 
după care s-a transferat la 
Liceul „Institutele Unite” 
din Iaşi (1873-1881). În 
1881 şi-a început studiile la 
Facultatea de Medicină din 
Iaşi, pe care o abandonează 
pentru a studia ştiinţele na-
turale. S-a înscris în 1884, la 
Universitatea din Jena, Ger-
mania, unde s-a specializat 
în zoologie. A colaborat cu 
naturalistul Ernst Haeckel, 
în al cărui Laborator de zo-
ologie a început să lucreze. 
În vara anului 1885, a fost 
trimis la Bergen (Norvegia) 
să studieze animalele mari-
ne. Aici l-a cunoscut pe zo-
ologul şi exploratorul polar 
Fridtjof  Nansen. În 1887, a 
susţinut la Jena doctoratul 
în ştiinţe, distins cu „Mag-
na cum laude” pentru teza 
„Beiträge zur Kenntnis der 
Mundteile der Hemipteren” 
(Contribuţii la cunoaşterea 
părţilor gurii hemipterelor).

În acelaşi an a revinit la 
Iaşi şi este ales membru al 
Societăţii de Medici şi Natu-
ralişti. Între anii 1880-1899 
a fost profesor la Liceul 
Militar şi la Liceul Naţional 
din Iaşi, Liceul „Sf. Gheor-
ghe” din Bucureşti.

În anul 1887, şi-a început 
activitatea didactică în cali-
tate de profesor suplinitor 
la Catedra de Botanică, de la 
Facultatea de Ştiinţe a Uni-
versităţii din Iaşi. Începând 
cu anul 1899-1931, devine 
profesor la Catedra de Zo-
ologie Medicală a Facultăţii 
de Medicină din Iaşi.

În anul 1892 a plecat la 
Staţiunea Zoologică Nea-
pole. Revine în 1893 în ţară 
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zitologie. A fost interesat 
deopotrivă de parazitologia 
medicală, realizând prime-
le cercetări epidemiologice 
privind malaria în Româ-
nia, cercetări ce au stat la 
baza planurilor de eradi-
care a acestei boli, dar şi 
de cunoaşterea insectelor 
dăunătoare agriculturii. S-a 
preocupat de malarie şi hel-
mintiaze, afecţiuni frecven-
te şi extrem de grave la în-
ceputul secolului XX. 

Sunt de menţionat şi con-
tribuţiile aduse cunoaşterii 
fl uturilor crepusculari, dar 
şi un catalog al fl uturilor din 
colecţia Keminger, studiile 
asupra insectelor vătămă-
toare din România.

Prin strădania sa a fost 
posibilă desfăşurarea pri-
mului congres ştiinţifi c ro-
mânesc la Iaşi, în 1902. 

Savantul a colaborat cu pa-
razitologii din lume, precum 
prof. dr. Carl Isidor Cori, 
directorul Staţiunii Zoolo-
gice din Triest, ori prof. dr. 
Isao Iijima, de la Universi-
tatea din Tokio, fondatorul 
parazitologiei nipone, dar şi 
cu savanţii Emil Racoviţă şi 
Nicolae C. Paulescu.

Rezultatele cercetărilor şti-
inţifi ce se pot regăsi în nume-
roase studii, monografi i, ar-
ticole şi rapoarte ştiinţifi ce. 
Pintre acestea sunt: „Zoo-
logia medicală a ţăranului 
român” (1897), „Botanica 
medicală populară” (1899), 
„Cestodele din România”, 
„Istoria naturală medicală 
a poporului român” (1902), 
„Istoria naturală medicală a 
poporului român” (1903), 
„Contribuţiuni la studiul 
Culicidelor din România” 
(1910), „Studii asupra cesto-
izilor din România” (1911), 
„Insectele vătămătoare din 

România” (1912), „Parazi-
tismul animal” (1922) ş.a.

Numeroase lucrări ştiin-
ţifi ce au fost publicate în 
reviste din străinătate, pre-
cum: „Centralblatt für Bak-
teriologie”, „Parasitenkunde 
und Infektionskrankheiten”, 
„Zoologischer Anzeiger”, 
„Biologisches Centralblatt”, 
„Archives de Parasitologie”, 
„Journal de Médecine de 
Lyon”, „Bulletin de la Société 
des Médecins et Naturalistes 
de Jassy”, „Bulletin de la So-
ciete des Sciences de Buca-
rest”, „Analele Academiei”, 
„Viaţa Românească” ş.a.

Bibliografi e:
Leon, Nicolae. Elemente de 

botanica pentru clasa a 2-a gim-
nazială / Nicolae Leon. – Iași : Li-
brăria Nouă, P. Iliescu & D. Gros-
su, 1899. – 140 p.

***
Leon Nicolae // Personalităţi 

românești ale științelor naturii și 
tehnicii : Dicționar. – București : 
Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedi-
că, 1982. – P. 212-213.

Mustață, Gheorghe. Nicolae 
Leon. Amintiri / Gheorghe Mustață // 
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P. 24-27.

Maria S. Ciobanu

Mihail GÂRNU
1942

Actor de teatru.
S-a născut la 19 aprilie 

1942, la Lărguţa, jud. Cahul 
(azi, r-nul Cantemir). 

Între anii 1959-1964 şi-a 

făcut studiile la Institutul de 
Arte „Gavriil Muzicescu” 
din Chişinău (azi, Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice). După absolvire a 
fost angajat în trupa Tea-
trului „Vasile Alecsandri” 
din Bălţi.

Din 1982 s-a transferat 
la Tetrul Academic Muzi-
cal-Dramatic de Stat „A. 
S. Puşkin” din Chişinău 
(azi, Teatrul Naţional „Mi-
hai Eminescu”). Ulterior a 
activat şi la Teatrul Naţio-
nal „Vasile Alecsandri” din 
Iaşi. Face parte din a doua 
promoţie de actori, care s-a 
afi rmat pe scena Teatru-
lui „Vasile Alecsandri” din 
Bălţi.

Pe perioada activităţii pro-
fesionale a realizat peste 60 
de roluri de diverse factură 
şi complexitate. Printre cele 
de performanţă artistică 
pot fi  considerate cele din 
spectacolele: „Esop” de G. 
Figueiredo – Xantos, „Corb 
la corb nu scoate ochii” de 
A. Ostrovski, „Astă vară 
la Ciulimsk” şi „Anecdote 
provinciale” de A. Vam-
pilov, „Oameni energici” 
de V. Şukşin – Burtosul, 
Enachi Damian, Hagi-Flu-
ture, Moţoc în „Iorgu de 
la Sadagura”, „Doi morţi 
vii”, „Despot-Vodă” de V. 
Alecsandri; din spectaco-
lele realizate după creaţiile 
unor dramaturgi autohtoni 
contemporani: A. Busuioc, 
Gh. Malarciuc, P. Cărare, 
I. Puiu, A. Ciubotaru ş.a. 
În 1977 a fost distribuit în 
spectacolul radiofonic după 
piesa lui Gh. Malarciuc „Cel 
mai bun Om”.

Pentru activitatea sa a fost 
înalt apreciat cu titlul onori-
fi c de Artist Emerit (1981).
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       Maria S. Ciobanu 

Aneta PĂVĂLACHE
1932-2017

Cântăreaţă română de 
operă, soprană, lied şi ora-
toriu, pedagog.

S-a născut la 23 aprilie 
1932, la Stăvăreşti, plasa 
Boldu, jud. Râmnicu Sărat, 
România. A decedat la 13 
iunie 2017 şi a fost înmor-
mântată la Cimitirul „Eter-

„Don Giovanni”, Euridice 
în „Orfeu în infern”, Gilda 
în „Rigoletto”, Desdemona 
în „Otello”, Mimi în „Boe-
ma”, Ruxana în „Ion Vodă 
cel Cumolit” ş. a.

A colaborat în concer-
te şi spectacole cu: Viorica 
Cortez, Nicolae Sasu, Ion 
Piso, Cornel Stavru, Elena 
Cernei, Zenaida Pally, Irina 
Arhipova, David Ohanesi-
an, Gino Ponelli, Ion Pri-
săcaru, Radu Botez, Nicolai 
Aguladze ş.a.

A efectuat turnee artistice 
în mai multe ţări şi a cân-
tat pe numeroase scene ale 
lumii: în Rusia, Georgia, 
Ucraina, Ungaria, Bulgaria, 
Italia, Germania, Austria, 
Franţa, Grecia, Egipt, Li-
ban, India ş.a. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 156-157.

***
Buzilă, Serafi m . Păvălache 

Aneta // Buzilă, Serafi m. Enciclo-
pedia interpreţilor din Moldova / 
Serafi m Buzilă. – Chişinău : Mu-
seum, 1999. – P. 156-157.

Maria S. Ciobanu
                                                                         

nitatea” din Iaşi.
A absolvit Liceul „Princi-

pesa Ileana” (1939-1949) şi 
ulterior şi-a continuat stu-
diile la Conservatorul „As-
tra” din Braşov, cu profe-
sorii Vasile Corpaci şi Dinu 
Niculescu, dirijorul Filar-
monicii „Gheorghe Dima”.

Între anii 1949-1954 a ur-
mat studiile la Conservato-
rul „Ciprian Porumbescu” 
din Bucureşti cu profesorii: 
Constantin Stroescu (can-
to), Jean Bobescu, Gheor-
ghe Kulibin ş.a. (clasa de 
operă), Ioan Serfezisi, Vic-
tor Giuleanu (teorie-solfe-
giu-dictat) ş.a.

Activitatea profesiona-
lă şi-a început-o în calitate 
de solistă la Opera Română 
din Iaşi (1956-1986). Ur-
mătorii 30 de ani a activat 
la Paris, unde şi-a împărtăşit 
arta unor tineri artişti în de-
venire alături de mezzoso-
prana şi prietena sa, ieşean-
ca  celebră Viorica Cortez, 
la Conservatorul Naţional 
Superior de Muzică din Pa-
ris. A fost profesor la Con-
servatorul Rus „Serghei 
Rahmaninov” din Paris. În 
ultimii ani a susţinut cursuri 
de canto în cadrul Întâlniri-
lor Muzicale de la Magnoac. 
Discipolii săi au obţinut nu-
meroase premii internaţio-
nale şi au făcut cariere artis-
tice strălucitoare.

A debutat cu rolul Mimi 
din opera „Boema” de Gia-
como Puccini la Opera din 
Iaşi, în stagiunea 1957-1958, 
retrăgându-se de pe scenă 
în anul 1983, cu un specta-
col memorabil, „Faust” de 
Charles Gounod.

A interpretat rolurile: 
Constantza în „Răpirea din 
Serai”, Suzana din „Nunta 
lui Figaro”, Donna Ana în 

Ion MAHU
1922-2018

Profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c superior, ino-
vator în domeniul pedagogiei, 
veteran al celui de al Doilea 
Război Mondial, academician.
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A luptat în cel de-al Doilea 

Război Mondial în Armata 
Română, a promovat şi apărat 
limba şi valorile româneşti în 
Basarabia ocupată de sovietici.

S-a născut la 25 aprilie 1922, 
în satul Târnova, r-nul Don-
duşeni. A decedat la 26 iulie 
2018, la Chişinău. 

După absolvirea şcolii pri-
mare din satul natal (1930-
1938), şi-a continuat studiile 
la Gimnaziul Industrial din 
s. Corbu, jud. Soroca (1938-
1941), ulterior la Liceul Indus-
trial din Chişinău (1941-1943). 
După absolvire a fost înrolat 
în Armata Română, deoarece 
se începuse războiul. În acest 
timp a învăţat la Şcoala Mili-
tară de Ofi ţeri nr. 7 din Do-
rohoi, pe care a absolvit-o în 
1944, în grad de sublocote-
nent. A fost numit comandant 
de pluton în Armata Română. 
După 23 august 1944, când 
s-a încheiat armistiţiul Ro-
mâniei cu Uniunea Sovietică, 
basarabenii care au luptat de 
partea armatei române au fost 
eliberaţi. O parte de soldaţi 
basarabeni a fost trimisă în 
Siberia, restul au nimerit în 
penitenciarele staliniste, prin-
tre care a fost şi Ion Mahu. 
După câteva luni a evadat şi a 
mers pe jos până a ajuns aca-
să, după mai multe popasuri la 
câteva familii. Mama sa, prin 
cunoscuţi, i-a făcut un alt pa-
şaport şi el a fost nevoit să 
se retragă la Bălţi, unde şi-a 
găsit de lucru la Gimnaziul 
Industrial Românesc. I s-a 
încredinţat predarea meseriei 
de lăcătuş. Când situaţia a de-
venit mai puţin tensionată, a 
revenit la Chişinău, unde şi-a 
continuat studiile la Facultatea 
de Biologie şi Chimie a Insti-
tutului Pedagogic ,,Ion Crean-
gă” din Chişinău (1945-1949). 
După absolvire a fost repar-
tizat în calitate de profesor 
de biologie şi chimie în satul 

Baraboi, raionul Donduşeni 
(1949-1956). Concomitent cu 
activitatea pedagogică s-a de-
dicat şi cercetărilor ştiinţifi ce 
în domeniul pedagogiei ex-
perimentale. Astfel a elaborat 
proiectul-programă de preda-
re a disciplinei ,,Instruirea şi 
educaţia prin muncă în clasele 
V-VII” şi ,,Instruirea politeh-
nică în clasele VIII- X”, în co-
relaţie cu disciplinele de biolo-
gie şi chimie. A creat condiţii 
pentru îmbinarea teoriei cu 
practica şi formarea aptitudi-
nilor şi deprinderilor practice 
la elevi. În baza rezultatelor 
a fost pregătită reforma şco-
lară din 1953. Invenţiile pro-
fesorului şi experienţele de 
la Şcoala din Baraboi au fost 
propuse spre implementare de 
către Ministerul Învăţământu-
lui în toate şcolile republicii, 
fi ind preluate şi răspândite 
chiar şi în alte ţări, precum 
România, Bulgaria, Germania. 
În 1956, experimentul peda-
gogic a fost discutat şi apre-
ciat la şedinţa Colegiului Mi-
nisterului Învăţământului şi, 
în consecinţă, a fost invitat la 
muncă la Ministerului Învăţă-
mântului din Moldova. Astfel, 
între anii 1956-1961, a activat 
în calitate de inspector general 
la Direcţia şcolilor. Ulterior se 
dedică cercetărilor la Institu-
tul de Cercetări Ştiinţifi ce în 
Domeniul Şcolilor din Mol-
dova (1961-1965). În 1964 a 
fi nalizat studiile de doctorat la 
Institutul de Instruire Politeh-
nică al Academiei de Ştiinţe 
Pedagogice din Moscova cu 
susţinerea tezei de doctor în 
pedagogie la tema: ,,Instruirea 
politehnică şi de producţie a 
elevilor din şcolile medii naţi-
onale”, cu specializarea în psi-
hologie. După susţinerea tezei 
şi-a continuat activitatea la In-
stitutul de Ştiinţe Pedagogice 
în Domeniul Şcolilor în cali-
tate de cercetător ştiinţifi c su-

perior în sectorul de instruire 
politehnică şi al disciplinelor 
din ciclul ştiinţelor naturale şi 
matematică.

Din 1965 a fost angajat la 
Universitatea de Stat din Mol-
dova în calitate de docent, ul-
terior conferenţiar la Catedra 
de pedagogie şi psihologie, 
unde a activat peste 55 de ani. 
A îndrumat studenţi la studii 
de doctorat, dintre care peste 
50 au susţinut teza de doctor, 
iar 7 au susţinut teza de doc-
tor habilitat, 4 au devenit aca-
demicieni.

Direcţii de cercetare: fami-
liarizarea profundă a studen-
ţilor în cadrul prelegerilor cu 
metodele de cercetare ştiinţi-
fi că în domeniul pedagogiei; 
ilustrarea predării cursului de 
pedagogie şi a seminarelor cu 
rezultatele obţinute în ştiinţe-
le pedagogice şi psihologice; 
atragerea studenţilor în acti-
vităţile cu caracter ştiinţifi c în 
domeniu; folosirea metodelor 
de cercetare în cadrul scrierii 
şi pregătirii tezelor de licenţă 
de către studenţi ş.a. 

A semnat peste 110 de lu-
crări publicate, printre care: 
,,Elemente de instruire pro-
gramată la biologia generală”, 
manual cl. X (1969), ,,Metodi-
ca predării biologiei” (1975); 
,,Probleme şi situaţii pedago-
gice privind cursul ,,Pedagogia 
şi metodica muncii educative” 
(1994) ş.a. A desfăşurat şi o 
bogată activitate publicistică, 
publicând peste 70 de articole 
în mai multe publicaţii perio-
dice: ,,Învăţământul public”, 
,,Cultura Moldovei”, ,,Învăţă-
torul sovietic”, ,,Scânteia leni-
nistă” ş.a. Pentru articolele de 
publicistică, săptămânalul ,,Li-
teratura şi arta” i-a acordat în 
două rânduri Premiul pentru 
anul 1997, 1998.

Membru titular al Acade-
miei Internaţionale de Ştiinţe 
Pedagogice (1994), membru 
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Enescu s. a.

În 1948 şi-a luat licenţa 
Facultăţii de Litere şi Fi-
losofi e a Universităţii din 
Cluj. După absolvirea fa-
cultăţii şi-a început activi-
tatea de profesor de limbă 
şi literatură română în satul 
natal (1948-1950). Ulterior 
a activat profesor de limbă 
şi literatură română în Hal-
magiu (1950-1953), în Gu-
raliont (1953-1955).

Între anii 1956-1957 ac-
tivează în calitate de redac-
tor la revista „Teatrul” din 
Bucureşti. În 1957 a fost 
condamnat la un an de în-
chisoare „pentru omisiune 
de denunţ” şi convingerile 
sale.

După eliberare i-a fost 
interzis să revină în viaţa 
literară (1958). Abia în pe-
rioada 1963-1966 a fost an-
gajat în calitate de corector 
la revista „Lumea”.

Din 1969 a fost direc-
tor, redactor-şef  al revistei 
„Secolul XX”, preşedin-
te al Fundaţiei culturale 
„Secolul 21” şi director al 
Centrului cultural pluridis-
ciplinar „Paul Valery” din 
România.

A debutat in 1939, cu o 
poezie, în „Jurnalul literar” 
din Iaşi, condus de Geor-
ge Călinescu. A publicat în 
această perioadă în revistele 
vremii, ca: „Viaţa literară”, 
„Viaţa Românească”, „Uni-
versul literar”, „Curentul 
literar”, „Ţara”, „Clavia-
turi”, „Kalende”. În timpul 
studenţiei clujeano-sibiene 
din anii războiului, a fost 
unul dintre componenţii de 
seamă ai Cercului Literar de 
la Sibiu şi a semnat „Mani-
festul Cercului Literar”, pu-
blicat în „Viaţa” din 13 mai 
1943.

Debutul editorial a avut 
loc în 1964 cu volumul de 

Ștefan Augustin 
DOINAȘ

1922-2002

Poet român, eseist, critic 
literar, traducător şi drama-
turg, politician, deţinut po-
litic, membru al Academiei 
Române.

S-a născut la 26 aprilie 
1922, în localitatea Chere-
chiu, comuna Santana, ju-
deţul Arad. A decedat la 25 
mai 2002, la Bucureşti.

Numele său adevărat: Şte-
fan Popa.

A urmat şcoala primară în 
satul natal după care studia-
ză la Liceul „Moise Nicoa-
ră” din Arad (1933-1941).

După absolvirea liceu-
lui (1941) a plecat la Sibiu, 
unde se refugiase la Univer-
sitatea clujeană, după trece-
rea Ardealului de Nord sub 
jurisdicţie maghiară. S-a 
înscris la Facultatea de Me-
dicină, dar încă din primul 
an a frecventat şi cursurile 
de la Litere şi Filosofi e ale 
Universităţii din Cluj (Sibiu) 
(1941-1948). Din 1944 s-a 
transferat la această faculta-
te, unde i-a avut ca profe-
sori pe Lucian Blaga la is-
toria culturii, pe Liviu Rusu 
la estetică, pe D. D. Rosca 
la istoria fi losofi ei şi la fi lo-
sofi a generală. Activează în 
cadrul Cercului literar, ală-
turi de I. Negoiţescu, Radu 
Stanca, Ion D. Sirbu, Cor-
nel Regman, Eugen Todo-
ran, Ovidiu Cotruş, Radu 

titular al Academiei de Ştiinţe 
Pedagogice şi Sociologice din 
Rusia (1995), membru al pre-
zidiului Asociaţiei Oamenilor 
de Ştiinţă şi Artă din Moldova 
(1997).

A fost apreciat cu distincţii 
şi titluri: decoraţia ,,Crucea 
comemorativă de participant 
la războiul din 1941-1945” 
(1997), acordată de Ministe-
rul Apărării al României; Ti-
tlul Onorifi c ,,Omul Anului” 
(1996, 2000) ş.a.

A se vedea şi articolele din 
,,Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 136-137; 
,,Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 136-137.

Bibliografi e selectivă:
Mahu, Ion. Baraboiul – şcoală 

făuritoare de personalităţi / Ion 
Mahu. – Chişinău : Tipografi a 
Centrală, 2007. – 444 p. 

***
Mahu, Ion I. Problematizarea 

procesului de instruire: Prelegere 
pentru studenţi / Ion I. Mahu, Pa-
vel V. Sîrbu ; Universitatea de Stat 
din Moldova. – Chişinău : USM, 
1993. – 44 p.

Mahu, Ion. Şcoala trebuie să 
cultive mai întâi virtutea, şi abia 
după aceea pragmatismul : inter-
viu cu academicianul / consemna-
re: Virgil Mândâ canu // Făclia. – 
2003. – 21 iun. – P. 5.

***
Cozma, Valeriu. Academicia-

nul Ion Mahu / Valeriu Cozma. – 
Chişinău : Tipografi a Centrală, 
1999. – 199 p.

***
Batâr, Dumitru. Ion Mahu – 

profesor ai profesorilor / Dumitru 
Batâr // Pedagogi români de ex-
cepţie (din Basarabia interbelică 
şi postbelică). – 2013. – Vol. 1. – 
P. 244-248. 

Maria S. Ciobanu
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poeme „Cartea mareelor”. 
În 2000 a debutat ca pro-
zator, cu volumul „T de la 
Trezor”.

Creaţia sa literară cuprin-
de mai multe genuri literare, 
precum: 13 volume de po-
ezie, între care „Omul cu 
compasul” (1966), „Semin-
ţia lui Laokoon” (1967), 
„Ipostaze” (1968), „Ano-
timpul discret” (1975), 
„Hesperia” (1980), „Vâ-
nătoare cu şoim” (1985), 
„Foamea de UNU” (1987), 
„Lamentaţiile” (1994); cinci 
volume de critica literară şi 
eseu, între care „Lampa lui 
Diogene” (1968), „Poezie 
şi modă poetică” (1972), 
„Orfeu şi tentaţia realului” 
(1974), „Lectura poeziei” 
(1980), „Măştile adevăru-
lui poetic” (1992), o pie-
sa de teatru „Brutus şi fi i 
săi”, 1990); 30 de volume 
de traduceri de poezie şi 
proză (din Dante, Goethe, 
Hoelderlin, Gerhardt Ha-
uptmann, Malarme, Valery, 
Gottfried Benn, Papini, 
Jorge Guillen, Roberto 
Sanesi, Pierre Emmanuel, 
Michel Deguy, Fr. Nietzs-
che ş.a.); cărţi pentru co-
pii „Povestea celor şapte 
fraţi”, 1980. Cel mai cunos-
cut poem al său, unul din-
tre cele mai frumoase scrise 
vreodată în limba română, 
este „Mistreţul cu colţi de 
argint”.

După 1990 a editat: „In-
teriorul unui poem” (1990), 
„Arie şi ecou” (1991), „La-
mentaţii” (1993), „Aventu-
rile lui Proteu” şi „Alexan-
dru refuzând apa” (1995), 
„Maştile adevărului poe-
tic” (1992), „Poeţi români” 
(1999), „Brutus şi fi i săi”, 
tragedie (1996), „Născut în 
Utopia” (1992), „Poezii” 
(1996) ş.a.

Lucrările sale au fost tra-

duse în limbile germană, 
engleză, macedoneană, sâr-
bă, maghiară, slovenă, bul-
gară, spaniolă, italiană.

Pentru întreaga sa acti-
vitate a fost înalt apreciat 
cu multiple premii, prin-
tre care: Premiul „E. Lo-
vinescu” (1947), Premiul 
Academiei Române (1968), 
şapte premii ale Uniunii 
Scriitorilor din România 
(1982), Medalia „Goethe” 
a Institutului Goethe din 
Munchen, Germania (1982), 
Premiul „M. Eminescu” al 
Academiei Române (1968), 
Premiul Special al Uniunii 
Scriitorilor (1982), Premiul 
European pentru Literatură, 
Iugoslavia (1990), Premiul 
Asociaţiei Scriitorilor Ro-
mâni din Israel şi Premiul 
Naţional de poezie „Mihai 
Eminescu” (1997), Premiul 
European pentru Literatura 
K.O.V. (Iugoslavia, 1990).

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din România.

Doctor honoris causa al 
Universităţii „Lucian Bla-
ga” din Sibiu.

Membru al Academiei 
Române (1989).

Poetul este cunoscut pes-
te hotare, face parte inte-
grantă din peisajul liric eu-
ropean şi universal. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 138-139.

Bibliografi e selectivă:
Doinaș, Ştefan Augustin. Ope-

re / Ştefan Augustin Doinaş. – Bu-
cureşti : Naţional, 2000. – 638 p.

Doinaș, Ştefan Augustin. Evo-
cări / Ştefan Augustin Doinaş. – 
Bucureşti : Ed. Fundaţiei PRO, 
2003. – 138 p.

Doinaș, Ştefan Augustin. 111 
cele mai frumoase poezii / Ştefan 
Augustin Doinaş. – Bucureşti : 
Nemira, 2015. – 212 p.

Doinaș, Ştefan Augustin. 

Psalm  / Ştefan Augustin Doinaş. – 
Bucureşti : Litera, 2003. – 116 p.

***
Chețan, Maria. Ștefan Augus-

tin  Doinaș : Ipostaze ale operei : 
evocări, proză, teatru, aforisme / 
Maria Chețan. – Iaşi : Junimea, 
2015. – 309 p.

*** 
Chețan, Maria. Profi lul omului 

demonic în Vizita stelei personale 
de Ştefan Augustin Doinaş / Maria 
Cheţan // Limba Română. – 2013. – 
Nr 1/4. – P. 57-66. 

Cernat, Paul. Ștefan Augustin 
Doinaș / Paul Cernat // Revista de 
istorie şi teorie literară. – 2014. – 
Nr 1/4. – P. 139-151.

Doinaș Ștefan Augustin // Dicţi-
onarul general al literaturii româ-
ne. Vol. 2 : C-D / Lucian Alexiu, 
Carmen Andraş, Şerban Axinte 
[et al.]. – București : [S. n.], 2004. – 
P. 700-708. 

Doinaș Ștefan Augustin // Dic-
ţionar literaturii române. Vol. 1 : 
A-L. – Bucureşti : [S. n.], 2012. – 
P. 490.

Doinaș, Ștefan Augustin // En-
ciclopedia marilor personalităţi din 
istoria, ştiinţa şi cultura româneas-
ca de-a lungul timpului. Vol. 4 : 
Contemporanii : A-I. – București : 
[S. n.], 2003. – 351-353.

Doinaș Ștefan Augustin // Ne-
muritorii academicieni români. – 
București, 1994. – P. 120. 

Rusu, Dorina N. Doinaș Ștefan 
Augustin // Rusu, Dorina N. Mem-
brii Academiei Române : Dicţionar : 
1866-2003 / Dorina N. Rusu. – 
Bucureşti : Editura Academiei Ro-
mâne, 2003. – P. 267.

Țarălungă, Ecaterina. Doinaș 
Ștefan Augustin // Țarălungă, 
Ecaterina. Enciclopedia identității 
românești. Personalități / Ecateri-
na Țarălungă. – București : Prut 
Internațional, 2011. – P. 269.

Varga, Olimpia. Obsesia per-
fecțiunii în opera poetică a lui 
Ștefan Augustin Doinaș / Olimpia 
Varga // Studii de ştiinţă şi cultură 
(Arad). – 2016. – Vol. XII, Nr 2. – 
P. 51-57.   

Maria S. Ciobanu
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Th eodor ANGHELUŢĂ
1882-1964

Matematician român, doc-
tor în matematică, profesor 
universitar, cercetător ştiin-
ţifi c, membru de onoare al 
Academiei Române.

S-a născut la 28 aprilie 
1882, în localitatea Adam, 
comuna Drăguşeni, Galaţi, 
România. A decedat la 30 
mai 1964, la Cluj-Napoca.
Şcoala primară şi liceul 

le-a absolvit la Bârlad, după 
care a urmat cursurile Fa-
cultăţii de Ştiinţe din cadrul 
Universităţii din Bucureşti 
(1902-1905).

În perioada 1909-1914 s-a 
specializat la Sorbona (unde 
îl are ca profesor pe Émile 
Picard). Din cauza războ-
iului, şi-a întrerupt studiile 
în 1914, şi a revenit în ţară 
şi s-a angajat profesor de 
liceu, până în anul 1919, fi -
ind numit apoi conferenţiar 
la Facultatea de Ştiinţe din 
Bucureşti. Şi-a luat docto-
ratul la Bucureşti, în 1923, 
cu teza „O clasă generală de 
polinoame trigonometrice 
şi aproximaţiunea cu care 
ele reprezintă o funcţiune 
continuă”.

În acelaşi an, 1923, şi-a 
început activitatea profesi-
onală în calitate de profesor 
titular la cursul de algebră 
superioară la Universitatea 
din Cluj, funcţie pe care 
a deţinut-o până la pensi-

onare. Pentru o perioadă 
scurtă de timp, a fost decan 
al Facultăţii de Ştiinţe din 
Cluj-Napoca (1930-1931). 
La sfârşitul anului 1950 a 
fost rechemat la Faculta-
tea de Matematică şi Fizică 
a Universităţii „V. Babeş 
Bolyai” din Cluj. Conco-
mitent a activat şi la Institu-
tul Politehnic din Cluj (din 
1955-1962), precum şi în 
„refugiul” facultăţii la Ti-
mişoara.

Are contribuţii de seamă în 
domeniul teoriei funcţiilor, al 
ecuaţiilor diferenţiale şi inte-
grale, al ecuaţiilor funcţionale 
şi algebrice. Un tip de ecuaţii 
funcţionale îi poartă nume-
le: „Ecuaţii funcţionale An-
gheluţă”. De asemenea, are 
contribuţii în teoria seriilor 
trigonometrice.

Rezultatele cercetărilor 
se regăsesc în cele peste 90 
de lucrări de matematică. 
Printre acestea sunt: „Curs 
de mecanică raţională” 
(1926), „Aplicaţii de meca-
nică” (1927), „Curs de teo-
ria funcţiilor de o variabilă 
complex” (1940), „Curs 
de algebră superioară” 
(vol I, 1940; vol. II, 1943), 
„Funcţii analitice” (1945) 
ş.a. A publicat în diferite 
reviste de specialitate din 
ţară şi strainătate, memorii 
originale de matematici şi 
o serie de articole tratând 
probleme de matematici 
elementare sau superioa-
re în „Gazeta matematică” 
sau „Revista matematică” 
din Timişoara.

Ca semn de recunoaştere 
a contribuţiei sale majore 
în domeniul matematicii, 
în Cluj a luat naştere Aso-
ciaţia „Seminarul Theodor 
Angheluţă”, care susţine şi 
promovează cercetarea şti-

inţifi că în domeniul mate-
maticii teoretice şi aplicate.

În semn de apreciere a 
activităţii sale i se conferă 
Semnul Onorifi c „Răspla-
ta Muncii pentru 25 ani în 
Serviciul Statului” (1941) şi 
Titlul onorifi c de „Om de 
Ştiinţă Emerit” (1963).

Membru titular al Acade-
miei de Ştiinţe din România 
(1943).

Membru de onoare al 
Academiei Române (1948).

Bibliografi e selectivă: 
Angheluță, Theodor. Opera 

matematică / Theodor Angheluţă. – 
Bucureşti : Editura Academiei Re-
publicii Socialiste Române, 1970. – 
465 p.

Angheluță, Theodor. Exerci-
ţii şi probleme de analiză, teoria 
funcţiilor şi mecanica raţională / 
Theodor Angheluţă. – Cluj : Editu-
ra Universităţii, 1937. – 254 p.

***
Angheluță Theodor // Persona-

lităţi românești ale științelor naturii 
și tehnicii : Dicționar. – București : 
Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedi-
că, 1982. – P. 10-11.

Cismaș, Emilia. Theodor 
Angheluță. Portret de intelectual 
transilvănean interbelic (1882-
1964) / Emilia Cismaș // Acta mvsei 
napocensis (Cluj-Napoca). – 
2011. – Vol. 48. – P. 121-124.       

Rusu, Dorina N. Angheluță 
Theodor // Rusu, Dorina N. Mem-
brii Academiei Române : Dicţionar : 
1866-2003 / Dorina N. Rusu. – 
Bucureşti : Editura Academiei Ro-
mâne, 2003. – P. 45.

Țarălungă, Ecaterina. Toma 
Victor // Țarălungă, Ecaterina. En-
ciclopedia identității românești. 
Personalități / Ecaterina Țarălungă. – 
București : Prut Internațional, 2011. – 
P. 28.
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Tudor ANDRIUȚĂ
1962

Actor de teatru şi cinema, 
Artist Emerit.

S-a născut la 29 aprilie 
1962, la Sângerei.
Şi-a făcut studiile la Insti-

tutul de Stat al Artelor „G. 
Musicescu” (1987). Şi-a în-
ceput activitatea artistică 
după absolvirea facultăţii, 
în trupa Teatrului Muzical-
Dramatic „B. P. Haşdeu” 
din Cahul (1987-1993). A 
fost unul din titularii trupei, 
care a lansat Teatrului Mu-
zical-Dramatic „B. P. Haş-
deu” din Cahul, unde a ac-
tivat iniţial o perioadă de 8 
ani. În acest răstimp a reali-
zat o serie de roluri memo-
rabile aşa cum sunt: Numa 
Consule în „Muntele şi va-
lea”, căpitanul Sămăchişă în 
„Radu Ştefan întâiul şi ulti-
mul”, Tudor în „Casa ne-
bunului”, Richard şi Michel 
în „Dublu joc”, Moşneagul, 
Ion Creangă în „Sfânta Du-

de Dramaturgie Naţională 
„Gh. Asachi” a fost de-
clarat cel mai bun actor al 
anului 1992, pentru rolul 
central din spectacolul „Ah, 
gelozie!” după „Kir Zuli-
aridi” de V. Alecsandri. La 
Gala UNITEM – 2015 i-a 
fost decernat Premiul pen-
tru cel mai bun rol masculin 
central, cel al lui Panait din 
„Vine apa sau Nimfodora” 
după D. Matcovschi; Pre-
miul „Constantin Constan-
tinov” (2016). I s-a conferit 
titlul onorifi c „Artist Eme-
rit” (2017).

Bibliografi e:
Manoil, Alexandru. Andriuță 

Tudor // Manoil, Alexandru. 88 & 
333 copământeni / Alexandru Ma-
noil. – Cahul ; Chișinău : Labirint, 
2016. – P. 515.

Premiul „Constantin Constanti-
nov” : [Tudor Andriuţă, actor, Tea-
trul Republican Muzical-Dramatic 
„B. P. Hasdeu”, Cahul] // Teatru. – 
2015/2016. – Nr 16/17. – P. 41. 

Tudor Andriuță [Resursă elec-
tronică] // http://teatrulcahul.md/
actors/tudor-andriuta / (accesat: 
13.09.2021).

Tudor Andriuţă : [Premiul „Cel 
mai bun rol masculin”, pentru 
rolul „Panait”, spectacolul „Vine 
apa sau Nimfodora” de Dumitru 
Matcovschi, regia Anatol Burlacu, 
Teatrul Republican Muzical-Dra-
matic „B. P. Hasdeu”, Cahul] // 
Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 21.

Maria S. Ciobanu

minică”, Ferechiş în „Min-
cinosul”, Ştefan a Petrei, 
Dumnezeu în „Cu jăraticul 
pe buze”, Geo, Benone, Ia-
cobaş, Alt Mascat în „Des-
părţitorul” ş.a.

A mai activat o perioadă 
de timp şi la Teatrul Naţi-
onal „Mihai Eminescu” din 
Chişinău. A activat şi în Ru-
sia, în câteva ţări din Euro-
pa Occidentală.

Din 2014 a revenit la 
trupa Teatrului Muzical-
Dramatic „B. P. Hasdeu” 
din Cahul. A evoluat cu 
succes în spectacolele „Trei 
crai”, „Diseară e premieră!”, 
„Vine apa sau Nimfodora”, 
„Mimoza” ş.a. S-a produs şi 
în rolul lui Nică Frunză din 
serialul televizat „Codrii”, 
realizat după romanul omo-
nim de I. C. Ciobanu. Ro-
lul cel mai valoros pe care 
l-a realizat după revenire în 
meserie e Panait din „Vine 
apa sau Nimfodora”.

În 2019 a fost antrenat 
în primul mini-serial din 
Republica Moldova „Doi 
noi”, realizat de Pascaru 
Production, în colaborare 
cu Igor Chistol şi cu spri-
jinul Ambasadei SUA în 
Moldova.

Pentru activitatea sa de 
succes a fost înalt apreci-
at: în cadrul Festivalului 



Mai este a cincea lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele şapte luni gregoriene 
cu o durată de 31 de zile.

Mai începe (astrologic) cu soarele în semnul Taurului şi sfârşeşte în semnul Gemenilor. Din 
punct de vedere astronomic, luna mai începe cu soarele în constelaţia Berbecului şi se sfârşeşte 
cu soarele în constelaţia Taurului.

Numele lunii mai (latină: Maius) vine de la denumirea majors, dată de Romulus senatorilor 
romani.

Grecii numeau luna mai Thargelion. În tradiţia poporului român luna mai se numeşte Florar. 
În niciun an, nicio altă lună nu începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca luna mai.

Soarele răsare la începutul lunii mai la ora 06:06 şi apune la ora 20:20, iar la sfârşitul lunii răsare 
la ora 05:35 şi apune la ora 20:52.

Fazele Lunii: la 4 mai – Lună Nouă (Luna începe să crească) la 14:06; la 12 mai – Luna la Primul 
Pătrar la 03:46; la 20 mai – Lună Plină (Luna începe să descrească) la 01:54; la 27 mai – Luna la 
Ultimul Pătrar la 02:00

Mai
2022

Luni   2 9 16 23 30 
Marți   3 10 17 24 31
Miercuri  4 11 18 25
Joi    5 12 19 26
Vineri   6 13 20 27
Sâmbătă  7 14 21 28
Duminică 1 8 15 22 29
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100 de ani de la naşterea lui 

Mihail Fridman, critic literar, 
prozator, poet şi traducător, 
specialist în literatura română, 
cercetător (1 mai 1922 – 18 aug. 
2006). 

85 de ani de la naşterea lui 
Ion Vatamanu, poet, publi-
cist, eseist, traducător, chimist 
şi politician (1 mai 1937 – 
9 aug. 1993). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 164-166; CN 
2012, p. 142-143; CN 2017, 
p. 205-206.

80 de ani de la naşterea lui 
Sergiu Galben, pictor, peda-
gog (1 mai 1942). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p.143; CN 
2017, p. 206.

80 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Petrea, pictor 
(1 mai 1942).

60 de ani de la naşterea lui 
Mihail Gavriliuc, medic ne-
urolog, doctor habilitat în 
medicină, profesor universi-
tar, cercetător ştiinţifi c (1 mai 
1962).

110 ani de la naşterea lui 
Vasile Malinschi, economist 
român de origine rusă, doctor 
în ştiinţe economice, mem-
bru de onoare al Academiei 
Române, membru de ono-
are al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, ex-guvernator al 
Băncii Naţionale a României, 
originar din Basarabia (1 mai 
1912 – 15 iul. 1992). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 142.

60 de ani de la naşterea 
Maiei Morgenstern, actriţă 
română de fi lm, radio, scenă, 
televiziune şi voce, actriţă şi 
interpretă de idiş (1 mai 1962).

120 de ani de la naşterea 
Elenei Basarab (Berezovs-
chi), cântăreaţă de operă 
(soprană) (2 mai 1902 – 1 iun. 
1981). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 146-147.

80 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Savastin, grafi cian, 
pictor (2 mai 1942). A se vedea 
şi art. din CN 2017, p. 209.

85 de ani de la naşterea lui 
Ion Haidarlî, medic morfo-

patolog, doctor habilitat în 
medicină, cercetător ştiinţifi c, 
inovator (3 mai 1937).

130 de ani de la naşterea lui 
George Paget Thomson, 
fi zician englez, cercetător şi 
inventator, profesor universi-
tar, laureat al Premiului Nobel 
pentru fi zică (3 mai 1892 – 
10 sept. 1975).

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui George Topârcea-
nu, poet, prozator, dramaturg, 
publicist şi traducător român, 
membru corespondent al 
Academiei Române (21 mar. 
1886 – 7 mai 1937). A se vedea 
şi art. din CN 2006, p. 85-87; 
CN 2017, p. 213.

85 de ani de la naşterea lui 
Ştefan Lungu, arhitect român 
(8 mai 1937 – 4 dec. 2008).

80 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Ghidirim, medic 
chirurg-oncolog, doctor habi-
litat în ştiinţe medicale, profe-
sor universitar, cercetător şti-
inţifi c (9 mai 1942).

85 de ani de la naşterea lui 
Ionel Haiduc, doctor în chi-
mie, profesor universitar, aca-
demician român, membru de 
onoare al Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei (9 mai 1937). A 
se vedea şi art. din CN 2007, p. 
168-170; CN 2012, p. 144-145.

90 de ani de la naşterea lui 
Andrei Doga, atlet şi an-
trenor sportiv, considerat 
iniţiatorul sportului sambo în 
Republica Moldova (11 mai 
1932 – 23 ian. 1984). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 145-146.

90 de ani de la naşterea lui 
Chiril Novac, pictor, artist-
decorator (11 mai 1932).

50 de ani de la naşterea lui 
Sergiu Musteaţă, arheolog, 
istoric, doctor habilitat în isto-
rie, profesor universitar, cer-
cetător ştiinţifi c (11 mai 1972).

 60 de ani de la naşterea lui 
Anatol Lupu, compozitor, 
aranjor, orchestrar, producă-
tor muzical, regizor de sunet, 
cantautor, Maestru în Artă 
(13 mai 1962).

135 de ani de la naşterea 
Elenei Caragiani-Stoenes-
cu, aviatoare, prima femeie 
pilot din România (13 mai. 
1887 – 29 mar. 1929).

80 de ani de la naşterea lui 
Constantin Vaeni, regizor, 
scenarist şi actor român (13 mai 
1942).

110 ani de la naşterea lui 
Ovidiu Gologan, cineast 
român, director de imagine, 
operator, considerat maestru 
al şcolii româneşti de opera-
torie (14 mai 1912 – 26 apr. 
1982).

75 de ani de la naşterea Te-
odorei Ciobanu, medic ob-
stetrician-ginecolog, oncolog, 
doctor habilitat în medicină, 
cercetător ştiinţifi c, savant cu o 
viziune inovaţională deosebită 
(15 mai 1947 – 1996).

60 de ani de la naşterea lui 
Serghei Ganenco, sculptor 
(15 mai 1962).

210 ani de la încheierea 
Tratatului de pace de la 
Bucureşti între Rusia şi Tur-
cia, în consecinţă Basarabia a 
fost anexată la Imperiul Rus 
(16 mai 1812). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 146-147.

100 de ani de la naşterea lui 
Iacov Hanin, doctor habilitat 
în ştiinţe agricole, cercetător 
ştiinţifi c în domeniul viti-
culturii, profesor universitar 
(16 mai 1922 – 1989).

65 de ani de la înfi inţarea 
Teatrului Naţional ,,Vasile 
Alecsandri” din Bălţi (16 mai 
1957). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 147-148.

240 de ani de la naşterea 
lui John Sell Cotman, pic-
tor, gravor şi ilustrator englez, 
cunoscut pentru peisagistică 
(16 mai 1782 – 24 mai 1842).

140 de ani de la naşterea 
Iuliei Siminel-Dicescu, ped-
agog, promotor al artei şi cul-
turii în Basarabia (18 mai 1882 – 
22 aug. 1944). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 173.

100 de ani de la naşterea 
lui Alexandr (Şiko) Mu-
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lear, compozitor şi pedagog 
(18 mai 1922 – 17 iun. 1994). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 151.

60 de ani de la naşterea lui 
Iurie Mahovici, pianist, pro-
fesor universitar, Artist al Po-
porului din Republica Moldo-
va (18 mai 1962)

210 ani de la naşterea lui 
Costache Negri, scriitor, 
publicist, diplomat, om politic 
unionist român (18 mai 1812 – 
28 sept. 1976). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 153.

135 de ani de la naşterea lui 
Ion Jalea, sculptor român, 
membru titular al Academiei 
Române. (18 mai 1887 – 7 
noiem. 1983). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 148.

150 de ani de la naşterea lui 
Bertrand Russell, logician, 
fi losof, matematician, istoric, 
eseist, politician, critic social 
britanic, laureat al Premiului 
Nobel pentru literatură (18 
mai 1872 − 2 febr. 1970). A 
se vedea şi art. din CN 2007, p. 
173-174.

100 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Charles Louis 
Alphonse Laveran, medic şi 
bacteriolog francez, fondator 
al laboratorului de boli tropi-
cale al Institutului Pasteur, 
laureat al Premiului Nobel 
pentru fi ziologie şi medicină 
(18 iun. 1845 – 18 mai 1922). 

50 de ani de la naşterea lui 
Valeriu Mija, doctor în ştiin-
ţe politice, lector universitar, 
analist politic, expert interna-
ţional OSCE (19 mai 1972).

200 de ani de la naşterea lui 
Pietro Mezzetti, violoncist 
şi dirijor român de origine 
italiană (19 mai 1822 – 18 febr. 
1894).

85 de ani de la naşterea lui 
Vlad Chiticari, artist-decora-
tor şi ceramist (20 mai 1937). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 149.

80 de ani de la naşterea lui 
Constantin Balan, pictor, re-
gizor, scenogaf  şi pedagog (20 

mai 1942). A se vedea şi art. din  
CN 2012, p. 149.

140 de ani de la naşterea lui 
Sigrid Undset, prozatoare 
norvegiană, laureată a Premi-
ului Nobel pentru literatură 
(20 mai 1882 – 10 iun. 1949). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 174.

60 de ani de la naşterea Iri-
nei Vinogradova, cântăreaţă 
de operă (soprană), Maestru 
în Artă (21 mai 1962).

135 de ani de la naşterea 
lui Alexandru Borza, bota-
nist român, doctor în bi-
ologie, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, iniţiatorul 
înfi inţării Grădinii Botanice, 
Muzeului Botanic şi al Institu-
tului Botanic din Cluj, memb-
ru post-mortem al Academiei 
Române (21 mai 1887 – 1971).

135 de ani de la naşterea 
Floricăi Musicescu, pianistă 
şi profesoară universitară 
română. Este fi ica compozito-
rilui şi muzicologului Gavriil 
Musicescu (21 mai 1887 – 
19 mar. 1969). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 220.

125 de ani de la naşterea 
Smarandei Brăescu, prima 
femeie paraşutistă din Româ-
nia (21 mai 1897 – 2 febr. 
1948). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 220.

95 de ani de la naşterea lui 
Constantin Petrovici, dirijor 
şi pedagog român, originar 
din Basarabia (21 mai 1927 – 
13 iul. 2007).

90 de ani de la naşterea Ile-
nei Vulpescu, fi lolog, lexico-
graf, prozator, romancier, dra-
maturg şi traducător român 
(21 mai 1932 – 12 mai 2021).

200 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Sion, poet, proza-
tor, dramaturg, traducător şi 
publicist român, academician 
(22 mai 1822 – 10 oct. 1892). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 151-152.

80 de ani de la naşterea lui 
Vasile Andru, prozator, es-
eist, jurnalist român (22 mai 

1942 – 21 oct. 2016). 
120 de ani de la naşterea lui 

Vladimir Streinu, critic şi is-
toric literar, poet, traducător, 
editor şi profesor român 
(23/27 mai 1902 – 26 noiem. 
1970). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 155-156.

80 de ani de la naşterea lui 
Gabriel Liiceanu, fi lozof, 
eseist, estetician, editor, doc-
tor în fi lozofi e, cercetător şti-
inţifi c român (23 mai 1942). 

135 de ani de la naşterea  lui 
Simion Murafa, poet, pub-
licist şi jurist (24 mai 1887 – 
20 aug. 1917). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 176-177; CN 
2017, p. 222-223.

100 de ani de la naşterea 
lui Alexandru Cosmescu, 
traducător, dramaturg, poet, 
prozator, redactor de carte, 
ziarist român basarabean (24 
mai 1922 – 29 sept. 1989). A 
se vedea şi art. din CN 2002, p. 
156-158; CN 2012, p. 149-150.

75 de ani de la naşterea lui 
Boris Conunov, regizor, sce-
narist, teoretician al cinemato-
grafi ei, profesor, Maestru în 
Artă (24 mai 1947). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 150.

50 de ani de la naşterea 
Maiei Sandu, preşedinte al 
Republicii Moldova, manager, 
economist, politician (24 mai 
1972).

210 ani de la naşterea lui 
George Bariţiu (Bariţ), pub-
licist, jurnalist, istoric, folclo-
rist, fi lozof, lingvist, traducător 
şi profesor român. Întemei-
etorul presei româneşti din 
Transilvania (24 mai/4 iun. 
1812 – 2 mai 1893). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 148-150.

90 de ani de la naşterea 
lui Vasile Cândea, medic 
cardiolog român, doctor în 
medicină, profesor universi-
tar, cercetător ştiinţifi c, gener-
al de armată (24 mai 1932 – 14 
ian. 2020). 

75 de ani de la naşterea lui 
Adrian Popescu, poet, pro-
zator, publicist şi esist român 
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(24 mai 1947).

60 de ani de la naşterea 
lui Mircea Bernic, inginer, 
specialist în utilaj tehnologic 
industrial, doctor în ştiinţe 
tehnice, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c (25 mai 
1962 – 9 apr. 2021).

200 de ani de la naşterea lui 
Edmond de Goncourt, scri-
itor francez (26 mai 1822 – 
16 iul. 1896). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p.158 − 159.

60 de ani de la naşterea 
Svetlanei Badrajan, etno-
muzicolog, doctor în studiul 
artelor, profesor universitar, 
compozitor, Maestru în Artă 
(27 mai 1962).

60 de ani de la naşterea lui 
Iurie Bodrug, poet şi proza-
tor (27 mai 1962).

160 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Voievidca, folclo-
rist român, compozitor, muzi-
colog, dirijor de cor şi orchestră, 
autor de lucrări didactice, origi-
nar din Bucovina (27 mai 1862 – 
6 iun. 1931). A se vedea şi art. din 
CN 2012,  p. 151-152.

75 de ani de la naşterea lui 
Ion Pănăşescu, specialist în 
domeniul tehnologiei con-
strucţie de maşini, doctor în 
ştiinţei tehnice, conferenţiar 
universitar, cercetător ştiinţifi c 
(28 mai 1947). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 225.

100 de ani de la naşterea lui 
Iannis Xenakis, compozi-
tor şi arhitect grec, stabilit în 
Franţa, originar din România 
(29 mai 1922 – 4 febr. 2001).

135 de ani de la naşterea 
lui Saint-John Perse (Ale-
xis Léger), poet, diplomat 
francez, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru literatură 
(31 mai 1887 – 20 sept. 1975). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 153-154. 

130 de ani de la naşterea lui 
Constantin Paustovski, pro-
zator şi eseist rus (31 mai 1892 – 
14 iul. 1968). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 160-161; CN 
2017, p. 226-227.
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Mihail FRIDMAN
1922-2006

Critic literar, prozator, poet, 
traducător, cercetător, doctor 
în ştiinţe fi lologice, specialist 
în literatura română.

S-a născut la 1 mai 1922, 
la Drăguşenii Noi, judeţul 
Lăpuşna. A decedat la 18 
august 2006, la Moscova.
Şi-a făcut studiile la Liceul 

Casei Corpului Didactic din 
Bucureşti (1933-1939) şi la 
Liceul „Alecu Russo” din 
Chişinău (1939-1940), apoi 
a urmat Institutul Peda-
gogic din Chişinău (1940-
1941). A absolvit Facultatea 
de Limba şi Literatura Rusă 
a Institutului Pedagogic de 
Stat din Moscova (1948). 
A susţinut teza de doctor 
în ştiinţe fi lologice cu tema 
„Curente estetice şi ideo-
logice în literatura română 
din secolele al XIX-lea şi al 
XX-lea” (1989).

A activat în calitate de pro-
fesor de limba şi literatura 
rusă la Şcoala Medie nr. 31 
din Moscova (1948-1953), 
apoi profesor de limba şi lite-
ratura română la Catedra de 
limbi străine a Academiei de 
Ştiinţe a URSS (1953-1971). 
Între anii 1950 şi 1957, a 
fost interpretul de limba 
rusă al lui Mihail Sadoveanu 
în timpul vizitelor acestuia 
în Uniunea Sovietică. Cerce-
tător ştiinţifi c la Institutul de 
Slavistică şi Balcanistică din 

cadrul Academiei de Ştiinţe 
a URSS, unde se specializea-
ză în istoria culturii şi litera-
turii române (1972). 
Сunoscut pentru nume-

roasele traduceri şi opere 
literare legate de literatura 
română clasică şi contem-
porană.

A publicat lucrările: „În-
toarcerea la viitor” (1967); 
„Русский язык: тексты, 
комментарий, упражне-
ния” (1976); „Литература и 
жизнь народа: литератур-
но-художественная крити-
ка в СРР” (1981); „Идеи-
но-естетические течения 
в румынской литературе в 
XIX-XX вв.” (1989); „Kнига 
Иосифа” (1994); „Дары 
бездны” (1997); „Реквием 
на два голоса, стихи, пись-
ма” (2002); „Вторая книга 
Иосифа” (2005).

A realizat numeroase tra-
duceri ale operelor litera-
re române atât clasice, cât 
şi contemporane: „Venea 
o moară pe Siret” (1954); 
„Nicoară Potcoavă” (1955); 
„Viaţa lui Ştefan cel Mare” 
(1957); „Fraţii Jderi” (1971); 
„Neamul Şoimăreştilor” 
(1977); „Principii de lite-
ratură comparată” (1977); 
„Aventurile şahului” (1983); 
„Baltagul” (1983); „Jocuri şi 
poezii pentru copii” (1989).

A tradus şi publicat în 
limba rusă cele mai impor-
tante scrieri ale lui Mihail 
Sadoveanu. A scris şi revi-
zuit capitolul „Istoria litera-
turii române moderne” din 
volumul „Istoria literaturii 
din Europa de Est, după 
al Doilea Război Mondi-
al” (vol. I, 1995), elaborat 
sub auspiciile Institutului 
de Slavistică şi Balcanistică 
al Academiei de Ştiinţe a 
URSS. A colaborat la rea-

lizarea dicţionarelor ruso-
române şi româno-ruse şi 
a participat la scrierea unor 
manuale de limba rusă pen-
tru învăţământul mediu.

De la începutul anilor 
1990 opera sa literară a în-
ceput să fi e publicată şi în 
limba română: „Mihail Sa-
doveanu: o ipostază româ-
nească a relaţiei naţional-
universal”.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din URSS (1979).

A fost distins cu medalia 
românească „150 de ani de 
la naşterea lui Mihai Emi-
nescu” (2000). A fost deco-
rat cu medalii ale României 
şi ale Republicii Populare 
Mongole.
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1971. – 767 c. – (Библиотека 
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исторического романа).

Садовяну, Михаил. Жизнь 
Штефана Великого / Михаил 
Садовяну ; пер. с рум. Михаила 
Фридмана. – Бухарест : Изд-во 
литературы на иностранных 
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Михаил Садовяну ; пер. с рум. 
Михаила Фридмана ; под ред. 
Н. Немчиновой. – Москва : Изд-
во литературы на иностранных 
языках, 1955. – 343 с. : ил.

Фридман, Михаил. Идейно-
эстетические течения в румын-
ской литературе XIX-XX вв. : К 
проблемам преемственности / 
Михаил Фридман ; отв. ред.: С. 
А. Шерлаимова. – Москва : На-
ука, 1989. – 302 c.

Шляху, Самсон. Солдат идёт 
за плугом : Роман, повести, рас-
сказы / Самсон Шляху ; пер.: 
Михаил Фридман ; худож.: Емил 
Килдеску. – Кишинёв : Литерату-
ра артистикэ, 1985. – 512 с.
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Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
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Natalia-Maria Șveț

Ion VATAMANU
1937-1993

Poet, publicist, eseist tra-
ducător, chimist şi politici-
an.

S-a născut la 1 mai 1937, 
la Costiceni, judeţul Hotin, 
actualmente regiunea Cer-
năuţi. A decedat la 9 august 
1993, la Chişinău.

A absolvit şcoala medie 
din Vancicăuţi (1954). Şi-a 
continuat studiile la Facul-

tatea de Chimie a Univer-
sităţii de Stat din Moldova 
(1955-1960). Susţine la Uni-
versitatea din Liov, Ucraina, 
teza de doctor în ştiinţe 
chimice cu tema „Studierea 
oscilopolarografi că a com-
plecşilor Bi(3+), Zn(2+), 
Sb(3+) cu liganzi adecvaţi şi 
aplicarea acestor complecşi 
în chimia analitică” (1971).

În 1962, debutează editori-
al cu volumul de poezii „Pri-
mii fulgi”, urmată de culege-
rile: „Monologuri” (1964); 
„Liniştea cuvintelor” (1971); 
„Ora păsării” (1974); „De 
ziua frunzei” (1977); „Iu-
bire de tine” (1981); „Măs-
linul oglindit” (1983) etc., 
în care autorul dezvăluie 
dialectica lucrurilor, con-
templă curgerea timpului, 
recurgând la formule artis-
tice noi. Ion Vatamanu este 
cunoscut şi ca autor de poe-
me de proporţii: „Portretul 
păsării”, „Privighetoarea 
cântă plumb”, „Basmaua”. 
Este cunoscut şi ca autor de 
cărţi pentru copii: „Aven-
turile lui Atomică” (1966), 
„Teiul” (1980), „Izvorul cu 
ochii verzi” (1980); de pu-
blicistică şi eseistică: „Viaţa 
cuvântului”, „A vedea cu 
inima” (1980).

A tradus din poeţii ruşi, 
ucraineni, lituanieni, letoni, 
eleni şi de asemenea, din 
poezia americană: Alexan-
dr S. Puşkin, Janis Rainis, 
Imant Ziedonis, Robert 
Frost; a făcut antologii de 
poezie elină, americană.

Împreună cu poeta Leoni-
da Lari asigură conducerea 
ziarului „Glasul”, ulterior 
„Glasul Naţiunii”, primul 
ziar în grafi e latină din pe-
rioada postbelică în Repu-
blica Moldova, tipărit în 
Letonia cu sprijinul Socie-

tăţii „Dacia” (1989-1991). 
A fost ales deputat în pri-
mul Parlament al Republicii 
Moldova (1990) şi desemnat 
preşedinte al Comisiei par-
lamentare pentru cultură şi 
culte (1990-1993). A deţinut 
funcţia de redactor-şef  al 
revistei „Columna” (1991-
1993). Semnează Declaraţia 
de Independenţă a Republi-
cii Moldova. 

Din 1973 şi pînă la sfâr-
şitul vieţii a deţinut funcţia 
de şef  de laborator al Insti-
tutului de Chimie al Acade-
miei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova.

În toţi aceşti ani ai ca-
rierei sale de chimist, Ion 
Vatamanu va publica peste 
150 de lucrări ştiinţifi ce în 
domeniul chimiei analiti-
ce, va obţine cinci breve-
te de invenţie în domeniul 
oscilopolarografi ei (1980-
1989). O serie din meto-
dicile sale vor fi  aplicate în 
sfera agricolă şi industrială 
din fosta Uniune Sovietică 
şi din Moldova, având ca 
teren de aplicare raioanele 
Teleneşti şi Anenii Noi. În 
1978 publică, în colaborare 
cu alţi lucrători ştiinţifi ci ai 
laboratorului de chimie, lu-
crarea „Indice Bibliografi c 
al literaturii de polarogra-
fi e: anii 1922-1977”. Iar în 
1988 publică monografi a 
„Termodinamica hidrolizei 
ionilor metalelor”.

De-a lungul carierei sale a 
fost menţionat cu mai mul-
te titluri onorifi ce şi distinc-
ţii: Membru al Uniunii Scri-
itorilor din Moldova (1964); 
Medalia de Bronz a Expozi-
ţiei Realizărilor Economiei 
Unionale (1984); Diploma 
Televiziunii Moldoveneşti 
pentru ciclul de emisiuni 
„ABC-ul moralei” (1989); 
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Medalia „Veteran al mun-
cii” (1991); „Maestru al lite-
raturii” (1992); Diploma Li-
gii culturale pentru unitatea 
românilor de pretutindeni 
(1992); Premiul „Dacia” 
în domeniul artei populare, 
post-mortem (1995); Meda-
lia Eminescu, post-mortem 
(1995); Ordinul Republicii, 
post-mortem (2010) etc. 

Numele său a fost con-
ferit şcolii medii din satul 
Pârliţa, Ungheni; Liceului 
Teoretic din oraşul Străşeni; 
şcolii medii din satul de 
baştină, pe clădirea căreia 
este dezvelit un basorelief  
cu chipul poetului (1997).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 164-166; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 142-143; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 205-206.   

   

Bibliografi e selectivă:
Baciu, Gheorghe. Ion Vatama-

nu // Baciu, Gheorghe. Persona-
lităţi de viţă moldavă / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : Combinatul 
Poligrafi c, 2017. – P. 260-262.

Ciocanu, Anatol. Vatamanu 
Ion / Anatol Ciocanu // Dicţionarul 
scriitorilor români din Basarabia : 
1812-2010. – Chişinău : Prut In-
ternaţional, 2010. – P. 561 – 563.

Ciocanu, Ion. Ion Vatamanu // 
Ciocanu, Ion. Scrieri de ieri şi de 
azi / Ion Ciocanu. – Chişinău : Prut 
Internaţional, 2004. – P. 230-242.

Ion Vatamanu // Iubire de me-
taforă : De la Petru Zadnipru la 
Svetlana Corobceanu : O anto-
logie a poeţilor-absolvenţi ai Uni-
versităţii de Stat din Moldova : În 
2 vol. Vol. 1. – Chişinău : USM, 
2001. – P. 61-69.

Ion Vatamanu // Scriitorii Mol-
dovei în lectura copiilor şi adoles-
cenţilor : Dicţionar biobibliogr. – 
Chişinău : Prut Internaţional, 
2004. – P. 397-404.

Roşca, Denis. Vatamanu Ion // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 

Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 601-602.

Ţarălungă, Ecaterina. Vata-
manu Ion // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 806.

Vatamanu Ion // Dicţionarul lite-
raturii române : În 2 vol. Vol. 2. – 
Bucureşti : Univers Enciclopedic 
Gold, 2012. – P. 723-724.

Natalia-Maria Șveț                                                                    

George PETREA
1942

Pictor, poet.
S-a născut la 1 mai 1942, 

la Nişcani, Lăpuşna.
A sudiat la Şcoala Re-

publicană de Arte Plastice 
„Ilia Repin” din Chişinău, 
actualmente Colegiul Re-
publican de Arte Plastice 
„Alexandru Plămădeală” 
(1975-1977); Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” (1989-1995).

Activitatea profesională 
şi-a început-o în calitate de 
şef  al cercului de arte plas-
tice al Palatului Pionierilor 
din Chişinău (1975-1977), 
şef  al cercului de arte plas-
tice la şcoala din satul Dăn-
ceni (1983-1986), apoi la 
şcoala din Ialoveni (1988-
1993). 

A participat la expoziţii 
republicane şi internaţio-
nale: Chişinău (1995-2007), 
Bucureşti (1996-1998).

A expus lucrări la Saloa-

nele de primăvară şi de 
toamnă de la Chişinău, la 
expoziţii fi lantropice, cu 
vânzare.

A semnat mai multe lu-
crări în ulei: „Valea Mori-
lor”, „Peisaj basarabean”, ci-
clul „Mănăstirea Butuceni”, 
„Case din satul Nişcani”, 
„Plai natal”, „Lângă satul 
natal”, „Flori de câmp”, 
„În codru”, „Dealuri de la 
Nişcani”, „Dealurile Schi-
noasei”, „Peisaj autumnal”, 
„Crăciunul”, „Zi cu soare şi 
cer senin”, „Toamnă la Ialo-
veni”, „Strada Eminescu”, 
„Peisaj cu gard roşu”, 
„Toamnă” etc. 

Plasticianul George Petrea 
a scris şi versuri, romanţe, 
miniaturi, minipoeme, mici 
bijuterii şi maxime poetice, 
versuri pentru copii.

A publicat plachetele 
de versuri: „Scump ca lu-
mina” (2004); „Stropi de 
soare” (2005); „Huţa-huţa 
cu crenguţa” (2006); „Po-
vestea unei fl ori” (2007); 
„Aricică gospodar” (2007); 
„Hai să creştem împreu-
nă” (2008); „Visul peşti-
şorului” (2008); „Prinţesa 
codrului” (2009); „Iepu-
raşul Lulu” (2009); „Nu-
mărătoarea” (2010); „Îm-
păratul Voinicel” (2011); 
„Zbor imaginar” (2012); „Casa 
lui Martinel” (2012); „Povestea 
unui răcuşor” (2012); „Mota-
nul cărturar” (2013); „Mugura-
şii” (2017); „Galbene mărgări-
tare” (2019).

Lucrările sale de pictură 
întregesc colecţiile de stat 
şi cele particulare din Repu-
blica Moldova.

Deţine titlul de membru 
al Uniunii Artiştilor Plas-
tici din Republica Moldova 
(2001).
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Bibliografi e selectivă:
Petrea, George. Casa lui Mar-

tinel : poezii / George Petrea. – 
Chişinău : Editura Iulian, 2012. – 
44 p. : il.

Petrea, George. Galbene măr-
găritare : [versuri] / Petrea Geor-
ge. – Chişinău : [S. n.], 2019. – 
32 p. : il.

Petrea, George. Huţa-huţa cu 
crenguţa : [versuri] / George Pe-
trea. – Chişinău : Florile Dalbe, 
2006. – 64 p. : il. 

Petrea, George. Muguraşii : 
[versuri] / George Petrea. – Chi-
şinău : Tipocart Print, 2017. – 
40 p. : il.

Petrea, George. Povestea unei 
fl ori : Legende şi povestiri / Geor-
ge Petrea. – Chişinău : Pontos, 
2007. – 32 p. : il.

Petrea, George. Prinţesa co-
drului : Legende şi poveşti / Geor-
ge Petrea. – Chişinău : Inversia, 
2008. – 48 p. : il.

Petrea, George. Visul peştişo-
rului : Legende şi poveşti / George 
Petrea. – Chişinău : Pontos, 2008. – 
40 p.

Petrea, George. Zbor imaginar : 
[versuri] / George Petrea. – Chişi-
nău : Editura Iulian, 2012. – 103 p.

***
Petrea, George. Clipe : Pictură / 

Gheorghe Petrea // Arta contem-
porană din Moldova = Изобрази-
тельное искусство Молдовы : 
живопись, скульптура, графика, 
декоративно-прикладное ис-
кусство : [Альбом]. – Moscova : 
[S. n.], 2013. – P. 106. 

Petrea, George. Pomul din pra-
gul casei : [grafi că] / Gheorghe Pe-
trea // Grupul „Vibraţie” : 10 ani. – 
Chişinău : [S. n.], 2015. – P. 4.  

***
Colesnic, Iurie. Petrea Ghe-

orghe // Colesnic, Iurie. Colegiul 
Republican de Arte Plastice „Ale-
xandru Plămădeală” : Ghid enci-
clopedic / Iurie Colesnic. – Chişi-
nău : Museum, 2008. – P. 181. 

Danu, Sorin. George Petrea 
şi alţi trei pictori : [despre pictorii 
moldoveni Ion Chitoroagă, Ghe-
orghe Jalbă, George Petrea şi 
Andrei Mudrea] / Sorin Danu // Li-
teratura şi arta. – 2005. – 1 sept. – 
P. 8.

Rocaciuc, Victoria. Tablourile 
pictorului George Petrea / Victo-
ria Rocaciuc // Panoramic ART : 

2017-2018. – Chişinău : [S. n.], 
2019. – P. 196. 

Ţopa, Tudor. Petrea Gheorghe / 
Tudor Ţopa // Localităţile Republi-
cii Moldova : Itinerar documentar-
publicistic ilustrat. Vol. 9 : N-O. – 
Chişinău : Dragiştea, 2009. – P. 259.  

Natalia-Maria Șveţ

Mihail GAVRILIUC
1962

Medic neurolog, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c principal.

S-a născut la 1 mai 1962, 
la Susleni, Orhei.

După absolvirea Şcolii 
Medii din localitate (1979), 
şi-a urmat studiile la Facul-
tatea de Medicină Generală 
a Institutului de Medicină 
din Chişinău; actualmen-
te Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu” din 
Chişinău (1979-1985). Apoi 
îşi continuă studiile prin se-
cundariat clinic la Catedra 
neurologie (1987). În anul 
1993, şi-a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe medicale 
cu tema: „Manifestări iniţi-
ale de mielopatie vasculară 
cronică în sistemul arteri-
al medular inferior”, iar în 
1999, cea de doctor habili-
tat cu tema „Tulburări vas-
culare medulare ischemice 
(studiu clinic-electrofi ziolo-
gic multimodal)”. A urmat 
cursurile de instruire pro-
fesională: Neurologia clini-

că (Germania, 1995-1996); 
Managementul spitalicesc 
pentru Europa Centrală 
şi de Est (Japonia, 2004); 
Curs educaţional în sănă-
tate publică (Egipt, 2005); 
Practica medicală curentă 
(Kiev, Istanbul, 2007-2008); 
Curs educaţional de neuro-
reabilitare (România, 2017, 
2018, 2019).

În anii 1987-1991, activea-
ză în funcţia de neurolog la 
SCR. Din 1991 este antrenat 
în activitatea pedagogică, în 
calitate de asistent, confe-
renţiar şi profesor univer-
sitar (din 2001), la Catedra 
neurologie. Concomitent, 
exercită funcţiile de vicedi-
rector al Institutului de Ne-
urologie şi Neurochirurgie 
(2001-2010). Specialist prin-
cipal în neurologie, la Minis-
terul Sănătăţii al Republicii 
Moldova (2003-prezent). 
Reprezentantul Republicii 
Moldova la Comitetul de 
etică de pe lângă Consiliul 
Europei, Strasburg (2006-
2009). Deţine funcţiile de 
şef  al Catedrei neurologie şi 
decan al Facultăţii Medicină 
Generală nr. 2 a Universi-
tăţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Teste-
miţanu” (2010-2013). Con-
sultant neurolog la Spitalul 
Internaţional Medpark, Chi-
şinău (2011-prezent). Pro-
rector relaţii internaţionale, 
USMF „Nicolae Testemiţa-
nu” (2013-2018). Prorector 
pentru studenţi internaţio-
nali, USMF „Nicolae Teste-
miţanu” (2018-prezent).

A publicat studiile: „Teste 
de autoevaluare şi autocon-
trol la neurologie şi neuro-
chirurgie” (2008); „Exa-
menul neurologic” (2012); 
„Neurologie” (2020) etc.

Participant cu comuni-
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cări la congrese, conferinţe 
şi simpozioane naţionale şi 
internaţionale.

Pe parcursul activităţii 
sale a fost menţionat cu mai 
multe titluri onorifi ce şi dis-
tincţii: Premiul I al Univer-
sităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie pentru cercetări 
în domeniul neuroştiinţe-
lor (1998); Medalia jubiliară 
„60 de ani de la fondarea 
primelor instituţii academi-
ce din Republica Moldova” 
(2006); Premiul VIP în me-
dicină „Radiografi a sănătă-
ţii” (2007); Ordinul „Gloria 
Muncii” (2012); Diploma 
de gradul I a Guvernului 
Republicii Moldova (2014); 
Diploma 60 de ani ai Insti-
tutului de Neurologie şi Ne-
urochirurgie din Republica 
Moldova (2018); Certifi ca-
te of  Appreciation North 
Carolina-Moldova Bilateral 
Partnership (2019).

Bibliografi e selectivă:
Gavriliuc, Mihail. Examenul 

neurologic / Mihail Gavriliuc ; Univ. 
de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : 
[S. n.], 2012. – 139 p.

Gavriliuc, Mihail. Manifestări 
iniţiale de mielopatie vasculară 
cronică în sistemul arterial medu-
lar inferior : studiu clinic, electromi-
ografi c şi electroneuromiografi c / 
Mihail Gavriliuc. – Chişinău : [S. n.], 
1993. – 147 p.

    Gavriliuc, Mihail. Teste de 
autoevaluare şi autocontrol la ne-
urologie şi neurochirurgie / Mihail 
Gavriliuc. – Chişinău : CEP Medi-
cina, 2008. –    432 p.  

Gavriliuc, Mihail. Tulburări vas-
culare medulare ischemice : studiu 
clinic, electrofi ziologic multimodal : 
Teză de doctor / Mihail Gavriliuc. – 
Chişinău : [S. n.], 1999. – 233 p.

Neurologie : Recomandări me-
todice pentru lucrări practice şi se-
minare pentru studenţii anului 4, 
Facultății de Medicină Generală / 
Vasile Lisnic [et al.] ; red.: Mihail 

Gavriliuc. – Chişinău : CEP Medi-
cina, 2020. – 88 p. 

***
Argumentarea planningului 

preoperator în neurochirurgie, cu 
ajutorul reconstrucţiilor 3D / Mihail 
Gavriliuc [et al.] // Arta medica. – 
2020. – Nr 3 (76). – P. 14-22.

Diagnosticul şi managementul 
hidrocefaliei normotensive idiopa-
tice / Mihail Gavriliuc [et al.] //  Bu-
letinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2020. – 
Nr 3 (67). – P. 13-20.

Efectele tratamentului cu trihe-
xifenidil asupra funcției cognitive 
la pacienții cu boala Parkinson : 
articol de sinteză / Mihail Gavriliuc 
[et al.] // Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2020. – Nr 3 (67). – P. 27-33. 

Gavriliuc, Mihail. Epilepsia la 
femei de vârstă reproductivă : As-
pecte clinice-imagistice-electro-
encefalografi ce / Mihail Gavriliuc, 
Victoria Duca // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
medicale. –  2020. – Nr 3 (67). – 
P. 6-13.

Gavriliuc, Mihail. Modifi carea 
crizelor epileptice generalizate 
clonicotonice şi crizelor absenţă : 
caracteristice clinice şi electroen-
cefalografi ce / Mihail Gavriliuc, 
Victoria Duca // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
medicale. – 2017. – Nr 5 (57). – 
P. 68-72.

Hidrocefalia normotensivă idio-
patică / Mihail Gavriliuc [et al.] // 
Arta medica. – 2020. – Nr 3 (76). – 
P. 110-114.

Reperfuzia sectorului masiv al 
nucleului infarctului cerebral ische-
mic acut emisferial cu utilizarea tra-
tamentului trombolitic în fereastra 
terapeutică, confi rmată prin perfu-
zie CT (tomografi e computerizată) / 
Mihail Gavriliuc [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2017. – Nr 2 
(54). – P. 270-275.

Rolul plăcii transversale a lo-
bulului auricular în screening-ul 
patologiei cardiovasculare la pa-
cienţii cu bruxism nocturn / Mihail 
Gavriliuc [et al.] // Akademos. – 
2017. – Nr 1 (44). – P. 62-67.

Stimularea cerebrală profundă 
în boala Parkinson şi alte tulburări 
de mişcare / Mihail Gavriliuc [et 
al.] // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2017. – Nr 5 (57). – P. 110-116.

White matter hyper-intensity 

patterns in patients with amyloid 
angiopathy and cerebellum invol-
vement / Mihail Gavriliuc [et al.] // 
Moldovan Medical Journal. – 
2020. – Nr 3 (63). – P. 22-25.

***
Baciu, Gheorghe. Gavriliuc Mi-

hail // Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : [S. n.], 2012. – 
P. 234.  

Natalia-Maria Șveț

Maia 
MORGENSTERN

1962

Actriţă română de teatru 
şi fi lm, radio, televiziune şi 
cântăreaţă în limba idiş.

S-a născut la 1 mai 1962, 
la Bucureşti, într-o familie 
de evrei pasionaţi de teatru.

A absolvit Şcoala Cen-
trală din Bucureşti (1980). 
Şi-a continuat studiile la In-
stitutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografi că „Ion Luca 
Caragiale” din Bucureşti, la 
clasa profesorului Dem Ră-
dulescu; actualmente Uni-
versitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematogra-
fi că „Ion Luca Caragiale” 
(1981-1985).

Îşi începe cariera profesi-
onală la Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamţ în calita-
te de actriţă (1985-1988). 
Cariera sa înseamnă zeci 
de roluri în fi lm, multiple-
le roluri în teatru, jucate la 
Teatrul Evreiesc de Stat, la 
Teatrul Naţional „Ion Luca 
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Caragiale” din Bucureşti, la 
Teatrul Municipal „Lucia 
Sturdza Bulandra”, Teatrul 
de Comedie, la Teatrul Me-
tropolis, la Teatrul Odeon, 
la Teatrul Mic, la teatrele 
din Sibiu, Brăila, Turda, 
Craiova etc., zeci de spec-
tacole de teatru radiofonic, 
teatru şi fi lm TV.

A realizat multiple roluri 
memorabile în diverse come-
dii, tragedii şi drame: Gwen-
dolen Fairfax în „Bună sea-
ra, domnule Wilde”; Ioana, 
din „Aceşti îngeri trişti” de 
Dumitru Radu Popescu; 
Nebuna din „Teatru des-
compus” de Matei Vişniec, 
regia Cătălina Buzoianu; 
Doamna Warren din „Pro-
fesiunea doamnei Warren” 
de George Bernard Shaw, 
regia Claudiu Istodor; 
Amelie în „Jubileul” de 
Jean-Marie Chevret, regia 
Radu Beligan; Arkadina în 
„Pescăruşul” de A. P. Ce-
hov, regia Andrei Şerban; 
Clitemnestra în „Orestia” 
după Sofocle, regia Silviu 
Purcărete; Doamna T. în 
„Patul lui Procust” după 
Camil Petrescu, regia Că-
tălina Buzoianu; Jenny 
în „Totul în grădină” de 
Edward Albee, regia Tudor 
Mărăscu; Turandot în „Tu-
randot” de Carlo Gozzi, re-
gia Cătălina Buzoianu; Fata 
vitregă în „Şase personaje 
în căutarea unui autor” de 
Luigi Pirandello, regia Li-
viu Ciulei; Isadora Duncan 
în „Când Isadora dansa” 
de Martin Sherman, regia 
Răzvan Mazilu; Lola Lola 
din „Îngerul albastru” de 
Heinrich Mann, regia Josef  
von Sternberg etc.

A avut şi numeroase co-
laborări externe, fi ind pre-
zentă, spre exemplu, pe 

scena sălii Megaron din ca-
pitala Greciei, Atena, unde 
a interpretat rolul Electra în 
„Electra” de Sofocle, regia 
Yiannis Margaritis. Teatrul 
Schauspielhaus din Graz, 
Austria, în colaborare cu 
Festivalul Internaţional de 
Artă Contemporană „Steie-
rischer herbst”, a prezentat 
premiera austriacă a specta-
colului „Empire” cu Maia 
Morgenstern, în regia lui 
Milo Rau. Spectacolul s-a 
jucat în limbile română, ara-
bă, greacă şi kurdă, cu su-
pratitrări în limba germană 
(1985-2020).

În anul 2012, Maia Mor-
genstern a devenit manager 
al Teatrului Evreiesc de Stat 
din Bucureşti, poziţie din 
care îşi dedică experienţa, 
energia şi pasiunea pentru 
salvarea culturii, tradiţiei şi 
civilizaţiei idiş.

A creat personaje şi în 
fi lme. Debutul în cinema-
tografi e s-a produs în anul 
1983, cu fi lmul „Prea cald 
pentru luna mai”, în re-
gia Mariei Callas Dinescu. 
După 1990 apare ca prota-
gonistă în fi lmele unor mari 
regizori precum Lucian Pin-
tilie, Theo Angelopoulos, 
Mel Gibson. S-a remarcat 
şi este cunoscută publicului 
pentru rolurile din fi lmele: 
„Triunghiul morţii”, „Pri-
virea lui Ulyse”, „Marea 
sfi dare”, „Omul zilei”, „În-
gerul albastru”, „A şaptea 
cameră”, „Eva”, „Sânge tâ-
năr, munţi şi brazi”, „High 
Strung”, „Balanţa”, „Patul 
lui Procust”, „Cel mai iubit 
dintre pământeni”, „Ori-
ent Express”, „Patimile lui 
Hristos” etc. (1983-2020).

Actriţa a fost prezentă şi 
în seriale TV: „Aniela”, „Iu-
bire şi Onoare”, „Las Fier-

binţi”, „Fructul oprit”, „Sa-
crifi ciul” etc. (2009-2020).

A fost numită ambasador 
pentru Alianţa Civilizaţii-
lor în România (din 2010). 
În 2012 apare într-un spot 
(pro bono) în care sprijină 
campania „Salvaţi Roşia 
Montană”.

Maia Morgenstern a fost 
şi membră în juriile unor 
prestigioase festivaluri in-
ternaţionale: Festivalul de 
la Geneva (1995), Festivalul 
de la Salonic (1996), Festi-
valul de la Angers (1998), 
Festivalul de la Monte Car-
lo (2000) şi Carnavalul de la 
Veneţia (2014).

De-a lungul carierei sale 
este menţionată cu mai 
multe titluri onorifi ce şi 
distincţii. A devenit prima 
femeie care a primit o stea 
pe Aleea Celebrităţilor din 
Piaţa Timpului din Bucu-
reşti (2011). Doctor Hono-
ris Causa al Universităţii de 
Vest din Timişoara (2017). 
Diploma de excelenţă şi 
cheia oraşului Bucureşti 
oferită de Primăria Genera-
lă a Capitalei (2017). Pentru 
cariera sa artistică a primit 
un număr impresionant de 
premii: Premiul UNITER 
pentru cel mai bun rol fe-
minin, Medeea din „Trilo-
gia antică”; Premiul pentru 
cea mai bună actriţă la Fes-
tivalul „Emma”, Londra, 
pentru rolul mamei lui Iisus 
din „Patimile lui Hristos” şi 
devine societar de onoare al 
Teatrului Naţional din Bu-
cureşti. Filmul „Balanţa”, 
realizat de Lucian Pintilie, 
i-a adus notorietate interna-
ţională, fi ind declarată „Stea-
ua de mâine”, obţinând şi 
prestigioasa distincţie a Aca-
demiei Europene de Film – 
Premiul Felix; Premiul 
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Naţional „Lucia Sturdza 
Bulandra” etc. (2002-2004); 
Ordinul Naţional „Pentru 
Merit”, în grad de Coman-
dor (România, 2000); Or-
dinul Artelor şi Literelor, 
în grad de Cavaler (Franţa, 
2012); Ordinul Naţional 
„Pentru Merit”, în grad 
de Mare Ofi ţer (România, 
2018).

Bibliografi e selectivă:
Ghita, Oana. Damian Drăghici, 

Maia Morgenstern şi Dorina Lazăr 
sunt Cavaleri ai Ordinului Artelor 
şi Literelor / Oana Ghita // Media-
fax. – 2014. – 16 ian. – P. 4.   

Marea actriţă Maia Morgenstern 
a revenit la Timişoara // Adevărul. – 
2010. – 25 mai. – P. 3.

**Pavel, Corina. La un pas de 
Oscar : Maia Morgenstern / Cori-
na Pavel // Formula AS. – 2005. – 
Nr 651.

Râpeanu, Bujor T. Morgen-
stern Maia // Râpeanu, Bujor T. 
Cinematografi ştii : 2345 cineaşti, 
actori, critici şi istorici de fi lm şi 
alte persoane şi personalităţi care 
au avut de-a face cu cinemato-
graful din România sau care sunt 
originare de pe aceste meleaguri / 
Bujor T. Râpeanu. – Bucureşti : 
Meronia, 2013. – P. 363-364. 

Ţarălungă, Ecaterina. Mor-
genstern Maia // Ţarălungă, Eca-
terina. Enciclopedia identităţii ro-
mâneşti. Personalităţi / Ecaterina 
Ţarălungă. – Bucureşti : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 520. 

Natalia-Maria Șveț

Elena BASARAB 
BEREZOVSCHI

1902-1981

Cântăreaţă de operă (so-
prană). 

S-a născut la 2 mai 1902, 
la Chişinău. A decedat la 1 
iunie 1981, la Bucureşti. 

După absolvirea şco-
lii medii, urmează studiile 
la Conservatorul „Uni-
rea”; actualmente Acade-
mia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice din Chişi-
nău (1923-1927), cu Lidia 
Lipkovski (canto) şi Mihail 
Berezovschi, tatăl ei (teorie-
solfegii). A debutat în rolul 
Santuzza din opera „Cava-
leria rusticană” de P. Mas-
cagni, pe scena Operei Ro-
mâne din Bucureşti (1925). 
A fost solistă la Opera Ro-
mână din Bucureşti (1926-
1946). 

De-a lungul carierei sale, 
a colaborat cu George 
Enescu, Sigismund Zalev-
ski, Gregor Fillberg, Ale-
xandru Alger, Mircea Lazăr, 
George Folescu, Constan-
tin Stroescu, Zbigniew Dr-
zewiesky, Alfred Allessan-
drescu, Umberto Pessione, 
Jean Bobescu, Aca de Bar-
bu, Maria Blejanu, Maria 
Cojocărescu, Zoe Cofescu, 
Evantia Costinescu, Ritta 
Cotescu, Valentina Creţoiu-
Tassian, Dora Massini, Vir-
ginia Micioara, Aurel Bor-

neanu, Edgar Istratty, Emil 
Marinescu, Lucian Nanu, 
Maria Moreanu, Nicu Apos-
tolescu, Petre Ştefănescu-
Goangă etc. 

S-a făcut cunoscută pu-
blicului admirator în rolu-
rile: Elsa din „Lohengrin”; 
Senta din „Vasul fantomă”; 
Eva din „Maeştrii cântăreţi 
din Nürnberg”; Brunhild 
din „Walkiria şi Siegfried”; 
Kundri din „Parsifal”, toa-
te de R. Wagner; Tosca din 
„Tosca” de G. Puccini; Liza 
din „Dama de pică” de 
P. I. Ceaikovski; Aida din 
„Aida” de G. Verdi; Mare-
şala din „Cavalerul rozelor” 
de R. Strauss; Isolda din 
„Tristan şi Isolda”, acest rol 
al interpretei era menţionat, 
mai des poate ca altele, şi în 
cronicile de specialitate.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 146-147.

Bibliografi e selectivă:
Buzilă, Serafi m. Basarab (Be-

rezovschi) Elena // Buzilă, Sera-
fi m. Enciclopedia interpreţilor din 
Moldova / Serafi m Buzilă. – Chişi-
nău : Museum, 1999. – P. 43.  

Dănilă, Aurelian. Soprana 
Elena Basarab : 100 de ani de la 
naştere // Dănilă, Aurelian. Scrieri 
despre operă : Articole, interviuri, 
lexicon / Aurelian Dănilă. – Chişi-
nău : Epigraf, 2019. – P. 52-53. 

Dănilă, Aurelian. Soprana Ele-
na Basarab : 100 de ani de la naş-
tere / Aurelian Dănilă // Literatura 
şi arta. – 2002. – 6 iun. – P. 6. 

Popescu, Mariana. Elena Ba-
sarab (Berezovschi) // Popescu, 
Mariana. Muzicieni basarabeni 
afi rmaţi în România / Mariana Po-
pescu. – Bucureşti : Editura muzi-
cală, 2014. – P. 215-217. 

Natalia-Maria Șveț
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Ion HAIDARLÎ
1937

Medic morfopatolog, doc-
tor habilitat în ştiinţe me-
dicale, profesor, cercetător 
ştiinţifi c şi inovator.

S-a născut la 3 mai 1937, 
la Roşiţa, Cahul.

Urmează studiile la Fa-
cultatea Curativă a Institu-
tului de Stat de Medicină 
din Chişinău; actualmente, 
Universitatea de Stat de Me-
dicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Chişinău 
(1955-1961). Face studiile 
prin doctorat (1963-1967). 
În 1967, susţine teza de doc-
tor în ştiinţe medicale, cu 
tema „Гистохимическая и 
люминесцентно-микро-
скопическая характери-
стика соединительной 
ткани легких при тубер-
кулезе”, iar în 1990, cea de 
doctor habilitat, cu tema 
„Патогенез и патоморфо-
логия пневмофиброзов 
при туберкулезе”.

Activează în calitate de pa-
tomorfolog la Institutul de 
Tuberculoză (1961-1968), 
şef  al Laboratorului Mor-
fopatologie (1968-1974), 
cercetător ştiinţifi c superi-
or, şef  ad-interim al Labo-
ratorului Morfopatologie 
(1974-1991), şef  adjunct al 
clinicii de Ftiziatrie şi Pneu-
mologie în cadrul Institutu-
lui de Cercetări Ştiinţifi ce în 
Medicina Preventivă (1991-

1997), secretar ştiinţifi c la 
IMSP Institutul de Ftizio-
pneumologie „Chiril Dra-
ganiuc” (1997-2005). Din 
2005, activează în funcţie 
de cercetător ştiinţifi c, co-
ordonator în secţia ştiinţi-
fi că „Diagnosticul şi trata-
mentul tuberculozei”.

Domeniile ştiinţifi ce de 
cercetare ale lui Ion Haidarlî 
au vizat: estimarea caracte-
risticilor morfologice a infl a-
maţiei specifi ce şi nespecifi ce 
în diferite aparate şi sisteme 
anatomice; evaluarea reacţi-
ilor tisulare şi remodelărilor 
interstiţiului pulmonar în 
diferite faze ale infl amaţiei 
tuberculoase; caracteristicile 
morfologice a procesului de 
resorbţie şi cicatrizare a lezi-
unilor tuberculoase; nivelul 
de implicare a ţesutului con-
junctiv în vindecarea leziuni-
lor tuberculoase şi gradului 
de fi brozare; determinarea 
criteriilor morfologice de 
diagnostic diferenţial al re-
modelărilor fi broase; carac-
terul şi răspândirea fi brozei 
pulmonare în funcţie de for-
ma tuberculozei; vechimea 
bolii; particularităţile terapiei 
antituberculoase; evaluarea 
particularităţilor patogeniei 
şi procesului de fi brozare 
în tuberculoza pulmona-
ră; caracterizarea deceselor 
prin tuberculoză; structura 
clinico-morfologică a tuber-
culozei; stabilirea frecvenţei 
şi proporţiei diferitor forme 
de tuberculoză în decesele 
prin alte boli şi cauze; sta-
bilirea cauzelor imediate ale 
deceselor prin tuberculoză şi 
prin alte boli şi cauze; stabi-
lirea frecvenţei tuberculozei 
depistată tardiv şi postmor-
tem.

A elaborat următoarele 
concepţii ştiinţifi ce: „Depis-

tarea şi identifi carea fi broze-
lor în tuberculoza pulmonară 
prin metode morfohistochi-
mice”, recunoscută şi imple-
mentată în activitatea prosec-
turii spitalului de tuberculoză 
nr 8 a Direcţiei sanitare din 
Sankt Petersburg; „Histoge-
netic şi după localizare în vin-
decarea leziunilor tubercu-
loase se formează două tipuri 
de ţesut fi bros, posttubercu-
los şi metatuberculos, care nu 
sunt identice după morfolo-
gia fi brelor colagene”, recu-
noscută şi aprobată în 1989 
de Consiliul specializat de pe 
lângă Institutul de Medicină 
„A. A. Bogomoleţ” din Kiev; 
„Clasifi caţia pneumofi broze-
lor în tuberculoza pulmona-
ră, care refl ectă histopatoge-
nia, topografi a şi gradul de 
răspândire”; „Infl uenţa dife-
ritor factori asupra formării 
pneumofi brozelor în tuber-
culoza pulmonară”, imple-
mentată în procesul didac-
tic de Catedra de anatomie 
patologică a Institutului de 
Medicină din Voroşilovgrad; 
„Particularităţile histogenezei 
pneumofi brozei în condiţiile 
actuale de terapie antituber-
culoasă”; „Varietăţile modi-
fi cărilor fi broase posttuber-
culoase şi metatuberculoase 
în plămâni”, implementată în 
procesul didactic de Catedra 
de pneumoftiziologie a Uni-
versităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Teste-
miţanu” din Chişinău.

Rezultatele cercetărilor şti-
inţifi ce sunt refl ectate în cele 
peste 258 de lucrări publi-
cate în ţară şi peste hotare, 
inclusiv 1 monografi e, 5 în-
drumări metodice, 134 arti-
cole dintre care 35 în reviste 
internaţionale. 

Pe parcursul activităţii 
sale a fost conducător ştiin-
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ţifi c a 4 teze şi consultant a 
17 teze de doctor şi doctor 
habilitat în ştiinţe medica-
le, cu aplicarea examenului 
morfo-histochimic. A pre-
zentat comunicări ştiinţifi ce 
la congrese şi conferinţe in-
ternaţionale.

Deţinător al titlului ono-
rifi c „Eminent al Ocrotirii 
Sănătăţii”. 

A fost decorat cu ordinele 
„Gloria Muncii” şi „Drapelul 
Roşu de Muncă”.

Bibliografi e selectivă:
Aspecte clinico-bacteriologice ale 

tuberculozei cu drogrezistenţă extin-
să / Ion Haidarlî [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2019. – Nr 3 
(63). – P. 103-109.

Caracteristicile psihologice ale 
pacienţilor cu abandon al trata-
mentului antituberculos / Ion Hai-
darlî [et al.] // Analele știinţifi ce ale 
USMF „N. Testemiţanu”. – 2013. – 
Nr 3 (14). – P. 374-377.

Difi cultăţi în diagnosticarea atin-
gerilor pulmonare la bolnavii imu-
nocompromişi din infecţia HIV / 
Ion Haidarlî [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2021. – Nr 1 
(69). – P. 223-229.

Dinamica mortalităţii prin tuber-
culoză în diferite perioade de timp / 
Ion Haidarlî [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2019. – Nr 3 
(63). – P. 36-44.

Eritemul nodos şi eritemul in-
durativ : aspecte de diagnostic 
diferenţial / Ion Haidarlî [et al.] // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2017. – Nr 3 (55). – P. 26-31.

Interconexiunea tuberculozei şi 
a bolilor pulmonare nespecifi ce: 
actualitatea problemei (sumarul 
literaturii) / Ion Haidarlî [et al.] // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2020. – Nr 4 (68). – P. 114-117.

Particularităţi morfologice ale 
leziunilor pulmonare în tuber-
culoza multidrogrezistentă / Ion 
Haidarlî [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
medicale. – 2012. – Nr 4 (36). – 

P. 58-62.
Particularităţile clinico-morfopa-

tologice ale tuberculozei pulmona-
re cu evoluţie letală / Ion Haidarlî 
[et al.] // Sănătate publică, econo-
mie şi management în medicină. – 
2017. – Nr 1 (71). – P. 32-36.

Structura letalităţii prin recidiva 
tuberculozei pulmonare / Ion Hai-
darlî [et al.] // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
medicale. – 2021. – Nr 1 (69). – 
P. 15-20.                       

Unele particularităţi ale tubercu-
lozei drogrezistentă în Republica 
Moldova / Ion Haidarlî [et al.] // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2016. – Nr 1 (50). – P. 41-43.

***
Baciu, Gheorghe. Haidarlî Ion // 

Baciu, Gheorghe. Profesorii uni-
versitari, absolvenţi ai USFM „Ni-
colae Testemiţanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : [S. n.], 2012. – 
P. 124.  

Roşca, Denis. Haidarlî Ion // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 299-300. 

Natalia-Maria Șveț                                                    

Nicolae GHIDIRIM
1942

Medic chirurg-oncolog, 
doctor habilitat în ştiinţe 
medicale, profesor univer-
sitar, cercetător ştiinţifi c. 

S-a născut la 9 mai 1942, 
la Palanca, judeţul Cetatea 
Albă, România (azi raionul 
Ştefan Vodă).

A absolvit şcoala me-
die din satul vecin Tudora 
(1959); Institutul de Stat de 
Medicină din Chişinău; ac-
tualmente, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” 
din Chişinău (1966). În ace-
laşi an a urmat specializarea 
primară la Catedra ortope-
die şi traumatologie a Uni-
versităţii de Stat de Medi-
cină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Chişinău. 
Între anii 1968 şi 1971, îşi 
face studiile prin doctorat 
la Catedra chirurgie şi an-
esteziologie a Institutului 
de Medicină nr 2 „Nicolai 
Pirogov” din Moscova. Şi-a 
susţinut teza de doctor în 
ştiinţe medicale cu tema: 
„К оценке функциональ-
ного состояния почек у 
больных раком желудка 
в пред- и постопераци-
онном периоде” (1972), 
iar în 2008, cea de doctor 
habilitat cu tema „Etiopa-
togenia, diagnosticul, tra-
tamentul şi profi laxia can-
cerului: tactica chirurgicală 
în complicaţiile cancerului 
gastric”. A efectuat stagii 
în domeniul proctologiei 
în oraşul Harkov, în chirur-
gia abdominală şi chirurgia 
septică cu laser, la instituţi-
ile de profi l din Moscova, 
în chirurgia oncologică în 
Cluj-Napoca, România, iar 
în oncologia chirurgicală, 
radioterapie şi chimiotera-
pie în Angers, Franţa.

Revenit în ţară (1972), se 
încadrează în calitate de co-
laborator ştiinţifi c superior 
în secţia gastropulmono-
logie a Institutului Onco-
logic din Moldova, unde 
efectuează multiple operaţii 
în oncologia tractului di-
gestiv superior. Din 1975, 
este transferat în calitate de 
chirurg în Secţia de chirur-
gie a Spitalului Cancelariei 
de Stat al Guvernului Re-
publicii Moldova. În 1982, 
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este numit şef  al Secţiei de 
chirurgie septică, pe care 
o conduce până în 1989, 
când este transferat la Ca-
tedra de oncologie a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” în 
calitate de asistent univer-
sitar. Conferenţiar universi-
tar (1991-2008). Din 2007, 
este conducătorul ştiinţifi c 
al Laboratorului chirurgie 
gastrică şi toracică al Insti-
tutului Oncologic din Repu-
blica Moldova, întreţinând 
legături de colaborare cu un 
şir de instituţii ştiinţifi ce din 
Bucureşti, Moscova, Sankt 
Petersburg, Kiev, Minsc etc. 
Din 2009, este profesor uni-
versitar la Catedra hemato-
logie şi oncologie.

Din 2011, este conducă-
torul proiectului instituţi-
onal din cadrul Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei „Eva-
luarea particularităţilor de 
diagnostic laparoscopic şi a 
operaţiilor miniinvazive în 
maladiile hematologice”.

Este autorul a peste 100 
de lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 
2 monografi i, un manual, 2 
compendii, un dicţionar ex-
plicativ de oncologie, 5 în-
drumări metodice.

Pe parcursul activităţii 
sale a pregătit peste 40 de 
rezidenţi oncologi. Condu-
cător a zece teze de doctor 
în ştiinţe medicale.

Este membru al comisi-
ilor de atestare a medicilor 
oncologi şi medicilor de 
familie; membru al Consi-
liului ştiinţifi c al Institutului 
Oncologic din Republica 
Moldova.

Laureat al Premiului de 
Stat al Republicii Moldova 
în domeniul ştiinţei şi teh-
nicii (2008). A fost decorat 
cu Ordinul „Gloria Mun-
cii” (2012).

Bibliografi e selectivă:
Abordarea holistică a pacien-

tului terminal / Nicolae Ghidirim 
[et al.]. – Chişinău : [S. n.], 2005. – 
208 p.    

Atlas TNM : ghid ilustrat de clasi-
fi care TNM/p TNM a tumorilor ma-
ligne / Nicolae Ghidirim [et al.]. – 
Chişinău : [S. n.], 2000. – 370 p.

Chirurgie generală şi semiolo-
gie chirurgicală : manual / Nicolae 
Ghidirim [et al.]. – Chişinău : [S. n.], 
2008. – 590 p.  

Ghidirim, Nicolae. Actualităţi 
în epidemiologia, etiopatogene-
za, diagnosticul, tratamentul şi 
profi laxia tumorilor maligne. Tra-
tamentul complicaţiilor cancerului 
gastric / Nicolae Ghidirim ; red.: 
Sofi a Fleştor. – Chişinău : CEP 
Medicina, 2012. – 75 p. 

Ghidirim, Nicolae. Combate-
rea cancerului / Nicolae Ghidirim, 
Gheorghe Ţâbârnă, Silviu Sofro-
nie ; red. resp.: Victor Cernat. – 
Chişinău : Tipografi a Centrală, 
2000. – 112 p.  

Ghidirim, Nicolae. Dicţionar ex-
plicativ de oncologie : (Istoric, defi -
niţii ; etiopatogeneza, diagnosticul 
şi tratamentul tumorilor maligne. 
Nume proprii în oncologia naţiona-
lă şi mondială) / Nicolae Ghidirim. – 
Chişinău : CEP Medicina, 2006. – 
544 p. : il.

Ghidirim, Nicolae. Oncologie 
clinică : Prelegeri pentru studenţi 
şi rezidenţi / Nicolae Ghidirim. – 
Chişinău : CEP Medicina, 1998. – 
304 p.

Ghidirim, Nicolae. Tactica chi-
rurgicală în tratamentul complica-
ţiilor cancerului gastric : Monogra-
fi e / Nicolae Ghidirim. – Chişinău : 
Universul, 2007. – 64 p. : il.

Îngrijiri paliative : ghid / Nicolae 
Ghidirim [et al.]. – Chişinău : Epi-
graf, 2003. – 158 p.  

Tratat de oncologie / Nicolae 
Ghidirim [et al.]. – Chişinău : [S. n.], 
2020. – 1036 p. 

***
Evaluările prealabile către o va-

riectomie ale bolnavelor de cancer 
al glandelor mamare faza repro-
ductivă în perioada preoperatorie / 
Nicolae Ghidirim [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3 
(48). – P. 150-153. 

Insulinomul – tumoare neuroen-
docrină rar intâlnită : caz clinic si 
review-ul literaturii / Nicolae Ghidi-

rim [et al.] // Arta medica. – 2019. – 
Nr 3 (72). – P. 124-125. 

Managementul tumorilor ma-
ligne pe perioada pandemiei CO-
VID-19 : sinteză narativă de lite-
ratură / Nicolae Ghidirim [et al.] // 
Revista de știinţe ale sănătăţii din 
Moldova. – 2020. – Nr 2 (24). – 
P. 133-141.

Necroza glandei suprarenale 
unilaterale : Prezentare de caz / 
Nicolae Ghidirim [et al.] // Arta 
medica. – 2019. – Nr 3 (72). – 
P. 167-168.

Rezultatele imediate în trata-
mentul chirurgical radical al bolna-
vilor de cancer gastric cu patologii 
severe asociate / Nicolae Ghidirim 
[et al.] // Arta medica. – 2016. – 
Nr 3 (60). – P. 65-66. 

Rezultatele utilizării target-tera-
piei în tratamentul combinat al tu-
morilor gastrointestinale stromale 
(GIST) / Nicolae Ghidirim [et al.] // 
Arta medica. – 2016. – Nr 3 (60). – 
P. 49.

Riscul de apariţie a cancerului 
de colon la pacientele cu cancer 
al glandei mamare / Nicolae Ghidi-
rim [et al.] // Chirurgia (București, 
Romania). – 2020. – Nr 1 (115). – 
P. 8.

Rolul tratamentului hormonal la 
pacientele tinere cu cancer metas-
tatic al glandei mamare / Nicolae 
Ghidirim [et al.] // Arta medica. – 
2019. – Nr 3 (72). – P. 104-105.

Sarcoamele retroperitoneale – 
experienţa unui singur centru / Ni-
colae Ghidirim [et al.] // Arta medi-
ca. – 2019. – Nr 3 (72). – P. 82-83.

Tumorile fi loide ale glandei ma-
mare : (caracteristicele clinico-
morfologice) / Nicolae Ghidirim 
[et al.] // Info-med. – 2016. – Nr 2 
(28). – P. 279.

Tumorile retroperitoneale primi-
tive, experiența unui singur centru / 
Nicolae Ghidirim [et al.] // Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţe medicale. – 2020. – Nr 4 
(68). – P. 185-186.

***
Barbaroş, Anton. Din neamul 

Ghidirim / Anton Barbaroş. – Chi-
şinău : Pontos, 2019. – 44 p.

***
Ababii, Ion. Nicolae Ghidirim 

70 de ani [de la naștere] / Ion Aba-
bii // Curierul medical. – 2012. – 
Nr 2 (326). – P. 70. 

Baciu, Gheorghe. Ghidirim 
Nicolae // Baciu, Gheorghe. Pro-
fesorii universitari, absolvenţi ai 
USFM „Nicolae Testemiţanu” / 
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Gheorghe Baciu. – Chişinău : 
[S. n.], 2012. – P. 177.  

Natalia-Maria Șveț

Ionel 
HAIDUC

1937

Chimist, doctor în ştiinţe 
chimice, profesor universi-
tar român.

S-a născut la 9 mai 1937 
la Cluj.

A absolvit cursurile Fa-
cultăţii de Chimie a Uni-
versităţii „Victor Babeş” 
din Cluj-Napoca (1959). 
Între 1960 şi 1963, a urmat 
doctoratul la Institutul de 
Tehnologie Chimică Fină 
„M. V. Lomonosov” din 
Moscova. În 1964, susţine 
teza de doctor în ştiinţe chi-
mice. Şi-a continuat studii-
le prin stagii postdoctorale 
la Iowa State University 
(1966-1968), în domeniul 
chimiei silico-organice şi al 
compuşilor organometalici 
polihalogenaţi şi la Univer-
sitatea din Georgia (SUA) 
(1971-1972), în domeniul 
chimiei organometalice a 
metalelor tranziţionale şi a 
metalcarbonilor.
Şi-a desfăşurat activitatea 

didactică la Universitatea 
din Cluj: preparator (1959), 
asistent (1962), lector (1964), 
conferenţiar (1969), profesor 
(din 1973). A fost prorector 
(1976-1984) şi rector al Uni-
versităţii „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca (1990-
1993). Fondator al şcolii 
de chimie organometalică 
şi chimie supramoleculară 
la Facultatea de Chimie şi 
Inginerie Chimică din Cluj-
Napoca. A fost „visiting 
profesor” la universităţile 
Georgia, SUA (1992), San-
tiago de Compostela, Spa-
nia (1993, 1998), Ciudad de 
Mexico, Mexic (1993–1994), 
Sao Carlos, Brazilia (1993, 
2000, 2015), Magdeburg, 
Germania (1997), El Paso, 
Texas, SUA (1997, 2000–
2001, 2004, 2005), Göttin-
gen, Germania (1998–1999, 
2002), Singapore (2002) etc. 
A fost membru în comitete-
le de redacţie ale unor revis-
te de specialitate: „Synthesis 
and Reactivity in Inorganic 
and Metal-Organic Che-
mistry” (New York), „Ma-
in-Group Metal Chemistry” 
(Londra-Tel Aviv), „Metal-
Based Drugs” (Londra), 
„Science and Engineering 
Ethics” (Guildford, Marea 
Britanie), „Revue Roumai-
ne de Chimie” (Bucureşti), 
„Revista de chimie” (Bu-
cureşti), „Progress in Ca-
talysis” (Bucureşti), „Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai. 
Chemia” (Cluj-Napoca).
Şi-a orientat activitatea 

ştiinţifi că în domenii de 
chimie coordinativă şi orga-
nometalică, chimie supra-
moleculară, chimia ciclu-
rilor anorganice, compuşi 
biologic activi ai metalelor, 
nomenclatură şi sistemati-
zare în chimia anorganică, 
politica şi managementul 
ştiinţei. 

Rezultatele cercetărilor 
sale se regăsesc în nume-
roase lucrări publicate în 
străinătate. Este autorul a 
peste 350 de articole ştiin-

ţifi ce publicate în reviste de 
specialitate.

A publicat lucrările: „In-
troducere în chimia ciclu-
rilor anorganice” (1960); 
„Chimia compuşilor me-
talorganici” (1974); „Basic 
Organometallic Chemistry” 
(1985, în colab.); „Organo-
metallics in Cancer Che-
motherapy” (1990); „Supra-
molecular Organometallic 
Chemistry (1999, în colab.) 
etc.

A fost preşedinte al Co-
legiului Consultativ al 
ANSTI (1998–2000); vi-
cepreşedinte al Asociaţiei 
Române pentru Clubul de 
la Roma (2009); preşedinte 
al Fundaţiei „Pantheonul 
României” (2009).

Membru corespondent 
(1990), membru titu-
lar (1991), vicepreşedinte 
(1998-2000), preşedinte 
(2006-2014) al Academiei 
Române; preşedinte al Fili-
alei Cluj-Napoca al Acade-
miei Române (1995-2006); 
membru ales al Academiei 
Europea cu sediul la Lon-
dra (2002), membru de 
onoare al Academiei de Şti-
inţe a Republicii Moldova 
(2002), membru de onoa-
re al Academiei Ungare 
de Ştiinţe (2007), membru 
corespondent al Acade-
miei de Ştiinţe din Munte-
negru, membru corespon-
dent al Göttinger Akademie 
der Wissenschaften (2009), 
membru al Leibniz So-
zietät der Wissenschaften 
din Berlin. Doctor Hono-
ris Causa al Universităţii 
Tehnice „Gh. Asachi” din 
Iaşi (2002), al Universităţii 
Politehnica din Timişoa-
ra (2004), al Universităţii 
Politehnica din Bucureşti 
(2007).
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A fost distins cu Premiul 

„Gh. Spacu” al Academiei 
Române (1974), cu Diplo-
ma de Onoare a Prezidiului 
Academiei de Ştiinţe a Re-
publicii Moldova (1999), cu 
Premiul Societăţii de Chimie 
din România, pentru întrea-
ga activitate (2004), cu Di-
ploma de Onoare „Pro Sci-
entia”, acordată de CNCSIS 
din cadrul Ministerului Edu-
caţiei şi Cercetării (2004), cu 
Diploma de Excelenţă în 
cercetare, acordată de Uni-
versitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (2004, 
2005), cu Premiul pentru 
ştiinţele exacte al revistei 
„Cuvântul” (2005).

A fost decorat cu: Me-
dalia „Pro Colaboratione”, 
acordată de Filiala Debre-
cen a Academiei Ungare 
de Ştiinţe (1999), Ordinul 
Naţional „Steaua Români-
ei”, în grad de Mare Ofi ţer 
(2000), Ordinul Naţional 
„Steaua României”,  în grad 
de Mare Cruce (2006), Or-
dinul de Onoare al Republi-
cii Moldova (2006), Crucea 
Transilvaniei, acordată de 
Arhiepiscopia Vadului, Fe-
leacului şi Clujului (2006), 
Medalia „Puşkin”, acordată 
de preşedintele Federaţi-
ei Ruse (2007), Medalia de 
aur „Dimitrie Cantemir” 
a Academiei de Ştiinţe din 
Republica Moldova (2007), 
Crucea Casei Regale a Ro-
mâniei (2008), Crucea Pa-
triarhiei Ortodoxe Române 
(2013), Medalia „Nihil Sine 
Deo” (2013) şi „Coroana 
României” (2015), acordate 
de Casa Regală a României. 
Este cetăţean de onoare al 
municipiului Cluj-Napoca 
(1999) şi al judeţului Cluj 
(2014), al comunelor Păna-
de (judeţul Alba), Băişoara, 

Căpuş (judeţul Cluj).
A se vedea şi articolele din 

„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 168; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 144-145.   

Bibliografi e selectivă:
Haiduc, Ionel. Ion Cantacuzi-

no, fondatorul şcolii române de 
imunologie şi patologie experi-
mentală / Ionel Haiduc // Acade-
mica. – 2014. – Nr 1/2. – P. 25-26.

*** 
Colceriu, Cristian. Ionel Hai-

duc // Colceriu, Cristian. Elite 
clujene contemporane = Cluj con-
temporary elites / Cristian Colce-
riu. – Cluj-Napoca : Clear Vision, 
2009. – P. 357-372.

Colceriu, Cristian. Haiduc 
Ionel // Colceriu, Cristian. Perso-
nalităţi clujene contemporane : 
Oameni, biografi i, confesiuni / 
Cristian Colceriu. – Cluj-Napoca : 
Limes, 2005. – P. 91-98.

Fornade, Dan. Haiduc Ionel // 
Fornade, Dan. Personalități cluje-
ne : Dicţionar ilustrat / Dan Forna-
de. – Cluj-Napoca : Casa cărţii de 
ştiinţă, 2007. – P. 246-247.

Haiduc Ionel // Dicţionar enci-
clopedic : În 7 vol. Vol. 3. – Bu-
cureşti : Editura Enciclopedică, 
1999. – P. 6.

Rusu, Dorina N. Haiduc Ionel // 
Rusu, Dorina N. Membrii Acade-
miei Române din Transilvania : 
1866-2016 : Dicţionar / Dorina N. 
Rusu. – Bucureşti : Editura Aca-
demiei Române ; Editura Mega, 
2016. – P. 154-156.

Ţarălungă, Ecaterina. Haiduc 
Ionel // Ţarălungă, Ecaterina. En-
ciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 363. 

Natalia-Maria Șveț                                                                    

Chiril NOVAC
1932

Pictor, artist-decorator, 
profesor.

S-a născut la 11 mai 1932, 
la Mămăliga, judeţul Hotin, 
România. 
Şi-a făcut studiile la Şcoala 

de Arte Decorative „Fres-
ca” din Cernăuţi (1946-
1950); Şcoala Republicană 
de Arte Plastice „I. Repin”, 
actualmente Colegiul Re-
publican de Arte Plastice 
„Alexandru Plămădeală” 
din Chişinău (1951-1956), 
clasa profesorilor Ocuşco 
Rostislav V. şi Jumati Ion. 

A absolvit studiile cu ela-
borarea lucrării de licenţă 
„Viţeluşul”, ulei pe pânză, 
conducător Mihail Petric. 
Ulterior lucrarea a fost achi-
ziţionată pentru colecţiile 
Muzeul Naţional de Artă al 
Moldovei. 

În 1954, debutează cu lu-
crarea „Portret de femeie”, 
la o expoziţie naţională.      

În perioada anilor 1956-
1959, a activat la Ministe-
rul Culturii al RSSM şi la 
Casa de Creaţie din Kiev. 
A fost pictor de categoria I 
de creaţie la Fondul de Arte 
Plastice al Uniunii Artişti-
lor Plastici din Republica 
Moldova (1960-1980); pic-
tor scenograf  la Tele-Radio 
Moldova (1978-1979). 

A exercitat lucrările: „Pe-
isaj industrial” (1957); „Na-
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tură statică” (1957); „Cres-
cătoare de viţei” (1957); 
„Portretul lui Panţa” (1958); 
„Constructorii” (1968); 
„Nevastă” (1970); „Muntele 
Şarpelui” (1972); „O seară 
de iarnă în Chişinău” (1980); 
„Compozitorul Creangă” 
(1999); „În amurg” (2002); 
„Toamna aurie” (2004); „Li-
nişte de toamnă” (2006); 
„Rugăciunea de dimineaţă” 
(2007) etc. 

În 1958, inaugurează pri-
ma expoziţie personală la 
Casa pictorilor din Chişi-
nău, urmată de altele, orga-
nizate în 2004, 2007, 2008 
etc. În 2012, la Centrul 
Expoziţional „Constantin 
Brâncuşi” din Chişinău, 
inaugurează expoziţia per-
sonală cu genericul „Primă-
vara în fl oare”.

Participă la multe expozi-
ţii organizate de Ministerul 
Culturii şi Uniunea Artiştilor 
Plastici din Republica Mol-
dova (1954-2013). Este par-
ticipant la expoziţiile-con-
curs „Saloanele Moldovei : 
de primăvară şi toamnă”, 
Centrul Expoziţional „Con-
stantin Brâncuşi”, Uniunea 
Artiştilor Plastici, Chişinău 
(2004-2012). 

A participat la tabere de 
creaţie: „Puşa vodiţa”, Kiev 
(1958), „Senej”, Moscova 
(1967). Pe parcursul activi-
tăţii sale a colaborat cu pic-
torul Mihail Grecu (1956-
1959). 

Lucrările sale au fost 
achiziţionate de Ministerul 
Culturii, Muzeul Naţional 
de Arte Plastice, Fondul de 
Arte Plastice din Republi-
ca Moldova. O parte din-
tre lucrări se afl ă în colecţii 
particulare din ţară precum 
şi de peste hotare: Federa-
ţia Rusă, Israel, România, 

Ucraina etc.
Membru al Uniunii Artiş-

tilor Plastici din Republica 
Moldova (2005). 

    

Bibliografi e selectivă:
Novac, Chiril. Autoportret : Pic-

tură / Chiril Novac // Artă contem-
porană din Moldova. = Изобра-
зительное искусство Молдовы : 
живопись, скульптура, графика, 
декоративно-прикладное ис-
кусство : [Альбом]. – Moscova. – 
[S. n.], 2013. – P. 99. – (Artă con-
temporană din Moldova).

Novac, Chiril. În amurg : Pictu-
ră / Chiril Novac // Panoramic art : 
2017-2018. – Chişinău : Bons Of-
fi ce, 2019. – P. 193.   

Novac, Chiril. Linişte de toam-
nă : Pictură / Chiril Novac // Pano-
ramic art : 2017-2018. – Chişinău : 
Bons Offi  ce, 2019. – P. 193.   

Novac, Chiril. O seară de iarnă 
în Chişinău : Pictură / Chiril Novac // 
Chişinăul în pictură : (Peisaje, por-
trete) : Catalog-bibliografi e. – Chi-
şinău : [S. n.], 2012. – P. 78. 

Novac, Chiril. Rugăciunea de 
dimineaţă : Pictură / Chiril Novac // 
Saloanele Moldovei. – Chişinău : 
[S. n.], 2009. – P. 21.     

***
Colesnic, Iurie. Novac Chiril // 

Colesnic, Iurie. Colegiul Republi-
can de Arte Plastice „Alexandru 
Plămădeală” : Ghid enciclopedic / 
Iurie Colesnic. – Chişinău : Muse-
um, 2008. – P. 167-168. 

Novac Chiril // Panoramic art : 
2017-2018. – Chişinău : Bons Of-
fi ce, 2019. – P. 193.   

Natalia-Maria Șveț                                                     

Sergiu MUSTEAŢĂ
1972

Arheolog, istoric, doctor 
habilitat în istorie, profesor 
universitar, cercetător ştiin-
ţifi c.

S-a născut la 11 mai 1972, 
la Săiţi, Căuşeni.

A sudiat la şcoala medie 
din satul natal (1979-1989). 
Şi-a urmat studiile la Facul-
tatea de Istorie şi Etnopeda-
gogie a Universităţii Pedago-
gice de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău, licenţiat în 
istorie şi etnografi e (1989-
1994); Facultatea de Drept 
a Universităţii de Stat din 
Moldova, licenţiat în drept 
(1994-1999). Între 1994 şi 
1998, a urmat doctoratul la 
Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iaşi. Susţine teza de 
doctor în ştiinţe istorice cu 
tema „Populaţii şi culturi în 
spaţiul pruto-nistrean în se-
colele VIII-IX”, la Faculta-
tea de Istorie a Universităţii 
„Al. I. Cuza” din Iaşi (1999). 
Urmează studiile post-doc-
torat la Facultatea de Istorie 
a Universităţii Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău şi Römisch-Ger-
manische Kommission, Des 
Deutschen Archäologischen 
Instituts from Frankfrut 
am Main, Germania (2004-
2007), ulterior susţine teza 
de doctor habilitat, cu tema 
„Regiunile carpato-danubia-
no-nistrene în secolele VIII-
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IX” (2007). A susţinut teza 
de abilitare la Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa 
cu  tema „Cultural herita-
ge assource of  research, 
preservation and teaching” 
(2017). A efectuat stagii 
profesionale în Germania, 
România, Suedia, Marea 
Britanie, Ucraina, Ungaria, 
Grecia etc. (1999-2018).

Educaţie non formală: 
Cursuri de limbă engleză la 
Centrul Pro Didactica, Chi-
şinău (1998-1999); Formare 
de formatori în domeniul 
asociativ de tineret, Braşov, 
România (1999); cursuri de 
limbă engleză la Universita-
tea Thames Valley, Londra 
(1999); cursuri de limbă 
germană, DID, Frankfurt 
am Main, Germania (2006).

După fi nalizarea studii-
lor, şi-a început activitatea 
la Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău, în calitate de  lec-
tor stagier (1994-1997). Ul-
terior a trecut toate treptele 
ierarhiei universitare: lector 
universitar la Facultatea de 
Istorie şi Etnopedagogie 
(1997-1999); lector superi-
or universitar, conferenţiar 
universitar la Catedra de 
istoria românilor (2000-
2015); profesor universitar 
la Catedra istorie şi ştiinţe 
sociale, Facultatea de Istorie 
şi Geografi e (2015-2020). A 
fost vice-director al Com-
plexului muzeal Orheiul 
Vechi (2003).  A exercitat 
funcţia de decan al Facul-
tăţii de Istorie şi Geografi e 
a Universităţii Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău (2012-2016). Ar-
heolog expert, înscris în 
Registrul Arheologilor din 
România (2012) şi din Re-
publica Moldova (2015). 

Este director de proiect la 
Institutul de Arheologie a 
Academiei Române, fi liala 
Iaşi (2017-2019).

Domeniile ştiinţifi ce de 
cercetare ale lui Sergiu Mus-
teaţă au vizat: istoria şi arhe-
ologia evului mediu timpu-
riu; protecţia patrimoniului 
cultural; analiza manualelor 
şcolare de istorie.

A fost responsabil de şan-
tiere arheologice: conducă-
tor al şantierului arheologic 
Măşcăuţi (1997-2005); res-
ponsabil în cadrul şantie-
rului arheologic la Comple-
xul muzeal Orheiul Vechi 
(1996-2000); coordonator 
al săpăturilor de la Cetatea 
Soroca (2012-2016); ce-
tatea Bender şi Chişinău 
(2019) etc. Şantiere arheo-
logice internaţionale: Crime-
ea (2007), Brăila, România. 
Participant la săpături în 
cadrul şantierului arheolo-
gic de la Hansca, raionul 
Ialoveni (1990), săpături şi 
activităţi de conservare în 
cadrul Complexului muzeal 
Orheiul Vechi (2008-2010, 
2012) etc. Organizator al 
sondajelor geomagnetice 
într-un şir de situri arheolo-
gice din Republica Moldo-
va: Sobari, Petreni, Orheiul 
Vechi (2010-2016) şi în va-
lea râului Cubolta, raionul 
Floreşti (2017).

Editor al mai multor vo-
lume de lucrări ştiinţifi ce, 
coordonatorul seriei de 
monografi i ANTIM şi se-
riei „Istorii şi documente 
necunoscute”.

Este autor a 8 monogra-
fi i, 3 culegeri de documente 
şi peste 300 de articole şti-
inţifi ce şi publicistice în do-
meniile istoriei, arheologiei 
şi protecţiei patrimoniului 
cultural: „Populaţia spaţiu-

lui pruto-nistrean în secolele 
VIII-IX” (2005); „Educaţia 
toleranţei şi cetăţeniei de-
mocratice prin intermediul 
istoriei” 2006); „Protecţia 
patrimoniului arheologic” 
(2008); „Moneda bizantină 
în regiunile carpato-nis-
trene în secolele VI-X = 
Byzantine coinage in the 
carpathian-nistrian regions 
during the 6-th-10th centu-
ries” (2013); „Arheologia şi 
politicile de protejare a pa-
trimoniului cultural în Ro-
mânia: Culegere de studii” 
(2014); „Two Decades of  
Development in Post-So-
viet States: Successes and 
Failures” (2014); „Identi-
tăţile Chişinăului” (2018); 
„Managementul patrimo-
niului mondial: de la situaţia 
din România la exemple de 
bune practici” (2020) etc. 

Fondator şi redactor-şef  
al revistelor istorice „Ana-
lele Asociaţiei Naţionale a 
Tinerilor Istorici din Mol-
dova” (ANTIM) şi Buletin 
InfoHis (2000); redactor 
al Buletinului Universită-
ţii Petrol-Gaze din Ploieşti 
(2005); redactor al revistei 
„Limba română” (Chişi-
nău); redactor al revis-
tei „Archiva Moldaviae” 
(2012); redactor-şef  al re-
vistei „Plural. History. Cul-
ture. Society” (2013); redac-
tor la „Journal of  Ancient 
History and Archaeology” 
(2014).

Preşedinte al Asociaţi-
ei Istoricilor din Republi-
ca Moldova (2008-2010); 
preşedinte al ICOM Mol-
dova, (din 2015); membru 
fondator al Consiliului de 
administrare al Centrului 
de Cercetări Arheologi-
ce din Republica Moldova 
(1997-prezent); membru 
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al Congresului mondial 
al arheologilor WAC (din 
2012), membru al Asocia-
ţiei europene a arheologilor 
(din 2012); membru al The 
Medieval Central Europe 
Research Network (ME-
CERN, din 2014), membru 
al Consiliului Asociaţiei eu-
ropene a arheologilor (din 
2016); membru al Comisiei 
Naţionale Arheologice din 
România (din 2018).

A fost distins cu mai mul-
te premii şi diplome: laure-
at al Premiului municipal 
(Chişinău) al tineretului în 
domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii şi artelor, pentru 
seria de lucrări în domeniul 
arheologiei, istoriei vechi şi 
medievale timpurii (2002); 
Premiului Republican al Ti-
neretului în domeniul ştiin-
ţei şi tehnicii (2002); Premiul 
„Vasile Pârvan” al Academi-
ei Române pentru lucrarea 
„Populaţia spaţiului pruto-
nistrean în secolele VIII-
IX” (2007); Premiul „Cer-
cetătorul anului 2013” al 
Universităţii Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă” (2014); 
Premiului Naţional al Re-
publicii Moldova (2014); 
Diploma Meritul academic 
al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (2015); Savantul 
anului, ediţia (2015, 2016); 
Premiul Winner of  the Es-
say Competition on Histo-
ry Textbooks „The image 
of  ancient neighbours in 
Central European school 
textbooks.”, The Medieval 
Central Europe Resear-
ch Network (MECERN) 
(2016); „Cercetătorul anului 
2018” al Universităţii Peda-
gogice de Stat „Ion Crean-
gă” (2018).

     

Bibliografi e selectivă:
Cetatea Soroca – istorie, memo-

rie şi tradiţii seculare : Materialele 
conferinţei, 4-5 aprilie 2014, So-
roca, / coord.: Sergiu Musteaţă. – 
Chişinău : Arc, 2015. – 279 p.  

Cimpoeşu, Dorin. Basarabia 
la un secol de la Marea Unire : O 
istorie politică a Republicii Moldo-
va (1991-2018) / Dorin Cimpoeşu, 
Sergiu Musteaţă. – Târgovişte : 
Cetatea de Scaun, 2018. – 308 p.

Managementul patrimoniului 
mondial : de la situaţia din Româ-
nia la exemple de bune practici / 
Institutul de Arheologie, Iași ; edi-
tor: Sergiu Musteaţă. – Chişinău : 
Arc ; Cluj-Napoca : Editura Mega, 
2020. – 608 p. 

Musteaţă, Sergiu. Anul 1918 în 
emisiunile Europei Libere : (1955-
1991) / Sergiu Musteaţă ; red.: 
Lilia Toma. – Chişinău : Editura 
ARC, 2018. – 435 p. 

Musteaţă, Sergiu. Moneda Bi-
zantină în regiunile carpato-nis-
trene în secolele VI-X = Byzantine 
coinage in the carpathian-nistrian 
regions during the 6-th-10th cen-
turies / Sergiu Musteaţă. – Chişi-
nău : ARC, 2013. – 300 p. 

Musteaţă, Sergiu. Noi despre 
vecini şi vecinii despre noi : Manu-
alele de istorie în Republica Mol-
dova, România şi Ucraina / Sergiu 
Musteaţă. – Târgovişte : Cetatea 
de Scaun, 2018. – 252 p. 

Musteaţă, Sergiu. Nomads 
and Natives Beyond the Danube 
and the Danube and the Dlack 
sea : 700-900 ce. / Sergiu Mus-
teaţă. – Leeds : Arc Humanities 
Press, 2018. – 303 p. 

Protecţia juridică a patrimoniului 
arheologic : Culegere de acte nor-
mative şi convenţii internaţioanle / 
coord.: Sergiu Musteaţă ; col. de 
red.: Sergiu Musteaţă [et al.] ; Aso-
ciaţia Naţională a Tinerilor Istorici 
din Moldova (ANTIM). – Chişinău : 
Editura Ruxanda, 2010. – 380 p.

Tendinţe curente în protecţia 
patrimoniului arheologic în Româ-
nia şi Republica Moldova / coord.: 
Sergiu Musteaţă. – Chişinău : Arc, 
2016. –    244 p.

Transforming Heritage Practice 
in the 21st Century : Contributi-
ons from Community Archaeology 
/ ed.: John H. Jameson, Sergiu 
Musteaţă. – Cham : Springer, 
2019. – 460 p.
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Musteaţă, Sergiu. Etica şi de-

ontologia profesională în arheolo-
gie / Sergiu Musteaţă // Tyragetia. – 
2009. – Nr 1 (Vol. 3). – P. 353-360.

Musteaţă, Sergiu. Meşteşugul 
prelucrării osului şi cornului la nor-
dul Dunării de Jos în sec. VIII-IX / 
Sergiu Musteaţă // Revista arhe-
ologică. Serie nouă. – 2006. – 
Nr 1/2 (Vol. 2). – P. 128-142.

Musteaţă, Sergiu. Noi date ar-
heologice privind populaţia getică 
din interfl uviul Prut şi Nistru / Sergiu 
Musteaţă // Symposia professo-
rum. Seria istorie. – Chişinău : 
[S. n.], 2000. – P. 10-11.  

Musteaţă, Sergiu . Prezenţa 
monedei bizantine în bazinul car-
paţilor şi la nordul Dunării Inferi-
oare în secolele VIII-IX / Sergiu 
Musteaţă // Arheologia Moldovei. – 
2008. – Nr 31. – P. 119-162.  

Musteaţă, Sergiu. Producerea 
pieptenilor din corn de cerb în 
arealul culturii Sântana de Mureş-
Cernjachov / Sergiu Musteaţă // 
Acta musei Tutovensis. – 2016. – 
Nr 12. – P. 168-182. 

Musteaţă, Sergiu. Realizări şi 
perspective : Învăţământul istoric 
preuniversitar din Republica Mol-
dova // Dosarele istoriei. – 2003. – 
Nr 5. – P. 10-14. 

Musteaţă, Sergiu. Rolul anului 
1991 în destinul Republicii Moldo-
va / Sergiu Musteaţă // Balcania. – 
2014. – Nr 2. – P. 186-200. 

Musteaţă, Sergiu. Vestigii ale 
culturii Șoldănești-Basarabi, des-
coperite în așezarea Mășcăuți-
Livada Boierului, raionul Criu-
leni, Republica Moldova / Sergiu 
Musteață, Ghenadie Sârbu // Re-
vista arheologică. – 2010. – Nr 1. – 
P. 130-141.       

Vornic, Vlad. Un mormânt din 
sec. IV de la Cazangic / Vlad Vor-
nic, Sergiu Musteaţă // Tyragetia. – 
2003. – Nr 12. – P. 56-62. 

***
Musteaţă Sergiu // Dicţionar de 

istorie. – Chişinău : Civitas, 2007. – 
P. 274.                                                                                  

Natalia-Maria Șveț                                                                    
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Anatol LUPU
1962

Compozitor, aranjor, or-
chestrator, producător mu-
zical, regizor de sunet, cant-
autor, Maestru în Artă.

S-a născut la 13 mai 1962, 
în oraşul Tambov (Rusia). 
Studiile muzicale le-a înce-
put la Şcoala de Muzică din 
oraşul Novolukomli (regiu-
nea Vitebsk, Belarus), după 
care a urmat Colegiul de 
Muzică din orasul Novopo-
lotsk (regiunea Vitebsk, Be-
larus), pe care l-a absolvit 
în anul 1981, la specialita-
tea Acordeon şi Dirijat or-
chestră populară. Între anii 
1983-1988 îşi face studiile 
la Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea Eco-
nomie şi Comerţ.

În perioada anilor 1981-
1983 şi-a efectuat serviciul 
militar în oraşul Moghilev-
Podolsk (Ucraina), unde 
şi-a început cariera muzica-
lă ca aranjor şi conducător 
muzical al ansamblului vo-
cal-instrumental din cadrul 
unităţii militare. În această 
perioadă au apărut primele 
compoziţii muzical-instru-
mentale în stil jazz-rock.

S-a stabilit în Republica 
Moldova în anul 1983. Fi-
ind student la Universitatea 
de Stat din Moldova, con-
comitent, a activat în cadrul 
Casei de Cultură, în calita-
te de conducător muzical 

al formaţiei vocal-instru-
mentale (1985-1997). Cu 
acest colectiv a participat 
în diverse emisiuni TV, la 
concursuri şi festivaluri na-
ţionale, a efectuat concerte 
prin Republica Moldova, 
Ucraina şi Georgia. 

Din anul 2013 activea-
ză în calitate de regizor de 
sunet principal în cadrul 
Companiei „Teleradio Mol-
dova”.

În perioada 1995-1996 
colaborează cu prima trupă 
de rap moldovenesc „Mas-
ter Dinamit” (solişti Dinu 
şi Nelly Ciobanu), în cali-
tate de coautor şi aranjor 
muzical. Rezultatul acestei 
munci este albumul „Un 
singur sărut”, care inserea-
ză unsprezece piese ce con-
stituie o simbioză între rap 
şi muzica clasică, rock, jazz, 
folclor românesc şi orien-
tal. Grupul s-a bucurat de 
un mare succes printre as-
cultătorii şi spectatorii de 
pe ambele maluri ale Pru-
tului, precum şi din Rusia. 
În acelaşi an, Anatol Lupu 
şi-a creat propria formaţie 
muzicală, „Swan”, în care 
a participat în calitate de 
compozitor, aranjor şi so-
list-vocalist. Cu acest colec-
tiv a înregistrat un mini-al-
bum din opt melodii în stil 
pop-rock. 

A susţinut numeroase con-
certe în Republica Moldova, 
Ucraina, Belarus, România. 
Deseori este invitat în ca-
drul emisiunilor TV şi radio. 
Primul succes componistic 
personal a fost atins în 1995 
cu melodia „Ziua ta de ziua 
mea”, interpretată de Lenu-
ţa Burghilă, după care a ur-
mat piesa „Одиночество” 
(„Singurătate”) cu Ion Suru-
ceanu. Devenind cunoscut 

în lumea muzicala, au urmat 
şi alte colaborări cu artişti de 
muzică uşoară autohtonă, 
printre care Olga Ciolacu, 
Aura, Carolina Prepeliţă, 
Mariana Şura, Laurenţiu Po-
pescu, Janet Erhan, Larisa 
Busuioc, Vitalie Dani, Ade-
lia, Natalia Moscalu, Svetla-
na Creţu, Aurel Chirtoacă, 
Andrei Ştefăneţ, Ion Raţă, 
Diana Rotaru, Irina Chito-
roagă ş.a. În total, a semnat 
peste o sută de piese. A com-
pus muzică şi pentru diferite 
posturi TV, radio şi spoturi 
publicitare. În 2013 a înre-
gistrat imnul pentru „Gala 
tineretului 2013”, eveniment 
organizat de Ministerul Ti-
neretului şi Sportului – „Eu 
sunt Moldova”. În 2015 a 
lansat imnul postului Ra-
dio Moldova, cu titlul „Cu 
Radio Moldova”. Cântecele 
semnate de compozitor au 
fost premiate la diverse con-
cursuri şi festivaluri naţiona-
le şi internaţionale: „Doua 
inimi gemene” (Republica 
Moldova, 2002 şi ediţia din 
2017), Festivalul naţional de 
muzică uşoară de la Mama-
ia (România, 2015), „Nile 
Songs” (Egipt, 2003). Este 
deţinătorul premiului naţio-
nal „Şlagărul Anului 2012”, 
cu melodia „Undeva” şi 
„Şlagărul anului 2008”, cu 
piesa „Nu am ştiut”, ambe-
le interpretate de Laurenţiu 
Popescu.

În calitate de aranjor a 
colaborat cu compozitorii 
Gheorghe Mustea, Eugen 
Doga, Vlad Burlea, Ion Ena-
che, Georgeta Voinovan, 
Boris Polin, Daria Radu, 
Ian Raiburg, Maria Stoianov, 
Vitalie Dani şi cu formaţiile 
„Master Dinamit”, „Sava-
na”, „Zbânţ”.

A semnat peste 150 de 
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orchestraţii, inclusiv  pen-
tru Orchestra Simfonică a 
Companiei „Teleradio Mol-
dova”. De-a lungul carierei, 
a compus muzică pe versuri-
le poeţilor Mihai Eminescu, 
Ana Iacub, Viorica Naga-
cevschi, Radmila Popovici, 
Ianoş Ţurcanu, Georgeta 
Voinovan, Vasile Mija etc. 

Cariera regizorală este 
legată de activitatea de la 
Radio Moldova şi a început 
în anul 2013, unde până în 
prezent a realizat sute de 
înregistrări şi transmisiuni 
cu Orchestra simfonică a 
Companiei „Teleradio Mol-
dova”, Ochestra simfonică 
a Filarmonicii Naţionale 
„Serghei Lunchevici”, Or-
chestra de cameră şi corul 
Sălii cu Orgă, Capela corală 
„Moldova”, Capela corală 
„Doina”, Teatrul Naţional 
de Operă şi Balet „Maria 
Bieşu”, cu artişti de muzi-
că academică din Republica 
Moldova şi din străinătate. 

Este membru al Uniunii 
Muzicienilor şi membru al 
Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din Republi-
ca Moldova. 

Pentru întreaga sa activi-
tate a fost distins cu titlul 
onorifi c „Maestru în Artă” 
(2015).

Bibliografi e selectivă:
Lupu, Anatol. Despre viață și 

creație, familie și destin [Resur-
să electronică video] : [interviu 
cu Anatol Lupu, invitatul emi-
siunii „Probă la microSCOP”, 
Radio Sputnik Moldova (14 iu-
nie 2019)] / moderator: Gutiera 
Prodan // https://www.facebook.
com/radiosputnikmoldova/vide-
os/897351853938214/ (accesat: 
8.11.2021). 

Lupu, Anatol. Dezvăluiri: Deta-
lii necunoscute din viață [Resursă 
electronică audio] : [interviu audio 

cu compozitorul Anatol Lupu la 
radio Sputnik Moldova] / consem-
nare: Cristina Baș // https://sputnik.
md/20190624/Dezvluiri-detalii-
necunoscute-din-viaa-compozito-
rului-Anatol-Lupu-26441293.html 
(accesat: 8.11.2021). 

Lupu, Anatol. O clipă în para-
dis [Înregistrări sonore muzicale] / 
muzică și aranjament: Anatol 
Lupu ; text: Anișoara Iacub ; 
interpreți: Ion Suruceanu, Lilia-
na Gligor, Aura, Lenuța Burghilă 
[et al.]. – Chişinău : Music Master, 
[S. a.]. – 1 casetă audio STEREO 
HX-PRO.

Lupu, Anatol. O familie de 
cinci stele : [interviu cu Antonio, 
Anișoara Iacub și Anatol Lupu] // 
Viața ta. – 2006. – Mai. – P. 26-30. – 
(Pagina cuplului). 

Lupu, Anatol. O familie de po-
veste : Anișoara, Antonio și Anatol. 
Poveste de Crăciun / consemnare: 
Alina Guțu // Caravela. – 2008. – 
Ianuarie. – P. 54-56. – (Familie).

Popescu, Laurențiu. Trăiește 
clipa [Înregistrare muzicală] / 
Laurențiu Popescu ; texte: Viorica 
Nagacevschi ; muz.: Laurențiu Po-
pescu, Anatol Lupu, Andrei Sava ; 
aranjamente: Igor Mazurov, Alexei 
Nacai, Andrei Sava. – Chișinău : 
Music Master, [S. a.]. – 1 disc op-
tic electronic (CD-Rom).

Şura, Mariana. Floare de mălin 
[Înregistrare muzicală] / Maria-
na Șura ; aranjamente: Ion Cațîr, 
Anatol Lupu. – Chișinău : Music 
Master, [S. a.]. – 1 disc optic elec-
tronic (CD-Rom). 
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Anatol Lupu : compozitor // 

Viața ta. – 2009. – Nr 7. – P. 10. – 
(Blizz chestionar).

Borș, Ion. Anatol Lupu : [portret 
de creaţie] / Ion Borş // Tineretul 
Moldovei. – 2004. – 18 mar. – P. 12. 

Negru, Lena. Anatol Lupu îi pre-
gateste lui Ion Suruceanu o me-
lodie in stil italian / Lena Negru // 
Jurnal de Chișinău. – 2009. – 
9 oct. – P. 20. – (Vedete). 

Negru, Lena. Anatol Lupu, „mai 
autocritic şi capricios” / Lena Ne-
gru // Jurnal de Chișinău. – 2014. – 
20 mai. – P. 8 ; [Resursă elec-
tronică]. – URL: https://apropo-
magazin.md/2014/05/20/anatol-
lupu-mai-autocritic-si-capricios/ 
(accesat: 8.11.2021). 

Vizitiu, Svetlana. Anatol Lupu, 
cantautorul la Clubul Impresii din 
viaţă şi cărţi [Resursă electro-
nică] / Svetlana Vizitiu // https://

impresiidinviatasicarti.wordpress.
com/2014/09/11/anatol-lupu-la-
clubul-impresii-din-viata-si-carti/ 
(accesat: 9.11.2021). 

Elena Barbos-Balinschi

Elena CARAGIANI-
STOENESCU

1887-1929

Aviatoare, prima femeie 
pilot din România şi printre 
primele zece femei pilot din 
lume.

S-a născut la 13 mai 1887, 
la Tecuci. A decedat la 29 
martie 1929, la Bucureşti. 
A fost înmormântată la Ci-
mitirul Bellu. A fost fi ica 
doctorului Alexandru Ca-
ragiani şi a Zeniei Radovici.

În anul 1913, şi-a susţi-
nut lucrarea de licenţă în 
drept, devenind una dintre 
primele femei din România 
licenţiată în ştiinţe juridice. 
A urmat Şcoala de pilotaj a 
„Ligii Naţionale Aeriene” 
de la Băneasa, condusă de 
prinţul George Valentin Bi-
bescu, fi ind singura femeie 
cursant, fapt care a stârnit 
indignare. Lecţiile de pilotaj 
le-a luat cu Constantin Fo-
tescu, căpitanul Nicu Cap-
şa şi Mircea Zorileanu pe 
avioane de tip „Farman”, 
„Wright” sau „Santos Du-
mont”, speciale pentru an-
trenament. A urmat studiile 
la Şcoala civilă de aviaţie 
a lui Roger Sommer, care 
funcţiona la Mourmelon le 
Grand, Paris (1913). Bre-
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vetul de pilot aviator cu 
numărul 1591 din 22 ianu-
arie 1914 i-a fost eliberat de 
Federaţia Aeronautică In-
ternaţională la 22 ianuarie 
1914, în Franţa.

Primul zbor l-a efectuat în 
anul 1912, cu un avion Wri-
ght adus special în ţară pen-
tru şcolarizarea piloţilor. 
A fost însoţită de profeso-
rul său de echitaţie Mircea 
Zorileanu, profesor al unui 
brevet de pilotaj eliberat în 
Franţa, şi de cel care a spri-
jinit-o permanent, cumna-
tul său, Andrei Popovici, 
viitor general de aviaţie. La 
terminarea cursurilor, cere-
rile pentru obţinerea breve-
tului de pilot civil adresate 
ministerelor învăţământului 
şi apărării i-au fost respin-
se de către Spiru Haret şi 
generalul Crăiniceanu, fapt 
care o determină să plece în 
Franţa.

Refuzată cu ostentaţie în 
ţară, s-a angajat, mai întâi, 
ca reporter al unui impor-
tant cotidian francez, mer-
gând în Caraibe, Mexic sau 
America de Sud, apoi devi-
ne primul corespondent de 
război din lume, care scrie 
„reportaje din avion”. Ul-
terior face o deplasare în 
America, pentru a partici-
pa la survolarea oceanului 
alături de piloţii americani 
(1914). 

După intrarea României 
în război, în 1916, revenită 
în ţară, Elena Caragiani-
Stoenescu a solicitat, pe 
rând, să participe, în calita-
te de pilot, la apărarea ţării, 
sau să transporte răniţi în 
spitale, să aprovizioneze cu 
medicamente sau materi-
ale punctele sanitare de pe 
front cu avionul, dar este 
refuzată. Înscrisă în Crucea 

Roşie ca infi rmieră, partici-
pă alături de Maria Ventura 
la îngrijirea răniţilor români, 
într-un spital de campanie 
din Bucureşti şi, după retra-
gerea armatelor şi instituţi-
ilor româneşti în Moldova, 
organizează, împreună cu 
sora ei, un punct sanitar la 
casa părintească de la Te-
cuci.    Între anii 1917-1928, 
reportajele aeriene care ii 
poartă semnătura vin din 
cele mai neaşteptate ţări ale 
Africii şi Americii de Sud. A 
profesat ziaristica în Franţa, 
Mexic, SUA, ţări din Africa 
sau Asia, repartizându-i-se 
în special evenimente aeri-
ene. Bolnavă grav de ftizie, 
a revenit în ţară (1929). A 
fost înmormântată la Cimi-
tirul Bellu. 

În 2012, Banca Naţională 
a României a pus în circu-
laţie, în scop numismatic, o 
monedă de argint dedicată 
aniversării a 125 de ani de la 
naşterea Elenei Caragiani-
Stoenescu.
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Dicţionarul personalităţilor femini-
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Natalia-Maria Șveț

Serghei GANENCO
1962

Sculptor.
S-a născut la 15 mai 1962, 

la Nezavertailovca, Slobo-
zia.

A studiat la Şcoala Re-
publicană de Arte Plastice 
„Ilia Repin”, actualmen-
te Colegiul Republican de 
Arte Plastice „Alexandru 
Plămădeală” din Chişinău 
(1983-1987). 

Activitatea profesiona-
lă şi-a început-o în Secţia 
sculptură a Fondului Plastic 
al Uniunii Artiştilor Plas-
tici din Republica Moldova 
(1987). A fost şef  al Cer-
cului de ceramică la Casa 
pionierilor, al raionului 
Octombrie din Chişinău 
(1987-1988).     

Practică preponderent 
compoziţiile decorative. Rea-
lizează sculptură monumen-
tală şi de interior. Lucrează în 
bronz, lemn etc.

A executat lucrările: „Chi-
rurg militar” (1987); „Toam-
nă” (1989); „Jocul Mariulei”, 
„Deşteptare” (1990); „Fete 
şi păsări” (1992); „Muzi-
că” (1995); „Autoportret” 
(1997); „Arcaşul”; „Dorinţă 
de zbor”; „Mefi sto”; „Cen-
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taur”; „Soră de caritate”; 
„Răpirea Europei”; „De-
mon I, II”; „Purgatoriu”; 
„Mama şi copilul”; „În pro-
ces”; „Androgin”; „Oaspe-
te” etc. A turnat în bronz 
bustul lui Nicolae Iorga (au-
tor M. Ecobici). Este auto-
rul bustului lui George Că-
linescu. 

Lucrările sculptorului de-
notă expresivitate şi o atrac-
ţie caracteristică pentru o 
tratare impresionistă.

A participat la numeroase 
expoziţii naţionale, inter-
naţionale, simpozioane şi 
bienale. A organizat expo-
ziţii personale în Chişinău, 
România, Federaţia Rusă, 
Danemarca, Italia etc. Par-
ticipă la expoziţii organizate 
de Ministerul Culturii, Uni-
unea Artiştilor Plastici din 
Republica Moldova şi Cen-
trul Expoziţional „Con-
stantin Brâncuşi” (1989-
2020).

A expus în cadrul expozi-
ţiilor colective la Chişinău: 
Bienala de sculptură în ple-
in-air (1989); „Limba noas-
tră” (1990). A participat la 
expoziţiile-concurs „Saloa-
nele Moldovei: de primă-
vară şi toamnă”: Salonul de 
Toamnă (1994); Saloanele 
Moldovei, Chişinău-Bacău 
(1995). În contextul aniver-
sării a 80-a de la fondarea 
Muzeului Naţional de Artă 
al Moldovei, în incinta Par-
lamentului Republicii Mol-
dova au fost expuse publi-
cului 10 lucrări ale maestrul 
Serghei Ganenco (2019). 
Încifrate în bronz, sculp-
turile reprezintă creaţii ale 
artistului plastic realizate în 
perioada 1989-2015. Este 
participant la simpozioa-
nele de prestigiu din Bacău 
(1994).

Multe din lucrările sale au 
fost achiziţionate de Muze-
ul Naţional de Arte Plasti-
ce, Fondul de Arte Plastice 
din Republica Moldova.

O parte dintre lucrări se 
afl ă în colecţii particulare 
din ţară şi de peste hotare: 
Federaţia Rusă, Republica 
Moldova, România etc.

Membru al Asociaţiei ar-
tistice „Vernisaj” (1989) şi 
al Uniunii Artiştilor Plas-
tici din Republica Moldova 
(1990). 

Bibliografi e selectivă:
Ganenco, Serghei. Arcașul : 

[sculptură] / Seghei Ganenco // 
Galeria de sculptură contem-
porană : Din colecţia Muzeului 
Naţional de Artă al Moldovei. – 
Chişinău : Cartea Moldovei, 2008. – 
P. 134.  

Ganenco, Serghei. Fete și 
păsări : [sculptură] / Serghei Ga-
nenco // Marian, Ana. Compoziții 
tematice în sculptura moldove-
nească : anii 1940-2010 / Ana Ma-
rian. – Chişinău : Ştiinţa, 2018. – 
P. 227.  

Ganenco, Serghei. Oaspetele : 
[sculptură] / Seghei Ganenco // 
Galeria de sculptură contem-
porană : Din colecţia Muzeului 
Naţional de Artă al Moldovei. – 
Chişinău : Cartea Moldovei, 2008. – 
P. 134.  

***
Colesnic, Iurie. Ganenco Ser-

ghei // Colesnic, Iurie. Colegiul 
Republican de Arte Plastice „Ale-
xandru Plămădeală” : Ghid enci-
clopedic / Iurie Colesnic. – Chişi-
nău : Museum, 2008. – P. 104. 

Ladaniuc, Victor. Serghei Ga-
nenco / Victor Ladaniuc // Locali-
tăţile Republicii Moldova : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. 
Vol. 9 : N-O. – Chişinău : Dragiş-
tea, 2009. – P. 155.

Marian, Ana. Compoziţii tema-
tice sculpturale din colecţia Muze-
ului Naţional de Artă al Moldovei : 
Arta modernă și contemporană : 
[despre lucrările sculptorilor: La-
zăr Dubinovschi, Claudia Cobizev, 
Leonid Fitov, Iosif Cheptănaru, 
Serghei Ganenco, Galina Dubro-

vin, Iurie Canaşin, Tudor Cata-
raga etc.] / Ana Marian // Arta. – 
2014. – P. 175-184.   

Marian, Ana. Serghei Ganen-
co // Marian, Ana. Sculptura din 
Republica Moldova : Secolul XX : 
Studiu de sinteză / Ana Marian. – 
Chişinău : Universul, 2007. – 
P. 88. 

Suruceanu, Valeria. Galeria de 
sculptură contemporană din co-
lecţia Muzeului Naţional de Artă al 
Moldovei : [conține informație des-
pre sculptorul Serghei Ganenco] / 
Valeria Suruceanu. – Chişinău : 
Cartea Moldovei, 2008. – P. 7.

Suruceanu, Valeria. Serghei 
Ganenco / Valeria Suruceanu // 
Galeria de sculptură contem-
porană : Din colecţia Muzeului 
Naţional de Artă al Moldovei. – 
Chişinău : Cartea Moldovei, 2008. – 
P. 21. 

Trifan, Călina. Serghei Ganen-
co // Trifan, Călina. Aleea clasicilor / 
Călina Trifan. – Chişinău : Arc, 
2009. – P. 85.  

Natalia-Maria Șveț

Tratatul de pace de la 
București

1812

După războaiele purtate 
de Rusia Ţaristă împotri-
va Imperiului Otoman pe 
parcursul secolului al XVI-
II-lea, care s-au desfăşurat 
pe teritoriul ţărilor române 
şi care au dus mari pierderi 
umane şi pagube materi-
ale celor două Principate, 
frontiera dintre cele două 
mari puteri a fost strămu-
tată prin Tratatul de la Iaşi 
din 1791/1792 de-a lungul 
Nistrului. Întrucât scopul 
fi nal al politicii externe a 
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Imperiului Rus era acapara-
rea şi supunerea întregii Pe-
ninsule Balcanice, în 1806 a 
fost declanşat un alt război 
ruso-turc, care a durat până 
în 1812, desfăşurându-se de 
asemenea pe teritoriul ţări-
lor române.

Operaţiile militare au du-
rat mai mulţi ani, dar eveni-
mentele din Europa legate 
de războaiele lui Napole-
on I Bonaparte au limitat 
posibilităţile Rusiei de a-şi 
duce planul de dominaţie 
în Balcani până la capăt. Pe-
tersburgul a fost pus în faţa 
faptului de a încheia cât mai 
grabnic pacea cu turcii, cu 
atât mai mult că şi Imperiul 
Otoman ajunsese la limite-
le capacităţii de a continua 
războiul. Deşi părţile beli-
gerante au încercat în repe-
tate rânduri să încheie pace, 
până la urmă pasul hotă-
râtor s-a făcut abia în mai 
1812, când în apropiere de 
hotarele Imperiului Rus se 
concentrau importante for-
ţe franceze în frunte cu Na-
poleon I. Dacă la început 
pretenţiile diplomaţiei ru-
seşti erau mari, propunând 
strămutarea graniţei între 
cele două imperii pe Du-
năre, incluzând toată Mol-
dova şi Ţara Românească, 
apoi, treptat s-a ajuns la un 
compromis, care a căpătat 
refl ectare în punctele trata-
tului de pace încheiat între 
cele două părţi beligerante 
la Bucureşti la 16 mai 1812 
(stilul nou – 28 mai 1812).

Conform condiţiilor Păcii 
de la Bucureşti, Principatul 
Moldovei a fost împărţit 
în două, hotarul nou fi ind 
instalat pe râul Prut de la 
nord până la confl uenţa cu 
Dunărea. În urma acestui 

act nedrept, o ţară şi un po-
por, împotriva voinţei lor, a 
fost divizat între cele două 
imperii. Ţinuturile dintre 
Prut şi Nistru ale Moldovei 
s-au pomenit peste noapte 
sub o altă stăpânire străină, 
care va dura până în 1918. 
Acest eveniment tragic a 
avut pentru românii de la 
est de Carpaţi şi pentru cei 
de la est de Prut în special 
urmări dintre cele mai ne-
faste. Teritoriul anexat la 
Imperiul Ţarist a fost trans-
format în regiune, apoi şi 
gubernie rusească. Totoda-
tă, bisericile şi mănăstirile 
dintre Prut şi Nistru au fost 
scoase de sub ascultarea 
Mitropoliei Moldovei şi Su-
cevei, fi ind trecute în sub-
ordonarea Bisericii Orto-
doxe Ruse, care a instituit la 
Chişinău o nouă mitropo-
lie. Numeroase domenii din 
Basarabia au fost împărţite 
de către împăraţii ruşi co-
loniştilor străini (găgăuzi, 
bulgari, germani), înalţilor 
demnitari - susţinători ai re-
gimului de ocupaţie ţaristă.

Pe parcurs de 106 ani, 
Basarabia, or aşa a fost de-
numit teritoriul dintre Prut 
şi Nistru după 1812, a fost 
administrat de funcţionari 
ţarişti, care au promovat în 
provincie o politică imperi-
ală de rusifi care şi de adu-
cere masivă a coloniştilor 
străini, urmărind în ultimă 
instanţă diluarea, apoi şi di-
minuarea ponderii elemen-
tului autohton românesc. 
Stăpânirii coloniale ţariste i 
se va pune capăt la 9 aprilie 
1918, când Sfatul Ţării va 
vota Unirea Basarabiei cu 
România.
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Andrei Eșanu

Iacov HANIN
1922-1989

Specialist în domeniul vi-
ticulturii, doctor habilitat 
în ştiinţe agricole, profesor 
universitar şi cercetător şti-
inţifi c. 

S-a născut la 16 mai 1922, 
la Gadiaci, regiunea Polta-
va, Ucraina. A decedat în 
1989, locul decesului nu se 
cunoaşte. 

A absolvit Facultatea de 
Horticultură a Institutului 
Agricol „M. V. Frunze” din 
Chişinău, actualmente Uni-
versitatea Agrară de Stat 
din Moldova (1951). În anul 
1961, susţine teza de doctor 
în ştiinţe agricole cu tema 
„Efi cacitatea îngrăşăminte-
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lor la plantarea viţei de vie”, 
iar în 1974, cea de doctor 
habilitat în ştiinţe agricole 
cu tema „Regenerarea bu-
taşilor şi productivitatea vi-
ilor în dependenţă de nutri-
ţia plantaţiilor-mamă”. 

După absolvire rămâne să 
activeze în cadrul Catedrei 
de viticultură, unde parcur-
ge calea de la asistent până 
la profesor universitar, şef  
de catedră, decan al facultă-
ţii. Ţine cursul de „Viticul-
tură” studenţilor Facultăţii 
de Horticultură şi la cursu-
rile de perfecţionare a ca-
drelor. În anii 1969 şi 1975, 
este ales în funcţia de decan 
al Facultăţii de Horticul-
tură. În 1975, i se conferă 
titlul ştiinţifi co-didactic de 
profesor universitar. 

A desfăşurat o intensă ac-
tivitate ştiinţifi că, dedicată 
soluţionării celor mai actu-
ale probleme ale viticultu-
rii: elaborarea sistemului de 
măsuri agrotehnice în viile 
tinere, sistemului de fertili-
zare în plantaţiile-mamă de 
altoi şi portaltoi; infl uenţa 
macro şi microîngrăşămin-
telor asupra proceselor de 
regenerare a butaşilor şi 
asupra productivităţii viilor; 
microraionarea soiurilor de 
viţă de vie şi agrotehnica 
diferenţiată în dependenţă 
de condiţiile pedoclimatice 
şi sortiment; reconstruirea 
şi modernizarea plantaţiilor 
viticole existente etc. 

Este autor şi coautor a 
peste 140 de lucrări ştiin-
ţifi ce, inclusiv numeroase 
indicaţii metodice şi re-
comandări privind însuşi-
rea cursului „Viticultură”: 
„Удобрение виноградни-
ков и виноградных питом-
ников в Молдавии” (1981); 
„Экологический подход 

к разработке сортовой 
агротехники винограда” 
(1981); „Повышение жиз-
неспособности привитых 
виноградных саженцев и 
продуктивности молодых 
насаждении винограда” 
(1984) etc. 

Sub conducerea sa au fost 
susţinute 9 teze de doctor 
în ştiinţe agricole.

A fost membru al Con-
siliului tehnico-ştiinţifi c al 
Ministerului Agriculturii 
din RSSM; al Consiliului 
ştiinţifi c specializat pentru 
susţinerea tezelor de docto-
rat; al Consiliului ştiinţifi c al 
Institutului pentru Viticul-
tură şi Vinifi caţie; membru 
al colegiului de redacţie al 
revistei „Pomicultura, viti-
cultura şi vinifi caţia Moldo-
vei”; membru al colegiului 
de redacţie al Enciclopediei 
viticole.
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Natalia-Maria Șveț
   

Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri” din Bălţi

1957

A fost fondat la 16 mai 
1957, iniţial ca trupă de lim-
bă română pe lângă Teatrul 
Rus care activa în Bălţi din 
anul 1946.

Teatrului Dramatic Mol-
dovenesc-Rus din Bălţi i se 
acordă numele lui Vasile 
Alecsandri (1966). Pe par-
cursul activităţii Teatrul din 
Bălţi a fost reorganizat de 
mai multe ori. Teatrul Dra-
matic Moldovenesc-Rus este 
reorganizat în două teatre: 
Teatrul Moldovenesc Muzi-
cal-Dramatic şi Teatrul Rus 
din Bălţi (desfi inţat în 1975).

În 1990, i se conferă sta-
tut de „Naţional” şi devine 
primul Teatru Dramatic 
Naţional din republică. În-
cepând cu anul 1991, trupa 
îşi desfăşoară activitatea în 
noul sediu.

Primii actori ai trupei de 
limbă română au fost: Ve-
ronica Savca, Ala Cazacu, 
Gheorghe Cincilei, Victor 
Ciutac, Maria Coban, Vasi-
le Bodorin, Vasile Buzatu, 
Alexandru Morarenco, Iu-
lian Codău, Fiodor Osoia-
nu. Ulterior în colectiv au 
venit: Efi m Lazarev, Petru 
Rainov, Elisaveta Guzun, 
Mihai Volontir, Vasile Ne-
agu, Dumitru Blajinu, Ion 
Muzică, Gheorghe Cibota-
ru (Şvitchi), Iacob Burghiu, 
Lidia Voleanschi, Grigore 
Grigoriu, Dina Cocea. 

Spectacolul de debut al 
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trupei a fost „Chiriţa în Iaşi 
sau două fete şi-o neneacă” 
de Vasile Alecsandri (1957), 
prima montare din drama-
turgia lui Vasile Alecsandri, 
prezentat în toate raioanele 
Moldovei. Piesele montate 
ţin de dramaturgia naţio-
nală şi universală, clasică şi 
modernă. Printre acestea 
se remarcă: „Oltea” de An-
drei Strâmbeanu; „Ultimul 
urmaş al lui Ştefan-Vodă” 
de Gheorghe Calamanciuc; 
„Hoţul cinstit” de Victor 
Butulescu; „Flori în doi” de 
Ion Puiu; „Ochiul magic”; 
„Brăţara de aur” de V. Bă-
diţa; „Baltagul” de Mihail 
Sadoveanu; „Vine apa” de 
Dumitru Matcovschi; „Vi-
sul unei nopţi de mai” după 
Bogdan Petriceicu Hasdeu, 
în regia lui Mihai Volontir; 
„Agachi Butterfl y”, după 
piesa de Vasile Alecsandri 
„Agachi Flutur”, regizor 
Sandu Cozub; „Tatăl meu 
e pasăre”, adaptare după 
David Almond, regie Na-
talia Lupăcescu; „Bonjour 
Papa” de Jean Poiret, re-
gie Vitalie Drucec; „Prin-
ţesa Purcică” de Dumitru 
Crudu, regia Ion Ambrosi; 
„Concertul condamnaţi-
lor” de Dmitri Mincenok, 
regia Dumitru Griciuc etc. 
În diferite perioade de timp 
la Teatrul din Bălţi au cola-
borat regizorii: Sandri Ion 
Şcurea,Vitalie Rusu, Ion 
Bordeianu, Veniamin Apos-
tol, Leonid Cibotaru, Ion 
Popescu, Gheorghe Ur-
schi. Regizorul principal al 
Teatrului „A. S. Puşkin” din 
Chişinău, Valeriu Cupcea, 
a montat cu trupa bălţeană 
spectacolul „D-ale carna-
valului” de I.L.Caragiale; 
Nadejda Aroneţcaia „Sfânt 

şi păcătos”; Ion Bordeianu 
„Pragul”.

Spectacolele pentru copii 
ocupă un loc important în 
repertoriul teatrului: „Iz-
bândă şi iubire”, „Un sufl et 
pentru o păpuşă”, „Ca-
pra cu 3 iezi”, „Scufi ţa ro-
şie”, „Tândală se însoară”, 
„Creangă, umblă creangă”, 
„Greieraşul şi furnica” etc. 

Din anul 1994, pe lângă 
teatru funcţionează şi o tru-
pă de păpuşari, „Gâgâlici”, 
discipolii regizorilor-peda-
gogi Titus Jucov şi Victor 
Ştefaniuc, care prezintă 
spectacole pentru copii.

Obiectivul artistic de bază 
al teatrului îl reprezintă va-
lorifi carea dramaturgiei na-
ţionale prin montarea pie-
selor autorilor autohtoni. În 
repertoriul teatrului se regă-
sesc piese semnate de autori 
consacraţi ca: Ion Druţă, 
Dumitru Matcovschi, Petru 
Cărare. Totodată sunt valo-
rifi cate operele dramaturgi-
lor contemporani Constan-
tin Cheianu, Val Butnaru, 
Mircea V. Ciobanu. Teatrul 
Naţional „Vasile Alecsan-
dri” a lansat mari actori ai 
scenei teatrale: Victor Ciu-
tac, Grigore Grigoriu, Mi-
hai Volontir, Iulian Codău, 
care constituie mândria tea-
trului naţional.

Din 1957 şi până în pre-
zent, pe scena bălţeană au 
văzut lumina rampei peste 
320 de spectacole. În pre-
zent, director al Teatrului 
Naţional „Vasile Alecsan-
dri” din Bălţi este actriţa 
Onorina Burlac-Tănase. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 147-148.
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Marcoci, Ion. Teatrul e pentru 
cel cu sufl etul însetat de frumos : 
[interviu cu Ion Marcoci, actor la 
Teatrul Naţional „Vasile Alecsan-
dri” din Bălţi, Artist Emerit, Artist 
al Poporului] / interviu de Valentin 
Jitaru // Teatru. – 2015-2016. – 
Nr 16/17. – P. 67-69. 

Premiul „Pavel Proca” : [pentru 
spectacolul „Dialoguri moldave-
Eminescu-Vieru”, spectacol lite-
rar-muzical, jucat la Teatrul Naţio-
nal „Vasile Alecsandri” din Bălţi] // 
Teatru. – 2015-2016. – Nr 16/17. – 
P. 37. 

Răcilă, Anatol. Teatrul Muzi-
cal-Dramatic „Vasile Alecsandri” 
din Bălţi / Anatol Răcilă // Odainic, 
Ioan Gh. Almanah enciclopedic : 
Perioada de tranziţie anii 1989-
2008 / Ioan Gh. Odainic. –  Chi-
şinău : Pontos, 2009. – P. 32-33.    

Teatrul Naţional „Vasile Alec-
sandri” din Bălţi // Teatru. – 2012. – 
Nr 9. – P. 2.  

Natalia-Maria Șveț                                                                    
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Iurie MAHOVICI
1962

Pianist, profesor univer-
sitar.

S-a născut la 18 mai 1962, 
la Leova. 
Şi-a făcut studiile muzica-

le la Conservatorul „Gavri-
il Musicescu”; actualmente 
Academia de Muzică, Teatru 
şi Arte Plastice din Chişinău 
(1980-1985), clasa pian cu 
Victor Levinson, Eleonora 
Abramova şi Vladimir Axi-
onov (istoria muzicii); Vic-
tor Simonov (polifonie). A 
făcut stagieri la Conservato-
rul „Nikolai A. Rimski-Kor-
sakov” din Sankt-Petersburg 
(1985-1987), cu profesorul 
Nikita Jujanin (pian). 

Din 1987, activează în ca-
litate de profesor de pian 
la Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice din 
Chişinău. În prezent Iurie 
Mahovici este decanul Fa-
cultăţii Artă Instrumentală, 
Compoziţie şi Muzicologie 
la Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice din 
Chişinău. 

În 1993, a fondat un duet 
cu pianistul Anatol Lapicus: 
„Lapicus-Mahovici”, cu care 
a concertat la Constanţa, Bu-
cureşti, Moscova, Riga, Kiev, 
Vilnius, Phenian, Minsk, 
Sankt Petersburg, Iaşi etc. 
Repertoriul duetului include 
creaţii pentru pian din muzi-
ca universală. Din anul 2005, 

ambii sunt solişti ai Filar-
monicii Naţionale „Serghei 
Lunchevici” din Chişinău. 
Pe parcursul anilor, duetul 
a devenit unul din cele mai 
apreciate şi cunoscute în 
Republica Moldova, dar şi 
peste hotarele ei, ajungând 
a fi  de nivel european. Tran-
scrierile pentru piano duo 
a diferitor lucrări muzicale, 
efectuate de pianiştii şi pro-
fesorii universitari Anatolie 
Lapicus şi Iurie Mahovici se 
bucură de succes în diferite 
state ale lumii, făcând parte 
din repertoriul multor du-
ete internaţionale. Pianiştii 
au lăsat peste 90 de creaţii 
în propria interpretare, fon-
dului Companiei Publice 
„TeleradioMoldova”. Iu-
rie Mahovici promovează 
creaţii pentru două piane 
de F. Listz, C. Debussy, S. 
Saint-Saëns, F. Schubert, J. 
Brahms, G. Enescu. O. Mes-
siaen, B. Spasov, G. Liedy 
etc., cuprinzând aproape 
toată literatura muzicală de 
factură clasică şi contempo-
rană. Iurie Mahovici şi Ana-
tolie Lapicus sunt fondatorii 
Festivalului Internaţional al 
duetelor de pian „Strugure 
de Chihlimbar”.

A înregistrat la Radio Chi-
şinău creaţii ale compozito-
rilor celebri, aşa precum M. 
Ravel, F. Chopin, S. Rahma-
ninov, W. A. Mozart, S. Lia-
punov, R. Schumann etc.

Pe parcursul activităţii sale 
a colaborat cu Vasili Sinais-
ki, Nikolai Rakov, Aleksandr 
Korceaghin, Natalia Usenko, 
Simion Duja etc. 

Deţine titlurile: Maestru 
în Artă al Republicii Mol-
dova (1955); Artist al Popo-
rului din Republica Moldo-
va (2020).

Bibliografi e selectivă:
Mahovici, Iurie. Serghei Be-

seadânskii – personalitate mar-
cantă în istoria formării şcolii pia-
nistice autohtone / Iurie Mahovici, 
Tamara Savelieva // Studiul arte-
lor şi culturologie. – 2017. – Nr 2 
(31). – P. 28-33.

Mahovici, Iurie. Creaţii pentru pi-
ano-duo de Claude Debussy / Iurie 
Mahovici, Anatolie Lapicus // Stu-
diul artelor şi culturologie. – 2014. – 
Nr 2 (22). – P. 62-65.

***
Махович, Юрий. Энерджай-

зер вулканической природы // 
Studiul artelor şi culturologie. – 
2014. – Nr 1 (21). – P. 217-219.

***
Buzilă, Serafi m. Mahovici Iurie // 

Buzilă, Serafi m. Enciclopedia in-
terpreţilor din Moldova / Serafi m 
Buzilă. – Chişinău : Museum, 
1999. – P. 278.  

Caraman-Fotea, Daniela. Ma-
hovici Iurie // Caraman-Fotea, Da-
niela. Meridianele cântecului / Da-
niela Caraman-Fotea. – Bucureşti : 
Editura muzicală, 1989. – P. 265.   

Ceban, Daniela. Duetul Ana-
tolie Lapicus şi Iurie Mahovici, 
20 de ani de inspiraţie, dorinţă şi 
profesionalism / Daniela Ceban // 
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 
26 febr. – P. 21.  

Iuncu, Rodica. Talentul între 
şcoală şi artă pianistică : [pianiş-
tii Stanislav Jar, Anatol Lapicus, 
Iurie Mahovici] / Rodica Iuncu // 
Sud-Est Cultural. – 2015. – Nr 1. – 
P. 98-107.

Mahovici Iurie // Chişinău : En-
ciclopedie. – Chişinău : Museum, 
1997. – P. 298.

Turea, Larisa. Sinergie/armo-
nie într-o lume imperfectă : [duetul 
de pianişti Anatol Lapicus şi Iurie 
Mahovici] / Larisa Turea // Moldo-
va. – 2020. – Ianuarie/Februarie. – 
P. 38-41.

***
Столяр, Зиновий. Монолог 

дуэтом : [о дуэте пианистов А. 
Лапикус и И. Махович] / Зиновий 
Столяр // Независимая Молдо-
ва. – 2003. – 20 noiem. – P. 4.
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Costache NEGRI
1812-1876

Scriitor, publicist, diplo-
mat şi om politic român. 
Fruntaş al mişcării revoluţi-
onare de la 1848 din Mol-
dova şi al luptei pentru uni-
rea Principatelor Române.

S-a născut la 14 mai 1812, 
la Iaşi. A decedat la 28 
septembrie 1876, la Târgu 
Ocna.

Descinde dintr-o familie 
boierească din Moldova.

Primele învăţături le do-
bândeşte în casa părintească 
de la un dascăl grec, ulteri-
or la şcoala Mitropoliei din 
Chişinău, unde familia se 
refugiase din cauza eveni-
mentelor din 1821. Este, pe 
rând, elev al unor pensioa-
ne franceze din Iaşi şi Ode-
sa (1823-1831). În 1832, 
pleacă în Occident pentru 
a studia medicina. Se pro-
nunţă pentru împroprietă-
rirea ţăranilor cu pământ 
(Paris, 1840). Îl felicită pe 
domnul Moldovei, Mihail 
Sturdza, pentru decretul de 
dezrobire a ţiganilor de pe 
domeniile statului şi ale mă-
năstirilor (1844). Aderă la 
Societatea Studenţilor Ro-
mâni de la Paris (1846). 

Revine în ţară şi se alătură 
acţiunii revoluţionare din 27 
martie 1848. După înfrân-
gerea acesteia se refugiază 
la Cernăuţi, unde participă 

la organizarea Comitetului 
revoluţionar moldovean şi 
semnează documentul pro-
gramatic „Dorinţele parti-
dei naţionale în Moldova” 
(1848). Revine în ţară după 
numirea lui Grigore Ale-
xandru Ghica ca domn al 
Moldovei (1849) şi se im-
plică intens în activitatea 
unionistă. Ocupă funcţii 
importante: prefect de Ga-
laţi (1851) şi şef  al Departa-
mentului de Lucrări Publice 
(1854). Conduce o delega-
ţie la Congresul de la Viena 
(1855) pentru a pleda cau-
za Principatelor Române şi 
dreptul lor la autonomie. 
Agent diplomatic al Mol-
dovei (1855-1856) şi apoi 
al României (1859-1866) la 
Constantinopol. A fost ales 
vicepreşedinte al Divanului 
ad-hoc din Moldova (1857), 
care propune unirea şi ale-
gerea unui principe străin. 
Puterile garante şi-au expri-
mat hotărârea lor prin Con-
venţia de la Paris din 1858, 
iar românii şi-au impus vo-
inţa, alegându-l în cele două 
Principate ca domn pe Al. 
I. Cuza (1859). 

Costache Negri avea şan-
se de a fi  ales domn al Mol-
dovei, a renunţat, devenind 
un sfetnic apropiat al lui Al. 
I. Cuza, desfăşurând în tim-
pul domniei acestuia (1859-
1866) o bogată activitate 
diplomatică.

A susţinut politica refor-
matoare a lui Al. I. Cuza. A 
fost conducătorul delegaţiei 
moldoveneşti care a mers la 
Istanbul pentru a obţine de 
la sultan învestitura pentru 
Al. I. Cuza (1859). A fost 
primul titular al agenţiei 
diplomatice a Principatelor 
Unite (1859-1866). 

Desfăşoară diverse de-
mersuri diplomatice pe lân-
gă Înalta Poartă, între care 
obţinerea recunoaşterii pa-
vilionului tricolor (1862) şi 
recunoaşterea secularizării 
averilor mănăstireşti (1863). 
După instaurarea monarhi-
ei constituţionale este ales 
deputat (1866) şi preşedin-
te al Adunării deputaţilor 
(1869). 

Activitatea politică este du-
blată de cea publicistică. Co-
laborează la diverse publicaţii 
ale timpului: „Foaia ştiinţifi că 
şi literară”, „Revista nouă”, 
„Propăşirea” (Iaşi), „Buco-
vina” (Cernăuţi), „România 
literară” (Iaşi), „Steaua Du-
nării” (Iaşi) etc.

Cunoscător al mai multor 
limbi străine: franceza, itali-
ana, engleza, germana, tur-
ca, greaca modernă, latina.

La moşia sa de la Mânjina 
înfi inţează un cenaclu lite-
rar, loc de întâlnire şi de re-
fl ecţii atât pentru revoluţio-
narii moldoveni şi munteni, 
cât şi pentru literaţii tim-
pului. Aici scrie o parte din 
opera sa literară, publicată 
postum: „Versuri, proză, 
scrisori” (1906); „Scrieri” 
(2 vol., 1966); „Scrieri soci-
al-politice” (1978). A tradus 
din Byron şi Schiller.

După abdicarea lui Ale-
xandru Ioan Cuza, s-a retras 
din viaţa politică, la Târgu 
Ocna, şi şi-a dedicat ultimii 
ani ai vieţii pasiunilor sale 
de-o viaţă: numismatica şi 
colecţionarea de tablouri. 
De asemenea, a întreţinut 
o bogată corespondenţă cu 
Vasile Alecsandri şi Mihail 
Kogălniceanu.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 153.
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Munteanu-Bârlad, Gh. N. Cos-

tache Negri : Viaţa şi vrednicia lui / 
Gh. N. Munteanu-Bârlad. – Bucu-
reşti : Editura Librăriei Universala 
Alcalay & Co, [S. a.]. – 122 p.

Păltănea, Paul. Viaţa lui Cos-
tache Negri / Paul Păltănea. – 
Galaţi : Editura Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos”, 2006. – 338 p.

Petraşcu, Nicolae. Icoane de 
lumină. Vol. 2 : [despre Costache 
Negri] / Nicolae Petraşcu. – Bucu-
reşti : Editura Bucovina, [S. a.]. – 
257 p. 

Stoica, Corneliu. Bicentenar 
Costache Negri : (1812-2012) / 
Corneliu Stoica. – Oneşti : Magic 
Print, 2012. – 44 p. : il.

***
    Dobândă, Viorica. Unul dintre 

cei mai învăpăiaţi apostoli ai Uni-
rii : [200 de ani de la naşterea lui 
Costache Negri] / Viorica Dobân-
dă // Literatura şi arta. –  2012. – 
28 iun. – P. 3.

Manolescu, Nicolae. Negri 
Costache // Manolescu, Nicolae. 
Istoria critică a literaturii române : 
5 secole de literatură / Nicolae 
Manolescu. – Piteşti : Paralela 45, 
2008. – P. 299-301.

Negri Costache // Dicţionar bio-
grafi c de istorie a României / Stan 
Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion 
[et al.]. – Bucureşti : Editura Mero-
nia, 2008. – P. 398-400.

Negri Costache // Dicţionar de 
istorie. – Chişinău : Civitas, 2007. – 
P. 278. 

Negri Costache // Dicţionar en-
ciclopedic : În 7 vol. Vol. 4 : L-N. – 
Bucureşti : Editura Enciclopedică, 
2001. – P. 561.

Negri Costache // Dicţionarul 
literaturii române : De la origini 
până la 1900. – Bucureşti : Guni-
vas, 2002. – P. 632-633. 

Negri Costache // Dicţionarul 
scriitorilor români : M-Q. – Bucu-
reşti : Albatros, 2001. – P. 423-
425.

Negri Costache // Enciclopedia 
Universală Britannica : În 16 vol. 
Vol.11. – Bucureşti : Litera, 2010. – 
P. 96.

Predescu, Lucian. Negri Cos-
tache // Predescu, Lucian. Enci-
clopedia „Cugetarea” : Material 
românesc. Oameni şi înfăptuiri : 
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Vol. 2 : E-Q / Lucian Predescu. – 
Bucureşti : [S. n.], 1940. – P. 591.    

Ţarălungă, Ecaterina. Negri 
Costache // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 546.

Natalia-Maria Șveț

Pietro MEZZETTI
1822-1894

Violonist şi dirijor român, 
de origine italiană.

S-a născut la 19 mai 1822, 
în Medicina, Bologna. S-a 
stins din viaţă la 18 februa-
rie 1894, Iaşi.
Şi-a făcut studiile la Lice-

ul de Muzică din Bologna 
(1840-1846).

A activat în calitate de 
profesor la Conservatorul 
din satul Rotopăneşti-Fălti-
ceni (1860-1861); profesor 
la conservatorul din Iaşi 
(1864-1876), (1878-1894); 
dirijor al Coralei meseri-
aşilor ieşeni (1864-1868); 
profesor de canto la Şcoala 
Normală din Iaşi (1877-
1878), (1880-1893). În do-
meniul pedagogiei se înscrie 
în istoria învăţământului 
muzical cu lucrarea „Teorie 
muzicală elementară (1864), 
unul dintre primele manuale 
de teorie la noi; „Metodo di 
canto per tutte voce, com-
posto per la studiosa gio-
ventu di Romania” (1870). 
A compus muzică de teatru, 
de pian, corală şi vocală. 

Prin intermediul cântecului 
„Ginta latină” pe text de V. 
Alecsandri, creaţia sa a fost 
cunoscută în toată Europa 
romanică. A valorifi cat fol-
clorul românesc.

A fost îndrumător pen-
tru muzicienii Ioan Dumi-
trescu, Ion Vidu, Janetta 
Brandes, Enrico Mezzetti, 
Gavriil Musicescu, Vicol 
Ionescu, Olimpia Mitche-
vici, Sevastia Cerchez, Ale-
xandru Mustea, Constantin 
Cortez ş.a.

Membru al Academiei Fi-
larmonice din Bologna (1864).

A fost distins cu Medalia 
„Bene merenti”, clasa I. 

***
Buzilă, Serafi m. Mezzetti Pie-

tro (Petru) / Serafi m Buzilă // Bu-
zilă, Serafi m. Interpreţi din Mol-
dova. – Chişinău : [S.n.], 1996. – 
P. 286-287.

Ana Ceban

Alexandru BORZA
1887-1971

Botanist român, doctor în 
biologie, profesor universi-
tar, cercetător ştiinţifi c.

S-a născut la 21 mai 1887, 
la Alba Iulia, şi s-a stins din 
viaţă la 3 septembrie 1971, 
la Cluj. 

A studiat teologia la Semi-
narul Central din Budapes-
ta (1904-1911) şi biologia la 
Facultatea de Ştiinţe (1908-
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1911). În 1913 a susţinut 
doctoratul cu teza: „Studii 
asupra genului Cerastium în 
spaţiul carpatic şi balcanic”. 
Şi-a continuat (1913-1914) 
pregătirea la universităţi-
le din Budapesta, Breslau 
(azi, Wroclaw) şi Berlin sub 
conducerea renumiţilor bo-
tanişti Ferdinand Pax, A. 
Engler şi L. Diels.

Între 1911-1919 a fost 
profesor de ştiinţe naturale 
la Liceul de Băieţi din Blaj, 
iar din 1919 primul profe-
sor universitar de botanică 
sistematică la Universitatea 
„Daciei Superioare” din 
Cluj. După ce a reorganizat 
grădina botanică a liceului 
blăjean, prima de acest fel 
din Europa, a organizat şi 
înfi inţat Grădina Botani-
că din Cluj (1925), Muzeul 
Botanic (1930-1936) cu cca 
10 000 exponate şi cca 550 
000 foi de ierbar, Catedra 
de botanică sistematică. A 
introdus, în botanica româ-
nească, metode moderne de 
cercetare a vegetaţiei, fi ind 
principalul iniţiator al ocro-
tirii naturii; în 1930 a sus-
ţinut votarea în Parlament 
a legii pentru ocrotirea na-
turii („Protecţia naturii în 
România” [1926]; „Ne tre-
buie o lege pentru protec-
ţia naturii” [1932]; „Proiect 
pentru explorarea metodică 
a fl orei şi vegetaţiei Româ-
niei” [1940]). În 1931-1934, 
la recomandarea sa, au fost  
introduse „în regim de pro-
tecţie” numeroase plante, 
de asemenea în baza legii 
ocrotirii naturii, în 1935, 
a înfi inţat Parcul Naţional 
Retezat, primul de acest 
fel din România. În 1938 
a condus Comisia Monu-
mentelor Naturii a Acade-

miei Române. A realizat 
cercetări în etnobotanică şi 
geobotanică, descriind 83 
de noi taxoni (dintre care 
20 îi poartă numele) şi 17 
specii noi de plante.

În perioada: 1919-1921, 
1935-1936 şi 1937-1938 a 
fost decan al Facultăţii de 
Ştiinţe din Cluj; profesor 
consultant al Facultăţii de 
Biologie, membru în Con-
siliul ştiinţifi c al Centrului 
de Cercetări Biologice din 
Cluj (1964).

În calitate de fl orist s-a 
ocupat de culegerea de nu-
miri populare de plante, 
promovând studii de et-
nobotanică. De asemenea 
a fost preocupat de istoria 
botanicii, scriind biografi -
ile mai multor botanişti: J. 
Barth, I. Wolff, M. Peterfi , 
A. Richter, F. Pax, V. L. Ko-
marov; precum şi un con-
spect istoric privind prime-
le publicaţii botanice străine 
cu denumiri româneşti de 
plante (1944).

Opera fl oristică a lui Al. 
Borza cuprinde contribuţii 
la studiul unor genuri şi spe-
cii de plante de pe teritoriul 
României sau din alte părţi 
ale lumii: „Fritillaria tenella” 
(1915); „Saponaria bellidifo-
lia” (1916); „Melampyrum 
nemorosum şi formele înru-
dite” (1921); „Lotus therma-
lis” (1924); „Gerastium trans-
silvanicum Schur” (1933, 
Zürich); „Mimulus mos-
chatus şi guttatus” (1934); 
„Quercurs pedunculifl ora” 
(1937); „Ruscus hypoglos-
sum” (1939); „Echinocystis 
lobata” (1942); „Siegesbeckia 
orientalis” (1944) ş.a.

Studii taxonomice fl oristi-
ce: „Protecţia naturii în Ro-
mânia” (1924-1926); „Ob-

servaţiuni fi tosociologice 
pe Insula Şerpilor” (1929); 
„Vegetaţia şi fl ora Ardea-
lului (1929); „Die vegetati-
on und fl ora Roumanies” 
(1931); „Der Buchenwald 
in Rumanien” (1931-1932); 
„Le protection de la na-
ture en Roumanie” (Paris, 
1932); „Monumentele na-
turii din Ardealul central şi 
apusean” (1942); „Vegetaţia 
Banatului în timpul roma-
nilor” (1943); „Conspectus 
Florare Roumaniae Regio-
numque affi nuum” (1947-
1949, în care au fost cu-
prinse 3637 specii de plante 
vasculare din România.

A contribuit la apari-
ţia publicaţiilor periodice: 
„Buletinul Grădinii Botani-
ce şi al Muzeului Botanic” 
(1921-1947); „Buletinul 
Comisiunii Monumentelor 
Naturii” (1933-1934); „Ier-
barul de schimb al Grădinii 
Botanice” (1921-1947).

Membru al Societăţii de 
Botanică din Cehoslovacia, 
al Societăţii „Profauna et 
Flora Fennica” din Finlan-
da; al Societăţii de Horti-
cultură din Lyon; al Socie-
tăţii Germane de Botanică; 
membru corespondent al 
Institutului din Geneva; a 
fost declarat membru al 
Academiei Române post-
mortem, în 1990.

A deţinut titlul de Om de 
Ştiinţă Emerit, premiul „E. 
Teodorescu” al Academiei 
Române (1968). 

Bibliografi e selectivă:
Borza, Alexandru. Amintirile 

turistice ale unui naturalist / Ale-
xandru Borza. –  Bucureș ti : Sport-
Turism, 1987. – 210 p.

Borza, Alexandru. Dicţionar 
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etnobotanic cuprinzând denumi-
rile populare româneşti şi în alte 
limbi ale plantelor din România / 
Alexandru Borza. – Bucureşti : 
Editura Academiei Republicii So-
cialiste România, 1968. – 315 p.

Borza, Alexandru. Flora şi ve-
getaţia văii Sebeşului / Alexandru 
Borza. – Bucureşti : Editura Aca-
demiei Române, 1959. – 326 p.

Borza, Alexandru. Introducere 
în studiul covorului vegetal / Ale-
xandru Borza, Nicolae Boscaiu. – 
Bucureşti : Editura Academiei Re-
publicii Populare Române, 1965. – 
338 p.

***
Resmeriţă, I. Alexandru Borza : 

Biolog român, ctitor al Grădinii Bo-
tanice din Cluj-Napoca / I. Resme-
riţă, I. T. Tarnavschi. – Bucureşti : 
[S. n.], 1976. – 160 p. 

***
Bârsu, Cristian. Borza Alexan-

dru // Bârsu, Cristian. Clujeni ai 
secolului 20 : Dicţionar esenţial / 
Cristian Bârsu. – Cluj-Napoca : 
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000. – 
P. 50 

Constantinescu, Dinu Teo-
dor. Borza Alexandru // Constan-
tinescu, Dinu Teodor. Personalităţi 
românești ale științelor naturii și 
tehnicii : Dicționar / Dinu Teodor 
Constantinescu. – Bucureşti : Edi-
tura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 
1982. – P. 64-66. 

Genofondul Grădinii Botanice 
„Alexandru Borza” : [Alexandru 
Borza] / Felician Micle, Alexandra 
Şuteu, Sorana Hentea [et al.] // 
Revista botanică, 2008. – Nr 1. – 
P. 56-64. 

Pop, Dumitru. Interesul pro-
fesorului Alexandru Borza pentru 
cultura populară / Dumitru Pop // 
Studii de istoria folcloristicii româ-
neşti. – 1997. – P. 210-217.

Postolache, Gheorghe. 120 
de ani din ziua naşterii profeso-
rului Alexandru Borza / Gheorghe 
Postolache // Revista botanică. – 
2008. – Nr 1. – P. 228-230.

Ana Ceban

Constantin 
PETROVICI

1927-2007
 
Dirijor şi pedagog român, 

originar din Basarabia.
S-a născut la 21 mai 1927, 

la Chişinău, şi s-a stins din 
viaţă la 13 iulie 2007.
Şi-a făcut studiile la Con-

servatorul „Ciprian Po-
rumbescu” din Bucureşti 
(1947-1952) cu Constantin 
Silvestri, George Georges-
cu, Theodor Rogalski, Mi-
hail Jora, Marţian Negrea 
ş.a.

A activat în calitate de 
cântăreţ în corul Radiodifu-
ziunii din Bucureşti (1945-
1952); dirijor al corului şi 
Orchestrei de Studio ale 
Radiodifuziunii Române 
(1952-1959); dirijor la Ope-
ra Naţională din Bucureşti 
(din 1959); profesor de or-
chestră la Liceul de Muzică, 
nr. 1 şi la Universitatea de 
Muzică din Bucureşti. S-a 
perfecţionat la Roma şi Mi-
lano (1967).

A semnat direcţia muzica-
lă a spectacolelor: „Ernani”, 
„Rigoletto”, „Trubadurul”, 
„Aida”, „Bal mascat” de G. 
Verdi, „Paiaţe” de R. Lenca-
vallo, „Lucia di Lammermo-
or” de G. Donizetti, „Car-
men” de G. Bizet, „Faust” 
de Ch. Gound, „Arcaşul 
fermecat” de C. M. Weber, 
„Madame Butterfl y şi Tos-
ca” de G. Puccini etc. În to-

tal, a semnat peste 58 de ti-
tluri de opere şi balete, suma 
spectacolelor depăşind cifra 
de 2261.

Pe parcursul carierei sale 
a colaborat cu muzicienii: 
Nicola Rossi Lemeni, Mi-
hail Ştirbei, Virginia Zeani, 
Irna Arhipova, Maria Bieşu, 
Stoian Popov, Mioara Cor-
tez, Anatol Covali, Elena 
Dima, Nicolae Andriescu, 
Elena Grigorescu, Veronica 
Gârbu etc.

A fost îndrumător pentru 
muzicienii Cristina Badea, 
Valentin Hârşu, Virginia Po-
pescu, Teutsh Gotz, Ovidiu 
Bălan etc. 

A realizat înregistrarea 
discurilor: Puccini G. „Bo-
ema”; arii din opere: „Che 
gelida manima” (Boema); 
„Nesun dorma” (Turan-
dot); „Di quella pira” (Tru-
badurul); „Di tu se fi dele” 
(Bal mascat); „La vita e in-
ferno”; „Oh, tu che in seno 
agli Angeli (Forţa destinu-
lui); „Vois ma misere, he-
las” (Samson şi Dalida) etc.

***
Buzilă, Serafi m. Petrovici Con-

stantin / Serafi m Buzilă // Interpreţi 
din Moldova. – Chişinău : [S.n.], 
1996. – P. 346-347.

Popescu, Mariana. Constan-
tin Petrovici / Mariana Popescu // 
Muzicieni basarabeni afi rmați 
în România / Mariana Popes-
cu. – București : [S. n.], 2014. – 
P. 138-140.

Ana Ceban
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Ileana VULPESCU
1932-2021

Scriitoare, lexicograf, tra-
ducătoare.

S-a născut la 21 mai 1932, 
Bratoveşti, judeţul Dolj, şi 
s-a stins din viaţă la 12 mai 
2021, Bucureşti.

A urmat studiile la Şcoala 
„Regina Elisabeta”, Craiova 
(1939-1943); Liceul „Elena 
Cuza” (1943-1952); licenţi-
ată a Facultăţii de Filologie 
a Universităţii din Bucu-
reşti, secţia limba şi literatu-
ra franceză (1953-1958). 
Şi-a început activitatea în 

calitate de documentaristă , 
apoi cercetător ştiinţifi c la 
Institutul de Lingvistică al 
Academiei Române, Sec-
torul lexicografi e şi lexico-
logie (1959-1974), colabo-
rând la redactarea lucrărilor 
„Dicţionarul limbii româ-
ne” şi „Dicţionarul explica-
tiv al limbii române”.

Debutează în revista „Fa-
milia” (1966), cu povestirea 
„Scrisoare către un necu-
noscut”, iar editorial, în 
1963, cu o traducere din 
limba franceză a unui ro-
man scris de către Andre 
Wurmser. Prima carte a 
sa, un volum de schiţe, nu-
vele şi scurte piese de tea-
tru, intitulată „Ş.a.m.d”, a 
fost lansată în 1969, fi ind 
reluată şi amplifi cată cu ti-
tlul „Candidaţii la fericire” 
(1983). A publicat: „Pro-

ză” (1969); „Antinevral-
gicul de la ora 5” (piesă în 
două părţi, 1979); „Sărută 
pământul acesta” (roman, 
1987); „Rămas bun casei 
părinteşti” (1990); „În port-
hart” (1998); „Arta com-
promisului” (2002); „Viaţă, 
viaţă legată cu aţă” (2007); 
„Pe apa sâmbetei” (2009); 
„Notă informativă bătută 
la maşină” (2011); „Noi, 
doamna doctor, când o să 
murim ?” (2012); „Teatru 
francez”, în traducerea lui 
Romulus Vulpescu (2016); 
„Preludiu” (2017). Cele mai 
importante romane scrise 
de I. Vulpescu alcătuiesc 
o trilogie: „Rămas-bun” 
(1975), „Arta conversaţiei” 
(1980); „Carnetul din port-
hart” (1996).

A realizat traducere din li-
teraturile: engleză, franceză 
şi spaniolă: „Gargantua” de 
François Rabelais (1963); 
„Far West” de Joë Hamman 
(1966); „Literatura elină” de 
Jean Defradas (1968); „Via-
ţa nemaipomenită a marelui 
Gargantua, tatăl lui Panta-
gruel & Uimitoarea viaţă a 
lui Pantagruel, feciorul uri-
aşului Gargantua, ticluite 
odinioară de...” de François 
Rabelais (1968); „Ţara celor 
o mie şi una de meandre” 
de André Maurois (1976); 
„Vineri sau Limburile Paci-
fi cului” de Michel Tournier 
(1978 ); „Realismul burghez 
la sfârşitul secolului XIX 
(1860-1914) de Aleksa Ce-
lebonovic (1982); „Platero 
şi cu mine” de Juan Ramon 
Jimenez (2006); concomi-
tent a transpus în limba 
franceză pagini din litera-
tura modernă şi contem-
porană românească: Geo 
Bogza, Nichita Stănescu, 
Al. Philipide etc. Cel mai 

cunoscut roman al său este 
„Arta conversaţiei”, care a 
reuşit să ajungă best-seller 
înainte de 1989. Romanele 
sale au fost traduse în slo-
vacă („Rămas-bun casei pă-
rinteşti”), maghiară („Arta 
conversaţiei”), italiană („Să-
rută pământul acesta”) şi 
franceză („Arta conversaţi-
ei). A scris fantezia drama-
tică pentru copii „Grădina 
fermecată”, care a văzut 
lumina rampei la Teatrul de 
păpuşi din Iaşi, în stagiunea 
1980-1981.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din România (1972).

Premiul Asociaţiei Scriito-
rilor din Bucureşti, pentru 
romanul său „Rămas-bun” 
(1976); Premiul „Ion Crean-
gă” al Academiei Române 
şi Premiul „Cântarea Ro-
mâniei”, pentru romanul 
„Arta conversaţiei” (1980); 
premiul „Flacăra”, pentru 
„Sărută pământul acesta” 
(1987); premiul „România 
Mare”, pentru întreaga sa 
activitate literară (1991); 
premiu din partea Fundaţiei 
Dignitas, precum şi Trofeul 
Fundaţiei Dignitas pentru 
Excelenţă – (2015). 

În semn de recunoştinţă, în 
iunie 2015, i-a fost conferit 
titlul de Cetăţean de onoare 
al Craiovei; a fost distinsă cu 
medalia Ordinului Naţional 
„Steaua României” în grad 
de Cavaler (2017).

***
Coja, Ion. Servici sau serviciu? 

Pe urmele doamnei Ileana Vul-
pescu / Ion Coja // Limba Româ-
nă. – 2013. – Nr 1/4. – P. 147-151.                                                                                                         

Bârsan, Ecaterina. Vulpescu 
Ileana / Ecaterina Bârsan, Liliana 
Corobca // Dicționarul literaturii ro-
mâne / coord. gen: Eugen Simion. – 
București : Univers Enciclopedic 



241

M a i
GOLD, 2012. – P. 808-810.

Țarălungă, Ecaterina. Vul-
pescu Ileana // Țarălungă, Eca-
terina. Enciclopedia identității 
românești. Personalități / Ecateri-
na Țarălungă. – București : Litera 
Internațional, 2011. – P. 832.

Ana Ceban

Gheorghe SION
1822-1892

Poet, prozator, drama-
turg, traducător şi publicist 
român, academician.

S-a născut 18/22 mai 
1822, în Mamorniţa, Cer-
năuţi şi s-a stins din viaţă la 
10 octombrie 1892, la Bu-
cureşti.
Şi-a început studiile, mai 

întâi acasă, la moşia La-
za-Hârşova, cu un dascăl 
particular, de origine rusă, 
apoi cu un dascăl de origine 
greacă; urmează două clase 
la Colegiul „Sfântul Sava” 
din Bucureşti (1837-1839), 
apoi audiază cursuri la Aca-
demia Mihăileană din Iaşi şi 
ia parte la „soarélele” lite-
rare din casa lui Gheorghe 
Asachi.

A ocupat diferite func-
ţii: copist la Departamentul 
Dreptăţii (1847); funcţionar 
la Departamentul din Laun-
tru; şef  al Secţiei I din De-
partamentul Averilor Biseri-
ceşti şi Învăţăturilor Publice 
(1849); la Arhivele Statului 
se numără printre mem-
brii Divanului de Întărituri 
(1856); îndeplineşte func-

ţia de spătar al Moldovei 
(1858); devine membru al 
Curţii Criminale (1861), apoi 
al Curţii Apelative (1862); 
secretar general al Societăţii 
Academice Române (1876-
1879); vicepreşedinte al 
Academiei Române (1879-
1880); preşedinte al Secţiunii 
Literare a Academiei Româ-
ne (1891-1892). Participant 
la Adunarea Naţională de la 
Blaj (3/15 mai 1848).

Debutează în literatură cu 
traducerea în versuri, din 
limba greacă, a treagediei: 
„Ahil” de At. Christopo-
ulus, tipărită în 1843, sub 
auspiciile lui M. Kogălni-
ceanu. Prima carte de ver-
suri „Ceasurile de mulţemi-
re a lui Gheorghe Sion” a 
fost editată în 1844.

A tradus din franceză 
operele scriitorilor: Cor-
neille, Racine, Moliere, 
Voltaire, Al. de Musset, V. 
Hugo, Th. de Banville; li-
teratura cehă – K. J. Erben; 
literatura engleză – Milton, 
Byron; literatura germană – 
M. G. Saphir, G. A. Burger, 
Goethe; literatura greacă – 
D. Fotino, din limba rusă – 
însemnările de călătorie în 
China ale lui Milescu Spăta-
ru: „De la Tobolsk la Chi-
na”, din limba greacă –  „Is-
toria politică şi geografi că a 
Ţerei Romanesci de la cea 
mai veche a sa întemeiere 
până la anul 1774, dată mai 
întâi la lumină în limba gre-
cească la anul 1805” a fraţi-
lor Tunusli (1863).

Ca scriitor s-a impus, cu 
preponderenţă, în memori-
alistică: „Suvenire contim-
purane” ce cuprind: „Din 
copilărie”, „Din tinereţe”, 
„Anul 1848”, „Emanciparea 
ţiganilor” (1888); impresii 
de călătorie: „Peregrinagiu 

la Neamţ” (1855), „Suve-
nire de călătorie în Basara-
bia meridională” (1857). A 
scris versuri: „Din poeziile 
lui Gheorghe Sion” (1857); 
schiţe satirice: „Un canariu 
şi o rândunică”, „Un cur-
can”, dar şi câteva piese de 
teatru: „La Plevna”, „Can-
didat şi deputat”, „Infl uinţia 
morale” , cuprinse în „Dra-
matice” (1879), volum pre-
miat de Societatea Academi-
că Română.

A întemeiat în 1859, îm-
preună cu Baronzi, foaia 
politică, literară şi ştiinţifi -
că „Zioa”, în 1860 „Revis-
ta Carpaţilor”, iar în 1872, 
împreună cu V. A. Urechia, 
„Tranzacţiuni Literare şi 
Ştiinţifi ce”. Colaborează cu 
articole pe teme politice, 
sociale, economice, cultu-
rale, dar şi cu poezii, schi-
ţe, impresii de călătorie şi 
traduceri în presa vremii: 
„Familia”, „Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură”, 
„Literatorul”, „Revista Ro-
mână”, „Zimbrul” etc.

Membru titular al Acade-
miei Romane (1868).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. –   P. 151-152.

Bibliografi e selectivă:
Sion, Gheorghe. Discurs la 

deschiderea Muzeului Episcopal 
din Cluj / Gheorge Sion. – Iaşi : 
Tipografi a „Lumea”, 1938. – 6 p.

Sion, Gheorghe. Poezii / Ghe-
orghe Sion / pref. de P. V. Haneş. – 
Bucureşti : Minerva, 1915. – 160 p.

Sion, Gheorghe. Suvenire con-
timpurane / Gheorghe Sion. – Ed. 
integrată. – Iaşi : Polirom, 2014. – 
456 p.

***
Faifer, Florin. Sion Gheorghe / 

Florin Faifer // Dicționarul litera-
turii române de la origini până la 
1900.  ̶  Chișinău : Gunivas, 2009. ̶  
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P. 785-786.

Rusu, Dorina N. Sion Gheor-
ghe // Rusu, Dorina N. Membrii 
Academiei Române : Dicţionar 
1866-2003 / Dorina N. Rusu. – 
Bucureşti : Editura Academiei Ro-
mâne, 2003. – P. 770. 

Țarălungă, Ecaterina. Sion 
Gheorghe // Țarălungă, Eca-
terina. Enciclopedia identității 
românești. Personalități / Ecateri-
na Țarălungă. – București : Litera 
Internațional, 2011. – P. 714.

Ana Ceban

Vasile ANDRU
1942-2016

Prozator eseist şi jurnalist.
S-a născut la 22 mai 1942, 

în satul Bahrineşti, judeţul 
Rădăuţi, România, şi s-a 
stins din viaţă la 21 octom-
brie 2016, Bucureşti.

Urmează şcoala elemen-
tară în satele Muşeniţa şi 
Baineţ (1949-1956), liceul la 
Siret (1956-1958) şi la Rădă-
uţi (1958-1960) şi Facultatea 
de Filologie, Secţia franceză-
română a Universităţii „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(1960-1965). În 1989 este 
benefi ciarul unei burse de 
documentare la Biblioteca 
Vaticanului. După 1990, în-
treprinde, ca bursier, două 
lungi călătorii în India (1992, 
1996), cu bursa Sivananda 
(1992, 1996). Centrul Siva-
nanda din Trivandrum-India 
i-a conferit titlul de master 
în fi losofi a Vedanta. A parti-
cipat la simpozioane de isto-
ria religiilor la Paris, Mount 

Abu, Kottayam, Loano.
Debutează literar în 1967, 

cu schiţa  „Colindul difi cil”, 
în Suplimentul literar „Su-
ceava”. Primul său volum, 
„Iutlanda posibilă ” (1970), 
inaugurează o serie masivă 
de cărţi: proză scurtă, ro-
mane, eseuri teoretico-pro-
gramatice sau sapienţiale, 
memoriale ale unor voaiaje 
reale sau spirituale.
Şi-a început activitatea în 

calitate de profesor de limba 
franceză la Liceul „Ştefan cel 
Mare” din Suceava (1965-
1967), apoi asistent univer-
sitar la Institutul Pedagogic 
din Suceava (1967-1974) şi 
ulterior la Universitatea din 
Craiova (1973-1975). Din 
1978 este redactor la revis-
ta „Viaţa românească”. Şef  
al secţiei de proză a Asoci-
aţiei Scriitorilor din Bucu-
reşti (1990). Colaborează la 
„România literară”, „Lucea-
fărul”, „Tribuna”, „Convor-
biri literare”, „Vatra”, „Viaţa 
Românească” (unde a fost şi 
redactor principal timp de 
27 de ani). A fost profesor 
la Facultatea de Jurnalis-
tică, dar şi coordonator al 
colecţiei „Sapienţia” a Edi-
turii Paralela 45. Din 1990 
structurează şi coordonează 
Centrul de Practică Isihastă 
din Bucureşti. Tot în 1990 
devine redactor-şef  al re-
vistei „Arhetip” (apărută în 
doar 11 numere) şi devine 
unul din principalii membri 
ai grupului GYPRU (Gru-
pul Yoga Pentru Restaurare 
Umană). Tot din acel an ţine 
cursuri de „Tehnici de sti-
mulare mentală” (la Univer-
sitatea Cultural-Ştiinţifi că – 
sala Dalles) şi şedinţe ale 
unui cerc de practică isihas-
tă „Oratio mentis” (la Casa 
de Cultură a Studenţilor). 

La sfârşitul anului 1991, pă-
răseşte revista „Arhetip” şi, 
împreună cu Radu Ştefan şi 
yoghinul Mario Sorin Vasi-
lescu, fondează publicaţia şi 
editura „Axis Mundi” (revis-
tă al carei redactor-şef  devi-
ne şi care se autodesfi inţează 
după doar un număr). Între 
2001-2011 face parte din 
Juriul internaţional „Balka-
nika” pentru promovarea 
culturii est-europene.

A publicat 30 de cărţi. 
Volume literare (selectiv): 
„Mireasa vine cu seara” 
(1973); „Mirele” (1975); 
„Arheologia dorinţelor” 
(1977); „Noaptea împăra-
tului” (1979); „O zi spre 
sfârşitul secolului” (1983); 
„Turnul”(1985); „Progresia 
Diana” (1987); „Muntele 
Calvarului”( 1991); „Memo-
ria textului” (1992); „Proză, 
eseuri, interviuri” (1995); 
„Un univers cu o singu-
ră ieşire” (1997); „Păsările 
cerului” (2000); „Cel mai 
îndepărtat paradis” (2001). 
Cărţi pe tema optimizării 
umane şi „jurnale” sapienţi-
ale: „Viaţă şi semn” (1989); 
„India văzută şi nevăzută” 
(1993); „Terapia destinului” 
(1997); „Mistici din Car-
paţi” (1998); „Psihoterapie 
isihastă” (2001); „Istorie 
şi taină la Sfântul Munte 
Athos” (2001); „Întâlniri cu 
maeştri şi vizionari. Călăto-
rii iniţiatice” (2001); „Yaa-
tra. Jurnal în India” (2002); 
„Isihasmul sau meşteşugul 
liniştirii” ( 2002); „Viaţă şi 
veac” (2004); „Înţelepciune 
indiană” (2005). Din scrieri-
le sale s-au făcut traduceri în 
unsprezece limbi.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Bucovina (1975).

Deţine premiul internaţio-
nal Balkanika (2000).



243

M a i

Bibliografi e selectivă:
**Andru, Vasile. Apusul misticii 

populare / Vasile Andru. – Pitești : 
Paralela 45, 2016. – 256 p.

Andru, Vasile. Geografi a sacră 
și profană a vieții / Vasile Andru. – 
București : Muzeul Literaturii Ro-
mâne, 2015. – 218 p. 

**Andru, Vasile. Grădinile as-
cunse / Vasile Andru. – Pitești : 
Paralela 45, 2016. – 240 p. 

Andru, Vasile. Legende indie-
ne. Antologie / Vasile Andru . – Chi-
şinău : Prometeu, 1999. – 139 p.

**Andru, Vasile. Neoisihasmul. 
Controverse / Vasile Andru. – 
Pitești : Paralela 45, 2016. – 176 p.

**Andru, Vasile. Operație pe 
creier sau Eros și Thanatos / Va-
sile Andru. – București : Mirabilis, 
2003. – 80 p. 

**Andru, Vasile. Peregrin în 
centrul lumii / Vasile Andru. – 
București : Herald, 2016. – 208 p. 

**Andru, Vasile. Surâd, deci 
exist / Vasile Andru. – Pitești : Pa-
ralela 45, 2010. – 192 p.    

***
Andru, Vasile. Vasile Andru 

povestit de 29 de confrați și de el 
însuși / Vasile Andru. – Suceava : 
Accent Print, 2014. – 250 p. 

***
Andru Vasile // Enciclopedia 

marialor personalități din istoria, 
știința și cultura româneascăde-a 
lungul timpului. Vol. X : Scriitori și 
fi lozofi  : A-L. – București : [S. n.], 
2003. – P. 24-25.  

Sorohan, Elvira. Vasile Andru 
sub zona singurătății / Elvira Soro-
han // Convorbiri Literare. – 2016. – 
Nr 9. – P. 23-31.

Spiridon, Monica. Andru Vasile 
/ Monica Spiridon // Dicționarul ge-
neral al literaturii române / coord. 
gen: Eugen Simion. – București : 
Univers Enciclopedic GOLD, 
2012. – P. 170-171.

 Ana Ceban

Gabriel LIICEANU
1942

Filozof  român, eseist, 
estetician, editor, doctor în 
fi lozofi e.

S-a născut la 23 mai 1942, 
la Râmnicu-Vâlcea.
Şi-a făcut studiile la: Li-

ceul „Gheorghe Lazăr”, 
Bucureşti (1960); Facul-
tatea de Filozofi e (1960-
1965); Facultatea de Limbi 
Clasice (1968-1973); cer-
cetător la Institutul de Fi-
lozofi e (1965-1975) şi la 
Institutul de Istorie a Ar-
tei (1975-1989). A susţinut 
doctoratul în fi lozofi e cu 
teza: „Tragicul. O fenome-
nologie a limitei şi depăşi-
rii” (1975), apoi bursier al 
Fundaţiei „Alexander von 
Humboldt” (1982-1984). 
A participat, alaturi de mulţi 
alţi intelectuali romani, la 
proiectul fi lozofi c al lui 
Constantin Noica, cunos-
cut sub numele de Şcoala 
de la Păltiniş.

Activează la Institutul de 
Istorie a Artei, în calitate 
de cercetător (1975-1989), 
director al Editurii Huma-
nitas (1990), profesor la 
Facultatea de Filozofi e a 
Universităţii din Bucureşti 
(1922). În 1990 a ocupat 
postul de director al Edi-
turii Humanitas, iar doi ani 
mai tarziu cel de profesor 
la Facultatea de Filozofi e a 
Universităţii Bucureşti.

A colaborat la diferite 
reviste, precum: „Revista 
de fi losofi e”, „Secolul 20”, 
„Viaţa românească”, „Re-
vue roumaine des sciences 
sociales”, „Romania litera-
ră”, „Cahiers de lʼHerne”, 
„Annalecta Husserliana”, 
„Le messager européen” ş.a.

A editat: „Încercare în 
politropia omului şi a cultu-
rii” (1981); „Despre limită” 
(1994), „Despre minciună” 
(2006), „Despre ură” (2007) 
şi „Despre seducţie” (2007), 
„Întâlnire în jurul unei pal-
me Zen” (2011); „18 cu-
vinte-cheie ale lui Martin 
Heidegger” (2012); „Estul 
naivităţilor noastre” (2012), 
„Dragul meu turnător” 
(2013), „3 eseuri: despre 
minciună, despre ură, despre 
seducţie” (2013); „Fie-vă 
milă de noi! şi alte texte ci-
vile” (2014), „Continentele 
insomniei” (2017), „Aştep-
tând o altă omenire” (2018), 
„Caiet de ricoşat gânduri 
sau Despre misterioasa cir-
culaţie a ideilor dea lungul 
timpului” (2019), „Ludice. 
Exerciţii de umor criptic” 
(2019), „Isus al meu” (2020).

Este membru fondator al 
Grupului pentru Dialog So-
cial, membru în consiliul şti-
inţifi c al New Europe Colle-
ge (1997-2005), membru în 
Consiliul de Administraţie al 
TVR (1998-2002), preşedin-
te al Asociaţiei Editorilor din 
România (1999-2006). De 
asemenea este recunoscut 
şi pentru emisiunile (talk-
show) săptămânale, alături 
de Andrei Pleşu, de la Rea-
litatea TV (Altfel – 2006) şi 
de la TVR 1 (50 de minute, 
cu Pleşu şi Liiceanu – 2011).

Distincţii: Premiul Uniu-
nii Scriitorilor pentru „Jur-
nalul de la Păltiniş” (1983); 
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Marele Premiu al Uniunii 
Cineaştilor din România 
(ex-aequo, 1992); Cheva-
lier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres (1992); Premiul 
„Cartea anului”, acordat 
de revista „România litera-
ră” pentru „Uşa interzisă” 
(2002); Premiul „Cea mai 
bună traducere a anului 
2003”, pentru traducerea 
lucrării „Fiinţă şi timp” de 
Martin Heidegger; Com-
mendatore dell’Ordine 
della Stella della Solidarieta 
italiana (2005); Crucea de 
merit Clasa I a Ordinului de 
Merit al Republicii Federale 
Germania (2006); Ordinul 
naţional Steaua României 
în grad de Cavaler (2006); 
Steaua României în grad de 
Ofi ţer (2012).

Bibliografi e selectivă:
Liiceanu, Gabriel. Apel către 

lichele / Gabriel Liiceanu. – Bucu-
reşti : Humanitas, 1996. – 224 p.

Liiceanu, Gabriel. Declaraţie 
de iubire / Gabriel Liiceanu. – Bu-
cureşti : Humanitas, 2006. – 207 p.

**Liiceanu, Gabriel. Despre 
destin. Un dialog (teoretic și 
confesiv) despre cea mai difi cilă 
temă a muritorilor / Gabriel Lii-
ceanu, Andrei Pleșu. – București : 
Humanitas, 2020. – 248 p.

Liiceanu, Gabriel. Itinerariile 
unei vieți. Apocalipsa după Cio-
ran (ultimul interviu fi lmat) / Ga-
briel Liiceanu. – Bucureşti : Hu-
manitas, 2021. – 160 p.

Liiceanu, Gabriel. Întâlnire cu 
un necunoscut / Gabriel Liiceanu. – 
Bucureşti : Humanitas, 2010. – 
372 p.

Liiceanu, Gabriel. Întâlnire în 
jurul unei palme Zen / Gabriel Lii-
ceanu, Gabriel Cercel. – București : 
Humanitas, 2011. – 287 p.

Liiceanu, Gabriel. Jurnalul 
de la Păltiniş : Un model paideic 
în cultura umanistă / Gabriel Lii-
ceanu. – Bucureşti : Humanitas, 
1991. – 278 p.

Liiceanu, Gabriel. Nebunia de 
a gândi cu mintea ta / Gabriel Lii-

ceanu. – Bucureşti : Humanitas, 
2016. – 237 p.

Liiceanu, Gabriel. Scrisori că-
tre fi ul meu / Gabriel Liiceanu. – 
Bucureşti : Humanitas, 2008. –  
238 p.

Liiceanu, Gabriel. Uşa interzi-
să / Gabriel Liiceanu. – Bucureşti : 
Humanitas, 2010. – 374 p.

***
Corniciuc, Sabina. „Colabora-

rea” instanţelor discursive funda-
mentale în „literatura personală” : 
[despre opera lui Gabriel Liicea-
nu] / Sabina Corniciuc // Anatol 
Ciobanu – omul cetăţii limba ro-
mână. In Memoriam : 85 de ani 
de la naştere. – Chişinău : USM, 
2019. – P. 103-107.

Iovănel, Mihai. Liiceanu Ga-
briel / Mihai Iovănel // Dicționarul 
literaturii române / coord. gen.: 
Eugen Simion. – București : Uni-
vers Enciclopedic GOLD, 2012. – 
P. 814-815.

Liiceanu Gabriel // Enciclopedia 
marialor personalități din istoria, 
știința și cultura românească  de-a 
lungul timpului. Vol. V : Contem-
porani : K-Z. – București : [S. n.], 
2003. – P. 17-19.

Rău, Alexe. Gabriel Liiceanu în 
cîmpul bibliologiei / Alexe Rău // 
Gazeta bibliotecarului. – 2003. – 
Nr 4. – P. 1-2.

Ştefănescu, Alex. Gabriel Lii-
ceanu / Alex Ştefănescu // Româ-
nia Literară. – 2002. – Nr 20. – 
P. 10-11.

Ana Ceban

Alexandru COSMESCU
1922-1989

Dramaturg, poet, proza-
tor, redactor de carte, tra-
ducător şi ziarist.

S-a născut la 24 mai 1922 
în comuna Vorniceni, ju-
deţul Lăpuşna (azi raionul 
Străşeni), s-a stins din via-
ţă la 29 septembrie 1989, la 
Chişinău.
Şi-a făcut studiile la şcoa-

la primară din Chişinău 
(1928-1932); Liceul „Alecu 
Donici”, Liceul „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu” (1932-
1940); Facultatea de Me-
dicină a Universităţii din 
Cluj-Sibiu (1940); militar în 
termen (1942-1944).

În 1951 a debutat edito-
rial cu povestirea „Dealul 
viei”.

Îşi începe activitatea în 
calitate de felcer la Spitalul 
de Boli Infecţioase din Chi-
şinău (1945), apoi este co-
respondent netitular la zia-
rul „Tinerimea Moldovei”, 
corector, şef  de secţie şi se-
cretar literar (1946-1949). A 
desfăşurat o vastă activitate 
publicistă, fi ind angajat în 
consiliul editorial al ziarului 
„Moldova socialistă” (1957-
1959); al revistelor „Nistru” 
şi „Moldova” (1960-1961). 
În perioada 1972-1982 (cu 
unele întreruperi) consul-
tant literar la Uniunea Scrii-
torilor din Moldova.

A publicat: „Povestiri” 
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(1952); romanul „Spre li-
man” (1954); piesele: „Dru-
mul diamantelor” (1961), 
„Vârsta succeselor” (1988); 
volumul de eseuri „Crugul 
lunilor” (1968) şi „Maiştri 
şi învăţăcei” (1979). În 1990 
apar post-mortem fragmen-
te din romanul „La hotarul 
negurilor”; culegerea „Bas-
me fermecate”, o selecţie 
din poveştile traduse de Al. 
Cosmescu (1991).

A tradus în română ope-
re din: N. Gogol, A. Cehov, 
M. Lermontov, L. Tolstoi, 
F. Dostoevski, A. Ostrov-
ski, M. Gorki, OʼHenry, St. 
Zweig, R. Stevenson, J. Coc-
teau, H. C. Andersen, Ch. 
Perrault ş. a. A editat cule-
gerile de traduceri din lite-
ratura universală: „Darurile 
magilor” (1969) şi „Miracu-
loasele tărâmuri” (1982).

Filme traduse în româ-
nă: „Gingaşa şi tandra mea 
fi ară”, regia Emil Loteanu 
(1979); „Răpirea Savoiei” 
(1979); „Bărbaţii” (1981); 
„Speranţa şi sprijinul” (1983); 
„Roua albă” (1984).

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (1945).

Distincţii: Ordinul Insig-
na de Onoare (1960 ); titlul 
onorifi c „Maestru Emerit 
în Arte” (1989).

A se vedea şi articolele din: 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 156-158; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 149-150. 

Bibliografi e selectivă:
Alexandru Cosmescu : (Biobi-

bliografi e) / alcăt.: Valentina Cos-
mescu, Silvia Celac. – Chişinău : 
Museum, 1997. – 136 p.

***
Alexandru Cosmescu // Mică 

enciclopedie ilustrată a scriitorilor 

din Republica Moldova / selecţia 
de texte şi fotogr.: Mihai Cimpoi, 
Anatol Vidraşcu, Vlad Zbârciog. – 
Bucureşti : Litera Internaţional, 
2005. – P. 189-196.

Codreanca, Lidia. O medalie 
uitată... : [despre Alexandru Cos-
mescu, 95 de ani de la naştere] / 
Lidia Codreanca // Literatura şi 
arta. – 2017. – 1 iun. – P. 6.

David, Eugenia. Magistrul căr-
turar şi pioşii săi ucenici : In Me-
moriam Alexandru Cosmescu, 95 
de ani de la naştere / Eugenia 
David // Săptămîna. – 2017. – 
16 iun. – P. 8.

Hadârcă, Ion. Intraductibilul 
Cosmescu : [despre scriitorul şi 
traducătorul Alexandru Cosmescu 
(1922-1989)] / Ion Hadârcă // Lite-
ratura şi arta. – 1997. – 22 mai. – 
P. 5.

Jioară, Mariana. Valenţele unui 
mare sufl etist : [Alexandru Cos-
mescu, 95 de ani de la naştere] / 
Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 
2017. – 1 iun. – P. 6.

Ladaniuc, Victor. Alexandru 
Cosmescu // Localitățile Republicii 
Moldova : Intinerar documentar-
publicistic ilustrat. Vol. 15 : Văd-Z. – 
Chișinău : Draghiștea, 2017. – 
P. 368.

Roșca, Denis. Alexandru Cos-
mescu // Roșca, Denis. Cartea de 
aur a Basarabiei și a Republicii 
Moldova / Denis Roșca. – Chişi-
nău : Pontos, 2016. – P. 163.

Ana Ceban

Maia SANDU
1972

Preşedinte al Republicii 
Moldova, manager, econo-
mist, politician.

S-a născut la 24 mai 1972, 
în satul Risipeni, raionul Fă-
leşti.

A absolvit şcoala din sa-
tul Risipeni, raionul Făleşti 
(1989). Între anii 1989-
1994, a fost studentă la 
Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova, Fa-
cultatea de Management. 
După absolvire, a studiat 
la Academia de Adminis-
traţie Publică din Chişinău, 
obţinând titlul de Master în 
relaţii internaţionale (1995-
1998). Continuă studiile la 
Harvard Kennedy Scho-
ol, SUA, obţinând titlul de 
Master în politici publice 
(2010).
Şi-a început activitatea 

profesională în calitate de 
consultant, apoi şef-adjunct 
de direcţie la Ministerul 
Economiei (1994-1998). În-
tre 1998-2005, a activat în ca-
litate de economist la Ofi ciul 
Băncii Mondiale din Chişi-
nău, a coordonat proiecte-
le Băncii pentru susţinerea 
reformelor în sectoarele-
cheie ale economiei Repu-
blicii Moldova. Îşi continuă 
activitatea în calitate de di-
rector al Direcţiei generale 
politici macroeconomice 
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şi programe de dezvoltare 
la Ministerul Economiei şi 
Comerţului (2005-2006); 
coordonator de program 
la Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare 
(2007). Între anii 2006-2009 
a fost consultant în diferite 
proiecte în domeniul bunei 
guvernări şi al reformei ad-
ministraţiei publice. 

Ulterior, după încheie-
rea studiilor de la Harvard 
Kennedy School, SUA 
(2010), în perioada 2010-
2012, a fost consilier al unuia 
dintre directorii executivi ai 
Băncii Mondiale la Washin-
gton. Revine în ţară pentru 
a pune umărul la dezvolta-
rea Republicii Moldova.
Şi-a început activitatea 

politică în anul 2012. În pe-
rioada 2012-2015 a devenit 
ministru al Educaţiei în Gu-
vernul Republicii Moldova, 
având ca sarcină reforma-
rea complexă a sectorului 
de educaţie. În calitate de 
ministru, Maia Sandu a reu-
şit adoptarea noului Cod al 
educaţiei, pentru asigurarea 
funcţionării durabile a siste-
mului educaţional, printre 
care: reformarea procesului 
de organizare şi desfăşurare 
a examenului de bacalau-
reat; introducerea unei noi 
metodologii de fi nanţare a 
instituţiilor de învăţământ; 
introducerea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor 
de conducere în instituţiile 
de învăţământ general în 
baza criteriilor de compe-
tenţă profesională şi mana-
gerială; extinderea învăţă-
mântului obligatoriu până 
la vârsta de 18 ani etc.

În decembrie 2015 a lansat 
propria platformă politică, 

„În/ pas/ cu Maia Sandu”, 
care ulterior s-a transfor-
mat în Partidul Acţiune şi 
Solidaritate. În mai 2016, 
a înfi inţat Partidul Acţiune 
şi Solidaritate, al cărui lider 
a fost până în decembrie 
2020. A promovat intens 
integrarea europeană a Re-
publicii Moldova şi a fost în 
fruntea luptei cu oligarhia. 
În 2019 (februarie-iunie), a 
fost deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova. În 
perioada iunie-noiembrie 
2019, a exercitat funcţia de 
prim-ministru al Republicii 
Moldova. A iniţiat procese 
de luptă cu corupţia şi acţi-
uni de schimbare în justiţie 
pentru a aduce dreptate oa-
menilor. 

Începând cu 24 decem-
brie 2020, Maia Sandu este 
Preşedinte al Republicii 
Moldova, fi ind prima feme-
ie aleasă în această funcţie 
în ţara noastră. La un an 
de la investirea în funcţie, a 
redeschis şi intensifi cat co-
operarea cu reprezentanţi ai 
organizaţiilor internaţionale 
de dezvoltare (UE, USAID, 
BERD, BEI, FMI, Banca 
Mondială, OSCE, OMS, 
ONU, PNUD, Biroul de 
Cooperare al Elveţiei în Re-
publica Moldova şi altele); a 
identifi cat modalităţi de ac-
cesare a sprijinului fi nanci-
ar şi umanitar, oportunităţi 
de includere a Republicii 
Moldova în programe de 
fi nanţare şi investiţii; a ge-
nerat un proces de curăţa-
re a instituţiilor statului de 
corupţie; a iniţiat procese 
şi acţiuni pentru asigurarea 
unei justiţii independente; 
a venit cu soluţii anticriză 
şi a găsit sprijin în lupta cu 

pandemia; a generat schim-
barea clasei politice pentru 
a transforma ţara.

În această perioadă a avut 
întrevederi cu înalţi demni-
tari de stat, care au vizitat 
Republica Moldova: Kla-
us Iohannis, Preşedintele 
României; Charles Michel, 
Preşedintele Consiliului 
European; Gitanas Nause-
da, Preşedintele Lituaniei; 
Dmitri Kozak, şeful-ad-
junct al Administraţiei Pre-
şedintelui Federaţiei Ruse; 
Wendy Morton, ministrul 
britanic pentru Vecinătatea 
Europeană; Andrzej Duda, 
Preşedintele Republicii Po-
lone; Volodymyr Zelens-
kyy, Preşedintele Ucrainei; 
Borut Pahor, Preşedintele 
Republicii Slovenia; Frank-
Walter Steinmeier, Preşe-
dintele Republicii Federale 
Germania; Marija Pejčino-
vić Burić, Secretarul Gene-
ral al Consiliului Europei; 
Katarina Mathernová, di-
rector general adjunct pen-
tru Politica de vecinătate şi 
negocierile de extindere în 
cadrul Comisiei Europene; 
ambasadori, reprezentanţi 
ai corpului diplomatic etc.

Pentru a redeschide şi a 
intensifi ca cooperarea cu 
importanţi parteneri in-
ternaţionali, Maia Sandu a 
întreprins vizite internaţio-
nale şi a avut întrevederi cu 
ofi ciali de rang înalt, preşe-
dinţi de ţară, prim-miniştri 
(Ucraina, Belgia, Franţa, 
România, Germania, Italia, 
Georgia) etc.

Având ca obiectiv strate-
gic calea integrării europene 
drept cel mai potrivit model 
de dezvoltare democratică 
a Republicii Moldova, Maia 
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Sandu a avut întrevederi cu 
înalţi ofi ciali din cadrul in-
stituţiilor Uniunii Europene: 
Preşedintele Consiliului Eu-
ropean, Preşedinta Comisiei 
Europene, Înaltul Repre-
zentat al UE pentru Afaceri 
Externe şi Politica de Secu-
ritate, Comisarul European 
pentru Justiţie, Comisarul 
European pentru Vecinătate 
şi Politica de Extindere, Pre-
şedintele Parlamentului Eu-
ropean, Preşedintele Curţii 
Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO) etc.

În semn de înaltă apre-
ciere pentru contribuţia la 
promovarea reformelor ba-
zate pe valorile şi standar-
dele europene, pentru me-
rite deosebite în asigurarea 
negocierii, semnării şi ratifi -
cării Acordului de Asociere 
Republica Moldova - Uniu-
nea Europeană, aportul la 
liberalizarea regimului de 
vize cu statele membre ale 
UE şi ale spaţiului Schen-
gen şi activitate intensă în 
vederea sporirii prestigiului 
ţării pe plan internaţional, 
a fost decorată cu distincţia 
„Gloria Muncii” (2014).

În semn de recunoaşte-
re a asumării unei abordări 
raţionale şi sistemice în 
eforturile de a îmbunătăţi 
calitatea educaţiei, a câştigat 
Premiul pentru Leadership 
în Responsabilitate Socială 
pentru regiunea Europa şi 
Asia Centrală, decernat de 
Parteneriatul Global pen-
tru Responsabilitate Socială 
(GPSA) (2015). 

În anul 2021 a fost decora-
tă de preşedintele ucrainean 
Volodymyr Zelenskyy cu 
Ordinul de gradul I al „Cnea-
zului Iaroslav cel Înţelept”.

Bibliografi e selectivă:
Declaraţia Summitului de la Ba-

tumi, adoptată de Trio Asociat al 
şefi lor de stat – Georgia, Republi-
ca Moldova şi Ucraina = Batumi 
Summit Declaration Issued by 
the Heads of State of Association 
Trio – Georgia, Republic of Mol-
dova and Ukraine, 19 iulie 2021 
[Resursă electronică] // https://
presedinte.md/rom/discursuri/
declaratia-summitului-de-la-ba-
tumi-adoptata-de-trio-asociat-al-
sefilor-de-stat-georgia-republi-
ca-moldova-si-ucraina (accesat: 
14.12.2021).

Sandu, Maia. Calea spre un vii-
tor european al Moldovei, 1 noiem-
brie 2021 [Resursă electronică] : 
Discursul doamnei Maia Sandu, 
Preşedintele Republicii Moldova, la 
deschiderea Forumului de integrare 
europeană / Maia Sandu // https://
presedinte.md/rom/discursuri/
discursul-doamnei-maia-sandu-
presedintele-republicii-moldova-la-
deschiderea-forumului-de-integra-
re-europeana-calea-spre-un-viitor-
european-al-moldovei (accesat: 
14.12.2021).

Sandu, Maia. Discursul doam-
nei Maia Sandu, Preşedintele 
Republicii Moldova, la deschide-
rea Forumului pentru reformarea 
justiţiei şi combaterea corupţiei, 
18 noiembrie 2021 [Resursă elec-
tronică] / Maia Sandu // https://
presedinte.md/rom/discursuri/
discursul-doamnei-maia-san-
du-presedintele-republicii-mol-
dova-la-deschiderea-forumului-
pentru-reformarea-justitiei-si-
combaterea-coruptiei (accesat: 
14.12.2021).

Sandu, Maia. Discursul Pre-
şedintelui Republicii Moldova, 
Maia Sandu, în cadrul panelului 
„Prevenirea şi combaterea co-
rupţiei”, Summitul pentru Demo-
craţie 2021, 9 decembrie 2021 
[Resursă electronică] / Maia San-
du // https://presedinte.md/rom/
discursuri/discursul-presedintelui-
republicii-moldova-maia-sandu-
in-cadrul-panelului-prevenirea-si-
combaterea-coruptiei-summitul-
pentru-democratie-2021 (accesat: 
14.12.2021).

Sandu, Maia. Maia Sandu: „Se-
minţele binelui deja au ajuns în 
mai multe instituţii de învăţământ 
şi oamenii noştri le vor îngriji cu 
dragoste” : [interviu cu Maia San-

du, ministru al Educaţiei din Re-
publica Moldova] / consemnare: 
Gheorghe Budeanu // Natura. – 
2014. – Nr 9. – P. 8.

Sandu, Maia. Mesajul doamnei 
Maia Sandu, Preşedintele Repu-
blicii Moldova, cu ocazia aniversă-
rii a 30-a de la proclamarea inde-
pendenţei Republicii Moldova, 27 
august 2021 [Resursă electronică] / 
Maia Sandu // https://presedinte.
md/rom/discursuri/mesajul-doam-
nei-maia-sandu-presedintele-re-
publicii-moldova-cu-ocazia-ani-
versarii-a-30-a-a-proclamarii-in-
dependentei-republicii-moldova 
(accesat: 14.12.2021).

Sandu, Maia. Mesajul doamnei 
Maia Sandu, Preşedintele Repu-
blicii Moldova, la cea de-a 76-a 
sesiune a Adunării Generale a 
Naţiunilor Unite, 22  septembrie 
2021, New York [Resursă elec-
tronică] / Maia Sandu // https://
presedinte.md/rom/discursuri/
mesajul-doamnei-maia-sandu-
presedintele-republicii-moldova-
la-cea-de-a-76-a-sesiune-a-adu-
narii-generale-a-natiunilor-unite 
(accesat: 14.12.2021).

Sandu, Maia. Mesajul Pre-
şedintelui Republicii Moldova, 
la şase luni de mandat, 24 iunie 
2021 [Resursă electronică] / Maia 
Sandu // https://presedinte.md/
rom/discursuri/mesajul-presedin-
telui-republicii-moldova-maia-san-
du-la-sase-luni-de-mandat (acce-
sat: 14.12.2021).

Sandu, Maia. Ministerul Edu-
caţiei pledează pentru reformarea 
învăţământului pedagogic : Inter-
viu acordat în exclusivitate pentru 
AIS Moldpres de către Maia San-
du, ministru al Educaţiei // Moldova 
suverană. – 2015. – 15 apr. – P. 2.

Sandu, Maia. Moldovenii se 
unesc, pregătiţi să-şi reconstru-
iască ţara, 19 aprilie 2021, Stras-
bourg [Resursă electronică] : 
Mesajul Preşedintelui Republicii 
Moldova, Maia Sandu, în plena-
ra APCE / Maia Sandu // https://
presedinte.md/rom/discursuri/
mesajul-presedintelui-republicii-
moldova-maia-sandu-in-plenara-
apce-moldovenii-se-unesc-pre-
gatiti-sa-si-reconstruiasca-tara 
(accesat: 14.12.2021).

Sandu, Maia. „Nu ne aşteptăm 
la rezultate spectaculoase, pentru 
că atunci când vorbim despre ca-
litatea educaţiei, sunt încă foarte 
multe lucruri de făcut” : Interviu cu 
Maia Sandu, ministrul Educaţiei // 
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Mircea BERNIC
1962-2021

Inginer tehnic, specialist 
în utilaj tehnologic industri-
al, doctor habilitat în ştiinţe 
tehnice, profesor universi-
tar, cercetător ştiinţifi c.

S-a născut la 25 mai 1962, 
în satul Petreşti, raionul Un-
gheni, şi s-a stins din viaţă 
la 9 aprilie 2021, Chişinău.
Şi-a făcut studiile la Co-

legiul Tehnic din Bălţi, spe-
cialitatea Tehnic-aparataj 
radio (1977-1981); Institu-
tul Politehnic din Chişinău 
(azi, Universitatea Tehnică a 
Moldovei), specialitatea In-
giner-mecanic (1984-1989). 
În 1996 a obţinut doctoratul 
în ştiinţe tehnice la specia-
litatea: „Procese şi aparate 
în industria alimentară”, cu 
teza: „Studiul cineticii pro-
cesului de uscare a ardeiu-
lui iute cu curenţi de înaltă 
frecvenţă şi prin alte meto-
de ale aportului de energie”, 
iar în 2011 teza de doctor 
habilitat: „Bazele ştiinţifi ce 
ale procesului de uscare a 
produselor oleaginoase cu 
aplicarea impulsionară a 
câmpurilor electromagneti-
ce”. Un loc predominant în 
direcţiile sale de cercetare 
ştiinţifi că îl ocupă studie-
rea proceselor de transfer 
de căldură şi de masă în 
operaţiile de prelucrare a 
produselor alimentare cu 
utilizarea câmpurilor elec-

Univers pedagogic pro. – 2015. – 
25 iun. – P. 3.

Sandu, Maia. O politică exter-
nă activă pentru o Moldovă mai 
puternică şi mai bine guvernată 
[Resursă electronică] : [viziunea 
Preşedintelui Republicii Moldova 
Maia Sandu asupra priorităţilor 
politicii externe a Republicii Mol-
dova pentru anul 2021-2022] / 
Maia Sandu // https://presedin-
te.md/app/webroot/uploaded/
PPE%202021-2022.pdf (accesat: 
14.12.2021). 

Sandu, Maia. Raportul Preşe-
dintelui Republicii Moldova, Maia 
Sandu, la 100 de zile de activitate 
[Resursă electronică] / Maia San-
du // https://www.presedinte.md/
rom/comunicate-de-presa/rapor-
tul-presedintelui-republicii-moldo-
va-maia-sandu-la-100-de-zile-de-
activitate (accesat: 14.12.2021).

Sandu, Maia. Un examen co-
rect la BAC va schimba sistemul : 
Interviu cu Maia Sandu, ministru 
al Educaţiei din Republica Mol-
dova / pentru conformitate: Alina 
Radu // Ziarul de gardă. – 2013. – 
30 mai. – P. 10-11.

***
Maia Sandu [Resursă electro-

nică] // http://alegeri.md/w/Maia_
Sandu (accesat: 14.12.2021).

Maia Sandu : Biografi a Preşe-
dintelui Republicii Moldova, Maia 
Sandu [Resursă electronică] // 
https://www.presedinte.md/bio-
graphy (accesat: 14.12.2021).

Maia Sandu – câştigătoarea 
premiului pentru responsabilitate 
socială : [Premiul pentru Leaders-
hip în Responsabilitatea Socială 
pentru regiunea Europa şi Asia 
Centrală, decernat de Parteneri-
atul Global pentru Responsabili-
tatea Socială ministerul Educaţiei 
Maia Sandu, 12 mai 2015, Wa-
shington, SUA ] // Univers peda-
gogic pro. – 2015. – 14 mai. – P. 2.

Roşca, Denis. Sandu Maia // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 497-498.

Veronica Borș

tromagnetice.
Şi-a început activitatea în 

1981, la Uzina de mecanică 
precisă, reglator de aparate 
radio, Kaspiisk, Daghestan. 
Din 1991 a început să acti-
veze la Universitatea Tehni-
că a Moldovei, iniţial în ca-
litate de asistent universitar 
la Catedra maşini şi aparate 
în industria alimentară, apoi 
la Catedra utilaje tehnologi-
ce în industria alimentară. 
În 1994 devine lector supe-
rior, iar în 2000 – conferen-
ţiar universitar la Catedra 
utilaj tehnologic industrial. 
În 2005 preia conducerea 
Departamentului procese, 
maşini şi aparate industri-
ale, iar în 2015, în aceeaşi 
funcţie, obţine titlul de pro-
fesor universitar. Din 2017 
exercită funcţia în calitate 
de prorector pentru cerce-
tare şi doctorat.

Autor a peste 165 de pu-
blicaţii, inclusiv 9 brevete de 
invenţii în domeniul proce-
selor şi aparatelor în indus-
tria alimentară, preponde-
rent pe tematica uscării.

A participat la diver-
se forumuri ştiinţifi ce in-
ternaţionale: „Conferinţa 
tehnico-ştiinţifi că a cola-
boratorilor şi studenţilor 
UTM”, Chişinău (1996); 
„A VII-a conferinţă naţi-
onală de termotehnică”, 
Braşov (1997); „Conferinţa 
naţională de termotehnică, 
ed. a XI-a”, Craiova (1999); 
„Simpozionul internaţio-
nal „Euro-Aliment 2003”, 
Galaţi (2003); „Internati-
onal Science Conference 
TMCP-2004”, Iaşi (2004); 
„Seminaire dʼanimation 
regionale (Region Europe 
Centrale et Occidentale) 
SAR-2004, Chişinău (2004); 
„Conferinţa ştiinţifi că inter-
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naţională TMCR”, Chişinău 
(2005); „VII-я международ-
ная научно-техническая 
конференция „Техника и 
технология пищевых про-
изводств”, Могилев (2009); 
„Simpozionul internaţio-
nal „Euro-Aliment”, Galaţi 
(2009); „IV International 
Warshaw Invention  Show 
IWIS”  (2010); „Conferin-
ţa ştiinţifi că internaţională 
TMCR, Chişinău (2011); 
„VII International confe-
rence „Problems of  indus-
trial heat enginering”, Kiev 
(2011) ş.a.

De asemenea a participat 
şi la cele mai prestigioase 
expoziţii şi saloane naţiona-
le şi internaţionale de inven-
tică de la Chişinău, Bruxel-
les, Geneva, Bucureşti şi 
Iaşi, unde a fost menţionat 
cu o medalie de aur, una de 
argint, una de bronz şi cu 
diverse diplome.

A fost distins cu Ordinul 
„Gloria Muncii” în 2019.

Bibliografi e selectivă:
Bernic, Mircea. Uscarea pro-

duselor oleaginoase în câmp 
U.H.F. cu aport de energie prin im-
puls / Mircea Bernic. – Chişinău : 
Tehnica-Info, 2011. – 271 p.

Instalații frigorifi ce : Îndrumar 
de laborator / elab.: Valentin Pisa-
renco, Vasile Cartofeanu ; resp. 
de ed.: Mircea Bernic ; Universi-
tatea Tehnică a Moldovei. – Chişi-
nău : Tehnica-Info, 2017. – 100 p. 

Ganea, Grigore. Linii tehnologice 
în industria alimentară / Grigore Ga-
nea, Mircea Bernic, Dorel Cojoc. – 
Chişinău : [S. n.], 2015. – 226 p. 

***
Bernic, Mircea. Cinetica pro-

cesului de uscare a cătinii albe cu 
aport de energie UHF în impulsuri / 
Mircea Bernic // Fizica şi tehnolo-
giile moderne. – 2011. – Nr 1/2. – 
P. 20-25. 

Bernic, Mircea. Drying – effi  ci-
ent method of peaches storage / 
Mircea Bernic, Natalia Țislinscaia, 

Volodymyr Zavialov // Modern Te-
chnologies in the Food Industry, 
20-22 octombrie 2016, Chisinau. – 
Chișinău : Tehnica-Info, 2016. – 
P. 19-24.

Bernic, Mircea. Drying installa-
tion for granular products in the 
suspension layer / Mircea Bernic, 
Mihail Balan, Natalia Ţislinscaia // 
Journal of Engineering Sciences. – 
2020. – Nr 1. – P. 64-68.

Bernic, Mircea. Mathematical 
model of drying process velocity 
factor / Mircea Bernic, Natalia 
Țislinscaia, Ivan Malejic // Modern 
Technologies in the Food Industry, 
20-22 octombrie 2016, Chişinău . – 
Chișinău : Tehnica-Info, 2016. – 
P. 99-104.

Bernic, Mircea. Modelul ma-
tematic al procesului de uscare 
a produselor umede cu aplicarea 
electroplasmolizei / Mircea Bernic, 
Natalia Ţislinscaia, Marcel Rădu-
canu // Meridian Ingineresc. – 
2018. – Nr 1. – P. 20-22.

Bernic, Mircea. Plums drying 
process auxiliary operations 
mechanisation / Mircea Bernic, 
Natalia Țislinscaia, Mihail Balan // 
Modern Technologies in the Food 
Industry, 20-22 octombrie 2016, 
Chişinău. – Chișinău : Tehnica-In-
fo, 2016. – P. 95-98.

Bernic, Mircea. The impact of 
diff erent drying methods on pears 
quality / Mircea Bernic, Alexandru 
Guțu, Mihail Melenciuc // Modern 
Technologies in the Food Industry, 
20-22 octombrie 2016, Chisinau. – 
Chișinău : Tehnica-Info, 2016. – 
P. 54-59.

Bernic, Mircea. Winemaking 
domain wasteless technologies 
application / Mircea Bernic, V. 
Uzun, Sergiu Coșman // Modern 
Technologies in the Food Industry,  
20-22 octombrie 2016, Chisinau. – 
Chișinău : Tehnica-Info, 2016. – 
P. 25-26.

***
Bernic Mircea // Cercetători şi in-

ventatori din Republica Moldova : 
(Prezentare succintă). Vol. 3 / al-
căt.: A. Zavalistâi, A. Mihai. – Chi-
şinău : [S. n.], 2004. – P. 14. 

Mircea Bernic : In Memoriam [Re-
sursă electronică] // https://utm.md/
blog/2021/04/09/mircea-bernic-in-
memoriam/ (accesat: 13.09.2021).

Ana Ceban

Svetlana BADRAJAN
1962

Etnomuzicolog, doctor în 
studiul artelor, profesor uni-
versitar, compozitor, Maes-
tru în Artă.

S-a născut la 27 mai 1962 
în satul Pârjota, raionul Râş-
cani. Şcoala medie generală 
de zece clase a făcut-o în 
sat, concomitent studiind 
pianul la Şcoala de Muzică 
de şapte ani din centrul ra-
ional. În anul 1978 este ad-
misă la Colegiul de Muzică 
„Ştefan Neaga” din Chişi-
nău (actualmente Centrul 
de Excelenţă în Educaţie 
artistică „Ştefan Neaga”), 
Secţia teoria muzicii. Îşi 
continuă studiile la Con-
servatorul Moldovenesc de 
Stat „Gavriil Musicescu” 
(1982-1987), Catedra teo-
ria muzicii şi compoziţie, 
specialitatea Muzicologie 
(astăzi Academia de Muzi-
că, Teatru şi Arte Plastice 
(AMTAP).

A făcut o stagiere în Secţia 
Ştiinţifi că a Institutului de 
Muzică, Teatru şi Cinema-
tografi e „N. K. Cerkasov”, 
Leningrad (Sankt-Peters-
burg), Rusia, în prezent 
Institutul Rus de Istorie 
a Artelor (Российский 
Институт Истории Ис-
кусств), specialitatea Etno-
muzicologie (1989-1990). 
În 1994 devine doctorandă 
la Academia de Muzică din 
Bucureşti, redenumită în 
perioada dată în Universita-
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tea de Muzica (actualmente 
Universitatea Naţională de 
Muzică din Bucureşti), spe-
cialitatea Muzicologie. În 
1999 susţine teza de doctor 
în muzicologie la aceeaşi in-
stituţie cu titlul „Cântecul 
miresei din zona Basarabi-
ei”. A obţinut certifi catul 
de nostrifi care şi echivalare 
a titlului de doctor în stu-
diul artelor audiovizuale 
eliberat de Comisia Supe-
rioară de Atestare a Repu-
blicii Moldova prin care i se 
recunoaşte titlul de doctor 
în muzicologie conferit de 
Universitatea de Muzică din 
Bucureşti în anul 2000.

În 2004 i se conferă titlul 
ştiinţifi co-didactic de con-
ferenţiar universitar, iar în 
2020 – profesor universitar.
Şi-a început activitatea 

profesională în calitate de 
lector la Catedra folclor a 
Conservatorului Moldove-
nesc de Stat din Chişinău 
„Gavriil Musicescu”, în 
1986, în ultimul an de stu-
dii şi a rămas să profeseze 
la AMTAP până în prezent. 
A fost lector superior la 
Catedra istoria muzicii şi 
folclor; conferenţiar uni-
versitar interimar în cadrul 
Catedrei istoria muzicii şi 
etnologie; conferenţiar uni-
versitar la Catedra istoria 
muzicii şi folclor (2004); 
profesor universitar interi-
mar (2018), din 2020 până 
în prezent este profesor 
universitar la Departamen-
tul muzicologie, compoziţie 
şi jazz. Din 2015 exercită 
funcţia de director al Şcolii 
Doctorale Studiul Artelor şi 
Culturologie a AMTAP. 

Predă cursurile: „Istoria 
muzicii universale”, „Fol-
clor muzical”, „Istoria artei 
interpretative la instrumen-
te populare”, „Istoria artei 
interpretative vocale popu-
lare”, „Ritualuri populare”, 

„Transcrieri folclorice”. 
Concomitent, în perioada 

2001-2019, este conducă-
tor al ansamblului folcloric 
„Urmaşii lui Orfeu” de la 
Liceul Prometeu-Prim (as-
tăzi Liceul Prometeu Pro 
Talent) din Chişinău, pro-
movând folclorul printr-un 
curs integrat de exerciţii vo-
cale şi de teatru bazate pe 
ritualuri şi tradiţii populare. 
Participă cu acest ansamblu 
la diferite concursuri de fol-
clor, obţinând premii, spre 
exemplu concursul tradiţi-
ilor şi obiceiurilor de iarnă 
„Să trăiţi, să-nfl oriţi”. 

Este referent ofi cial şi 
conducător al tezelor de 
doctor la specialitatea Mu-
zicologie. Sub îndrumarea 
sa au fost susţinute două 
teze de doctor în studiul 
artelor, iar altele şapte sunt 
în curs de susţinere. A co-
ordonat numeroase teze de 
licenţă şi master la speciali-
tatea muzicologie. A orga-
nizat spectacolele de licenţă 
la disciplina „Ritualuri po-
pulare”, specialitatea Canto 
popular. Printre discipolii ei 
se numără Nătăliţa Muntea-
nu, Ana Dabija, Igor Cu-
ciuc, Doina Sulac, Dumitru 
Hanganu, Maria Tişcenco, 
Mihai Grosu, Natalia Mi-
doni Rodideal, Veronica 
Ghimp Deinenco, Tatiana 
Jacot ş.a. 

A elaborat programe ana-
litice şi lucrări metodice 
pentru cursurile: „Folclor 
muzical” (2009, 2014, 2019), 
„Istoria artei interpretative 
la instrumente populare” 
(2014, 2019), „Istoria artei 
interpretative vocale popula-
re” (2014, 2019), „Probleme 
actuale ale etnomuzicologie 
naţionale” (2015, 2020).

A participat la elaborarea 
Legii Republicii Moldova 
privind protejarea patri-
moniului cultural imaterial 

(2012).
Domeniile de interes şti-

inţifi c: istoria şi teoria mu-
zicii, folclorul muzical, an-
tropologia culturală.

Între anii 1982-2000 efec-
tuează cercetări folclorice 
de teren, colecţii de materi-
ale muzicale, etnografi ce în 
zonele Republicii Moldova 
şi nordului Bucovinei (regi-
unea Cernăuţi).

Rezultatele activităţii sale 
de cercetare s-au materiali-
zat în peste 80 de lucrări şti-
inţifi ce, dintre care studiul 
monografi c „Muzica în ce-
remonialul nupţial din Ba-
sarabia. Cântecul miresei” 
(Epigraf, 2002), manuale 
„Literatura muzicală pentru 
şcolile de muzică: Anii I-II 
de studii, clasele IV-V(II-
III); Anii III-IV de studii, 
clasele VI-VII (IV-V) (Gra-
fema Libris, 2008, 2015) ş.a.

Svetlana Badrajan este au-
toarea unor musicaluri pen-
tru copii, cântece pop-rock, 
romanţe, a colecţiei „Nu 
poţi da timpul înapoi” pe 
versurile lui Ianoş Ţurcanu 
(2011) şi a CD-ului „Des-
tin” cu opt romanţe (2014), 
interpretate de Cristina Pin-
tilie. 

Colaborează cu instituţiile 
de profi l muzical Institutul 
Patrimoniului Cultural al 
AŞM; Institutul de Etno-
grafi e şi Folclor „Constan-
tin Brăiloiu”, Academia 
Româna; Centrul Naţional 
de Salvgardare şi Proteja-
re a Patrimoniului Cultural 
Imaterial; Compania „Tele-
radio-Moldova”; Jurnal TV; 
Noroc TV; Publica TV etc.

A prezentat comunicări 
la simpozioane, conferinţe 
şi sesiuni ştiinţifi ce naţio-
nale şi internaţionale, cum 
ar fi : „Folclor şi postfol-
clor în contemporaneitate”, 
conferinţă internaţională, 
AMTAP, Chişinău (2014); 
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„Educaţie artistică: realiză-
rile trecutului şi provocările 
prezentului”, conferinţă şti-
inţifi că internaţională dedi-
cată aniversării a 75 de ani 
de învăţământ superior din 
Republica Moldova 25-26 
noiembrie 2015, AMTAP, 
Chişinău; „Patrimoniul mu-
zical din Republica Moldo-
va (folclor muzical şi creaţie 
componistică) în contem-
poraneitate”, conferinţă 
ştiinţifi că internaţională, 
AMTAP (2015); „Canto 
popular în păstrarea şi pro-
movarea folclorului muzi-
cal”, simpozionul ştiinţifi c 
cu participare internaţiona-
lă „Patrimoniul muzical în 
contemporaneitate (folclor 
şi creaţia componistică)”, 
AMTAP (2019); „Simpo-
zionul Internaţional de 
Muzicologie G. Enescu”, 
Bucureşti. Festivalul Inter-
naţional „George Enescu” 
2021 ş.a.  

A participat în diferite 
proiecte în calitate de mem-
bru al echipei de cercetare: 
„Salvgardarea patrimoniu-
lui cultural imaterial din 
Republica Moldova” (2009-
2021), desfăşurat cu susţine-
rea fi nanciară a Guvernului 
SUA); „Elaborarea regis-
trului naţional al patrimo-
niului cultural imaterial al 
Republicii Moldova în con-
formitate cu recomandările 
UNESCO” (2011-2013); 
Proiectul ştiinţifi c instituţi-
onal al Academiei de Mu-
zică, Teatru şi Arte Plastice 
„Patrimoniul muzical din 
Republica  Moldova (fol-
clor şi creaţia componisti-
că): actualizare, sistematiza-
re, digitalizare” (2015) ş.a.

Este membru al Uniunii 
Muzicienilor din Moldo-
va (din 1999); membru al 
Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din Moldova 
(din 2017). 

A fost membru al comisi-
ei de jurizare la concursurile 
şi festivalurile naţionale de 
folclor: Festivalul concurs 
al formaţiilor folclorice „La 
poale de codru”, satul Că-
priana, ediţia a III-a, 2008; 
Festivalul-concurs regional 
de muzică populară „Vasile 
Moga”, ediţia a II-a, satul 
Feşteliţa, raionul Ştefan-
Vodă, 2010; Festivalul-con-
curs naţional al interpreţilor 
cântecului folcloric „Maria 
Drăgan”, ediţia a VI-a, sa-
tul Bălăureşti, 2012; Festi-
valul Doinei, ediţia I, Chi-
şinău, 2012, ediţia a II-a, 
2013; Festivalul de folclor 
păstoresc „Pe-un picior de 
plai”, ediţia a IX-a, Căinarii 
Vechi, 2017; Festivalul con-
curs de creaţie şi interpreta-
re a romanţei „Crizantema 
de argint”, ediţia a XXII-a, 
Chişinău, 2018. 

Este membru al Comisiei 
Naţionale de Salvgardare a 
Patrimoniului Cultural Ima-
terial (2009–2020), de ase-
menea a diferitor comisii 
de experţi în domeniul artei 
muzicale din cadrul MEC şi 
ANACEC.

Deţine mai multe premii 
ale Festivalului-concurs de 
interpretare şi creaţie „Cri-
zantema de argint”, Chi-
şinău (premiul III – 2004, 
premiul II – 2006, premiul 
II – 2010, premiul I – 2011, 
premiul II – 2012, premiul I – 
2017) şi Premiul I la Festi-
valul-concurs de interpreta-
re şi creaţie „Crizantema de 
aur” (Târgovişte, România, 
2011).

Este laureată a Premiului 
Naţional în domeniul Cul-
turii „Isidor Burdin” în do-
meniul patrimoniului ima-
terial pentru anul 2021. Din 
2020 deţine titlul onorifi c 
„Maestru în artă”.

Bibliografi e selectivă:
Badrajan, Svetlana. Literatura 

muzicală pentru şcolile de artă şi 
de muzică : anii I-II de studii : cla-
sele 4-5 (II-III) / Svetlana Badrajan, 
Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; 
editor: Ion Şarban. – Chişinău : 
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Badrajan, Svetlana. Literatura 
muzicală pentru şcolile de muzică 
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na Badrajan, Angela Rojnoveanu, 
Stela Rotaru ; notogr.: Cristian Şar-
ban. – Chişinău : Grafema Libris, 
2015. – 236 p. 

Badrajan, Svetlana. Literatura 
muzicală pentru școlile de muzi-
că și de artă : Anii III-IV de studii : 
Clasele 6-7 (IV-V) / Svetlana Ba-
drajan, Angela Rojnoveanu, Stela 
Rotaru. – Chişinău : Grafema Li-
bris, 2015. – 278 p. 

Badrajan, Svetlana. Muzica în 
ceremonialul nupţial din Basara-
bia. Cântecul miresei = Music in 
the nuptial ceremonial from Basa-
rabia. The bride’s song : [studiu 
monografi c] / Svetlana Badrajan. – 
Chişinău : Epigraf, 2002. – 236 p. 

Ciaicovschi Mereşanu Gleb. 
Învăţământul muzical din Moldo-
va / Gleb Ciaicovschi Mereşanu ; 
ediție îngrijită de Svetlana Badra-
jan. – Chişinău : Grafema Libris. – 
2005. – 275 p.  

Ciaicovschi Mereşanu, Gleb. 
Memorii / Gleb Ciaicovschi Mereşa-
nu ; ed. îngr. de Svetlana Badrajan. – 
Chișinău : Epigraf, 2019. – 96 p.

Țurcanu, Ianoș. Nu poți da tim-
pul înapoi... : Romanțe : [pentru 
voce cu acomp. la chitară] / muz.: 
Svetlana Badrajan ; vers.: Ianoș 
Țurcanu. – Chișinău : Grafema Li-
bris, 2011. – 60 p.

***
Badrajan, Svetlana. Arhiva 

de folclor de la Academia de Mu-
zică, Teatru și Arte Plastice din 
Chișinău / Svetlana Badrajan // 
Ghidul iubitorilor de folclor. – Su-
ceava, 2015. – Nr 5. – P. 140–144.

Badrajan, Svetlana. Aspecte 
ale valorifi cării sursei folclorice în 
lucrarea Concerto brevis the clock 
de Valentin Doni // Artes : Revistă 
de muzicologie. Vol. 16. – Iași : 
Aartes, 2016. – P. 96-111.

Badrajan, Svetlana. Elemen-
tul muzical al colindatului în cea-
tă bărbătească în preocupările 
etnomuzicologice contemporane 
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din Republica Moldova / Svetlana 
Badrajan // Colindatul de ceată 
bărbătească. – Chișinău, 2011. – 
P. 44-51.

Badrajan, Svetlana. Jalea mi-
resei pentru cor mixt de Ghenadie 
Ciobanu ‒ o tratare arhetipală a 
sursei folclorice / Svetlana Badra-
jan // Componistica românească 
de valorifi care a folclrului de la 
Ciprian Porumbescu până în zi-
lele noastre. – Suceava : Lidana, 
2015. – P. 131-137.

Badrajan, Svetlana. Muzicanţii 
şi muzica stradală de conotaţie 
folclorică – repere sociale şi func-
ţionale (preliminarii la un studiu 
de caz) / Svetlana Badrajan // 
Folclor și postfolcor în contempo-
raneitate : Materialele Conferinței 
Internaționale, 11-12 decembrie 
2015, Chișinău. – Chișinău : Gra-
fema libris, 2015. – P. 46-51.

Badrajan, Svetlana. Procesul 
de creare a cântecului „ca la lea-
gan” în spațiul folcloric al Republi-
cii Moldova / Svetlana Badrajan, 
Elena Sîrghi // Ghidul iubitorilor de 
folclor. – Suceava, 2019. – Nr 9. – 
P. 62-84. 

Badrajan, Svetlana. Spaţiul şi 
timpul sonor prin prisma gândirii 
muzicale tradiţionale – valoare și 
conţinuturi / Svetlana Badrajan // 
Studiul artelor și culturologie : 
istorie, teorie, practică. – 2017. – 
Nr 1 (30). – P. 140–144.

Chiseliță, Vasile. Figura lui 
Ștefan cel Mare și Sfânt în creația 
muzicală / Vasile Chiseliță, Svetla-
na Badrajan // Pergament : Anu-
arul arhivelor Republicii Moldo-
va. – Chișinău, 2005. – Vol. 7/8 : 
2004–2005. – P. 176–188. 

***
Badrajan Svetlana [Resursă elec-

tronică] // https://amtap.md/assets/
pdf/CV%20Svetlana%20Badrajan.
pdf (accesat: 05.11.2021).

Colac, Tudor. Svetlana Badra-
jan: „Nu poți da timpul înapoi…” / 
Tudor Colac // Aureola Romanței. – 
Chișinău : Notograf Prim, 2012. – 
P. 230-231.

**Datcu, Iordan. Badrajan Svet-
lana / Iordan Datcu // Dicționarul 
etnologilor români. Autori. Publicații 
periodice. Instituții. Mari colecții. Bi-
bliografi i. Cronologie. – București, 
2006. – P. 75-76.

Ghilaș, Victor. Antologie de 
romanțe : [despre colecția „Nu poți 
da timpul înapoi..., semnată de 
Ianoș Țurcanu și Svetlana Barda-
jan] / Victor Ghilaș // Colac, Tudor. 
Aureola Romanței. – Chișinău : No-
tograf Prim, 2012. – P 231-232.

Elena Barbos-Balinschi

Iurie BODRUG
1962

Prozator şi eseist.
S-a născut la 27 mai 1962, 

în satul Dereneu, Călăraşi.
După absolvirea şcolii me-

dii din satul de baştină, şi-a 
făcut studiile la Facultatea de 
Biblioteconomie şi Biblio-
grafi e a Universităţii de Stat 
din Moldova (1979-1983).

A activat în calitate de şef  
al Secţiei Muzeografi e al 
Centrului Naţional de Stu-
dii Literare şi Muzeografi e 
„M. Kogălniceanu” (actu-
almente Muzeul Naţional 
de Literatură „Mihail Ko-
gălniceanu”) (1991-1996), 
redactor-secretar de redac-
ţie la revista „Contrafort” 
(1997), director al Editurii 
„Ulysse” (2002). Din 2019 
activează în calitate de con-
sultant Serviciul comuni-
care al Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în 
Energetică.

Debutează literar în 1988 
cu nuvela „Fiicele tinere” în 
revista „Orizontul”

În 2008, prima sa car-
te, „Flori pentru urşii albi 
(Editura ARC, Chişinău, 
1997) a fost apreciată cu 
trei premii importante: Pre-
miul Uniunii Scriitorilor din 
Moldova (secţiunea debut), 
Premiul Fondului Literar 
din Moldova şi Premiul Sa-
lonului Naţional de carte, 
ediţia a şaptea.

A mai editat volumele de 

proză: „Temă cu fi cţiuni” 
(Editura Cartier, Chişinău, 
2004), pentru care i s-a 
acordat Premiul Fundaţiei 
Soros-Moldova; „Adio pen-
tru altă dată” (Editura Tipo 
Moldova, Iaşi, 2014); „O 
pată de culoare” (Editura 
Tipo Moldova, Iaşi, 2014); 
„Ora zburătorului” (Editu-
ra Pontos, Chişinău, 2020); 
„Ultima bătălie pierdută” 
(roman, Editura ARC, Chi-
şinău, 2020).

Colaborează de-a lungul 
anilor la revistele: „Basa-
rabia”, „Literatura şi arta”, 
„Columna”, „Contrafort”, 
„Tineretul Moldovei”, „Fe-
meia Moldovei” ş.a.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
(1994) şi al Uniunii Scriito-
rilor din România (1998).

Bibliografi e selectivă:
Bodrug, Iurie. Adio pentru altă 

data / Iurie Bodrug. – Iaşi : Tipo 
Moldova, 2014. – 283 p. 

Bodrug, Iurie. Flori pentru urşii 
albi / Iurie Bodrug. – Chişinău : 
Arc,1997. – 171 p. 

Bodrug, Iurie. O pată de cu-
loare / Iurie Bodrug. – Iaşi : Tipo 
Moldova, 2014. – 166 p.

Bodrug, Iurie. Ora zburătorului / 
Iurie Bodrug. – Chişinău : Pontos, 
2020. – 312 p. 

Bodrug, Iurie. Temă cu fi cţiuni / 
Iurie Bodrug. – Chişinău : Cartier, 
2004. – 160 p.

Bodrug, Iurie. Ultima bătălie 
pierdută / Iurie Bodrug. – Chișinău : 
Arc, 2020. – 332 p.

 ***
Ciocan, Iulian. De la semănă-

torism la postmodernism : [despre 
proza scriitorului Iurie Bodrug] // 
Ciocan, Iulian. Incursiuni în proza 
basarabeană / Iulian Ciocan. – 
Chişinău : Arc, 2004. – P. 18-20.

Trifan, Călina. Bodrug Iurie / 
Călina Trifan // Dicţionarul scri-
itorilor români din Basarabia : 
1812-2010. – Chişinău : Prut 
Internațional, 2010. – P. 58.

Trifan, Călina. Repere sigu-
re ale maturității / Călina Trifan // 
Țara. – 1998. – 7 apr. – P. 4.

Ana Ceban



Iunie este a şasea lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele patru luni gregoriene.
Luna durează 30 de zile, iar în jurul datei de 21 iunie este solstiţiu de vară, marcând ziua cea 

mai lungă a anului.
Iunie începe (astrologic) cu soarele în semnul Gemenilor şi sfârşeşte în semnul Racului. Din 

punct de vedere astronomic, luna iunie începe cu soarele în constelaţia Taurului şi se sfârşeşte 
cu soarele în constelaţia Gemenilor.

Numele lunii iunie (latină: Iunius) vine de la zeiţa romană Iuno, soţia lui Jupiter şi protectoarea 
femeilor măritate.

Grecii numeau luna iunie Skirophorion. În tradiţia poporului român luna iunie se numeşte 
Cireșar.

 

Iunie
2022

Luni   6 13 20 27  
Marți   7 14 21 28 
Miercuri 1 8 15 22 29
Joi   2 9 16 23 30
Vineri  3 10 17 24 
Sâmbătă 4 11 18 25 
Duminică 5 12 19 26 
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80 de ani de la stingerea din 

viaţă a lui Ioan Bâtcă, pictor, 
iconograf, unul dintre discipo-
lii lui Alexandru Plămădeală 
(1898 – 1 iun. 1942). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 158.

70 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Gavriil Rotică, 
poet român, pedagog, a votat 
Unirea Bucovinei cu România 
(1 mai 1881 – 1 iun. 1952). 

140 de ani de la naşterea lui 
Ion Antonescu, militar şi om 
de stat român, mareşal, şef  
al Marelui Stat Major, pim-
ministru al României, ataşat 
militar la Londra şi Paris, co-
mandant al Şcolii Superioare 
de Război, ministru de război 
(2/14 iun. 1882 – 1 iun. 1946). 
A se vedea şi art. din CN 2016, 
p. 172-174.

125 de ani de la naşterea lui 
Boris Şarapov, medic neuro-
chirurg, neurolog cu renume 
mondial, doctor habilitat în 
medicină, profesor universi-
tar, fondator al şcolii naţionale 
de neurochirurgie, ilustru sa-
vant (3 iun. 1897 – 22 noiem. 
1969).

100 de ani de la apariţia la 
Bucureşti a revistei avan-
gardiste „Contimporanul” 
(3 iun. 1922 – ian. 1932). A 
se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 166-167.

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Duiliu Zamfi rescu, 
poet, prozator şi dramaturg 
român, creator al romanului 
ciclic, diplomat, membru titu-
lar şi vice preşedinte al Acade-
miei Române (30 oct. 1858 –
3 iun. 1922). A se vedea şi art. 
din CN 2008, p. 353-354.

135 de ani de la naşterea lui 
Leon Donici-Dobronravov, 
romancier, publicist, drama-
turg, interpret, actor, regizor 
şi pianist (5 iun. 1887 – 26 mai 
1926). A se vedea şi art. din CN 
2006, p. 165-166; CN 2017, 
p. 233-234.

110 ani de la naşterea lui 
Alexandru Todea, episcop 
român unit şi deţinut politic, 

cardinal al Bisericii Greco-Ca-
tolice din România, numit de 
către Papa Ioan Paul al II-lea 
Mitropolit al Bisericii Româ-
ne Unite, membru de onoare 
al Academiei Române (5 iun. 
1912 – 22 mai 2002). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 158.

160 de ani de la naşterea 
lui Allvar Gulistrand, medic 
oftalmolog, doctor în oftal-
mologie, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c şi inventa-
tor suedez, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru fi ziologie şi 
medicină (5 iun. 1862 – 28 iul. 
1930). 

160 de ani de la naşterea 
lui Fhilipp Lenard, fi zician, 
doctor în fi zică şi profesor 
universitar german, membru 
al Academiei Regale Suede-
ze de Ştiinţe şi al Academiei 
Maghiare de Ştiinţe, laureat al 
Premiului Nobel pentru fi zică 
(7 iun. 1862 – 20 mai 1947). 

140 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Botezatu, mate-
matician, inginer, profesor, 
om de afaceri american, de 
origine nobilă basarabeană, 
unul dintre întemeietorii ştiin-
ţei despre dinamica zborului, 
inventator al unui model de 
elicopter (7 iun. 1882 – 1 febr. 
1940). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 158-159.

160 de la stingerea din via-
ţă a lui Barbu Catargiu, 
publicist, orator şi politician 
român, unul dintre cei mai re-
prezentantivi oameni politici 
ai sec. XIX (26 oct. 1807 – 
8 iun. 1862). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 306.

90 de ani de la naşterea lui 
Ion Bănică, dirjor de cor şi 
pedagog român (8 iun. 1932).

80 de ani de la naşterea lui 
Ioan Opriş, istoric român, 
muzeolog, doctor în istorie, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c, fondator al 
Muzeului Naţional Cotroceni 
(9 iun. 1942). 

50 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Grigore Alexan-

dru Benetato, fi ziolog, pato-
fi ziolog, profesor universitar 
român şi medic de renume 
mondial, membru al Acade-
miei Române, originar din 
Basarabia (18 noiem. 1905 – 
9 iun. 1972).

210 ani de la naşterea lui 
Johann Gottfried Galle, as-
tronom german, cunoscut 
pentru descoperirea planetei 
Neptun (9 iun. 1812 – 10 iul. 
1910). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 159-160.

100 de ani de la naşterea lui 
Aleksandr Maiko, sculptor 
(11 iun. 1922 – 1980). A se ve-
dea şi art. din CN 2012, p. 160.

90 de ani de la naşterea lui 
Spiridon Vangheli, poet, 
prozator, traducător, editor 
de cărţi pentru copii, cunos-
cut ca fi ind „tatăl lui Guguţă” 
(14 iun. 1932). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 169-170; CN 
2007, p. 185-187; CN 2012, 
p. 160-161.

140 de ani de la naşterea lui 
Ion Petrovici, fi lozof, eseist, 
memoralist, scriitor, orator, 
profesor şi om politic român, 
membru al Academiei Româ-
ne (14 iun. 1882 – 17 febr. 
1972). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 161-162.

85 de ani de la naşterea lui 
Petru Pavaliuc, biolog, doc-
tor în biologie, conferenţiar 
universitar, originar din Buco-
vina (14 iun. 1937 – 2015).

190 de ani de la naşterea lui 
Nicolaus August Otto, in-
ventator german, unul dintre 
artizanii lumii moderne, a fost 
inventatorul primului motor 
cu combustie internă care ar-
dea în mod efi cient combusti-
bilul direct într-o cameră cilin-
drică cu piston mobil (14 iun. 
1832 – 26 ian. 1891). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 185.

65 de ani de la naşterea 
Ecaterinei Stasii, medic 
alergolog-pediatru, doctor ha-
bilitat în medicină, profesor 
universitar, cercetător ştiinţifi c 
(15 iun. 1957).
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85 de ani de la naşterea 

Zamfi rei Mihail, lingvist, 
etnolog, paleolog bibliograf, 
doctor în fi lologie, şi profesor 
universitar român, cercetător 
ştiinţifi c principal şi onorifi c 
la Institutul de studii sud-est 
europene al Academiei Ro-
mâne, originară din Basara-
bia. Este fi ica preotului savant 
Paul Mihail (15 iun. 1937). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 187-189; CN 2012, p. 163-
164; CN 2017, p. 244-245.

100 ani de la naşterea lui 
Eugen Semeniuc, medic 
gastrochirurg, doctor habili-
tat în medicină, profesor uni-
versitar, cercetător ştiinţifi c, 
a realizat traducerea primului 
manual de Chirurgie în limba 
română (16 iun. 1922 – 2014).

75 de ani de la naşterea lui 
Ştefan Agopian, prozator şi 
publicist român  de origine ar-
meană (16 iun. 1947).

75 ani de la naşterea Nine-
lei Caranfi l, actriţă de teatru 
şi fi lm, Artistă a Poporului din 
Republica Moldova (17 iun. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 189-191; CN 2012, 
p. 164-166; CN 2017, p. 245-247.

70 de ani de la naşterea 
lui Anatol Mocanu, pictor 
(17 iun. 1952). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 166.

90 de ani de la naşterea lui 
Sabin Bălaşa, pictor, ilustras-
tor cineast şi scriitor român 
(17 iun. 1932 – 1 apr. 2008). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 171; CN 2017, p. 247-248.

140 de ani de la naşterea Şte-
faniei Mărăcineanu, chimist, 
fi zician, profesor universitar 
român, cercetător ştiinţifi c de 
talie internaţională, care a for-
mulat teorii despre radioactivi-
tate, radioactivitatea artifi cială 
şi procedeul de declanşare ar-
tifi cială a ploii (18 iun. 1882 – 
15 aug. 1944).

85 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Racu, compozi-
tor, pianist, organist, violonist, 
dirijor, pedagog şi arhidiacon 

(19 iun. 1937 – 27 apr. 2017). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 33.

60 de ani de la naşterea 
Ludmilei Furdui, pictor, 
scenograf, autor de costu-
me teatrale, meşter popular 
(19 iun. 1962).

140 de ani de la naşterea lui 
Ştefan Zeletin, fi lozof, scri-
itor, publicist, sociolog, eco-
nomist, profesor universitar 
român (19 iun. 1882 – 20 iul. 
1934). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 166-167.

100 ani de la naşterea lui 
Aage Niels Bohr, fi zician, 
specialist în fi zica nucleară, 
profesor universitar, cercetă-
tor ştiinţifi c danez, laureat al 
Premiului Nobel pentru fi zică 
(19 iun. 1922 – 8 sept. 2009). 

90 de ani de la naşterea 
lui Robert Rojdestvenski, 
poet, textier şi traducător rus 
(20 iun. 1932 – 29 aug.1994). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 171-172.

75 de ani de la naşterea lui 
Tudor Gheorghiţă, microbi-
olog, doctor habilitat în me-
dicină, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, inventator 
(21 iun. 1947 – 25 iun. 2004). 
A se vedea şi art. din CN 2017, 
p. 251-252.

370 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Inigo Jones, pictor, 
arhitect englez, primul arhi-
tect care a introdus arhitectura 
clasică a Romei şi Renaşterea 
italiană în Marea Britanie din 
Anglia, de la începutul peri-
oadei moderne (15 iul. 1573 – 
21 iun.1652).

140 de ani de la naşterea lui 
Rockwell Kent, pictor, grafi -
cian scriitor şi tipograf  ame-
rican (21 iun. 1882 – 13 mar. 
1971). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 173-174.

80 de ani de la naşterea lui 
Ion Manoli, doctor habilitat 
în fi lologie, profesor univer-
sitar, cercetător ştiinţifi c (22 
iun. 1942).

120 de ani de la naşterea lui 

Alexandru Ghika, matema-
tician român, doctor în mate-
matecă, profesor universitar, 
fondatorul şcolii româneşti 
de analiză funcţională (22 iun. 
1902 – 11 apr. 1964). A se vedea 
şi art. din CN 2014, p.148-149.

95 de ani de la naşterea lui 
Ion Pavalache, dirijor şi ma-
estru român de cor, originar 
din Basarabia (24 iun. 1927 – 
5 noiem. 2007).

170 de ani de la naşterea lui 
Friedrich Loeffl er, medic 
bacteriolog german, igienist, 
profesor universitar, cercetă-
tor ştiinţifi c, unul dintre fon-
datorii microbiologiei medica-
le (24 iun. 1852 – 9 apr. 1915).

200 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Ernst Theodor 
Amadeus Hoffman, scriitor, 
compozitor şi pictor german 
(24 ian. 1776 – 25 iun. 1822). 
A se vedea şi art. din CN 2006, 
p. 38-39; CN 2016, p. 40.

80 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Băcioi, matema-
tician, doctor în ştiinţe fi zi-
co-matematice, conferenţiar 
universitar, cercetător ştiinţifi c 
(25 iun. 1942).

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Nicolae Străjescu, 
medic, doctor în medicină, 
profesor universitar, savant de 
talie mondială (17 dec. 1876 – 
27 iun. 1952). .

60 de ani de la naşterea lui 
Iurie Bulat, medic oncolog-
chimio-terapeut, doctor habi-
litat în medicină, profesor uni-
versitar, cercetător ştiinţifi c şi 
inventator (27 iun. 1962).

135 de ani de la naşterea lui 
Emanoil Bucuţă (Popes-
cu), prozator, poet, eseist şi 
bibliograf  român, membru 
corespondent al Academiei 
Române (27 iun. 1887 – 7 oct. 
1946). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 168-169.  

120 de ani de la naşterea 
lui Petre Vancea, medic of-
talmolog român, profesor 
universitar, preparatorul me-
dicamentului ETO (tratarea 
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miopiei), membru al Acade-
miei Române (27 iun. 1902 – 
19 dec. 1986).

150 de ani de la naşterea lui 
Vasile Gheorghiu, profesor 
teolog român, doctor în teo-
logie, membru de onoare al 
Academiei Române (28 iun. 
1872 – 29 noiem. 1959).

110 ani de la naşterea lui 
Sergiu Celibidache, compo-

zitor, dirijor, pianist, profesor 
român, membru de onoare al 
Academiei Române (28 iun. 
1912 – 14 aug. 1996). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 176-
177; CN 2012, p. 169-170.

310 ani de la naşterea lui 
Jean-Jacques Rousseau, scri-
itor, fi lozof, compozitor fran-
cez, unul dintre cei mai iluştri 
gânditori ai iluminismului 

(28 iun. 1712   ̶  2 iul. 1778). 
A se vedea şi art. din CN 2002, p. 
177-179; CN 2012, p. 170-171.

75 de ani de la naşterea lui 
Lică Sainciuc, artist plas-
tic, arhitect, grafi cian, istoric 
de artă, cineast şi cercetător 
(29 iun. 1947). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 196 -197; CN 
2017, p. 257-258.
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Ion ANTONESCU
1882-1946

Militar şi om de stat ro-
mân, mareşal, şef  al Marelui 
Stat-Major, prim-ministru 
al României şi conducător 
al statului român. Una din-
tre cele mai controversate 
personalităţi ale istoriei Ro-
mâniei. 

S-a născut la 2 iunie 1882, 
la Piteşti. A decedat la 1 iu-
nie 1946, la Jilava, Ilfov. 

A urmat Şcoala fi ilor de 
militari Craiova (1898-1902); 
Şcoala Militară de Infanterie 
şi Cavalerie (1902-1904); 
Şcoala Specială de Ofi ţeri 
de Cavalerie din Târgovişte 
(1905-1906); Şcoala Supe-
rioară de Război din Bucu-
reşti (1909-1911). A făcut 
stagiu la Marele Stat Major 
(1911-1912) şi la Şcoala de 
Observatori Aerieni (1912-
1913), fi ind între timp pro-
movat căpitan. După Primul 
Război Mondial a urmat un 
stagiu de pregătire la Acade-
mia Militară de la Saint-Cyr 
din Franţa. 

A fost repartizat la Regi-
mentul 1 Roşiori. În 1908, 
a fost avansat locotenent. A 
îndeplinit de tânăr diverse 
funcţii de comandă mili-
tară. În timpul celui de-al 
Doilea Război Balcanic a 
fost şef  al Biroului Opera-
ţii al Diviziei 1 Cavalerie. 
A fost avansat la gradul de 
maior (1916), iar în 1920 la 

gradul de colonel.
În Primul Război Mondi-

al, în calitate de şef  al Statu-
lui Major al Armatei I, parti-
cipă la elaborarea planurilor 
de apărare a Moldovei şi la 
luptele de la Mărăşeşti şi Oi-
tuz din vara anului 1917. 

În perioada interbelică 
a fost comandant al Şco-
lii Speciale de Cavalerie de 
la Târgovişte (1920-1922), 
al Centrului de Instruc-
ţie a Cavaleriei din Sibiu 
(1920-1926), ataşat militar 
al României la Paris (1923) 
şi Londra (1926), coman-
dant al Şcolii Superioare 
de Război din Bucureşti 
(1927-1929, 1931-1933), 
şef  al Marelui Stat-Major 
al Armatei Române (1933-
1934), post din care pleacă 
în urma neînţelegerilor cu 
Carol II şi camarila sa. În 
1937-1938, a deţinut func-
ţia de ministru al apărării. A 
fost avansat general de ar-
mată (1937).

În iulie 1940 i se fi xează 
domiciliu forţat la mănăs-
tirea Bistriţa (jud. Vâlcea), 
din cauza legăturilor cu legi-
onarii şi a demisiei sale din 
armată, în semn de protest 
pentru cedarea Basarabiei.

Se impune opiniei publice 
ca personalitate puternică, 
austeră şi autoritară, iar ca 
ministru al Apărării critică 
politica regelui. În urma ce-
dărilor teritoriale din vara 
anului 1940, Carol al II-lea 
se găsea într-o situaţie difi -
cilă. Pe 5 septembrie 1940, 
regele l-a numit pe genera-
lul Ion Antonescu preşe-
dinte al Consiliului de Mi-
niştri şi i-a conferit puteri 
depline pentru conducerea 
statului român (1940-1944). 
În ziua următoare, Carol al 
II-lea a abdicat în favoarea 

fi ului său Mihai I şi a pă-
răsit ţara. Ion Antonescu a 
concentrat în mâinile sale 
atributele esenţiale ale pu-
terii legislative şi executive, 
constituind o guvernare de 
coaliţie cu legionarii. Gu-
vernarea alături de legionari 
s-a dovedit a fi  de scurtă du-
rată. La încercarea lui Anto-
nescu de a stopa infl uenţa 
şi abuzurile legionarilor, a 
izbucnit o rebeliune legio-
nară (21-23 ianuarie 1941), 
înăbuşită de Antonescu cu 
sprijinul armatei, înlăturân-
du-i de la putere, lichidând 
mişcarea. A fost avansat la 
gradul de mareşal (1941). 

S-a angajat în războiul 
împotriva URSS alătur i de 
Germania pentru recupe-
rarea Basarabiei, a Nordu-
lui Bucovinei şi anularea 
Dictatului de la Viena, în 
urma căruia nord-vestul 
Transilvaniei fusese atribu-
it Ungariei. La 23 august 
1944, Regele Mihai, spriji-
nit de principalele partide 
politice, l-a destituit pe Ion 
Antonescu şi l-a arestat. 
În septembrie 1944 a fost 
predat sovieticilor şi dus la 
Moscova. În aprilie 1946 va 
fi  predat noilor autorităţi de 
la Bucureşti, judecat în aşa-
numitul „proces al marii 
trădări naţionale”, condam-
nat la moarte şi executat 
lângă închisoarea Jilava (1 
iunie 1946). 

A fost decorat de Rege-
le Ferdinand I cu cea mai 
înaltă decoraţie de război 
românească: Ordinul „Mi-
hai Viteazul” clasa a III-a 
(1919); clasele II şi I (1941), 
pentru eliberarea teritorii-
lor româneşti. După 1990, 
regizorul Sergiu Nicolaescu 
a turnat fi lmul „Oglinda”, 
în care Mareşalul apare în 
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rolul central, bine fl ancat de 
anturajul său de epocă. În 
ultimii 30 de ani au apărut 
sute de monografi i consa-
crate lui Ion Antonescu, iar 
un top recent îl menţine în 
lista celor 100 de români de 
seamă ai sec. XIX-XX.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2016”. – 
Chişinău, 2015. – P. 172-174.

Bibliografi e selectivă:
Botez, Dan. Ion Antonescu : 

Destinul unui Mareşal al Români-
ei / Dan Botez. – Craiova : Scrisul 
românesc, 2012. – 312 p. 
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Materialele conferinţei ştiinţifi ce 
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că, 2009. – P. 46-48. 
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Roma : Nagard, 1990. – P. 8-27. 
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nescu // Nicolescu, Nicolae C. Şefi i 
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Editura Meronia, 2003. – P. 313-
324.

Regele Mihai și mareșalul Ion 
Antonescu inspectând trupele 

române din Basarabia, 1941 // 
Antologia fotografi ei basarabe-
ne = Antology of the bessarabian 
photography. – Chişinău : [S. n.], 
2014. – P. 73.

Xeni, Constantin. Generalul 
Ion Antonescu // Xeni, Constantin. 
Figuri ilustre din epoca României 
Mari / Constantin Xeni. – București : 
Oscar Print, 2009. – P. 128. 

Natalia-Maria Șveț                                                                                                                                             

Duiliu ZAMFIRESCU
1858-1922

Poet, prozator şi drama-
turg român, politician, di-
plomat, membru titular şi 
vicepreşedinte al Academiei 
Române.

S-a născut la 30 octom-
brie 1858, în comuna Plăgi-
neşti (azi Dumbrăveni), jud. 
Vrancea, Ţara Românească. 
A decedat la 3 iunie 1922, 
mănăstirea Agapia, jud. 
Neamţ, România. A fost 
înmormântat în Cimitirul 
Sudic din Focşani.

Tatăl său a fost arendaş şi 
ajutor de primar în Focşani. 
Mama a fost iubitoare de 
muzică şi literatură şi a avut 
o infl uenţă mare în educa-
ţia copiilor. Clasele primare 
le-a urmat la Şcoala nr. 1 
şi Gimnaziul din Focşani 
(1869-1873). Şi-a conti-
nuat studiile la Bucureşti, 
la Liceul „Matei Basarab” 
(1873-1876).

A urmat studiile la Facul-
tatea de Drept de la Univer-
sitatea din Bucureşti (licen-

ţiat în 1880), unde leagă o 
strânsă prietenie cu Duiliu 
Ioanin-Romanov, viitor 
magistrat. Din adolescenţă 
s-a arătat atras de lectură. În 
anii studenţiei a fost intere-
sat şi de unele cursuri de la 
Facultatea de Litere, când a 
fost marcat de descoperirea 
unor mari romantici: Hugo, 
Musset, Lamartine.

După absolvirea facultăţii 
a fost numit procuror su-
pleant la tribunalul din Hâr-
şova, iar în 1881 procuror 
la Târgovişte, apoi avocat şi 
redactor la „România libe-
ră” (1880-1884). În 1885, a 
intrat prin concurs, funcţio-
nar la Ministerul de Exter-
ne. Concomitent a predat 
limba română la Liceul „Sf. 
Gheorghe”. De asemenea, 
a început să se asocieze cu 
cercul „Junimea” şi a înce-
put să scrie pentru revista 
„Convorbiri Literare”, adu-
când scrierile sale în atenţia 
lui Titu Maiorescu.

După trei ani a îmbrăţişat 
cariera diplomatică şi a fost 
secretar de legaţie la Roma, 
până în 1906. În 1892 a fost 
transferat la Atena, iar în-
tre 3 noiembrie 1892 şi 1 
octombrie 1894 s-a afl at, 
tot ca secretar de legaţie, la 
Bruxelles. A activat 18 ani 
în cariera diplomatică.

După revenirea în ţară a 
fost secretar general la Mi-
nisterul de Externe (1906). 
În acea perioadă adesea se 
retrăgea la vila sa din comu-
na Faraoanele, în apropiere 
de Odobeşti.

În 1909 a fost numit mi-
nistru plenipotenţiar şi tri-
mis al Regatului României 
la Comisia Dunării.

A fost eliberat din func-
ţia sa diplomatică în 1913, 
într-o perioadă în care Ma-
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iorescu a devenit premier 
al cabinetului Partidului 
Conservator. A fost învinu-
it pentru declaraţii antipa-
triotice după raportul unui 
ofi ţer al armatei.

În timpul Primului Răz-
boi Mondial, în urma ocu-
pării sudului României de 
către Puterile Centrale, a 
urmat autorităţile române 
în refugiul lor din Iaşi.

A activat o vreme, în anul 
1918, în Basarabia, fi ind 
numit comisar general al 
guvernului român în Ba-
sarabia, după Unirea pro-
clamată de Sfatul Ţării, la 
27 martie 1918, şi a activat 
până în iunie 1918. 

Până la sfârşitul anului 
1918, a devenit membru 
fondator al Partidului Po-
pular, condus de genera-
lul Alexandru Averescu şi 
a editat vocea mişcării din 
Iaşi, „Îndreptarea” .Sub cel 
de-al doilea cabinet Averes-
cu, a ocupat funcţia de mi-
nistru de externe (martie-
iunie 1920), apoi preşedinte 
al Camerei Deputaţilor. 

După război, a fost mi-
nistru de externe în Guver-
nul Averescu (13 martie-13 
iunie 1920). În iulie 1921, 
a fost implicat în proiecte 
de încoronare a  Ferdinand 
I drept „rege al României 
Mari”. Zamfi rescu este au-
torul unei opere variate: po-
ezie lirică şi epică, nuvele şi 
romane, teatru.

A debutat cu un ciclu de 
poezii în 1877, în revista 
„Ghimpele” şi „Resboiul” 
(1878), a publicat o colecţie 
de poezii „Fără titlu” (1883), 
„Imnuri păgâne, poezii 
nouă” (1897), „Poezii nouă” 
(1899) ş. a. A semnat nuve-
listică, adunată în volumele 
„Novele” (1888), „Frica” 

(1895), „O muză” (1922) ş. a. 
Cea mai importantă con-

tribuţie a sa în literatura ro-
mână o reprezintă romanele 
sale din Ciclul „Comăneşte-
nilor” (apărute între 1894 
şi 1910): „Viaţa la ţară” 
(1894), „Tănase Scatiu” 
(1895), „În război” (1898), 
„Îndreptări” şi „Anna” 
(1906), romane scrise la 
Roma. Este autorul pri-
mului roman epistolar din 
literatura română: „Lydda” 
(1911). A mai semnat ro-
manele: „În faţa vieţii” (ro-
man de debut, 1884), „Alte 
orizonturi” (1894),

„Lume nouă şi lume ve-
che” (1895), „Furfanţo” 
(1911), „Pe Marea Neagră” 
(1919). ş. a. 

A colaborat la mai multe 
publicaţii periodice ale tim-
pului, precum: „Literatorul”, 
„România liberă”, „Convor-
birilor literare”, „Familia”, 
„Ateneul român”, „Literatu-
ră şi artă română”, „Revista 
literară”, „Noua revistă ro-
mână”, „Luceafărul”, „Re-
vista idealistă” , „Ramuri”, 
„Flacăra”, „Îndreptarea”. 

Întru înveşnicirea nume-
lui scriitorului, Liceul Te-
oretic din Odobesti şi Bi-
blioteca Judeţeană „Duiliu 
Zamfi rescu” Vrancea din 
Focşani îi poartă numele.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2008”. – 
Chişinău, 2008. – P. 353-354.
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Maria S. Ciobanu

Gheorghe BOTEZATU
1882-1940

       
Matematician, profesor, 

inginer şi inventator ame-
rican, de origine română, 
considerat unul dintre în-
temeietorii ştiinţei despre 
dinamica zborului aerona-
velor. 

S-a născut la 7 iunie 1882, 
într-o familie de nobili din 
Basarabia. A decedat la 1 
februarie 1940, la Dayton, 
Ohio (SUA). 

A urmat cursurile liceale 
din Chişinău; cursurile Fa-
cultăţii de Ştiinţe Natura-
le din cadrul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi. Şi-a continuat studiile 
la Institutul Politehnic din 
Harkov (1902-1908), de-
venind inginer. În paralel, 
între 1905-1907, a studiat 
la Institutul Electrotehnic 
Montefi ore din Liège (Bel-
gia). În perioada 1908-1909, 
face studii postuniversitare 
la Universitatea Göttingen 
şi Universitatea Humboldt 
din Berlin. În anul 1910, 
pleacă la Paris, iar în 1911, 
susţine teza de doctor la 

Sorbona cu tema „Étude de 
la stabilité de l’aéroplane”, 
fi ind creditat ca primul în 
lume care a făcut un astfel 
de studiu în domeniul avi-
aţiei.

A ţinut cursuri de meca-
nică teoretică, aerodinamică 
la Colegiul Militar de Avia-
ţie şi la Facultatea de Con-
strucţii Navale din cadrul 
Institutului Politehnic din 
Petrograd (Sankt Peters-
burg, Rusia) (1911-1916). 

Proiectează şi constru-
ieşte în 1917 un avion cu 
stabilitate absolută – sistem 
Botezatu, pe care îl testează 
în zbor. Sistemul Botezatu 
avea în compunere un sis-
tem giroscopic de control 
reprezentând prima formă 
de pilot automat din aviaţie. 
În perioada 1917-1918, este 
director al Laboratoarelor 
de aerodinamică din Odesa, 
consultant ştiinţifi c la Minis-
terul de Război şi la Ministe-
rul Educaţiei din Rusia.

În 1918, emigrează în 
SUA, unde devine direc-
tor al Laboratorului de Ae-
rodinamică şi profesor la 
Universitatea din Dayton, 
Ohio. Lucrează ca expert în 
aerodinamică la Comitetul 
Naţional Consultativ pentru 
Aeronautică (NACA) din 
Washinghton (1919). A fost 
„Visting professor” la uni-
versităţi şi institute de cerce-
tare americane, Universita-
tea Washington din Chicago, 
Universitatea din Columbia, 
Universitatea din Michigan 
(1919-1921). A efectuat 
cercetări fundamentale care 
i-au adus celebritatea.

A elaborat teoria generală 
a elicei propulsive, bazată 
pe calcule originale efectua-
te de el şi a dezvoltat teoria 
elicopterului. A desfăşurat 

o intensă activitate ştiinţifi -
că şi în domeniul aerodina-
micii. A elaborat şi a publi-
cat lucrarea de referinţă în 
aeronautică „Teoria gene-
rală a rotoarelor paletate”, 
apreciată de aerodinamici-
enii timpului. A realizat în 
studiile pe care le-a făcut 
privind trai ectoriile posibile 
între Pământ şi Lună o mul-
ţime de variante posibile de 
urmat. Aceste calcule au 
fost utilizate de specialiştii 
de la NASA care au pre-
gătit programele de cerce-
tare pentru spaţiul cosmic 
„Apollo”. A fost şeful echi-
pei de matematicieni care a 
lucrat la proiectul rachetei.

În 1921 semnează un con-
tract cu armata SUA pentru 
a construi cel mai mare eli-
copter din lume. Aparatul, 
realizat, după o concepţie 
originală, a fost pilotat mai 
întâi la 18 decembrie 1922, 
apoi a fost testat cu succes, 
având două persoane la 
bord, în ianuarie 1923.

A fost fondator şi pre-
şedinte al fi rmelor „De 
Bothezat Impeller Co” 
(constructoare de ventila-
toare, New York, 1926), 
„Helicopter Corporation 
of  America” (1937). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 158-159. 

Bibliografi e selectivă:
Botezatu Gheorghe // Dicţionar 

enciclopedic : În 7 vol. Vol. 1. – 
Bucureşti : Editura Enciclopedică, 
1993. – P. 246.

Botezatu Gheorghe // Dicţionar 
enciclopedic ilustrat junior : Nume 
proprii. – Chişinău : Cartier, 2004. – 
P. 199.  

Botezatu Gheorghe // Mic dic-
ţionar enciclopedic. – Bucureşti : 
Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedi-
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că, 1986. – P. 225.  

Roşca, Denis. Botezatu Ghe-
orghe // Roşca, Denis. Cartea de 
aur a Basarabiei şi a Republicii 
Moldova / Denis Roșca. – Chişi-
nău : Pontos, 2016. – P. 74-75.  

Ţarălungă, Ecaterina. Botezatu 
Gheorghe // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Țarălungă. – 
Bucureşti : Litera Internaţional, 
2011. – P. 109-110.

Natalia-Maria Șveț               

Ioan OPRIȘ
1942

Istoric, muzeolog, doctor 
în istorie, profesor universi-
tar, cercetător ştiinţifi c ro-
mân, fondator al Muzeului 
Naţional Cotroceni. 

S-a născut la 9 iunie 1942, 
la Lechinţa de Mureş, jude-
ţul Mureş. 

A absolvit Liceul nr 2 din 
Turda (1956-1960). În anii 
1960-1965, îşi face studii-
le la Universitatea „Babeş 
Bolyai” din Cluj-Napoca 
şi Facultatea de Istorie a 
Universităţii din Bucureşti. 
Urmează studiile de doc-
torat la aceeaşi universitate 
(1977-1983). Susţine teza 
de doctor în istorie (1983), 
specialitatea Istoria artei. 
Şi-a început activitatea 

ca profesor de istorie la 
şcolile generale din Pelinu 
şi Dormărunt, judeţul Ia-
lomiţa (1965-1971). A fost 
instructor în cadrul Centru-
lui Special de Perfecţionare 
a Personalului din Sistemul 
Culturii (1971-1975). Ac-

tivează în calitate de şef  al 
Serviciului evidenţă, studii, 
valorifi care din cadrul Di-
recţiei Patrimoniului Cul-
tural Naţional (1975-1977); 
inspector coordonator 
(1977-1982) la Direcţia Eco-
nomică a Protejării Patrimo-
niului Cultural Naţional; re-
dactor principal la Editura 
Ştiinţifi că şi Enciclopedică 
(1982-1990); coordonator 
şi director al Direcţiei Mu-
zeelor şi Colecţiilor (1990-
1991); director general al 
Muzeului Naţional Cotro-
ceni (1991-1994); director 
general al Direcţiei Protec-
ţia şi Valorifi carea Patrimo-
niului Cultural Naţional al 
Ministerului Culturii (1993-
1994); cercetător ştiinţifi c 
la Muzeul Satului din Bucu-
reşti (1994-1999); profesor 
universitar, Universitatea 
„Valahia” din Târgovişte 
(1999, 2004-2008); secretar 
de stat pentru Patrimoniul 
Cultural Naţional la Mi-
nisterul Culturii şi Cultelor 
(2001-2004); cercetător şti-
inţifi c principal, şef  de sec-
ţie la Muzeul Naţional de 
Istorie a României (2009).

A contribuit la pregăti-
rea legislaţiei specializate; 
coordonarea unor proiecte 
de valorifi care muzeală şi 
a monumentelor istorice; 
consolidarea instituţiilor 
specializate în perioada de 
tranziţie; susţinerea şi con-
solidarea corpului profesio-
nal. În 2008, din iniţiativa sa 
a fost creat Centrul Naţional 
de Cercetare şi Documenta-
re în Domeniul Muzeologiei 
„Radu Florescu” în cadrul 
Muzeului Naţional de Is-
torie a României. Conduce 
stagii doctorale în muzeo-
grafi e.

Este coautor la cataloage 

de expoziţii, coordonator 
de proiecte speciale, autor 
de seturi diapozitive şi fi lme 
documentare: „Ocrotirea 
patrimoniului cultural na-
ţional” (1976); „Ocrotirea 
monumentelor istorice din 
România” (1988); „Monu-
mente istorice din Tran-
silvania” (1989); „Balcic” 
(1992); „Muzeul Naţional 
Cotroceni” (1993); „Obice-
iuri tradiţionale la români” 
(1999); „Constantin Brân-
cuşi” (2001-2005) etc.

Un obiectiv de interes 
prioritar pentru Ioan Opriş 
a fost promovarea unor 
relaţii intense de sprijin şi 
cooperare culturală cu ro-
mânii din afara graniţelor 
României, în special cu cei 
din Basarabia.

A fost referent ofi cial la 
peste 18 lucrări de doctorat, 
inclusiv la lucrări de docto-
rat elaborate de cercetători 
şi muzeografi  din Republica 
Moldova, susţinute în Ro-
mânia sau la Chişinău. 

Începând cu 1991, este 
participant activ la manifes-
tările ştiinţifi ce organizate 
la Chişinău de muzeele naţi-
onale din republică, la semi-
narele internaţionale orga-
nizate de diverse organisme 
internaţionale europene.

A efectuat călătorii de do-
cumentare: Olanda, Iugos-
lavia, Belgia, Italia, Germa-
nia, SUA, Austria, Franţa, 
Anglia.

Membru fondator al 
Asociaţiei Române pentru 
Patrimoniu, membru fon-
dator al Forumului Montan 
din România, membru fon-
dator şi vicepreşedinte al 
Asociaţiei Române pentru 
Multimedia Activă. 

Laureat al Premiului Aca-
demiei Române (1974); al 
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Premiului Academiei Ro-
mâne „George Oprescu” 
(1994). A fost decorat cu 
Ordinul pentru Merit în 
grad de Cavaler (2002); Or-
dinul „Stela della Slidarietà 
Italiana” în grad de mare 
ofi ţer (2004).

Bibliografi e selectivă:
Opriş, Ioan. Alexandru Lapeda-

tu în cultura românească : (Contri-
buţii la cunoaşterea vieţii politice 
şi culturale româneşti din peri-
oada 1918-1947) / Ioan Opriş. – 
Bucureşti : Editura Ştiinţifi că, 
1996. – 362 p.

Opriş, Ioan. Cercuri culturale di-
sidente / Ioan Opriş. – Bucureşti : 
Univers Enciclopedic, 2001. – 421 p. 

Opriş, Ioan. Comisiunea mo-
numentelor istorice / Ioan Opriş. – 
Bucureşti : Editura Enciclopedică, 
1994. – 168 p. 

Opriş, Ioan. Istoria muzeelor 
din România / Ioan Opriş. – Bu-
cureşti : Museion, 1994. – 158 p. 

Opriş, Ioan. Istoricii şi securita-
tea / Ioan Opriş. – Bucureşti : Edi-
tura Enciclopedică, 2004. – 710 p. 

Opriş, Ioan. Ocrotirea patri-
moniului cultural : Tradiţii, destin, 
valoare / Ioan Opriş. – Bucureşti : 
Meridiane, 1986. – 242 p.

Opriş, Ioan. Protejarea mărturii-
lor cultural-artistice din Transilvania 
şi Banat după Marea Unire / Ioan 
Opriş. – Bucureşti : Editura Ştiinţi-
fi că şi Enciclopedică, 1988. – 291 p. 

***
Opriş, Ioan. Realități basarabene 

înainte de Unire / Ioan Opriș // Dialo-
gica. – 2019. – Nr 3. – P. 49-56. 

Opriş, Ioan. Vasile Stoica în 
Statele Unite ale Americii, pen-
tru România Mare / Ioan Opriș // 
Magazin istoric. – 2019. – Nr 4. – 
P. 66-70. 

***
Opriș Ioan // Enciclopedia per-

sonalităţilor din România : Lucrare 
principală. – Bucureşti : Hübners 
Who is Who, 2006. – P. 630.  

Ploșniță, Elena. Opriș Ioan // 
Ploșniță, Elena. Enciclopedia mu-
zeologiei din Republica Moldova / 
Elena Ploșniță, Mihai Ursu. – 
Chișinău : Bons Offi  ces, 2011. – 
P. 187-189. 

Natalia-Maria Șveț

Grigore Alexandru 
BENETATO
1905-1972

 
Fiziolog, patofi ziolog, 

profesor universitar şi me-
dic român de renume mon-
dial, originar din Basarabia.

S-a născut la 18 noiem-
brie 1905, la Chişinău. A 
decedat la 9 iunie 1972, la 
Bucureşti.
Şi-a făcut studiile la lice-

ul „Alexandru Donici” din 
Chişinău. Urmează cursuri-
le Facultăţii de Medicină a 
Universităţii din Cluj (1923-
1929). Susţine teza de doc-
tor în ştiinţe medicale şi în 
chirurgie cu tema „Contri-
buţiuni la studiul metabolis-
mului lipidelor” (1929). Şi-a 
continuat specializarea la 
catedrele universităţilor din 
Berlin şi Heidelberg (1931-
1932).

A trecut toate treptele 
ierarhice ale învăţământu-
lui superior: preparator de 
biochimie la Institutul de 
Biochimie din Cluj (1925-
1927), asistent (1927-1931), 
şef  de lucrări la Catedra de 
Fiziologie (1931-1937), pro-
fesor titular de fi ziologie la 
Facultatea de Medicină din 
Cluj (1937-1958); profesor 
la Institutul de Medicină şi 
Farmacie, şef  al Catedrei de 
fi ziologie (1958); director 
al Institutului de Fiziologie 
Normală şi Patologică „D. 
Danielopolu” din Bucureşti 

(1949-1958).
S-a consacrat cercetărilor 

de chimie fi ziologică în ra-
port cu problemele alimen-
taţiei, ale regimului de efort, 
ale capacităţii funcţionale a 
diverselor organe.

A efectuat anchete în me-
diul muncitoresc şi ţărănesc; 
a studiat rolul sistemului 
nervos central în procesele 
imunologice şi endocrinolo-
gice, iniţiind cercetări de fi zi-
ologia efortului şi a muncii. 
Pentru prima dată în lume, 
a stabilit rolul anabolizant al 
secreţiei corticosuprarenale. 

A studiat mediaţia umo-
rală a infl uxului nervos în 
centrii vegetativi bulbari şi 
hipotalamici; a perfecţio-
nat esenţial modelul „ca-
pului izolat”, imaginat de 
Heymans, prin care a de-
monstrat procesul de neu-
ro-imuno-modelare.

A adus numeroase con-
tribuţii în domeniul fi zio-
logiei glandelor endocrine, 
fi ziologiei sistemului nervos, 
fi ziologiei clinice şi patolo-
gice, fi ziologiei musculare, 
conservării sângelui, imuno-
logiei, biochimiei, medicinei 
sportive, medicinei aerospa-
ţiale, fi ziologiei muncii etc.

Pe parcursul anilor a fost 
redactor responsabil la mai 
multe reviste ştiinţifi ce: 
„Studii şi cercetări de fi zi-
ologie” (1955-1963), „Re-
vista de fi ziologie normală 
şi patologică” (1955-1967), 
„Revue Roumaine de Phy-
siologie” (1964-1972). 

A scris tratate, mono-
grafi i de fi ziologie şi peste 
400 de articole ştiinţifi ce 
în diferite reviste ştiinţifi ce 
naţionale şi internaţiona-
le: „Elemente de fi ziologie 
medicală” (1934, în 2 vol., 
în colab.); „Consideraţiuni 
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generale asupra fi ziologiei 
efortului fi zic” (1938); „Pro-
blrma alimentaţiei pentru 
individ şi societate” (1939); 
„Transfuzia cu sânge con-
servat (1943); „Sistemul 
nervos central şi funcţiunea 
de apărare” (1944); „Tratat 
elementar de fi ziologie”; 
„Contribuţiuni la studiul 
factorului Rh” (1947); „Me-
canisme de reglare cortico-
viscerale” (1957); „Elemen-
te de fi ziologie normală şi 
patologică” (1962, în 2 vol.); 
„Metodele bioradioteleme-
trice în medicină” (1971).

Pe parcursul activităţii di-
dactice şi ştiinţifi ce la Cluj, 
Sibiu şi Bucureşti, a format 
o şcoală de savanţi remar-
cabili şi profesori de fi zio-
logie, fi ziopatologie, farma-
cologie şi biofi zică, printre 
care se numără: Ion R. Ba-
ciu; Ion Haulică; P. Dere-
venco; C. Opriş; V. Vasiles-
cu;  Marcel Uluitu; Wanda 
Witebscki; Gh. Ursan; P. 
Groza; Viorica Miulescu; 
A. Cojocaru etc.

A fost membru al Socie-
tăţii de Chimie Biologică 
din Paris; al Societăţii rega-
le de medicină din Londra; 
al Societăţii medicale „J. 
E. Purkine” din Praga; al 
Societăţii de fi ziologie din 
URSS; al Academiei de As-
tronautică din Paris. Mem-
bru titular al Academiei Ro-
mâne (1955) şi al Academiei 
de Ştiinţe Medicale (1969).

I s-a decernat Premiul 
Oroveanu al Academiei Ro-
mâne pentru lucrarea „Ele-
mente de fi ziologie medica-
lă” (1934); Premiul de Stat 
„Meritul Sanitar” cl. I (1942) 
şi ordinul „Meritul Sanitar” 
clasa a II-a (1970). O stradă 
din Cluj-Napoca îi poartă 
numele.

Bibliografi e selectivă:
Baciu, Gheorghe. Grigore Ale-

xandru Benetato // Baciu, Gheor-
ghe. Personalități notorii ale nea-
mului : 140 de destine / Gheorghe 
Baciu. – Chișinău : [S. n.], 2018. – 
P. 139-140.

Benetato Grigore Alexandru // 
Clujeni ai secolului 20 : Dicţionar 
esenţial. – Cluj-Napoca : Casa 
cărţii de ştiinţă, 2000. – P. 36.

Benetato Grigore Alexandru // 
Dicţionar enciclopedic ilustrat ju-
nior : Nume proprii. – Chişinău : 
Cartier, 2004. – P. 160.

Benetato Grigore Alexandru // 
Dicţionar enciclopedic : În 7 vol. 
Vol. 1. – Bucureşti : Editura Enci-
clopedică, 1993. – P. 202.

Benetato Grigore Alexandru // 
Personalităţi ale ştiinţei : Mic dicţi-
onar. – Bucureşti : Editura Ştiinţifi -
că şi Enciclopedică, 1977. – P. 29.  

Benetato Grigore Alexan-
dru // Personalităţi românești 
ale științelor naturii și tehnicii : 
Dicționar. – Bucureşti : Editura Şti-
inţifi că şi Enciclopedică, 1982. – 
P. 58-59.  

Rusu, Dorina N. Benetato Gri-
gore Alexandru // Rusu, Dorina 
N. Membrii Academiei Române : 
1866-2003 : Dicţionar / Dorina N. 
Rusu. – Bucureşti : Editura Enci-
clopedică ; Editura Academiei Ro-
mâne, 2003. – P. 102.

Ţarălungă, Ecaterina. Beneta-
to Grigore Alexandru // Ţarălungă, 
Ecaterina. Enciclopedia identităţii 
româneşti. Personalităţi / Ecateri-
na Țarălungă. – Bucureşti : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 87.

Natalia-Maria Șveț

Spiridon VANGHELI
1932

Prozator, poet, traducă-
tor, editor de cărţi pentru 
copii, cunoscut ca „tatăl lui 
Guguţă”, Scriitor al Popo-
rului.

S-a născut la 14 iunie 
1932, în satul Grinăuţi, ju-
deţul Bălţi (azi, r-nul Râş-
cani).

A absolvit clasele primare 
în satul natal (1939-1944). 
Ulterior a studiat la Şcoala 
Nr. 1 din or. Bălţi (1944-
1946), şi la Şcoala medie 
din satul Pelinia, raionul 
Drochia (1946-1950).

Între anii 1950-1955 a ur-
mat cursurile la Institutul 
Pedagogic „Ion Creangă” 
din Chişinău (azi, Univer-
sitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”). După ab-
solvire a fost recomandat la 
studii de doctorat, la Insti-
tutul de Literatură din Mos-
cova.
Şi-a început activitatea în 

calitate de profesor la Şcoala 
medie din Năpădeni (1957), 
profesor de matematică la 
Şcoala din satul Sângereii 
Noi, raionul Sângerei. 

Din 1960 a revenit la Chi-
şinău şi a activat în calita-
te de redactor la editurile 
„Cartea Moldovenească” şi 
„Lumina”.

În 1964 devine membru 
al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova. 
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Între anii 1968-1993 este 
consultant literar la Uniu-
nea Scriitorilor din Moldo-
va, responsabil pentru Sec-
ţia literară pentru copii.

În 1991 a fost ales preşe-
dinte al Centrului PEN din 
Moldova – fi lială a Asocia-
ţiei Mondiale a Scriitorilor. 

Din 1994 este director al 
Editurii „Turturica” (Olti-
ţa) din Chişinău.
Şi-a consacrat activitatea 

scrisului, în mod special a 
scris pentru copii.

Debutează în 1962 cu pla-
cheta de versuri pentru co-
pii „În ţara fl uturilor”.

În activitatea sa de peste 
jumătate de secol, maestrul 
a scos de sub tipar o serie 
de volume, printre acestea: 
„Băieţelul din coliba albas-
tră” (1964), „Isprăvile lui 
Guguţă” (1967), „Columb 
în Australia” (1972), „Gu-
guţă – căpitan de corabie” 
(1979), „Steaua lui Ciubo-
ţel” (1981), „Pantalonia − 
ţara piticilor” (1989), „Gu-
guţă şi prietenii săi”, vol. 
I-II (1994), „Ghiocica” 
(1991), „Copii în cătuşele 
Siberiei” (2001), „Crăiţa”, 
„Taina inelului” (piesă, Tea-
trul municipal de păpuşi 
„Guguţă”) (2003), „Tatăl 
lui Guguţă când era mic” 
(2009) ş.a. 

Coleg de generaţie şi pri-
eten cu poetul Grigore Vi-
eru, scriitorul v-a contribui 
substanţial la îmbunătăţirea 
calităţii manualelor pen-
tru clasele primare, fi ind 
coautor al „Abecedarului” 
(1970, 1990). 

Atenţia acordată literatu-
rii în şcoală este una dintre 
preocupările sale constante, 
astfel, în 2006 a lansat şi a 
editat pentru micii cititori 
proiectul „Carte de citire 

şi gândire” pentru cl. I-IV, 
în 4 volume. Sunt lucrări 
care certifi că interesul ne-
dezminţit al autorului faţă 
de universul copilului şi al 
copilăriei. 

În anul 2010, în colabo-
rare cu Primăria Chişinău, 
a editat cărţile „Isprăvile lui 
Guguţă” şi „Împărăţia lui 
Ciuboţel”. 

Poet al universului copi-
lăriei prin excelenţă, Spiri-
don Vangheli, s-a remarcat 
printr-un mod original de 
interpretare, copilăria fi ind 
văzută printr-o prismă uni-
versală. Astfel s-a creat per-
sonajul cu numele „Gugu-
ţă”, care a fost îndrăgit atât 
de micul cititor, cât şi de cel 
matur. Numele său se iden-
tifi că pentru cititori drept 
„Tatăl lui Guguţă”. 

A tradus mult din poezia 
şi proza universală pentru 
copii, printre care „Peter 
Pan şi Wendy” de James 
Barrie (1975, 1988) şi „Pepi 
Ciorap-lung” de Astrid 
Lindgren (1973, 1984). 

Opera sa a fost tradu-
să în peste 40 de limbi ale 
lumii şi a fost editată în 68 
de ţări, înregistrând milioa-
ne de exemplare. Lucrările 
sale „Isprăvile lui Guguţă” 
şi „Steaua lui Ciuboţel” au 
fost traduse în mai multe 
limbi: engleză, franceză, 
germană, rusă, japoneză, 
turcă ş.a.

Pentru a înveşnici ope-
ra vangheliană, în sectorul 
Râşcani al capitalei, pe stra-
da Kiev, a fost inaugurat un 
scuar care poartă numele 
„Guguţă” şi un monument 
al cunoscutului personaj 
al lui Spiridon Vangheli. 
Lucrarea din bronz, cu o 
înălţime de 1,5 metri a fost 
realizată de sculptorul Vea-

ceslav Jigliţchi.
În 2012 i-a fost conferit 

titlul de Cetăţean de Onoa-
re al municipiului Chişinău.

Este Doctor honoris ca-
usa al Universităţii Pedago-
gice de Stat „Ion Creangă”.

Pentru activitatea sa pro-
digioasă a fost înalt apreciat 
cu multiple diplome, premii 
naţionale şi internaţiona-
le, distincţii de stat, atât în 
ţară cât şi din străinătate: 
Diploma Internaţională de 
Onoare „Andersen” (1974), 
Premiul de Stat al RSSM 
(1980), titlul onorifi c „Maes-
tru al Artei” (1982), Scriitor 
al Poporului din Republica 
Moldova (1992), Premiul 
Centrului Cultural francez 
din Iaşi (1995), Premiul 
„Ion Creangă” al Academi-
ei Române (1996), Ordinul 
Republicii (1996), Premiul 
Uniunii Scriitorilor din Mol-
dova pentru cartea „Tatăl 
lui Guguţă când era mic” 
(2000), Laureat al Concur-
sului „Zece cărţi ale secolu-
lui XX basarabean” pentru 
volumul „Isprăvile lui Gu-
guţă” (2000), Premiul speci-
al al Uniunii Scriitorilor din 
România (2002), Medalia 
„Mihai Eminescu” (2012), 
Medalia Academiei de Şti-
inţe a Moldovei „Dimitrie 
Cantemir” (2013), Premiul 
„Astrid Lindgren” ş.a.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 169-170; 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 185-187; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 160-161. 

Bibliografi e selectivă:
Vangheli, Spiridon. Comoara / 

Spiridon Vangheli. – Chişinău : 
Arc, 2015. – 20 p.
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Vangheli, Spiridon. Copii în 

cătuşele Siberiei : Nuvelă docu-
mentară / Spiridon Vangheli. – 
Chişinău : Guguţă, 2013. – 55 p. 

Vangheli, Spiridon. Crăiţa : 
(Carte inspirată din copilăria Ele-
onorei, „Crăiţa mea cu ochi albaş-
tri”) / Spiridon Vangheli. – Chişi-
nău : Guguţă, 2017. – 80 p.

Vangheli, Spiridon. Isprăvile lui 
Guguţă / Spiridon Vangheli. – Chi-
şinău :  Guguţă, 2013. – 144 p.

Vangheli, Spiridon. Împărăţia 
lui Ciuboţel / Spiridon Vangheli. – 
Chişinău : Guguţă, 2013. – 128 p.

Vangheli, Spiridon. Pantalo-
nia - ţara năstruşnicilor / Spiridon 
Vangheli. –   Chişinău : Guguţă, 
2013. – 158 p.

Vangheli, Spiridon. Radu, buni-
ca şi câinele Bumbu  / Spiridon Van-
gheli. – Chişinău : Arc, 2020. – 24 p.

Vangheli, Spiridon. Spionul lui 
Eminescu : (O nouă povestire din 
seria „Tatăl lui Guguţă când era 
mic”) / Spiridon Vangheli. – Chişi-
nău : Guguţă, 2015. – 48 p.

Vangheli, Spiridon. Şcoala 
Vieţii / Spiridon Vangheli. – [Chişi-
nău] : Guguţă, 2018. – 148 p.  

Vangheli, Spiridon. Şi eu sunt 
Guguţă : (Scriitorul în dialog cu 
cititorii săi) / Spiridon Vangheli. – 
Chişinău : Guguţă, 2013. – 140 p. 

Vangheli, Spiridon. Ştrengari-
ţa / Vangheli Spiridon. – Chişinău : 
Guguţă, 2013. – 120 p.

Vangheli, Spiridon. Tatăl lui 
Guguţă când era mic / Spiridon 
Vangheli. – Chişinău : Guguţă, 
2013. – 136 p. 

***
Vangheli, Spiridon. Bat clopo-

tele în poezia lui Liviu Damian / 
Spiridon Vangheli // Literatura şi 
arta. – 2015. – 12 mar. – P. 5.  

Vangheli, Spiridon. Nu e uşor 
să fi i Mihai Cimpoi / Spiridon Van-
gheli // Literatura şi arta. – 2017. – 
14 sept. – P. 4.

Vangheli, Spiridon. „Pentru 
noi toată viaţa pernă ne-a fost 
fi erul plugului” : [interviu cu Spiri-
don Vangheli] / consemnare: Va-
dim Şterbate // Observatorul de 
Nord. – 2014. – 13 iun. – P. 8. 

***
Spiridon Vangheli şi universul 

senin al copilăriei : Biobibliografi e / 
ed. îngr.: Claudia Balaban ; alcăt.: 
Tamara Maleru. – Chişinău : Baş-
tina-Radog, 2012. – 272 p.

***
Armaşu-Canţîr, Ludmila. Struc-

turi şi formule narative în opera lui 
Spiridon Vangheli / Ludmila Arma-
şu-Canţîr. – Chişinău : Garamond-
Studio , 2012. – 185 p.

Bostan, Constantin. Spiridon 
Vangheli : destăinuiri din ţara lui 
Guguţă, copilul care a cucerit lu-
mea / Constantin Bostan. – Chişi-
nău : Guguţă, 2019. – 440 p.

Papuc, Mihai. Spiridon Van-
gheli sau despre valorile copilăriei 
/ Mihai Papuc ; Academia de Ştiin-
ţe a Moldovei. – Chişinău : Ştiinţa, 
2015. – 328 p. 

***
Balaban, Claudia. Scriitorul din 

Coliba Albastră a Copilăriei : [Spiri-
don Vangheli] / Claudia Balaban // 
Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – 
P. 5.

Cimpoi, Mihai. Crăiţa, tovarăşa 
de ispravă a lui Guguţă / Cimpoi 
Mihai // Literatura şi arta. – 2017. – 
15 iun. – P. 1.

Cimpoi, Mihai. Vangheli, Spiri-
don // Cimpoi Mihai. Istoria litera-
turii române din Basarabia : com-
pendiu / Mihai Cimpoi. – Chişinău, 
2003. – P. 314-315.  

Hadârcă, Ion. Spiridon, spirit 
de Domn : [Spiridon Vangheli, 85 
de ani de la naştere] / Ion Hadâr-
că // Literatura şi arta. – 2017. – 
15 iun. – P. 5.

 Kravcenko, Vladimir. Opera 
lui Spiridon Vangheli în grafi ca 
de carte / Vladimir Kravcenko // 
Akademos. – 2017. – Nr 1. – 
P. 148-157.

Martea, Lilia. Doi prieteni din lu-
mea copilăriei – Spiridon Vangheli 
şi Grigore Vieru / Lilia Martea, 
Inga Panainte-Alexandru // Învă-
ţătorul modern. – 2013. – Nr 1. – 
P. 40-42. 

Popuşoi, Liliana. Spiridon Van-
gheli, un reper care valorifi că iden-
titatea naţională / Liliana Popuşoi // 
Moldova. – 2016. – Nr 7/8. – 
P. 42-43.

Roibu, Nicolae. Anul Vangheli, 
la noi şi în întreaga lume / Nicolae 
Roibu //  Timpul. – 2013. – 8 mar. – 
P. 20.

Roşca, Denis. Vangheli Spi-
ridon // Roşca, Denis. Cartea de 
aur a Basarabiei şi a Republicii 
Moldova / Denis Roşca. – Chişi-
nău : Pontos, 2016. – P. 598-599.

Spiridon Vangheli : [poet, proza-
tor şi traducător] // Realităţi cultu-
rale. – 2014. – Nr 6. – P. 6.

Spiridon Vangheli – poet al uni-
versului copilăriei [Resursă elec-

tronică] // http://www.moldovenii.
md/md/news/view/section/543/
id/4022 (accesat: 30.07.2021). 

Tatăl lui Guguţă – nominalizat 
la Premiul Astrid Lindgren : [Spiri-
don Vangheli] // Tribuna copiilor. – 
2013. – 24 oct. – P. 3.                                            

Maria S. Ciobanu

Petru PAVALIUC
1937-2015

Biolog, doctor în biolo-
gie, conferenţiar universitar, 
cercetător ştiinţifi c, originar 
din Bucovina.

S-a născut la 14 iunie 
1937, în s. Beceşti, jud. Her-
ţa, Bucovina (azi Ucraina). 
A decedat în 2015, la Chi-
şinău.

Între anii 1945-1952 a 
urmat Şcoala primară din 
satul natal, după care şi-a 
continuat studiile la Şcoala 
medie incompletă din satul 
Hreaţca, raionul Herţa, re-
giunea Cernăuţi. 

Ulterior a urmat cursurile 
la Colegiul Pedagogic din 
or. Cernăuţi (1952-1956). 
După absolvire a activat în 
calitate de învăţător în şcoa-
la medie incompletă din sa-
tul Ropcea, raionul Struji-
neţi, regiunea Cernăuţi.

Între anii 1957-1962 a 
studiat la Facultatea de Bi-
ologie a Universităţii de 
Stat din Cernăuţi. A urmat 
studiile postuniversitare la 
Laboratorul de Biofi zică al 
Institutului de Zoologie al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (1966-1969).
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În 1971 a susţinut teza de 

doctor în biologie.
După absolvirea facultă-

ţii şi-a început activitatea la 
catedra de Zoologie din ca-
drul Facultăţii de Biologie 
a Universităţii de Stat din 
Cernăuţi. În această perioa-
dă şi-a început activitatea de 
cercetare ştiinţifi că. Pentru 
început a studiat sistemul 
ihtiofaunei râurilor din Car-
paţi şi Subcarpaţi, cu deter-
minarea surselor piscicole, 
răspândirea şi nutriţia ei, 
valoarea alimentară a speci-
ilor de preţ ş.a. A participat 
cu comunicări la conferin-
ţe ştiinţifi ce universitare, la 
simpozioane jubiliare ale 
universităţii ş.a. A publicat 
un şir de articole consacrate 
acestor probleme. În 1965 a 
participat cu un raport şti-
inţifi c la lucrările Congresu-
lui I al hidrobiologilor din 
fosta URSS.

Din 1966 s-a transferat 
la Chişinău şi a activat la 
Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei, studiind domeniul 
fi ziologiei, stresologiei şi 
sanocreatologiei. Următorii 
trei ani i-a consacrat stu-
diului activităţii neuronilor 
cortexului sensomotor la 
acţiunea unor factori peri-
ferici.

Între anii 1969-1977 a 
continuat cercetările la In-
stitutul de Zoologie al AŞM. 
S-a preocupat de studiul sis-
temului nervos şi a stabilit în 
premieră legităţi ale funcţio-
nării reţelelor de neuroni. A 
desfăşurat cercetare la Insti-
tutul de Zoologie şi Fiziolo-
gie, apoi la Institutul de Fizi-
ologie şi Sanocreatologie.

Ulterior a activat la In-
stitutul de Fiziologie, apoi 
la Institutul de Fiziologie 
şi Sanocreatologie al AŞM 

(1978-1986). 
Din 1998-2010 a fost şe-

ful Laboratorului Interrela-
ţii psihosomatice, fondat în 
urma comasării laboratoa-
relor Profi laxia dereglărilor 
funcţionale şi Neurofi ziolo-
gie ale Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. În această pe-
rioadă s-a dedicat cercetării 
unei noi direcţii ştiinţifi ce în 
biomedicină – sanocreatolo-
gia, ştiinţa despre formarea 
şi menţinerea dirijată a sănă-
tăţii. În ultimii ani a realizat 
cercetări ştiinţifi ce asupra 
problemei diferenţierii şi 
dezvoltării aparatului loco-
motor, în particular a sis-
temului muscular scheletic 
în ontogeneza antenatală şi 
postnatală. Prin lucrările sale 
şi-a adus aportul în studierea 
şi relevarea mecanismelor 
nervoase ale stresului, adap-
tării şi dereglărilor funcţio-
nale. Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce se regăsesc în cele 
peste 250 de publicaţii ştiin-
ţifi ce, inclusiv 7 monografi i, 
5 broşuri, peste 220 de arti-
cole şi teze ştiinţifi ce. Printre 
lucrările reprezentative pot 
fi  menţionate: „Биологиче-
ские ритмы – саногениче-
ский показатель состояния 
организма” („Ritmurile bio-
logice sunt un indicator sano-
genic al stării organismului”, 
2003), „Стресс, гомеостаз и 
санокреатология” („Stres, 
homeostazie şi sanocrea-
tologie”, 2005), „Efectele 
produselor apicole, apicul-
tura ecologică şi sănătatea 
omului” (2006), „Potenţialul 
adaptiv al bovinelor la acţi-
unea factorilor stresogeni” 
(2007) ş.a. 

A participat cu comuni-
cări ştiinţifi ce la un şir de 
foruri ştiinţifi ce naţionale şi 
internaţionale, a contribuit 

la organizarea simpozioa-
nelor şi congreselor naţio-
nale în domeniu. 

Membru al Societăţii Fi-
ziologilor din Moldova, 
membru al Consiliului Şti-
inţifi c al Institutului de Fi-
ziologie şi Sanocreatologie, 
membru al Seminarului de 
profi l pentru susţinerea te-
zelor de doctor în ştiinţe 
biologice.

Pentru activitatea sa fruc-
tuoasă a fost apreciat cu 
diplome de merit de către 
Prezidiul AŞM, Consiliul 
Suprem al AŞM.

Bibliografi e selectivă:
Erhan, Dumitru. Potențialul 

adaptiv și productiv al bovinelor 
la acțiunea factorilor stresogeni : 
monografi e / Dumitru Erhan, 
Petru Pavaliuc, Ștefan Rusu. – 
Chișinău, 2007. – 223 p.

Pavaliuc, Petru. Efectele pro-
duselor apicole, apicultura eco-
logică și sănătatea omului : mo-
nografi e / Petru Pavaliuc, Ștefan 
Condratiuc. – Chișinău : Tipogra-
fi a Centrală, 2006. – 184 p. 

***
Павалюк,  П. П. Пчелинные 

продукты в подержания и укре-
плении здоровья человека : 
монография / П. П. Павалюк, 
А. И. Мантоптин, Ш. Г. Кондра-
тюк. – Chișinău, 2005. – 159 p.

Стресс и адаптация сель-
скохозяйственных животных в 
условиях индустриальных тех-
нологий / Ф. И. Фурдуй, П. П. 
Павалюк, Е. И. Штирбу [et al.]. – 
Chișinău : Știința, 1992. – 223 p.

***
Aspecte ecologice ale pole-

nizării entomofi le, majorarea 
diversității biologice și sporirea 
bioproductivității / A. Mantoptin , 
P. Pavaliuc, Șt. Condratiuc [et al.] // 
Mediul ambiant. – 2006. – Nr 2. – 
P. 36-39.

Infl uiența stresării cronice de 
diferită modalitate a efortului fi zic 
asupra rezistenței organismului / 
Petru Pavaliuc, Grigore Varmari, 
Nicolae Roşca [et al.] // Buletin of 
the European Postgraduate Cen-
tre of  Acupuncture and Homoeo-



267

I u n i e
pathy. – 2000. – Nr 4. – P. 80-81. 

Pavaliuc, Petru. Apiprodusele 
și efectele metabolice sanogene 
ale acțiunii lor / Petru Pavaliuc, 
Anatolii Mantoptin, Anatolie Be-
jenaru // Analele științifi ce ale 
Universității de Stat din Moldo-
va, Științe chinico-biologice. – 
Chișinău, 2003. – P. 475-477.

Pavaliuc, Petru. Degradarea 
biologic precoce a organelor vita-
le, condiționată de stresarea cro-
nică / Petru Pavaliuc // Congresul 
V al fi ziologilor din Republica Mol-
dova, 28-29 iunie 1999 : Matreia-
le. – Chișinău, 1999. – P. 8-10.

Pavaliuc, Petru. Infl uiența stre-
sării cornice de diferită modalitate 
asupra reactivității organismului 
la animalele tinere și senile la ad-
ministrarea testosteronului / Petru 
Pavaliuc, Grigore Vamari, Tatiana 
Beșetea // Anale științifi ce ale USMF 
„N. Testemițanu”. – Chișinău, 2000. – 
Vol. 3. – P. 80-81.

Rolul unor structure ale sis-
temului nervos în reactivitatea 
și rezistența organismului la 
acțiunea factorilor stresogeni / 
Petru Pavaliuc, Eugeniu Știrbu, 
Alexandr Corlăteanu [et al.] // 
Buletinul Asociației de Medicină 
Tradițională din Republica Moldo-
va. – 2005. – Nr 10. – P. 20-25.

***
Petru Pavaliuc – la 70 ani : [Bio-

bibliografi e] / alcăt. şi coord.: Nina 
Varmari. – Chişinău : Tipografi a 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
2007. – 82 p. 

***
Pavaliuc Petru // De la Cernăuți 

la vale... / alcăt.: Cataranciuc Ser-
giu [et al.]. – Chișinău : [S. n.], 
2014. – P. 187-190.

Maria S. Ciobanu

Eugen SEMENIUC
1922-2014

Medic gastrochirurg, doc-
tor habilitat în medicină, 
profesor universitar. 

S-a născut la 16 iunie 
1922, în comuna Ţaul, pla-
sa Donduşeni, jud. Soroca, 
România (azi, r-nul Dondu-
şeni). A decedat în 2014, la 
Chişinău.

Profesorul E. Semeniuc 
face parte din „promoţia 
de aur” (1951), care a dat 
nume notorii în medicină, 
precum N. Testemiţanu, P. 
Bâtcă, D. Gherman, E. Ma-
loman, V. Anestiadi ş.a.
Şcoala primară a urmat-o 

în satul de baştină (1929-
1933), apoi şi-a continuat 
studiile la gimnaziul tehni-
co-agricol din Soroca. În 
1940 a fost admis la studii la 
Şcoala Agricolă din Soroca.

Ulterior a studiat la In-
stitutul Politehnic din Cer-
năuţi, în timpul celui de al 
Doilea Război Mondial.

A activat doi ani în calita-
te de pedagog în satul Târ-
nova.

Între anii 1945-1950 şi-a 
continuat studiile la Institu-
tul de Stat de Medicină din 
Chişinău (azi, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Far-
macie „N. Testemiţanu”). 
La absolvire nu a susţinut 
examenul de stat la chirur-
gie, din motive politice. Dar 
i s-a permis să activeze în 

calitate de medic la Spitalul 
din Zguriţa.

În 1951 a susţinut exame-
nul respectiv şi a continuat 
activitatea de medic-şef  la 
acelaşi spital.

În 1957 a fost transferat 
în postul de medic-şef   la 
Spitalul raional Camenca.

A urmat studiile postuni-
versitare de doctorat şi a ac-
tivat asistent la Catedra de 
chirurgie. În 1963 a susţinut 
teza de doctor în medicină 
la tema: „Сравнительная 
оценка резекции 2/3 же-
лудка по Гофмейстеру-
Финстереру и ваготомии 
в сочетании с дрениру-
ющими и экономной 
резекцией желудка при 
язвенной болезни” („Eva-
luarea comparativă a reze-
cţiei gastrice 2/3 conform 
Hofmeister-Finsterer şi va-
gotomia în combinaţie cu 
drenaj şi rezecţie gastrică 
economică în boala ulce-
roasă peptică”).

În 1977 a susţinut teza de 
doctor habilitat în medici-
nă.

Între anii 1980-1986 a 
deţinut funcţia de şef  al 
cursului de perfecţionare a 
chirurgilor la FPM, ulteri-
or a fost şef  al Catedrei de 
chirurgie la Facultăţile Sto-
matologie şi Medicină Pre-
ventivă (1986-1994). În anii 
următori a desfăşurat acti-
vitate didactică ca profesor 
consultant.

A fost moderatorul Sesiu-
nii naţionale de comunicări 
ştiinţifi ce studenţeşti „Ştiin-
ţele naturii şi exacte”, ateli-
erul „Biologie şi pedologie” 
din 2015. 

A desfăşurat activitate de 
cercetare ştiinţifi că şi rezul-
tate se regăsesc în cele peste 
80 de lucrări ştiinţifi ce, pu-
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blicate în ţară şi în publica-
ţii străine de specialitate. A 
realizat traducerea primului 
manual de chirurgie în lim-
ba română după anii 1990.

Este veteran de război al 
Armatei Române.

Bibliografi e selectivă:
Cyanobacterium Calothrix Elen-

kinii Kossinsk. – a promising source 
of bioactive compounds / Eugen 
Semeniuc, Victor Şalaru, Alina 
Trofi m [et al.] // Microbial Biotech-
nology. – Chişinău : Institutul de 
Microbiologie şi Biotehnologie. – 
2016. – P. 159.

Cyanophite microalgal strain 
nostoc punctiforme (kützing) – 
source of protein / Eugen Semeni-
uc, Victor Şalaru, Sergiu Dobrojan  
[et al.] // Exhibition of  Inventics „In-
ventica 2020”. – 29-31 iulie 2020, 
Iaşi. – Iaşi : Technical Univer-
sity „Gheorghe Asachi” of  Iaşi, – 
2020. – P. 373.

Cultivarea algei Anabaenopsis 
sp. pe mediul nutritiv Gromov – 6 / 
Eugen Semeniuc, Sergiu Dobro-
jan, Sergiu Donţu [et al.] // Bule-
tin ştiinţifi c. Revista de etnografi e, 
ştiinţele naturii şi muzeologie (Se-
rie Nouă). – 2012. – Nr 16 (29). 
P. 76-80. 

Semeniuc, Eugen. Plantele 
medicinale a raionului efectuării 
practicii de teren la Botanică / Eu-
gen Semeniuc, A. Grafov // Инте-
грированное управление транс-
граничным бассейном Днестра 
Платформа для сотрудничества 
и современные вызовы. – Ediţia 
a 8-a, Tiraspol, 26-27 octomb-
rie 2017. –Tiraspol : Eco-TIRAS, 
2017. – P. – 333-336.

The use of bio-fertilizer strains 
of genus Nostoc for tomato culti-
vation / Eugen Semeniuc, Victor 
Şalaru, Sergiu Dobrojan [et al.] // 
Microbial Biotechnology. – 11-12 
octombrie 2018, Chişinău. – 
Chişinău : Institutul de Microbi-
ologie şi Biotehnologie. – 2018. – 
P. 114. 

Utilizarea unor alge cianofi te 
fi xatoare de azot în calitate de 
biofertilizanţi la cultivarea tomate-
lor în condiţii de seră / Eugen Se-
meniuc, Victor Şalaru, Irina Strat-
ulat [et al.] // Studia Universitatis 
Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi 

ale naturii. – 2017. – Nr 1 (101). – 
P. 57-60.

***
Семенюк, Евгений. О не-

обходимости углубления пре-
подавания курса систематики 
низших растений для студентов 
первого и второго циклов на био-
лого-почвенном факультете / 
Евгений Семенюк // Perspective-
le şi Problemele Integrării în Spa-
ţiul European al Cercetării şi Edu-
caţiei. Vol. 2. – Cahul : Tipografi a 
Centrografi c. – 2015. – P. 52-54.

Семенюк, Евгений. Полез-
ная прибрежно-водная рас-
тительность среднего течения 
реки Днестр / Евгений Семенюк // 
Studia Universitatis Moldaviae. 
Seria ştiinţe reale şi ale naturii. – 
2016. – Nr 1 (91). – P. 95-102.

Таксономическая структура 
сообществ водорослей бурых 
лесных почв / Евгений Семе-
нюк, Виктор Шалару, Лауренция 
Унгуреану [et al.] // Академику Л. 
С. Бергу – 145 лет : Сборник на-
учных статей. – Bender : Arcon-
teh, 2021. – P. 215-218. 

***                              
Baciu, Gheorghe. Semeniuc 

Eugen // Profesorii universitari, 
absolvenţi ai USFM „Nicolae 
Testemiţanu” / Gheorghe Baciu. – 
Chişinău : [S. n.], 2012. – P. 86.

Ghidirim, Gheorghe. Chirurgia 
autohtonă la 75 ani : [informaţie 
despre Eugen Semeniuc] / Gheor-
ghe Ghidirim, Ala Suman, Victoria 
Cereş // Arta medica. – 2020. – 
Nr 3 (76). – P. 6. 

Semeniuc Eugen // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 14. – 
Chişinău : [S. n.], 2016. – P. 294.

Maria S. Ciobanu
 

Anatol MOCANU
1952

Pictor, peisagist, pedagog.
S-a născut la 17 iunie 

1952, în satul Criva, raionul 
Briceni.

După absolvirea şcolii 
generale şi-a continuat stu-
diile la Şcoala Republicană 
de Arte Plastice „I. Repin” 
(azi Colegiul Republican de 
Arte Plastice „Al. Plămă-
deală” din Chişinău (1967-
1971).

Între anii 1971-1977 a 
studiat la Institutul Unio-
nal de Stat de Arte Plastice 
„V. Suricov” din Moscova, 
Facultatea Pictură de Şeva-
let, atelierul profesorului V. 
Ţâplakov.

După absolvire şi-a înce-
put activitatea profesională 
în calitate de pedagog de 
desen, pictură, compoziţie 
la Colegiul Republican de 
Arte Plastice „A. Plămă-
deală” din Chişinău (1977-
1979). Ulterior a fost lector 
la Universitatea Pedagogi-
că de Stat „Ion Creangă”, 
Facultatea Grafi că (1979-
1983) şi la Liceul Republi-
can de Arte Plastice „I. Vi-
eru” (1983-1998). Din 1998 
revine la Colegiul Republi-
can de Arte Plastice „A. 
Plămădeală” din Chişinău 
în calitate de profesor. 

Concomitent cu activi-
tatea didactică a desfăşurat 
şi activitatea de creaţie. A 
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practicat pictura de şevalet, 
având predilecţie pentru 
cicluri de lucrări gen peisaj 
rural, fl ori şi ocazii, portrete. 
Practică şi fotografi a. A rea-
lizat multiple opere de artă, 
printre care: „Năvodari” 
(1992), „Dor de munte” 
(1992), „Case la Sighişoara” 
(1996), „Tescani” (1999), 
„Înserare peste Iaşi” (2000), 
„Biserică veche, Hobiţa” 
(2002), „Butuceni” (2003), 
„Parcova” (2004), „Hudiţă 
la Parcova” (2013) ş.a.

Lucrările sale au fost pre-
zentate în cadrul expoziţii-
lor naţionale, internaţiona-
le, saloanelor ofi ciale ş.a. 

A organizat expoziţii per-
sonale la Chişinău (1994, 
1997, 1999, 2005, 2006, 
2012) şi Iaşi (1995, 1996, 
1998). 

În 2012, la Centrul Expo-
ziţional „Constantin Brân-
cuşi” a fost organizată expo-
ziţia personală „Spovedania 
culorilor”.

Expoziţii de grup: Chişi-
nău (1981-2012); Vatra Dor-
nei, România (1993); Bacău 
(1997, 1999); Iaşi (2000) ş.a.

În 2013 a participat la 
Expoziţia-concurs de artă 
plastică contemporană „Au-
tumnala 2013”, inaugurată 
la Centrul Expoziţional „C. 
Brâncuşi”. A venit la acest 
concurs cu un peisaj din 
zona de frontieră moldo-
română, pentru care a luat 
Premiul Mare.

Expoziţii în străinătate: 
Novi-Sad, Serbia, 2001 ş.a.  

A participat la tabere de 
creaţie: La Vatra Dornei, 
Cluj-Napoca, Bucureşti, 
Iaşi, Tulcea, Huşi, Mosco-
va, Sankt Petersburg.

Lucrările sale au întregit 
colecţiile multor instituţii 
de cultură, precum: Acade-

mia de Arte a Rusiei; Mu-
zeul de Artă din Ternopol, 
Ucraina; Muzeul de Artă 
din Republica Moldova; 
precum şi colecţii particu-
lare din Moldova, Rusia, 
România, Belgia, Japonia, 
Serbia, Grecia ş.a. 

Membru al Uniunii Artiş-
tilor Plastici din Republica 
Moldova din 1992.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 166.
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Ștefania 
MĂRĂCINEANU

1882-1944

Chimist şi fi zician ro-
mân, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c de talie 
internaţională, a formulat 
teorii despre radioactivita-
te, radioactivitatea artifi cia-
lă, procedeul de declanşare 
artifi cială a ploii, membru 
corespondent al Academiei 
Române.

S-a născut la 17 iunie 
1882, în Bucureşti. Din ca-
uza de iradieri s-a îmbolnă-
vit de cancer şi a decedat la 
data de 15 august 1944, la 
Bucureşti. 

A urmat studiile la Şcoala 
Normală „Elena Doamna” 
din oraşul natal şi cursurile 
liceale la Şcoala Centrală de 
Fete din Bucureşti (1903).

În 1907 şi-a continuat 
studiile la Universitatea din 
Bucureşti, la Facultatea de 
Ştiinţe Fizico-Chimice, obţi-
nând diploma în ştiinţe fi zi-
ce şi chimice în 1910. Pentru 
teza sa cu titlul: „Interferen-
ţa luminii şi aplicarea aces-
teia la măsurarea lungimii 
de undă” a fost premiată. A 
urmat cursuri de pedagogie 
şi, în 1914, a obţinut acredi-
tarea necesară pentru a pre-
da cursuri elevilor de liceu. 
A predat la Şcoala Centrală 
de Fete din Bucureşti (1915) 
şi liceele din Ploieşti, Iaşi şi 
Câmpulung.
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După Primul Război 

Mondial a obţinut o bursă 
din partea Ministerului de 
Ştiinţe din România, care 
i-a permis să călătorească la 
Paris pentru a-şi continua 
studiile. În 1919 a urmat un 
curs de radioactivitate la In-
stitutul Radiului din Paris, 
ţinut de Marie Curie. Con-
comitent s-a înscris la Uni-
versitatea Sorbona pentru 
studii de doctorat. 

În 1924 a susţinut teza de 
doctorat cu titlul „Recher-
ches sur la constante du po-
lonium et sur la pénétration 
des substances radioactives 
dans les métaux”, pentru 
care a primit califi cativul 
„Très Honorable”. După 
obţinerea doctoratului a 
activat şi la observatoarele 
din Mendou şi Paris, unde 
a demonstrat că plumbul 
supus mai multe secole ra-
diaţiilor solare a devenit ra-
dioactiv. A folosit la experi-
ment bucăţi din acoperişul 
Observatorului Astrono-
mic parizian, vechi de 300 
de ani. Rezultatele au fost 
publicate în revista „Comp-
tes Rendus des Séances de 
l’Académie des Sciences de 
Paris”. A continuat să lu-
creze la Observatorul din 
Paris până în 1929. A stu-
diat efectul radiaţiei solare 
asupra substanţelor radio-
active. Pe când studia ra-
dioactivitatea poloniului, a 
observat că timpul de înju-
mătăţire al poloniului pare 
să depindă de materialul pe 
care este depozitată proba 
de poloniu. Explicaţia dată 
de ea acestui fenomen a 
fost că particulele alfa emi-
se de poloniu ar transforma 
materialul substratului într-
un element radioactiv.

În 1930 s-a întors în Ro-

mânia şi a devenit asistent 
universitar la Facultatea 
de Ştiinţe a Universităţii 
din Bucureşti. A reuşit să 
creeze cu mijloace proprii 
primul Laborator de Radi-
oactivitate din România. A 
efectuat experimente care 
investighează legătura din-
tre radioactivitate şi pre-
cipitaţii şi precipitaţiile cu 
cutremure. S-a ocupat şi 
de fenomenele meteorolo-
gice şi a reuşit să descope-
re procedeul de declanşare 
artifi cială a ploii cu ajutorul 
unor sărur i radioactive şi 
să stabilească legătura între 
cutremure şi precipitaţii. 
În 1931 a provocat prima 
ploaie artifi cială din lume 
în Bărăgan, continuând cer-
cetările în Algeria, cu spri-
jinul guvernului francez. A 
semnalat pentru prima dată 
că în ajunul producerii unui 
cutremur creşte radioactivi-
tatea în zona epicentrului. 
Din 1942 s-a pensionat şi 
s-a retras din activitate.

Munca sa a fost recunos-
cută în cercurile savanţilor 
români şi în 1937 a fost alea-
să membru corespondent al 
Academiei Române de Şti-
inţe, secţia Fizică. În acelaşi 
an a fost numită director de 
cercetare de către Academie, 
iar în 1941 a fost promovată 
profesor asociat.

Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce se regăsesc în lu-
crările scrise şi publicate, 
printre care: „Actions spé-
ciales du soleil sur la radio-
activité du polonium et du 
plomb” (Paris, 1926), „Ra-
dioactivitatea şi constituţia 
materiei” (Bucureşti, 1929), 
„Radioactivité, soleil, plu-
ie artifi cielle” (Bucureşti, 
1934), „La radioactivité du 
globe, les radiations et les 

tremblements de terre. Les 
pluies et les tremblements 
de terre” (1934) ş.a.

În 1935, Premiul Nobel 
pentru chimie a fost atribu-
it lui Frédéric Joliot-Curie 
şi Irène Joliot-Curie pentru 
descoperirea radioactivităţii 
artifi ciale. Ştefania Mără-
cineanu a exprimat con-
sternarea ei pentru faptul 
că aceştia folosise o mare 
parte din observaţiile sale 
de lucru referitoare la radi-
oactivitatea artifi cială, fără 
să menţioneze aceasta. Sa-
vanta a susţinut public că a 
descoperit radioactivitatea 
artifi cială în timpul anilor ei 
de cercetare din Paris. Me-
ritele fi zicienei române au 
fost recunoscute de către 
fi ica Mariei Curie într-un 
articol publicat în „Neues 
Wiener Journal”, în 1934: 
„Ne amintim că savanta 
română domnişoara Mără-
cineanu a anunţat în 1924 
descoperirea radioactivităţii 
artifi ciale”.

În 2013, Poşta Română a 
emis o ştampilă aniversară 
de 1 leu pentru a onora acti-
vitatea ştiinţifi că a savantei. 
Cu toate acestea, imaginea 
de pe ştampilă nu este a ei, 
ci a lui Marie Curie.

Numele său face parte 
din Galeria personalităţilor 
în Muzeul Virtual al Ştiinţei 
şi Tehnicii Româneşti.
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Alexandru RACU    
1937-2017

Compozitor, dirijor, pi-
anist, organist, violonist, 
doctor în muzică, profesor 
universitar, arhidiacon.

S-a născut la 19 iunie 
1937, la Chişinău. A dece-
dat în 2017, la Craiova.

Înclinaţiile sale muzicale 
s-au manifestat din copi-
lărie. Părinţii au fost învă-
ţători. Tatăl ştia să cânte la 

vioară, la chitară, la mando-
lină, la balalaică, iar mama 
avea o voce foarte frumoa-
să. Prima aventură muzica-
lă a fost la vreo patru ani, 
când tata l-a luat pe braţe, 
punând degetele la o man-
dolină, şi copilul dădea cu 
mâna pe coarde.
Şi-a făcut studiile la Lice-

ul teoretic „Fraţii Buzeşti” 
(1949-1954) şi, în paralel, 
a studiat muzica în cadrul 
Şcolii Populare de Artă din 
Craiova, unde i-a avut ca 
profesori pe Constantin I. 
Baciu – la teorie, pe Mihail 
Bârcă – dirijat cor, ansam-
blu, Nicolae Julea – pian.

Între anii 1954-1959 şi-a 
continuat studiile la Con-
servatorul „Ciprian Po-
rumbescu” din Bucureşti, 
absolvind secţiile de Pe-
dagogie muzicală şi Diri-
jat coral academic, având 
profesori de renume: Vic-
tor Iusceanu (teorie şi sol-
fegii), Paul Constantinescu 
(armonie), Nicolae Bui-
cliu (contrapunct), Tudor 
Ciortea (forme muzicale), 
Alexandru Paşcanu (or-
chestraţie), Radu Nagreanu 
şi George Breazul (istoria 
muzicii), Tiberiu Alexandru 
(folclor), Dumitru D. Botez 
(dirijat coral), Jean Bănescu 
(canto), Madeleine Coco-
răscu (pian).

În anul 2004, a obţinut 
titlul ştiinţifi c de doctor în 
muzică la Universitatea de 
Arte „George Enescu” din 
Iaşi, susţinând teza: „Pro-
fi lul corului de fi larmonică 
şi orizontul artistic al diri-
jorului său”, coordonator 
ştiinţifi c fi ind prof. univ. dr. 
Gheorghe Firca.

Activitatea profesională 
şi-a început-o în calitate de 
dirijor al Corului Universi-

tăţii „C. I. Parhon” din Bu-
cureşti, între anii 1956-1959. 
În perioada 1959-1962 a 
fost redactor muzical la 
Radio-Craiova. Între anii 
1960-1968 a activat ca diri-
jor al Ansamblului Artistic 
de Stat „Nicolae Bălcescu” 
din Craiova, iar din 1962 
până în anul 1988, în para-
lel cu activitatea dirijorală, a 
fost profesor de muzică de 
cameră, pian principal, pian 
tehnic şi acompaniament, la 
Liceul de Artă din Craiova. 
Ca dirijor al Corului Ansam-
blului Folcloric „Nicolae 
Bălcescu” a susţinut o acti-
vitate intensă de profesiona-
lizare a corului, în anul 1968 
corul fi ind transferat la Fi-
larmonică, şi astfel a devenit 
dirijorul fondator al Corului 
Filarmonicii din Craiova. În 
anul 1992, reînfi inţează cla-
sa de canto clasic-corepeti-
ţie de la Şcoala Populară de 
Artă „Cornetti” din Craiova 
(după o întrerupere de mai 
mulţi ani).                                                                                                                         

Între anii 1992-1994, a 
colaborat cu Universitatea 
„Mihai Viteazul”, ca lector 
la cursul „Muzică ─ instru-
ment muzical”. Din anul 
1994, a predat la Universita-
tea din Craiova – Facultatea 
de Litere, Departamentul 
de Artă Teatrală, cursul in-
titulat „Cunoştinţe muzica-
le, tehnică vocală, cânt”, iar 
din anul 2003, la Conserva-
tor (în cadrul Facultăţii de 
Litere), a susţinut cursul de 
dirijat – ansamblu coral.

În anul 2005 a fost hiro-
tonit ca diacon onorifi c al 
Catedralei Mitropolitane 
„Sf. Dumitru” din Craiova, 
de către I. P. S. Teofan, Ar-
hiepiscopul Olteniei.                                                                                         

A fost dirijorul Corului Ca-
tedralei Mitropolitane „Sf. 
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Dumitru” din Craiova, până 
la trecerea sa la cele veşnice.                                                                  
A desfăşurat o intensă ac-
tivitate de perfecţionare a 
dirijorilor amatori din Dolj, 
Olt, Vâlcea, a realizat dis-
curi cu lucrări din creaţia 
compozitorilor W. A. Mo-
zart, Hector Berlioz, Gi-
accomo Puccini, a susţinut 
conferinţe, comunicări şti-
inţifi ce, referate, emisiuni 
de Radio şi Televiziune.                                                        
Ca dirijor, a realizat concer-
te a cappella, vocal-simfoni-
ce, simfonice, spectacole de 
operă şi operetă, înregistrări 
pentru radio şi televiziune.

A întreprins turnee în 
Bulgaria, Iugoslavia, Re-
publica Moldova, Franţa, 
Spania, Macedo nia, Italia. 
A realizat înregistrări speci-
ale pentru Radio-Bucureşti, 
pentru televiziunile din Bu-
cureşti, Chişinău, Viena. A 
susţinut peste 1000 de con-
certe educative pentru elevi, 
conferinţe, comunicări pe 
teme muzicale, cursuri pen-
tru perfecţionarea dirijori-
lor amatori. A prezentat în 
concertele susţinute peste 
350 de prime audiţii abso-
lute din muzica româneas-
că, majoritatea aparţinând 
compozitorilor craioveni. 

A fost membru al Uniunii 
Compozitorilor şi Muzico-
logilor din România (1986).                                                                                           

În semn de recunoaştere 
a activităţii sale de excepţie, 
a primit peste 30 de distinc-
ţii şi premii în ţară şi peste 
hotare, cu formaţii profesi-
oniste şi de amatori: „Cipri-
an Porumbescu”, Suceava, 
„D. G. Kiriac”, Piteşti, „Ion 
Vidu”, Lugoj, Brevetul şi 
Insigna de „Profesor evi-
denţiat”. În cadrul etapei 
Naţionale a Concursului de 
Muzică Bisericească „Lă-
udaţi pe Domnul ”, ediţia 

a VI-a, 2013, i s-a conferit 
„Premiul special pentru cel 
mai talentat dirijor”.                                                                                                        

Este nominalizat în „Dic-
tionary of  International Bio-
graphi”, 1996 (editat de Inter-
national Biographical Centre 
– Cambrige); în „Who’s Who” 
în România (ediţia princeps), 
Bucureşti, 2002.

A fost decorat cu Ordinul 
„Meritul Cultural” în grad 
de Cavaler, clasa a V-a şi 
„Steaua R.S.R.”, clasa a IV-a 
(2004).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 33.
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Ludmila FURDUI
1962

Pictor, grafi cian, tapisier, 
scenograf, creator de costu-
me teatrale, meşter popular, 
Maestru în Artă.

S-a născut la 19 iunie 
1962 la Chişinău. 

Între anii 1969-1977 a 
studiat la Şcoala medie din 
Cahul. A absolvit Şcoala de 

Arte Plastice pentru Copii 
din Cahul (1972-1979) şi 
ulterior Şcoala Republicană 
de Arte Plastice „I. Repin” 
din Chişinău (azi, Colegiul 
Republican de Arte Plastice 
„Al. Plămădeală”) (1979-
1981), în clasa maestrului 
Vasile Toma.

Între anii 1985-1992 a 
susţinut teza de licenţă în 
cadrul Facultăţii de Tapi-
serie a Academiei de Arte 
Plastice şi Decorative din 
Sankt-Petersburg cu tema 
„Ave Maria”, pentru care a 
luat Premiul Mare la Con-
cursul Internaţional de Arte 
Decorative din 1992. 

Este autoarea picturilor 
„Letargic” (1998), „Eco-
ul piramidei” (1999), „As-
censiune” (2002), „Ana” 
(2002) ş.a. În ultimii ani 
practică pictura de şevalet, 
cu predilecţie peisagistică, 
dar practică şi stilul non-fi -
gurativ. 

A semnat prezentarea gra-
fi că a peste 20 de cărţi pentru 
maturi şi copii, dintre care 
volumele Galinei Furdui: 
„Plus o fl oare” (1997), „În-
toarcere în marele volum”  
(1998), „Ieri plus mâine” 
(1999), „Mărgeluşe calde”, 
„Ce faci, inimă”  (2001); 
„Flori pentru mama” de 
Tofan-Bîlici, Maria, „Căldu-
ra iernii” de Ionaş, Valeriu 
(2002), „Luna” de Alexan-
dru Donos (2018) ş.a.

A activat la Teatrul Na-
ţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu” în calitate 
de pictor de costume, sce-
nograf, şef   de ateliere. A 
organizat restaurări majore 
de decor şi costume pen-
tru 27 spectacole de operă 
şi balet. În 2008 a debutat 
în scenografi e şi designul 
costumelor scenice la 
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această instituţie de cultură. 
A semnat scenografi a şi 
designul costumelor pen-
tru premiera operetei „Li-
liacul” (Johann Srauss-fi ul), 
scenografi a la spectacolele 
„Trubadurul” (Giuseppe 
Verdi), „Văduva veselă” (F. 
Lehar), costume la spec-
tacolul în versiune nouă 
„Alba ca zăpada şi cei şap-
te pitici” (Bogdan Pavlov-
ski) la „Teatrul Naţional de 
Operă şi Balet „Maria Bie-
şu” din Chişinău. 

În colaborare cu picto-
rul de costume de la Tea-
trul Naţional „Mihai Emi-
nescu”,  Stela Furdui, care 
este şi fi ica sa, au realizat 
costumele şi decorul pen-
tru spectacolele : „Maria 
Cantemir, ultima dragoste a 
lui Petru cel Mare” de Ion 
Druţă, şi „Amorul dănţu-
ie şi feste joacă” de  Willi-
am Shakespeare, în regia 
lui Alexandru Vasilache 
(2014). 

Între anii 2011-2017 a 
realizat peste 1300 de cos-
tume pentru spectacole, 
precum: „Pomul vieţii” şi 
„Cântec de leagăn pentru 
bunici” de Dumitru Mat-
covschi (Teatrul Naţional 
„M. Eminescu”), „Porţile” 
(Palatul Naţional „Nicolae 
Sulac”), „O istorie foarte 
simplă”, „Căsătoria ”, „Fal-
staff ” (Teatrul Naţional 
„Eugene Ionescu”). Costu-
mele au fost prezentate la 
diverse concursuri naţiona-
le şi internaţionale: Franţa, 
Austria, Danemarca, Ucrai-
na, Rusia. 

Ludmila Furdui practică 
şi alte genuri din domeniul 
artelor vizuale, creând lu-
crări de artizanat şi artă de-
corativă, pe care le expune 
la diferite festivaluri etno-

folclorice.
A avut expoziţii personale 

atât în ţară, cât şi în afara ţă-
rii: la Chişinău (1978, 2002, 
2004, 2021); Iaşi (1998). A 
expus lucrări la expoziţii 
de grup, în Chişinău (2000, 
2003, 2006) şi în străinătate, 
la Sankt-Petersburg (1985-
1993, 2003) şi Kopenhaga 
(Danemarca) (1990). A par-
ticipat la majoritatea expo-
ziţiilor organizate la Centrul 
Expoziţional „Constantin 
Brâncuşi”, „Saloanele de 
Toamnă” şi  „Saloanele de 
Primăvară” organizate de 
Uniunea Artiştilor Plastici 
din Moldova. La Salonul de 
Primăvară dedicat Cente-
narului Unirii Basarabiei cu 
România a expus lucrarea 
„Cele cinci graţii” – o tapi-
serie-improvizaţie, realizată 
manual, pe tema Civilizaţiei 
Cucuteni (2018). 

Lucrările artistei au fost 
achiziţionate în colecţii par-
ticulare din Moldova, Ger-
mania, Franţa, SUA, Aus-
tralia, Danemarca.

Este membru al Asoci-
aţiei Artiştilor Plastici Li-
beri din Sankt-Petersburg 
(1996) şi al Uniunii Artiş-
tilor Plastici din Moldova 
(2007).

Deţine Premiul Uniunii 
Artiştilor Plastici Moldova 
pentru proiectul scenogra-
fi c „Falstaff ” de William 
Shakespeare („Saloanele de 
Toamnă”, Chişinău, 2017) ş.a. 

În 2013 i s-a conferit titlul 
onorifi c Maestru în Artă. 
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Furdui, Ludmila. Dor de Para-

dis, 2020 = Yearning for Paradise, 
2020 / Ludmila Furdui // Expoziţie 
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Chişinău : [S. n.], 2020. – P. 50.
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P. 26-28.
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tru mama / Maria Tofan-Bîlici ; il.: 
Ludmila Furdui. – Chişinău : Car-
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în operele semnate de Galina şi 
Ludmila Furdui. – Chişinău : Car-
tea Moldovei, 2004. – 472 p.
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Colesnic, Iurie. Furdui Ludmila // 

Colesnic, Iurie. Colegiul Republi-
can de Arte Plastice „Al. Plămă-
deală” : Ghid enciclopedic / Iurie 
Colesnic. – Chişinău : Museum, 
2008. – P. 98-99.

Popescu, Leonid. Deschide-
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[despre Ludmila Furdui, pictor, ta-
pisier] / Leonid Popescu // Lumini 
pentru Templu : sacrul în operele 
semnate de Galina şi Ludmila Fur-
dui. – Chişinău : Cartea Moldovei, 
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Ştefan ZELETIN
1882-1934

Filozof, economist şi so-
ciolog, scriitor, publicist, 
profesor universitar român. 

Pseudonim Ştefan Motăş.
S-a născut la 19 iunie 

1882, în satul Burduşeni, 
judeţul Bacău, s-a stins din 
viaţă la 20 iulie 1934, Bucu-
reşti.
Şi-a început studiile 

la Şcoala din Burduşeni 
(1889-1893); clasa a V-a 
rurală a făcut-o la Coasta-
Lupei; a continuat studiile 
la Seminarul Teologic din 
Roman (1895-1899); Se-
minarul Teologic de la Iaşi 
(1901-1902); Facultatea de 
Litere, specialitatea Filozo-
fi a şi fi lologia clasică, Iaşi 
(1902-1906). A făcut studii 
superioare de fi lozofi e, ur-
mate în diferite semestre, 
la universităţile din: Berlin, 
Lipsca, Erlangen, luând 
doctoratul în fi lozofi e cu 
teza: „Idealismul personal 
împotriva idealismului ab-
solut în fi lozofi a engleză 
contemporană” (1912).

A debutat în publicis-
tica românească cu volu-
mul „Evanghelia naturii” 
(1915).

După fi nalizarea studii-
lor şi-a început activitatea 
în calitate de secretar şi bi-
bliotecar al Seminarului Pe-
dagogic Universitar din Iaşi 
(1906-1909), apoi profesor 

suplinitor, Catedra de limba 
germană la Liceul „Codrea-
nu” din Bârlad (1909;1912-
1920); profesor la Liceul 
„Mihai Viteazul”, Bucureşti 
(1920-1927); profesor la 
Universitatea din Iaşi (1927-
1934).

Colaborează cu studii şi 
cercetări la revistele: „Con-
vorbiri literare”, „Ideea eu-
ropeană”, „Arhiva pentru 
ştiinţa şi reforma socială”, 
„Independenţa economi-
că”, „Dreptatea socială”, 
„Revista de fi lozofi e”, „Plu-
tus”, „Viaţa românească”, 
„Ideea europeană” ş. a. A 
editat revista „Pasul vremii” 
împreună cu profesorul 
Alexandru Claudian şi cu 
inginerul George Filipescu.

A publicat: „Evanghelia 
naturii” (1915), „Clipe de 
reverie” (1911),  „Retrage-
rea” (1926), „Neolibera-
lismul” (1927), „Nirvana” 
(1928), „Istoria României 
în date” (1972).

Opera sa este una com-
plexă, având un caracter 
multidisciplinar, vizează 
geneza şi structura societă-
ţii româneşti din perioada 
dezvoltării capitaliste, care 
schiţează perspectivele ei de 
evoluţie. În studiile de fi lo-
zofi e a dezvoltat opinii ide-
aliste, spiritualiste: „Evan-
ghelia naturii”, „Gânduri 
despre lume şi despre via-
ţă”. 

A susţinut un punct de 
vedere determinist în so-
ciologie şi a recunoscut, 
în opoziţie cu concepţiile 
conservatoare, faptul că or-
ganismele suprastructura-
le burgheze sunt produsul 
necesar al transformărilor 
social-economice. Doctrina 
pe care a creat-o, neolibe-
ralismul, refl ectă situaţiile 

contradictorii ale dezvoltării 
României din a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea 
şi primele decenii ale se-
colului XX. Concepţia sa 
sociologică este redată în 
lucrările: „Burghezia româ-
nă” (1925), „Istoria socia-
lă” (1926), „Naţionalizarea 
şcoalei” (1926), „Începuturi-
le individualismului” (1924) 
şi „Romantismul german 
şi cultura critică română” 
(1929) etc. Este considerat 
unul dintre cei mai semnifi -
cativi sociologi burghezi ai 
epocii dintre cele două răz-
boaie mondiale care a avut 
meritul de a pune bazele so-
ciologiei statului românesc.

Una din străzile oraşului 
Bârlad, România, îi poartă 
numele.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 166-167.

Bibliografi e selectivă:
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Ştefan Zeletin. – Ed. a 2-a. – Bucu-
reşti : Humanitas, 1991. – 290 p.  

Zeletin, Ştefan. Neoliberalis-
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liticii burgheziei române / îngr. de 
Zeletin C. D. – Ed. a 3-a. – Bucu-
reşti : Scripta, 1992. – 248 p.
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Mureşan, Dumitru. Concepţia 

economică a lui Ştefan Zeletin / 
Dumitru Mureşan. – Bucureşti : 
Editura  Academiei Române, 1975. – 
232 p.
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Papacostea. – Bucureşti : Tiparul 
Universitar, 1935. – 69 p.

**Zeletin, C. D. Ștefan Zeletin : 
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Zeletin. – Editura Corgal Press, 
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Bucur, Bogdan. Marea boieri-

me valahă în procesul de tranziţie 
de la „Vechiul regim agrar feudal” 
la „Era nouă burgheză revoluţio-
nară”. O perspectivă critică asu-
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pra concepţiei politice şi economi-
ce dezvoltată de Ştefan Zeletin / 
Bogdan Bucur // Tyragetia. Serie 
nouă, 2011. – Nr 2 (20). – P. 31-
54.

Horeanu, Ionuț. Importanţa 
comerţului şi a capitalului en-
glez, pentru înţelegerea proce-
selor istorice, în opera fi losofului 
Ştefan Zeletin / Ionuț Horeanu // 
Economica, 2021. – Nr 1 (115). – 
P. 51-60.

Zeletin Ștefan // Enciclopedia 
marilor personalități din istoria, 
știința și cultura românească de-a 
lungul timpului. Vol. III : P-Z. – 
București : Geneze, 2001. – 
P. 505.

Zvanciuc, Vasile. Filosoful şi 
sociologul Ştefan Zeletin / Vasile 
Zvanciuc // Anuarul Institutului de 
Istorie „George Bariţ” din Cluj-Na-
poca. – 2006. – Nr XLV. – P. 191-
258. 

Ana Ceban

Ion MANOLI
1942

Lingvist romanist, doctor 
habilitat în fi lologie, profe-
sor universitar, cercetător 
ştiinţifi c.

S-a născut la 22 iunie 
1942, la Mateuţi, judeţul 
Orhei, actualmente raionul 
Rezina. 

Urmează şcoala medie 
incompletă din comuna 
Mateuţi (1948-1955); şcoa-
la medie completă din sa-
tul Şoldăneşti (1955-1958); 
Şcoala Pedagogică din oraşul 
Orhei (1958-1960); Institu-
tul Pedagogic, actualmente 
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, Faculta-
tea de Limbi Străine, Secţia 

limba franceză (1961-1968); 
Institutul Pedagogic de Stat 
de Limbi Străine „Maurice 
Thorez”, actualmente Uni-
versitatea Lingvistică de Stat 
din Moscova (1969-1972) 
şi Institutul de Lingvistică 
din Moscova (1980-1983). 
În 1972 i se conferă titlul 
de doctor în ştiinţe fi lologi-
ce, apoi de doctor habilitat 
în ştiinţe fi lologice (1988). 
A făcut cursuri de reciclare 
profesională: Universita-
tea „La Sorbonne”, Paris 
(1968, 1976); Istitutul de 
Limbi Străine, Kiev (1968-
1969); Universitatea de Stat 
„M. Lomonosov”, Mosco-
va (1979); Universitatea din 
Bucureşti (1993); Universi-
tatea din Lisabonna, Portu-
galia (1999).

A activat în calitate de 
învăţător la clasele primare 
din satul Lingura, raionul 
Cantemir (1960-1961); pro-
fesor de limbă franceză în 
şcoala medie din satul Ignă-
ţei, raionul Rezina (1966); 
lector, lector superior, con-
ferenţiar universitar, profe-
sor universitar la Catedra 
de fi lologie franceză (1968-
2006), decan al Facultăţii de 
Limbi Străine la Universita-
tea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi (1976-1980, 1981-
1984, 1988-2006). Decan al 
Facultăţii de Limbi Străine 
la Universitatea Liberă In-
ternaţională din Moldova 
(2006-2010). Profesor uni-
versitar, doctor habilitat la 
Catedra de fi lologie roma-
nică „Petru Roşca”, ULIM 
(2006-până în prezent).

Domenii de cercetare 
ştiinţifi că: Stilistica limbii 
franceze. 

Pe parcursul anilor, este 
cercetător ştiinţifi c princi-
pal, şef  de direcţie „Ling-

vistică şi glotodidactică” 
a Institutului de Cercetări 
Filologice şi Interculturale, 
ULIM. 

Participă la proiecte de cer-
cetare-dezvoltare, inovare şi 
transfer tehnologic: proiecte 
universitare de cercetare „Fe-
nomenologia limbă-cultură 
în contextul multilingvismu-
lui şi plurilingvismului”, co-
ordonator; „Procesul literar 
modern şi contemporan: 
evaluări şi considerări teo-
retico-critice”; proiect inter-
naţional de cercetare „Inter-
culturalitatea, interconexiuni 
lingvistico-culturale, identita-
re şi transfrontaliere” (2009-
2020).

Participă cu comunicări 
la foruri ştiinţifi ce naţionale 
şi internaţionale. Ţine pre-
legeri în limbile franceză, 
rusă, spaniolă şi engleză. 
Este autor a peste 200 de 
lucrări didactico-ştiinţifi ce 
printre care monografi i şi 
manuale. 

A semnat articole ştiinţi-
fi ce în reviste de specialitate 
din ţară şi străinătate, re-
cenzii, teze, avize, publicis-
tică, cronici: „Stilistica lim-
bii franceze: probleme de 
teorie şi practică” (2004), 
„Algebra contemporană a 
traducerii” (2014), „Dicti-
onnaire des termes littérai-
res: Étymologie. Défi nition. 
Exemplifi cation. Théorie” 
(2017), „Articularea valo-
rilor şi resemantizarea sen-
surilor” (2019), „Lexie şi 
lexicografi e ale discursului 
diplomatic” (2019), „Glo-
sar cvadrilingv explicativ 
ilustrat de termeni utilizaţi 
în turism” (2020) etc.  

Titluri asociative: membru 
al Consiliului Naţional de 
Acreditare şi Atestare din 
Republica Moldova; mem-
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bru al colegiilor de redac-
ţie ale revistelor ştiinţifi ce 
naţionale şi internaţionale: 
„Cercetări fi lologice”, „Iti-
nerarii lingvistice”, „In-
tertext”, „Francopolifonia”, 
„Symposia Studentium. Se-
ria Filologie”. 

Distincţii: Insigna „Emi-
nent al Învăţământului Pu-
blic din RSSM” (1989), trei 
medalii „Veteran al muncii”, 
două medalii sovietice jubi-
liare, Ordinul ULIM (2010), 
Ordinul „Gloria Muncii” 
(2012).
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Gribincea, Alexandru. Glosar 
cvadrilingv explicativ ilustrat de 
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Manoli, Ion. Balzac et son voca-
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„exegeza literară” / Ion Manoli // 
Interconexiunea paradigmelor 
didactice şi metodologice în pre-
darea limbilor străine. – Chișinău : 
[S. n.], 2015. – P. 163-170.   

Manoli, Ion. Les Évolutions des 
dictionnaires de la langue français 
aux XX et XXI siècles / Ion Manoli // 
Intertext. – 2018. – Nr 1/2. – 
P. 65-70.

Manoli, Ion. Les néologis-
mes aux formes à rembours et l 
herméneutique en lexicographie / 
Ion Manoli // La Francopolyphonie = 
Francopolifonia. – 2015. – Nr 10. – 
P. 118-126.  

Manoli, Ion. Les néologismes 
d’auteur entre le pouvoir linguis-
tique et l’aventure stylistique / Ion 
Manoli // La Francopolyphonie = 
Francopolifonia. – 2010. – Nr 5. – 
P. 150-158.  

Manoli, Ion. Néologismes le-
xicaux et néologismes séman-
tiques, créations néologiques-ter-
mes et néologismes stylistiques 
comme sujet de la lexicographie / 
Ion Manoli // Intertext. – 2015. – 
Nr 1/2. – P. 162-170.   

Manoli, Ion. Oximoronul între 
semantica fi nâ și antinimia brutală / 
Ion Manoli // Intertext. – 2019. – 
Nr 3/4. – P. 33-43.

Manoli, Ion. Pourquoi Honoré 
de Balzac entre si facilement dans 
la vie de l’Europe et celle du mon-
de : 220 ans dès son anniversaire / 
Ion Manoli // Intertext. – 2020. – 
Nr 1 (53-54). – P. 59-68. 

Manoli, Ion. Roman d’amour 
et du combat : „Devoir à rendre” 
de Nicolae Dabija / Ion Manoli // 
Intertext. – 2016. – Nr 1/2. – 
P. 103-111.   
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alcăt.: Elena Scurtu. – Bălţi : Uni-
versitatea de Stat „Alecu Russo”, 
2003. – 147 p. : il. – (Personalităţi 
Universitare Bălţene).
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Jitaru, Valentin. Manoli Ion // 

Jitaru, Valentin. Personalităţi băl-
ţene : Enciclopedie / Valentin Jita-
ru, Lucian Jitaru. – Chişinău : Ti-
pografi a Centrală, 2018. – P. 225.   

Manoli Ion // Universitari bălțeni : 

Dicţionar biobibliografi c / alcăt.: 
Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. 
resp.: Elena Harconiţă. – Bălţi : 
[S. n.], 2005. – P. 181-182. 

Popa, Iulius. Bună dimineața, 
tinerețe! : Ion Manoli – 60 / Iulius 
Popa // Literatura și arta. – 2002. – 
20 iun. – P. 8.      

Popa, Iulius. Manoli Ion // 
Popa, Iulius. Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți (1945-
2015) / Iulius Popa. – Chişinău : 
[S. n.], 2015. – P. 341. 

Natalia-Maria Șveț                                                                                                                                             

Gheorghe BĂCIOI
1942

Fizician, doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice, confe-
renţiar universitar, cercetă-
tor ştiinţifi c. 

S-a născut la 25 iunie 1942, 
la Răspopeni, Şoldăneşti. 

A absolvit şcoala medie 
din satul natal (1959); Fa-
cultatea de Fizică şi Ma-
tematică a Universităţii de 
Stat din Moldova (1970); 
doctorantura (1975). A sus-
ţinut teza de doctor în şti-
inţe fi zico-matematice cu 
tema „Unele probleme de 
sinteză a dirijării optimale 
a sistemelor cu parametri 
repartizaţi”, la Institutul de 
Matematică, Centru de Cal-
cul al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (1975).
Şi-a început activitatea 

profesională în calitate de 
laborant superior, docto-
rand, colaborator ştiinţifi c 
inferior, colaborator ştiin-
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ţifi c superior la Institutul 
de Matematică şi Infor-
matică al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (1970-
1982). A activat în calitate 
de asistent, lector superior, 
conferenţiar universitar la 
Universitatea de Stat din 
Moldova (1982-2000). Din 
anul 2000, activează în Co-
misia Superioară de Ates-
tare a Republicii Moldova, 
modifi cată în 2004 în Con-
siliul Naţional pentru Acre-
ditare şi Atestare, în func-
ţie de şef  al Secţiei pentru 
ştiinţele fi zico-matematice, 
consultant superior. 

Domeniul de cercetare: 
problema de control opti-
mal al proceselor ce se de-
scriu cu ecuaţii diferenţiale 
în derivate parţiale. 

A obţinut condiţiile nece-
sare, iar în cazuri particulare 
şi sufi ciente de soluţionare 
a problemei de sinteză a di-
rijării optimale a proceselor, 
care sunt descrise de ecua-
ţii diferenţiale cu parametri 
repartizaţi. De asemenea, 
a propus şi a argumentat 
procedeele de calcul apro-
ximativ al problemei consi-
derate.

Este autor a peste 30 de 
lucrări ştiinţifi ce: „Problema 
de sinteză privind dirijarea 
optimală a procesului de răs-
pândire a căldurii” (1996), 
„О синтезе оптимального 
управления системами с 
распределенными пара-
метрами” (1980), „Задача 
синтеза оптимального 
управления с минималь-
ной энергией для систем с  
распределенными параме-
трами”.(1985) etc. 

    

Bibliografi e selectivă:
**Băcioi, Gheorghe. About one 

problem of synthesis of optimal 
controlby the conduction pro-
cess / Gheorghe Băcioi. – Berlin : 
[S. n.], 1975.

**Băcioi, Gheorghe. Unele pro-
bleme de sinteză a dirijării opti-
male a sistemelor cu parametri 
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**Бэчой, Георге. Задача син-

теза оптимального управления 
с минимальной энергией для 
систем с  распределенными 
параметрами / Георге Бэчой // 
Дифференциальные уравнения  
и их приложения. – Днепропе-
тровск : [S. n.], 1985. 

 Бэчой, Георге. О синтезе опти-
мального управления системами 
с распределенными параметра-
ми / Георге Бэчой // Известия Ака-
демии наук Молдавской ССР = 
Булетинул Академией де штиин-
це а РСС Молдовенешть. – 1980. – 
Nr 1. – P. 5-9.

***
Băcioi Gheorghe // Institutul de 

Matematică şi Informatică : File 
din istorie [40 de ani]. – Chişinău : 
Tipografi a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, 2004. – P. 159-160.

Gheorghe Băcioi // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 15 : 
Văd-Z. – Chişinău : Dragiştea, 
2017. – P. 610-611. 

Natalia-Maria Șveț

Nicolae STRĂJESCU
1876-1952

Medic, doctor în ştiinţe 
medicale, profesor universi-
tar, savant de renume mon-
dial, fondator al şcolii ştiin-
ţifi ce de terapeutică clinică.

S-a născut la 17 decem-
brie 1876, la Odesa. Gene-
alogic îşi are rădăcinile în 
satul Verejeni din preajma 
Teleneştilor, judeţul Orhei, 
unde s-a născut şi a trăit 
bunelul său Gheorghe Stră-
jescu. A decedat la 27 iunie 
1952, la Kiev.

După absolvirea Gimna-
ziului din Odesa, urmea-
ză studiile la Facultatea 
de Medicină a Universită-
ţii din Kiev (1894-1899). 
Face specializări (1901), în 
Franţa şi Germania, unde 
studiază metoda de elec-
trocardiografi e a cordului. 
Acumulează o bogată prac-
tică ştiinţifi că (1902-1904) 
în Laboratorul de Medicină 
Experimentală din Sankt-
Petersburg, condus de Ivan 
Pavlov. În 1904, susţine teza 
de doctor în ştiinţe medica-
le, la Moscova. 

Revine la Kiev, unde lu-
crează în calitate de medic 
ordinator superior în Cli-
nica de Terapie a Facultăţii 
de Medicină, condusă de V. 
P. Obrazţov. A fost profe-
sor al Catedrei de patologie 
şi terapie specială (1910). 
Concomitent, din 1907 
până în 1919, activează şi 
în calitate de profesor al 
Institutului Feminin de Me-
dicină din Kiev. În perioa-
da anilor 1919-1922, deţine 
funcţia de şef  al Catedrei de 
terapie a Universităţii din 
Odesa. Din 1922 este direc-
tor al Clinicii Propedeutice, 
mai apoi şi al Clinicii Uni-
versităţii de Medicină din 
Kiev; şef  al Catedrei terapie 
de spital (din 1927), iar din 
1929 până în 1952 şi al Ca-
tedrei terapie facultativă.

În 1931, organizează Sec-
ţia clinică a Institutului de 
Biologie şi Patologie Expe-
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rimentală. Din 1934, con-
duce Institutul de Fiziolo-
gie Clinică al Academiei de 
Ştiinţe a Ucrainei. Fondează 
Institutul de Cercetări Ştiin-
ţifi ce în domeniul Medicinei 
Clinice din Ucraina (1936), 
al cărui director a fost până 
la sfârşitul vieţii. Din 1955 
Institutul îi poartă numele.

În perioada de ocupa-
ţie a Ucrainei (1942-1943), 
conduce Catedra de terapie 
facultativă la Institutul de 
Medicină din Başkiria.

Împreună cu profesorul 
V. P. Obrazţov a descris 
(1909), pentru prima dată 
în lume, simptomele clinice 
ale trombozei arterei co-
ronare la inimă. A descris 
zgomotul cardiac la blo-
cada inimii; a cercetat ede-
mul; a descoperit un şir de 
sindroame ale îmbolnăvirii 
organelor digestive; a per-
fecţionat metodica de cer-
cetare a acestor boli; a pro-
pus metoda complexă de 
cercetare a dereglării func-
ţiei fi catului; a propus mai 
multe metode de vindeca-
re a sepsisului de pe urma 
rănilor. A studiat infecţiile 
cronice, alergiile, hemato-
logiile, şocul, tuberculoza şi 
alte maladii. 

Mai multe fenomene şi 
simptome descrise şi cer-
cetate de Nicolae Srăjescu 
au fost denumite Străjescu 
(Strajesco) şi în literatura 
de specialitate sunt descri-
se sub acest nume. A fost 
preocupat şi de dezvoltarea 
staţiunilor balneare din su-
dul Ucrainei.

A devenit cunoscută la 
nivel mondial monografi a 
sa „Bazele diagnosticii fi zi-
ce a îmbolnăvirilor cavităţii 

abdominale” (1924). A fost 
redactorul ştiinţifi c al sec-
ţiei „Boli interne” a primei 
ediţii „Marea enciclopedie 
medicală” (Большая меди-
цинская енциклопедия), 
editată în fosta URSS. 

A participat la congrese-
le IY şi Y internaţionale în 
domeniul reumatismului. 

Palmaresul ştiinţifi c al 
academicianului Nicolae 
Srăjescu include peste 200 
de lucrări ştiinţifi ce însu-
mate în cărţi, manuale şi 
articole publicate în reviste 
de specialitate de prestigiu:  
„Строфантин как сердеч-
ное средство” (1910), „Бо-
лезни желудка” (1927), 
„Ревматизм” (1936), „Из-
браные труды” (vol. 1-2, 
1955-1956) etc.   

Membru al Comitetului 
de combatere a bolilor in-
fecţioase (1917), preşedinte 
al Societăţii Terapeutice din 
Kiev (1927), preşedinte al 
Asociaţiei Terapeuţilor din 
Ucraina (1928), membru al 
Academiei de Ştiinţe a RSS 
Ucrainene (1931), membru 
al Ligii Internaţionale de 
Combatere a Reumatismului 
(1937), membru de onoa-
re al Societăţilor Terapeu-
tice din Moscova şi Gorki 
(1937), membru titular al 
Academiei de Ştiinţe din 
URSS (1943), membru titu-
lar al Academiei de Ştiinţe 
Medicale din URSS (1944).

Pentru deosebite contri-
buţii şi merite în dezvolta-
rea ştiinţelor medicale, cât 
şi a medicinei practice i s-a 
conferit titlurile: Om Eme-
rit al ştiinţei din Ucraina 
(1935), Erou al Muncii So-
cialiste (1947).

Bibliografi e selectivă:
Baciu, Gheorghe. Nicolae 

Străjescu // Baciu, Gheorghe. 
Personalităţi de viţă moldavă / 
Gheorghe Baciu. – Chişinău : 
Combinatul Poligrafi c, 2017. – 
P. 125-127.    

Dron, Ion. Nicolae Străjescu / 
Ion Dron // Capitala. – 1999. – 
11 dec. – P. 9.    

Nicolae Străjescu // Academici-
eni din Basarabia şi Transnistria : 
(a doua jumătate a sec. al XIX-lea - 
prima jumătate a sec. al XX-lea). – 
Chişinău : [S. n.], 1996. – P. 108-
110.  

*Strajesco Nicolae // Enciclo-
pedia Sovietică Moldovenească : 
În 8 vol. Vol. 6 : Roman-Uman. – 
Chişinău : Redacţia Principală a 
Enciclopediei Sovietice Moldove-
neşti, 1976. – P. 274.     

*Străjescu Nicolae // Dicţionar 
enciclopedic moldovenesc. – Chi-
şinău : Redacția principală a Enci-
clopediei Sovietice Moldoveneşti, 
1989. – P. 586. 

***
Стражеско Николай // Боль-

шая медицинская энциклопе-
дия. Тom 24 : Сосудистый шов-
тениоз. – Москва : Советская 
Энциклопедия, 1985. – P. 301. 

Стражеско Николай // Боль-
шая Советская Энциклопедия : 
в 30 томах. Том 24. Кн. 1 : Соба-
ки-Струна. – Москва : Советская 
Энциклопедия, 1976. – P. 545. 

Стражеско Николай // Боль-
шой энциклопедический сло-
варь : B 2-х томах. Том 2. – Мо-
сква : Советская Энциклопедия, 
1991. – P. 418.   

   Natalia-Maria Șveț
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Iurie BULAT
1962

Medic oncolog-chimiote-
rapeut, doctor habilitat în 
medicină, profesor univer-
sitar, cercetător ştiinţifi c şi 
inventator.

S-a născut la 27 iunie 
1962, la Izvoare, Floreşti.

După absolvirea şcolii 
medii din oraşul Drochia, 
învaţă la ISMC (1979-1985). 
Urmează studiile prin se-
cundariat clinic (1985-
1987), apoi prin doctorat 
(1988-1991) la specialitatea 
chimioterapie la Centrul 
Oncologic din Moscova. În 
1991, susţine teza de doctor 
în ştiinţe medicale cu tema 
„Химиотерапия диссеми-
нированной меланомы 
кожи (новые комбинации 
и режимы)”, apoi pe cea 
de doctor habilitat cu tema 
„Posibilităţi contemporane 
ale tratamentului medical 
al melanomului metasta-
tic” (2000). A făcut stagii 
de perfecţionare în instituţii 
de prestigiu din Danemar-
ca, Elveţia, Federaţia Rusă, 
SUA, Marea Britanie etc.

Din anul 1987, activează 
în cadrul Institutului On-
cologic, iniţial în calitate de 
colaborator ştiinţifi c inferi-
or, ulterior a activat în func-
ţie de colaborator ştiinţifi c 
superior, apoi secretar ştiin-
ţifi c al Consiliului Ştiinţifi c 
al IOM. Din anul 2000, ac-

tivează în calitate de cerce-
tător ştiinţifi c coordonator, 
apoi principal şi şef  Secţie 
Chimioterapie 2, iar din 
anul 2017, deţine funcţia 
de vicedirector pe ştiinţă al 
IMSP Institutul Oncologic.

Sub conducerea profe-
sorului universitar Iurie 
Bulat au fost susţinute ur-
mătoarele teze ştiinţifi ce: 
„Chimio-imunoterapia me-
lanomului malign cutanat 
în diferite etape de răspân-
dire a procesului” (2006), 
„Mola hidatiformă în Re-
publica Moldova: aspecte 
epidemiologice de monito-
rizare şi reabilitare” (2008), 
„Chimioterapia combinată 
cu Cisplatin în tratamentul 
cancerului mamar metasta-
tic rezistent la antracicline” 
(2009), „Particularităţi ale 
chimioterapiei de ambula-
toriu” (2015). 

Este deţinătorul a trei 
brevete de invenţie şi două 
recomandări metodice.

Este autor a peste 80 de 
lucrări ştiinţifi ce:  „Pro-
tocoale de chimioterapie 
anti-cancer. Ghid practic” 
(2010), „Posibilităţi noi în 
tratamentul medical al me-
lanomului malign metasta-
tic” (2017), „Actualităţi în 
imunoterapia cancerului” 
(2017), „Tratamentul me-
dical al tumorilor malig-
ne: Recomandări practice” 
(2018) etc.  

A fost distins cu Ordinul 
„Gloria Muncii” (2020). 

                                              

Bibliografi e selectivă:
Bulat, Iurie. Protocoale de 

chimioterapie anti-cancer : Ghid 
practic / Iurie Bulat. – Chişinău : 
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Analiza ADN-ului liber circulant 
(cfDNA) în cadrul studiului de 
faza I/II a preparatului Lerociclib 
(G1T38), un inhibitor CDK4/6 de 
dozare orală continuă, în combi-
nare cu Fulvestrant la pacientele 
cu cancer mamar avansat HR+/
HER2 / Iurie Bulat [et al.] // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe m edicale. – 2020. – 
Nr 4 (68). – P. 233-234.

Clinical and immunologic res-
ponses to a B-Cell epitope vac-
cine in patients with HER2/neu-
overexpressing advanced gastric 
cancer—results from phase Ib trial 
IMU / Iurie Bulat [et al.] // Clinical 
Cancer Research. – 2021. – Nr 13 
(27). – P. 3649-3660. 

Interacțiunea farmacocinetică 
drog-drog a preparatului Apalu-
tamide, partea 1 : studii clinice 
la bărbați sănătoși și pacienți cu 
cancer de prostată rezistent la 
castrare / Iurie Bulat [et al.] // Bu-
letinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe Medicale. – 2020. – 
Nr 4 (68). – P. 235.

Lerociclib (G1T38), un inhibitor 
CDK4/6 de dozare orală continuă 
în combinare cu Fulvestrant la pa-
cientele cu cancer mamar avansat 
HR+/HER2 : selectarea dozei și 
rezultatele fazei II și analiza ADN-
ului liber circulant (cfDNA) / Iurie 
Bulat [et al.] // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
Medicale. – 2020. – Nr 4 (68). – 
P. 232-233.

Mieloprezervarea cu inhibitorul 
CDK4/6 Trilaciclib la pacienții cu 
cancer pulmonar microcelular în 
procesul chimioterapiei de I linie : 
un studiu de faza Ib/faza randomi-
zată II / Iurie Bulat [et al.] // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2020. – 
Nr 4 (68). – P. 232.

Pharmacokinetic Drug–Drug 
Interaction of Apalutamide, Part 1: 
Clinical Studies in Healthy Men 
and Patients with Castration-Re-
sistant Prostate Cancer / Iurie 
Bulat [et al.] // Clinical Pharma-
cokinetics. – 2020. – Nr 9 (59). – 
P. 1135-1148.

Siguranța și activitatea conju-
gatului anticorp-medicament anti-
mezotelină Anetumab Ravtansine 
în combinare cu Doxorubicina 
Liposomală pegilată în cancerul 
ovarian, al tubului falopian sau 
cancerul peritoneal primar rezis-
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tent la platină / Iurie Bulat [et al.] // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2020. – Nr 4 (68). – P. 236. 

Studiul de faza Ib a IMU-131, 
un vaccin peptidic HER2, plus chi-
mioterapie la pacienții cu adeno-
carcinom gastric sau al joncțiunii 
gastroesofagiene cu hiperexpre-
sia HER2/neu / Iurie Bulat [et al.] // 
Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2020. – Nr 4 (68). – P. 234.

Tratament neoadjuvant al me-
tastazelor hepatice în cancerul 
colorectal / Iurie Bulat [et al.] // 
Info-Med. – 2016. – Nr 2 (28-2). – 
P. 280-281.

Un studiu deschis, multicen-
tric de faza Ib pentru evaluarea 
efectului preparatului Apalutamide 
asupra repolarizării ventriculare 
la bărbații cu cancer de prostată 
castrat rezistent / Iurie Bulat [et 
al.] // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2020. – Nr 4 (68). – P. 235-236.

***
Baciu, Gheorghe. Bulat Iurie // 

Baciu, Gheorghe. Profesorii uni-
versitari, absolvenţi ai USFM „Ni-
colae Testemiţanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : [S. n.], 2012. – 
P. 221-222.

Natalia-Maria Șveț  

Petre VANCEA
1902-1986

Medic oftalmolog, profe-
sor universitar român.

S-a născut la 27 iunie 
1902, la Rudari, judeţul 
Dolj. A decedat la 19 de-
cembrie 1986, la Bucureşti. 

    A urmat cursurile liceale 
la Craiova (1914-1920). Stu-
diile universitare, începute 
la Facultatea de Medicină 

din Bucureşti (1920-1921), 
le continuă la Cluj (1921-
1925). A susţinut teza de 
doctor în ştiinţe medicale 
cu tema „Contribuţiuni la 
studiul biologiei trahomu-
lui” (1925). Se specializează 
în oftalmologie la Clinica 
Oftalmologică din Cluj.

A desfăşurat o intensă 
activitate didactică: prepa-
rator (1923-1927), asistent 
(1927-1929), şef  de lucrări 
(1929-1938), conferenţiar 
(1938-1940) la Clinica oftal-
mologică din Cluj. Doctor 
universitar în oftalmologie 
(1929). Este numit profesor 
la Institutul de Medicină şi 
Farmacie din Iaşi, unde ac-
tivează între 1940-1963, şi 
apoi la Institutul de Medi-
cină şi Farmacie din Bucu-
reşti (1963-1969).
Şi-a concentrat cercetările 

asupra corpilor străini in-
traoculari, traumatismelor 
oculare de război, patogeni-
ei cataractei senile, diagnos-
ticului precoce a glaucomu-
lui, indicaţiilor operatorii în 
strabism, tumorilor ochiu-
lui.

A adus contribuţii la stu-
diul clinic şi epidemiologic 
al trahomului, în vederea 
eradicării acestei afecţiuni 
în România. Pentru trata-
mentul miopiei avansate şi 
al complicaţiilor acesteia a 
preparat un medicament 
propriu, brevetat cu nume-
le ETO (Extract Total de 
Ochi). 

A fost autorul a peste 700 
de studii, articole, comuni-
cări, rapoarte referitoare la 
trahomul cataractei, cu de-
osebire la mecanismul de 
producere a cataractei, mi-
opia forte, cancerul ocular, 
terapia cu extracte de glandă 
lacrimală: „Introducere în 

neurologia oculară”; „Dis-
pensarizarea trahomului în 
România”; „Cercetări asu-
pra leziunilor oculare naf-
talinice”; „Sulfamidoterapia 
în tratamentul trahomului”; 
„Biochimia cataractei”; 
„Există o secreţie internă a 
glandei lacrimale?”; „Cerce-
tări clinice şi experimentale 
asupra extractului total de 
ochi”; „O nouă concepţie 
asupra tratamentului mio-
piei progresive şi a compli-
caţiilor sale”; „Tabele ale 
presiunii intraoculare tolera-
te şi utilizarea lor în clinica 
glaucoamelor”; „Afecţiuni-
le congenitale ale globului 
ocular. Probleme de profi -
laxie, diagnostic, tratament”; 
„Elemente de oftalmologie 
teoretică şi practică”; „Tera-
pia oculară medicamentoa-
să” etc. 

A publicat lucrările: „Con-
tribuţiuni la studiul biologiei 
trahomului” (1925); „Ne-
vrom plexiform orbitopal-
pebral asociat cu o formă 
frustă a bolii lui Recklingha-
usen” (1926); „Rolul sim-
paticului în fi ziopatologia 
oculară” (1928); „Introdu-
cere la neurologia oculară” 
(1934); „Tumorile ochiului 
şi ale anexelor sale” (1957); 
„Elemente de oftalmologie” 
(4 vol.); „Virozele oculare”; 
„Clasifi carea funcţională a 
glaucoamelor”; „Din nou 
lumină” (1979) etc. 

A scris şi cărţi de evo-
cări, memorii, amintiri de 
călătorie, de popularizare 
a ştiinţei: „Din nou lumi-
nă” (1979); „Permanenţe” 
(1983); „Călătorii în clarob-
scur” (1984); „Permanenta 
reîntoarcere” (apărută pos-
tum, 1987). 

Membru corespondent al 
Academiei Române (1963); 
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membru al Academiei de 
Ştiinţe Medicale din Româ-
nia (1969); membru al Aca-
demiei „Leopoldina” din 
Halle (din 1969), al Socie-
tăţilor de Oftalmologie din 
Franţa, Italia, Germania, 
Spania, al Societăţii Inter-
naţionale de Ergooftalmo-
logie, al Asociaţiei Interna-
ţionale pentru Prevenirea 
Orbirii, al Asociaţiei Inter-
naţionale de Strabismolo-
gie, al Societăţii de Biologie 
din Paris.
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Natalia-Maria Șveț                                                                          

Vasile GHEORGHIU
1872-1959

Teolog, doctor în teolo-
gie şi profesor universitar 
român. Mare personalitate 
a culturii româneşti, profe-
sorul Vasile Gheorghiu s-a 
impus atât în domeniul în-
văţământului teologic, cât 
şi în întregul spaţiu cultural 
românesc şi european de la 
sfârşitul sec. al XIX-lea şi 
începutul sec. al XX-lea.

S-a născut la 16/28 iunie 
1872 în Câmplung Moldo-
venesc (azi judeţul Sucea-
va), într-o familie de oameni 
simpli, tatăl său activând ca 
lucrător silvic. A decedat la 
29 noiembrie 1959 în Cut, 
judeţul Neamţ.

A studiat la Şcoala prima-
ră din oraşul natal (1879-
1882), după care a urmat 
cursurile Liceului Ortodox 
din Suceava (1882-1890). 
Aici şi-a luat şi examenul de 
maturitate cu care se înche-
iau anii de studiu gimnazial 
(1890). A urmat Facultatea 
de Teologie din Cernăuţi 
(1890-1894). În cadrul ace-
leaşi facultăţi susţine docto-
ratul în teologie cu califi ca-
tivul magna cum laude (1897). 
A făcut studii de specializa-
re la Facultăţile de Teologie 
Romano-Catolică şi Pro-
testantă din Viena, Bonn, 
Breslau (azi Wroclaw) şi 
Leipzig (1897-1899).

Activitatea profesională 

a preotului Vasile Gheor-
ghiu a început în anul 1901, 
când a fost numit docent 
privat (suplinitor) la Cate-
dra de studiu biblic şi exe-
geză a Noului Testament, 
Facultatea de Teologie din 
Cernăuţi. În 1905 devine 
profesor agregat, iar din 
1908 titularul catedrei, ac-
tivând ca profesor univer-
sitar pe parcursul a 38 de 
ani. Decan în trei rânduri 
al Facultăţii de Teologie din 
Cernăuţi (1909-1910, 1912-
1914, 1933-1934), director 
al internatului teologic de 
pe lângă Facultatea de Te-
ologie din Cernăuţi (1935). 
Ca profesor a format 37 
de generaţii de teologi ro-
mâni, între ei numărându-
se: mitropolitul Ardealului 
Nicolae Bălan şi Episcopul 
Armatei Partenie Ciopron. 
În anul 1938 este trecut în 
rândul profesorilor onorari, 
pentru limita de vârstă.

A colaborat la mai multe 
publicaţii religioase din ţară 
şi de peste hotare şi a pu-
blicat peste o sută de lucrări 
şi studii. Studiile, articolele, 
predicile şi recenziile teo-
logului Vasile Gheorghiu 
au fost publicate în revista 
„Candela”, iar spre sfârşitul 
vieţii în „Mitropolia Mol-
dovei şi Sucevei” şi „Mitro-
polia Banatului”. O serie de 
lucrări au rămas în manus-
cris : „Comentarii la Evan-
gheliile de la Ioan”, „Marcu 
şi Luca”, „Epistolele I şi II 
Corinteni”, „Galateni şi Ia-
cob”. Cea mai însemnată 
operă a sa, în manuscris, ră-
mâne ediţia critică a cărţilor 
Noului Testament: „No-
vum Testamentum graece 
cum apparatu critico”. Alte 
manuscrise s-au pierdut în 
1940, în timpul ocupaţiei 
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sovietice a Bucovinei.

A fost redactor şi director 
al revistei „Candela”, preşe-
dinte al Societăţii pentru Cul-
tura şi Literatura Poporului 
Român din Bucovina (1921-
1929), membru de onoare al 
societăţilor „Academia Orto-
doxă”, „Arboroasa”, „Buco-
vina”, „Dacia”, „Junimea” şi 
„Moldova”, preşedinte al co-
mitetului de direcţie al foii bi-
sericeşti „Pastorul” din Cer-
năuţi, consilier metropolitan 
onorar, primul preşedinte 
al Consistoriului spiritual 
central din Bucureşti (1925-
1927), preşedintele Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura 
Poporului Român din Buco-
vina (1921-1929), preşedinte 
al Asociaţiei Clerului Orto-
dox din Bucovina.

Este considerat cel mai de 
seamă teolog neotestamen-
tar român, cu lucrări temei-
nice de introducere şi exe-
geză a Noului Testament, 
cronologie biblică, teologie 
biblică. Opera părintelui 
profesor Vasile Gheorghiu 
este de mari dimensiuni, la 
Biblioteca Academiei Ro-
mâne din Bucureşti fi ind 
înregistrate 36 de lucrări, 
dintre care 27 au fost publi-
cate la Cernăuţi. Ea cuprin-
de cărţi publicate în limbile 
română şi germană, lucrări 
în manuscris, studii şi ar-
ticole, traduceri, predici şi 
recenzii.

Pe scară ierarhică a avansat 
de la rangul de protosbiter 
(1908), la arhipresbiter sta-
vrofor (1918) şi apoi la cea 
mai înaltă demnitate care se 
poate acorda unui preot de 
mir, aceea de arhipresbiter 
mitrofor (1925), consilier 
mitropolitan onorar (1938). 
Membru de onoare al Aca-
demiei Române.

Bibliografi e:
**Gheorghiu, Vasile. Anul și 

ziua morții Domnului nostru Ii-
sus Hristos / Vasile Gheorghiu. – 
Cernăuți : Glasul Bucovinei, 1925. – 
152 p.

**Gheorghiu, Vasile. „Codex 
argenteus upsaliensis” / Vasile 
Gheorghiu. – București : Monito-
rul Ofi cial și Impremierile statului, 
1939. – 58 p.

**Gheorghiu, Vasile. Der Iako-
busbrief Untersucht und erklart / 
Vasile Gheorghiu. – Czernowitz : 
[S. n.], 1899. – 100 p.

Gheorghiu, Vasile. Epistola 
către Romani cu introducere și 
comentar / Vasile Gheorghiu. – 
Cernăuți : Glasul Bucovinei, 1938. – 
368 p.

**Gheorghiu, Vasile. Introdu-
cere în Sfi ntele cărți ale Testamen-
tului Nou, Cernăuți : Tipografi a 
Mitropolitului Silvestru, 1929. – 
897 p.

**Gheorghiu, Vasile. Lecționarul 
evangelic grecesc din Iași (Ms. 194) / 
Vasile Gheorghiu. – București : Mo-
nitorul Ofi cial și Impremieriile statu-
lui, 1940. – 100 p.

**Gheorghiu, Vasile. Noțiuni 
de cronologie, calendaristică și 
calcul pascal / Vasile Gheorghiu. – 
București, [S. n.], 1936. – 208 p.

**Gheorghiu, Vasile. Sfânta 
Evanghelie după Matei cu comen-
tar : În 3 vol. / Vasile Gheorghiu. – 
Cernăuți : [S. n.], 1925-1928-
1933. – 848 p.

***
Colesnic, Iurie. Gheorghiu Va-

sile // Generația Unirii / Iurie Co-
lesnic. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 
P. 347-348.

**Florescu, Vasile Florin. Pre-
otul profesor Vasile Gheorghiu. 
Viața și opera / Vasile Florin Flo-
rescu. – Iași : Doxologia, 2019. – 
504 p.

Pacurariu, Mircea. Gheorghiu 
Vasile // Dicţionarul teologilor ro-
mâni / Mircea Păcurariu. – Ed. a 
3-a rev. și ad. – Sibiu : Andreiana, 
2014. – P. 263-264.

Rusu, Dorina N. Gheorghiu Va-
sile // Membrii Academiei Române : 
Dicționar 1866-2003 / Dorina N. 
Rusu. – Ed. a 3-a revăzută și adă-
ugită. – București : Editura Acade-
miei Române, 2003. – P. 335.

16 iunie 1872 – S-a născut 
în Câmplung Moldovenesc, azi 
județul Suceava, preotul și profe-

sorul de teologie Vasile Gheorghiu 
[Resursă electronică] // //basilica.
ro/16-iunie-1872-s-a-nascut-in-
campulung-moldovenesc-azi-
judetul-suceava-preotul-si-profe-
sorul-de-teologie-vasile-gheor-
ghiu-2/ (accesat: 06.08.2021).

Un distins teolog – preotul dr. 
Vasile Gheorghiu [Resursă elec-
tronică] // https://www.ziarpiatra-
neamt.ro/un-distins-teolog-preo-
tul-dr-vasile-gheorghiu (accesat: 
06.08.2021).

Vasile Gheorghiu [Resursă elec-
tronică] // http://150.uaic.ro/perso-
nalitati/teologie-ortodoxa/vasile-
gheorghiu/ (accesat: 06.08.2021).

Tatiana Caprianu

Sergiu CELIBIDACHE
1912-1996

Dirijor, compozitor, pi-
anist şi profesor român, 
membru de onoare al Aca-
demiei Române.

S-a născut la 28 iunie 
1912, în oraşul Roman, 
judeţul Neamţ, într-o fa-
milie cu origini greceşti. A 
decedat la 14 august 1996, 
la reşedinţa sa din La Neu-
ville-sur-Essonne, departa-
mentul Loiret, în apropiere 
de Paris.

În anul 1930 a încheiat 
studiile liceale şi muzicale 
la Seminarul Pedagogic din 
Iaşi. Şi-a continuat studiile 
la Bucureşti, în paralel ac-
tivând în calitate de pianist 
corepetitor la o şcoală de 
dans. În anul 1935 pleacă să 
studieze la Paris.

Pasionat de muzică, com-
pune un cvartet de coarde, 
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pe care îl expediază lui He-
inz Tiessen, profesor la Fa-
cultatea de Muzică din Ber-
lin. La invitaţia acestuia se 
stabileşte cu traiul la Berlin 
1936, urmând să se înscrie la 
Facultatea de Muzică a Uni-
versităţii Friedrich-Wilhelm. 
Preocupările de fi losofi e 
l-au determinat să urmeze şi 
Facultatea de Filosofi e în ca-
drul aceleaşi universităţi. În 
încheierea anilor de studiu, 
Celibidache scrie lucrarea de 
doctorat  la tema: „Elemen-
tele formative în tehnica 
de compoziţie a lui Josquin 
des Pres” („Formbildende 
Elemente in der Kompo-
sitionstechnik Josquins des 
Pres”).

În perioada 1941-1942 
a fost angajat ca dirijor 
permanent la ansamblul de 
amatori „Orchester Berliner 
Musikfreunde” („Orchestra 
prietenilor berlinezi ai muzi-
cii”). Au urmat angajamente 
permanente cu Filarmonica 
din Berlin (1945-1952), Or-
chestra Scala din Milano şi 
Orchestra Academiei Santa 
Cecilia din Roma (1955-
1957), Orchestra Radio din 
Berlin (1957), Capela Regală 
din Kopenhaga (1960-1963), 
Orchestra Radiofuziunii din 
Stocholm, cu care întreprin-
de turnee în Suedia, Dane-
marca, Germania, Elveţia, 
Spania, Finlanda, Austria, 
Olanda şi România (1962-
1972), Orchestra Radiofu-
ziunii din Stuttgart (1972-
1977), Orchestra Simfonică 
Yomiuri din Tokyo, London 
Symphony Orchestra şi Or-
chestra de Stat din Rhein-
land-Pfalz (1978), Orchestra 
Filarmonicii din Munchen 
(1979-1996). A fost director 
de onoare al Filarmonicii 
„George Enescu” din Bu-

cureşti.
În anul 1988 dirijorul Ser-

giu Celibidache cu orches-
tra Filarmonicii din Mün-
chen întreprinde primul 
turneu internaţional în SUA 
şi Canada.

În anul 1990, Radiodifu-
ziunea română a transmis 
în direct concertul-eveni-
ment susţinut pe scena Ate-
neului Român de Orchestra 
Filarmonicii din München, 
cu Sergiu Celibidache la 
pupitru. A urmat turneul 
triumfal în Japonia, turneu 
european ce a cuprins ora-
şele Rouen, Madrid, Paris, 
Kiev şi Budapesta (1990-
1991), un lung turneu în 
Chile, Argentina şi Brazilia 
(1992), turneul în ţările me-
diteraneene (1995). Ultimul 
concert susţinut a avut loc 
la Munchen (1996).

Activitatea profesiona-
lă o începe în anul 1946 
în calitate de profesor la 
Institutul Internaţional de 
Muzică din Berlin. În 1978 
este numit profesor onori-
fi c la Universitatea Johan-
nes-Gutenberg din Mainz. 
Atunci, pentru prima dată, 
are loc un seminar despre 
„Fenomenologia muzicii”, 
condus de Sergiu Celibida-
che. Până în 1992 susţine 
de două ori pe an cursuri 
accesibile şi fără plată pen-
tru toţi cei interesaţi atât 
din ţară, cât şi din străinăta-
te. Din 1980, ţine cursuri de 
dirijat în Munchen.

Este autorul a câteva sim-
fonii, a suitelor „Grădina de 
buzunar”, „Haz de necaz” 
şi a unui mistic „Requiem”.

În anul 1998 regizorul, 
scenaristul şi producătorul 
Serge Ioan Celibidache, 
fi ul marelui dirijor, a reali-
zat fi lmul „Grădina lui Ce-

libadache”, unde maestrul 
e prezentat la repetiţii şi în 
turnee cu Filarmonica de 
la Munchen, al cărei dirijor 
permanent a fost.

În scopul păstrării şi cul-
tivării moştenirii muzicale 
a muzicianului a fost creată 
Fundaţia Sergiu Celibida-
che cu sediul la Munchen.

Deţinător al titlului de Ce-
tăţean de onoare şi Doctor 
Honoris Causa al Academi-
ei de Artă din Iaşi, profesor 
emerit la Berlin, cetăţean 
de onoare al oraşului Mun-
chen, Cavaler al Ordinului 
Vasa Suedia, Comandor al 
Artelor şi Literelor (titlu 
oferit de Guvernul Fran-
cez), Membru de onoare al 
Academiei Române.

Pentru prodigioasa sa ac-
tivitate artistică a primit di-
verse distincţii, printre care 
se numără : Premiul Berli-
nez de Arta pentru Muzică 
(1953), Crucea de Merit a 
Republicii Federale Germa-
ne (1954), Premiul Uniunii 
Criticilor Germani (1955), 
Premiul danez de muzi-
că Leonie-Sonning (1970), 
Moneda Aurită de Onoare 
a oraşului Munchen (1987), 
Acul Aurit de Onoare al 
oraşului Milano (1987), Ma-
rele Ordin German de Artă 
„Maximilian” (1987), Nettu-
no d’oro in Bologna (1987).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 176-177; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 169-170.

Bibliografi e selectivă:
Celibidache, Sergiu. Scrisori 

către Eugen Trancu-Iași / Sergiu 
Celibidache. – București : Vre-
mea. 2008. – 112 p.
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Celibidache, Ioana. Sergiu, al-
tfel... / Ioana Celibidache. – Iași : 
Domino, 2000. – 191 p.

Cosma, Viorel. Sergiu Celibida-
che. Concertul de adio : schiță bi-
ografi că, repertoriu și Antologie de 
texte / Viorel Cosma. – București : 
Arc 2000, 1998. – 336 p. 

Umbach, Klaus. Celibidache – 
celălalt maestru / Klaus Umbach ; 
în rom. de Sanda Munteanu. – 
Bucureşti : Vivaldi, 1998. – 368 p.

Voicu-Arnăuțoiu, Ioana Ra-
luca. Sergiu Celibidache privit 
prin cortina de fi er / Ioana Raluca 
Voicu-Arnauțoiu. – București : Ars 

ro/sergiu-celibidache-dirijorul-
nu-este-neap%C4%83rat-muzi-
cian-dar-el-poate-s%C4%83-fie-
%C5%9Fi-muzician/a-2632586 
(accesat: 17.08.2021).

Sergiu Celibidache. Muzicieni 
în arhive [Resursă electronică] // 
https://www.muzicieni-in-arhive.
ro/sergiu-celibidache-ro.php (ac-
cesat: 17.08.2021).

Sergiu Celibidache – un fi losof 
al muzicii universale [Resursă 
electronică] // https://www.radio-
romaniacultural.ro/portret-sergiu-
celibidache-un-filosof-al-muzicii-
universale/ (accesat: 17.08.2021).

Tatiana Caprianu

Docendi, 2012. – 136 p. 
***

Celibidache Sergiu // Enciclope-
dia marilor personalități din istoria, 
știința și cultura românească de-a 
lungul timpului. Vol. 1. – București : 
Geneze, 1999. – P. 266-268.

Rusu, Dorina N. Celibidache 
Sergiu // Membrii Academiei Ro-
mâne: Dicționar : 1866-2003 / 
Dorina N. Rusu. – Ed. a 3-a rev. 
și ad. – București : Editura Acade-
miei Române, 2003. – P. 178.

Sergiu Celibidache: „Dirijorul 
nu este neapărat muzician, dar el 
poate să fi e muzician” [Resursă 
electronică] // https://www.dw.com/



Iulie  este a şaptea lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele şapte luni gregoriene 
cu o durată de 31 de zile.

Iulie începe (astrologic) cu soarele în semnul Racului şi sfârşeşte în semnul Leului. Din punct 
de vedere astronomic, luna iulie începe cu soarele în constelaţia Gemenilor şi se sfârşeşte cu 
soarele în constelaţia Racului.

Numele lunii iulie vine de la Iulius Cezar, care s-a născut în această lună. Înainte, luna iulie se 
numea în latină Quintilis, pentru că era a cincea lună în calendarul roman, calendar care începea 
cu luna martie.

Grecii numeau luna iulie Hekatombaion. În tradiţia poporului roman luna iulie se numeşte Cuptor.
Iulie începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca şi Aprilie în fi ecare an şi în anii bisecţi ca Ianuarie.
Soarele răsare la ora 05:35 şi apune la ora 21:04, iar la sfârşitul lunii răsare la ora 06:01 şi apune 

la ora 20:42.la începutul lunii iulie 
Fazele Lunii: la 5 iulie – Luna la Primul Pătrar 14:54; la 12 iulie – Lună Plină (Luna începe 

să descrească) 14:24; la 19 iulie – Luna la Ultimul Pătrar 05:12; la 27 iulie – Lună Nouă (Luna 
începe să crească) 01:42.

Iulie
2022

Luni   4 11 18 25  
Marți   5 12 19 26 
Miercuri  6 13 20 27
Joi    7 14 21 28
Vineri  1 8 15 22 29
Sâmbătă 2 9 16 23 30
Duminică 3 10 17 24 31
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120 de ani de la naşterea lui 

Nicolae N. Moroşan, geolog, 
arheolog, paleontolog şi mu-
zeograf  basarabean, doctor în 
ştiinţe geologo-mineralogice, 
profesor universitar, membru 
corespondent al Academiei 
Române (1 iul. 1902 – 2 febr. 
1944). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 165-166; CN 2004, 
p. 49.

90 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Vasile Laşcu (Laş-
cov), poet, dramaturg, publi-
cist, critic de teatru, membru 
al Sfatului Ţării (1 ian. 1861 – 
1 iul. 1932). A se vedea şi art. 
din CN 2001, p. 9; CN 2016, 
p. 17-18.

90 de ani de la naşterea Izol-
dei Miliutina, muzicolog şi 
pedagog (1 iul. 1932). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 204.

160 de ani de la naşterea lui 
Nikolai Rubakin, bibliolog, 
bibliograf  şi scriitor rus (1 iul. 
1862 – 23 noiem. 1946). A se 
vedea şi art. din CN 2002, p. 184-
185.

80 de ani de la naşterea lui 
Titus Ştirbu, scriitor pentru 
copii, poet, traducător şi umo-
rist (3 iul. 1942). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 186-187; CN 
2012, p. 177-178.

90 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Panait Macri, ziarist 
şi publicist român, originar din 
Basarabia (1863 – 4 iul. 1932). 
A se vedea şi art. din CN 2003, 
p. 313-314; CN 2012, p. 178.

90 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Şişcanu, biolog, 
specialist de talie mondială în 
domeniul fi ziologiei plantelor 
şi fotosintezei, dotor habilitat 
în ştiinţe biologice, profesor 
universitar, inventator, mem-
bru titular al Academiei de Şti-
inţe a Moldovei, (5 iul. 1932). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 205-206.

85 de ani de la naşterea 
Elenei Vdovina, muzicolog, 
scenarist şi pedagog, doctor 
în studiul artelor (5 iul. 1937). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 178-179.

65 de ani de la naşterea lui 

Pavel Bechet, bibliotecar, ac-
tor, crainic translator, regizor, 
interpret, autor de cântece şi 
schiţe umoristice (5 iul. 1957 – 
8 iul. 2002). A se vedea şi art. din 
CN 2012, p. 179.

100 de ani de la naştere lui 
Dionisie Tanasoglu, scrii-
tor, istoric, fi lolog, muzician 
şi traducător găgăuz, doctor în 
fi lologie, profesor universitar 
(7 iul. 1922 – 23 aug. 2006). A 
se vedea şi art. din CN 2002, p. 
187-189; CN 2012, p. 179-180.

75 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Şoitu, pictor (7 iul. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 180.

80 de ani de la naşterea lui 
Şerban Foarţă, scriitor ro-
mân, critic literar, traducător, 
doctor în ştiinţe fi lologice, pro-
fesor universitar (8 iul. 1942).

80 de ani de la naşterea Ma-
rinei Bătrânu, biolog, medic 
sanitar, cosmetolog, cercetător 
în domeniul cosmetologiei, in-
ventator (9 iul. 1942). A se vedea 
şi art. din CN 2017, p. 265.

75 de ani de la naşterea Mi-
rabelei Dauer, cântăreaţă ro-
mână de muzică uşoară (9 iul. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 209.

95 de ani de la naşterea Emi-
liei Parnichi, cântăreaţă de 
operă (soprană lirico-drama-
tică), pedagog (10 iul 1927 – 
9 sept. 2011). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 181.

160 de ani de la naşterea lui 
Tudor Flondor, cunoscut în 
epocă sub numele „Tudor, ca-
valer de Flondor”, dirijor de 
cor, compozitor, politician, ju-
rist, economist (10 iul. 1862 – 
23 iun. 1908). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 191-192; CN 
2012, p. 181. 

150 de ani de la naşterea lui 
Aristide Demetriade, actor şi 
regizor român (10 iul. 1872 – 
21 febr. 1930). 

185 de ani de la naşterea lui 
Pavel Ştefan Leonard, publi-
cist, scriitor, fi lozof, personali-
tate marcantă în istoria culturii 
Basarabiei din a II-a jumătate a 
sec. al XIX-lea, fi lantrop, des-
cendent din neamul lui Alexan-

dru Leonard, Nicolae Casso 
şi Leon Casso (11 iul. 1837 – 
8 iul. 1891). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 227-228; CN 
2012, p. 181-182. 

95 de ani de la naşterea lui 
Ilie Mogoreanu, specialist în 
domeniul zootehniei, doctor 
habilitat în ştiinţe agricole, pro-
fesor universitar (12 iul. 1927 – 
2008). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 182.

85 de ani de la naşterea Silvi-
ei Şărănuţă, istoric, etnograf, 
etnolog şi muzeograf  (12 iul. 
1937).

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Petre Ştefănucă, et-
nograf, folclorist, dialectolog, 
sociolog, publicist, pedagog 
(14 sept. 1906 – 12 iul 1942). 
A se vedea şi art. din CN 2006, 
p. 280-281; CN 2012, p. 182-183.

340 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Jean Picard, 
astronom, fi zician, geodez, 
inventator francez (a creat mi-
crometrul şi ceasul cu pendul), 
membru al Academiei Fran-
ceze de Ştiinţe. A fost primul 
care a calculat cu precizie raza 
Pământului (21 iul. 1620 – 
12 iul. 1682).  

85 de ani de la naşterea lui 
Vlad Ciubucciu, istoric, ling-
vist, scriitor documentarist, 
critic literar, publicist, scena-
rist, doctor în istorie, profesor 
universitar, cercetător ştiinţifi c 
(13 iul. 1937 – 17 iul. 2017). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 210-212; CN 2012, p. 183-
184; CN 2017, p. 269-270.

60 de ani de la naşterea Ol-
găi Cerneţchi, medic obstetri-
cian-ginecolog, doctor habilitat 
în ştiinţe medicale, profesor 
universitar, cercetător ştiinţifi c 
şi inventator (13 iul. 1962).

100 de ani de la naşterea lui 
Barbu Rabii, critic literar, scri-
itor, traducător (14 iul. 1922).

125 de ani de la naşterea Ma-
riettei Sadova, actriţă română 
de teatru şi fi lm, regizoare şi 
profesoară (14 iul. 1897 – 
17 iul. 1981). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 270-271.

85 de ani de la naşterea lui 
Virgil Cuţitaru (Ramură), 
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fi lolog, critic şi istoric literar, 
redactor, profesor universitar 
român (14 iul. 1937 – 15 iul. 
2011).

85 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Dancu, arhitect şi 
profesor român (14 iul. 1937 – 
9 noiem. 2010).

85 de ani de la naşterea lui 
Victor Punga, medic ftizio-
pulmonolog, doctor habilitat 
în ştiinţe medicale, profesor 
universitar (15 iul. 1937 – 
20 apr. 2019).

140 de ani de la naşterea 
lui Iuliu Moldovan, medic 
român, doctor în medicină, 
profesor universitar, unul din-
tre fondatorii şcolii de igienă 
publică şi ocrotirii sociale din 
România, descoperitorul reti-
culinei, membru corespondent 
al Academiei Române (15 iul. 
1882 – 18 iun. 1966). 

100 de ani de la naşterea lui 
Vlad Bejan, medic, balneolog 
şi reumatolog român, originar 
din Basarabia, proiectant a  
14 aparate de mecanoterapie, 
fondator al revistei „Ginta La-
tină”, autor al mai multor volu-
me dedicate românilor din afa-
ra graniţelor ţării, dar şi a unor 
volume autobiografi ce (15 iul. 
1922 – 29 mai 2018). 

150 de ani de la naşterea lui 
Dimitrie Anghel, poet, pro-
zator, traducător şi folclorist 
român (16 iul. 1872 – 13 no-
iem. 1914). A se vedea şi art. din 
CB 1997, p. 155-157. 

120 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Călugăreanu, ma-
tematician român, doctor în 
ştiinţe matematice, profesor 
universitar, membru titular al 
Academiei Române (16 iul. 
1902 – 15 noiem. 1976).

85 de ani de la naşterea lui 
Serafi m Buzilă, muzicolog, 
compozitor, Maestru Emerit 
al Artei (17 iul. 1937 – 24 sept. 
1998). A se vedea şi art. din CN 
B 1997, p. 158-160; CN 2012, 
p. 184.

75 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Ichim, cornist, 
conferenţiar universitar, Artist 
Emerit (17 iul. 1947). 

60 de ani de la naşterea lui 

Igor Dolea, avocat, doctor 
habilitat în drept, profesor uni-
versitar (17 iul. 1962).

60 de ani de la naşterea Na-
taliei Lobanov, economist, 
doctor habilitat în economie, 
profesor universitar (17 iul. 
1962).

60 de ani de la naşterea lui 
Oleg Volontir, muzicolog, 
pedagog, producător muzical, 
Om Emerit, Maestru în Artă, 
promotor al culturii naţionale 
(17 iul. 1962). 

95 de ani de la naşterea lui 
Sorin Comoroşan, medic bi-
ochimist, fi zician, doctor în 
medicină, profesor universitar 
român, membru de onoare 
al Academiei Române (17 iul. 
1927). 

85 de ani de la naşterea lui 
Andrei Banaru, medic mor-
fopatolog, profesor universi-
tar, doctor în medicină (18 iul. 
1937 – 4 noiem. 1987). A se 
vedea şi art. din CN 2012, p. 185. 

85 de ani de la naşterea lui 
Ilie Botez, profesor, doctor în 
tehnologia construcţiei de ma-
şini, inventator remarcabil, de-
ţinător al titlurilor Inventator 
Emerit al Republicii Moldova, 
Inventator de Elită al Români-
ei (18 iul. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 212-213; CN 
2012, p. 185-186.

80 de ani de la naşterea lui 
Petru Rumleanschi, doctor 
habilitat în ştiinţe fi lozofi ce, 
profesor universitar, (18 iul. 
1942 – 10 iun. 2009).

90 de ani de la naşterea lui 
Radu Bălescu, fi zician re-
cunoscut la nivel mondial, in-
ventator şi profesor universi-
tar belgian de origine română, 
membru de onoare al Acade-
miei Române (18 iul. 1932 – 
1 iun. 2006). 

90 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Moşanu, istoric 
şi politician basarabean, doc-
tor habilitat în ştiinţe istorice, 
profesor universitar, membru 
de onoare al Academiei Româ-
ne (19 iul. 1932 – 7 dec. 2017). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 194-195; CN 2007, p. 213-

214; CN 2012, p. 186-187.
85 de ani de la naşterea lui 

Vitali Postolati, inginer ener-
getician, doctor habilitat în 
ştiinţe tehnice, membru titular 
al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (19 iul. 1937). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 214-215.

125 de ani de la naşterea lui 
Ilie Novicov, fl autist, timpa-
nist şi dirijor (20 iul. 1897 – 
4 aug. 1979).  

160 de ani de la naşterea lui 
Paul Bujor, zoolog, fi ziolog, 
anatomist, scriitor şi profesor 
universitar român, membru de 
onoare al Academiei Române 
(20 iul. 1862 – 17 mai 1952).

150 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Munteanu-Mur-
goci, geolog, mineralog, pedo-
log, geograf, doctor în ştiinţe 
geologice şi mineralogie aplica-
tă, întemeietorul şcolii pedolo-
gice româneşti, membru cores-
pondent al Academiei Române 
(20 iul. 1872 – 5 mar. 1925).

65 de ani de la naşterea lui 
Grigore Verega, medic or-
toped-traumatolog, doctor în 
ştiinţe medicale, profesor uni-
versitar (21 iul. 1957).

200 de ani de la naşterea lui 
Gregor Mendel, călugăr au-
gustinian, matematician, bi-
olog, genetician, botanist şi 
cercetător ştiinţifi c austriac, 
cunoscut ca fondator al gene-
ticii (22 iul. 1822 – 6 ian. 1884). 
A se vedea şi art. din CN 2009, 
p. 25-26. 

140 de ani de la naşterea lui 
Edward Hopper, pictor ame-
rican (22 iul. 1882 – 15 mai 
1967).

85 de ani de la naşterea  lui 
Vitalie Beţişor, medic or-
toped-traumatolog, profesor 
universitar, doctor habilitat în 
medicină, membru corespon-
dent al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (24 iul. 1937 – 
22 mai 2005). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 217-218; CN 
2012, p. 189.

140 de ani de la naşterea lui 
Traian Lalescu, matematician 
român, doctor în ştiinţe ma-
tematice, profesor universitar, 
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membru post-mortem al Aca-
demiei Române, fondatorul te-
oriei ecuaţiilor integrale (24 iul. 
1882 – 15 iun. 1929). A se vedea 
şi art. din CN 2014, p. 218-219.

220 de ani de la naşterea lui 
Alexandre Dumas (tatăl), ro-
mancier, poet, dramaturg, me-
morialist, publicist, cel mai po-
pular scriitor francez din lume 
(24 iul. 1802 – 5 dec. 1870). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 195-197.

120 de ani de la naşterea lui 
Camil Baltazar, poet, publi-
cist, memorialist, traducător 
român (25 iul. 1902 – 27 apr. 
1977). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 227.

95 de ani de la naşterea lui 
Anatol Solohin, medic legist, 
doctor habilitat în ştiinţe me-
dicale (26 iul. 1927 – 18 oct. 
2006).

85 de ani de la naşterea 
lui Gheorghe Ghimpu, pe-
dagog, publicist, om politic 
(26 iul. 1937 – 13 noiem. 2000). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 220-221.

75 de ani de la naşterea lui 
Vlad Bulat, grafi cian, pictor-
scenograf, pedagog (26 iul. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 189-190.

70 de ani de la naşterea 
Svetlanei Cojocaru, confe-
renţiar universitar, doctor ha-
bilitat în informatică (26 iul. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 190.

90 de ani de la naşterea Ele-
nei Loghinovschi, fi lolog 
român, doctor în ştiinţe fi lo-
logice, traducătoare, de origine 
rusă. (26 iul. 1932).

180 de ani de la naşterea lui 
Alfred Marshall, economist 
englez, unul dintre cei mai 
infl uenţi economişti  ai tutu-
ror timpurilor (26 iul. 1842 – 
13 iul. 1924). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 281.

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion Ciorbă, mate-
matician şi savant cu renume 

mondial, inginer, cadru didac-
tic, doctor în ştiinţe fi zico-ma-
tematice (6 iun. 1873 – 27 iul. 
1942).

70 de ani de la naşterea lui 
Ceslav Ciobanu, economist, 
doctor în ştiinţe economice, 
profesor universitar, politician, 
traducător, ex-ambasador al 
Republicii Moldova în SUA şi 
Canada, actualmente profesor 
universitar la Universitatea de 
Stat din Virginia (SUA), savant 
eminent (27 iul. 1952).

85 de ani de la naşterea lui 
Andrei Negru, biolog, spe-
cialist în domeniul botanicii, 
doctor habilitat în ştiinţe bi-
ologice, profesor universitar, 
academician (28 iul. 1937 – 
21 dec. 2011). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 221-223.

60 de ani de la naşterea lui 
Grigore Covaliu, meşter de 
instrumente muzicale (28 iul. 
1962).

60 de ani de la naşterea lui 
Nelly Cozaru, actriţă, regi-
zor, profesor, Maestru în Artă 
(28 iul. 1962). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 282-283.

100 de ani de la naşterea 
Mariei Siminel-Fusteri (Di-
cescu), pianistă, folcloristă, 
profesoară, muzicolog român, 
originară din Basarabia (28 iul. 
1922). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 191.

60 de ani de la naşterea lui 
Mihail Chiriac, coregraf, pe-
dagog, Maestru în Artă, pro-
motor al valorilor coregrafi ce 
(29 iul. 1962).

110 ani de la naşterea lui 
Nicolae Steinhardt, fi lozof, 
publicist, critic literar, eseist, 
traducător, bibliotecar român 
de origine evreiască, convertit 
la religia creştină, călugăr, jurist 
(29 iul. 1912 – 30 mar. 1989). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 192-194; CN 2012, p.192-193.

100 de ani de la naşterea lui 
Vasile Tolocenco, jurnalist, 
scenarist, veteran de război, 
Om Emerit al Republicii Mol-

dova (30 iul. 1922 – 2006). A se 
vedea şi art. din CN 2012, p. 194.

95 de ani de la naşterea lui 
Silviu Berejan, lingvist, sa-
vant, organizator al ştiinţei, 
membru titular al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, mem-
bru de onoare al Institutului 
de Lingvistică „Iorgu Iordan” 
al Academiei Române (30 iul. 
1927 – 12 noiem. 2007). A se 
vedea şi art. din CN 2002, p. 197-
200; CN 2007, p. 224-226; CN 
2012, p. 193-194; CN 2017, 
p. 287-288.

70 de ani de la naşterea lui 
Ilie Ilaşcu, patriot moldovean, 
deţinut politic timp de 9 ani în 
închisoarea autoproclamatei 
„republici nistrene”, deputat 
în Senatul României (30 iul. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 200-201.

90 de ani de la naşterea lui 
Mircea Păcurariu, preot, 
profesor de teologie şi istoric 
al Bisericii Ortodoxe Române, 
membru titular al Academiei 
Române (30 iul. 1932 – 13 ian 
2021). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 226-227.

80 de ani de la naşterea Lu-
ciei Berdan, etnolog, istoric 
literar român (30 iul. 1942 – 
11 dec. 2003).

180 de ani de la naşterea lui 
Albert (Voiteh) Hrimaly, vi-
olonist, dirijor şi compozitor 
ceh, director şi profesor de 
compoziţie la Şcoala Muzica-
lă a Societăţii Filarmonice din 
Cernăuţi (30 iul. 1842 – 15 iun. 
1908).

85 de ani de la naşterea lui 
Vasile Furnică, balerin, Maes-
tru Emerit al Artei din Repu-
blica Moldova (31 iul. 1937). 
A se vedea şi art. din CN 2017, 
p. 226-227.

95 de ani de la naşterea lui 
Ştefan Niculescu, muzicolog, 
compozitor, profesor univer-
sitar român, membru cores-
pondent al Academiei Române 
(31 iul. 1927 – 22 ian. 2008).
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Nicolae N. MOROȘAN
1902-1944

Arheolog, geolog, pale-
ontolog, muzeograf, doctor 
în ştiinţe naturale, profesor 
universitar, membru cores-
pondent al Academiei Ro-
mâne.

S-a născut la 1 iulie 1902, 
în satul Cuconeştii Vechi, 
judeţul Edineţ din Basara-
bia, în familia unui preot. A 
fost asasinat de NKVD la 
2 februarie 1944, într-o ca-
meră de hotel la Moscova.

A făcut Şcoala parohială 
din satul natal şi apoi şi-a 
continuat studiile la Semi-
narul Teologic din Chişi-
nău, de unde s-a transferat 
la Liceul de băieţi „B. P. 
Hasdeu” din capitală (1918-
1922). Şi-a continuat studi-
ile la Facultatea de Ştiinţe 
Naturale a Universităţii din 
Iaşi şi obţine licenţa cu spe-
cializarea geolog şi arheolog 
(1922-1927). În anii studen-
ţiei a făcut prima descope-
rire ştiinţifi că – situl Stânca 
Ripiceni din valea Prutului 
de Mijloc (1925). 

A continuat studiile de 
doctorat la Paris, la Uni-
versitatea Sorbonne. Face 
deplasări de cercetare în 
Franţa, Anglia, Belgia, Ce-
hoslovacia ş.a.

În 1933, la Paris, a susţi-
nut teza de doctorat în şti-
inţe naturale cu specializare 
în geografi e şi paleontolo-

gie cu tema: „Pleistocenul 
şi Paleoliticul României de 
Nord-Est”. Teza a fost pu-
blicată peste cinci ani, în 
Anuarul Geologic al Româ-
niei.

Este membru fondator 
(1935) al organizaţiei profe-
sionale Colegiul Arheologic 
Român (C.A.R.). Ca mem-
bru al acestei organizaţii 
a propus Proiectul de lege 
intitulat „Pre-proiect de 
lege pentru protecţia Mo-
numentelor şi Obiectelor 
Antice şi pentru înfi inţarea 
Colegiului Arheologic Ro-
mân” (1935). 

După ocuparea Basarabiei 
de către sovietici, a refuzat 
să se retragă în ţară şi a ră-
mas cu părinţii la Chişinău.

A activat în calitate de 
profesor la Universitatea 
din Iaşi, director al Liceului 
„Mihai Eminescu” din Chi-
şinău (din 1938).

În 1940 este numit direc-
tor al Muzeului de Studiere 
a Ţinutului din Chişinău (azi 
Muzeul de Etnografi e şi Is-
torie Naturală), după care a 
preluat Catedra de geologie 
a Facultăţii de Geografi e a 
Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă” din Chişinău. În 
acelaşi an a fost arestat de 
NKVD şi transportat la 
Tiraspol, după care predat 
biroului de la Odesa. De 
acolo a fost dus în Siberia, 
la Novosibirsk, iar pe 25 
noiembrie i s-a recunoscut 
nevinovăţia. Este eliberat, 
dar cu condiţia să accepte 
postul de profesor şi şef  
la Catedra de geologie a 
Institutului Politehnic din 
Tomsk, Siberia.

A făcut cercetări geolo-
gice, paleontologice şi pre-
istorice în Basarabia, Mol-
dova şi Dobrogea. A pus 

bazele cercetării paleoliticu-
lui în nord-estul României, 
făcând cercetări de teren în 
zona Prutului şi a Nistrului 
de Mijloc. A întreprins să-
pături în staţiunea Stânca 
Ripiceni (1926), câteva son-
daje la staţiunea Ripiceni 
Izvor (1928). 

A participat în echipa din 
Basarabia a proiectului sa-
vantului român Dimitrie 
Gusti, realizat în perioada 
interbelică. El a săpat un 
tumul sau doi lângă satul 
Copanca, descoperind câ-
teva morminte sarmatice. 
Prin contribuţia sa au fost 
incluse în circuitul ştiinţifi c 
depozitul de bronzuri de la 
Teţcani din epoca bronzu-
lui târziu şi toporul de cu-
pru de la Cimişlia. 

A participat la Congresul 
de Istorie Primitivă de la 
Londra (1932), la Congre-
sul Internaţional de Geolo-
gie de la Washington (1935), 
la Congresul al XII-lea In-
ternaţional de Istorie din 
Varşovia (1935), Congresul 
al XVII-lea Internaţional 
de Antropologie Preistorică 
(Bucureşti, 1937). La aceste 
importante foruri ştiinţifi ce 
a prezentat referate despre 
arheologia, geologia şi pale-
ontologia României.

Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce se regăsesc în cele 
circa 85 de lucrări publicate, 
inclusiv o monografi e inti-
tulată: „Le Pléistocéne et le 
Roumanie du Nord-Est”. 
A elaborat primul reperto-
riu arheologic al staţiuni-
lor paleolitice din zona de 
nord-est a României, care 
a stat la baza cercetărilor 
ulterioare a epocii vechi a 
pietrei din zona Prutului 
de Mijloc. Opera sa refl ectă 
contribuţiile sale la cerce-
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tările diferitor probleme ce 
ţin de arheologia, geologia 
şi paleontologia României. 
Printre acestea sunt: „Con-
tribuţiuni la cunoaşterea pa-
leoliticului din Moldova de 
Nord” (Bucureşti, 1927); 
„O staţiune paleolitică în 
Dobrogea: Topalu” (1928); 
„Noi contribuţiuni preis-
torice asupra Basarabiei de 
Nord” (1929); „Contribu-
tion a l’etude du quaterna-
ire de la Moldavie N. E.” 
(1931); „Existe-t-il du Mi-
coquien en Bessarabie et 
quelle serait sa place dans 
la chronologie du Pleisto-
cene” (Paris, 1931); „Poin-
tes en feuille de laurier so-
lutreennes” din România 
extracarpatică” (Iaşi, 1933); 
„Evoluţia cercetărilor pre-
istorice-paleolitice din Ro-
mânia N. E. şi rezultatele 
obţinute” (Chişinău, 1933); 
„Quelque observations sur 
le Quaternaire du N. E. de 
la Moldavie” (Bucureşti, 
1933); (Chişinău, 1933); 
„Asupra existenţei Mamu-
ţilor, Rinocerilor şi Cerbilor 
în Moldova” 1934); Depo-
zitele quaternare paleonto-
logice şi levalloisiene de la 
Gherman-Dumeni” (1934); 
„La plus jolie Pointe en fe-
uille de laurier solutreene 
de la Roumanie” (Le Mans, 
1934); „O fi bulă particulară 
germanică din epoca impe-
rialo-romană găsită în Ba-
sarabia” (Chişinău, 1935);  
„Kaiserzeitliche Tibel aus 
Vasilica” (Berlin, 1935);  
„Alimentarea or. Chişinău 
cu apă” (1936); „Dinothe-
rides de Bessarabie” (Iaşi, 
1936);   „Geografi a satului 
Nişcani (Chişinău, 1937); 
„Le Pleistocene et le Pale-
olithique de la Roumanie 
du Nord-Est” (Bucureşti, 

1938); „La station paleoli-
thique de Stânca Ripiceni” 
(1938) ş. a.  Ultima lui apa-
riţie datează cu anul 1938: 
„Lista cronologică a prin-
cipalelor publicaţii ştiinţi-
fi ce ale savantului Alexan-
dru Donici”; „Al XVII-lea 
Congres Internaţional de 
Antropologie şi Arheologie 
preistorică”.

Lucrările sale au fost ti-
părite şi în alte ţări: la Paris, 
Toulouse (Franţa), Oslo 
(Norvegia), Varşovia (Po-
lonia), Bruxelles (Belgia), 
Frankfurt pe Main (Ger-
mania), Washington (SUA) 
ş. a. 

Membru al Societăţii Pre-
istorice a Franţei şi al Insti-
tutului Internaţional de An-
tropologie (1931). Membru 
al Colegiului Arheologic 
Român şi al Institutului In-
ternaţional de Arheologie 
(1935-1939). A reprezentat 
România la Societatea Pre-
istoricilor Francezi în calita-
te de geolog ş. a.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 165-166; 
„Calendar Naţional 2004”. – 
Chişinău, 2004. – P. 49.

Bibliografi e selectivă:
Moroșan, Nicolae N. Acade-

mia Română : Memoriile secţiunii 
ştiinţifi ce. Seria 3, T. 6, Mem. 1 : 
Noi contribuţiuni preistorice asu-
pra Basarabiei de Nord / Nicolae 
N. Moroşan. – Bucureşti : Cultura 
Naţională, 1929. – 19 p. 

Moroșan, Nicolae N. Depozi-
tele geologice ale fântânilor arte-
ziene din Chişinău şi în special a 
artezianei No. 01140.3 / Nicolae 
N. Moroşan. – Chişinău : [S. n.], 
1938. – 20 p.

Moroșan, Nicolae N. Dinothe-
rides de Bessarabie : Contributi-
on... / Nicolae N. Moroşan. – Iassy : 
Imprimerie „Opina”, 1936. – 22 p.

Moroșan, Nicolae N. Geologia 
şi preistoria regiunii Copanca : 
Extras din „Buletinul Institutului 
de Cercetări Sociale al României. 
Regionala Chișinău”. Vol. II, 1938 / 
Nicolae N. Moroşan. – Chişinău : 
[S. n.], 1939. – 72 p.

Moroșan, Nicolae N. Le ple-
istocene et le paleolithique de la 
Roumanie du Nord-Est : Les de-
pots geologiques, leur faune, fl ore 
et produits d’industrie / Nicolae N. 
Moroşan. – Bucureşti : Imprimeria 
Naţională, 1938. – 160 p.

Moroșan, Nicolae N. Les restes 
de l’homme fossile en Roumanie : 
From Report of  XVI International 
Geological Congress, Washington, 
1933 / Nicolai N. Moroşan. – Kichi-
neff  : [S. n.], 1936. –10 p.

***
Moroșan, Nicolae N. Asupra 

existenţei mamuţilor, rinocerilor şi 
cerbilor în Moldova şi dacă poate 
fi  admisă reprezentarea lor pe mo-
bilierul protoistoric de la Ciuciulea / 
Nicolae Moroşan // Arhivele Basa-
rabiei. – 1934. – Nr 4. – P. 328-
338.

Moroșan, Nicolae N. Evoluția 
cercetărilor preistorice-paleolitice 
din România N. E. și rezultatele 
obținute / Nicolai N. Moroșan // 
Arhivele Basarabiei. – 1933. – 
Nr 2. – P. 11-29.

Moroșan, Nicolae N. O fi bulă 
particulară germanică din epoca 
imperialo-romană găsită în Basa-
rabia / Nicolae N. Moroșan // Arhi-
vele Basarabiei. – 1935. – Nr 3/4. – 
P. 196-208.  

Moroșan, Nicolae N. Solutre-
enul din România extracarpatică 
și raporturile sale cu acela din 
Transilvania și din țările limitrofe / 
Nicolae N. Moroșan // Arhivele 
Basarabiei. Planșa 1. – 1933. – 
Nr 3. – P. 230-236.

***
 Chetraru, Nicolae. Un savant 

basarabean cu renume mondial : 
Nicolae Moroşan [Grupaj de ma-
teriale cu ocazia aniversării a 90-a 
de la naştere] // Moldova  suvera-
nă. – 1992. – 18 iun. – P. 4. 

Colesnic, Iurie. Ultima scrisoa-
re... : [savantul Nicolae N. Moro-
şan, geolog, paleontolog și arheo-
log specializat în paleolitic, savant 
de o strălucită erudiție, om cu ori-
zont larg, pedagog (1902-1944)] / 
Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 
15 mar.  – P. 22. 

David, Aurel. Eminent savant 
şi naturalist basarabean : Nicolae 
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Moroşan 50 de ani de la trecerea 
în eternitate // Curierul de seară. – 
1994. – 17 febr. – P. 3. 

Dimitriu, Constanța. Dare de 
seamă asupra lucrării : Nicolae N. 
Moroșan. Există „micoquien” în Ba-
sarabia și care ar fi  locul său în cro-
nologia pleistocenului? / Constanța 
Dimitriu // Arhivele Basarabiei. – 
1933. – Nr 3. – P. 275-276.

Nicolae N. Moroșan // Localită-
ţile Republicii Moldova : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat : 
Vol. 5. – Chişinău. – [S. n.], 2005. – 
P. 328-329. 

Nirca, Eugen. Moroșan Nicolae 
N. // Nirca, Eugen. Compatrioţi - 
înfrăţiţi cu ştiinţa / Eugen Nirca. – 
Chişinău : Tehnica-Info, 2001. – 
P. 145-150.

Nirca, Eugeniu. Profesorul pa-
leoliticului din Sud-Estul Europei : 
Nicolae Moroşan 90 de ani de la 
naştere : Despre activitatea ştiinţi-
fi că desfăşurată în Basarabia şi în 
România / Eugeniu Nică // Curierul 
de seară. – 1992. – 31 iul. – P. 3.                                     

Petolescu C. C. Istoricul Muze-
ului Național de Antichități – Insti-
tutul de Arheologie. III. Arheologia 
și muzeografi a românească în pe-
rioada 1927–1943 / C. C. Petoles-
cu // SCIVA 35. – 1984. – Nr 2. – 
P. 147.  

Praporșcic, Maria. Nicolae 
Moroşan, o personalitate puţin cu-
noscută acasă : [100 de ani de la 
naşterea geologului, paleontolo-
gului, arheologului şi pedagogului 
N. Moroşan (1902-1944)] / Maria 
Praporşcic // Flux continuu. – 
2002. – 5 iul. – P. 7.  

Maria S. Ciobanu

Titus ȘTIRBU
1942

Scriitor pentru copii, 
poet, traducător şi umorist. 

S-a născut la 3 iulie 1942, 
în s. Cenuşa, r-nul Floreşti. 

După absolvirea şcolii 
medii şi-a continuat studi-
ile la Facultatea de Istorie 
şi Filologie a Universităţii 
de Stat din Moldova (1959-
1964). 

După absolvirea facultăţii 
a fost angajat în calitate de 
redactor la emisiunile pen-
tru copii şi tineret de la Te-
leviziunea Naţională (1966-
1976 ). Ulterior a exercitat 
mai multe funcţii în diverse 
instituţii de stat şi societăţi: 
şef  de secţie la Societatea 
Republicană „Prietenii căr-
ţii” (1978-1984), referent, 
consultant, apoi secretar 
al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova (1984-1991), con-
silier al directorului gene-
ral al Comitetului de Stat 
pentru Edituri, Poligrafi e 
şi Comerţul cu Cărţi (1992-
1994), secretar al Consi-
liului Centrului Naţional 
de Cinematografi e (1994-
1999), specialist principal 
la Departamentul Relaţii 
Interetnice şi Funcţionare 
a Limbilor (1999-2001). În 
perioada 2002-2008, a fost 
redactor în Serviciul edito-
rial al Editurii „Universul”.

A debutat editorial în 
1973, cu o carte pentru co-

pii „Satelitul”. A scris ul-
terior mai multe cărţi pen-
tru copii, printre care: „…
Eram un bob şi eu”, „Bu-
nele, bună ziua!”, „101 po-
eme, poezii alese” (2012), 
„Vasilică-Fasolică, Născo-
cilă şi cureaua” (2014), „Al-
fabetul animalelor” (2014), 
„Calculatorul cu vărguţa” 
(2015),  „Ceaunel” (po-
vestiri, 2016), „La Grădina 
zoologică” (2017), „Primul 
meu Abecedar”, „Alfabet şi 
numărătoare” (2018), „Al-
fabet electronic interactiv : 
Smartphone-ul vorbitor”, 
„Formule de politeţe”, 
„Născocilă, Roadegumă şi 
feciorul lui Păcală” (2019), 
„Băiatul cu trei garoafe în 
mână” (2020) ş.a. 

Pentru maturi a publicat 
epigrame şi parodii aduna-
te în volumele „Motanul 
polyglot” (2002), „Unu scri-
em, doi – în minte” (2005).

A tradus literatură pentru 
copii, precum şi din folclo-
rul universal.

În perioada pandemiei 
(1920), poetul scrie versuri 
şi participă la întâlnirile 
online cu cititorii în cadrul 
Campaniei Naţionale de 
promovare a lecturii „Să 
citim împreună!”, ediţia a 
IX-a, organizată de Biblio-
teca Naţională pentru Copii 
„Ion Creangă”, în cadrul 
căruia a fost inclus volumul 
său „Născocilă, Roadegumă 
şi feciorul lui Păcală”.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova şi 
al Uniunii Epigramiştilor 
din România.

Pentru activitatea sa fruc-
tuoasă a fost menţionat cu 
multiple premii şi distincţii, 
printre care: Laureat al mai 
multor Festivaluri Naţiona-
le şi Internaţionale de epi-
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gramă din Republica Mol-
dova şi România. Printre 
care: Premiul Mare pentru 
parodie în cadrul Festivalu-
lui de satiră şi umor „Dănilă 
Prepeleac” (1997), Premiul 
I pentru parodie la Festiva-
lul Republican de Satiră şi 
Umor „La hanul lui Păcală” 
(Nisporeni, 2003) ş.a.

Premiile Salonului Inter-
naţional de Carte pentru 
Copii şi Tineret: „A venit un 
lup la şcoală” (2012), „Vasi-
lică-Fasolică”, „Născocilă şi 
cureaua” (2015), „Alfabet 
cu zâmbet” (2016), „Ceau-
nel” (2017), Premiul Uniu-
nii Scriitorilor din Moldova 
pentru cartea „Născocilă, 
Roadegumă şi feciorul lui 
Păcală” (2019).

În 2010, a fost distins cu 
titlul onorifi c „Maestru al 
Literaturii”.

Premiul „KIBATEK” 
pentru întreaga creaţie al 
Asociaţiei ştiinţifi co-literare: 
Turcia, Cipru, Ţările Balca-
nice, Asia şi Europa (2013); 
Diploma de Onoare a Gu-
vernului Republicii Moldova 
(2012); Titlul Onorifi c „Ma-
estru al Literaturii” (2010); 
Ordinul „Gloria Muncii” 
(2015). 

Cetăţean de Onoare al 
satului de baştină Cenuşa, 
Cetăţean de Onoare al co-
munei Mogoşeşti, Iaşi.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”.Chi-
şinău. – 2002. – P. 186-187; 
„Calendar Naţional 2012”. 
Chişinău, 2011. – P. 177-178.

Bibliografi e selectivă:
Ştirbu, Titus. Alfabet electronic 

interactiv : Smartphone-ul vorbitor : 
[încorporat în carte] : [Carte so-
noră] / poezii : Titus Știrbu ; red.: 
Gheorghe Ghețu ; lectura textu-

lui : Emilia Ghețu. – Chișinău : 
Biblion, 2019. – 14 p.

Ştirbu, Titus. Băiatul cu trei ga-
roafe în mână : Povestiri pentru ele-
vii din clasele primare / Titus Știrbu. – 
Chişinău : Pontos, 2020. – 16 p. 

Ştirbu, Titus. Calculatorul cu 
vărguţa / Titus Ştirbu. – Chişinău : 
Pontos, 2015. – 16 p.

Ştirbu, Titus. Cu ce călătorim? / 
Titus Știrbu. – Chişinău : „Biblion”, 
2018. – 10 p. 

Ştirbu, Titus. ...eram un bob și 
eu : Versuri pentru toate vârstele / 
Titus Ştirbu. – Chişinău : Lumina, 
2012. – 131 p.

Ştirbu, Titus. Motanul poliglot : 
Parodii / Titus Știrbu. – Chişinău : 
Pontos, 2017. – 152 p.

Ştirbu, Titus. Născocilă, Roa-
degumă și feciorul lui Păcală : Car-
te pentru copii, părinți și educatori / 
Titus Știrbu ; red.: Anatol Malev. – 
Chişinău : Lumina, 2019. – 236 p.

Ştirbu, Titus. 101 Poeme : 
(Pentru copii) / Titus Ştirbu ; Aso-
ciaţia culturală „Ideal” ; Societatea 
culturală „Apollon”. – Bucureşti : 
Biodova, 2012. – 110 p. 

Ştirbu, Titus. Primul meu abe-
cedar / Titus Știrbu. – Chişinău :  
Biblion, 2018. – 14 p.

Ştirbu, Titus. Unu scriem, doi - 
în minte : Epigrame și catrene ve-
sele (și nu prea) / Titus Știrbu. – 
Chişinău : Pontos, 2017. – 88 p.

***
Ştirbu, Titus. Avea o dragoste 

aparte faţă de fântânile cu cumpă-
nă : [Liviu Deleanu (21 februarie 
1911-12 mai 1976)] / Titus Ştirbu // 
Literatura şi arta. – 2019. – 31 ian. – 
P. 7. 

***
Titus Ştirbu : Ghid biobiblio-

grafi c / alcăt.: Silvia Antufev ; ed. 
îngr.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : 
Colograf-Com, 2002. – 80 p.

***
Gheorghiță, Eugen. Ce poate 

Anton Cehov poate şi Titus Ştir-
bu / Eugen Gheorghiţă // Literatu-
ra şi arta. – 2012. – 28 iun. – P. 5. 

Roșca, Denis. Știrbu Titus // 
Roșca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei și a Republicii Moldova / 
Denis Roșca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 551-552.

Știrbu Titus // Dicționarul scriito-
rilor români din Basarabia : 1812-
2010. – Chișinău, 2010. – P. 516-
517.

Știrbu Titus // Iubire de meta-
foră. Vol. 1. – Chişinău : [S. n.], 
 2001. – P. 166-169.

Știrbu Titus // Localităţile Re-

publicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 3. – 
Chişinău. – [S. n.], 2001. – P. 384.         

Titus Ştirbu : [poet] // Realităţi 
Culturale. – 2014. – Nr 7. – P. 5.  

Maria S. Ciobanu

Gheorghe ȘIȘCANU
1932

Biolog, specialist de talie 
mondială în domeniul fi -
ziologiei plantelor şi foto-
sintezei, doctor habilitat în 
biologie, profesor universi-
tar, inventator, membru al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei.

S-a născut la 5 iulie 1932, 
în satul Măcăreşti jud. Un-
gheni.

După absolvirea Şcolii de 
opt ani de la baştină, şi-a 
continuat studiile la Şcoala 
Pedagogică din oraşul Că-
lăraşi, pe care o absolvă în 
1952. 

Între anii 1952-1957 îşi 
continuă studiile la Institu-
tul Pedagogic din Tiraspol, 
Facultatea de Biologie şi 
Chimie.

În perioada 1958-1961, a 
urmat studiile la doctoran-
tură în cadrul Institutului 
de Fiziologie a Plantelor al 
AŞM.

La diferite etape ale ac-
tivităţii sale şi-a desăvârşit 
profesionalismul în cerce-
tare prin stagiile efectuate 
într-un şir de centre ştiin-
ţifi ce din Moscova (1959-
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1960, 1961-1974), Sankt-Pe-
tersburg (1960,1970), Kiev 
(1960,1985), Minsk (1971) 
ş.a.

Începând cu 1958 şi până 
în prezent, academicianul 
şi-a consacrat activitatea 
studiului particularităţilor 
funcţionării aparatului fo-
tosintetic la plantele pomi-
cole. Este fondatorul labo-
ratorului de fotosinteză al 
Institutului de Fiziologie a 
plantelor al AŞM, actual-
mente Institutul de geneti-
că şi fi ziologie a plantelor 
al AŞM. Sub conducerea 
dumnealui se efectuează 
cercetări originale în dome-
niul fi ziologiei plantelor ce 
vizează fotosinteza la plan-
tele pomicole.

Din 1961 activează la In-
stitutul de Fiziologie a Plan-
telor al AŞM.

În 1963 a susţinut teza de 
doctor în biologie. În 1974 – 
teza de doctor habilitat în 
biologie, specialitatea „fi zi-
ologia plantelor”.

Din 1975 a condus La-
boratorul de Fotosinteză al 
Institutului de Fiziologie a 
Plantelor al AŞM.

În 1982 obţine titlul de 
profesor universitar la spe-
cialitatea fi ziologia plante-
lor.

Pentru rezultate remarca-
bile în cercetarea ştiinţifi că 
i s-a acordat titlul de mem-
bru corespondent al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei 
(1989), ulterior membru ti-
tular (1992).

Între anii 1990-2000 a 
exercitat funcţia de Secretar 
ştiinţifi c general al AŞM.

A participat nemijlocit la 
elaborarea Legii cu privi-
re la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei şi Concepţiei asu-
pra reformei sferei cerceta-

re-dezvoltare, a contribuit 
la organizarea cercetărilor 
ştiinţifi ce fundamentale şi 
aplicative în cadrul Acade-
miei, la soluţionarea pro-
blemelor tehnico-ştiinţifi -
ce republicane. În această 
perioadă şi-a adus aportul 
considerabil în menţine-
rea relaţiilor dintre AŞM şi 
Asociaţia Internaţională a 
Academicienilor cu sediul 
la Kiev. 

Concomitent cu activita-
tea managerială în cadrul 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei continuă şi activitatea 
ştiinţifi că. În 1975 a fondat 
Laboratorul de Fotosinteză 
al Institutului de Fiziologie 
a Plantelor al AŞM, actual-
mente Institutul de Geneti-
că, Fiziologie şi Protecţie a 
Plantelor al AŞM. Este fon-
datorul Şcolii ştiinţifi ce na-
ţionale în ecologia fotosin-
tezei plantelor. A elaborat 
şi dezvoltat teoria produc-
tivităţii fotosintetice a plan-
telor. A adus o importantă 
contribuţie în studierea 
particularităţilor funcţio-
nării aparatului fotosintetic 
la plantele de cultură. Cu 
participarea nemijlocită a 
savantului s-a studiat rolul 
reacţiilor adaptive ale apara-
tului fotosintetic în reglarea 
productivităţii şi rezistenţei 
plantelor la acţiunea facto-
rilor ecologici nefavorabili. 
A stabilit fenomene noi 
de interacţiune ale organe-
lor plantelor în formarea 
reacţiei de răspuns la fac-
tori stresogeni, au fost evi-
denţiate legităţile relaţiilor 
altoi-portaltoi în reglarea 
procesului de producţie şi 
rezistenţă a plantelor.

Peste 20 de ani s-a con-
sacrat activităţii didactice, 
contribuind la pregătirea 

specialiştilor de înaltă ca-
lifi care în biologie la Cate-
dra Universităţii de Stat din 
Moldova (din 1983). Sub 
conducerea sa au fost sus-
ţinute 15 teze de doctor în 
biologie. O perioadă înde-
lungată a condus Consiliul 
ştiinţifi c specializat pentru 
susţinerea tezelor de doc-
torat la specialitatea Fizio-
logie vegetală. A fost pre-
şedinte al comisiei pentru 
susţinerea examenelor de 
licenţă la Facultatea Biolo-
gie şi Chimie a Universităţii 
de Stat din Tiraspol. 

A participat la multiple 
foruri ştiinţifi ce naţionale şi 
internaţionale de domeniu 
cu prezentarea comunicări-
lor ştiinţifi ce.

Rezultatele ştiinţifi ce se 
regăsesc în cele peste 280 
de lucrări ştiinţifi ce, inclu-
siv 7 monografi i, printre 
care: „Fiziologia plantelor 
pomicole” (editat la Berlin 
în limba germană,1978), 
„Фотосинтез плодовых 
растений” (1985), „Inves-
tigaţii în domeniul foto-
sintezei cireşului” (1995), 
„Relaţiile donor-acceptor şi 
productivitatea plantelor de 
soia” (2001) ş. a. A fost re-
dactor responsabil şi mem-
bru al colegiului de redac-
tare la un şir de reviste de 
prestigiu, membru al Cole-
giului de redacţie al Editurii 
Enciclopedice.

Cercetările realizate sunt 
confi rmate de 10 breve-
te de invenţii, care au fost 
prezentate la Saloane şi Ex-
poziţii Naţionale şi Inter-
naţionale şi menţionate cu 
diplome şi medalii. 

A fost şi este antrenat în 
diferite comisii ale Consiliu-
lui Naţional pentru Acredi-
tare şi Atestare; ex-secretar 



294

I u l i e
al Consiliul consultativ de 
expertiză al Consiliului Su-
prem pentru Ştiinţă şi Dez-
voltare Tehnologică. Mem-
bru al Consiliului Director 
al Societăţii de Fiziologie şi 
Biochimie Vegetală din Re-
publica Moldova, membru 
al Federaţiei Europene a 
Societăţilor de Fiziologie a 
Plantelor ş. a. 

Pentru activitate fructu-
oasă şi merite deosebite în 
cercetare i s-a conferit dis-
tincţii de stat: titlul onorifi c 
„Om Emerit” (1995), „Or-
dinul Republicii” (1996), 
medalia Academiei de Şti-
inţe a Moldovei „Dimitrie 
Cantemir” (2002), medalia 
jubiliară „60 ani de la fon-
darea primilor instituţii aca-
demice din Republica Mol-
dova” (2006). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 205-206.

                        

Bibliografi e selectivă:
Şişcanu, Gheorghe. Fotosin-

teza şi funcţionalitatea sistemului 
donator-acceptor la plantele po-
micole / Şişcanu Gheorghe. – Chi-
şinău : [S. n.], 2018. – 316 p.

Şişcanu, Gheorghe. Impactul 
preparatului melangozidă-o asu-
pra creşterii vegetative, activităţii 
enzimatice, conţinutul glucidelor 
şi a substanţei uscate la pomii 
de măr în condiţii pedoclimatice 
nefavorabile / Gheorghe Şişcanu, 
Anatol Cecan // Studia Universita-
tis. – 2009. – P. 153-155.

Şişcanu, Gheorghe. Particula-
rităţile unor indici fi ziologici şi infl u-
enţa preparatului melangozidă-o 
în combinaţie cu microelemente la 
pomii de măr / Gheorghe Şişcanu, 
Anatol Cecan // Studia Universi-
tatis.  Chişinău : [S. n.],  2009. – 
P. 156-160.  

***
Furdui, Theodor. Distins sa-

vant în fi ziologia plantelor : acade-
micianul Gheorghe Şişcanu la 80 
de ani / Teodor Furdui, Gheorghe 
Tudorache, Eugenia Cotenco // 

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. – 
2012. – Nr 2 (317). – P. 186-188.

Furdui, Teodor. Distins savant 
în fi ziologia plantelor : academici-
anul Gheorghe Şişcanu la 85 de 
ani / Teodor Furdui, Gheorghe 
Duca // Akademos. – 2017. – Nr 2 
(45). – P. 180-181.  

Gheorghe Şişcanu // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat : Vol. 8. 
– Chişinău : [S. n.], 2008. – P. 251.

Şişcanu Gheorghe // Dragnev, 
Demir. Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei : evoluţie, instituţionalizare, 
personalităţi (1946–1961–2021) : 
Album enciclopedic / Demir Drag-
nev, Constantin Manolache, Ion 
Valer Xenofontov; Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Şti-
inţifi că (Institut) „Andrei Lupan”. – 
Chişinău : Biblioteca Ştiinţifi că 
(Institut) „Andrei Lupan”, 2021. – 
P. 133.

Şişcanu Gheorghe // Membrii 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei : 
Dicţionar : 1961-2006. – Chişinău : 
Ştiinţa, 2006. – P. 141-143.

Roșca, Denis. Şişcanu Ghe-
orghe // Roşca, Denis. Cartea de 
aur a Basarabiei şi a Republicii 
Moldova / Denis Roşca. – Chişi-
nău : Pontos, 2016. – P. 542-543.

Şişcanu Gheorghe // Cercetă-
tori şi inventatori din Republica 
Moldova : P. 2. – Chişinău : [S. n.], 
2002. – P. 144. 

Maria S. Ciobanu
 

Dionisie TANASOPGLO
1922-2006

Scriitor găgăuz, istoric, fi -
lolog, muzician, traducător, 
doctor în fi lologie, profesor 
universitar.

S-a născut la 7 iulie 1922, 
la Chiriet-Lunga, jud. Ti-
ghina. A decedat la 23 au-
gust 2006, la Chişinău.

După şcoala primară din 
localitate şi-a continuat stu-
diile la Şcoala Normală din 
Cetatea Albă (1934-1938), 
ulterior la Şcoala Normală 
din Bârlad (1938-1943).

A studiat la Facultatea de 
Istorie şi Filologie a Insti-
tutului Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă” din Chişi-
nău (azi Universitate, 1947-
1953), Institutul de Teatru din 
Sankt-Petersburg (1947-1949). 

Face studii de doctorat în 
turcologie la Baku (1965).

În 1965 susţine teza de 
doctor în fi lologie.

Activitatea profesională 
a început-o în calitate de 
învăţător la şcoala primară 
din satul natal (din 1945) şi 
Ceadâr-Lunga.

Activitatea de cerceta-
re ştiinţifi că a început-o 
la Institutul de Crcetări în 
Domeniul Pedagogiei din 
1955. Între anii 1963-1970 
a fost director la aceeaşi 
instituţie. Ulterior a activat 
la Enciclopedia Moldove-
nească, redacţia principală, 
şef  de redacţie limbă şi lite-
ratură şi artă  (1967-1970).

Între anii 1972-1987 a 
desfăşurat activitate di-
dactică în calitate de do-
cent la Institutul de Arte 
„G. Muzicescu” din Chişi-
nău (azi, Academia de Mu-
zică, Teatru şi Arte Plastice). 
Ulterior a fost rector al Uni-
versităţii de Stat din Comrat 
(1992-1995), şef  catedră fi -
lologie găgăuză. Din 1995 
a fost profesor universitar 
la Facultatea de Filologie 
a Universităţii Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău, secţia de limbă şi 
literatură găgăuză.

Este autor al scrisului gă-
găuz, iniţial cu litere chiri-
lice, apoi cu alfabetul latin. 
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A elaborat manuale de lim-
ba şi literatura găgăuză pen-
tru toate clasele. 

A semnat texte şi regia la 
mai multe spectacole.

A colaborat la publica-
ţiile periodice: „Literatura 
şi arta”, „Luminătorul”, 
„Moldova”, „Flux” ş.a. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 187-189; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 179-180.

Bibliografi e selectivă:
Tanasoglu, Dionisie. Am luptat 

ca Europa să fi e liberă : [partici-
pant al celui de-al Doilea Război 
Mondial, de partea Armatei Ro-
mâne] / Dionisie Tanasoglu // Ca-
pitala. – 2003. – 8 mai. – P. 9.

Tanasoglu, Dionisie. Mihail 
Ciachir : [cărturar, iluminist, pro-
toiereu, profesor găgăuz (1861-
1938)] / Dionisie Tanasoglu // Mol-
dova. – 1997. – Nr 7. – P. 13-14.

Tanasoglu, Dionisie. O, dra-
goste, sfântă dragoste... : [despre 
poetul găgăuz Ştefan Curoglu, 60 
de ani de la naştere] / Dionisie 
Tanasoglu // Literatura şi arta. – 
2000. – 13 ian. – P. 7.

***
Dionisie Tanasoglu : Biobibli-

ografi e / alcăt.: Ion Mahu ; resp.: 
Lidia Kulikovski. – Chişinău : Bibli-
oteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 
2004. – 63 p.

***
Dionisie Tanasoglu : [scriitor, 

specialist în domeniul fi lologiei 
găgăuze] // Realităţi culturale. – 
2014. – Nr 7. – P. 5.  

Roşca, Denis. Tanasoglu Dio-
nisie //  Roşca, Denis. Cartea de 
aur a Basarabiei şi a Republicii 
Moldova / Denis Roşca. – Chişi-
nău : Pontos, 2016. – P. 556.

Maria S. Ciobanu

Șerban FOARŢĂ
1942

Poet român, critic literar, 
traducător, dramaturg, doc-
tor în ştiinţe fi lologice, pro-
fesor universitar. 

S-a născut la 8 iulie 1942, 
la Turnu Severin, Mehe-
dinţi, România. 

Între anii 1949-1960, a fă-
cut studiile primare, gimna-
ziale şi liceale în oraşul său 
natal. Şi-a continuat studiile 
la Universitatea din Timi-
şoara, Facultatea de Litere, 
Istorie şi Teologie, secţia 
română-germană. 

Doctoratul l-a obţinut la 
Universitatea din Timişoara 
cu o teză asupra poeziei lui 
Ion Barbu (1978). 

În 1991-1992 a benefi ciat 
de o bursă de studii la Paris, 
oferită de Ministerul Cultu-
rii din Franţa.

Viaţa şi activitatea şi-a 
consacrat-o pasiunilor de 
a scrie, traduce, pictură şi 
cântat la pian. Are câteva 
expoziţii personale.

În 1969 a fost referent li-
terar la Teatrului Naţional 
din Timişoara, iar în 1990-
1991 a fost director al ace-
luiaşi teatru.

Din 1992 a fost profesor 
la Universitatea de Vest din 
Timişoara, Facultatea de 
Litere, secţia Jurnalism. Se 
pensionează în 2005. 

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din România (1970); 

membru ASPRO (2000). 
Este autor al peste 75 de 

cărţi de versuri, eseuri, pro-
ză, „articlerie” şi traduceri.

Debutează în 1976 cu 
volumul de versuri „Texte 
pentru Phoenix” (în cola-
borare cu Andrei Ujică).

Au urmat alte volume şi 
antologii de poezie: „Sim-
pleroze” (1978), „Şalul, e 
şarpele Isadorei” (1978), 
„Copyright” (1979), „Are-
al: 7 poeme” (1983), „ Ho-
lorime” (1986), „Opera 
somnia. Antologie” (2000), 
„Erau ziare, evenimente” 
(2000), „Ethernul Phemi-
nin” (2004), „O brumă de 
paiete şi confetti” (2007), 
„Micul Prinţ” (2008), „Nu 
ştiu alţii cum sunt...: poeme 
batrâneşti” (2009), „Fot-
balletto” (2012), „Abece-
daur” (2014), „L’envers 
est en vers, l’endroit est a 
droit” (2016) ş. a. De ase-
menea, a publicat volume 
de eseuri: „Eseu asupra 
poeziei lui Ion Barbu” 
(1980), „Afi nităţi selecti-
ve” (1980), „Afi nităţi effec-
tive ” (1990), „Dublul regim 
(diurn nocturn) al presei” 
(1997), „Caragialeta” (1998), 
„Fractalia” (2004), „Honori-
fi cabilitudinitatibus” (2004), 
„Mulţimea cu un singur ele-
ment” (2018) ş.a.

A semnat volume de pro-
ză: „Prozarium” (2006), 
„Un mire fără căpătâi” 
(2007), „Roşul uşor e rozul 
iluzor” (2008), „Gazela de 
perete” (2009) ş.a.  

A tradus opere ale unor au-
tori importanţi, printre care: 
Paul Valéry, „Degas Dans 
Desen” (1968), Francis 
Carco, „Prietenul pictorilor 
(1970), Paul Verlaine, „In-
vective” (1998), Guillaume 
Apollinaire, „Cântecul ce-
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lui neiubit” (2000), Victor 
Hugo, „Balade” (2002), Ana-
vi Ádám, „Versuri” (2002), 
Rainer Maria Rilke, „Cornul 
abundenţei: poeme ger-
mane şi poeme franceze” 
(2013), Pierre Louÿs, „Fe-
meia” (1889-1891) (2014), 
Stéphane Mallarmé, „Ver-
suri de circumstanţă” (2014), 
„Un ev enorm si delicat” 
(2016) ş.a. 

A colaborat la mai multe 
publicaţii periodice, printre 
care: „Viaţa Românească”, 
„România Literară”, „Stea-
ua”, „Observator cultural”, 
„Contrapunct”, „Cultura”, 
„Ateneu”, „Columna”,  „Tim-
pul”, „Familia” ş.a.

Pentru scrierile sale a fost 
distins cu multiple premii li-
terare, printre care: Premiul 
Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia (1978, 2005, 2007); 
Premiul Uniunii Scriitorilor 
din România, Filiala Timi-
şoara (1980, 1992, 1996, 
1997, 1998, 2006); Premiul 
ASPRO (1998, 2003); Pre-
miul „Poesis”, Satu Mare 
(2000), Premiul „Laurenţiu 
Ulici”, Iaşi (2001), Premiul 
de excelenţă pentru ope-
ra de poet şi traducător, la 
Festivalul Naţional de Lite-
ratură „Sensul iubirii”, Dro-
beta-Turnu Severin (2002), 
Premiul de excelenţă pen-
tru activitatea profesională, 
Asociaţia Presei Timişore-
ne (2002), Premiul Naţional 
pentru poezie „Mihai Emi-
nescu”, Botoşani (15 ianu-
arie 2005), Premiul Radio 
România Cultural (2005), 
Premiul „Gellu Naum” 
pentru expresie poetică 
(2008), Premiul de excelen-
ţă al Primăriei Municipiului 
Timişoara (februarie 2006). 

Deţine titlul de Cetăţean 
de Onoare al municipiului 
Botoşani (15 ianuarie 2005) 
şi al municipiului Drobeta-
Turnu Severin (iunie 2005). 

Ordinul Naţional „Pen-
tru Merit” în grad de Mare 
Ofi ţer (1 decembrie 2000) 
„pentru realizări artistice 
remarcabile şi pentru pro-
movarea culturii, de Ziua 
Naţională a României”. 

Bibliografi e selectivă:
Foarţă, Şerban. Abecedaur / 

Tudor Banuş, Şerban Foarţă. – 
Bucureşti : Vinea, 2014. – 114 p.

Foarţă, Şerban. Capodopere 
incomplete / Şerban Foarţă. – 
Chişinău : Ştiinţa, 2008. – 148 p. 

Foarţă, Şerban. Concertino : 
[Poezii] = Concertino : [Versek] / 
Şerban Foarţă, Eszteró István ; 
trad.: Eszteró István, Şerban 
Foarţă, Ildikó Gábos. – Timişoa-
ra : Editura Universităţii de Vest, 
2017. – 130 p. 

Foarţă, Şerban. Ethernul Phe-
minin : Poezii / Şerban Foarţă. – 
Chişinău : Cartier, 2004. – 115 p.

Foarţă, Şerban. Hexachordos : 
Psalmii, Ecleziastul, Cântarea 
Cântărilor, Iov, Psalmii lui Solo-
mon, Odele / pre stihuri retocmite 
de către Şerban Foarţă. – Timi-
şoara : Brumar, 2011. – 609 p.

Foarţă, Şerban. Mulţimea cu 
un singur element : Poeme alese / 
Şerban Foarţă, Robert Şerban. – 
Chişinău : Cartier, 2018. – 253 p. 

Foarţă, Şerban. Nu ştiu alţii 
cum sunt... : Poeme bătrâneşti / 
Şerban Forţă. – Chişinău : Cartier, 
2009. – 77 p. 

Foarţă, Şerban. Ofrandă muzi-
cală = Off rande musicale / Şerban 
Foarţă ; cu o versiune în limba 
franceză de Benoît-Joseph Cour-
voisier. – Bucureşti : Vinea, 2014. – 
64 p. 

Foarţă, Şerban . Texte pentru 
Phœnix / Şerban Foarţă ; red.: Ni-
colae Tzone. – Bucureşti : Vinea, 
2015. – 84 p.

Un ev enorm şi delicat : Poeţi ai 
veacului de mijloc şi ai prerenaşte-
rii franceze / trad. şi glose: Şerban 
Foarţă. – Timişoara : Editura Uni-
versităţii de Vest, 2016. – 233 p.

***

Foarţă, Şerban. Bibliofobi şi 
bibliofi li / Şerban Foarţă // Tribuna 
învăţământului. – 2020. – Nr 12. – 
P. 60-61.  

Foarţă, Şerban. Dadactylo-
gramme / Şerban Foarţă // Caie-
tele Tristan Tzara = Les cahiers 
Tristan Tzara : Publication inter-
nationale pour l’é tude des Avant-
Gardes contemporaines. – 2010. – 
Tome 1, Vol. 8. – P. 541-545.  

Foarţă, Şerban. Oui-Da / Şer-
ban Foarţă // Caietele Tristan Tza-
ra = Les cahiers Tristan Tzara : 
Publication internationale pour 
l’é tude des Avant-Gardes contem-
poraines. – 2010. – Tome 1, Vol. 5. – 
P. 358-359.  

***
Andraş, Carmen. Foarţă Şer-

ban // Andraş, Carmen. Dicţiona-
rul general al literaturii române. 
Vol. 3 / Carmen Andraş. – Bucu-
reşti : [S. n.], 2004. – P. 181-183. 

Mărunţelu, Paraschiv. Figures 
of sound at Şerban Foarţă / Pa-
raschiv Mărunţelu, Oana Mădăli-
na // Anadiss. – 2018. – Nr 26. – 
P. 179-186. 

Maria S. Ciobanu

Olga CERNEŢCHI
1962

Medic obstetrician-gine-
colog, doctor habilitat în 
medicină, profesor univer-
sitar, cercetător ştiinţifi c şi 
inventator.

S-a născut la 13 iulie 
1962, în satul Târnova, 
r-nul Donduşeni.

În 1979 a absolvit Şcoala 
medie din Donduşeni şi şi-a 
continuat studiile la Institu-
tului de Stat de Medicină 
din Chişinău (azi, Univer-
sitatea de Stat de Medicină 
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şi Farmacie „Nicolae Teste-
miţanu”, 1979-1985). După 
absolvirea cu menţiune a 
facultăţii şi-a continuat stu-
diile în secundariatul clinic 
la specialitatea Obstetrică şi 
Ginecologie (1985-1987).

Între anii 1987-1990 face 
doctoratul la Catedra Ob-
stetrică şi Ginecologie, 
USMF, sub îndrumarea 
academicianului Gh. Pa-
ladi. A susţinut cu succes 
teza de doctor în medicină 
cu tema: „Alegerea metodei 
optime de fi nalizare prema-
tură a sarcinii la pacientele 
cu forme grave de gestoze 
tardive”.

În 2001a susţinut teza de 
doctor habilitat în medicină 
cu tema „Aspecte contem-
porane de diagnostic, trata-
ment şi reabilitare a pacien-
telor cu sarcina tubară”, în 
cadrul Institutului de Pedia-
trie, Obstetrică şi Ginecolo-
gie al Academiei de Ştiinţe 
din Ucraina (Kiev).

Între anii 2000-2001 a fă-
cut studii postuniversitare, 
specialitatea Administra-
re publică, la Academia de 
Administrare publică pe 
lângă Guvernul Republicii 
Moldova. 

A participat la stagii de 
educaţie profesională con-
tinuă:  „Медицинское об-
разование – 2011. Обра-
зовательный курс. Совет 
ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов 
России” (Москва, 2011); 
Worl Federation for Medi-
cal Educaion Worl Confe-
rence. (Seoul, Korea, 2019); 
Cerinţele standardului ISO 
9001:2015. Centrul de in-
struire personal  (Bucureşti, 
2017) ş.a.

Activitatea profesională 
a început-o la Universita-

tea de Medicina şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu”, 
după absolvirea facultăţii, 
în 1985. Toată activitatea 
şi-a consacrat-o activităţii 
de cercetare şi didactice. 
Şi-a început activitatea pe 
post de asistent la Catedra 
obstetrică şi ginecologie 
(1990-1995), iar din 1995-
2003 a deţinut postul de 
conferenţiar universitar la 
aceeaşi catedră.

În 2003 a fost aleasă, prin 
concurs, în postul de pro-
fesor universitar la Catedra 
obstetrică şi ginecologie 
USMF „Nicolae Testemi-
ţanu”. 

Din 2004-2009 a activat 
în calitate de şef   Catedră 
obstetrică şi ginecologie 
a Facultătii Rezidenţiat şi 
Secundariat Clinic, în pre-
zent Catedra obstetrica şi 
ginecologie. Ulterior, din 
2009-219 este şef  de Cate-
dră obstetrica şi ginecologie 
a Facultăţii Educaţie Conti-
nuiă în Medicină şi Farma-
cie. Din 2020 este membru 
al Consiliului de Conduce-
re al Agenţiei Naţionale de 
Asigurare a Calităţii în Edu-
caţie şi Cercetare.

Concomitent a exercitat 
şi funcţia de şef  secţie di-
dactică, USMF „Nicolae 
Testemiţanu” (2001-2004) 
şi prim-prorector, prorec-
tor pentru activitate didac-
tică, şef  al Departamentului 
Obstetrică şi Ginecologie 
(2004-2018). 

Sub îndrumarea sa au fost 
susţinute 4 teze de doctor 
în medicină şi este condu-
cător de doctorat la alte 8 
teze. 

A desfăşurat activitatea de 
cercetare ştiinţifi că în do-
meniul sănătăţii reproduc-
tive a familiei. S-a implicat 

activ în elaborarea şi coor-
donarea proiectelor şi pro-
gramelor internaţionale în 
domeniu: proiectul „Dez-
voltarea departamentului 
„Sănătatea Mamei şi Copi-
lului” din cadrul CUSIM”, 
fi nanţat de Agenţia pentru 
Dezvoltare şi Cooperare 
a Elveţiei; proiectul „For-
tifi carea resurselor umane 
în domeniul Îngrijirii Pa-
leative în RM”, fi nanţat de 
Fundaţia SOROS-Moldova; 
proiectul Tempus „Îmbună-
tăţirea autonomiei universi-
tare în Moldova”,    Univer-
sitatea Aalburg, Danemarca; 
proiectul Tempus „Création 
Réseau Universités Numé-
riques Thématiques en 
sciences appliquées et scinces 
économiques en Moldavie 
(C.R.U.N.T.)”; membru al 
grupului de lucru responsa-
bil de elaborarea proiectului 
Strategiei Naţionale de Să-
nătate 2020-2023, compo-
nenta „Resurse umane în 
sănătate” (2020) ş.a.  

Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce se regăsesc în cir-
ca 250 de publicaţii, inclusiv 
9 monografi i, 6 manuale, 4 
compendii, 24 elaborări 
metodice şi didactice, 4 bre-
vete de invenţie. Sub con-
ducerea sa a fost inaugurată 
seria de lucrări „Biblioteca 
medicului practician”. 

A participat la multiple 
foruri ştiinţifi ce naţionale şi 
internaţionale cu prezenta-
rea comunicărilor ştiinţifi ce: 
Conferinţa ştiinţifi că anuală 
USMF „Nicolae Testemiţa-
nu”; Zilele Medicale Vasi-
le Dobrovici şi Congresul 
Naţional de Uroginecologie 
(Iaşi, România); Gestiona-
rea riscurilor şi benefi ciilor 
unor metode contraceptive 
(Chişinău) ş.a. A făcut parte 
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din comitetele de organi-
zare a diverselor conferin-
ţe naţionale cu participare 
internaţională în medicina 
internă. 

A deţinut diferite funcţii 
obşteşti, printre care mem-
bru în: Comisia de atestare a 
personalului ştiinţifi c şi şti-
inţifi co-didactic a CNAA, 
Consiliului Metodic Cen-
tral Universitar, preşedinte 
al Comisiei Metodice de 
profi l „Obstetrică Gineco-
logie” şi al Seminarului de 
profi l „Obstetrică şi Gi-
necologie” al Ministerului 
Sănătăţii RM, membru al 
Consiliului de Conduce-
re al Agenţiei Naţiona-
le de Asigurare a Calităţii 
în Educaţie şi Cercetare, 
membrul Biroului Senatu-
lui IP USMF „Nicolae Tes-
temiţanu”, vicepreşedintele 
Senatului USMF, membru 
al Consiliului de adminis-
traţie a USMF, membru al 
Colegiului de redacţie al re-
vistelor ştiinţifi ce medicale 
„Buletin de perinatologie” 
şi „Curierul medical” , Re-
vistei de Ştiinţe ale Sănătăţii 
din Moldova (Moldovan Jo-
urnal of  Health Sciences), 
al revistei „The health of  
society”, Kiev, Ucraina ş.a.

Pentru realizări perfor-
mante în ştiinţă i s-a de-
cernat Premiul Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. În 
2015 s-a conferit titlul „Om 
Emerit”.

Bibliografi e selectivă:
Cerneţchi, Olga. Bazele obste-

tricii fi ziologice : Manual. Vol. 1 / 
Olga Cerneţchi, Gheorghe Pala-
di. – Chişinău : Medicina, 2007. – 
560 p. 

Cerneţchi, Olga. Farmaco-şi fi -
toterapia în ginecologie : Curs de 
prelegeri / Olga Cerneţchi, Vea-

ceslav Gonciar, Vasile Cazacu. – 
Chişinău : [S. n.], 2013. – 224 p.

Cerneţchi, Olga. Ginecologie. 
Obstetrica : vademecum pentru 
medicul de familie / Olga Cerneţchi, 
Taisia Eşanu, Zinaida Sârbu. – Chi-
şinău : Medicina, 2006. – 330 p. 

Imunologie clinică / Olga Cer-
neţchi, Lucia Andrieş, Doina Bar-
ba [et al.]. – Chişinău : Tipografi a 
Centrală, 2014. – 556 p.

Medicina paliativă : Ghid pentru 
medicii de familie / elab. şi red.: 
Olga Cerneţchi, Rodica Gramma. – 
Chişinău : Omega Premium, 
2017. – 232 p.

Cerneţchi, Olga. Obstetrică – 
Ginecologie / Olga Cerneţchi, Tai-
sia Eşanu, Zinaida Sârbu. – Chişi-
nău : Medicina, 2008. – 272 p.

Cerneţchi, Olga. Obstetrică pa-
tologică : Manual. Vol. 2 / Olga Cer-
neţchi, Gheorghe Paladi. – Chişi-
nău : Medicina, 2007. – 744 p. 

Retardul de dezvoltare intrau-
terină a fătului : aspecte de di-
agnostic şi conduită / Cerneţchi 
Olga, Gheorghe Paladi, Corina 
Iliadi-Tulbure. – Chişinău : Sirius, 
2012. – 160 p. 

Sindromul HELLP / Olga Cer-
neţchi, Doriana Cojocaru, Victor 
Cojocaru [et al.]. – Chişinău : Ele-
na-V. I., 2014. – 204 p.

***
Cerneţchi, Olga. Aspecte clini-

co-evolutive ale sarcinii şi naşterii 
la gravidele cu miom uterin / Olga 
Cerneţchi, Irina Sagaidac, Silvia 
Agop // Buletin de Perinatologie = 
Вестник Перинатологии. – 2018. – 
Nr 3. – P. 39-42.  

Cerneţchi, Olga. Contracepţia 
hormonală la femeile cu boală fi bro-
chistică a glandelor mamare / Olga 
Cerneţchi // Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 
2017. – Nr 4 (56). – P. 102-104. 

Cerneţchi Olga. Dereglările 
hormonale după histerectomie / 
Olga Cerneţchi, Elena Vatamanu // 
Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2019. – 
Nr 3 (81). – P. 51-54.

Cerneţchi, Olga. Evoluţia sar-
cinii şi a naşterii la femeile cu sin-
drom metabolic / Irina Sagaidac, 
Olga Cerneţchi // Sănătate pu-
blică, economie şi management 
în medicină. – 2019. – Nr 3. – 
P. 69-72. 

Cerneţchi, Olga. Hemoragiile 
post-partum primare / Olga Cer-
neţchi, C Ostrofeţ, Irina Sagaidac // 
Buletin de Perinatologie = Вестник 

Перинатологии. – 2018. – 
Nr 3 (79). – P. 9-12. 

 Cerneţchi, Olga. Infl uenţa vâr-
stei ginecologice asupra dezvoltă-
rii complicaţiilor materno-fetale la 
adolescentele gravide / Olga Cer-
neţchi, Svetlana Jubîrcă, Corina 
Iliadi-Tulbure // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
medicale. – 2017. – Nr 2 (54). – 
P. 291-297.

Cerneţchi, Olga. Manage-
mentul terapeutic al colestazei 
intrahepatice de sarcină // Olga 
Cerneţchi, Maria Cemortan, Irina 
Sagaidac // Akademos. – 2019. – 
Nr 3 (54). – P. 40-44.

 Cerneţchi, Olga. Personalitate 
marcantă a ştiinţei şi practicii me-
dicale : Academicianul Gheorghe 
Paladi la 90 de ani / Ion Ababii, 
Olga Cerneţchi // Akademos. – 
2019. – Nr 2 (53). – P. 176-177.

Cerneţchi, Olga. Sindromul 
HELLP / Cojocaru Victor, Cer-
neţchi Olga, Coşpromac Viorica // 
Buletin de Perinatologie. – 2012. – 
Nr 1 (53). – P. 66-70. 

***
Baciu, Gheorghe. Cerneţchi 

Olga // Baciu, Gheorghe. Profeso-
rii universitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : [S. n.], 2012. – 
P. 225-226.

Maria S. Ciobanu

Iuliu MOLDOVAN
1882-1966

Medic român, doctor în 
medicină, profesor univer-
sitar, unul dintre fondatorii 
şcolii de igienă publică şi 
ocrotire socială din Româ-
nia, descoperitorul reticuli-
nei, membru titular al Aca-
demiei Române.

S-a născut la 15 iulie 
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1882, în comuna Bogata, 
jud. Mureş, Imperiul Aus-
tro-Ungar. A decedat la 19 
ianuarie 1966, la Cluj-Na-
poca.

Se trage dintr-o familie 
de preot greco-catolic, ta-
tăl Ioan, fi ind protopop. 
Mama sa a fost fi ică de pre-
ot greco-catolic.
Şcoala primară şi studiile 

liceale le-a urmat la Mediaş, 
unde s-a mutat familia sa, în 
1885. S-a clasifi cat primul la 
examenul de bacalaureat. 

A fost admis la studii la 
Facultatea de Medicină de 
la Viena, obţinând o bursă 
militară pe durata studiilor, 
cu obligaţia de a servi şase 
ani în armata austro-ungară 
(1901-1906).

În 1906 a susţinut teza de 
doctor în medicină cu dis-
tincţie. 

A avansat pe linie ierar-
hică militară, activând în 
diferite servicii medicale în 
calitate de căpitan medic. În 
1908 a fost numit asistent la 
Laboratorul de Bacteriolo-
gie al armatei austro-ungare 
din Viena. 

În anii 1912-1914 a efectuat 
stagii de perfecţionare la 
Institutul de Medicină 
Tropicală din Hamburg, la 
Institutul Pasteur (Paris), 
la Roma şi la Staţiunea 
Zoologică din Napoli. 

După începerea Primu-
lui Război Mondial a fost 
mobilizat pe front şi a 
îndeplinit atribuţii de medic 
şef  igienist şi comandant al 
unei formaţiuni sanitaro-
antiepidemice. 

În 1918 s-a demobilizat şi 
a fost numit secretar gen-
eral la Resortul Ocrotirilor 
Sociale din Consiliul Diri-
gent al Transilvaniei, cu se-
diul la Sibiu. 

A reuşit să amelioreze 
situaţia sanitară critică de 
după război, organizând 
„Serviciul Sanitar şi de 
Ocrotire” din Ardeal. Tot 
în această perioadă a orga-
nizat Congresul Medicilor 
din Sibiu. 

În anul 1920 este ales 
membru corespondent, 
ulterior membru titular al 
Academiei Române (1935).

Din 1919 a fost numit 
profesor de Igienă şi Igie-
nă Socială al Facultăţii de 
Medicină din Cluj, ulterior 
decan (1924-1925) şi pro-
decan (1925-1926), director 
al Institutului „Pasteur” 
din Cluj-Napoca. Pentru 
un timp a preluat funcţia 
de director al unui grup de 
institute de: Igienă, Bio-
chimie, Patologie generală 
şi experimentală, dar şi al 
Centrului antirabic regio-
nal pentru Transilvania.

În 1928-1930 este numit 
secretar general în Minis-
terul Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale. A iniţiat şi dezvol-
tat Statistica sanitară. A 
fost fondatorul şcolii de 
igienă şi sănătate publică 
din Cluj, a creat Institutul 
de Igienă.

Între anii 1932-1947 a 
fost preşedintele Asociaţiei 
Transilvănene pentru Lit-
eratura Română şi Cul-
tura Poporului Român 
(ASTRA), prilej care îi va 
permite să îşi pună în apli-
care unele idei cu privire la 
educaţia sanitară. 

Activitatea sa ştiinţifi că s-a 
axat pe mai multe direcţii, 
precum: combaterea tuber-
culozei, a bolilor venerice şi 
a mortalităţii infantile; ne-
voia creării unui unor lanţuri 
de spitale pe tot cuprinsul 
ţării; înfi inţarea unui institut 

care să se ocupe cu crearea 
de seruri şi vaccinuri care să 
combată eventuale pandemii 
ş. a. În timpul activităţii sale 
la Ministerul Sănătăţii, a elab-
orat o lege care îi va purta 
numele „Legea Moldovan”. 
A descoperit, izolat şi utili-
zat terapeutic reticulina „M” 
(Mecinikov), componentă 
a fi brelor de conexiune din 
ţesutul reticular, a efectuat 
cercetări în legătură cu şocul 
anafi lactic (1948). 

Rezultatele activităţii de 
cercetare se regăsesc în re-
viste şi buletine ştiinţifi ce 
fondate de savant, în broşuri 
(între care, cu apariţie la Cluj: 
„Eugenia” şi „Biopolitica”), 
în studii şi observaţii, înde-
osebi din domeniul epide-
miologiei, în diferite peri-
odice medicale. 

În 1947 a publicat o 
lucrare de 990 de pagini care 
însumează 630 de articole, 
precum şi lucrarea „Tratat 
de igienă şi sănătate publică” 
(Vol.1), care nu va fi  depăşit 
multă vreme şi care va 
funcţiona ca un sistem de 
referinţă pentru viitoarele 
generaţii de medici.

A fost arestat de către 
comunişt i în 1949 şi 
întemniţat la Sighet, pentru 
„vina” de a fi  fost demni-
tar la Ministerul Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale, memb-
ru al PNŢ şi director „AS-
TRA”. După eliberarea din 
detenţie a început redac-
tarea volumului de amin-
tiri, îngrijite de G. Brătescu 
(1955-1963). 

În memoria savantului o 
stradă din Cluj-Napoca îi 
poartă numele: strada „Iu-
liu Moldovan”. 

Ministerul de Război l-a 
decorat cu „Signum laudis” 
(1918).
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***
Rusu, Dorina N. Moldovan Iuliu // 

Rusu, Dorina N. Membrii Acade-
miei Române : Dicţionar : 1866-
2003 / Dorina N. Rusu. – Bucu-
reşti : Editura Academiei Române, 
2003. – P. 546-547.

Ţarălungă, Ecaterina. Mol-
dovan Iuliu // Ţarălungă, Eca-
terina. Enciclopedia identităţii 
româneşti. Personalităţi / Ecateri-
na Ţarălungă. – Bucureşti : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 517.

Maria S. Ciobanu

Vlad BEJAN
1922-2018

Medic, balneolog şi re-
umatolog român, originar 
din Basarabia, membru de 
onoare al Academiei Oa-
menilor de Ştiinţă din Ro-
mânia. 

S-a născut la 15 iulie 1922, 
în satul Poiana, plasa Coti-
ujenii Mari, jud. Soroca, în 
familia unui preot şi a unei 
învăţătoare. A decedat la 20 
mai 2018, în Iaşi.

A urmat şcoala primară 
în Cotiujenii Mari, apoi la 
Mănăstirea Cuşelăuca, unde 
avea un unchi preot. În 
1933 a intrat la Liceul „Ion 
Creangă” din Bălţi, unde 
avea să-l cunoască pe stră-
lucitul lingvist basarabean 
Eugen Coşeriu. A continu-
at apoi studiile la Liceul „B. 
P. Hasdeu” din Chişinău.

După ocuparea Basara-
biei de către ruşi, în 1940, 
familia s-a refugiat în Ro-

mânia. În 1942 şi-a înce-
put studiile la Institutul 
de Medicină şi Farmacie 
(IMF) din Iaşi. Din cauza 
războiului a întrerupt stu-
diile şi a lucrat voluntar la 
spitalele de război din Iaşi 
şi din Transnistria, a făcut 
parte din echipele de Cru-
cea Roşie care au  activat în 
Moldova şi în Transnistria, 
a însoţit trenurile de răniţi. 

După terminarea războ-
iului, au izbucnit epidemiile 
(1945) şi a muncit în judeţe-
le Bacău şi Iaşi. 

În 1949 a urmat specia-
lizarea la Cluj în domeniul 
balneologiei. După fi nisarea 
studiilor a devenit asistent 
universitar şi medic primar 
la Clinica Balneologică din 
Iaşi. În 1953 a fost concedi-
at din învăţământul univer-
sitar, pe motiv de „origini 
nesănătoase” (vorbea des-
pre România Mare). 

Tânărul medic s-a dedi-
cat unei ramuri a medici-
nei insufi cient cunoscută şi 
dezvoltată din România - 
balneologia şi reumatolo-
gia. S-a consacrat cercetării 
efectelor curative ale apelor 
minerale din Iaşi şi a publi-
cat rezultatele studiilor de 
reumatologie, balneofi zio-
terapie şi recuperare me-
dicală. A valorifi cat apele 
minerale din zona Nicolina-
Iaşi şi a convins autorităţile 
să construiacă Policlinica 
Balneară Nicolina, unde a 
fost numit medic-sef, Sa-
natoriul pentru populaţia 
rurală, a descoperit şi a dat 
în folosinţă izvoarele mine-
rale din Grădina Botanică 
din Iaşi. Este fondatorul 
primului spital de recupera-
re modernă din ţară, care a 
valorifi cat potenţialul ape-
lor minerale din Iaşi şi care 

a devenit cunoscut în ţară 
şi în străinătate. A desco-
perit şi descris potenţialul 
curativ al izvoarelor mine-
rale de la Strunga, Breazu şi 
Răducăneni (jud. Iaşi), dar 
şi al apelor sulfuroase de la 
Drânceni (jud. Vaslui).

În colaborare cu Institu-
tul Politehnic din Iaşi (azi, 
Universitatea Tehnică „Gh. 
Asache”) a proiectat şi rea-
lizat 14 aparate de mecano-
terapie, pentru recuperarea 
defi citelor locomotorii. De 
asemenea, în colaborare, a 
înfi inţat Comisia de Ecolo-
gie Umană pe lângă Acade-
mia Română, fi liala Iaşi.

Rezultatele cercetărilor 
se regăsesc în peste 400 de 
lucrări ştiinţifi ce, şi câteva 
zeci de studii şi volume de 
specialitate. 

S-a implicat în susţinerea 
şi promovarea intereselor 
naţionale perene, publicând 
o suită de monografi i axate 
pe istoria, viaţa şi năzuinţe-
le comunităţilor de români 
din afara graniţelor ţării. În 
1989, împreună cu câţiva 
sufl etişti, a înfi inţat Socie-
tatea „Ginta Latină” pre-
cum şi publicaţia periodică 
„Ginta Latină”, mijloc foar-
te important de menţinere a 
legăturilor cu fraţii români 
din Basarabia, Bucovina, 
Ţinutul Herţa, Valea Timo-
cului şi de peste tot unde se 
afl ă românii.

Este autorul unor vo-
lume dedicate români-
lor: „Istroromânii” (1998), 
„Românii de la Nord de 
Tisa” (2001), dar şi a unor 
volume cu tentă autobio-
grafi că: „Noi, cei din ge-
neraţia ’48” (2001), „În pas 
cu veacul” (2003), roma-
nul „Dincolo de neguri e 
Patria mea” (2001) ş.a. 
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Este membru al Aca-

demiei Române şi al mai 
multor foruri ştiinţifi ce din 
întreaga lume. A fost mem-
bru al Societăţii Franceze de 
Reumatologie şi al Societăţii 
Americane de Medicină Fi-
zică.

Din 2012 a devenit cetă-
ţean de onoare al Iaşilor.

Bibliografi e selectivă:
Bejan, Vlad. Declinul şi dispa-

riţia unor comunităţi româneşti / 
Vlad Bejan. – Iaşi : Editura Funda-
ţiei „AXIS”, 2006. – 194 p. 

Bejan, Vlad. Dincolo de neguri 
e Patria mea / Vlad Bejan. – Iaşi : 
Terra Nostra, 2001. – 197 p.

Bejan, Vlad. În pas cu veacul / 
Vlad Bejan. – Iaşi : PIM, 2003. – 
193 p. 

Bejan, Vlad. Memorii din cel 
de-al Doilea Război Mondial / 
Vlad Bejan, Nicolae Ciobotaru. – 
Iaşi : PIM, 2004. – 224 p. 

Bejan, Vlad. Pentru sănătatea 
mediului înconjurător / Vlad Bejan, 
Victor Bejan, V. Dorin Bejan. – Iaşi : 
PIM, 2006. – 198 p.

Bejan, Vlad. Permanenţa Ba-
sarabiei româneşti : Elena Alistar, 
Sergiu Bejan, Vasile Harea, Vasile 
Ţepordei, Sergiu C. Roşca, Ser-
giu Matei Nica, Alexandru Gonţa, 
C. A. Munteanu, Paul Mihail, Vlad 
Bejan / Vlad Bejan. – Iaşi : PIM, 
2005. – 168 p. 

Bejan, Vlad. Românii de la 
Nord de Tisa / Vlad Bejan. – Iaşi : 
Terra Nostra, 2001. – 127 p.

Bejan, Vlad. Satul Cotiuje-
nii Mari, jud. Soroca : Destine 
din ţară consăteni din Iaşi / Vlad 
Bejan. – Iaşi : Editura Fundaţiei 
„AXIS”, 2007. – 190 p.

Harea, Vasile. Unirea Basarabi-
ei cu Patria Mamă / Vasile Harea ; 
colab.: Vlad Bejan. – Iaşi : Funda-
ţia „Axis”, 1998. – 316 p.

***
Bejan, Vlad. Gânduri la început 

de drum [revista culturală „Cren-
guţa din Bugeac” editată de Fun-
daţia Culturală „Ginta Latină”] // 
Apă vie / dir.: A. Anca; consil. ed.: 
A. D. Rachieru. – Timişoara : Au-
gusta, 2004. – P. 132.

***
Colesnic, Iurie. Valoarea unei 

cărţi sau Amintiri în amintiri : [in-

terviu cu editorul Iurie Colesnic 
despre cartea „Dincolo de neguri 
e Patria mea”, semnată de Vlad 
Bejan] / Iurie Colesnic ; consem-
nare: Marcela Gafton // Ţara. – 
2002. – 19 noiem. – P. 4. 

Vlad Bejan // Localităţile Re-
publicii Moldova. Vol. 9 : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. – 
Chişinău : [S. n.], 2009. – P. 167-
168.

Maria S. Ciobanu

Gheorghe 
CĂLUGĂREANU

1902-1976

Matematician român, 
doctor în ştiinţe matema-
tice, profesor universitar, 
membru titular al Acade-
miei Române.

S-a născut la 16 iulie 1902, 
la Iaşi, România. A decedat 
la 15 noiembrie 1976, la 
Cluj-Napoca.

Provine dintr-o familie de 
intelectuali, tatăl său fi ind 
profesor şi ulterior rector 
al Universităţii din Cluj-Na-
poca. În 1909-1913 a urmat 
Şcoala primară la Bucureşti, 
apoi îşi face studiile li-
ceale la liceul „Gheorghe 
Lazăr” din Bucureşti 
(1913-1921). Concomitent 
a absolvit şi Conservato-
rul din Bucureşti, pian şi 
compoziţie (clasa profesor 
Florica Muzicescu).

În 1919 familia sa s-a sta-
bilit la Cluj-Napoca.

Între 1921-1924 a urmat 
cursurile Facultăţii de Ştiinţe, 
la secţia de matematică şi 

fi zică a Universităţii din Cluj. 
Fiind student a fost numit 
preparator la Institutul de 
Fizică Teoretică şi Aplicată 
al aceleiaşi instituţie. În 1924 
a absolvit cu diploma de 
licenţă despre ecuaţii inte-
grale.

În 1926 a primit o bursă 
de studii din partea statului 
român şi a plecat la Paris, 
unde a frecventat cursurile 
unora dintre cei mai mari 
matematicieni ai epocii, pre-
cum: Emile Picard, Jacques 
Hadamard, Élie Cartan, 
Paul Montel, Arnaud Den-
joy şi Gaston Julia. În acelaşi 
an a primit certifi catul de 
licenţă în Ştiinţe la Univer-
sitatea „Sorbona” din Paris. 
Concomitent a urmat şi cur-
suri la Şcoala „Cantorum” 
din Paris (1926-1927).  

În 1928 a susţinut teza 
de doctor în ştiinţe mate-
matice la aceeaşi univer-
sitate cu tema: „Sur les 
fonctions polygenes d’une 
variable complexe”, „Equa-
tions integrales a limites fi xes” 
(conducător: Émile Picard).

În 1929 îşi susţine titlul 
didactic de docent la Uni-
versitatea din Bucureşti. 

După revenirea în ţara 
a activat ca asistent (1930-
1934), conferenţiar (1934-
1942) şi, din 1942 până în 
1976, ca profesor la Univer-
sitatea din Cluj-Napoca.

Între anii 1953-1957 a 
fost decan al Facultăţii 
Matematică şi Fizică şi şef  al 
Catedrei de teoria funcţiilor 
la aceiaşi instituţie.

A adus o contribuţie 
importantă la organizarea 
învăţământului matema-
tic şi, sub îndrumarea sa, 
a pregătit timp de aproape 
jumătate de secol numeroa-
se generaţii de matemati-
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cieni. Prin calităţile sale de 
dascăl şi savant a devenit 
în scurt timp unul dintre 
cei mai preţuiţi profesori ai 
universităţii clujene, conso-
lidând o şcoală prestigioasă 
de teoria funcţiilor şi topo-
logie.

Concomitent cu activita-
tea didactică a desfăşurat 
şi activitatea de cercetare 
cu contribuţii originale va-
loroase în teoria funcţiilor 
de variabilă complexă, con-
tinuând tradiţia înaintaşului 
său, Dimitrie Pompeiu. 

Opera ştiinţifi că se axează 
pe studiul unor proble-
me fundamentale de teo-
ria funcţiilor de o variabilă 
complexă, geometrie, algebră 
şi topologie. A studiat pen-
tru prima oară proble-
ma soluţiilor poligene ale 
ecuaţiilor diferenţiale ana-
litice. Primele sale lucrări, 
inclusiv teza de doctorat, 
sunt contribuţii originale 
valoroase în teoria funcţiilor 
de o variabilă complexă. 
Alte rezultate remarcabile 
sunt în domeniul funcţiilor 
meromorfe şi al celor uni-
valente. Savantul este con-
siderat iniţiatorul şcolii clu-
jene de teoria geometrică a 
funcţiilor univalente.

A redactat un curs de 
„Teoria funcţiilor analitice” 
în 2 fascicole (litografi at), 
ulterior a editat un manual 
de „Teoria funcţiilor de 
variabilă complex” (1963), 
iar în colaborare cu pro-
fesorul Dumitru Ionescu 
a redactat un manual de 
„Analiză matematică” (în 2 
volume, litografi at, 1956). 
Operele alese ale savantului 
au fost editate cu ajutorul 
fi ului său, în 1992. 

În 1955, a fost ales mem-
bru corespondent al Aca-

demiei Române. Ulterior a 
devenit membru titular al 
Academiei Romane (1963). 
Membru al Societăţii de 
Ştiinţe din Cluj şi al Societăţii 
Matematice din Franţa.

La 70 de ani revista „Re-
vue Roumaine de Mathema-
tiques Pures et Appliques” 
i-a dedicat un număr oma-
gial (vol. 17, nr. 9, 1972). 

Pentru activitatea sa 
fructuoasă a fost înalt 
apreciat şi distins cu ordi-
ne şi medalii, printre care: 
„Medalia Muncii” (1953), 
„Ordinul Muncii”, clasa II 
(1962), titlul onorifi c „Pro-
fesor emerit” (1964), Or-
dinul „Meritul Ştiinţifi c” 
clasa I (1966), Medalia „A 
25-a aniversare a eliberării 
patriei” (1969), Medalia „25 
de ani de la proclamarea 
Republicii” (1972), Medalia 
„30 de ani de la eliberare” 
(1974) ş.a. 

***
Călugăreanu, Gheorghe. Ope-

re alese / Gheorghe Călugăreanu. – 
Bucureşti :  Editura Academiei Ro-
mâne, 1992. – 379 p.  

***
Călugăreanu Gheorghe // Clu-

jeni ai secolului 20 : Dicţionar 
esenţial. – Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2000. – P. 65.

Maria S. Ciobanu

 

Natalia LOBANOV
1962

Economist, doctor habi-
litat în economie, profesor 
universitar.

Născută la 17 iulie 1962, 
în oraşul Bender. A absolvit 
Şcoala Medie nr. 8 din Chi-
şinău (1979), apoi a absol-
vit, cu menţiune, Facultatea 
„Economie”, specialitatea 
„Finanţe şi credit” a Uni-
versităţii de Stat din Moldo-
va (1984). Îşi începe activi-
tatea profesională în funcţia 
de economist în secţia de 
planifi care a uzinei „Ma-
şini de calcul” (Sсetmaş) 
(1984-1989). Au urmat stu-
diile de doctorat în cadrul 
Institutului de Economie 
din cadrul Academiei Ruse 
de Ştiinţe, Moscova (1989-
1993), după care îşi conti-
nuă activitatea la Institutul 
de Cercetări Economice al 
Academiei de Ştiinţe din 
Republica Moldova (1993-
1995).

În 1995 îşi susţine teza de 
doctor în economie „Re-
glementarea relaţiilor eco-
nomice externe ale Repu-
blicii Moldova în perioada 
de tranziţie la economia de 
piaţă”. Din 1996, îşi înce-
pe activitatea la ASEM, în 
calitate de lector superior 
la Catedra „Relaţii econo-
mice internaţionale”, fi ind 
promovată mai apoi în pos-
tul de conferenţiar univer-
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sitar, profesor universitar. 
În 2008, îşi susţine teza de 
doctor habilitat cu tema 
„Tranzacţiile comerciale 
internaţionale în condiţiile 
de constituire a economi-
ei globale postindustriale”. 
În cadrul Departamentului 
Business Internaţional, ţine 
prelegeri şi seminare la dis-
ciplinele: Tehnici de comerţ 
exterior (ciclul I, Licenţă), 
Economie mondială şi in-
tegrare europeană (ciclul I, 
Licenţă), Tranzacţii comer-
ciale internaţionale (ciclul 
II, Masterat), Sistemul co-
mercial internaţional (ciclul 
II, Masterat), Comerţul in-
ternaţional cu servicii (ci-
clul II, Masterat) etc. Este 
cadru asociat la Universita-
tea Dunărea de Jos, Galaţi 
(2020-prezent).

Domeniile de interes şti-
inţifi c ale Nataliei Lobanov 
sunt urmă toarele: econo-
mie mondială, comerţ in-
ternaţional, integrare eco-
nomică regională, business 
internaţional.

Pe parcursul activităţii 
ştiinţifi co-didactice, pro-
fesorul universitar Natalia 
Lobanov a devenit autor a 
peste 130 de lucrări ştiinţi-
fi ce şi metodico-didactice, 
publicate în Republica Mol-
dova şi peste hotare.

Membru al Senatului 
ASEM (2009-2018), mem-
bru al Consiliului meto-
dico-ştiinţifi c al ASEM 
(2010-prezent), preşedinte 
al Comisiei metodice a Fa-
cultăţii „Relaţii Economice 
Internaţionale”(2010-pre-
zent), preşedinte al Semi-
narului ştiinţifi c speciali-
zat „Relaţiile economice 
internaţionale în sistemul 
mondial contemporan” 
al ASEM (2020-prezent), 

membru al Seminarului şti-
inţifi c specializat al ULIM, 
specialităţile 521.02 Econo-
mie mondială; relaţii econo-
mice internaţionale; 521.03 
Economie şi management 
(în domeniul de activitate) 
(2020-prezent).

A efectuat stagii de per-
fecţionare şi vizite de stu-
diu la universităţile „Pierre 
Mendès” France, Grenoble 
(1998), Université „Rennes 
1” (2000), Universitatea de 
Stat „M. V. Lomonosov”, 
Moscova (1997), Institu-
tul Naţional de Dezvolta-
re Economică, Bucureşti 
(1999), Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Adminis-
trative din Bucureşti (2010, 
2011), Academia de Studii 
Economice din Bucureşti 
(2010), Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(2010), Universitatea „Ba-
beş-Bolyai” din Cluj-Napo-
ca (2010), Universitatea din 
Oradea (2010)

A participat la conferinţe 
internaţionale în Republica 
Moldova, România, Federa-
ţia Rusă, Ucraina, Republi-
ca Belarus. 

În perioada anilor 2011-
2018 este membru al Co-
misiei de experţi Economie 
1 din cadrul CNAA.

Din a. 2020 Natalia Loba-
nov este membru al Comi-
siei de experţi „Ştiinţe eco-
nomice, sociologie, media 
şi comunicare: ramurile şti-
inţifi ce 52, 54, 57”, ANA-
CEC. Conducător al tezelor 
de doctorat (2009-prezent).

Este deţinătoare a Diplo-
mei Ministerului Educaţiei 
al Republicii Moldova pen-
tru înaltă măiestrie profe-
sională, activitate ştiinţifi -
că şi didactică prodigioasă 
(2011), precum şi a Diplo-

mei Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Ates-
tare pentru merite deosebi-
te în pregătirea şi atestarea 
cadrelor ştiinţifi ce şi ştiin-
ţifi co-didactice de calitate 
înaltă (2014). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 273. 

Bibliografi e selectivă:
Gribincea, Alexandru. Econo-
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ogr.: p. 478-479. 
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ogr.: p. 395. 
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of business consulting market in 
the Republic of Moldova / Natalia 
Lobanov, Roman Zubco // Econo-
mica. – 2016. – Nr 2. – P. 7-25. – 
Bibliogr.: p. 25. 

Lobanov, Natalia. Evoluţia 
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reglementării netarifare în ţările 
ECE şi Republica Moldova / Nata-
lia Lobanov, Radu Lupan // Confe-
rinţa Ştiinţifi că Internaţională „Com-
petitivitatea şi inovarea în economia 
cunoaşterii”, 22-23 septembrie 
2017. – Chişinău, 2017. – Vol. 4. – 
P. 169-176. – Bibliogr.: p. 176.

Lobanov, Natalia. Outsourcin-
gul business-proceselor: oportuni-
tăţi şi avantaje / Natalia Lobanov // 
Conferinţa Ştiinţifi că Internaţiona-
lă „Competitivitatea şi inovarea 
în economia cunoaşterii”, 25-26 
septembrie 2020 : Culegere de 
rezumate. – Chişinău, 2020. – 
P. 23-26.

Lobanov, Natalia. Paradisurile 
fi scale şi combaterea concurenţei 
neloiale în Uniunea Europeană / 
Natalia Lobanov // Round table 
proceedings „EU – a space of 
opportunities and challenges”, 28 
april 2017. – Chişinău, 2017. – 
P. 15-30. – Bibliogr.: p. 29-30. 

Lobanov, Natalia. Politica 
Europeană de Vecinătate: evo-
luţie şi priorităţi = European Ne-
ighbourhood Policy: evolution 
and priorities / Natalia Lobanov // 
Economica. – 2019. – Nr 2 (108). – 
P. 89-101. – Bibliogr.: p. 102. 

Lobanov, Natalia. Sinergia Mă-
rii Negre: aspecte ale evoluţiei / 
Natalia Lobanov // Conferinţa ştiin-
ţifi că naţională cu participare inter-
naţională „Integrare prin cercetare 
şi inovare”, 7-8 noiembrie 2019. – 
Chişinău, 2019. – P. 395-398.

Lobanov, Natalia. Trends in 
the Foreign Trade of the Republic 
of Moldova In Connection with the 
Signing of New Free Trade Agre-
ements / Natalia Lobanov // SPO-
UDAI Journal of Economics and 
Business. – 2020. – Vol. 70, Issue 
3-4. – P. 66-82. 

***
Лобанов, Наталия. Приори-

теты сотрудничества в рамках 
Восточного партнерства / На-
талья Лобанов // II Междуна-
родная научно-практическая 
конференция „Современная ар-
хитектура мировой экономики 
(4I’s) : инвестиции, инновации, 
индустрия, интеграция”, 6 де-
кабря 2019. – Ростов нa Дону, 
2020. – C. 47-51. 

Лобанов, Наталия. Тенденции 
в эволюции внешней торговли 
Республики Молдова / Наталья 
Лобанов // Экономические и 
финансовые механизмы разви-
тия инновационной экономики : 

сб. науч. ст. : В 2 частях, ч. 1. – 
Минск, 2019. – С. 176-181. 

***
Natalia Lobanov doctor habilitat 

în ştiinţe economice, conf. univ., 
membru al Senatului ASEM // Co-
lectivul ASEM la cea de-a 20-a 
aniversare / Acad. de Studii Eco-
nomice a Moldovei ; coord.: Silvia 
Ghinculov. – Chişinău, 2011. – 
256 p.: il. 

Natalia Lobanov doctor habilitat 
în ştiinţe economice, profesor uni-
versitar, Departamentul business 
internaţional // Colectivul ASEM 
la cea de-a 30-a aniversare / Aca-
demia de Studii Economice din 
Moldova ; responsabil de ediţie: 
Grigore Belostecinic ; coordonator 
de ediţie: Natalia Cheradi ; echipa 
de colectare şi redactare: Natalia 
Cheradi [et al.]. – Chişinău, 2021. – 
P. 68. 

Silvia Habașescu

Oleg VOLONTIR
1962

Muzicolog, pedagog, pro-
ducător muzical, Om Eme-
rit, Maestru în Artă, pro-
motor al culturii naţionale.

S-a născut la 17 iulie 1962, 
în satul Glinjeni, raionul 
Rezina (azi raionul Şoldă-
neşti) într-o familie în care 
se cultiva gustul artistic, cu 
tradiţii lăutăreşti, tatăl său, 
Anatolie Volontir, fi ind un 
lăutar autentic.

A studiat la şcoala din 
satul natal în perioada 
1969-1977. În 1978 a fost 
înmatriculat la studii la 
Şcoala Pedagogică „Boris 
Glavan”(actualmente Co-
legiul „Mihai Eminescu”) 

din Soroca, specialitatea 
Pedagogie muzicală (1978-
1982). Ulterior îşi continuă 
studiile la Institutul de Stat 
al Artelor (1985-1990) (în 
prezent Academia de Muzi-
că, Teatru şi Arte Plastice), 
specialitatea Conducător al 
orchestrei de muzică popu-
lară.

A urmat cursuri de per-
fecţionare internaţională 
în domeniul culturii şi tu-
rismului pe lângă Guver-
nul Republicii Arabe Egipt 
(2009); a făcut o stagiere 
la Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi Promova-
rea Culturii Tradiţionale din 
Bucureşti, România (2012).
Şi-a înce put activitatea 

profesională la Şoldăneşti 
în calitate de profesor de 
acordeon la Şcoala de Mu-
zică (1985-1987), profesor 
de muzică la Şcoala medie 
nr. 2, actualmente Liceul 
Teoretic „Alexei Mateevici” 
(1987-1989). A fost director 
al Casei Raionale de Cultu-
ră şi dirijor al Ansamblului 
de muzică şi dans popular 
„Trandafi rii” din localita-
te (1990-1996), director al 
Centrului de Educaţie Es-
tetică şi Lucru Extraşcolar 
din Şoldăneşti (1996-1998). 
Concomitent a fost dirijor 
al Ansamblului de muzică 
şi dans popular „Floricica” 
din oraşul Rezina. În 1998 
este angajat la Centrul Na-
ţional de Creaţie Populară 
din Chişinău, în funcţia de 
specialist principal în do-
meniul orchestrelor de mu-
zică populară şi fanfare. Tot 
în această perioadă devine 
dirijor al orchestrei profe-
sioniste de muzică populară 
„Vatra horelor” de pe lângă 
Palatul de Cultură al Ferovi-
arilor din Chişinău. În 2002 
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devine şef  al Secţiei creaţie 
artistică din cadrul Centrul 
Naţional de Creaţie Popula-
ră (CNCP). Între anii 2008-
2010 a exercitat funcţia de 
pedagog-metodist în cadrul 
Cabinetului metodic al Mi-
nisterului Culturii din Re-
publica Moldova, pe lângă 
Colegiul Naţional de Mu-
zică „Ştefan Neaga”. Con-
comitent a fost profesor de 
muzică la Asociaţia negu-
vernamentală internaţională 
„Concordia” (2009-2011). 
Din 2011 este director ar-
tistic al Centrului Naţional 
de Conservare si Promova-
re a Patrimoniului Cultural 
Imaterial (CNCPPCI), fos-
tul CNCP.

Autorul studiului muzi-
cologic „Folclor muzical 
din Moldova” (Editura Lu-
mina, 2014), un îndrumar 
folcloric, o primă materiali-
zare a unui ghid ce pune la 
dispoziţia colectivelor artis-
tice, a promotorilor de cul-
tură muzicală tradiţională 
informaţii de bază privind 
cântecul folcloric.

A elaborat recenzii la CD-
urile: „Melodiile inimii”, 
solo trompetă Sergiu Tiron 
(2004); „Astă horă-mi place 
mie”, formaţia „Opincuţa 
Neamului” (2005); „Pe dru-
mul care merg eu”, solistă 
Luciana Spînu (2015).

Este fondatorul şi preşe-
dintele Asociaţiiei Obşteşti 
„Şcoala Vedetelor” (2007), 
Ligei Naţionale a Lucrători-
lor din Cultură din Republi-
ca Moldova (2011), Funda-
ţiei „Dor de viitor” (2020), 
în cadrul cărora sunt pro-
movaţi tineri interpreţi de 
muzică uşoară şi populară, 
formaţii folclorice şi core-
grafi ce, organizate nume-
roase concerte de caritate 

în toată republica. 
Producătorul formaţiei 

vocale de bărbaţi „Clasic” 
(2011-2013), formaţiei de 
muzică uşoară „OLPIONS” 
(2012-2015) şi al interpretei 
de muzică populară Luciana 
Spînu (2012-prezent).

Organizator şi coordo-
nator, în cadrul activităţilor 
CNCPPCI, al unui număr 
impunător de festivaluri-
concurs naţionale ce au loc 
de-a lungul anilor, în diferite 
localităţi ale republicii: Fes-
tivalul-concurs naţional al 
interpreţilor la instrumente 
muzicale populare „Lău-
tarii Moldovei” (Edineţ-
Bălţi); Festivalul-concurs 
al orchestrelor aerofone 
„Fanfara argintie” (Soroca); 
Festivalul-concurs al inter-
preţilor violonişti „Filip To-
diraşcu” (Ialoveni); Festiva-
lul-concurs al interpreţilor 
fl uierari şi formaţii de fl u-
ierişti (Corjova, Criuleni); 
Concursul republican pen-
tru cel mai original aranja-
ment al melodiei folclorice 
(Chişinău); Festivalul-con-
curs naţional al orchestre-
lor de muzică populară şi 
formaţiilor de dans popular 
„Vatra Horelor”(Chişinău); 
Festivalurilor-concurs na-
ţionale al interpreţilor cân-
tecului popular: „Nicolae 
Sulac” (Chişinău),  „Teodor 
Negară” (Ocniţa) „Angela 
Păduraru” (Nemţeni, Hân-
ceşti), „Maria Drăgan” (Bă-
lăureşti, Nisporeni); Fes-
tivalul de folclor „Nicolae 
Glib” (Pepeni, Sîngerei); 
Festivalul naţional al inter-
preţilor acordeonişti „Mihai 
Bătrînu” (Donduşeni); Fes-
tivalul naţional de folclor 
„Dumitru Blajinu” (Chişi-
nău).

A realizat numeroase ex-

pediţii de teren în Repu-
blica Moldova, în România 
(Iaşi, Galaţi, Bacău, Vaslui, 
Neamţ, Botoşani, Suceava, 
Braşov, Râmnicul-Vâlcea, 
Bucureşti, Sibiu, Târgu 
Mureş ş.a.), precum şi în 
teritoriile din Ucraina po-
pulate de români (Cernăuţi, 
Reni, Bolgrad, Ismail).

A efectuat turnee de cre-
aţie în Italia, Turcia, Franţa, 
România, Polonia, Cehia, 
Slovacia, Lituania, Croaţia, 
Ungaria, Ucraina, Belarus, 
Austria.

Este membru permanent 
al comisiei de jurizare al 
festivalurilor internaţiona-
le: „Doina Covurluiului” 
(Galaţi, România); „Flori-
cica Pietrei Plaiului” (Bra-
şov, România); „Венок 
дружбы” („Cununa priete-
niei”) (Bobruisc, Belarus); 
Festivalul-concurs inter-
naţional de folclor (Ialta, 
Ucraina); Concursul inter-
naţional de muzică uşoară 
„Dan Spătaru” (Medgi-
dia, Constanţa, România); 
„George Grigoriu” (Brăila, 
România); „Mărţişor Doro-
hoian” (Dorohoi, Botoşani, 
România), „Festival de fol-
clor” (Niş, Serbia). 

Membru al Comisiei na-
ţionale pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural ima-
terial (din 2019).

Este membru al Uniunii 
Muzicienilor din Moldova 
(2004).

Oleg Volontir a fost men-
ţionat cu Diploma Ministe-
rului Culturii pentru merite 
deosebite în promovarea 
culturii (2004); Diploma 
Ministerului Culturii pen-
tru sprijinirea activităţii 
culturale în cadrul Galei 
Portului Popular de Iarnă 
(2013); Diploma de exce-
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lenţă pentru aportul adus la 
promovarea şi conservarea 
tradiţiilor populare oferită 
de Centrul pentru Conser-
varea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Botoşani 
(2013); Diploma Ministe-
rului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării pentru contri-
buţia la cercetarea, promo-
varea şi valorifi carea patri-
moniului cultural naţional 
imaterial (2019) ş.a.

Este distins cu titlurile ono-
rifi ce: „Om Emerit” (2011) 
şi „Maestru în Artă” (2014). 
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moasă : Interviu cu Oleg Volontir, 
directorul Festivalului Naţional 
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Galben, Dorin. Originile săr-
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de fapt Moș Crăciun : [cu re-
ferire la Oleg Volontir, director 
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Conservare şi Promovare a Pa-
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Dorin Galben // Timpul. – 25 dec. 
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md/articol/originile-sarbatorilor-
de-iarna-sau-cine-este-de-fapt-
mo-craciun-85229.html (accesat: 
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Oleg Volontir şi-a transformat 
pivniţa într-un adevărat muzeu 
[Resursă electronică video] : 
[- muzeu cu instrumente muzica-
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Elena Barbos-Balinschi

Petru RUMLEANSCHI
1942-2009

Doctor habilitat în fi lozo-
fi e, profesor universitar.

S-a născut la 18 iulie 
1942, în s. Sărătenii Vechi, 
r-nul Teleneşti. A decedat la 
10 iunie 2009, la Chişinău.

După absolvirea şcolii ge-
nerale (1959), şi-a continuat 
studiile la Facultatea de Fi-
zică şi Matematică a Uni-
versităţii de Stat din Moldo-
va (1959-1964).

Între anii 1966-1969 ur-
mează studiile postuniversi-
tare la Catedra de fi lozofi e 
a Institutului Politehnic din 
Chişinău (azi Universitatea 
Tehnică a Moldovei). În 
1970 a susţinut teza de doc-
tor fi lozofi e cu tema: „Une-
le probleme ale cercetărilor 
sistemo-structurale în legă-
tură cu dezvoltarea fi zicii 
particulelor elementare”.

Din 1969-1978 a activat 
la Universitatea Tehnică a 
Moldovei. Ulterior a activat 
la Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău, în calitate de şef  
de catedră (1978-1983). 

Din 1989 a activat la 
Universitatea de Stat din 
Moldova în calitate de con-
ferenţiar universitar la Ca-
tedra fi lozofi e. La această 
instituţie a susţinut teza de 
doctor habilitat în fi lozofi e 
cu tema: „Rolul principiilor 
metodologice în apariţia şi 
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dezvoltarea cunoştinţelor 
fi zice” (1990). În 1991 a 
obţinut titlul de profesor 
universitar.

Între anii 1991-2002 a 
activat la Academia Inter-
naţională de Informatizare 
în calitate de conferenţiar la 
Catedra de fi lozofi e şi poli-
tologie. Ulterior a activat la 
Academia de Studii Econo-
mice din Moldova, profesor 
universitar la Catedra de fi -
lozofi e şi politologie.

A scris şi publicat pes-
te 200 de lucrări didactice 
şi ştiinţifi ce, printre care: 
„Societatea postmodernă. 
Probleme fi losofi ce şi me-
todologice actuale” (2006), 
„Problema existenţei în fi lo-
sofi a tradiţională, a moder-
nismului, postmodernismu-
lui şi transmodernismului” 
(2009), „Epistemologia eco-
nomică” (2000), „Filozofi a 
ştiinţei: Aspecte metodolo-
gice şi axiologice” (2008) ş.a.

Bibliografi e selectivă:
Filosofi a ştiinţei : Aspecte 

metodologice şi axiologice / co-
ord. şt.: Tudor Dumitraş, Petru 
Rumleanschi. – Chişinău : ASEM, 
2008. – 176 p.

Rumleanschi, Petru. Episte-
mologia economică / Petru Rum-
leanschi. – Chişinău : ASEM, 2000. – 
282 p.

Rumleanschi, Petru. Problema 
existenţei în fi losofi a tradiţiona-
lă, a modernismului, postmoder-
nismului şi transmodernismului / 
Petru Rumleanschi. – Chişinău : 
ASEM, 2009. – 508 p.

Rumleanschi, Petru. Societa-
tea postmodernă. Probleme fi lo-
sofi ce şi metodologice actuale / 
Petru Rumleanschi ; Academia de 
Studii Economice din Moldovei ; 
Catedra de fi losofi e şi politologie. – 
Chişinău : ASEM, 2006. – 398 p.

***
 Rumleanschi, Petru. Cunoş-

tinţele şi înţelepciunea, corelaţia 
lor în fi losofi a transmodernismu-

lui / Petru Rumleanschi // Filosofi a 
şi perspectiva umană. – Chişinău : 
[S. n.], 2007. – P. 103-106. 

Rumleanschi, Petru. Filosofi a 
managementului, rolul ei formativ 
şi importanta pentru dezvoltarea 
businessului mic si mijlociu / Pe-
tru Rumleanschi // Economica. – 
2005. – Nr 4. – P. 27-30.

Rumleanschi, Petru. Filosofi a 
transmodernismului, problemele 
apariţiei şi dezvoltării ei / Petru 
Rumleanschi // „Dezvoltarea învă-
ţământului fi losofi c universitar în 
Republica Moldova” : materialele 
conferinţei naţionale. – Chişinău, 
[S. n.], 2008. – P. 111-123.

Rumleanschi, Petru. Interpre-
tarea structuralistă a problemei 
fundamentale a fi losofi ei, impactul 
ei asupra deprecierii rolului fi loso-
fi ei la etapa actuală / Petru Rum-
leanschi // „Integrarea europea-
nă şi învăţământul universitar : 
Aspecte fi losofi co-metodologice” : 
materialele conferinţei internaţio-
nale. – Chişinău : [S. n.], 2008. – 
P. 170-176.

Rumleanschi, Petru. Matricea 
principiilor metodologice, rolul ei 
în geneza concepţiilor economice 
neoclasice (marginaliste) / Petru 
Rumleanschi // Anale ştiinţifi ce ale 
Universităţii de Stat din Moldova : 
Seria ştiinţe socioumane. – Chişi-
nău : [S. n.], 1999. – P. 52-59.  

Rumleanschi, Petru. Problema 
existenţei în fi losofi a clasică ger-
mană ideală / Petru Rumleanschi // 
Analele Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova. – Chişinău : 
[S. n.], 2006. – P. 222-228.

Rumleanschi, Petru. Societa-
tea postmodernă : probleme fi lo-
sofi ce şi metodologice actuale / 
Petru Rumleanschi, Ivan Rusan-
du // Revista de fi losofi e, socio-
logie şi ştiinţe politice. – 2006. – 
Nr 1/2 (141). – P. 144-148. 

Rumleanschi, Petru. Universul 
ca sistem ce se autoorganizează / 
Petru Rumleanschi // Economica. – 
2003. – Nr 1. – P. 94-98.

Rumleanschi, Petru. Valoarea 
formativă a fi losofi ei juridice con-
temporane / Petru Rumleanschi // 
Economica. – 2004. – Nr 1. – 
P. 104-109.

***
Rumleanschi Petru // Calcea, 

Andrei. Personalităţi orheiene : 
Dicţionar enciclopedic / Andrei 
Calcea. – Chişinău : Pontos, 
2003. – P. 153.

Maria S. Ciobanu

Radu BĂLESCU
1932-2006

Fizician belgian de talie 
mondială, de origine ro-
mână, cercetător ştiinţifi c, 
inventator şi profesor uni-
versitar, membru de onoare 
al Academiei Române. 

S-a născut la 18 iulie 1932, 
la Bucureşti, România. A 
decedat la 1 iunie 2006, la 
Bucureşti.

A absolvit Liceul „Titu 
Maiorescu” din Bucureşti 
(1943-1948). 

Între anii 1950-1958, şi-a 
făcut studiile la Universi-
tatea „Libre de Bruxelles”, 
Facultatea de Ştiinţe Chi-
mice (Belgia). În 1958, a 
susţinut teza de doctor în 
chimie, la aceiaşi instituţie, 
cu tema: „Contribution a la 
mécanique statistique des 
phénomènes irreversible 
dans les gaz”.

Cariera academică şi-a 
început-o în 1957, la Uni-
versitatea Liberă din Bru-
xelles („Libre de Bruxelles” 
(ULB)), ca asistent (cu 
profesorul Ilya Prigogine), 
ulterior ptofesor la Service 
de Physique Théorique et 
Mathématique.   

În 1964 obţine titlul 
ştiinţifi co-didactic de pro-
fesor universitar la ULB. A 
lucrat în grupul de Fizică 
statistică şi plasmatică al 
Universităţii Libre de Brux-
elles (ULB). A îmbinat cer-
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cetarea ştiinţifi că cu activi-
tatea didactică.

Între anii 1988-1997, a 
fost director al serviciului 
Physique Statistique – Plas-
mas – Optique Non Liné-
are (ULB). 

Concomitent a fost pro-
fesor invitat („visiting pro-
fessor”) la Universităţi din 
România, Elveţia, Franţa, 
Germania, Grecia, Italia, Ja-
ponia, Mexic, Spania, SUA 
ş.a.

A fost recunoscut la nivel 
internaţional ca lider în dez-
voltarea fi zicii statistice a 
particulelor încărcate (bine-
cunoscutul operator de 
coliziune Balescu-Lenard) 
şi a teoriei transportării pla-
smelor confi nate magnetic.

A fost implicat în pro-
gramul european de fuzi-
une timp de peste 30 de ani 
ca om de ştiinţă şi ca şef  al 
unităţii de cercetare al gru-
pului ULB din Asociaţia 
Euratom – Asociaţia statu-
lui belgian. 

Este autor a peste 200 de 
lucrări şi studii publicate, 
printre care: „Statistical Me-
canics of   Charged Particles” 
(1963), „Statististicheskaya 
mekhanika zariajenykh chas-
tits” (1967), „Equilibrium 
and Nonequilibrium. Sta-
tistical Mechanics” (1975), 
„Transport Processes in 
Plasmas” (2 vol., 1988, 
tradusă şi în  chineză, 1995-
1996), „Statistical Dynamics: 
Matter and of   Equilibrium” 
(1997) ş.a.

În semn de recunoştinţă şi 
înaltă apreciere, în 2014, Bib-
lioteca Academiei Române 
şi Institutul Cultural Român 
din Bruxelles, în colaborare 
cu Ambasada României în 
Regatul Belgiei, a organizat 
expoziţia „Radu Bălescu 

– savantul şi omul”, la Uni-
versitatea Liberă Bruxelles 
(ULB). 

Membru corespondent 
(1970-1985) şi membru ti-
tular al Academiei Române 
(1985); membru al Aca-
demiei Regale de Ştiinţe, 
Ştiinţe Umaniste şi Arte 
Plastice a Belgiei şi al Aca-
demiei de Ştiinţe din New 
York (1980-1992); mem-
bru al Academiei Scienti-
arum et Artium Eoropaea 
(1991-1994); membru al 
Académie Européenne des 
Scienes, des Arts et des Let-
tres (1992); membru al Co-
mitetului Naţional de Fizică 
(1989); şef  de grup (1969-
1997) şi membru al Stee-
ring Committee, Asociation 
Euratom-Etat Belge pour 
la Fusion Thermonucléaire 
(1997); membru al Scien-
tifi c Committee European 
Conferences on Fusion 
Theory (1986-2002) ş.a.

A fost distins cu titlul 
onorifi c de „Doctor Ho-
noris Causa„ al Universită-
ţii din Craiova (1993) şi al 
Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi (2000). Titlul onori-
fi c „Profesor  emerit”.

A fost distins cu premiile : 
„Theophile de Donder” al 
Academiei Regale a Belgiei 
(1961), „Francqui” pen-
tru Ştiinţe Exacte (1970), 
„Hannes Alfven” al Divizi-
ei de Fizică a Plasmei a So-
cietăţii Europene de Fizică. 

Bibliografi e:
Rusu, Dorina N. Bălescu 

Radu // Rusu, Dorina N. Membrii 
Academiei Române : Dicţionar 
1866-2003 / Dorina N. Rusu. – 
București : Editura Academiei Ro-
mâne, 2003. – P. 91. 

Bălescu Radu // Nemuritorii aca-

demicieni români : Personalităţile 
României contemporane. – Bucu-
reşti : Romprint, 1994. – P. 386.

Maria S. Ciobanu

Alexandru MOȘANU
1932-2017

Istoric şi politician, doc-
tor habilitat în istorie, pro-
fesor universitar, membru 
de onoare al Academiei Ro-
mâne.

A fost deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova 
între 1990-1998 şi a îndepli-
nit funcţia de preşedinte al 
Parlamentului în perioada 3 
septembrie 1990-2 februa-
rie 1993, fi ind primul în 
această funcţie.

S-a născut la 19 iulie 
1932, în comuna Branişte, 
jud. Bălţi, regatul României. 
A decedat la 7 decembrie 
2017, la Bucureşti.

A urmat studiile secun-
dare la Cobani şi Bălţi, 
după care şi-a continuat 
studiile la Universitatea de 
Stat din Moldova, Facul-
tatea de Istorie şi Filologie 
(1952-1957). Anii de studii 
la universitate au coincis cu 
moartea lui Stalin, respectiv 
cu perioada „dezgheţului” 
iniţiată de Nikita Hruşciov 
şi încercarea de destaliniza-
re a vieţii social-politice şi 
culturale din fosta Uniune 
Sovietică. Asta l-a determi-
nat pe proaspătul absolvent 
să aleagă cariera de cercetă-
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tor în domeniul ştiinţei isto-
rice – obiectiv extrem de di-
fi cil de realizat în condiţiile 
subjugării ideologice a ştiin-
ţei istorice în acea perioadă 
şi ale dictatului politico-ide-
ologic exercitat de PCUS şi 
PCM asupra tuturor dome-
niilor de manifestare a spiri-
tului creator.

După absolvirea facultă-
ţii, (1957-1976), şi-a început 
activitatea în cadrul Institu-
tului de Istorie al Academi-
ei de Ştiinţe al Moldovei. 
Tânărul cercetător s-a afi r-
mat într-un timp scurt prin 
rezultate ştiinţifi ce remar-
cabile, devenind unul din 
liderii proeminenţi ai elitei 
ştiinţifi ce şi culturale din 
fosta RSS Moldovenească. 
Astfel, în perioada anilor 
1957-1976 devine consecu-
tiv doctor în istorie (1966) 
şi doctor habilitat în istorie 
(1979), parcurgând în ace-
iaşi ani calea de la cercetă-
tor ştiinţifi c inferior la cea 
de cercetător ştiinţifi c su-
perior şi secretar ştiinţifi c 
la aceeaşi instituţie (1957-
1976). În perioada formării 
sale în calitate de cercetător 
ştiinţifi c, a avut ocazia de 
a efectua importante stagii 
de documentare la Arhivele 
Naţionale din Bucureşti, la 
Institutul de Istorie „Nico-
lae Iorga”, precum şi la Bi-
blioteca Academiei Româ-
ne, unde a efectuat studii 
aprofundate în domeniul 
istoriei naţionale şi a cunos-
cut o seamă de istorici de 
marcă, iniţiind astfel strânse 
relaţii ştiinţifi ce şi interper-
sonale frăţeşti cu istoricii 
din România.

Concomitent cu activi-
tatea de cercetare, istoricul 
a desfăşurat şi o impresio-
nantă carieră didactică, evo-

luând consecutiv de la pos-
tura de lector universitar la 
cea de conferenţiar, iar din 
1986 devine profesor la Ca-
tedra de istorie modernă şi 
contemporană a Facultăţii 
de Istorie a Universităţii 
de Stat din Chişinău, cul-
minând cu alegerea sa în 
funcţia de decan al aceleiaşi 
facultăţi (1989-1990). În 
perioada 1993-1997, a fost 
profesor universitar până la 
pensionare (1997).

În postura de profesor 
universitar a promovat încă 
din anii ’80 ai secolului al 
XX-lea cursul de Istorie a 
Românilor. Prin întreaga 
sa activitate didactico-pro-
fesorală a contribuit la for-
marea unei noi generaţii de 
istorici, care, în condiţiile 
declanşării amplei Mişcări 
de Renaştere şi de Eliberare 
Naţională din a doua jumă-
tate a anilor ’80, au afi rmat 
o nouă viziune asupra isto-
riei naţionale, eliberată de 
dogmele ideologiei comu-
niste şi întemeiată exclusiv 
pe normele şi valorile ştiin-
ţei istorice din lumea con-
temporană.

A publicat mai bine de 
100 de lucrări de istorio-
grafi e, inclusiv patru mo-
nografi i. A abordat subiecte 
despre mişcarea social-poli-
tică din România în epoca 
modernă, unitatea popo-
rului român şi Mişcarea de 
Renaştere şi de Eliberare 
Naţională a românilor ba-
sarabeni ş. a.

În perioada 1989-1990, a 
deţinut funcţia de preşedin-
te al Asociaţiei Istoricilor 
din Moldova. Începând cu 
anul 1994, a fost fondator 
şi redactor-şef  al revistei 
de istorie şi cultură „Des-
tin Românesc”, care şi-a 

propus nobila misiune de 
a refl ecta problemele fun-
damentale ale istoriei şi 
culturii românilor, punând 
accentul îndeosebi pe tema 
a unităţii de neam.

După restructurarea lui 
Mihail Gorbaciov, pe valul 
mişcării de renaştere naţio-
nală din RSS Moldoveneas-
că, a intrat în viaţa politică 
din Basarabia (din 1987). A 
fost unul dintre fondatorii 
Frontului Popular şi, după 
alegerile din 1990, preşedin-
te al Prezidiului Sovietului 
Suprem al Republicii Mol-
dova, funcţie deţinută până 
în anul 1993, când, forţat de 
ascensiunea „agrarienilor”, 
şi-a prezentat demisia.

A deţinut funcţia de de-
putat în Parlamentul Re-
publicii Moldova între anii 
1990-2001. În 1990 a fost 
ales preşedinte al Parla-
mentului Republicii Mol-
dova. A avut o contribuţie 
decisivă la elaborarea unor 
acte legislative privind dra-
pelul Republicii Moldova şi 
imnul „Deşteaptă-te Româ-
ne” (primul imn al Republi-
cii Moldova). În calitate de 
Preşedinte al Congresului 
Intelectualităţii, a fost ales 
deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova (1994). A 
fost vicepreşedinte al Parti-
dului Forţelor Democratice 
(PFD), iar după fuziunea 
acestui partid cu Partidul 
Social-Liberal (PSL) la 1 
decembrie 2002, a fost 
ales preşedinte de onoare 
al Partidului Social Liberal 
(funcţie din care s-a retras 
în iunie 2005, renunţând, în 
semn de protest pentru vo-
tul pro-Voronin al deputaţi-
lor social-liberali, şi la cali-
tatea de membru al acestei 
formaţiuni).
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Ulterior s-a dedicat acti-

vităţii academice, fi ind pro-
fesor şi decan al Facultăţii 
de Istorie a Universităţii de 
Stat din Moldova.

Este membru de onoa-
re al Academiei Române 
(1993).

Pentru activitatea sa pro-
digioasă, a primit Premiul 
Institutului Cultural Român 
pentru promovarea valori-
lor culturii naţionale româ-
neşti.

În 2014 a fost decorat cu 
Ordinul Naţional „Steaua 
României”, în grad de Mare 
Ofi ţer.

A se vedea şi articolele din „Ca-
lendar Naţional 2002”. – Chi-
şinău. – 2002. – P. 194-195; 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 213-214; 
„Calendar Naţional 2012” – 
Chişinău, 2011. – P. 186-187; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 277.

Bibliografi e selectivă:
Moşanu, Alexandru. „Declaraţia 

de independenţă a fost, pentru noi, 
punctul culminant al evenimentelor 
care au urmat după prăbuşirea uni-
unii sovietice”  / Alexandru Moşanu, 
Ina Guţu // Destin Românesc = 
Romanian Destiny. – 2018. – Nr 3/4 
(105/106). – P. 7-15.

Moşanu, Alexandru. Drape-
lul de stat al R.S.S.M. : Raportul 
deputatului poporului al R.S.S.M. 
A. Moşanu prezentat la şedinţa 
din 27 martie 1990 / Alexandru 
Moşanu // Moldova socialistă. – 
1990. – 12 mai. – P. 24.

Moşanu, Alexandru. 1859 : un 
act istoric fi resc / Alexandru Moşa-
nu // Literatura şi arta. – 2009. – 
29 ian. – P. 1.

Moşanu, Alexandru. O viaţă 
trăită din plin : [despre Anatol Pe-
trencu – istoric, specialist în dome-
niul ist. contemporane a românilor 
şi ist. universale, dr. habilitat în ist., 
prof. univ. – 50 de ani de la naşte-
re] / Alexandru Moşanu // Literatu-
ra şi arta. – 2004. – 20 mai. – P. 6. 

Moşanu, Alexandru. „Sperăm 

că adoptarea cetăţeniei îl vor aju-
ta pe Ilaşcu să obţină libertatea : 
Interviu cu acad. Alexandru Moşa-
nu, istoric / consemnare: Paras-
chiv Alexandru // Curierul româ-
nesc. – 2000. – Nr 10. – P. 5-6.   

***
Ladaniuc, Victor. Moşanu Ale-

xandru // Ladaniuc, Victor. Locali-
tăţile Republicii Moldova : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. 
Vol. 2 / Victor Ladaniuc. – Chişi-
nău : [S. n.], 2000. – P. 223-224.

Moşanu Alexandru, istoric din 
Republica Moldova [ales în 1993 
membru de onoare al Academiei 
Romăne] // Anuarul Academi-
ei Române : 1997. – Bucureşti, 
1998. – P. 55.  

Ţarălungă, Ecaterina. Moşanu 
Alexandru // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 523.

Maria S. Ciobanu

Paul BUJOR
1862-1952

Zoolog român, fi ziolog, 
anatomist, scriitor şi pro-
fesor universitar, politician, 
membru de onoare al Aca-
demiei Române.

S-a născut la 20 iulie 1862, 
la Bereşti, jud. Covurlui (azi, 
Galaţi). A decedat la 17 mai 
1952, la Bucureşti.

A făcut Şcoala primară 
din Bârlad şi-a continuat 
studiile la Colegiul Naţional 
„Gh. Roşca Codreanu” din 
Bârlad, unde a luat bacalau-
reatul în 1880. 

Ulterior s-a înscris la de-
partamentul de Ştiinţe ale 
Naturii al Universităţii din 

Bucureşti şi concomitent 
lucra ca copist la Ministerul 
Afaceri Interne. 

Din 1887 şi-a continu-
at studiile la Facultatea de 
Biologie de la Universita-
tea din Paris. Ulterior s-a 
specializat în morfologie la 
Geneva.

În 1891 a susţinut teza de 
doctorat în ştiinţe naturale 
la Universitatea din Gene-
va, cu tema: „Contribution 
à l’étude de la metamorpho-
se de l’Ammocoetes bran-
chiales en „Petromyzon 
planeri”. Lucrarea a fost 
distins cu Premiul „Davy”.

După revenirea în ţară 
a desfăşurat activitatea di-
dactică la Universitatea din 
Bucureşti, în calitate de 
asistent în Laboratorul de 
fi ziologie animală, sub con-
ducerea lui Alexandru M. 
Vitzu, ulterior la Catedra de 
zoologie şi morfologie ani-
mală.

Între anii 1896-1936 a 
activat în calitate de şef  la 
Catedra de zoologie şi mor-
fologie animală la Univer-
sitatea din Iaşi, unde a pus 
bazele colecţiilor de mor-
fologie animală din Iaşi, ul-
terior a fost decan (1906). 
Împreună cu Ion Simiones-
cu şi Ion Borcea au promo-
vat ideea creării Catedrei de 
antropologie. Aici a realizat 
cercetări de morfologie de-
scriptivă şi comparativă, de 
hidrobiologie şi de zoologie 
experimental. A organizat 
Laboratorul şi Muzeul cate-
drei (1910-1911), devenind 
pionier al şcolii româneşti 
de morfologie animală. 
Este fondatorul şcolii uni-
versitare de morfologie ani-
mală din Iaşi.

A studiat organismele vii 
din lacurile sărate şi a sta-
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bilit procesul biologic de 
formare a nămolului negru 
din lacul Techirghiol, cu 
concluzii acceptate de toată 
literatura de specialitate. A 
inaugurat studiul românesc 
al morfologiei animalelor, 
contribuind în acelaşi timp 
la histologie, embriologie şi 
parazitologie, şi a susţinut 
prelegeri populare despre 
evoluţie şi cultură fi zică.

A activat în mai mul-
te staţiuni marine, printre 
care: Roscoff, Banyuls-sur-
Mer, Villefranche, Napoli, 
iar ultimii ani de activitate 
i-a consacrat Muzeului de 
Istorie Naturală „Gh. Anti-
pa” din Bucureşti. 

Rezultatele cercetărilor 
sale au fost prezentate în 
unele dintre lucrările sale, 
scrise atât în română cât şi 
în franceză: „Contribution 
à l’etude de la des lacs sa-
les de Roumanie” (1900), 
„Contribution à la biologie 
de l’Arthemia salina  Leach” 
(1911), „Nouvelle contri-
bution à l’etude de biologie 
du lacs sale de Tekirghiol et 
d’Agigea” (1928) ş.a. 

Pe lângă calităţile de pro-
fesor universitar şi cercetă-
tor, a fost şi un cunoscut 
scriitor. A câştigat atenţia 
criticilor în anii 1890 ca 
scriitor de nuvele cu un me-
saj socialist şi pacifi st, dar a 
revenit doar la scurt timp 
la scrierea de fi cţiune, în 
anii 1930. A publicat câteva 
schiţe şi nuvele: „Măcar o 
lacrimă”, „Mi-a cântat cu-
cul-n faţă” (1910), „Urme 
după 1907”, „Foamea şi 
iubirea în lupta pentru 
existenţă” („Hunger and 
Love in the Fight for Exis-
tence”,1911) ş.a. În 1938 a 
fost editat volumul „Îndu-
rare”. Proza sa selectată a 

apărut în 1951 sub numele 
de „Scrieri alese”. A fost 
printre fondatorii revistei 
populare poporaniste „Via-
ţa Românească” şi revista 
internaţională „Annales de 
Biologie”. A contribuit şi 
la alte câteva reviste litera-
re, inclusive „Arta”, „Lup-
ta”, „Evenimentul Literar”, 
„Cultura Română”, „Noua 
Revistă Română” şi „Revis-
ta Literară şi Ştiinţifi că”. A 
colaborat şi la ziare precum 
„Opinia”, „Tribuna Con-
servatoare” ş.a. 

A fost membru şi fonda-
tor al societăţilor ştiinţifi ce 
şi culturale: „Societatea me-
dicală şi naturalistă” (1898-
1899), „Societatea de sport 
şi muzică din Iaşi” (1901) 
ş. a. A deţinut funcţia de 
preşedinte al Societăţii Iaşi 
pentru Gimnastică, Sport 
şi Muzică. Eforturile sale 
în acest domeniu au dus la 
înfi inţarea de locuri multi-
sport în Parcul Copou şi la 
prima cabană vreodată pe 
masivul Ceahlău ş.a. 

Membru de onoare al 
Academiei de Ştiinţe din 
România (1935) şi al Aca-
demiei Române (1948). 

Decorat cu „Ordinul Mun-
cii”, clasa I. 
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Maria S. Ciobanu

Gheorghe 
MUNTEANU-MURGOCI

1872-1925

Geolog român, minera-
log, pedolog, geograf, doc-
tor în ştiinţe geologice şi 
mineralogie aplicată, cerce-
tător ştiinţifi c, întemeietorul 
şcolii pedologice româneşti, 
membru corespondent al 
Academiei Române.

Este fondatorul Institutu-
lui de Studii Sud-Est Euro-
pene din Bucureşti şi fon-
datorul pedologiei ca ştiinţă 
în România, întemeietorul 
şcolii româneşti de pedolo-
gie.

S-a născut la 20 iulie 1872, 
la Vădeni, jud. Brăila. A de-
cedat la 5 martie 1925, la 
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Bucureşti. Nume la naştere 
era Gheorghe Manolache. 
Numele de Munteanu vine 
de la colegii săi din clasele 
primare, care ştiau că origi-
nea sa este de la munte.

A urmat Şcoala primară 
la Brăila, iar studiile liceale 
la liceul real „Nicolae Băl-
cescu” din acelaşi oraş. În 
1892 a susţinut bacalaurea-
tul şi s-a înscris  la Faculta-
tea de Ştiinţe a Universităţii 
din Bucureşti, la secţiile de 
matematică şi ştiinţe fi zico-
chimice. În timpul studenţi-
ei, împreună cu profesorul 
Ludovic Mrazec a făcut cer-
cetări geologice şi petrogra-
fi ce în regiunea Dobrogei 
şi a Carpaţilor Meridionali. 
După terminarea studiilor 
universitare, a plecat la spe-
cializare în Austria şi apoi în 
Germania. În 1900, a susţi-
nut teza de doctor în ştiin-
ţe geologice şi mineralogie 
aplicată, în probleme de 
petrografi e, şi a fost distins 
cu menţiunea „Magna cum 
laude” a Universităţii din 
München. 

În 1903, şi-a desfăşurat 
activitatea de docent uni-
versitar în mineralogie. A 
fost primul docent univer-
sitar din România în mine-
ralogie. 

La iniţiativa sa, în anul 
1906, s-a înfi inţat Secţia de 
Agrogeologie pe lângă In-
stitutul Geologic al Româ-
niei, al carei şef  a fost până 
la sfârşitul vieţii sale.

Din 1908, a activat ca 
profesor de mineralogie şi 
geologie la „Şcoala naţiona-
lă de poduri şi şosele” din 
Bucureşti, ulterior aceasta 
se transformă în „Şcoala 
Politehnică” şi îi este încre-
dinţată Catedrei de minera-
logie (1920).

A fost printre primii care 
a făcut studii geologice în 
Cadrilater, după 1913, el fi -
ind cel care a dat denumirea 
de „Coasta de argint” zonei 
oraşului Balcic, din Bulgaria 
de astăzi.

Între anii 1917-1918, a 
lucrat în Basarabia pentru 
unirea cu patria mamă – 
România. În anul 1918, a 
fost chemat de către mi-
nistrul României la Paris, 
Victor Antonescu, drept 
consilier tehnic al delegaţi-
ei României la Conferinţa 
de Pace de la Paris (1918-
1920), când se lua în discu-
ţie problema Basarabiei.

Creaţia sa ştiinţifi că cu-
prinde, pe de o parte, stu-
diile sale de geologie-mine-
ralogie-petrografi e, iar, pe 
de altă parte, studiile sale 
asupra solurilor din Româ-
nia. A realizat studii asupra 
munţilor Dobrogei, Carpa-
ţilor Meridionali, Masivului 
Parâng, Munţilor Lotrului. 
A descoperit lotritul, înscri-
ind în geologie un nou mi-
neral. În legătură cu studiile 
sale petrografi ce, mineralo-
gice şi tectonice, mare im-
portanţă o prezintă cerce-
tările sale privind bogăţiile 
subsolului românesc, fi ind 
cel dintâi care a precizat 
condiţiile de zăcământ ale 
petrolului din Oltenia. 

Este autorul primei schi-
ţe de hartă agrogeologică 
a ţării la scara 1: 2500000, 
unde repartiţia principale-
lor tipuri de sol apare cu o 
deosebită claritate, a desco-
perit noi minerale şi zăcă-
minte de substanţe mine-
rale utile şi a elaborat teorii 
intrate în patrimoniul ştiin-
ţei mondiale (1906-1909). 
A descoperit noi minerale 
şi zăcăminte de substanţe 

minerale utile şi a elaborat 
teorii intrate în patrimoniul 
ştiinţei mondiale.

A efectuat numeroase că-
lătorii de studiu în ţări din 
Europa şi America, Rusia, 
în cadrul cărora a luat con-
tact cu cercetătorii implicaţi 
în studiul solului şi cu di-
feritele concepţii legate de 
studiul acestuia. În 1911, 
a prezentat o caracterizare 
generală asupra zonei de 
soluri din România. Prin 
lucrările sale a pus bazele 
pedologiei genetice, no-
menclaturii şi clasifi cării so-
lurilor din România.

A desfăşurat o activita-
te susţinută şi pe plan in-
ternaţional, contribuind la 
afi rmarea ştiinţei solurilor 
din România. Pentru meri-
tele sale deosebite, la Con-
ferinţa de la Praga, a fost 
ales preşedintele Comisiei 
Internaţionale de Cartogra-
fi ere a Solurilor (1923), iar 
în 1924 a fost preşedinte al 
Comisiei pentru Întocmirea 
Hărţii Solurilor din Europa.

Opera sa ştiinţifi că cu-
prinde multiple studii şti-
inţifi ce, sinteze şi cercetări 
geologice printre care sunt: 
teză de docenţă „Zăcămin-
tele succinului din Româ-
nia” (chihlimbar, romanit) 
(1903), „Cercetări geologi-
ce în Dobrogea Nordică” 
(1911), „Asupra proprietă-
ţilor şi clasifi cării amfi boli-
lor albaştri” (1922) ş.a.

A desfăşurat şi activitate 
obştească, fi ind unul din-
tre întemeietorii turismului 
în România. În 1913 la şe-
dinţa „Asociaţiei Sportive”, 
a făcut prima comunicare 
despre cercetăşie. Împreu-
nă cu un grup de profesori, 
ofi ţeri, ziarişti, oameni de 
litere şi politicieni a contri-
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buit la pornirea mişcării şi 
la dezvoltarea organizaţiei 
Cercetaşii României.

Membru corespondent al 
Academiei Române (1923); 
membru al Academiei fran-
ceze de agricultură; membru 
al Academiei Cehoslovace; a 
fost ales membru de onoare 
al Comitetului Asociaţiei In-
ternaţionale a Ştiinţei Solului 
şi director al Hărţii pedolo-
gice a Europei (1924).

Pentru întreaga sa activi-
tate ştiinţifi că şi didactică 
a fost înalt apreciat cu dis-
tincţii: Médaille d’honneur 
argent; Medalia „Carl Frie-
drich Gauss”; Medalia 
„Steaua României” şi Me-
dalia „Bene Merenti”.

Premiul Academiei Ro-
mâne pentru geologie îi 
poartă astăzi numele.
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Maria S.Ciobanu

Svetlana COJOCARU
1952

Matematician, doctor ha-
bilitat în informatică, pro-
fesor universitar, membru 
corespondent al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei.

 S-a născut la 26 iulie 
1952, în satul Butuceni, r-
nul Râbniţa. 

După absolvirea şcolii 
medii generale (1959-1969), 
şi-a continuat studiile la Ma-
tematică şi Cibernetică (azi, 
Facultatea de Matematică şi 
Informatică) a Universităţii 
de Stat din Moldova, speci-
alitatea Matematică aplicată 
(1969-1974).

Între anii 1976-1980 a fă-
cut studii de doctorat la In-
stitutul de Matematică şi In-
formatică al AŞM. În 1982 
a susţinut teza de doctor în 
ştiinţe fi zico-matematice la 
Institutul de Cibernetică 
din Kiev, Academia de Şti-
inţe a Ucrainei. 

În 2007 a susţinut teza de 
doctor habilitat în informa-

tică, Institutul de Matemati-
că şi Informatică al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei 
(2007). 

 După absolvirea facul-
tăţii şi-a început activitatea 
profesională la Institutul 
de Matematică şi Informa-
tică al AŞM în calitate de 
inginer-programator (1974-
1976). Ulterior a avansat 
pe scara ierarhică la această 
instituţie, parcurgând toate 
treptele de cercetător şti-
inţifi c:  inginer-programa-
tor superior (1978-1984), 
cercetător superior (1984-
1991), cercetător coordo-
nator (1992-1999), secre-
tar ştiinţifi c (1999-2006), 
vicedirector pentru ştiinţă 
(2006-2010), director al In-
stitutului de Matematică şi 
Informatică (2010-2018), 
vicepreşedinte al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei, 
conducător al Secţiei de 
ştiinţe exacte şi inginereşti 
(2018-prezent). 

A desfăşurat cercetare pe 
mai multe domenii, precum: 
gramatici şi limbaje forma-
le, construirea compilatoa-
relor, programarea paralelă, 
procesarea limbajului natu-
ral, algebra computerizată, 
calcule  moleculare, inter-
feţe inteligente, tehnologiile 
Societăţii Informaţionale, 
biocomputere.  

A efectuat multiple vizite 
de cercetare în mai multe 
ţări: în România, la Insti-
tutul de Cercetări în In-
formatică din Bucureşti; în 
Laboratorul de Procesare a 
Limbajului Natural, Institu-
tul de Inteligenţă Artifi ci-
ală al Academiei Române; 
Institutul de Matematică 
al Universităţii Stockholm, 
Institutul de Matematică al 
Universităţii Lund, Suedia 



314

I u l i e
(pe parcursul ultimilor 15 
ani); Universitatea Leeds, 
Marea Britanie, Depar-
tamentul de matematică 
(1997); la Universităţile din 
oraşele franceze Metz, Paris 
şi Marsilia (2001-2008). 

A colaborat şi a participat 
la proiecte internaţionale 
cum sunt NATO, CRDF, 
INTAS: „NATO the Sci-
ence for Peace and Security 
(SPS) Programme”, Project 
NUKR.SFPP 984877 – 
„Modeling and Mitigation 
of  Social Disasters Caused 
by Catastrophes and Terro-
rism”, (2014-2017); NATO 
the Science for Peace and 
Security (SPS) Programme 
984631 „Advanced Resear-
ch Workshop: Improving 
Disaster Resilience and Mi-
tigation – New Means and 
Tools”, Trends, 2013;  „In-
terface generating toolkit 
for symbolic computati-
on systems” (2006-2008);  
Swedish Royal Academy 
of   Sciences, „Computa-
tional homological alge-
bra” (1997-2000); Swedish 
Royal Academy of  Sciences, 
„Non-commutative aplicati-
ons of   Computer Algebra 
Systems” (2007); Project 
PII UNESCO „Crearea 
Centrului de Cercetare şi 
Pregătire a Cadrelor în In-
formatică” (1997); COST 
Action (CA16105) „Euro-
pean Network for Com-
bining Language Learning 
with Crowdsourcing Tech-
niques” (2017-2020) ş. a. 
A benefi ciat de fi nanţarea 
proiectelor de către Acade-
mia Regală Suedeză, Aca-
demia Română, Fundaţia 
SOROS ş.a.

A colaborat şi la proiecte 
naţionale: „Medii de pre-
lucrare morfologică a lim-

bajelor naturale” (1998); 
„Instrumentar pentru au-
tomatizarea elaborării tex-
telor multimedia” (1999); 
„Instrumentar multimedia 
pentru facilitarea promo-
vării artei moldoveneşti” 
(2008-2009); „Managemen-
tul resurselor  Informaţio-
nale şi Asistarea Cooperări-
lor Ştiinţifi ce interacademice 
şi a Managementului coope-
rărilor între Academia de 
Ştiinţe a Republicii Moldo-
va şi Academia Română” 
(MIACSAM)  (2010-2012); 
„Modelarea matematică a 
factorilor de risc şi cluste-
rizarea pacienţilor pentru 
managementul preventiv al 
AVC” (2017-2018); „Dez-
voltarea instrumentarului 
pentru modelarea strategii-
lor de atenuare a dezastrelor 
sociale cauzate de catastro-
fe şi terorism” (AŞM – 
Ucraina) (2017-2018) ş. a.

Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce se regăsesc în cele 
peste 300 de lucrări publi-
cate, inclusiv 4 monogra-
fi i, co-editor a trei culegeri 
în edituri internaţionale 
(Springer, IOS press) şi 7 
culegeri naţionale ş.a. A 
contribuit la pregătirea ti-
nerilor cercetători. Sub în-
drumarea sa 6 persoane au 
susţinut teza de doctor. 

Membru al colegiului de 
redacţie al revistei „Com-
puter Science Journal of  
Moldova” (cotată în Cla-
rivate Analytics) din 1993 
până în prezent; editor invi-
tat al revistei „Fundamenta 
Informaticae” (IOS Pre-
ss, Olanda); editor invitat 
al „Revistei de inventică” 
(Iaşi); membru al colegiilor 
de redacţie ale revistelor: 
„BRAIN. Broad Resear-
ch in Artifi cial Intelligence 

and Neuroscience”;  „Re-
vista Română de Automa-
tică” (Bucureşti); „Bulletin 
of   the International Mem-
brane Computing Society”; 
„International Journal of   
Computers Communicati-
ons & Control” ş.a. 

A îndeplinit multiple 
funcţii obşteşti: secretar şti-
inţifi c al consiliului ştiinţifi c 
specializat, Institutului de 
Matematică şi Informatică 
a AŞM (1993-2007); con-
ducător al seminarului de 
profi l (2007-2012); preşe-
dinte al comisiei de experţi 
CNAA în domeniul infor-
maticii (2013-2018); mem-
bru al comisiei Academiei 
Române pentru informa-
tizarea limbii române; vi-
cepreşedinte al Societăţii 
matematice din Moldova 
(2010-2018); membru al 
Consiliului Consultativ 
(Advisory Borad) al So-
cietăţii Internaţionale pen-
tru calcule cu membrane 
(2015-prezent); membru al 
colegiului Ministerului Teh-
nologiei Informaţiei şi Co-
municaţiilor (2014-2017); 
preşedinte al Consiliului Di-
rectorilor (2017-iunie 2019).

Membru corespondent al 
AŞM (2017). 

Pentru activitate fructu-
oasă a fost menţionată cu 
multiple diplome şi pre-
mii:  Premiul Institutului 
de Matematică şi Infor-
matică AŞM pentru cele 
mai bune lucrări ştiinţifi ce 
(2003), Diploma de onoare 
a Prezidiului AŞM (2002, 
2004),  Diploma Secţiei de 
Ştiinţe Economice şi Ma-
tematice (2006), Premiul 
Institutului de Matematică 
şi Informatică AŞM pentru 
cele mai bune lucrări ştiinţi-
fi ce  (2007), Premiul Naţi-
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onal al Republicii Moldova 
(2011), Premiul „Academi-
cianul Constantin Sibirschi” 
(2015), Medalia jubiliară 
„70 de ani de la crearea pri-
melor instituţii de cercetare 
care au stat la baza fondă-
rii Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei”  (2016), Medalia 
„Nicolae Milescu Spătaru”  
(AŞM, 2018), Diplomă de 
gradul I al Guvernului Re-
publicii Moldova (2018).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 190. 
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2014. – 335 p.

***
Как Паскаль и Оберон по-

падают на „Самсон” или искус-
ство создания трансляторов / 
С. К. Кожокарь, М. В. Евстюнин, 
А. Н. Терехов [et al.]. – Кишинев : 
Штиинца, 1992. – 303 с.

***
Cojocaru, Svetlana. Confe-

rinţa Societăţii Matematice din 
Moldova – un omagiu academici-
anului Vladimir Andrunachievici / 
Svetlana Cojocaru // Akademos. – 
2017.  – Nr 2 (45). – P. 12-13.

Cojocaru, Svetlana. Instru-
mente de adaptare pentru moni-
torizarea textului şi pentru analiza 
scenariilor legate de domeniul 
dezastrelor sociale / Svetlana  Co-
jocaru, M. Petic, I. Titchiev // Jur-
nalul internaţional de calculatoare, 
electrice, automatizări, control şi 
inginerie informaţională. – 2016. – 
Vol. 10, Nr 10. – P. 1601-1607.

Cojocaru, Svetlana. Noaptea 
Cercetătorilor Europeni – MO-
DERNight-2020 – marcată de 
Academia de Ştiinţe a Moldovei / 
Svetlana Cojocaru, Liliana Con-
draticova, Lidia Vîrţan // Akade-
mos. – 2020. – Nr 4 (59). – P. 9-10. 

Cojocaru, Svetlana. On con-
vergent technology in develop-
ment of information systems for 
processing of documents with 
heterogeneous content / Svetlana 
Cojocaru, Alexandru Colesnicov, 
Lyudmila Burtseva // Internati-
onal Conference on Intelligent 
Information Systems, 4-5 decem-
brie 2020, Chişinău. – Chişinău 
: Tipografi a „Valinex”. – 2020. – 
P. 61-68.

Data preparation in the process 
of prognostic model STROKE.
MD creation / Svetlana Cojoca-
ru, Constantin Gaindric, Galina 
Magariu [et al.] // Conference on 
Mathematical Foundations of In-
formatics, 9-11 noiembrie 2017, 
Chişinău. – Chişinău : „VALINEX” 
SRL. – 2017. – P. 59-64.

Heterogeneous document pro-
cessing : case study of mathe-
matical texts / Svetlana Cojocaru, 
Lyudmila Burtseva,  Ludmila  Ma-
lahov [et al.] // Mathematics and 
IT : Research and Education, 1-3 
iulie 2021, Chişinău. – Chişinău. – 
2021. – P. 96-97.

Platform for processing hete-
rogeneous documents / Svetla-
na Cojocaru, Lyudmila Burtse-
va,  Ludmila Malahov [et al.] // 
Yesterday’s heritage – impli-
cations for the development of 
tomorrow’s sustainable society, 
ediţia a 3-a, 11-12 februarie 2021, 
Chişinău. – Chişinău : [S. n.]. – 
2021. – P. 46-47.  

***
Membru corespondent Svetla-

na Cojocaru : Biobibliografi e. – 
Chişinău : Biblioteca Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei „A. Lupan”, 
2018. – 279 p.

***
Dragnev, Demir. Cojocaru 

Svetlana // Dragnev, Demir. Aca-

demia de Ştiinţe a Moldovei : evo-
luţie, instituţionalizare, persona-
lităţi (1946–1961–2021) : Album 
enciclopedic / Demir Dragnev, 
Constantin Manolache, Ion Valer 
Xenofontov ; Academia de Ştiinţe 
a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifi că 
(Institut) „Andrei Lupan”. – Chişi-
nău : Biblioteca Ştiinţifi că (Institut) 
„Andrei Lupan”, 2021. – P. 135.

Cojocaru Svetlana // Institutul 
de Matematică şi Informatică : File 
din istorie [40 de ani]. – Chişinău : 
Tipografi a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, 2004. – P. 188.

Maria S. Ciobanu

Ion CIORBĂ
1873-1942

Matematician şi savant cu 
renume mondial, inginer, 
doctor în ştiinţe fi zico-mate-
matice, profesor universitar.

Este fratele mai mic 
al medicului basarabean 
Toma Ciorbă.

S-a născut la 6 iunie 1873, 
în satul Gradişte, judeţul 
Bender (azi, r-nul Cimişlia), 
Basarabia. A decedat la 27 
iulie 1942, în închisoarea 
din Kovrov.

Între anii 1883-1893 şi-a 
făcut studiile la Gimnaziul 
nr. 1 de băieţi din Chişinău, 
după care urmează cursuri-
le la secţia de Matematică a 
Universităţii din Varşovia 
(1893-1898). A absolvit cu 
medalia de aur, fapt ce i-a 
permis să continue studiile 
peste hotare. Astfel, studia-
ză la Politehnica din Zurich, 
Elveţia şi la Şcoala Tehnică 
Superioară din München şi 
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Dresden, Germania (1898-
1900). În 1911 se editează 
în Varşovia teza cu tema 
,,Об определении коэф-
фициента рахода при 
истечении воды из отвер-
стий в тонкой стенке при 
постоянном напоре”. În 
1912 şi-a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe.

Activitatea profesională 
şi-a început-o în calitate de 
lector (1901-1905), după 
care a parcurs scara ierar-
hică în diferite funcţii de: 
profesor interimar (1908-
1913), profesor titular (din 
1913), director interimar 
(1917), la Institutul Politeh-
nic din Varşovia. În 1917 
Institutul a fost evacuat şi 
reorganizat în Institutul Po-
litehnic din Nijnii Novgo-
rod, Rusia, ulterior în Uni-
versitate (1918). 

Din 1919 a activat la Uni-
versitatea din Nijnii No-
vgorod în calitate de profe-
sor, prorector (1921), decan 
al Facultăţii de Mecanică 
(1927-1930). 

Concomitent a dus cursul 
de hidraulică la Colegiul de 
Transport Naval şi a exerci-
tat şi funcţia de preşedinte 
adjunct al Secţiei Oameni-
lor de Ştiinţă din Nijnii No-
vgorod (1924-1930).

Între anii 1930-1939 a ac-
tivat la Institutul de Mecani-
că şi Construcţii din Gorki, 
Rusia, exercitând funcţiile 
de: profesor (1930-1934), 
decan (1934-1936), director 
adjunct (1936-1937), direc-
tor interimar (1937-1938), 
profesor (din 1939).

Din 1939 a fost supus 
represiunilor în masă şi a 
fost învinuit de activitate 
antisovietică. A fost arestat 
şi condamnat la 8 ani de în-
chisoare (1940). Peste doi 

ani a decedat în închisoa-
re. În 1956 a fost reabilitat 
post-mortem. 

A scris şi editat următoa-
rele ediţii: ,,Винтовые коор-
динаты и применение их 
в кинетике твердого тела 
с тремеа степенями свобо-
ды” (1898); ,,Гидравлика” 
(1901); ,,Курс графоста-
тики” (1932); ,,Основной 
курс теоретической меха-
ники для индустриальных 
втузов. Статика”  (1934) ş.a.

***
Baciu, Gheorghe. Ciorbă Ion // 

Gheorghe Baciu. Personalități 
de viță moldavă : 125 destine / 
Gheorghe Baciu. – Chișinău : 
Combinatul Poligrafi c, 2017. – 
P. 109-110. 

***
Коварская Бригита. Про-

фессор Иван Федосьевич Чорба 
(1873-1942) / Бригита Коварская // 
Revistă de Istorie a Moldovei. – 
1996. – Nr 1 (25). – P. 63-77.

 Maria S. Ciobanu

Ceslav CIOBANU
1952

Economist, doctor în 
economie, profesor uni-
versitar, ex-ambasador al 
Republicii Moldova în SUA 
şi Canada, savant eminent, 
stabilit în SUA.

S-a născut la 27 iulie 
1952, în satul Hlinaia, raio-
nul Edineţ. 

A absolvit Şcoala medie 
din oraşul Leova, cu meda-

lie de aur, în 1969.
A studiat la Facultatea de 

Istorie a Universităţii de 
Stat din Chişinău (1969-
1971) şi Facultatea de Eco-
nomie a Universităţii „Lo-
monosov” din Moscova 
(1971-1974), unde şi-a sus-
ţinut teza de doctor în eco-
nomie cu tema „Sectorul 
de stat în economia ţărilor 
în curs de dezvoltare. Egipt 
şi Algeria” (1979), scrisă în 
rezultatul unui stagiu de do-
cumentare ştiinţifi că la Uni-
versitatea din Cairo, Egipt 
(1975-1976).

Îşi începe activitatea pro-
fesională în calitate de lec-
tor la Universitatea de Stat 
din Chişinău, în 1978. Din 
1982 până în 1987 a fost 
angajat în calitate de lector 
la secţia de propagandă şi 
agitaţie a Comitetului Cen-
tral al Partidului Comunist 
al Moldovei, iar în 1987 a 
fost promovat la Comitetul 
Central al Partidului Comu-
nist al Uniunii Sovietice, în 
calitate de referent, la secţia 
de relaţii internaţionale.

În perioada 1987-1991 a 
exercitat funcţia de consi-
lier şi interpret al fostului 
Preşedinte al URSS, Mihail 
Gorbaciov. Ulterior a fost 
consilier economic şi şef  
adjunct al ofi ciului primu-
lui preşedinte al Republicii 
Moldova, Mircea Snegur 
(1992-1994); ministru al 
privatizării şi administrării 
proprietăţii de stat (1994-
1997); viceministru de ex-
terne (1998); ambasador al 
Republicii Moldova în SUA 
şi Canada (1999-2002). 

Are o carieră academică 
de peste trei decenii, a pre-
dat la universităţi din Rusia 
(Universitatea de Stat „M. 
Lomonosov”, Academia de 
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Petrol şi Gaze, 1991-1992), 
Republica Moldova (Uni-
versitatea de Stat, (1978-
1987), Academia de Studii 
Economice (1994-1997) şi 
Universitatea Liberă Inter-
naţională (1997-1998). Din 
2002, după fi nalizarea carie-
rei diplomatice, se stabileşte 
în SUA şi-şi continuă carie-
ra academică, deja pe conti-
nentul american, la Univer-
sitatea de Stat din Virginia. 

A obţinut burse de cer-
cetător public senior la 
Centrul ştiinţifi c internaţi-
onal „Woodraw Wilson”, 
Fundaţia Naţională de De-
mocraţie şi Institutul Păcii 
SUA din Washington, D. C 
(2002-2004). 

Este autorul manualului 
„Economics, Society, Tech-
nology and You” apărut în 
două ediţii la editura Cog-
nella Academic Publishing 
în 2012 şi 2017; a tratatului 
politic „Frozen and Forgot-
ten Confl icts in the Post-
Soviet States. The Genesis, 
Political Economy and Pro-
spects for Solutions Eas-
tern” (Editura European 
Monographies, 2010), tra-
dus şi editat şi în română – 
„Confl icte îngheţate şi uita-
te din statele post-sovieti-
ce” (Editura Cartea Româ-
nească, Iaşi, 2019) ş.a. 

A publicat peste o sută de 
articole în revistele profe-
sionale şi media din SUA, 
Franţa, Rusia, România 
şi Republica Moldova. A 
participat cu prezentări 
şi prelegeri la numeroa-
se întruniri profesionale şi 
publice, precum Masa Ro-
tundă de la Universitatea 
Oxford (Anglia, 2007), Co-
locviul Internaţional de la 
Paris „Revoluţiile de catifea 
din Europa Centrală şi de 

Răsărit” (Franţa, 2009), la 
conferinţele Asociaţiei Şti-
inţelor Sociale din Virginia 
(SUA, 2005-2015), la Şcoala 
de Afaceri Internaţionale 
„Eliot” de la Universita-
tea „George Washington” 
(SUA, 2010), Fundaţia 
„German Marshall” din 
SUA (2012), Centrul de En-
trepriza Internaţională Pri-
vată din Washington (SUA, 
2016), Institutul Revoluţiei 
Române din Decembrie 
1989 (Bucureşti, Româ-
nia, 2019), Universitatea 
„Apollonia” din Iaşi (Ro-
mânia, 2019-2020); Univer-
sitatea Liberă Internaţiona-
lă din Moldova (2018) ş.a. 

Din 2002 şi până în pre-
zent a scris o serie de arti-
cole şi interviuri, inclusiv 
pentru unele fi lme docu-
mentare, despre revoluţi-
ile din 1989 din România 
şi alte foste ţări socialiste, 
oglindind criza fi nanciară în 
economia globală şi pieţele 
emergente. 

Este membru al Asocia-
ţiei Economice America-
ne (din 2006), al Asociaţiei 
Americane a Profesorilor 
Universitari (din 2009) şi al 
Asociaţiei Ştiinţelor Sociale 
din Virginia (din 2005).

Activitatea ştiinţifi că şi 
academică a lui Ceslav Cio-
banu este înalt apreciată în 
plan internaţional, fi ind de-
semnat savant eminent al 
Universităţii de Stat din Vir-
ginia, doctor honoris causa 
al Universităţii „Apollonia” 
din Iaşi (2020). Deţine titlul 
de Specialist Fulbright acor-
dat de către Departamentul 
de Stat al SUA (2019), Pre-
miul pentru realizări excep-
ţionale în predare, cercetare 
şi servicii pentru anul aca-
demic 2020-2021 oferit de 

către Universitatea de Stat 
din Virginia etc. 

Bibliografi e selectivă:
**Ciobanu, Ceslav. Confl icte 

inghețate și uitate din statele post-
sovietice : Geneză, economie 
politică şi şanse de soluţionare / 
Ceslav Ciobanu. – Iaşi : Cartea 
Românească Educaţional, 2019. – 
224 p.

**Ciobanu Ceslav. Economia, 
societatea si voi / Ceslav Cioba-
nu. – Iaşi : Cartea Românească 
Educaţional, 2020. – 543 p.

**Ciobanu, Ceslav. Econo-
mics, Society, Technology & You. – 
San-Diego : Cognella Academic 
Publishing. – Ed. a 2-a. – [S.l. : 
s.n.], 2017. – 350 p.

***
Ciobanu, Ceslav. Aspecte eco-

nomice ale inteligenţei artifi ciale / 
C. Ciobanu, V. Capsîzu // Intellec-
tus. – 2020. – Nr 1/2. – P. 94-101. 

Ciobanu, Ceslav. Calea euro-
peană a Moldovei : Învaţămintele 
trecutului şi priorităţi pentru viitor / 
Ceslav Ciobanu // Economie 
şi sociologie. – 2011. – Nr 2. – 
P. 16-22.

Ciobanu, Ceslav. Cu Mihail 
Gorbaciov la răscruce de drumuri : 
[interviu cu dr. Ceslav Ciobanu] / 
interviu de Alexandru Bantoş // 
Limba Română. – 2019. – Nr 2 
(252). – P. 128-147.

Ciobanu, Ceslav. Inteligenţa 
artifi cială în epoca „Big Data” // 
Conferinţa „Ştiinţa în Nordul Re-
publicii Moldova : realizări, proble-
me, perspective”, ed. a 4-a, 26-27 
iunie 2019, Bălţi. – Balti : Indigou 
Color, 2020. – P. 364-376. 

Ciobanu, Ceslav. Inteligența 
artifi cială – o nouă etapă în dez-
voltare / Ceslav Ciobanu, Valeriu 
Capsîzu // Problemele socioeco-
nomice ale Republicii Moldova : 
refl ecţii, sugestii. Vol. 5. – Chişi-
nău : USM, 2020. – P . 37-47.

Ciobanu, Ceslav. La a 25-a 
aniversare de la fondarea ULIM / 
Ceslav Ciobanu // EcoSoEn. – 
2018. – Nr 1/2. – P. 8-14.

Ciobanu, Ceslav. Reforms, 
democratization and good go-
vernance – keys for economic 
renessance of emerging markets 
(Moldova and Ukraine: comparati-
ve analysis) // Studia Universitatis 
Moldaviae. Seria Ştiinţe exacte şi 
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economice. – 2014. – Nr 2 (72). – 
P. 149-155.

**Ciobanu, Ceslav. Revoluţiile 
de catifea, revolutia română din 
1989 // Arhivele Totalitarismului. – 
2020. – Nr 1/2. – P. 189-210.

Ciobanu, Ceslav. The global 
fi nancial crisis: emerging markets’ 
prospects for economic recovery 
and democratic transformations 
(The case of Republic of Moldova) // 
Studia Universitatis Moldaviae :  
Seria Ştiinţe exacte şi economice. – 
2010. – Nr 7 (37). – P. 315-326.

Ciobanu, Ceslav. Towards a 
knowledge-based society – an im-
perative of our time. Particularities 
of its edifi cation in the Republic of 
Moldova / Ceslav Ciobanu, Valeriu 
Capsîzu // Classical and Innovati-
ve Approaches in Contemporary 
Economic Thought Considerati-
ons regarding the quality of life in 
the context of a changing Europe, 
ed. a 2-a, 27 mai 2016, Chişinău. – 
Chişinău : Editorial Publishing 
Department of ASEM, 2016. – 
P. 79-86.

***
Ceslav Ciobanu [Resursă elec-

tronica] // https://limbaromana.
md/?go=autori&m=1303 (acce-
sat: 15.10.2021).

Ceslav Ciobanu, professor of 
Economics at Virginia State Uni-
versity [Resursă electronica] // 
ht tps: / /www.l inkedin.com/in/
ceslav-ciobanu-29768667 (acce-
sat: 15.10.2021).

Ladaniuc, Victor. Ceslav Cio-
banu / Victor Ladaniuc // Locali-
tăţile Republicii Moldova : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. 
Vol. 7. – Chişinău : Draghiştea, 
2007. – P. 255. 

Elena Barbos-Balinschi

Grigore COVALIU
1962

Meşter de instrumente 
muzicale, artist liber.

S-a născut la 28 iulie 
1962, în satul Pârliţa, r-nul 
Ungheni.

Interesul şi pasiunea pen-
tru nai a lui Grigore Cova-
liu a apărut încă în copilărie, 
fi ind impresionat de sune-
tul unui nai făcut din tres-
tie, văzut la cineva din sat. 
Atunci şi-a confecţionat şi 
el unul asemănător.
Şi-a făcut studiile la şcoala 

din localitatea natală (1969-
1978). După absolvirea 
şcolii şi-a continuat studi-
ile la Colegiul Pedagogic 
din Călăraşi (1978-1982), 
unde a făcut primii paşi în 
studierea muzicii, a învăţat 
primele noţiuni din teoria şi 
practica interpretării. A ma-
nifestat un interes deosebit 
pentru muzică şi, în lipsa 
unui profesor, a început să 
studieze acordeonul de sine 
stătător. La vârsta de 17 ani, 
din interes deosebit faţă de 
sunetul şi construcţia in-
strumentelor muzicale, a 
făcut schimb cu un coleg 
un fl uier, pe cartea lui J. Vi-
zitiu ,,Instrumente muzicale 
populare moldoveneşti”, pe 
atunci, unica sursă de infor-
maţii legate de parametri 
necesari în confecţionarea 
mai multor instrumente 
muzicale. Astfel, încă în 
timpul studiilor la Colegiul 

Pedagogic din Călăraşi, a 
confecţionat un prim nai, 
 care a plăcut atât de mult 
unui coleg, încât acesta l-a 
şi procurat cu o sumă des-
tul de impunătoare pentru 
acele timpuri. Ascultând la 
radio imprimări ale naişti-
lor vestiţi din acea perioadă, 
Gheorghe Mustea, Boris 
Rudenco, Gheorghe Zam-
fi r, a început să studieze na-
iul de sine stătător. 

Între anii 1985-1988 şi-a 
continuat studiile la Insti-
tutul de Arte din Chişinău 
(azi, Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice), în 
clasa de nai a profesorului 
Grigore Rusu, contrabasist 
şi naist. După anul trei de 
facultate, a depus actele la 
Conservatorul de Stat (Aca-
demia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice), clasa profe-
sorului Ion Negură. După 
fi nalizarea studiilor a cola-
borat cu câteva orchestre, 
însă din cauza problemelor 
de sănătate avute după ar-
mată, şi-a întrerupt activita-
tea artistică. A continuat să 
cânte la nai, dar fără a ieşi 
pe scene mari, alături de 
orchestre mari. S-a dedicat 
în totalitate confecţionării 
naiului şi s-a afi rmat prin 
realizarea unora din cele 
mai calitative instrumente 
populare aerofone din spa-
ţiul românesc, fi ind astăzi 
cunoscut în întreaga lume. 
Cel care l-a iniţiat în taine-
le confecţionării unui nai 
a fost Petru Zaharia, unul 
din marii instrumentişti şi 
interpreţi, dar şi primul său 
profesor de nai.

Aportul acestui meşter 
în construcţia şi perfecţio-
narea tehnică a naiului este 
unul substanţial. Activitatea 
sa coincide cu o perioadă în 
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care naiul se afi rma tot mai 
mult în viaţa artistică din 
spaţiul românesc, iar clasa 
de nai de la Chişinău cu-
noştea o dezvoltare impre-
sionantă. Calitatea irepro-
şabilă a instrumentelor sale 
demonstrează că acestea 
sunt confecţionate de mâna 
unui mare muzician şi meş-
ter, care şi-a transformat 
măiestria într-o adevărată 
artă. Calităţile acustice bine 
echilibrate scot în evidenţă 
înalta calitate a instrumen-
telor meşterului Covaliu 
şi în cadrul ansamblului 
de naişti ,,Pan Academic”, 
naiul fi ind abordat aici nu 
doar ca instrument solis-
tic, dar şi ca instrument de 
acompaniament.

Meşterul, fi ind un păs-
trător al tradiţiilor confec-
ţionării naiurilor, utilizează 
preferenţial bambusul ori-
ginar din China sau din Co-
reea de Sud, dar foloseşte şi  
alte specii de lemn, având în 
colecţie naiuri realizate din 
soc, din abanos ş.a.  

Instrumentele lui Grigo-
re Covaliu îşi au locul în 
colecţiile interpreţilor din 
ţară, dar şi a celor de peste 
hotarele ei, meşterul creând 
instrumente de înaltă per-
formanţă, pentru naişti din 
SUA, Coreea de Sud, Ar-
gentina, Rusia, România ş.a. 

Membru al Uniunii Muzi-
cienilor din Moldova (1993).

Este laureat al Concur-
sului naţional al meşterilor 
de instrumente muzicale, 
compartimentul nai.

  

Bibliografi e:
Covaliu Grigore. Grigore Cova-

liu: „De muzică nu mă mai satur!” / 
consemnare: Natalia Morari // 
Ungheneni de succes. – 2018. – 
3 iul. – P. 3.

***
Druță, Andrei. Contribuția con-

structorilor de nai la afi rmarea in-
strumentului în contemporanietate : 
[cu referire la Grigore Covaliu] / 
Andrei Druță // Studiul artelor și cul-
turologie : istorie, teorie, practică. – 
2020. – Nr 2 (37). – P. 127-130.

Druță, Andrei. Contribuţia 
meşterului Gr. Covaliu la dezvolta-
rea artei de construcţie a naiului în 
spaţiul românesc / Andrei Druţă // 
Studiul artelor şi culturologie. – 
2017. – Nr 2 (31). – P. 258-262.

Druță, Andrei. Dimensiuni con-
temporane ale unui instrument 
traditional : naiul : [cu referire la 
Grigore Covaliu] / Andrei Druță // 
Studiul artelor și culturologie : 
istorie, teorie, practică. – 2018. – 
Nr 1 (32). – P. 84-87. 

Maria S. Ciobanu

Nelly  COZARU
1962

Actriţă, regizor de teatru 
şi profesoară de artă sceni-
că. Fondator şi director al 
Teatrului Studio „Master 
Class”. Maestru în Artă.

S-a născut la 28 iulie 1962 
în satul Ştefăneşti, raio-
nul Suvorov (actualmen-
te raionul Ştefan Vodă). 
Absolveşte cu eminenţă 
Şcoala medie generală din 
Ungheni (1970-1980) şi In-
stitutul de Artă Teatrală „B. 
V. Şciukin” în  cadrul Tea-
trului „E. B. Vahtangov” 
din Moscova, Facultatea de 
Teatru, secţia Actorie, spe-
cialitatea Actor de teatru şi 
fi lm (1980-1985). 

După absolvirea facul-
tăţii, revenind la Chişinău, 
este angajată la Teatrul 
Republican pentru copii şi 

tineret „Luceafărul” (1985-
1990; 1990-1991). 

În 1990, un grup de 
13 actori, în frunte cu Pe-
tru Vutcărău, printre care 
şi Nelly Cozaru, părăsesc 
teatrul „Luceafărul” şi de-
vin un teatru „ambulant”. 
Noua trupă, numită deja 
Teatrul „Eugene Iones-
co” se stabileşte temporar 
la Râmnicu-Vâlcea, Româ-
nia, unde li se oferă caza-
re şi o scenă în care pot 
monta şi prezenta specta-
cole. După 5 luni de şedere 
la Vâlcea, teatrul întreprin-
de primul său mare turneu, 
care a cuprins cele mai 
mari oraşe din România – 
Târgu-Mureş, Cluj, Ora-
dea, Timişoara, Arad, Bu-
cureşti. În vara anului 1991 
teatrul revine la Chişinău, 
iar în toamna aceluiaşi an 
este ofi cializat în cadrul Mi-
nisterului Culturii. În com-
ponenţa teatrului „Eugen 
Ionesco” Nelly Cozaru se 
afl ă din 1991 până în 1998, 
după care, din 1998 până 
în prezent, cu intermiten-
ţe (1998-2000, 2003-2006, 
2015-2021), se produce, în 
calitate de actriţă, dar şi de 
regizor pe scena Teatru-
lui Naţional „Mihai Emi-
nescu” din Chişinău. 

Rolurile în care a strălucit 
actriţa Nelly Cozaru sunt 
următoarele: Janet, în spec-
tacolul „Horia” de I. Dru-
ţă, regia I. S. Şcurea; Elena 
Stilliano – „Familia mea” 
de Eduardo de Fillipo, regia 
A. I. Borisov; Karenina – 
„Cadavrul viu”, L. N. Tol-
stoi, regia E. R. Simonov; 
membră a Asociaţiei „Filan-
tropia” – „Aşteptându-l pe 
Godot” de Samuel Beckett; 
Daisy – „Rinocerii” de Eu-
gen Ionesco, regia M. Fusu; 
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Julieta – „Regele moare”, E. 
Ionesco, regia M. Fusu şi P. 
Vutcărău; Maşa – „Pescăru-
şul” de A. P. Cehov, regia 
M. Fusu; Beniamin (în tra-
vesti) – „Iosif  şi amanta sa” 
de V. Butnaru, regia P. Vut-
cărău; Safta – „Chiriţa...” de 
V. Alecsandri, regia P. Vut-
cărău, Doamna Vernescu 
şi alte personaje – „Voci 
în lumina orbitoare” de M. 
Vişniec, regia P. Vutcărău; 
Maria Antonovna – „Revi-
zorul” de N. V. Gogol, regia 
P. Vutcărău; Doamna I – 
„Plasatoarele” de C. Che-
ianu, regia S. Cozub; Dna 
Caţavencu – „O scrisoare 
pierdută” de I. L. Caragiale, 
regia M. Fusu (Teatrul Na-
ţional) ş.a. Lucrările sale ac-
toriceşti au fost apreciate cu 
o serie de premii importan-
te. Astfel, în 1988, ea a fost 
premiată pentru rolul Janet 
în spectacolul „Horia” de I. 
Druţă de la Teatrul „Lucea-
fărul”. În 1996 – pentru cea 
mai originală şi expresivă 
prezenţă scenică în specta-
colul „Voci în lumina orbi-
toare”, la Festivalul Naţional 
de Teatru „I. L. Caragiale”, 
România.  A fost, de aseme-
nea, premiată pentru cel mai 
bun rol feminin de planul 
doi în spectacolul „Revizo-
rul”(1997) şi pentru cel mai 
bun rol feminin, Doamna 1, 
în spectacolul „Plasatoarele” 
de C. Cheianu, în regia lui A. 
Cozub (1988), iar în 2002 
ia premiul pentru cea mai 
bună actriţă a anului jucând 
rolul Vetei în spectacolul „O 
noapte furtunoasă” regizat 
de P. Hadârcă.

O preocupare foarte im-
portantă a actriţei Nelly 
Cozaru este activitatea sa 
didactică în cadrul Acade-

miei de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice (AMTP) din 
Chişinău. Din 1997, în pa-
ralel cu rolurile realizate în 
scenă, dânsa a format câte-
va promoţii de tineri actori, 
în perioada 2004-2013 fi ind 
şefa catedrei Arta actorului 
la AMTAP. A montat o se-
rie de spectacole de succes 
cu studenţii săi, unele des-
tul de controversate. Ne 
referim, în cazul de faţă, la 
spectacolul „Monoloagele 
Vaginului” de Eve Ensler 
(2007).

Atentă la dorinţa studen-
ţilor săi de a-şi prezenta 
spectacolele în faţa unui 
public larg, în 2010, Nelly 
Cozaru a fondat Teatrul 
Studio „Master Class”, al 
cărui director este până în 
prezent. Acesta are la bază 
un melanj de concepte 
(student, atelier, profesor, 
studio), repertoriul fi ind 
compus, în primul rând, 
din spectacolele de licenţă 
ale studenţilor absolvenţi 
ai AMTAP. Unele dintre 
aceste spectacole au fost 
prezentate la festivaluri de 
teatru internaţionale, fi ind 
premiate. E cazul spectaco-
lulului „Edith Piaf  – o fe-
meie care a iubit”, regizat de 
Nelly Cozaru, cu sprijinul 
Alianţei Franceze din Mol-
dova şi UNITEM (2013), în 
care pentru rolul lui Edith 
a fost selectată actriţa Irena 
Boclincă, fostă elevă a regi-
zorului şi actriţă a teatrului 
„Eugene Ionesco”, distins 
cu Premiul pentru cel mai 
bun one-woman-show la 
Festivalul-concurs interna-
ţional „One woman show”, 
Gala Star, 2014, Bacău, Ro-
mânia.

Nelly Cozaru este bine 

cunoscută publicului consu-
mator de cultură şi prin ener-
gia sa debordantă. În ultimii 
şapte-opt ani, ea a montat 
mai multe piese de teatru 
pe diferite scene teatrale din 
Moldova: „Dragă doam-
nă profesoară…” după L. 
Razumovskaia (traducerea  
şi adaptarea aparţinându-i) 
la Teatrul Naţional „V. Alec-
sandri” din Bălţi (2014); „Ce 
vor femeile?!” la Teatrul „V. 
Apostol” din Soroca (2014);  
„Prinţesa Lia salvează împă-
răţia” de Dumitru Crudu, la 
Teatrul Naţional „M. Emi-
nescu” ş.a.

În 2004, i s-a conferit ti-
tlul onorifi c  „Maestru în 
Artă”, iar în 2021 – Diplo-
ma de onoare, în semn de 
înaltă recunoştinţă şi apre-
ciere a activităţii prodigi-
oase în domeniul învăţă-
mântului, pentru dedicare, 
devotament şi perseverenţă 
în promovarea educaţiei de 
calitate; Premiul Preşedin-
telui UNTEM pentru pe-
dagogie teatrală (Gala UN-
TEM 2021, ediţia a XX-a).

A se vedea şi articolul din Ca-
lendar Naţional 2017. – Chişi-
nău, 2017. – P. 282-283.
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Cozaru, Nelly. „Teatrul nu cre-
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Boris Movilă // Femei din Moldo-
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Ana Struţă

Mihai CHIRIAC
1962

Coregraf, pedagog, Ma-
estru în Artă, promotor al 
valorilor coregrafi ce.

S-a născut la 29 iulie 1962 
în satul Olişcani, raionul 
Rezina (azi Şoldăneşti), 
într-o familie numeroasă, 
cu 9 copii. A absolvit Şcoala 
medie din satul natal (1969-
1979). Fiind elev, din clasa 
a 7-a şi până în clasa a 10-a, 
de trei ori pe săptâmână, a 
făcut naveta Olişcani-Rezi-
na (28 km), fi ind membru 
al ansamblului de dans po-
pular „Floricica”, condus 
de Nicolae Lupov (1975-
1979). În perioada anilor 
1981-1983 şi-a efectuat ser-
viciul militar în oraşul Sa-
marcand (Uzbekistan), apoi 
în regiunea Odesa, unde 
şi-a început cariera core-
grafi că, fi ind artist interpret 
al ansamblului profesionist 
militar. 

A studiat la Şcoala Repu-

blicană de Iluminare Cul-
turală „Elena Sîrbu” din 
Soroca (1979-1984) (azi 
Colegiul de Arte „Nicolae 
Botgros”) la specialitatea 
Coregrafi e, cu profesorii: 
Veceslav Griţenco, Vera 
Teplova, Anatolie Coza-
renco. Îşi continuă studiile 
la Facultatea Culturologie a 
Institutului de Stat al Arte-
lor „G. Musicescu” (actual-
mente Academia de Muzi-
că, Teatru şi Arte Plastice) 
(1986-1991). 

Pe parcursul activităţii sale 
a participat la seminarele 
metodice ale coregrafi lor 
din Republica Moldova, pre-
cum şi în străinătate (1986-
2014): Tighina (1985, 1987); 
Ujgorod (1987), Moghili-
ov-Podolsc, (1988) Ucraina; 
Orhei (1986, 1992, 1993); 
Bălţi (1987, 1988, 1991, 
1993); Chişinău (1989, 1992, 
2013, 2014)); Caracal (1991), 
Deva (1992) România; Ber-
lin, Germania (2007); Cahul 
(1994); Barcelona, Spania 
(2008); Torino, Italia (2014) 
ş.a.  

După absolvirea Şcolii de 
Iluminare Culturală „Elena 
Sirbu” din Soroca a fost an-
gajat în calitate de conducă-
tor al Ansamblului de copii 
de dansuri populare „Alu-
nelul” şi paralel coregraf  
repetitor al Formaţiei de 
dans popular „Spicuşor” de 
la Palatul de Cultură din sa-
tul Ţaul, Donduşeni (1985-
1987). În anul 1987 revine 
la baştină şi se angajează la 
Casa Raională de Cultură 
din Şoldăneşti (1987-1998), 
unde fondează şi conduce 
trei ansambluri de dansuri 
populare: „Trandafi rii” (ti-
neret, 1987); „Lăstăreii” 
(copii, 1990), şi „Moşteni-
torii” (vârstnici, 1991). A 

cercetat şi promovat dan-
sul folcloric din localităţile 
Şoldăneştiului: „Sârba de 
la Şoldăneşti”, „Joc mare 
şi Hora împletită”, „Bătu-
ta bărbaţilor”, „Polca” şi 
„Ciurul” (culese de la tatăl 
său – Luca Chiriac), „Cioa-
ra”, „Vengherca”, „Jocul 
prosoapelor” ş.a. În anul 
1998 a fost transferat la Cir-
cul de Stat din Chişinău, în 
funcţie de maestru de balet 
(1998-2003), contribuind la 
temelia Studioului Circului. 
Concomitent, activează în 
calitate de profesor de co-
regarfi e la Conservatorul de 
Stat din Chişinău, Secţia fol-
clor (azi Academia de Mu-
zică, Teatru şi Arte Plastice) 
(1998-2003), unde a predat 
disciplinele Ritmica şi dan-
sul folcloric, Ţinuta scenică 
ş.a.; la Şcoala de Arte din 
or. Cricova, mun. Chişinău, 
unde infi inţează Secţia co-
regrafi e şi este profesor de 
coregarfi e (1999-2003) şi, 
totodată, fondează Ansam-
blul de dans popular „Hora 
Mare”. În această perioadă 
a fost specialist principal-
coregraf  în Sectorul de fol-
clor la Centrul Naţional de 
Creaţie Populară (CNCP) al 
Ministerului Culturii (1999-
2004), unde a şi participat la 
Proiectul naţional „Inven-
tarierea dansului folcloric”. 
Concomitent a fost con-
ducătorul ansamblurile de 
elevi şi profesori ai Liceului 
Teoretic „Spiru Haret” din 
Chişinău (1999-2003). 

În 1991 Ansamblul 
„Trandafi rii” de la Casa Ra-
ională de Cultură din Şol-
dăneşti condus de Mihail 
Chiriac a reprezintat fosta 
URSS la Festivalul Mondial 
al Dansului din fosta Ceho-
slovacie, or. Brîno, Moravi-
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ţa obţinând Premiul special 
al festivalului.

Între anii 2004-2009 se afl ă 
în Italia, unde promovează 
valorile coregrafi ce ale basa-
rabenilor. În calitate de pro-
fesor-voluntar de coregrafi e 
al Asociaţiei culturale „Ba-
sarabia” din oraşul Torino, 
Italia îtemeiază colectivele de 
dans popular „Busuiocul” şi 
„Hora Basarabiei” cu par-
ticiparea copiilor românilor 
emigraţi în această localitate. 
Revine la Chişinău în anul 
2009 şi activează până în pre-
zent la Liceul Teoretic „Mi-
hai Viteazul”, unde fondează 
două ansambluri de dans po-
pular „Busuiocul” şi „Lăs-
tăreii”. Paralel este şi şeful 
Secţiei Coregrafi e la Şcoala 
de Arte „Alexei Stârcea” din 
mun. Chişinău (2011-2017).

Prezintă arta coregrafi că 
naţională la festivalurile na-
ţionale: „La umbra stejaru-
lui”, s. Cobâlnea, Şoldăneşti 
(1988, 1989); „La vatra ho-
relor”, „Alunelul”, Chişi-
nău, or. Orhei (1989-1996); 
„Mărţişor”, Chişinău (1994-
1997); „Nufărul Alb”, or. 
Cahul (1989); „Nistrule 
cu apă lină”, s. Vadul-Raş-
cov, Şoldăneşti (1989-1992); 
„Mărgaritare nistrene” or. 
Soroca (1990, 1991); „Hora 
mare”, or. Rezina (1995-
1997); „Hora de la Prut”, 
or. Ungheni (2011); Festi-
valul dansului popular „Hai 
la joc” or. Străşeni, (premiul 
doi, 2013); Festivalul dan-
sului popular, s. Cociulia, 
Cantemir (premiul mare, 
2015) ş.a. 

Este prezent la diverse 
spectacole muzical-coregra-
fi ce desfăsurate în Chişinău, 
dar şi în teritoriul ţării. În-
tre anii 2010-2020 participă 
cu Ansamblurile de dansuri 

„Busuiocul” şi „Lăstăreii” 
din cadrul Liceului Teoretic 
„Mihai Viteazul” în specta-
colele organizate de către 
Direcţia Cultură a munici-
piului Chişinău şi Direcţia 
Generală Educaţie, Tineret 
şi Sport; în spectacolele de 
binefacere în sala Filarmo-
nicii „Serghei Lunchevici”, 
Teatrul de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”, Palatul Na-
ţional „Nicolae Sulac” ş.a.

Activează şi în calitate de 
cercetător ştiinţifi c al Cen-
trului Naţional de Creaţie 
Populară în baza proiectu-
lui naţional: „Cercetarea şi 
valorifi carea dansului fol-
cloric” (1998-2004).

A organizat expediţii fol-
clorice în: 5 localităţi din 
r. Donduşeni (1985-1987), 
6 localităţi din r. Briceni 
(1986-1987), 11 localităţi 
din r. Şoldăneşti (1988-
1992), 4 localităţi din r. Te-
leneşti (1990), 7 localităţi 
din r. Rezina (1991-1992), 
6 localităţi din r. Floreşti 
(1993-1994), 7 localităţi 
din r. Orhei (1995-1996), 
6 localităţi din r. Cahul 
(1996-1997), 6 localităţi din 
r. Cantemir (1997-1998). 
În baza acestor expediţii a 
montat peste 20 de dansuri 
populare, fi ind în reperto-
riul formaţiilor fondate şi 
conduse precum: „Ans”, 
„Hora mare”, „Hangul”, 
„Hora şi sârba”, „Ciurul”, 
„Învârtita”, „Vengherca”, 
„Polca”, „Bătuta”, suita de 
dansuri populare din cen-
trul şi sudul Moldovei ş.a.

A realizat cercetări folclo-
rice în Ucraina, în satele cu 
vorbitori de limbă româ-
nă: Apa de Mijloc, Apa de 
Sus, Solotvino (1986); de 
pe malul drept al Dunării 
din preajma oraşului Vidin, 

Bulgaria (2001). 
Membru al juriului la fes-

tivalurile naţionale: „Alu-
nelul” (1991); „La fântâna 
dorului” (2010-2014), sec. 
Ciocana, mun. Chişinău; 
„Cine joacă horele”, Bălţi 
(1994); „Hora Mare”, Re-
zina (1997). De asemenea 
a fost membru comisiei 
de jurizare la festivaluri-
le internaţionale: Orşova 
(1993), Botoşani (1995), 
Reşiţa (1996), România; 
or. Torino, Italia (2006); or. 
Barselona, Spania (2007); 
Festivalul tradiţiilor popula-
re „Cătălina” Iaşi, România 
(2016, 2019) ş.a.

A participat la multiple 
festivaluri internaţionale 
a dansului popular unde a 
fost înalt apreciat cu diverse 
premii: Dolina, reg. Ivano-
Frankovsk (1988), Harkov 
(1989) Ucraina; invitat de 
onoare or. Assemenni, Ca-
gliari, insula Sardinia, Italia 
(1992); Festivalul dansului 
popular or. Dragobîci reg. 
Ivano-Frankovsk Ucraina 
(1995); Festivalul dansului 
popular din or. Izmir, Nai-
dîn, Turcia (1996); Suceava 
(1993), Iaşi (1994), Năvo-
dari (2003), România; Ber-
lin, Germania (2007); Barce-
lona, Spania (2008); Nisebr 
(2012), Varna (2013), Bul-
garia; Aivalâc (2014), Bur-
hanie (2015), Turcia; Ohrid, 
Struga Macedonia (2016); 
Budva, Muntenegru (2017); 
Veneţia, Italia (2018); Var-
na, Bulgaria (2018, 2021); 
Umag, Croaţia (2019) ş.a. 

Din anul 2004 este mem-
bru al Uniunii Muzicieni-
lor din Moldova (secţiunea 
Coregrafi e), iar din 2012 – 
membru al Comitetului or-
ganizatoric al festivalurilor 
internaţionale.



323

I u l i e
Pentru activitatea prodigi-

oasă în 2016 este menţionat 
cu Diploma de merit pentru 
promovarea şi valorifi carea 
dansului popular oferită de 
Ministerul Culturii iar, în 
2019 este distins cu titlul 
onorifi c „Maestru în Artă”.

Bibliografi e selectivă:
Chiriac, Mihai. Arhiva de voci. 
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cesat: 25.11.2021).

Laureații Festivalului Folcloric 
Internațional din Ohrid, Macedo-
nia, 2016, formațiile „Busuiocul” 
și „Lăstăreii”, conducător-coregraf 
maestrul Mihai Chiriac [Resursă 
electronica video] // https://ok.ru/
video/17876652482 (accesat: 
25.11.2021).

Popa, Pavel. Dicţionarul core-
grafi lor din Republica Moldova : 
Mihail Chiriac / Pavel Popa // Re-
alităţi Culturale. – 2015. – Nr 6.  – 
P. 18-19.

Rusu, Valentina. Valorifi carea 
patrimoniului etnografi c prin inter-
mediul ansamblurilor de muzică și 
dans popular pentru copii și tine-
ret [Resursă electronică] : [cu re-
ferire la Mihai Chiriac] / Valentina 
Rusu // https://ibn.idsi.md/sites/
default/fi les/imag_fi le/30-37_6.pdf 
(accesat: 25.11.2021).

Simpozionul „Dansul popular – 
expresie a spiritului românesc” 
[Resursă electronică]  : [cu referire 
la Mihai Chiriac] // https://clubul-
national-al-coregrafilor.blogspot.
com/p/evenimente.html (accesat: 
25.11.2021).

Elena Barbos-Balinschi

Ilie ILAŞCU
1952

Politician şi patriot român 
moldovean, deţinut politic 
timp de 9 ani în închisoarea 
autoproclamatei „republici 
nistrene”, deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova 
şi Senatul României. 

Fost deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova, 
fost senator român în două 
legislaturi, el s-a remarcat 
prin susţinerea cauzei reîn-
tregirii neamului românesc 
de dincolo şi de dincoace 
de Prut, fi ind întemeietorul 
Mişcării de Eliberare Naţi-
onală din Basarabia. Lupta 
pentru idealul său i-a adus, 
însă, o condamnare iniţială 
la moarte, transformată în 
detenţie politică grea, timp 
de nouă ani, în închisoarea 
de la Tiraspol.

S-a născut la 30 iulie 1952, 
în satul Taxobeni, raionul 
Făleşti. 

După absolvirea şcolii de 
cultură generală din satul 
natal, şi-a continuat studiile 
la Facultatea de Economie a 
Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova. A obţinut li-
cenţa de organizator în eco-
nomia sătească. A fost re-
partizat ca tânăr specialist la 
mu ncă în colective agricole 
din partea stângă a Nistru-
lui. A activat în calitate de 
economist-şef  la Institutul 
de Cercetări „Dnestr” din 
Tiraspol.
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Odată cu începutul miş-
cării de deşteptare naţională 
(1988-1989), a devenit cu-
noscut pentru opoziţia sa 
faţă de politica Partidului 
Comunist din Moldova în 
ceea ce priveşte limba mol-
dovenească, pentru susţine-
rea deschisă a utilizării grafi ei 
latine şi pentru recunoaşterea 
identităţii moldo-române, 
precum şi pentru acordarea 
statutului de limbă ofi cială 
moldovenească. În ianuarie 
1989 a fost unul dintre fon-
datorii unei asociaţii moldo-
veneşti din Tiraspol. A fost 
unul din fondatorii Mişcării 
de Eliberare Naţională din 
Basarabia (1988-1992), pre-
şedintele fi lialei de la Tira-
spol a Frontului Popular 
Moldovenesc, care a sus-
ţinut unirea Moldovei şi a 
României, din anul 1989 
până în 1992, an în care or-
ganizaţia a fost lichidată de 
forţele separatiste transnis-
trene.

Participant la luptele ar-
mate de la Nistru (1992), 
în calitate de comandant al 
unor trupe militare cu des-
tinaţie specială ale Ministe-
rului Securităţii Naţionale 
din Republica Moldova. Ul-
terior a fost deţinut politic 
al regimului de la Tiraspol 
(1992-2001), condamnat la 
moarte (1993) de către o 
instanţă neconstituţională 
subordonată politic Mos-
covei. În rezultatul presiu-
nilor politice efectuate asu-
pra autorităţilor Federaţiei 
Ruse, de către comunitatea 
internaţională, de conduce-
rea  APCE şi UE, la 5 mai 
2001, Ilie Ilaşcu este trans-
ferat la Chişinău şi predat 
serviciilor secrete ale Repu-
blicii Moldova şi României. 
După eliberare s-a dedicat 
activităţii politice atât în Ba-

sarabia, cât şi în România.
În 2004, Curtea Europea-

nă a Drepturilor Omului, 
în cazul „Ilaşcu şi alţii” a 
hotărât că Federaţia Rusă şi 
Republica Moldova poartă 
răspundere pentru tortură, 
privaţiune ilegală de liberta-
te şi încălcarea dreptului la 
corespondenţă. 

Între anii 1994-1998 şi 
1998-2000 a fost ales depu-
tat în Parlamentul Republicii 
Moldova în două legislaturi 
(1994-1998) şi (1998-2000), 
ulterior a fost ales ca sena-
tor pe listele PRM în Par-
lamentul României (2000-
2004 şi 2004-2008). A fost 
membru în mai multe co-
misii: comisia pentru sănă-
tate publică (din mai 2001), 
preşedinte al comisiei pen-
tru drepturile omului, culte 
şi minorităţi (până în mai 
2001), comisia pentru apă-
rare, ordine publică şi si-
guranţă naţională (până în 
iun. 2005), comisia pentru 
sănătate publică (2005), se-
cretar (până în dec. 2006), 
comisia de anchetă pentru 
investigarea afi rmaţiilor cu 
privire la existenţa unor 
centre de detenţie ale CIA 
sau a unor zboruri ale avi-
oanelor închiriate de CIA 
pe teritoriul României. În 
perioada 2001-2008 a fost 
membru titular al Adunării 
Parlamentare al Consiliului 
Europei din partea delega-
ţiei României.

Din 2015 a decis să se 
implice în politica din Re-
publica Moldova. Astfel a 
semnat, ca membru al Gru-
pului de iniţiativă, pentru 
constituirea partidului uni-
onist „Dreapta” şi a fost 
ales, în cadrul congresului 
de constituire, la 14 februa-
rie 2016,  vicepreşedinte al 
acestui partid, care militea-

ză pentru reunifi carea ce-
lor două state româneşti – 
Republica Moldova şi Ro-
mânia. În 2017, după un 
congres extraordinar, este 
decisă schimbarea denumi-
rii partidului din „Dreapta” 
în „Partidul Unităţii Naţio-
nale”.

A fost decorat de preşe-
dintele Ion Iliescu cu Or-
dinul Naţional „Steaua Ro-
mâniei” (2001), şi în 2010 
fost decorat de preşedintele 
interimar al Republicii Mol-
dova, Mihai Ghimpu, cu 
Ordinul Republicii. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 200-201.
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Mircea PĂCURARIU
1932-2021

 
Preot, doctor în teologie, 

profesor de teologie şi is-
toric al Bisericii Ortodoxe 
Române, membru titular al 
Academiei Române.

S-a născut la 30 iulie 1932 
în comuna Ruşi, jud. Hune-
doara, România, într-o fam-
ilie de preoţi. A decedat la 
13 ianuarie 2021, la Sibiu.

A urmat cursurile şcolii 
elementare din Orăştie 
(1939-1940) şi din Deva 
(1940-1943), apoi pe cele 
ale Liceului Teoretic de 
Băieţi (azi Colegiul „Dece-
bal”) din Deva (1943-1951).
Şi-a continuat studiile 

la Facultatea de Istorie a 
Universităţii din Cluj, pe 
care a fost nevoit să le 
întrerupă, ca urmare a unei 
exmatriculări dictate din 
„raţiuni politice” (1951-

1952).
Între anii 1952-1956, a ur-

mat cursurile de la Institu-
tul Teologic Universitar din 
Sibiu, pe care l-a absolvit cu 
teza de licenţă ,,Monografi a 
Institutului Teologic Uni-
versitar din Sibiu” (1811-
1956).

Ulterior urmează cursuri 
de magisteriu (doctorat), 
specialitatea Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, la Insti-
tutul Teologic din Bucureşti 
(1956-1959), primind titlul 
de doctor în teologie cu teza 
„Legăturile Bisericii Orto-
doxe Române din Transil-
vania cu Ţara Românească 
şi Moldova în secolele XV-
XVII” (1968).
Şi-a început activitatea 

în funcţia de bibliotecar la 
Eparhia Romanului, apoi 
mitropolitul Moldovei l-a 
numit profesor titular la 
Seminarul Teologic de la 
Mănăstirea Neamţ (1959-
1961). A fost cooptat în 
învăţământul superior la 
Catedra de istoria bisericii 
române de la Institutul Te-
ologic Universitar din Sibiu. 
A deţinut gradele didactice 
de asistent universitar pen-
tru limbile latină şi greacă 
(1961-1970), conferenţiar 
(1970-1971), profesor titu-
lar la catedra de Istoria Bi-
sericii Ortodoxe Române 
(din anul 1971). 

În aprilie 1970, a fost hi-
rotonit diacon, iar un an 
mai târziu a fost hirotonit 
preot şi în 1976 i s-a acor-
dat distincţia de iconom 
stavrofor.

Între anii 1990-1992 a 
fost profesor suplinitor al 
Catedrei de istorie a bise-
ricii române, şi la Faculta-
tea de Teologie Ortodoxă 
a Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. Între 

anii 1992-2000 a îndeplinit 
funcţia de decan al Facul-
tăţii de Teologie „Andrei 
Şaguna” din Sibiu. După 
pensionare, în anul 2002, 
a rămas ca profesor emerit 
la aceeaşi facultate. În 2003 
a fost profesor la cursurile 
de Licenţă şi în 2005 la cur-
surile de master, păstrând 
conducerea programelor 
de doctorat, la disciplina 
Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române.

Concomitent cu activita-
tea didactică a desfăşurat 
şi munca de cercetare 
ştiinţifi că. A scris multiple 
lucrări şi studii în domeniul 
Istoriei Bisericii Ortodoxe 
Române, manuale pen-
tru Seminariile Teologice şi 
pentru Facultăţile de Teo-
logie la disciplina teologie. 
Este autorul a 29 de lucrări 
publicate în volume, prin-
tre care: ,,Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române” în trei 
volume (1980-1981; 1992-
1994); „Studii de istorie a 
Bisericii Ortodoxe Româ-
ne” (2 volume, 1972, 1978); 
,,Dicţionarul Teologilor 
Români” (1996); „Com-
pendiul de Istoria Bisericii 
Române” (1993);  „Teo-
logia Dogmatică Ortodo-
xă a Părintelui Dumitru 
Stăniloae”; ,,Istoria Bisericii 
din Basarabia”, ,,Basarabia. 
Aspecte din istoria Bisericii 
şi a neamului românesc” 
(1993); „Sfi nţi daco-români 
şi români” (1994, 2000), 
,,Sfântul Ierarh Andrei Şa-
guna” ş.a.

De asemenea, a publicat 
şi alte lucrări cu subiecte 
din istoria Bisericii ardele-
ne: ,,Începuturile Mitropo-
liei Transilvaniei” (1980); 
,,Politica Statului ungar faţă 
de Biserica românească 
din Transilvania în perioa-
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da dualismului 1867-1918” 
(1986), lucrare documen-
tată, tradusă în limbile en-
gleză, franceză şi maghiară; 
,,Istoria mănăstirii Prislop” 
(1986), prima monografi e 
a acestui locaş monahal; 
,,Două sute de ani de învă-
ţământ teologic la Sibiu”, 
1786-1986 (1987); ,,Revolu-
ţia românească din Transil-
vania şi Banat în anii 1848-
1849. Contribuţia Bisericii” 
(1995); ,,Cărturari sibieni de 
altă dată” ş.a.

Între anii 2008-2010 a co-
ordonat elaborarea lucrării 
„Enciclopedia Ortodoxiei 
Româneşti”, „Cultura teo-
logică românească” (2011), 
„Monahismului ortodox ro-
mânesc. Istorie, contribuţii 
şi repertorizare” (2014).

Pe lângă aceste lucrări, 
este şi autorul a peste 100 
de studii de specialitate, 
tipărite în reviste şi lucrări 
româneşti din ţară şi 
străinătate, a peste 400 de 
articole şi a 100 de recenzii. 
Întreaga activitate ştiinţifi că 
a Magistrului însumează 
peste 700 de titluri cu peste 
13.000 de pagini tipărite.

A participat la numero-
ase întruniri cu caracter 
teologic peste hotare. A 
fost preşedinte al Comis-
iei de Istorie Eclesiastică 
Comparată din România 
(din 1997). Deţine titlul 
onorifi c de doctor hono-
ris causa la Universitatea 
,,1 Decembrie1918” din 
Alba-Iulia, la Universitatea 
,,Vasile Goldiş” din Arad,  
Universitatea din Oradea şi 
la Academia Forţelor Ter-
estre ,,Nicolae Bălcescu” 
din Sibiu.

În 1997 a fost ales mem-
bru corespondent al Acade-
miei Române, din 2015 este 
membru titular.

A fost cinstit cu difer-
ite distincţii bisericeşti şi 
laice: Iconom stavrofor 
(1976), „Crucea Patriarhală” 
(primită de la Patriarhul 
Iustin Moisescu, în 1979, şi 
de la Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist Arăpaşu, 
în 2001); ordinul „Steaua 
României” în gradul de 
ofi ţer (2000); peste zece 
medalii din partea Patriarhiei 
Române, a unor eparhii din 
ţară, a Patriarhiei Moscovei şi 
a Patriarhiei Bulgare şi „Cru-
cea şaguniană”, înmânată 
la 12 octombrie 2007 de 
către Înaltpreasfi nţitul 
Mitropolit al Ardealului, 
Laurenţiu Streza, fost stu-
dent şi apoi coleg la catedră 
al Părintelui Păcurariu. În 
2009 i-a fost înmânată noua 
„Cruce Patriarhală” – albă, 
„pentru activitatea merito-
rie îndelungată desfăşurată 
pe tărâm pastoral-misionar, 
administrativ-bisericesc, 
didactic-educativ şi social-
fi lantropic”. 

A se vedea şi articolul din 
,,Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 226-227.
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August este a opta lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele şapte luni gregori-
ene cu o durată de 31 de zile.

August începe (astrologic) cu soarele în semnul Leului şi sfârşeşte în semnul Fecioarei. Din 
punct de vedere astronomic, luna august începe cu soarele în constelaţia Racului şi se sfârşeşte 
cu soarele în constelaţia Leului.

Numele lunii august vine de la numele primului împărat roman, Cezar August. Luna are 31 de 
zile, pentru că Cezar August a dorit ca luna august să aibă tot atâtea zile câte are luna lui Iulius 
Cezar, luna iulie. Înainte, luna august se numea în latină Sextilis, pentru că era a şasea lună în 
calendarul roman, calendar care începea cu luna martie.

Grecii numeau luna august Metageitnion. În tradiţia poporului român luna august, are mai 
multe denumiri: Augustru, Măselar, Gustar, Secerar.

August începe în aceeaşi zi a săptămânii ca şi Februarie în anii bisecţi.
Soarele răsare la începutul lunii la ora 06:03 şi apune la ora 20:40, iar la sfârşitul lunii răsare la 

ora 06:38 şi apune la ora 19:53.

August
2022

Luni  1 8 15 22 29  
Marți  2 9 16 23 30 
Miercuri 3 10 17 24 31
Joi   4 11 18 25 
Vineri  5 12 19 26 
Sâmbătă 6 13 20 27 
Duminică 7 14 21 28 
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95 de ani de la naşterea lui 

Vladimir Potlog, istoric, doc-
tor în ştiinţe istorice, profesor 
universitar, cercetător ştiinţi-
fi c, unul dintre pilonii învăţă-
mântului superior istoric din 
Republica Moldova (1 aug. 
1927). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 233-234; CN 2017, 
p. 294.

95 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Testemiţanu, me-
dic chirurg, savant, profesor 
universitar şi orgtanizator al 
ocrotirii sănătăţii în Republi-
ca Moldova, fondatorul  re-
vistei „Ocrotirea sănătăţii” 
(1 aug. 1927 – 20 sept. 1986). 
A se vedea şi art. din CN 2002, p. 
206-207; CN 2007, p. 223; CN 
2012, p. 199.

70 de ani de la naşterea lui 
Horaţiu Mălăele, actor, regi-
zor, caricaturist şi scriitor ro-
mân (1 aug. 1952).

120 de ani de la naşterea 
lui Valentin Grimalschi, 
zoolog, biolog, doctor în bi-
ologie, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c în ramu-
ra hidrobiologiei, unul dintre 
organizatorii şi conducăto-
rii Staţiei Biologice Piscicole 
Experimentale din Republica 
Moldova (2 aug. 1902 – 11 dec. 
1975).

80 de ani de la naşterea lui 
Ioan Bordeianu, actor, dra-
maturg, regizor, director şi 
profesor de teatru (31 iul./2 
aug. 1942 – 3 noiem. 2014).

100 de ani de la naşterea 
Sandei Lesnea, scriitoa-
re, scenaristă (3 aug. 1922 – 
21 febr. 2008). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 207-208; CN 
2007, p. 234-235.

70 de ani de la naşterea lui 
Valeriu Saharneanu, jurna-
list, publicist, ex-deputat în 
Parlamentul Republica Mol-
dova (3 aug. 1952). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 200.

90 de ani de la naşterea lui 
Ilie Fulga, biolog, doctor în 
ştiinţe biologice, eminent po-
micultor, promotor al ştiinţei 

şi practicii culturilor multianu-
ale, pedagog, ecologist, savant 
(4 aug. 1932 – 17 aug. 2006). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 235-236.

80 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Ciocoi, poet, ese-
ist, traducător, redactor, sce-
narist (4 aug. 1942). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 208-209; 
CN 2012, p. 201-202.

100 de ani de la naşterea lui 
Marin Preda, prozator, ese-
ist, traducător, publicist, editor, 
scenarist, membru post-mor-
tem al Academiei Române 
(5 aug. 1922 – 16 mai 1980). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 210-211; CN 2012, p. 202-203.

90 de ani de la naşterea lui 
Ion Podubnâi, medic ana-
tomist topograf, doctor în 
ştiinţe medicale, profesor uni-
versitar, unul dintre camarazii 
de idei ai profesorului Nicolae 
Testemiţanu (6 aug. 1932 – 
9 aug. 2011).

70 de ani de la naşterea lui 
Pavel Guţu, artist plastic im-
presionist, de artă conceptua-
lă, portretist, pedagog (6 aug. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 203-204.

135 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui George Creteanu, 
poet şi publicist român, mem-
bru de onoare al Academiei 
Române (3 oct. 1829 – 6 aug. 
1887). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 203.

75 de ani de la naşterea 
Sofi ei Rotaru, interpretă de 
muzică uşoară, compozitoare 
pop-rock, producătoare, actri-
ţă, scriitoare, manager, setter 
de tendinţă de modă şi femeie 
de afaceri, Artistă a Poporului 
din Republica Moldova, Ar-
tistă a Poporului din Ucraina, 
deţinătoare a Ordinului Repu-
blicii Moldova (7 aug. 1947). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 236-237; CN 2017, p. 297.

70 de ani de la naşterea lui 
Vladimir Darie, istoric, jur-
nalist şi politician, deputat în 
primul Parlament al Republicii 

Moldova, semnatar al Decla-
raţiei de Independenţă (7 aug. 
1952).

65 de ani de la naşterea lui 
Vsevolod Arnăut, specialist 
în ştiinţe fi zico-matematice, 
doctor în ştiinţe fi zico-mate-
matice, conferenţiar universi-
tar (8 aug. 1957).

120 de ani de la naşterea lui 
Paul Dirac, fi zician britanic, 
unul din fondatorii mecanicii 
cuantice şi a teoriei cuantice 
a câmpurilor matematician, 
profesor universitar, laureat al 
Premiului Nobel pentru fi zică 
(8 aug. 1902 – 20 oct. 1984).

190 de ani de la naşterea lui 
Alexie Nacco, istoric şi scrii-
tor basarabean (10 aug. 1832 – 
ian. 1915). A se vedea şi art. din 
CN 2007, p. 240-241.

95 de ani de la naşterea Va-
lentinei Saviţchi, solistă de 
operă (soprană lirică), lied şi 
muzică populară, Artistă a 
Poporului din Republica Mol-
dova (10 aug. 1927 – 9 mar. 
2020). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 211-212; CN 2012, 
p. 206.

90 de ani de la naşterea lui 
Aurel Marinciuc, fi zician, 
doctor în ştiinţe fi zico-mate-
matice, conferenţiar univer-
sitar, bibliofi l (10 aug. 1932 – 
13 ian. 2020). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 238-240; CN 
2017, p. 298.

85 de ani de la naşterea 
lui Emilian Coţaga, medic 
pediatru, specialist în pro-
blemele medicinei sociale 
(10 aug. 1937 – 13 dec. 1995). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 206-207.

50 de ani de la naşterea lui 
Mihai Vakulovschi, scriitor, 
traducător, blogger, doctor în 
fi lologie (10 aug. 1972).

80 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Prelipceanu, poet, 
prozator şi jurnalist român 
(10 aug. 1942).

95 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Nacu, medic 
psihiatru, doctor habilitat în 
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ştiinţe medicale, profesor uni-
versitar, membru de onoare al 
Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei (11 aug. 1927). A se vedea şi 
art. din CN 2017, p. 299.

80 de ani de la naşterea lui 
Ovidiu Bălan, dirijor şi trom-
bonist român (11 aug. 1942).

80 de ani de la naşterea lui 
Jacques Brotschi (Brotchi), 
medic neurochirurg belgian, 
profesor universitar, membru 
al parlamentului din Bruxelles, 
senator (11 aug. 1942).

130 de ani de la naşterea lui 
Shiyali Ramamrita Ranga-
nathan, matematician, bibli-
oteconom indian, doctor în 
matematică, fi lozofi e, literatu-
ră şi biblioteconomie (12 aug. 
1892 – 27 sept. 1972).

105 ani de la stingerea din 
viaţă a lui Alexei (Alexie) 
Mateevici, poet, publicist, 
preot, militar, considerat cel 
mai mare preot basarabean 
de la începutul sec. al XX-lea 
(16 mar. 1888 – 13 aug. 1917). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 242-243; CN 2008, p. 116; 
CN 2012, p. 207-208.

90 de ani de la naşterea lui 
Iulian Codău, actor de teatru 
şi fi lm, poet, publicist, sculp-
tor-tăietor în lemn, Artist 
Emerit (13 aug. 1932 – 12 dec. 
2002).

150 de ani de la naşterea lui 
Richard Willstätter, chimist, 
profesor universitar german, 
laureat al Premiului Nobel 
pentru chimie, cercetător şti-
inţifi c (13 aug. 1872 – 3 aug. 
1942).

85 de ani de la naşterea lui 
Grigore Bărgăuanu, mu-
zicolog şi profesor roman 
(14 aug. 1937).

180 de ani de la naşterea lui 
Gaston Jean Darboux, ma-
tematicican francez, membru 
de onoare străin al Academi-
ei Române (14 aug. 1842 – 
23 febr. 1917). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 86.

140 de ani de la naşterea lui 
Apostol Culea, publicist şi pe-

dagog român (15 aug. 1882 – 
1949/1951). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 214-215.

130 de ani de la naşterea lui 
Louis de Broglie, fi zician, 
istoric şi profesor universi-
tar francez, a făcut parte din 
echipa care a realizat Staţia de 
Emisie Radiotelegrafi că din 
Turnul Eiffel, laureat al Pre-
miului Nobel pentru fi zică, 
membru al Academiei Fran-
ceze de Ştiinţe, membru de 
onoare al Academiei Române 
(15 aug. 1892 – 19 mar. 1987).

80 de ani de la naşterea Ga-
brielei Melinescu, poetă, 
eseistă, prozatoare, artist plas-
tic, traducătoare română, re-
spectiv suedeză, originară din 
România, stabilită în Suedia 
(16 aug. 1942).

190 de ani de la naşterea lui 
Wilhelm Wundt, psiholog, 
fi ziolog şi fi lozof  german, 
întemeietor al psihologiei 
ca ştiinţă autonomă, fonda-
tor al primului laborator de 
psihologie experimentală şi 
primul care a utilizat metoda 
experimentală a introspecţiei 
(16 aug. 1832 – 31 aug. 1920).

75 de ani de la naşterea lui 
Boris Găină, savant şi speci-
alist în domeniul oenologiei şi 
tehnologiei băuturilor alcoo-
lice şi nealcoolice, doctor ha-
bilitat în ştiinţe tehnice, mem-
bru al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, membru de onoare 
al Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România şi mem-
bru de onoare al Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
din România (17 aug. 1947). A 
se vedea şi art. din CN 2007, p. 
243-245; CN 2017, p. 302-303.

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Andrei Bârseanu, 
etnograf, poet, folclorist şi 
profesor universitar român, 
membru titular al Academi-
ei Române, deputat în Marea 
Adunare Naţională de la Al-
ba-Iulia, director al ASTREI 
(17 oct. 1858 – 17 aug. 1922).

100 de ani de la naşterea 

lui Raymund (Rajmund) 
Piotrowski, personalitate 
marcantă a lingvisticii ruse şi 
europene, doctor habilitat, 
profesor universitar de origi-
ne poloneză (17 aug. 1922 – 
4 aug. 2009). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 216-218; CN 
2007, p. 246.

165 de ani de la naşterea lui 
Eusebie Mandicevschi, mu-
zicolog, compozitor, dirijor 
de cor, pedagog bucovinean 
de valoare europeană (18 aug. 
1857 – 13 iul. 1929). A se vedea 
şi art. din CN 2014, p. 240.

90 de ani de la naşterea 
Olgăi Orlov, pictor (19 aug. 
1932). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 210.

80 de ani de la naşterea lui 
Andrei Hropotinschi, cri-
tic literar, prozator, folclorist, 
traducător, redactor (19 aug. 
1942 – 1 aug. 2011).

360 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Blaise Pascal, 
matematician, fi zician şi fi -
lozof  francez, teolog având 
contribuţii în numeroase do-
menii ale ştiinţei, precum 
construcţia unor calculatoare 
mecanice, consideraţii asupra 
teoriei probabilităţilor, stu-
diul fl uidelor prin clarifi carea 
conceptelor de presiune şi vid 
(19 iun. 1623 – 19 aug. 1662). 
A se vedea şi art. din CN 2008, 
p. 201-202.

365 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Varlaam, mitropolit 
al Moldovei, teolog al Biseri-
cii Ortodoxe, literat, cărturar, 
diplomat, ctitor de aşezăminte 
religioase (cca 1580/1590 – 
20 aug. 1657). A se vedea şi art. 
din CN 2005, p. 390-391.

90 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Brânzilă, istoric, 
doctor în istorie, conferenţiar 
universitar, ex-decan la Facul-
tatea de Bibliografi e şi Bibli-
oteconomie, director al Mu-
zeului ASEM (20 aug. 1932 – 
19 dec. 2020).

85 de ani de la naşterea 
Svetlanei Crăciun, doctor în 
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ştiinţe chimice, conferenţiar 
universitar, cecetător ştiinţifi c 
şi inventator (20 aug. 1937).

150 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Dimitrie Bo-
lintineanu, poet, prozator, 
om politic şi diplomat român, 
participant la Revoluţia de la 
1848 (cca 1819/1825 – 20 aug. 
1872). A se vedea şi art. CN 
2007, p. 249.

130 de ani de la naşterea lui 
Octav Onicescu, matema-
tician, doctor în ştiinţe mate-
matice, profesor universitar, 
pionier în studiul topologic 
al funcţiilor, introducând no-
ţiunea de „funcţie olotopă”, 
fondatorul şcolii române de 
teoria probabilităţilor şi sta-
tistică matematică, membru 
al Academiei Române (20 aug. 
1892 – 19 aug. 1983).

50 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Nichifor Crainic 
(Ion Dobre), teolog, poet, ese-
ist, editor, ziarist, estetician, 
sociolog, fi lozof  şi om politic 
român, membru al Academi-
ei Române (22 dec. 1889 – 
20 aug. 1972).

130 de ani de la naşterea 
Mariei Dailis (Braido), pi-
anistă şi profesoară (21 aug. 
1892 – 6 dec. 1985).

65 de ani de la naşterea Ni-
nei Ţurcanu-Furtună, in-
terpretă de muzică populară 
(21 aug. 1957). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 306-307.

50 de ani de la naşterea lui 
Octavian Ţîcu, istoric, doc-
tor în ştiinţe istorice, confe-
renţiar universitar, cercetător 
ştiinţifi c coordonator, politi-
cian, fost boxer profesionist 
(21 aug. 1972).

120 de ani de la naşterea 
lui Paul Călinescu, regizor, 
operator şi scenarist de fi lm 
român (21 aug. 1902 – 25 mar. 
2000).

190 de ani de la fondarea 
Bibliotecii Naţionale a Re-
publicii Moldova (22 aug. 
1832). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 220-223; CN 2007, 

p. 249-252; CN 2012, p. 210-
214; CN 2017, p. 308-311.

60 de ani de la naşterea 
Ludmilei Şevcenko, pictori-
ţă, artistă decoratoare (22 aug. 
1962).

140 de ani de la naşterea 
lui Augustin Maior, fi zici-
an, inginer electromecanic, 
inventator român, profesor 
universitar, membru titular al 
Academiei Române (22 aug. 
1882 – 3 oct. 1963). A se vedea 
şi art. din CN 2013, p. 245-246.

160 de ani de la naşterea 
lui Claude-Achille De-
bussy, compozitor, pianist, 
dirijor şi critic muzical francez 
(22 aug. 1862 – 22 mar. 1918). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 224-225.

95 de ani de la naşterea lui 
Radion Cucereanu, biolog, 
pedagog şi scriitor (23 aug. 
1927 – 6 febr. 2018). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 225-226; 
CN 2017, p. 312-313.

85 de ani de la naşterea lui 
Petru Ţurcanu, economist, 
doctor habilitat în economie, 
profesor universitar (23 aug. 
1937). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 215.

75 de ani de la naşterea Mari-
ei Drăgan, cântăreaţă de mu-
zică populară (23 aug. 1947 – 
6 oct. 1986). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 252-254.

85 de ani de la naşterea lui 
Eugen Mihăiescu, pictor, 
grafi cian român, profesor uni-
versitar şi om politic, membru 
de onoare al Academiei Ro-
mâne (24 aug. 1937). A se vedea 
şi art. din CN 2017, p. 58.

80 de ani de la naşterea lui 
Constantin Bănică, matema-
tician, membru corespondent 
al Academiei Române, originar 
din Chişinău (24 aug. 1942 – 
25 dec. 1991). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 215.

75 de ani de la naşterea lui 
Victor Ivanovici, critic literar, 
eseist, traducător, doctor în şti-
inţe literare şi profesor univer-
sitar român (24 aug. 1947).

110 ani de la naşterea lui 
Boris Perlin, anatomist, 
doctor habilitat în ştiinţe me-
dicale, profesor universitar, 
Om Emerit (25 aug. 1912 – 
23 sept. 1995). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 215-216.

90 de ani de la naşterea 
lui Ion Geantâc, istoriograf, 
muzeograf  (25 aug. 1932 – 
13 oct. 2006). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 216.

50 de ani de la naşterea 
Alionei Grati, critic şi isto-
ric literar, doctor habilitat în 
fi lologie, conferenţiar univer-
sitar şi autor de non-fi cţiune 
(25 aug. 1972).

200 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Sir William 
Herschel, astronom, fi zici-
an, cercetător şi inventator 
englez, de origine germană, 
muzician (15 noiem. 1738 – 
25 aug. 1822). A se vedea şi art. 
din CN 2008, p. 389.

70 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Dorogan, jurna-
list, ex-director Radio Moldo-
va, Jurnalist Emerit al Repu-
blicii Moldova. (26 aug. 1952).

80 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Dicusar, chimist-
fi zician, doctor habilitat ştiin-
ţe chimice, profesor universi-
tar, membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei (28 aug. 1942).

190 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Johann Wolf-
gang von Goethe, poet, pro-
zator, dramaturg german, ilus-
tru gânditor şi om de ştiinţă, 
una dintre cele mai de seamă 
personalităţi ale culturii uni-
versale (28 aug. 1749 – 22 mar. 
1832). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 228-229.

150 de ani de la naşterea 
lui Trăian Vuia, constructor 
român de avioane şi motoare, 
inventator, pionier al aviaţiei 
mondiale, a realizat unul din 
primele zboruri autopropulsa-
te cu un aparat mai greu decât 
aerul, doctor în drept (29 aug. 
1872 – 3 sept. 1950). A se vedea 



331

A u g u s t
şi art. din CN 2007, p. 260-261.

390 de ani de la naşterea lui 
John Loke, fi lozof, om politic 
englez (29 aug. 1632 – 28 oct. 
1704). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 254.

160 de ani de la naşterea lui 
Maurice Maeterlinck, poet, 
dramaturg şi eseist belgian, 
laureat al Premiului Nobel 
(29 aug. 1862 – 6 mai 1949). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 119-121.

85 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Cozub, inginer 
oenolog, doctor habilitat în 

ştiinţe tehnice, profesor uni-
versitar, membru corespon-
dent al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (30 aug. 1937 – 
17 apr. 2009). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 261-262; CN 
2012, p. 216-217.

70 de ani de la naşterea lui 
Dinu Poştarencu, istoric, 
doctor în istorie, cercetător 
ştiinţifi c coordonator (30 aug. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 217-218.

125 de ani de la naşterea lui 
Ion Dicusar, agrochimist, 
doctor habilitat în agrochimie, 

profesor universitar, membru 
titular al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (31 aug. 1897 – 
28 mar. 1973). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 247-248.

70 de ani de la naşterea Ve-
ronicăi Postolache, fi lolog, 
profesoară, doctor în fi lolo-
gie, scriitoare (31 aug. 1952). 
A se vedea şi art. din CN 2017, 
p. 319.

50 de ani de la naşterea 
Radmilei Popovici-Paras-
chiv, poetă, textieră, actriţă  
(31 aug. 1972).
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Horaţiu MĂLĂELE
1952

Actor (de fi lm, radio, tele-
viziune, teatru şi voce), sce-
narist, regizor de fi lm, scrii-
tor şi caricaturist român. 

S-a născut la 1 august 
1952, la Târgu Jiu, judeţul 
Gorj.

A învăţat la Liceul „Tudor 
Vladimirescu” din Târgu 
Jiu şi a avut prima expoziţie 
personală de desene la casa 
de cultură din oraş în clasa a 
12-a. Intenţiona să urmeze 
Institutul de Arte Plastice 
din Bucureşti, dar a absolvit 
în 1975 Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografi că 
„I. L. Caragiale” din Bucu-
reşti, clasa profesorului Oc-
tavian Cotescu. 

Interpret consacrat de co-
medie, caracterizat prin in-
ventivitate mimică şi verba-
lă expresivă, creatorul unor 
personaje care trăiesc prin 
sinteza dintre bufonadă, 
comic absurd şi subtextul 
tragic al acestuia.

A jucat multiple şi diver-
se roluri în mai multe teatre 
din ţară, debutul fi ind încă 
în anii studenţiei la studioul 
„Casandra”, când în 1974 a 
interpretat mai multe roluri 
secundare: Fadinard în „Pă-
lăria fl orentină” de Eugene 
Labiche, regia Ovidiu Schu-
macher; Un hoţ în „Opera 
de trei parale” de Bertolt 
Brecht, regia Octavian Co-

tescu; Bota în „Procese” de 
Alexandru Voitin, regia Oc-
tavian Cotescu. 

Ulterior se angajează 
la Teatrul Tineretului de 
la Piatra Neamţ, Teatrul 
„Nottara”, Teatrul „Ode-
on”, Teatrul Naţional de la 
Bucureşti, Neînţelesul Tea-
trul „Bulandra”, Teatrul de 
Comedie şi unele Companii 
independente. 

Printre rolurile principale 
se numără: Dromichaites 
în „Muntele” de Dumitru 
Radu Popescu, regia Emil 
Mandric (1977); Smer-
deakov în „Karamazovii” 
după F. M. Dostoievski, re-
gia Dan Micu (1981); Carlo 
Goldoni în „Carlo contra 
Carlo” de Paul Ioachim, re-
gia Horaţiu Mălăele (1994); 
Directorul în „Şase perso-
naje în căutarea unui au-
tor” de Luigi Pirandello, 
regia Cătălina Buzoianu 
(1995);   Vanea în „Unchiul 
Vanea” de A. P. Cehov, re-
gia Yuri Kordonski (2001); 
Vasili Vasilici Svetlovidov 
în „Măscăriciul” după A.P. 
Cehov, regia Horaţiu Mă-
lăele (2005) etc.

Începând cu 1982 este re-
gizor la o mulţime de spec-
tacole de teatru printre care: 
„O sărbătoare princiară” de 
Theodor Mazilu, Teatrul 
Nottara (1982); „Lecţia” de 
Eugen Ionescu, Theatrum 
Mundi (1997); „D’ale” 
după „D’ale carnavalului” 
de Ion Luca Caragiale, Tea-
trul Nottara (1999); „Bani 
din cer” de Ray Cooney, 
2001; „Poiana boilor” după 
A. P. Cehov, 2003; „Revizo-
rul” de N. V. Gogol, 2006; 
toate la Teatrul de Comedie 
ş.a. 

A interpretat zeci de ro-
luri în fi lme şi a colaborat 

cu zeci de regizori vestiţi 
din ţară: Petru în „Muntele 
ascuns”, regia Andrei Cătă-
lin Băleanu (1974); Mituş în 
„Cântec pentru fi ul meu”, 
regia Constantin Dicu 
(1979); Călin Buzescu în 
„Melodii la Costineşti”, re-
gia Constantin Păun (1983); 
Gâtlej-Uscat în  „Secretul 
armei... secrete”, regia Ale-
xandru Tatos (1988); mate-
maticianul Dan Cantemir în 

„Divorţ... din dragoste” 
(1992); miliţianul în „În fi e-
care zi Dumnezeu ne sărută 
pe gură”, regia Sinişa Dra-
gin, (2001); Primul Ministru 
al României în „Ticăloşii” 
(2007); Titel Pangică în „Ul-
timul corupt din România” 
(2012); procurorul Emili-
an în „Un Crăciun altfel!” 
(2014);  Ilie Moromete în 
„Moromeţii” (2018) etc.

În 2008, în colaborare cu 
Adrian Lustig, scrie scena-
riul „Nunta mută”, pe care 
în acelaşi an îl şi regizează. 
În calitate de regizor mai 
montează spectacolele „Fu-
neralii fericite” (2013) şi 
„Luca” (2019).

Editează volumele: „Ră-
tăciri”, Editura Allfa, 2012; 
„Horaţiu despre Mălăe-
le”, Editura RAO, 2017; 
„HoARTiu Mălăele”, Edi-
tura ART, 2018. În scrieri-
le sale actorul şi grafi cianul 
Horaţiu Mălăele îşi surprin-
de publicul cu o şarjă bine 
echilibrată de povestiri şi 
încercări literare, pline de 
umor şi haz. 

Horaţiu Mălăele este re-
cunoscut astăzi nu doar 
pentru rolurile magistral 
interpretate pe scenă şi pe 
platourile de fi lmare, ci şi ca 
grafi cian. Desenele şi cari-
caturile lui sunt foarte bine 
cunoscute publicului larg.
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Pe parcursul activităţii ac-

toriceşti este menţionat cu 
mai multe premii: premii 
pentru cea mai bună inter-
pretare, premii pentru cel 
mai bun actor, premii pen-
tru regie şi pentru origina-
litate, Premiul ATM (1978), 
Premiul UNITER (1992, 
2018), Premiul pentru cel 
mai bun spectacol la Fes-
tivalul Naţional de Come-
die, (Galaţi 2001), Premiul 
de Excelenţă al Festivalului 
„Comedy Cluj” (2012) etc. 

Este decorat cu Ordinul 
naţional „Pentru Merit” în 
grad de Cavaler (1 decem-
brie 2000), pentru realizări 
artistice remarcabile şi pen-
tru promovarea culturii, de 
Ziua Naţională a României.

În 2007, Horaţiu Mălăele 
a primit titlul de „Cetăţean 
de Onoare” al municipiului 
Târgu-Jiu, conferit „pentru 
contribuţia deosebită adu-
să la dezvoltarea continuă 
a teatrului şi fi lmului ro-
mânesc şi pentru prestigiul 
adus municipiului Târgu-
Jiu prin întreaga sa carieră”, 
iar în 2017 Universitatea 
„Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu i-a acordat titlul 
de Doctor Honoris Causa.

Bibliografi e selectivă:
Mălăele, Horaţiu. De şi despre 

Horaţiu Mălăele : Cine-i ăsta?! / 
Horaţiu Mălăele ; ed. îngrijită de 
Oana C. Popescu. – Bucureşti : 
RAO, 2017. – 219 p. : il. fot., des. – 
(Biblioteca RAO).

**Mălăele, Horaţiu. HoARTiu 
Mălăele / Horaţiu Mălăele. – Bucu-
reşti : ART, 2018. – 224 p. 

**Mălăele, Horaţiu. Rătăciri / 
Horaţiu Mălăele. – Bucureşti : 
Alfa, 2012. – 112 p. 

***
**Mălăele, Horaţiu. „Am avut un 

public deştept, subtil. S-a pierdut” : 
interviu cu actorul Horaţiu Mălăe-

le / consemnare: Corina Vladov // 
Metropolis. – 2013. – 15 iul.

**Mălăele, Horaţiu. „Aş vrea să 
fi u o scenă” : interviu cu actorul 
Horaţiu Mălăele / consemnare: 
Monica Andronescu // Adevărul. – 
2011. – 17 sept. 

**Mălăele, Horaţiu. „Îmi place 
starea de rătăcire” : interviu cu 
actorul Horaţiu Mălăele / consem-
nare: Dan Boicea // Adevărul. – 
2012. – 1 iul.

**Mălăele, Horaţiu. ,,Noi rezis-
tăm datorită mirajului scenei şi al 
publicului” [Resursă eletronică] : in-
terviu cu maestrul Horaţiu Mălăele / 
consemnare: Adalbert  Gyuris // 
http://www.gandaculdecolorado.
com/interviu-cu-maestrul-horatiu-
malaele/ (accesat: 03.09.2021).

Mălăele, Horaţiu. Şi actorii 
sunt oameni. Cred. Sper [Resursă 
electronică]: interviu de excepţie // 
https://www.ziarulnational.md/
interviu-de-exceptie-horatiu-ma-
laele-si-actorii-sunt-oameni-cred-
sper/ (accesat: 20.08.2021).

***
**Boicea, Dan. Mălăele, altfel 

decât actor / Dan Boicea // Adevă-
rul. – 2012. – 26 iun.

Documentar [Resursă elec-
tronică] : Actorul şi regizorul Ho-
raţiu Mălăele împlineşte 65 de 
ani // https://radiochisinau.md/
documentar-actorul-si-regizo-
rul-horatiu-malaele-implineste-
65-de-ani---54083.html (accesat: 
20.08.2021).

**Pop, Florentina. Horaţiu Mă-
lăele, distins cu Premiul de exce-
lenţă al Festivalului Comedy Cluj / 
Florina Pop // Adevărul. – 2012. – 
24 sept. 

Rîpeanu, Bujor T. Mălăele Ho-
raţiu // Rîpeanu, Bujor T. Cinemato-
grafi ştii : 2345 cineaşti, actori, critici 
şi istorici de fi lm şi alte persoane şi 
personalităţi care au avut de-a face 
cu cinematograful din România sau 
care sunt originare de pe aceste 
meleaguri / Bujor T. Rîpeanu. – Bu-
cureşti : Meronia, 2013. – P. 332.

Ţarălungă, Ecaterina. Mălăele 
Horaţiu // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 486-487.

Un actor scriitor [Resursă 
electronică] : [Horaţiu Mălăele] // 
https://www.zf.ro/ziarul-de-dumi-
nica/un-actor-scriitor-9850272 
(accesat: 20.04.2021).

Larisa Bulat

Valentin GRIMALSCHI
1902-1975

Zoolog, biolog, doctor în 
biologie, profesor universi-
tar.

S-a născut la 2 august 
1902, în satul Parcova, ra-
ionul Edineţ. S-a stins din 
viaţă la 11 decembrie 1975, 
la Chişinău.
Şi-a făcut studiile la Gim-

naziul nr. 1 din Chişinău 
şi Universitatea din Iaşi, la 
specialitatea biologie. Ulte-
rior şi-a perfecţionat studi-
ile în ramura hidrobiologiei 
şi pescuitului în Germania şi 
Cehoslovacia (1928-1931). 
A lucrat director al Labo-
ratorului Hidrobiologic din 
oraşul Tulcea, şef  de cate-
dră la Institutul Agricol din 
Chişinău (1940-1962), şef  
de catedră la USM, şef  de 
catedră în oraşul Frunze, 
Kirghizia.

Este doctor în biologie. 
În 1967 şi-a susţinut teza 
de doctor cu tema: „Водо-
ёмы бассейнов Днестра и 
Прута, их гидробиологи-
ческий режим и перспек-
тивы рыбохозяйственно-
го использования”

A studiat zooplanctonul 
râurilor lacurilor şi mlaş-
tinilor din delta Dunării, 
precum şi al bazinelor ar-
tifi ciale din RSS Moldo-
venească. Este unul dintre 
organizatorii cercetărilor 
hidrobiologice şi piscicole 
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din republică, a organizat 
şi a condus timp îndelungat 
Staţia biologică piscicolă 
experimentală din Repu-
blica Moldova. Semnează 
peste 70 de lucrări ştiinţi-
fi ce, inclusiv monografi ile 
„Planctonul râului Nistru”, 
„Apele din bazinul râului 
Răut, regimul hidrologic şi 
perspectivele  valorifi cării 
lor piscicole” etc. 

Deţinător al titlului ono-
rifi c „Om Emerit în Ştiin-
ţă”(1966).

Bibliografi e:
*Grimalschi, Valentin. Gos-

podăria de creştere a peştelui în 
iazurile din Moldova / Valentin Gri-
malschi. – Chişinău : Editura de 
Stat a Moldovei, 1951. – 89 p. 

***
Гримальский, В. Л. Водоёмы 

бассейнов Днестра и Прута, их 
гидробиологический режим и 
перспективы рыбохозяйствен-
ного использования : aвтореф. 
дис. на соиск. учён. степени д-ра 
биолог. наук / В. Л. Гримальский. – 
Одесса : [S. n.], 1967. – 36 с.

Гримальский, В. Л. Прудовое 
рыбное хозяйство Молдавии / В. 
Л. Гримальский. – Кишинёв : Го-
сиздат Молдавии, 1950. – 84 с.

***
Cernea, Gheorghe. Valentin 

Grimalschi / Gheorghe Cernea, 
Victor Ladaniuc // Localităţile Re-
publicii Moldova : itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 10 : 
P. – Chişinău : Draghiştea, 2012. – 
P. 143-144.

*Cioric, F. Grimalschi Valentin / 
F. Cioric // Enciclopedia Sovietică 
Moldovenească. Vol. 2. – Chişi-
nău : Redacţia Principală a ESM, 
1971. – P. 105. 

Turiță, Sava. Valentin Grinalski // 
Turiță, Sava. Profesorii univer-
sitari ai Universității Agrare de 
Stat din Moldova : 1933-2008: 
Dicționar istorico-biografi c / Sava 
Turiță. – Chișinău : UASM, 2008. – 
P.72

Larisa Bulat

Ioan BORDEIANU
1942-2014

Actor, dramaturg, regizor, 
director de teatru şi profe-
sor.

S-a născut la 2 august 
1942, în municipiul Braşov, 
România, în familia Ninei 
şi Vasile Bordeianu, tata fi -
ind ofi ţer de aviaţie. După 
moartea tatălui (1943), 
mama se întoarce din Ro-
mânia cu micuţul Ion în 
braţe la bunelul de la Sauca, 
raionul Ocniţa. A decedat la 
3 noiembrie 2014, la Chişi-
nău.

În 1959 absolveşte Şcoala 
medie din Sauca, ulterior 
urmează facultatea Dirija-
re la Şcoala pedagogică din 
Călăraşi (dirijor coral şi în-
văţător de muzică). Visând 
să fi e aviator, din cursul IV 
pleacă în armată la Şcoala 
de Aviaţie din Kansk-Eni-
seisc, unde a învăţat un an 
şi jumătate în trupele spe-
ciale de elită, urmând apoi 
milităria pe un submarin 
în Oceanul de Nord. În 
1965-1969 îşi face studiile 
la Institutul de Arte „Gav-
ril Musicescu” din Chişinău 
(azi Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice), la 
specialitatea Actor de co-
medie muzicală, în clasa 
maeştrilor Victor Ghelac, 
Petru Baracci şi Trifan Gru-
zin. Din 1976, este aspirant 
la Academia Centrală de 

Arte Teatrale „A. V. Luna-
cearski” din Moscova, la 
specialitatea Regie de dra-
mă, pe care o absolveşte în 
1979. 

Activează ca regizor artis-
tic şi actor la Teatrul Acade-
mic de Stat „A. S. Puşkin” 
(azi Teatrul „Mihai Emi-
nescu”) şi la Teatrul pentru 
Tineret „Luceafărul”, toto-
dată fi ind şi şef  al Catedrei 
de regie şi arta actorului la 
Institutul de Arte din Chi-
şinău. În calitatea sa de 
pedagog şi şef  de catedră, 
Ioan Bordeianu a for-
mat şi a educat mai multe 
generaţii de viitori actori şi 
regizori, care au impulsionat 
arta teatrală contemporană, 
printre care: Ion Sapdaru, 
Alexandru Grecu, Ion Ci-
botaru, Luminiţa Tulgara, 
Gheorghe Zaharia, Viorel 
Cornescu ş. a. 

În 1990 este invitat şi 
trece să lucreze la Teatrul 
„Mihai Eminescu” din Bo-
toşani, unde devine director 
şi prim-regizor. Este primul 
basarabean la post de con-
ducere al unui teatru din 
România. 

Ioan Bordeianu a montat 
în ţară şi peste hotare mai 
mult de 50 de spectacole, 
a realizat peste 50 de roluri 
ca actor la Teatrul Naţional 
„Mihai Eminescu” din 
Chişinău şi peste 10 roluri 
ca actor de cinema, la Stu-
diourile „Moldova-Film”, 
„Mosfi lm” şi „Riga-Film”. 
Spectacole: la Teatrul Na-
ţional din Chişinău – „Al 
treisprezecelea preşedinte” 
de A. Abdulin, „Tata” de D. 
Matcovschi, „Tache, Ianche 
şi Cadâr” de V. I. Popa. Una 
din realizările sale scenice de 
referinţă este spectacolul is-
toric „Prologul” de Valeriu 
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Matei, care a fost premiat 
la concursul de dramaturgie 
al Ministerului Culturii, fi -
ind montat în 1988, în ro-
lul titular producându-se 
marele actor Valeriu Cup-
cea; la Teatrul pentru Ti-
neret „Luceafărul” – „Far-
mazonul din Hârlău” de V. 
Alecsandri, „Harap Alb” 
de Ion Creangă etc.; la Tea-
trul Naţional „V. Alecsan-
dri din Bălţi – „Pragul” de 
A. Dudarev; la Teatrul „V. 
Maiakovski” din Moscova – 
„Sălbatica” de N. Ostrov-
ski; la Catedra de regie a In-
stitutului de Arte – peste 20 
de spectacole, printre care: 
„Slugă la doi stăpâni” de C. 
Goldoni, „Ivan Turbincă” 
de Ion Creangă,  „Avarul” 
de Molière, „Răufăcătorul” 
de A. P. Cehov, „Arvinte 
şi Pepelea” de V. Alecsan-
dri ş.a; la Teatrul „Mihai 
Eminescu” din Botoşani 
primul spectacol montat 
a fost „Neînţelegerea” de 
A. Camus, urmate de „O 
noapte furtunoasă” de I. L. 
Caragiale, „Revizorul” de 
N. Gogol, „Livada cu vi-
şini” de A. P. Cehov şi mul-
te altele.

A realizat diverse şi mul-
tiple roluri ca autor de ci-
nema, mai ales între anii 
1973-1987, colaborând cu 
mai mulţi regizori, precum: 
Vlad Ioviţă, Valeriu Gagiu, 
Vasile Pascaru, Vlad Druc, 
Emil Loteanu etc.

A fost membru al UNI-
TER, membru al Uniunii 
Teatrale şi al Uniunii Cine-
aştilor din Moldova.

În 2002, la deschiderea 
celei de-a 44 Stagiuni a Tea-
trului „Mihai Eminescu” 
din Botoşani, Ioan Borde-
ianu este menţionat cu Pre-
miul „Cel mai bun regizor”.

Bibliografi e selectivă:
Bordeianu, Ion. La Botoşani 

am redescoperit ceea ce afl asem 
deja despre teatru la Chişinău : 
[interviu cu regizorul de teatru Ion 
Bordeianu] / consemnare: Nadina 
Gheorghiţă // Capitala. – 2003. – 
17 mai. – P. 16. 

***
Coroliov, Elfrida. Ion Bordeia-

nu // Coroliov Elfrida. Regizor. Ac-
tor. Spectacol : Anii 1930-2010 : 
Creaţia scenică a Teatrului Naţio-
nal „Mihai Eminescu, Teatrului Na-
ţional Satiricus „Ion Luca Caragi-
ale”, Teatrului „Eugène Ionesco”, 
Teatrului de Revistă „Ginta Latină” / 
Elfrida Coroliov. – Chişinău : UNI-
TEM, 2016. – P. 93-94. 

Rusu, Mihai. Ioan (Nelu) Bor-
deianu // Rusu Mihai. Sauca : Is-
torie şi actualitate / Mihai Rusu. – 
Chişinău : [S. n.], 2012. – P. 103-
115.

Ţopa, Tudor. Ioan Bordeianu / 
Tudor Ţopa // Localităţile Republi-
cii Moldova : itinerar documentar-
publicistic ilustrat. Vol 11 : R-Sa. – 
Chişinău : „Draghiştea”, 2013. – 
P. 526.

Larisa Bulat

Sanda LESNEA
1922-2008

Scriitoare, scenaristă, tra-
ducătoare. Pseudonimul 
literar al Alexandrei Lisnic.

S-a născut la 3 august 
1922, în comuna Dumbră-
viţa, judeţul Bălţi (azi raio-
nul Sângerei) într-o familie 
de ţărani. A decedat la 21 
februarie 2008, în Chişinău.

În 1940 absolveşte Li-
ceul „Regina Maria” din 
Chişinău. În anul 1941 este 

arestată pentru agitaţie an-
tisovietică şi condamnată 
la 5 ani de lagăr. Deportată 
în Siberia, îşi ispăşeşte pe-
deapsa în regiunea Novosi-
birsk. Este eliberată în anul 
1946.

În 1957, termină Şcoala 
de Medicină de la Orhei, 
unde mai apoi lucrează pro-
fesoară, ulterior în calitate 
de laborantă-şefă la Catedra 
de terapie propedeutică a 
Institutului de Medicină din 
Chişinău (azi Universitatea 
de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţeanu”) până în 
1971. 

În anii 1971-1980 este 
redactor-stilizator la Editu-
ra „Enciclopedia Sovietică 
Moldovenească” a Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei.  

Primele încercări de pro-
ză şi poezie apar în revista 
„Chipăruş”, prin anii ’60. 
Debutul literar are loc în 
1953, cu povestirea „Vul-
can”. În 1965 debutează 
literar cu romanul „Semne 
bune anul are”, urmat de 
volumul de basme şi legen-
de pentru copii „Clopoţeii 
primăverii”, în anul 1972. 

Urmează câteva cărţi 
pentru copii: „Inimi înfl ă-
cărate” (1973), „Brânduş”, 
(1975) şi „Vulcan” (1976). 
Din anul 1977 începe să co-
laboreze la studioul „Mol-
dova-fi lm” în calitate de 
scenaristă. În baza scena-
riilor scrise au fost turnate 
două fi lme: „S-a pierdut 
soarele” (1977), fi lm în de-
sene animate, şi „Bărbatul 
de lângă tine” (1977), fi lm 
artistic, de lung metraj. 

Ulterior apar alte opere 
ale scriitoarei: nuvela „Moa-
ra ciorii” (1981), „Din de-
saga cu ciulini”, o carte de 
epigrame, parodii şi fabule 
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(1988), două romane isto-
rice: „Sub cârma vremii” 
(1986), despre domnia lui 
Vasile Lupu, şi „Zbucium” 
(1989), despre cronicarul 
Ion Neculce.

A fost reabilitată abia în 
anul 1991.

Membră a Uniunii Scrii-
torilor din Republica Mol-
dova (1977).

A fost decorată cu meda-
lia „Meritul civic”.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 207-208; 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 234-235.

Bibliografi e selectivă:
*Lesnea, Sanda. Din desaga 

cu ciulini : epigrame, parodii, fa-
bule / Sanda Lesnea ; prez. graf.:  
Mihai Brunea. – Chisinău : Litera-
tura artistică, 1988. – 89 p.

*Lesnea, Sanda. Moara ciorii / 
Sanda Lesnea ; il. de L. Prahova. – 
Chişinău : Literatura artistică, 
1981. – 22 p. : il.

*Lesnea, Sanda. Sub cârma 
vremii : roman / Sanda Lesnea ; 
prez. graf. de I. Severin. – Chişi-
nău : Literatura artistică, 1986. – 
240 p.

Lesnea, Sanda. Vulcan : po-
vestire / Sanda Lesnea ; pict.: V. 
Romaşca. – Chişinău : Lumina, 
1976. – 40 p. : il.

Lesnea, Sanda. Zbucium / 
Sanda Lesnea ; prez. graf. de S. 
Solonari. – Chişinău : Literatura 
artistică, 1989. – 544 p.

***
Lesnea, Sanda. Căile sufl etu-

lui sunt necunoscute : [interviu cu 
Sanda Lesnea, prozatoare şi po-
etă] / consemnare: Efi mia Ţopa // 
Literatura şi arta. – 1997. – 31 iul. – 
P. 4.

Lesnea, Sanda. „Noi am fost o 
generaţie de sacrifi ciu” : [interviu 
cu Sanda Lesnea, prozatoare şi 
poetă] / consemnare: Călina Tri-
fan // Femeia în labirintul istoriei : 
istoria verbală / coord. proiectului: 
Irina Nechit. – Chişinău : Ştiinţa, 
2003. – P. 76-85. 

***

Lesnea Sanda // Dicţionarul 
scriitorilor români din Basarabia : 
1812-2010 / coord.: Valeriu Na-
zar. – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. – 
Chişinău : Prut Internaţional, 
2010. – P 321.

Nicu, Vladimir. Sanda Lesnea / 
Vladimir Nicu, Tudor Ţopa // Loca-
lităţile Republicii Moldova : itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. Vol 
6 :  Drepcăuţi-Gvozdova. – Chişi-
nău : Draghiştea, 2006. – P. 111.

Sanda Lesnea // Scriitorii Mol-
dovei în lectura  copiilor şi adoles-
cenţilor : dicţ. biobibliogr. / ed. în-
grijită de Claudia Balaban. – Ed. a 
2-a, revăz. şi complet. – Chişinău : 
Prut Internaţional, 2004. – P. 227-
228.

Timuş, Asea M. Sanda Le-
snea, tot ea Alexandra Lisnic, 
din Dumbrăviţa de pe valea Culei 
[Resursă electronică] / Asea M. Ti-
muş // https://moldova-suverana.
md/article/sanda-lesnea-tot-ea-
alexandra-lisnic-din-dumbravita-
de-pe-valea-culei 29122 (accesat: 
02.09.2021).

Ţopa, Efi mia. „Las’ că-i bine” : 
[creaţia prozatoarei Sanda Les-
nea] / Efi mia Ţopa // Literatura şi 
arta. – 2002. – 1 aug. – P. 5.

Larisa Bulat

Marin PREDA
1922-1980

Prozator, eseist, traducă-
tor, publicist, editor, scena-
rist, membru post-mortem 
al Academiei Române.

Se naşte la 5 august 1922, 
Siliştea-Gumeşti, plasa Ba-
laci, judeţul Teleorman. Se 
stinge din viaţă la 16 mai 
1980, la vila de creaţie a 
scriitorilor de la Palatul Mo-
goşoaia, în condiţii oculte, 
presupunându-se că a fost 

asasinat de către Securitate. 
Este înmormântat la Cimi-
tirul Bellu, Bucureşti.

În septembrie 1930, este 
înscris în clasa I, la Şcoala 
primară din satul natal. În 
1934 termină clasa a IV-a 
şi-i roagă pe părinţi ca în 
viitor să-l dea la „şcoala de 
învăţători”. În 1937 termi-
nă clasa a VII-a cu media 
generală 9,78, obţinând 
certifi catul de absolvire la 
Şcoala de centru din Cio-
lăneşti şi, evitând Şcoala 
Normală din Turnu-Măgu-
rele şi Şcoala Normală din 
Câmpulung-Muscel, intră la 
Şcoala Normală din Abrud, 
unde reuşeşte la examenul 
de bursă cu nota 10. După 
doi ani este transferat la 
Şcoala Normală din Cris-
tur-Odorhei, unde îşi conti-
nuă studiile încă un an. Ca 
şi la Abrud, a manifestat un 
interes deosebit pentru is-
torie, română şi matematică. 
Scrie primele sale schiţe, pe 
care le citeşte la şedinţele 
Societăţii literare din şcoală 
unde este remarcat de pro-
fesorul Justin Salanţiu, care 
îi prezice că „va ajunge un 
mare scriitor”. În 1940, Ma-
rin Preda primeşte o repar-
tiţie pentru o şcoală simila-
ră din Bucureşti.

În 1941 este angajat în 
funcţie de corector la ziarul 
„Timpul”, unde a debutat 
cu câteva schiţe – „Pârli-
tul”, „Calul”, „Strigoaica” 
etc., care au intrat mai târ-
ziu în volumul de debut 
„Întâlnirea din pământuri”, 
apărut în 1948. Debutul la 
20 de ani îi dă încredere în 
scrisul său, tipărind în con-
tinuare schiţe şi povestiri în 
diferite publicaţii periodice 
ale timpului: „Revista lite-
rară”, „România literară”, 
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„Luceafărul” etc. 

Lucrează pentru scurt 
timp funcţionar la Institu-
tul de statistică., apoi ca se-
cretar de redacţie la „Eve-
nimentul zilei”, iar în 1952 
devine redactor la revista 
„Viaţa Românească”

În 1943-1945 satisface 
serviciul militar, experienţă 
descrisă în operele de mai 
târziu. În 1956 editează 
primul volum al romanului 
„Moromeţii”, pentru care 
primeşte Premiul de stat, al 
doilea fi ind editat în 1967, 
fi ind menţionat cu Premiul 
revistei „Viaţa Româneas-
că” în 1968. 

În 1957 întreprinde o că-
lătorie în Vietnam şi China. 

În 1968 este ales vicepre-
şedinte a Uniunii Scriitori-
lor din România, iar în 1970 
devine directorul editurii 
„Cartea Românească”, pe 
care o conduce până la de-
ces, încercând să transpună 
în fapt crezul unei generaţii. 
În acelaşi an (1970), tradu-
ce în colaborare cu Nicolae 
Gane romanul lui Fiodor 
Dostoievski „Demonii”.

În 1971, pentru romanul 
său „Marele singuratic” pri-
meşte Premiul Uniunii Scri-
itorilor pe anul 1971.

În 1974 este ales membru 
corespondent al Academiei 
Române. În 1975 editează 
romanul „Delirul”, în 1976 
apare romanul „Intrusul” 
şi a doua ediţie a romanu-
lui „Marele singuratic”, iar 
în 1977 publică „Viaţa ca o 
pradă”, un roman autobio-
grafi c amplu, care are drept 
temă principală cristalizarea 
conştiinţei unui artist.

În 1980 apare ultimul său 
roman „Cel mai iubit din-
tre pământeni”, o lună mai 
târziu fi ind ales deputat în 

Marea Adunare Naţională. 
Operele sale au fost tra-

duse în mai multe limbi 
străine: franceză, engleză, 
germană, rusă, chineză etc.

Din 1990 este membru 
titular post mortem al Aca-
demiei Române.

A se vedea  şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002” – 
Chişinău, 2002. – P. 210-211; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 202-203.

Bibliografi e selectivă:
Preda, Marin. Cel mai iubit din-

tre pământeni : roman în 3 vol. / 
Marin Preda ; pref. de Răzvan 
Voncu. – Bucureşti : Art, 2014. – 
Vol. 1. – 379 p. ; Vol. 2. – 332 p. ; 
Vol. 3. – 206 p.

Preda, Marin. Întâlnirea din pă-
mânturi / Marin Preda ; pref.: Eu-
gen Simion. – Bucureşti : Curtea 
Veche Publishing, 2010. – 446 p. – 
(Biblioteca pentru toţi).

Preda, Marin. Jurnal intim ; 
Carnete de atelier : În 2 vol. / Ma-
rin Preda ; pref. de Eugen Simion ; 
ed. îngrijită de Eugen Simion, 
Oana Soare. – Bucureşti : Art, 
2014. – Vol. 1. – 330 p. ; Vol. 2. – 
354 p.   

Preda, Marin. Risipitorii / Marin 
Preda ; pref.: Oana Soare. – Bu-
cureşti : Curtea Veche Publishing, 
2011. – 444 p. – (Biblioteca pentru 
toţi).

Preda, Marin. Viaţa ca o pradă / 
Marin Preda ; pref.: Eugen Simi-
on. – Bucureşti : Curtea Veche 
Publishing, 2010. – 301 p. – (Bibli-
oteca pentru toţi).

***
Bumbac, Mihaela. Conştiinţa 

scrisului la Marin Preda : monogra-
fi e / Mihaela Bumbac. – Bucureşti : 
România Press, 2005. – 159 p.

Ciobanu, Marian. Marin Preda 
şi ai lui / Marian Ciobanu. – Bucu-
reşti : Muzeul Literaturii Române, 
2014. – 402 p.

Goci, Aureliu. Răzbunarea lui 
Moromete sau Marin Preda şi fe-
ricirea de a fi  contrazis de istorie / 
Aureliu Goci. – Bucureşti : Curie-
rul Dunării, [S. a.]. – 189 p.

Iancu, Marin. De la Siliştea-Gu-
meşti la „Cheia” Rosetti : dicţiona-
rul personajelor lui Marin Preda / 

Marin Iancu ; pref. de Mircea 
Popa. – Ed. a 2-a, rev. – Târgo-
vişte : Bibliotheca, 2019. – 609 p. 

Manu, Emil. Viaţa lui Marin 
Preda / Emil Manu. – Bucureşti : 
Vestala, 2003. – 159 p. 

Perţa, Doru. Marea obsesie a 
lui Marin Preda / Doru Perţa ; pref.: 
Gheorghe Pârja. – Bucureşti : 
Tracus Arte, 2013. – 104 p.

***
Dobre, Ana. Marin Preda – 

confesiune şi romanesc. În cău-
tarea temei povestitorului / Ana 
Dobre // Litere. – 2014. – Nr 9. – 
P. 32-34 ; Nr 10. – P. 14-16.

Dobre, Ana. Marin Preda – un 
scriitor incomod? / Ana Dobre // 
Litere şi sensuri. – Târgovişte : 
[S. n.], 2013. – P. 101-104. 

Mircea, Ioana-Andreea. Marin 
Preda în lumina istoriilor literare 
apărute după 1990 / Ioana-An-
dreea Mircea // Litere. – 2012. – 
Nr 11/12. – P. 49-51.

Popa, Zinaida. Regimul totali-
tar comunist din România refl ec-
tat în romanul lui Marin Preda 
„Cel mai iubit dintre pământeni” / 
Zinaida Popa // Modernitate în 
învăţământul municipal. – 2016. – 
Nr 1/2. – P. 23-25. 

Safta, Oana. Nuanţele tipo-
logiilor umane în proza scurtă a 
lui Marin Preda, Nicolae Velea şi 
George Bălăiţă / Oana Safta // Re-
vista de istorie şi teorie literară. – 
2014. – Nr 1/4. – P. 303-316. 

Sarău, Raluca Cristina. Con-
struction de l’identité d’écrivain : 
Une étude sur Marin Preda et 
Jean-Paul Sartre / Raluca Cristina 
Sarău // Communication Intercul-
turelle et Littérature. – 2012. – 
Tome 2, Nr 2. – P. 217-224.

Sipoş, Mariana. „Adevărul des-
pre cum a murit Marin Preda se 
poate afl a...” : [interviu cu scriitoa-
rea Mariana Sipoş] / consemnare: 
George Motroc // Convorbiri litera-
re. – 2018. – Nr 6. – P. 12-15. 

Vasiliu, Gabriela. Ipostazele 
râsului în proza lui Marin Preda / 
Gabriela Vasiliu // Limbă şi litera-
tură. – 2012. – Nr 1/2. – P. 75-82. 

Vlădescu, Andreea. Marin Pre-
da : arpegii pe claviatura fantasti-
cului / Andreea Vlădescu // Voci în 
labirint : studii critice şi de literatu-
ră comparată. – Bucureşti : [S. n.], 
2013. – P. 100-107. 

Larisa Bulat
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Ion PODUBNÂI
1932-2011

Medic anatomist topo-
graf, doctor în ştiinţe me-
dicale, profesor universitar. 

S-a născut la 6 august 
1932 în satul Drăguşeni, ju-
deţul Bălţi, România (azi ra-
ionul Străşeni). A decedat la 
9 august 2011, la Chişinău.

După absolvirea Şcolii 
generale din satul natal şi 
a Şcolii de Felceri şi Moa-
şe din oraşul Bălţi (1951) 
devine student la Institu-
tul de Stat de Medicină din 
Chişinău (azi Universitatea 
de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”), pe 
care îl absolveşte cu menţi-
une în 1957. Este repartizat 
la Catedra chirurgie opera-
torie şi anatomie topografi -
că, în cadrul căreia a activat 
mai mult de jumătate de 
secol, în calitate de asistent, 
conferenţiar, profesor uni-
versitar (1993), şef  de cate-
dră (1987-1999).

A fost unul dintre cama-
razii de idei ai profesorului 
Nicolae Testemiţanu. 

În 1965 a susţinut teza de 
doctor cu tema: „Архитек-
тоника лёгочных сосудов 
в раннем онтогенезе и 
при пневмонии у детей 
первых двух лет жизни”. 
A publicat peste 200 de lu-
crări ştiinţifi co-didactice. A 
fost îndrumător la elabo-
rarea tezelor de doctorat şi 

postdoctorat în domeniu, a 
pregătit o serie de medici şi 
farmacişti profesionişti, de 
cercetători pasionaţi în do-
meniul medicinii.
Şi-a desfăşurat activitatea 

alături de personalităţi no-
torii din domeniu: Timofei 
Moşneaga, Eugen Popuşoi, 
Leonid Cobâleanschi, Ghe-
orghe Ghidirim, Dumitru 
Croitoru etc. A ţinut pre-
legeri şi lecţii practice, s-a 
ocupat de cercetarea ştiin-
ţifi că.

A urmat, în diferite etape, 
stagii de perfecţionare la 
Moscova, Sankt Petersburg, 
Kiev etc., ţinând în repetate 
rânduri referate de speciali-
tate la foruri internaţionale, 
care au fost înalt apreciate 
de comunitatea medicală 
internaţională.

Dispune în palmaresul 
său de invenţii şi inovaţii, de 
rezultatele muncii sale inte-
resându-se pe parcurs sa-
vanţi din Germania, Franţa, 
dovadă fi ind coresponden-
ţa pe care a întreţinut-o cu 
unii dintre aceştia.

Pentru munca depusă pe 
altarul medicinii şi în acti-
vitatea socială pe parcursul 
multor ani a fost apreciat şi 
decorat cu diplome şi me-
dalii de stat, titlul onorifi c 
„Om Emerit” din Republi-
ca Moldova, precum şi de 
ordinul „Gloria Muncii”.

Bibliografi e:
Culegere de scheme la anato-

mia omului = Сборник схем по 
анатомии человека = Collection 
of schemes for human anatomy 
[Resursă electronică] : [pentru 
uzul studenţilor] / recenzenţi Piotr 
I. Lobco, Ion Podubnâi // https://
l ibrary.usmf.md/sites/default/
fi les/2020-09/ Cul._de_ sche-
me_ la A.O._2019. pdf (acce-

sat:25.10.2021).
***

Ababii, Ion. Ion Podubnâi – 75 
de ani / Ion Ababii // Curierul medi-
cal. – 2007. – Nr 4. – P. 79.

Ababii, Ion. Om al acţiunii, al 
faptei benefi ce : [Ion Podubnâi, 
prof. univ.] / Ion Ababii // Moldova 
suverană. – 2002. – 7 aug. – P. 3.

Baciu, Gheorghe. Podubnâi, 
Ion // Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : [S. n.], 2012. – 
P. 134.

Ion Podubnâi [Resursă electro-
nică] // https://sanatatea.com/pub/
medici/1077-ion-podubnai.html 
(accesat: 25.10.2021).

Larisa Bulat

Vladimir DARIE
1952

Istoric, jurnalist şi politi-
cian, deputat în primul Par-
lament al Republicii Moldo-
va (1990-1994), semnatar al 
Declaraţiei de Independen-
ţă din 1991.

S-a născut la 7 august 
1952, în satul Suruceni, 
raionul Ialoveni.

După absolvirea şcolii 
medii, şi-a făcut studiile la 
Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de 
Istorie (1969-1974), după 
care, în 1974-1985, a fost 
numit director al Muzeu-
lui „Serghei Lazo”, iar în 
1985-1987 – şef  al Direcţiei 
cultură a raionului Orhei şi 
vicepreşedinte al raionului. 

În 1990 a fost ales pe 
bază democratică de alter-
nativă deputat în Primul 
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Parlament al Republicii 
Moldova, fi ind membru al 
Comisiei pentru drepturile 
omului şi relaţiile naţionale.

Ulterior a fost primar al 
oraşului Orhei (1990-1991), 
consilier al preşedintelui 
Republicii Moldova, Mir-
cea Snegur (1991-1993) 
şi redactor al ziarului „Li-
bertatea”, director general 
al postului de televiziune 
„Catalan” (1998-2001) şi 
primar al satului Suruceni 
(2003-2007). 

Din 2009 până în prezent, 
este Director General al 
Agenţiei „Moldpres”.

În 2012, în colaborare cu 
maestrul fotograf  Mihai 
Potârniche, a editat lucra-
rea monumentală „Croni-
ca Basarabiei: 1918-1944”, 
care cuprinde mărturii din 
presa timpului şi fotografi i 
de epocă, prezentând două 
viziuni asupra realităţii din 
acei ani: din presa româ-
nească şi din cea de peste 
Nistru. Cu această ocazie, 
ziarul „Timpul” l-a desem-
nat Omul săptămânii.

Membru al Frontului 
Popular din Moldova şi al 
Partidului Liberal Demo-
crat din Moldova.

În 1996 a fost distins cu 
Medalia „Meritul Civic”, iar 
în 2012 a fost decorat cu 
„Ordinul Republicii”. 

Bibliografi e selectivă:
Darie, Vlad. Cronica Basara-

biei 1918-1944 : mărturii din pre-
sa timpului şi imagini de epocă / 
Vlad Darie, Mihai Potârniche. – 
Chişinău : Moldpress, 2012. – 
432 p. : fot.

Parlamentul independenţei / co-
ord. proiect: Pantelei Sandulachi, 
Vlad Darie ; fot.: Mihai Potârniche ; 
graf.: Simion Zamşa. – Chişinău : 
[S. n.], 2010. – 432 p. : fot.

Republica Moldova : ghid turis-
tic = Republic of Moldova : Travel 
Guide = Республика Молдова : 
туристический путеводитель / 
idee şi concepţie: Vlad Darie, 
Mihai Potârniche ; text: Ioan Mâ-
născurtă [et al.] ; trad.: Dorin 
Popuşoi (engl.), Viorica Stanila 
(rusă). – Chişinău : Moldpress, 
2013. – 184 p. : fot.

Tratate Internaţionale la care Re-
publica Moldova este parte / coord. 
şi colab.: Vladimir Darie [et al.]. – 
Chişinău : [S. n.], 2015-2016. – Vol. 
44 : (2008-2009). – 2015. – 504 p. ; 
Vol. 45 : (2006-2010). – 2015 – 504 
p. ; Vol. 46 : (2006-2010). – 2015. – 
504 p. ; Vol. 47 : (1999-2010). – 
2015. – 488 p. ; Vol. 48 : (2008-
2010). – 2016. – 519 p. ; Vol. 49 : 
(1992-2013). –  2016. – 480 p. ; Vol. 
50 : (2006-2012). – 2016. – 536 p. ; 
Vol. 51 : (2006-2013). – 2016. – 
464 p.

***
Omul săptămânii : Vlad Darie // 

Timpul. – 2012. – 16 noiem. – P. 4.
Ţopa, Tudor. Vladimir Darie / 

Tudor Ţopa // Localităţile Republi-
cii Moldova : itinerar documentar-
publicistic ilustrat. Vol 12 : Să-Sv. – 
Chişinău : Draghiştea, 2014. – 
P. 639-640.

Larisa Bulat

 Alexie NACCO
1832-1915

Istoric basarabean.
Născut în s. Bălăneşti (azi 

r-nul Nisporeni), într-o fa-
milie de mici boieri moldo-
veni (10 august 1832 – ianu-
arie 1915). Studii militare la 
Sankt-Petersburg şi univer-
sitare la Odessa, unde a ac-
tivat în calitate de profesor, 
apoi şi în mai multe struc-
turi administrative basara-

bene. Căsătorit, în 1858, cu 
Olga Gurţeva. A elaborat şi 
a publicat un şir de lucrări 
dedicate istoriei Basarabiei. 
Deşi în scrierile sale s-a pla-
sat pe poziţii pro-imperiale 
ruse, acestea conţin valo-
roase informaţii privitoare 
la evoluţia istorică a Basa-
rabiei, mai cu seamă după 
1812. A manifestat interes 
faţă de literatură, scriind 
versuri în limba română 
cu caractere latine, rămase 
în manuscris. A tradus din 
poeţii ruşi I. Krâlov şi M. 
Lermontov.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. –
Chişinău, 2007. – P. 240-241.

Bibliografi e:
Накко, Алексей. Бессараб-

ская область со времени при-
соединения ее к России по Бу-
харестскому миру 1812-го года : 
В историческом, экономическом 
и статистическом отношениях : 
23 февраля 1879 г. / Алексей 
Накко. – Кишинев : [S. n.], 1879. – 
507 p.

Накко, Алексей. История Бес-
сарабии с древнейших времен : 
B 2-х честях. Часть 1-ая / Алек-
сей Накко. – Одесса : Типогр. 
Ульриха и Шульце, 1875. – 
901 p. 

Накко, Алексей. История Бес-
сарабии с древнейших времен : 
B 2-х честях. Часть вторая. Кни-
га четвертая : нашествие Батыя 
до Бухарестскаго мира 1241-
1812 / Алексей Накко. – Одес-
са : Типогр. Ульриха и Шульце, 
1876. – 448 p.

**Накко Алексей. Очерк граж-
данского устройства Бессараб-
ской области с 1812 по 1828 г. – 
Одесса : [Б. и.], 1900. – 113 с.

**Накко, Алексей. Очерки 
гражданского управление в Бес-
сарабии, Молдавии и Валахии 
во времена русско-турецкой 
воины 1806-1812. – Одесса : 
[Б. и.], 1879. – 42 с. 

***
Jarcuțchi, Ion. Alexie Nacco // 

Jarcuțchi, Ion. Comisia Gubernia-
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lă științifi că a Arhivelor din Basa-
rabia (sf. sec. XIX-încep. sec. XX) 
/ Ion Jarcuţchi ; Institutul de Studii 
Enciclopedice. – Chișinău : Inst. 
de Studii Enciclopedice, 2012. – 
P. 134-135.

Andrei Eșanu

Valentina SAVIŢCHI
1927-2020

Solistă de operă (soprană 
lirică), lied şi muzică popu-
lară, Artistă a Poporului din 
Republica Moldova.

S-a născut la 10 august 
1927, în oraşul Chişinău. 
S-a stins din viaţă la 9 mar-
tie 2020, la Chişinău. A în-
ceput să cânte de mică, fi -
ind îndrumată de sora mai 
mare Tamara Ciobanu, cân-
tăreaţă de operă şi muzică 
populară.

A absolvit şcoala primară, 
apoi a învăţat un semestru 
la Liceul Eparhial. La liceu 
a luat lecţii de muzică cu 
dirijorul Alexandru Cristea. 
A cântat în corul eparhial, 
dirijat de A. Cristea, şi în 
corul Catedralei, dirijat de 
M. Berezovschi. A urmat 
studiile la Liceul „Jeanne 
d’Arc”.

Studiile muzicale le-a fă-
cut la Conservatorul din 
Chişinău (1945-1954) cu 
Lidia Babici (canto). În anii 
de studenţie s-a produs în 
spectacolele organizate de 
Studioul de Operă de pe 
lângă Conservator, înfi inţat 
în 1945. A evoluat în spec-

tacolele „Logodnica ţaru-
lui” de N. Rimski-Korsakov 
(Marfa), „Tânăra gardă” de 
Iu. Meitus (L. Şevţova), co-
mediile „Covorul Ilenei” şi 
„În văile cu vii” (Mariţa).

În anii 1947-1952 este 
solistă la Radio Chişinău, 
în perioada anilor 1952-
1986 – solistă la Teatrul 
Moldovenesc de Operă şi 
Balet (în prezent Teatrul 
Naţional de Operă şi Ba-
let „Maria Bieşu”). Graţie 
vocii irepetabile a realizat 
mai multe roluri principale, 
precum: Floricica („Gra-
zovan” de D. Herschfeld), 
Stela („Vânt de libertate” 
de I. Dunaevski), Olesea 
(„Trembita” de I. Miliu-
tin), Gilda („Rigoletto” 
de G. Verdi), Desdemona 
(„Otello” de Ch. Gounod), 
Prilera („Damă de pică” de 
P. Ceaikovski), Mimi („Boe-
ma” de G. Puccini), Micaela 
(„Carmen” de G. Bizet)., 
Margareta („Faust” de Gh. 
Gounod), Violeta („Travia-
ta” de G. Puccini). A inter-
pretat lieduri şi romanţe de 
M. Glinka, P. Ceaikovski, 
S. Rahmaninov, R. Schu-
mann şi de compozitori 
moldoveni G. Muzicescu, 
Şt. Neaga, E. Coca, A. Stâr-
cea. Studioul Radiofuziunii 
Moldoveneşti deţine zeci de 
înregistrări ale acestei voci 
fermecătoare soprano lirice 
de coloratură. Repertoriul 
ei includea muzică clasică, 
arii şi operete, muzică fol-
clorică.

A întreprins numeroase 
turnee artistice prin ţară şi 
în străinătate (Bucureşti, 
Sofi a, Budapesta, Praga, 
Viena, Belgrad, Moscova, 
Sankt-Petersburg).

Studioul „Telefi lm-Chişi-
nău” a lansat fi lmul „Cântă 

Valentina Saviţchi”, în re-
gia lui Constantin Croitor 
(1977). Filmul documentar 
„Surorile”, despre activita-
tea artistică a surorilor Ta-
mara Ciobanu şi Valentina 
Saviţchi, regizat de Iacov 
Burghiu, a fost realizat în 
anul 1978 la studioul „Mol-
dova Film”.

În anul 1955 a devenit 
membru al Comitetului 
pentru apărarea păcii. A 
fost preşedinte al Ligii Ve-
teranilor Scenei. Membră a 
Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicienilor din Moldova.

Diplomată şi laureată a 
concursurilor internaţiona-
le la Festivalurile Mondiale 
ale Tineretului şi studenţi-
lor de la Varşovia (1955) şi 
Moscova (1957). Deţină-
toare a ordinului Drapelul 
Roşu de Muncă, medalia 
„Pentru vitejie în muncă” 
(1970), medalia Veteran 
al Muncii (1985), Ordinul 
Republicii (1996), medalia 
„Eugeniu Ureche” a Uni-
unii Teatrale din Moldo-
va. Artistă a Poporului din 
RSSM (1964). 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 211-212; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 206; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 297.

Bibliografi e selectivă:
Andrieş-Tabac, Silviu. Saviţchi 

Valentina // Femei din Moldova : 
Enciclopedie / Silviu Andrieş-Ta-
bac. – Chişinău : Museum, 2000. – 
P. 250.

Buzilă, Serafi m. Saviţchi Va-
lentina // Interpreţi din Moldova. / 
Serafi m Buzilă. – Chişinău : [S. n.], 
1996. – P. 377-378.

Constantin, Dan. Viaţă şi cân-
tec : [despre Valentina Saviţchi, 
cântăreaţă de operă : popas jubi-
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liar] / Dan Constantin // Moldova 
suverană. – 1997. – 6 aug. – P. 1. 

Dănilă, Aurelian. Valentina Sa-
viţcaia / Aurelian Dănilă. – Chişinău : 
Cartea Moldovei, 2007. – 112, 
[68] p. : foto.

Petrencu, Anatol. Doamna Va-
lentina Saviţchi despre Chişinăul din 
anii războiului [Resursă electronică]  / 
Anatol Petrencu  // http://anatolpe-
trencu.promemoria.md/?p=1921 
(accesat: 14.09.2021).

Pojar, Serghei. Primadona : 
[Valentina Saviţchi, 80 de ani de 
la naştere] / Serghei Pojar // Mol-
dova. – 2008. – Nr 2. – P. 19-20.

Valentina Saviţchi – 90 de ani 
de la naştere [Resursă electro-
nică] // http://audiovideotecanati-
onala.blogspot.com/2017/08/va-
lentina-savitchi-90-de-ani-de-la.
html (accesat: 14.09.2021).

Tatiana Caprianu

Aurel MARINCIUC
1932-2020

Fizician, doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice, confe-
renţiar universitar, bibliofi l.

S-a născut la 10 august 
1932, într-o familie de pe-
dagogi din satul Crişcăuţi, 
judeţul Soroca (azi, raionul 
Donduşeni). S-a stins din 
viaţă la 13 ianuarie 2020, la 
Chişinău.

După terminarea şcolii 
medii, şi-a făcut studiile la 
Facultatea Fizico-Matema-
tică a Universităţii de Stat 
din Moldova (1950-1955), 
ulterior activând ca lector 
la Institutul Pedagogic din 
Tiraspol (1955-1956), la 
Universitatea de Stat  din 
Chişinău (1958-1959) şi co-

laborator al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (1959-
1964). 

În 1964, împreună cu 
Sergiu Rădăuţan a partici-
pat la întemeierea Institutu-
lui Politehnic din Chişinău 
(azi, Universitatea Tehnică 
a Moldovei), unde a activat 
ca conferenţiar (1964), şef  
al Catedrei de Mecanică 
Teoretică (1964-1969), de-
can (fondator) al Facultăţii 
de Mecanică (1965-1967), 
decan (fondator) al Facul-
tăţii de Electrofi zică (1967-
1969). 

A fost redactorul ziaru-
lui instituţional „Inginerul” 
(1976-1982), autor per-
manent al ziarului UTM 
„Mesager Universitar”. În 
anii 1985-1991 s-a afl at în 
deplasare în Republica Gu-
ineea, unde a predat la Uni-
versitatea din Conakry. 

A fost membru al Co-
legiului de redacţie al Ca-
lendarului Naţional, editat 
de Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova (din 
2003). 

Alături de rectorii Nico-
lae Testimiţanu şi Sergiu 
Rădăuţanu, a contribuit, în 
anii 60-70, la promovarea 
studenţilor moldoveni, în 
condiţiile când aceştia erau 
minoritari în toate instituţi-
ile de învăţământ superior 
din RSSM. Astfel, în 1970 
au fost înmatriculaţi la Po-
litehnică aproximativ 5000 
de studenţi moldoveni. De 
asemenea, a contribuit la 
traducerea a zeci de manu-
ale în limba română şi la 
introducerea limbii române, 
ca limbă de predare la mul-
te discipline, care se predau 
doar în limba rusă. A parti-
cipat activ la mişcarea pen-
tru renaşterea naţională de 

la sfârşitul anilor ’80 şi înce-
putul anilor ’90.
Şi-a adus aportul la sal-

varea clădirii fostului Liceu 
de băieţi „B. P. Hasdeu”, 
în prezent sediul Muzeului 
Naţional de Istorie a Mol-
dovei (1983).

În paralel cu activitatea 
didactică, s-a dedicat tărâ-
mului editorial-publicistic. 
A contribuit la editarea mai 
multor albume a Universi-
tăţii Tehnice din Chişinău şi 
a numeroaselor anuare pen-
tru perioadele 1964-2004, 
2009, 2014, 2015. 

Pasionat de istoria nea-
mului, inclusiv a Chişinău-
lui, a contribuit inclusiv la 
publicarea volumului „Cen-
trul Istoric al Chişinăului.” 
(2009)

Ca prieten al biblioteca-
rilor, a făcut donaţii de se-
rii întregi de cărţi la bibli-
otecile din Chişinău, Iaşi, 
Soroca, Clişcăuţi, inclusiv 
cincizeci de volume din 
opera lui Voltaire în limba 
franceză. O mare parte din 
biblioteca personală a ajuns 
în fondurile Bibliotecii Na-
ţionale a Moldovei.

Cavaler al Ordinului de 
Onoare al Republicii Mol-
dova (2014), distins cu cea 
mai înaltă decoraţie guver-
namentală a Republicii Gu-
ineea, unde a predat cursuri 
(în limba franceză) la Uni-
versitatea din Conakry între 
1988-1991, şi cu Diploma 
de Onoare a Universităţii 
Conakry (1991). Este Lau-
reat al Premiului GALEX 
al Bibliotecii Naţionale a 
Republicii Moldova (2015).

A se vedea şi articolele din „Ca-
lendar Naţional 2007”. – Chi-
şinău, 2007. – P. P. 238-240; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 298.
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Simpozion_Cucuteni_5000_Re-
d i v i v u s _ 2 0 2 0 _ p g 2 2 6 - 2 2 9 .
pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(accesat: 25.10. 2021).

Dulgheru, Valeriu. Profesorii 
pleacă în neuitare... : [Aurel Marin-
ciuc – profesor, fi zician, publicist, 
bibliofi l (10 august 1932 – 13 ia-
nuarie 2020) / Valeriu Dulgheru // 
Literatura şi arta. – 2020. – 16 ian. – 
P. 8. 

Ladaniuc, Victor. Aurel Marin-
ciuc / Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa // 
Localităţile Republicii Moldova : 
itinerar documentar-publicistic 
ilustrat. Vol 5 : Cos-Dră. – Chişi-
nău : Draghiştea, 2005. – P. 267.

Larisa Bulat                                

Bibliografi e selectivă:
*Ivanova, L. A. Activizarea pro-

cesului de cunoaştere la studierea 
fi zicii : pentru învăţători / L. A. Ivano-
va ; trad. de Aurel Marinciuc. – Chi-
şinău : Lumina, 1985. – 160 p.

**Marinciuc, A. E. Introducere 
în mecanica cuantică / A. E. Ma-
rinciuc, A. I. Casian, M. C. Copla-
giu. – Chişinău : Institutul Politeh-
nic, 1991.

Marinciuc, Aurel. Universita-
tea Tehnică a Moldovei (1964-
2014) : album jubiliar – 50 ani / 
Aurel Marinciuc ; red.: Eugenia 
Balan ; fotogr.: Dorian Saranciuc. – 
Chişinău : [S.n.], 2014. – 20 p. : 
il., fot.

Universitatea Tehnică a Moldo-
vei (1964-2014) : 50 de ani de în-
văţământ superior ingineric / col. 
de red.: Ion Bostan, Petru Todos ; 
coord. şi aut. de texte Aurel Ma-
rinciuc, Stela Balan. – Chişinău : 
Combinatul Poligrafi c, 2014. – 
378 p. : fot.

***
Marinciuc, Aurel. Cartea-mo-

nument de cultură europeană : 
[interviu cu Aurel Marinciuc des-
pre Eufrosinia Kersnovski, fi ică 
de boieri] / consemnare:  Rodica 
Mahu // Jurnal de Chişinău. – 
2008. – 25 ian. – P. 18.

Marinciuc, Aurel. Fenomenul 
Eufrosinia Kersnovski / Aurel Ma-
rinciuc // Cugetul. – 2007. – Nr 1. – 
P. 51-55. 

***
Bulat, Nicolae. Aurel Marinciuc 

şi Simion Carp – laureaţi ai Pre-
miului GALEX / Nicolae Bulat // 
Observatorul de Nord. – 2015. – 
8 mai. – P. 6.

Colesnic, Iurie. Profesorul Au-
rel Marinciuc, matematicianul fu-
rat de vraja cărţilor // Bibliologi, bi-
bliofi li şi colecţionari basarabeni. / 
Iurie Colesnic ; ed. îngrijită de 
Veronica Cosovan. – Chişinău : 
BNRM, 2019. – P. 187-189.

Colesnic, Iurie. Profesorul pro-
fesorilor noştri [Resursă electroni-
că] / Iurie Colesnic // https://www.
zdg.md/reporter-special/oameni/
profesorul-profesorilor-nostri/ (ac-
cesat: 25.10.2021).

Dulgheru, Valeriu. Aurel Marin-
ciuc, unul din fondatorii Politehnicii 
basarabene, mare enciclopedist şi 
patriot [Resursă electronică] / Vale-
riu Dulgheru  // http://repository.utm.
md/bitstream/handle/5014/10953/

Mihail  VAKULOVSKI
1972

Autor, blogger, drama-
turg, eseist, poet, om de 
cultură, romancier, scriitor 
şi traducător român con-
temporan, originar din Re-
publica Moldova, dar care 
trăieşte şi activează în Ro-
mânia. 

Născut pe 10 august 
1972 la Chişinău (URSS), 
într-o familie de fi lologi 
(tatăl, Alexei, şi fratele, 
Alexandru, fi ind scriitori, 
iar mama, Sofi a, profesoa-
ră, precum şi bunicii). În 
1994 absolveşte Facultatea 
de Filologie a Universităţii 
de Stat din Moldova (Chi-
şinău), în 2002 îşi susţine 
doctoratul la Universitatea 
Bucureşti (conducător şti-
inţifi c: Nicolae Manolescu).

Volume publicate: „Ne-
muritor în păpuşoi” (po-

ezie, Editura Arc, Chişi-
nău, 1997; ediţia a II-a, 
Editura Vinea, Bucureşti, 
2006; ediţia a III-a, Editu-
ra Casa de Pariuri Literare, 
2020);  „Nicolae Manoles-
cu” (monografi e, Editura 
Aula, Braşov, 2000): „Caiet 
cu zmei de care n-am mai 
ridicat niciodată nici măcar 
în copilărie” (poezie, cu un 
comentariu grafi c de Dan 
Perjovschi, Biblioteca de 
Poezie, Bucureşti, 2002); 
„TU”, cu Alexandru Vaku-
lovski (Biblioteca de Poezie, 
Bucureşti, 2002); „Tatua-
je” (poezie, Editura Vinea, 
Bucureşti, 2003); „odada” 
(poezie, Editura Vinea, Bu-
cureşti, 2004; ediţia a II-a, 
2009); „Holocaustul evrei-
lor români. Din mărturiile 
supravieţuitorilor” (istorie, 
Editura Polirom, 2004); „ 
Piatra lui Sisif  sub limba 
lui Demostene” (poezie, 
Editura Pontica, Bucureşti, 
2005); „ИЛЬ ПЛЁ” (po-
ezie, Biblioteca Argeş, Pi-
teşti, nr. 12, aprilie, 2006); 
„ Autobiografi e” (poezie, 
Biblioteca Stare de Urgen-
ţă, Chişinău, 2009); „nEU-
ROCHIRURGIE” (teatru, 
Editura Vinea, Bucureşti, 
2010); „Portret de grup cu 
generaţia „optzeci” (Poezia) 
(critică literară, Editura Tra-
cus Arte, Bucureşti, 2010); 
„Tovarăşi de cameră. Stu-
dent la Chişinău” (rockman, 
Editura Cartea Româneas-
că, Bucureşti, 2011; ediţia 
a II-a, Editura Casa de Pa-
riuri Literare, 2020); „Zece 
basarabeni pentru cultura 
română. Interviuri cu tine-
rii dintre milenii” (Editura 
Casa de pariuri literare, Bu-
cureşti, 2011), „Portret de 
grup cu generaţia „optzeci” 
(Interviuri) (Editura Tracus 
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Este fondator al revistei 

web Tiuk! k-avem kef  (tiuk.
reea.net), pe care-o reali-
zează din 2001, împreună 
cu Alexandru Vakulovski, 
Carmina Vakulovski şi Dan 
Perjovschi, fondatorul şi 
realizatorul CenaKLUbului 
TIUK!

Este membru al Asociaţi-
ei Scriitorilor Profesionişti 
din România (ASPRO) şi 
al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova.

Mihail Vakulovscki deţine 
o serie de premii literare şi 
culturale importante: Pre-
miul Uniunii Scriitorilor şi 
Premiul Soros pentru „Ne-
muritor în păpuşoi” (1997); 
Marele Premiu Undergro-
und Literar pentru Manage-
ment Cultural Performant 
(2001); Premiul Undergro-
und „Zona alternativă“ 
pentru „Biblioteca Tiuk!“ 
(2002); Premiul pentru 
Traducere (Tomis, 2009); 
Premiul „Timpul” (Chişi-
nău) pentru cartea de cri-
tică literară a anului (2010); 
Premiul de critică la Salo-
nul Internaţional de Carte 
de la Biblioteca Naţională 
din Chişinău (2011) pentru 
„Portret de grup cu gene-
raţia „optzeci” (Poezia) ; 
Premiul Interviuri culturale 
al Salonului Internaţional 
de Carte din Chişinău 2012 
pentru „Zece basarabeni 
pentru cultura română. 
Interviuri cu tinerii dintre 
milenii”; Premiul Proză –„ 
Noii Barbari” pentru „Bi-
blidioteca” (2012); Premiul 
„Nichita Stănescu” la Salo-
nul Internaţional de Carte 
Chişinău, 2014, pentru „Ri-
duri”; Premiul pentru Pro-
ză pentru anul literar 2015, 
oferit de Biblioteca Ştefan 
cel Mare, Chişinău; câşti-

gătorul Premiului Librarul 
Anului, oferit de Festivalul 
Internaţional de Poezie şi 
Muzică „Poezia e la Bistri-
ţa” (2018). 

Bibliografi e selectivă:
Vakulovski, Mihail. Portret de 

grup cu „generaţia optzeci” : (Po-
ezia) / Mihail Vakulovski. – Bucu-
reşti : Tracus Arte, 2010. – 440 p.

Vakulovski, Mihail. Riduri / 
Mihail Vakulovski ; pref. Dumitru 
Crudu. – Bucureşti : Casa de pari-
uri literare, 2013. – 80 p.

Vakulovski, Mihail. Tata mă 
citește și după moarte : (Poveste 
18+ despre copilăria sovietică & 
despre copilăria Uniunii Sovietice) / 
Mihail Vakulovski. – Bucureşti : 
Humanitas, 2020. – 131 p.

Vakulovski, Mihail. Tovarăşi 
de cameră : Student la Chişinău / 
Mihail Vakulovski ; postf. de Con-
stantin Cheianu. – Bucureşti : Car-
tea Românească, 2011. – 275 p. 

Vakulovski, Mihail. Zece ba-
sarabeni pentru cultura română : 
Interviuri cu tinerii dintre milenii / 
Mihail Vakulovski ; cu il. de Dan 
Perjovschi. – Bucureşti : Casa de 
pariuri literare, 2011. – 140 p. : il. 

***
Vakulovski, Mihail. Două cărţi 

mari cu sfârşit oarecum ratat : 
„Copilul divin” de Pascal Bruckner 
şi „Bîntuiţii : un roman de poveşti” 
de Chuck Palahniuk // Viaţa Ro-
mânească. – 2007. – Nr 6/7. – 
P. 225-227.

Vakulovski, Mihail. Mihail Va-
kulovski : (Interviu în care între-
barea e înlocuită cu un cuvânt) / 
rubrică realizată de Moni Stănilă // 
Sud-Est Cultural. – 2021. – 
Nr 1. – P. 29-36.

Vakulovski, Mihail. Paşii taţilor 
noştri : Poem // Apostrof. – 2007. – 
Nr 8. – P. 24.

Vakulovski, Mihail. Ridurile 
lui Mihail Vakulovski : [interviu cu 
scriitorul Mihail Vakulovski, des-
pre lansarea vol. de poezie „Ri-
duri”] / interviu realizat de Aurelia 
Borzin // Ziarul Naţional. – 2013. – 
25 oct. – P. 18.

Vakulovski, Mihai. Scrisoare 
din oraşul care se naşte în singură-
tatea şi haosul sfârşitului lumii sau 
Despre lumea interioară a lumii ex-
terioare a lumii interioare a lui Călin 

Arte, Bucureşti, 2011); „Bi-
blidioteca” (Editura Casa 
de pariuri literare, Bucu-
reşti, 2012); „Tinerii dintre 
milenii (Interviuri)” (Ed. 
Ratio et Revelatio, 2013); 
Riduri (poezie, Ed. Casa de 
Pariuri Literare, Bucureşti, 
2013. Ediţia a II-a: 2017); 
„Cînd tatăl tău e mai în vâr-
stă decît tine exact de două 
ori” (Ed. Casa de Pariuri 
Literare, Bucureşti, 2015); 
„Tovarăşi de cameră. Doc-
torand la Bucureşti” (Casa 
de Pariuri Literare, 2015); 
„Vreau să cînt şi chiar cînt 
(13 interviuri cu Mihail Va-
kulovski)” (Casa de Pariuri 
Literare, 2015); „Dialoguri 
metalice”, cu Carmina Va-
kulovski (Casa de Pariuri 
Literare, 2017); „Tata mă 
citeşte şi după moarte (po-
Veste 18+ despre copilăria 
sovietică & despre copilăria 
Uniunii Sovietice)”, Editura 
Humanitas, 2020.  

Prezent în mai multe an-
tologii şi dicţionare din ţară 
şi din străinătate, traduceri 
în engleză, germană, rusă, 
franceză, italiană, catalană, 
greacă, lituaniană. A făcut 
parte din echipa naţională a 
României la Cupa Naţiuni-
lor de la Baku (2007) la jo-
cul intelectual „Ce? Unde? 
Când?”. Participant la di-
verse festivaluri culturale, 
conferinţe şi cenacluri naţi-
onale şi internaţionale. Tra-
ducător din literatura rusă 
(Vladimir Vîsotski, Bulat 
Ocudjava, Daniil Harms, 
Marina Vlady, Victor Ero-
feev, Vladimir Sorokin, 
Fraţii Presniakov, Venedikt 
Erofeev, Mihail Kononov, 
Zahar Prilepin, texte din 
muzica rock, Alexander Lit-
vinenko & Yuri Felshtinsky 
etc.). 
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Iulian CODĂU
1932-2002

Actor de teatru şi fi lm, 
poet, publicist, sculptor-tă-
ietor în lemn, Artist Emerit.

S-a născut la 13 august 
1932 în comuna Sofi a, ju-
deţul Bălţi (azi raionul Dro-
chia). S-a stins din viaţă la 
12 decembrie 2002, la Bălţi.

A absolvit Şcoala Peda-
gogică „Boris Glavan” din 
oraşul Bălţi.

A activat în calitate de se-
cretar responsabil la gazeta 
„Biruinţa” din Alexăndreni 
(1950-1953), şef  de studii la 
sanatoriul republican pen-
tru copii, şef  de club în Cu-
bolta, raionul Bălţi (azi raio-
nul Sângerei) (1953-1956).

A urcat pe scena teatru-
lui „Vasile Alecsandri” din 
Bălţi, fi ind parte a tânărului 
colectiv dramatic al trupei 
de limbă română cu piesa 
„Chiriţa în Iaşi sau Două 
fete şi-o neneacă” de Vasile 
Alecsandri, în regia lui Boris 
Harcenco (1957). A debutat 
cu rolul lui Bondici, alături 
de actorii Mihai Volontir şi 
Anatol Pînzaru.

A realizat circa 115 ro-
luri de teatru, fi ind antrenat 
practic în toate spectacole-

le din repertoriul teatrului. 
Cele mai reprezentative au 
fost ale lui Bârzoi din „Chi-
riţa în Iaşi”, Iţâc şi Damian 
în piesa „Iorgu de la Sada-
gura”, Talpă Lată din pie-
sa „Doi morţi vii”, vătavul 
din „Iaşii în carnaval” de V. 
Alecsandri, Dragomir din 
„Năpasta”, jupânul Dumi-
trache din „O noapte fur-
tunoasă” de Ion Luca Cara-
giale. A jucat de asemenea 
în 9 fi lme artistice regizate 
de Emil Loteanu, Valeriu 
Gagiu, Vlad Ioviţă, Victor 
Bucătaru. A fost regizor de 
spectacole şi traducător de 
piese. A montat două spec-
tacole pe scena bălţeană şi 
unul la secţia moldoveneas-
că a televiziunii din Cernă-
uţi şi a tradus 10 piese din 
limba rusă.

A desfăşurat o amplă ac-
tivitate de poet, publicist, 
traducător din limba rusă. 
Fiind elev şi-a manifestat 
aptitudinile de publicist, co-
laborând la ziarul „Luceafă-
rul roşu” din Bălţi. În anul 
1950 debutează ca poet cu 
prima sa poezie „Zâmbeş-
te lanul înspicat” la ziarul 
„Tinerimea Moldovei”. Au 
urmat versuri şi publicistică 
plasate în majoritatea ziare-
lor republicane. Circa 200 
de poezii, redactate pentru 
un viitor volum, au rămas 
în arhiva teatrului „Vasile 
Alecsandri”.

Din anul 1968 practică 
sculptura în lemn. Avea un 
talent deosebit de a vedea 
în obiectele din natură un 
chip, o imagine, un per-
sonaj. Colecţia de lucrări 
în lemn a actorului Iulian 
Codău se numeşte „Poezia 
rădăcini lor” şi cuprinde 109 
exemplare. 

Pe frontispiciul clădirii 
Teatrului Naţional „Vasile 

Alecsandri” din Bălţi sculp-
torul Iurie Horovschi a 
înfăţişat compoziţia sculp-
turală „Teatru”, care repre-
zintă trei actori – fondatori 
ai Teatrului bălţean: Mihai 
Volontir, Anatol Pânzaru şi 
Iulian Codău.

Artist Emerit (1991), la-
ureat al Premiului Uniunii 
Teatrale „Pentru întreaga 
activitate” (2002). 
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şi sculptorul-tăietor în lemn Iulian 
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pe obraz / Pavel Proca. – Chișinău : 
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Gabriela MELINESCU
1942

Poetă, artist plastic, pro-
zatoare şi traducătoare ro-
mână, respectiv suedeză, 
originară din România, sta-
bilită în Suedia.

S-a născut la 16 august 
1942 în Bucureşti. A absol-
vit Şcoala elementară şi Li-
ceul „Gheorghe Şincai” din 
Bucureşti (1960). Urmează 
cursurile Institutului Peda-
gogic (1960-1963), după 
care se înscrie la Faculta-
tea de Limbă şi Literatură 
Română a Universităţii din 
Bucureşti (1963-1967).

Începe activitatea profesi-
onală în calitate de redactor 
la publicaţiile „Femeia” şi 
„Luceafărul” (1967-1975). 

Din 1975 se stabileşte în 
Suedia, împreună cu soţul 
ei, editorul René Coeckel-
berghs.

Scrie poezie, cărţi pentru 
copii, memorialistică, re-
portaje, face traduceri în şi 
din suedeză. Artistă plas-
tică, autoare a numeroase 
picturi, gravuri, desene, 
ilustraţii de carte. Prezentă 
cu expoziţii personale de 
pictură şi gravură în Elveţia 
şi Suedia.

Debutează publicistic cu 
un grupaj de versuri în re-
vista „Luceafărul” (1959) şi 
editorial cu placheta „Ce-
remonie de iarnă” (1965). 
Opera sa cuprinde volume 

de poezie: „Fiinţele abstrac-
te” (1967), „Interiorul legii” 
(1968),  „Boala de origine 
divină” (1970), „Jurământul 
de sărăcie, castitate şi supu-
nere” (1972), „Îngânarea 
lumii” (1972), „Împotriva 
celui drag” (1975), „Casa 
de fum” (1982), „Oglinda 
femeii” (1986), „Lumină 
din lumină” (1993); eseis-
tică: 12 revelaţii (1974), 33 
de revelaţii (1998); romane: 
„Lögnens fader” (Tatăl min-
ciunii) (1977), „Vargarnas 
himlafard” (Urcarea lupilor 
la cer) (1981, 1993), „Re-
gina străzii” (1988, 1993), 
„Hemma utomlands” (Aca-
să printre străini) (2003), 
„Mamma som Gud” (Mama 
ca Dumnezeu) (2010); lite-
ratură pentru copii: „Catar-
gul cu două corăbii”, „Bo-
binocarii” (1969); nuvele: 
„Fagelmannen (Omul pa-
săre) (1991), Ruggningar” 
(Schimbare de pene) (1998), 
„Ghetele fericirii” (2006); 
memorialistică: „En solitär 
egoists dagbok” (Jurnalul 
unui egoist solitar (1982, 
2010), „Jurnal suedez”, 
Vol. I (2000, 2003), Vol. II 
(2002), Vol. III (2004), IV 
(2008) ş.a.

A tradus în română lu-
crările autorilor suedezi: 
Em. Swedenborg, August 
Strindberg, Birgitta Trotzig, 
Sig Dagerman şi în suedeză 
a autorilor români: Ileana 
Mălăncioiu, Al. Lungu şi 
Nichita Stănescu.

Membră a „Sveriges För-
fattar-förbundet” (Uniu-
nea Scriitorilor din Suedia) 
şi F.P.A. („Foreign Press 
Association of  Sweden”). 
Corespondent al „Români-
ei literare” în Suedia.

A benefi ciat de Bursa Fre-
drik Ström (1989), Bursa 

Academiei Suedeze (1990, 
1998-1999).

A fost apreciată în Româ-
nia şi Suedia cu premiile: 
„De bio”, Fondul Academi-
ei Suedeze (1989), premiul 
„Cartea anului” la Salonul 
de carte de la Cluj-Napo-
ca (1997), Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România 
(2000), Premiul Academi-
ei Române (2001), Premiul 
Nichita Stănescu al Acade-
miei Române (2002), Pre-
miul Albert Bonniers pen-
tru „opera omnia” (2002), 
Premiul Academiei suedeze 
pentru romanele „Omul 
pasăre” şi „Acasă printre 
străini” (2003), Premiul In-
stitutului Cultural Român 
pentru întreaga activitate 
(2004), Premiul Academiei 
suedeze pentru introdu-
cerea literaturii suedeze în 
străinătate (2005).
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Andrei BÂRSEANU
1858-1922

  
Etnograf, poet, folclo-

rist şi profesor universitar 
român, membru titular al 
Academiei Române, depu-
tat în Marea Adunare Na-
ţională de la Alba-Iulia, di-

rector al ASTREI.
S-a născut la 17 octom-

brie 1858, la Dârste, jude-
ţul Braşov (astăzi cartier al 
oraşului Braşov), în familia 
preotului Toma Bârsan. S-a 
stins din viaţă la 19 august 
1922, la Bucureşti.

A făcut studii gimnaziale 
şi liceale la Braşov (1870-
1878). A urmat studiile uni-
versitare de litere şi fi losofi e 
la Viena şi Munchen (1878-
1881). În perioada studen-
ţiei a fost preşedintele So-
cietăţii Studenţilor Români 
„România jună” din Viena.

Revenit în ţară, activea-
ză ca profesor secundar la 
gimnaziul din Braşov (1881-
1886). Din 1886 a fost pro-
fesor la şcoala comercială. 
Deţine funcţia de director 
adjunct (1889) şi director al 
şcolii comerciale din Braşov 
(1890). A activat în funcţia 
de co-rector al şcolilor me-
dii (1889), dirigent al Şcolii 
Comerciale Superioare din 
Braşov (până în 1893). A 
colaborat la prelucrarea şi 
editarea unor manuale de 
limba latină şi de geografi e. 
În 1905 se stabileşte cu tra-
iul la Sibiu, fi ind numit di-
rector al învăţământului.

Este autor de manuale 
şcolare. Preocupat fi ind de 
probleme legate de organi-
zarea la nivel a învăţămân-
tului, a publicat şi articole, 
între care „Istoria şcoalelor 
centrale române greco-or-
todoxe din Braşov” (1902). 
Această lucrare a fost pre-
miată de Academia Româ-
nă. A contribuit la alcătuirea 
„Enciclopediei române” cu 
studii de istorie literară, de 
obiceiuri şi literatură popu-
lară, de toponimie din zona 
Braşovului şi a Săcelelor.

Andrei Bârseanu a înte-

meiat şcoli săteşti, a tipărit 
abecedare, broşuri şi calen-
dare, a deschis biblioteci şi 
a editat revista „Şcoala şi 
familia”.

În paralel, a desfăşurat o 
intensă activitate literară, 
trimiţând versuri la „Albi-
na Carpaţilor”, „Convorbiri 
literare”, „Luceafărul” ş. a. 
La concursul lansat pentru 
realizarea imnului societăţii, 
imnul compus de Ciprian 
Porumbescu, pe versurile 
lui Andrei Bârseanu, „Pe-al 
nostru steag e scris unire” a 
fost premiat, devenind apoi 
un adevărat imn al unităţii 
naţionale a românilor.

Pasionat de folclor, a edi-
tat în colaborare cu fi lolo-
gul romanist ceh Ioan Ur-
ban Jarnik colecţia lui Ioan 
Micu-Moldovanu „Doine 
şi strigături din Ardeal” 
(1885), contribuind la cla-
sarea celor 1000 de piese, 
elaborarea notelor şi a pre-
feţei. A alcătuit două cule-
geri „Cincizeci de colinde” 
(1890) şi „O sută şi una de 
minciuni poporale din Ţara 
Ardealului” (1890). În stu-
diul „Poezia poporală ro-
mână” (1908) şi-a expus 
ideile privitor la folclor.

A fost membru cores-
pondent (1902), membru 
titular (1908), vicepreşe-
dinte al Academiei Române 
(1912). În perioada anilor 
1911-1922 a fost numit pre-
şedinte al Asociaţiei Tran-
silvănene pentru Literatura 
Română şi Cultura Popo-
rului Român (ASTRA). În 
anul 1918 este ales vice-
preşedinte al Marelui Sfat 
Naţional, iar mai târziu vi-
cepreşedinte al Consiliului 
Dirigent de la Sibiu. 
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 Raymund (Rajmund) 
PIOTROWSKI

1922-2009

Personalitate marcantă a 
lingvisticii ruse şi europene, 
doctor habilitat, profesor 

universitar, de origine po-
loneză.

S-a născut la 17 august 
1922, în localitatea Ru-
bejnaia, regiunea Donbas 
(actualmente în Ucraina). A 
decedat la 4 august 2009, la 
Sankt Petersburg.

Până în anul 1939 studi-
ază la şcoala medie de cul-
tură generală din Leningrad 
(azi Sankt Petersburg). Ur-
mează Facultatea de Filolo-
gie a Universităţii din acest 
oraş, avându-i ca profesori 
pe savanţii V.F. Şişmariov, 
L.V. Şcerba, R.A. Budagov, 
V. I. Propp. Din 1944 este 
doctorand la Catedra de 
fi lologie romanică. Doctor 
în fi lologie cu teza „Limba 
şi stilul Confesiunilor lui J. J. 
Rousseau” (1947). În 1956 
susţine teza de doctor ha-
bilitat în fi lologie, în cadrul 
Institutului de Lingvistică 
al Academiei de Ştiinţe a 
URSS cu tema „Formarea 
articolului în limbile roma-
nice”. 

Activitatea pedagogică 
a profesorului Rajmund 
Piotrowski începe în anul 
1947 pe post de şef  al Ca-
tedrei limbi romanice, con-
comitent decan al Facultăţii 
Limbi romanice a Institutu-
lui Pedagogic „Al. Herţen” 
din Sankt Petersburg (azi 
Universitatea Pedagocică 
Rusă de Stat „Al. Herţen” 
din Sankt Petersburg).

În perioada anilor 1957-
1959, locuieşte în oraşul 
Chişinău, timp în care a stu-
diat dialectologia şi foneti-
ca experimentală. Un mare 
merit al cercetătorului este 
activitatea intensă, prin me-
tode specifi ce unui savant 
romanist de mare prestigiu, 
în susţinerea promovării în 
Republica Moldova a gloto-

nimului Limba română. Re-
venit la Sankt Petersburg, 
este cercetător ştiinţifi c la 
Institutul de Lingvistică 
al Academiei de Ştiinţe a 
URSS.

Din 1966 revine la activi-
tatea de profesor al Institu-
tului Pedagogic „Al. Her-
ţen” din Sankt Petersburg, 
fi ind numit ulterior condu-
cător al Secţiei de lingvis-
tică aplicată şi conducător 
al grupului de investigaţii 
lingvistice. Concomitent, o 
perioadă îndelungată, pe-
riodic îndeplinea funcţia 
de profesor prin cumul la 
Catedra de lingvistică apli-
cată a Institutului Pedago-
gic „Al. Herţen” din Sankt 
Petersburg, la Universitatea 
din Celeabinsk, Universita-
tea Lingvistică din Minsk, 
Universitatea Tehnică din 
Tolyatti, unde citea cursu-
rile: „Introducere în ling-
vistică”, „Istoria ştiinţelor 
lingvistice” etc.

Primele sale cercetări 
sunt în domeniul stilisticii 
franceze: „Studii de stilisti-
că gramaticală a limbii fran-
ceze. Morfologia” (1956), 
„Studii de stilistică a limbii 
franceze. Morfologia şi sin-
taxa” (1960), „Formarea 
articolului în limbile ro-
manice. Alegerea formei” 
(1960), „Modelarea siste-
melor fonologice şi meto-
dele comparării sale” (1960), 
„Dimensiunile informa-
ţionale ale limbii” (1968), 
„Computerizarea predării 
limbilor” (1988) etc. Cu-
noscător al limbilor clasice, 
romanice, germanice şi sla-
ve, savantul lingvist a abor-
dat în cercetările sale toate 
compartimentele limbii: fo-
netică, morfologie, sintaxă, 
stilistică, dialectologie, ling-
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vistică generală, lingvistică 
matematică etc. A fondat şi 
dirijat grupul de cercetare 
„Statistica vorbirii”, alcătuit 
din specialişti din Peters-
burg, fostele republici ale 
URSS, Marea Britanie, Ger-
mania, SUA, Israel.

Participant la expediţiile 
dialectologice din Trans-
nistria (1946), colaborator 
al sectorului de dialectolo-
gie al viitorului Institut de 
Limbă şi Literatură al AŞM 
(1956-1958). A ţinut prele-
geri la Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. A 
colaborat cu Academia de 
Stat din Republica Moldo-
va, Universitatea Tehnică 
a Moldovei şi Universita-
tea Liberă Internaţională 
din Moldova. A predat un 
scurt curs de informatică 
şi lingvistică generală stu-
denţilor Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova 
(1998). A primit titlul de 
Doctor Honoris Causa al 
acestei universităţi (1998).

A fost conducător ştiinţi-
fi c la 134 de teze de doctor 
şi 14 teze de doctor habi-
litat. Autor a circa 420 de 
publicaţii ştiinţifi ce, 25 din 
ele fi ind traduse în Germa-
nia, SUA, Marea Britanie şi 
Japonia.

Deţinător a trei distincţii 
de stat din partea Republicii 
Polone.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 216-218; 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 416.
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Andrei 
HROPOTINSCHI

1942-2011
 

Critic literar, prozator, fol-
clorist, traducător, redactor.

S-a născut la 19 august 
1942, în satul Dângeni, ra-
ionul Ocniţa. S-a stins din 
viaţă la 1 august 2011, la 
Tiraspol.

După absolvirea şcolii ge-
nerale şi-a continuat studiile 
la Universitatea de Stat din 
Chişinău (1960-1965).

A activat la Institutul de 
Limbă şi Literatură al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldo-
vei (1965-1976). Aici, în 
anul 1973, îşi susţine teza de 
doctor în fi lologie la tema 
„Folclorismul nuveliştilor 
moldoveni”.

În perioada anilor 1977-
1986 a fost redactor-şef  la 
editurile „Cartea Moldove-
nească”, „Lumina”, „Lite-
ratura artistică”. În perioada 
anilor 1987-1988 activează 
la Uniunea Scriitorilor din 
Moldova, în 1988-1989 – la 
Studioul „Moldova-fi lm”, 
în 1989-1990 – la Teatrul 
Naţional „Mihai Emi-
nescu”. A fost colaborator 
al Institutului de Etnografi e 
şi Folclor al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (1991-
1993). Îndeplineşte funcţia 
de Consilier al Parlamen-
tului Republicii Moldova în 
perioada anilor 1993-1994 
şi 1997-1998. În 1994-1997 
este numit redactor-şef  la 
ziarul „Moldova Suverană”. 
Stabilit la Tiraspol, activea-
ză la Universitatea de Stat 
Nistreană „T. G. Şevcen-
co” în calitate de şef  de 
catedră, docent, doctor în 
ştiinţe (1999-2010). În pa-
ralel a fost redactor la ziarul 
„Adevărul”.

Activitatea de critic lite-
rar o începe în anul 1966 
prin publicarea de articole 
de critică literară, recenzii, 
schiţe. Este autor al cărţilor 
despre creaţia prozatorilor, 
poeţilor şi dramaturgilor 
moldoveni: „Evoluţia pro-
zei contemporane” (1978), 
„Refl ecţii critice” (1986), 
„Revelaţia slovei artistice” 
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(1979). A consacrat un stu-
diu monografi c activităţii li-
terare a scriitorului Vladimir 
Beşleagă cu titlul „Treptele 
creaţiei – trepte ale măies-
triei” (1981). În anul 1988 
a văzut lumina tiparului 
cartea „Problema vieţii şi a 
creaţiei”, o analiză a operei 
lui Ion Druţă. Prin ciclul de 
schiţe „Teleleu Tănasă” şi-a 
dezvăluit aptitudinile umo-
ristice. Pasionat de folclor, 
studiază, culege şi partici-
pă la pregătirea culegerilor 
folcloristice. Traducător din 
limba rusă a cărţilor „Jalnic 
cântă pitpalacul” de I. Ci-
grinov, „Sub cer de vară” de 
V. Bubniş şi a unei culegeri 
de folclor moldovenesc. A 
publicat articole şi recenzii 
despre cinematografi a şi 
arta teatrală din Moldova.

Bibliografi e selectivă:
*Hropotinschi, Andrei. Briga-

dirul : Schiță / Andrei Hropotin-
schi. – Chișinău : Literatura artisti-
că, 1977. – 48 p.

*Hropotinschi, Andrei. Evoluția 
prozei contemporane / Andrei Hro-
potinschi. – Chișinău : Literatura 
artistică, 1978. – 303 p.

*Hropotinschi, Andrei. Proble-
ma vieții și a creației : Studiu critic 
despre opera lui Ion Druță / Andrei 
Hropotinschi. – Chișinău : Litera-
tura artistică, 1988. – 342 p. 

*Hropotinschi, Andrei. Refl ecții 
critice / Andrei Hropotinschi. – 
Chișinău : Literatura artistică, 
1986. – 283 p.

*Hropotinschi, Andrei. Revelația 
slovei artistice / Andrei Hropotin-
schi. – Chișinău : Literatura artistică, 
1979. – 242 p.

*Hropotinschi, Andrei. Trepte-
le creației – trepte ale măiestriei : 
Studiu asupra creației literare a lui 
Vladimir Beșleagă / Andrei Hro-
potinschi. – Chișinău : Literatura 
artistică, 1981. – 240 p.

Păcală şi Tândală : Snoave 
populare / alcăt.: Andrei Hropo-
tinschi. – Ed. a 3-a. – Bucureşti : 
Litera, 2004. – 344 p. 

***
Hropotinschi, Andrei. Sub 

semnul regenerativ al poeziei 
românești / Andrei Hropotinschi // 
Literatura și arta. – 2003. – 13 
mar. – P. 5.

***
Ciocanu, Ion. Andrei Hropotin-

schi – dincolo de rătăciri / Ion Cio-
canu // Literatura şi arta. – 2013. – 
17 oct. – P. 5.

Hropotinschi Andrei // Dicţio-
narul scriitorilor români din Basa-
rabia : 1812-2010. – Ed. a 2-a, 
rev. şi compl. – Chişinău : Prut 
Internațional, 2010. – P. 298.

Țopa, Tudor. Andrei Hropo-
tinschi / Tudor Țopa // Localită-
ţile Republicii Moldova : Itinerar 
documentar-publicistic il. : În 15 
vol. Vol. 5 : Cos-Dră. – Chişinău : 
Draghiștea, 2005. – P. 521-522.

Ulici, Laurențiu. Hropotinschi 
Andrei / Laurențiu Ulici // Scriitori 
români din afara granițelor țării. – 
București : Uniunea scriitorilor 
prin Fundația Luceafărul, 1996. – 
P. 47-48.

Tatiana Caprianu

VARLAAM 
cca 1580/1590-1657

Mitropolit al Moldovei, 
teolog al Bisericii Ortodo-
xe, literat, cărturar, diplo-
mat, ctitor de aşezăminte 
religioase.

Mitropolitul Varlaam (nume 
de botez Vasile) s-a născut în 
jurul anului 1580. Provenea 
dintr-o familie de răzeşi din 
Borceşti, sat dispărut, situat 
lângă Târgu-Neamţ, potrivit 
unor surse, sau din din Bo-
loteşti, judeţul Vrancea, con-
form altora.

La schitul Zosin sau Zo-
sim, pe valea pârâului Secu, 

învaţă greaca şi slavona 
sub îndrumarea călugărului 
Dositei. Devine monah cu 
nume de Varlaam la mănăs-
tirea Secu. Fiind un bun po-
văţuitor, a ajuns pe treptele 
ecleziastice cele mai înalte, 
fi ind numit egumen al mă-
năstirii.

A fost unul din înteme-
ietorii limbii române litera-
re. În perioada stăreţiei la 
Secu, Varlaam traduce în 
româneşte primele lucrări: 
„Evangheliar”, „Psaltirea” 
şi „Scara („Leastviţa”) a 
lui Ioan Scărarul”, toate în 
1618. 

Pentru activitatea sa, a 
primit rangul de arhiman-
drit, iar domnitorul Miron 
Barnovshi (1626-1629 şi 
1633) l-a făcut duhovnicul 
său. Se pare că a fost pentu 
o perioadă scurtă şi stareţ 
la mănăstirea Dragomirna, 
ctitoria lui Anastasie Crim-
ca.

Ajungând sfetnic de în-
credere al domnitorului 
Miron Barnovschi, în anul 
1628, Varlaam este trimis 
la Kiev şi la Moscova în ve-
derea cumpărării de icoane 
pentru mănăstirile Drago-
mirna şi Bârnova. 

În anul 1632 devine mi-
tropolit al Moldovei, păsto-
rind până în anul 1653.

Pentru evlavia şi înţelep-
ciunea sa, în anul 1639, Var-
laam s-a numărat printre cei 
trei candidaţi propuşi pen-
tru ocuparea scaunului de 
Patriarh de Constantinopol. 

O dată cu venirea lui 
Vasile Lupu (1634-1653) 
în scaunul de domnitor al 
Moldovei, Varlaam a găsit 
sprijinul necesar pentru a 
începe o serie de realizări 
unice în istoria Moldovei.

Fiind sprijinit fi nanciar de 
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Vasile Lupu, în anul 1640 
Varlaam inaugurează prima 
tiparniţă românească din 
Moldova, pe care a instalat-
o la mănăstirea „Sfi nţii Trei 
Ierarhi” din Iaşi. Mitropoli-
tul Kievului, Petru Movilă, 
îi trimite primele matriţe şi 
meşteri tipografi , conduşi 
de ieromonahul Sofronie 
Pociaţki. La 20 decembrie 
1642, ieşea de sub tiparul 
din chiliile mănăstirii „Sf. 
Trei Ierarhi” din Iaşi, „Scri-
soarea de mulţumire a dele-
gaţilor greci la Sinodul de la 
Iaşi, din 1642”. În acelaşi an 
a apărut un „Catehism sla-
von”, o copie păstrându-se 
şi astăzi la Sankt Petersburg. 
Au mai fost tipărite urmă-
toarele lucrări: „Cazania”, 
„Cele şapte Taine”, „Răs-
punsul la Catehismul cal-
vinesc”, „Pravila lui Vasile 
Lupu” şi „Paraclisul Născă-
toarei de Dumnezeu”.

În perioada 15 septem-
brie-27 octombrie 1642,  
s-a întrunit un sinod, prin 
care s-a analizat şi aprobat, 
cu unele modifi cări, „Măr-
turisirea de credinţă a lui 
Petru Movilă”. Informaţii 
despre acest sinod avem 
din consemnările grecului 
Meletie Sirigul, participant 
la sinod, precum şi dintr-o 
scrisoarea în limba italiană 
a medicului danez Scocardi, 
de la curtea lui Vasile Lupu.

La 6 mai 1639, a fost 
sfi nţită biserica „Sf. Trei Ie-
rarhi” din Iaşi, o capodope-
ră a artei româneşti, ctitoria 
cea mai cunoscută a lui Va-
sile Lupu. Pictată câţiva ani 
mai târziu de 4 pictori ruşi, 
biserica a fost mult timp 
catedrală mitropolitană. În 
anul 1641, în aceasta bise-
rică, a adus moaştele Cu-
vioasei Parascheva, dăruite 

Domnului Moldovei Vasile 
Lupu de către Patriarhia 
Ecumenică de la Constan-
tinopol.

În 1640, mitropolitul în-
fi inţează la Iaşi o academie 
care i-a purtat numele şi 
care a fost organizată după 
modelul celei de la Kiev a 
mitropolitului Petru Movi-
lă. Profesorii de la academia 
ieşeană au fost trimişi de la 
Kiev, printre ei fi ind şi So-
fronie Pociaţki, fost rector 
al academiei kievene, care a 
devenit şi conducătorul ti-
pografi ei de la Iaşi. Deşi nu 
se păstrează prea multe do-
cumente ale vremii, se pre-
supune că ar fi  fost şi profe-
sori moldoveni la şcoala lui 
Varlaam. Materiile predate 
erau cele de la Kiev şi de 
la şcolile apusene: gramati-
ca, retorica, dialectica, arit-
metica, muzica, geometria, 
astronomia şi teologia. În 
1646, profesorii ruşi au fost 
înlocuţi cu greci, iar limba 
latină a fost schimbată cu 
cea greacă. 

În timpul păstoririi sale, 
Varlaam obţine o serie de 
benefi cii pentru preoţi: 
dreptul preoţilor de a fi  ju-
decaţi numai de instanţele 
bisericeşti, fără amestecul 
„dregătorilor domneşti”, 
scutiri de impozite şi alte 
privilegii, care au fost apro-
bate de Alexandru Iliaşi şi 
reînnoite în 1652 de Vasile 
Lupu. Măsurile luate în fa-
voarea preoţilor au schim-
bat mult viaţa acestora şi au 
contribuit din plin la îmbu-
nătăţirea vieţii parohiilor.

A primit vizita patriar-
hului Macarie al Antiohiei, 
care era însoţit de fi ul său, 
arhidiaconul Paul de Alep, 
de la care ne-au rămas mul-
te însemnări legate de viaţa 

politică, socială şi sprituală a 
Moldovei din secolu XVII.

După ce voievodul Vasi-
le Lupu a pierdut scaunul 
domnesc, în anul 1653, Mi-
tropolitul Varlaam, dornic 
de linişte şi de rugăciune, se 
retrage la mănăstirea sa de 
metanie, Secu. Acolo a mai 
trăit patru ani, în smerenie, 
în rugăciune şi în vieţuire 
sfântă, strămutându-se la 
veşnicele locaşuri în luna 
august a anului 1657. Toate 
cele agonisite în timpul vie-
ţii sale le-a dăruit Mănăstirii 
Secu. 

A fost înmormântat în 
zidul de miazăzi al bisericii 
Mănăstirii Secu.

La 12 februarie 2007, 
Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Română l-a tre-
cut în rândul sfi nţilor, rân-
duindu-i ca dată de pome-
nire ziua de 30 august/12 
septembrie. 

Cea mai însemnată 
din lucrările tipărite de 
mitropolitul Varlaam este 
„Carte românească de în-
văţătură la dumenecele de 
preste an, şi la praznice-
le împărăteşti şi la Svânţii 
mari”(„Cazania”), apărută 
la Iaşi, între anii 1641-164. 
Avea 506 foi, cu un „Cu-
vânt împreună cătră toată 
semenţia românească” al 
lui Vasile Lupu, un „Cu-
vânt cătră cetitoriu” scris 
de Varlaam şi cuprindea 54 
de cazanii la duminici şi 21 
la sărbătorile împărăteşti şi 
ale sfi nţilor, o parte din ele 
sunt  traduse sau prelucrate 
după cartea „Comoara” a 
mitropolitului grec Damas-
chin Studitul (1577).

Mitropolitul Varlaam a 
scris şi alte lucrări:  „Şapte 
Taine ale Bisericii”, apărută 
la Iaşi, în 1644, prelucrată 
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după opera retorului grec 
Toma Teofan Eleavulkos 
(sec.XVI); „Răspunsul îm-
potriva Catehismului calvi-
nesc”, tipărită probablil la 
Iaşi (după unii, la Dealu) în 
1645, cu 32 de foi, în care 
combatea un „Catehism 
calvinesc” tipărit la Alba 
Iulia, în 1645; „Scara” sau 
„Leastviţa” Sfântului loan 
Scăraru sau Sinaitul (1649), 
tradusă din slavă în română.
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Andrei. Cultură şi civilizaţie medi-
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Păcurariu, Mircea. Varlaam 
// Păcurariu, Mircea. Dicţionarul 
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Plămădeală Antonie. Contribu-
ţia Mitropolitului Varlaam la întoc-
mirea Cazaniei // Un veac de aur 
în Moldova (1642-1743), Chişinău-
Bucureşti. – 1996. – P. 36-45.

Ştrempel, Gabriel. Varlaam – 
teolog şi apărător al dreptei credin-
ţe // Revista de lingvistică şi ştiinţă 
literară. – 1994. – Nr 1. – P. 12-20.

Maxim Melinti

Nicolae BRÂNZILĂ
1932-2020

Istoric, doctor în istorie, 
conferenţiar universitar, 
ex-decan al Facultăţii de 
Bibliografi e şi Biblioteco-
nomie, director al Muzeului 
ASEM.

S-a născut la 20 august 
1932, în comuna Drepcăuţi, 
judeţul Edineţ (azi, raionul 
Briceni), în familia agriculto-
rilor Grigore şi Natalia Brân-
zilă. S-a stins din viaţă la 19 
decembrie 2020, la Chişinău.

A absolvit Şcoala medie 
nr. 1 din Lipcani şi Faculta-
tea de Istorie şi Filologie a 
Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă” din Chişinău. 

Este doctor în istorie. A 
susţinut la Moscova teza 
de doctor în ştiinţe pe tema 
„Relaţiile dintre muncitori, 
ţărani şi intelectuali în anii 
postbelici” (1970). Lucrea-
ză conferenţiar universitar 
la Institutul „Ion Creangă”, 
apoi conferenţiar universi-
tar la Universitatea de Stat 
a Moldovei. A fost primul 
decan al Facultăţii de Bibli-
oteconomie şi Bibliografi e 
(1972-1979). 

Sub conducerea lui N. 
Brânzilă s-a constituit şi s-a 
dezvoltat potenţialul ştiinţi-
fi c didactic al facultăţii. Au 
fost făcute eforturi în asi-
gurarea metodico-ştiinţifi că 
a disciplinelor prevăzute la 
profi lul Facultăţii de Biblio-

teconomie şi Bibliografi e, în 
aprofundarea conţinutului 
teoretic, încadrarea în pre-
darea disciplinelor cadrelor 
de bibliologi practicieni cu 
mare experienţă. Activita-
tea ştiinţifi că şi educativă 
era legată strâns de practica 
bibliotecilor. Anual erau în-
matriculaţi 100 de studenţi 
la staţionar şi 100 la secţia 
fără frecvenţă. Facultatea 
avea menirea să pregătească 
bibliotecari-bibliografi  cu 
studii superioare atât pen-
tru bibliotecile publice şi 
ştiinţifi ce din Moldova, cât 
şi din localităţile vecine din 
Ucraina (Ismail, Cernăuţi) 
cu populaţie majoritară ro-
mânească.

Din 1991, odată cu înfi in-
ţarea Academiei  de Studii 
Economice din Moldova, a 
fost transferat conferenţiar 
universitar la această insti-
tuţie şi director al muzeului 
ASEM. A avut multiple de-
plasări de serviciu în India, 
Nepal, Germania, Austria 
etc. A publicat peste 150 de 
lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 
monografi a „Alianţa făuri-
torilor”, broşuri, programe. 
A ţinut cursuri de istorie a 
românilor, de istorie a cul-
turii şi civilizaţiei. Eminent 
al Învăţământului Public 
din RSSM.
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Belostecinuc, Grigore. Doctori 
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Brânzilă, Nicolae. Doctori 
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„Ştiinţa” din RSSM. – Chişinău : 
[S. n.], 1987. – 19 p.

*Brânzilă, Nicolai. Pe calea in-
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de fi losofi e şi politologie. – Chişi-
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Brânzilă. – Chişinău : Universita-
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Brânzilă, Nicolae. Vestit cărtu-
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Moldova suverană. – 1991. – 
25 dec. – P. 3.
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Profesori şi discipoli. – Chişinău : 
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Drepcăuţi-Gvozdova. – Chişinău : 
Draghiştea, 2006. – P. 38.

Larisa Bulat

 Dimitrie 
BOLINTINEANU

(cca 1825-1872)

Poet, prozator, om politic 
şi diplomat român, partici-
pant la Revoluţia de la 1848.

S-a născut în anul 1825 
(din unele surse în anul 
1819), în Bolintinu Vale, ju-
deţul Ilfov (azi Bolintin-Va-
le, judeţul Gheorghiu). S-a 
stins din viaţă la 20 august 
1872, la Bucureşti.

În anul 1829, se stabileş-
te la Bucureşti, unde devi-
ne elev al şcolii Colţea. În 
1831, rămâne orfan de pă-
rinţi şi este educat de rude. 
Învaţă la Colegiul Sfântul 
Sava. Din anul 1841, a lu-
crat copist la Secretariatul 
Statului, în 1843 s-a angajat 
secretar la departamentul 
„pricinilor suditeşti”.

Devine celebru în urma 
debutului literar cu poemul 
„O fată tânără pe patul mor-
ţii”, publicat de Ion Heliade 
Rădulescu în „Curier de 
ambele sexe” (1842). Din 
1843 este membru al „So-
cietăţii Frăţia” şi al „Asoci-
aţiei Literare a României”. 
În perioada anilor 1846-
1848 studiază la Collège de 
France, graţie bursei oferite 

de Asociaţia Literară. Aici 
audiază prelegerile lui Jules 
Michelet, Edgar Quinet, 
Adam Mickiewicz şi acti-
vează în cadrul „Societăţii 
studenţilor Români”.

În timpul Revoluţiei din 
1848 se întoarce în ţară şi 
este membru în Comisia de 
Propagandă şi redactor-şef  
al ziarului „Poporul Suve-
ran”. Exilat după revoluţie 
stă la Paris până în 1851, 
unde editează „Albumul 
pelerinilor români” şi pu-
blică poezii patriotice în 
„România viitoare” (1850). 
Întreprinde călătorii în Pa-
lestina şi Egipt (1856), că-
lătorii pe Dunăre şi în Bul-
garia (1858). Repatriat în 
1857, scoate ziarul unionist 
„Dâmboviţa” (1858). Este 
membru în „Comisia eu-
ropeană a Dunării” (1860). 
Funcţionează pentru puţin 
timp ca Ministru al Culte-
lor şi Instrucţiunii Publice 
(1864). L-a susţinut pe pic-
torul Gheorghe Tattarescu 
la întemeierea Şcolii de Arte 
Frumoase. A contribuit la 
înfi inţarea Facultăţii de Li-
tere şi Filosofi e din Bucu-
reşti. După 1866 se retrage 
din viaţa politică şi se dedi-
că activităţii literare.

Opera sa cuprinde peste 
50 de volume de poezie, 
proză, legende istorice, bio-
grafi i romanţate, jurnale de 
călătorie, romane. În 1855 
apare volumul „Poezii vechi 
şi noi ale dlui Dimitrie Bo-
lintineanu”. Tot în acel an 
iese de sub tipar romanul 
„Manoil”. Editează volu-
mul „Legende sau Basme 
naţionale în versuri” (1858). 
În anul 1861 publică volu-
mul de satire „Nemesis”, 
volumul „Legende noi”, 
romanul „Elena. Roman 
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original de datine politic şi 
fi losofi c”. În 1863 începe 
să publice seria de „vieţi” 
romanţate ale unor perso-
nalităţi istorice: „Viaţa lui 
Vlad Ţepeş şi Mircea cel 
Bătrân”, „Viaţa lui Ştefan 
cel Mare”, „Viaţa lui Mihai 
Viteazul”. În acelaşi an edi-
tează volumul „Călătorii la 
românii din Macedonia”. 
În anul 1864, la Dâmbovi-
ţa, apare un fragment din 
epopeea „Traianida”, care 
a rămas neterminată. În 
anul 1865 se tipăreşte în 
două volume întreaga cre-
aţie poetică a lui Dimitrie 
Bolintineanu cu titlul „Po-
ezii de D. Bolintineanu atât 
cunoscute cât şi inedite”. 
Primul volum cuprinde ci-
clurile „Florile Bosforului”, 
„Legende istorice”, „Bas-
me”, iar al doilea ciclurile 
„Macedonele”, „Reverii”, 
„Diverse”. Ca poet, devine 
cunoscut şi în străinătate cu 
volumul „Brises d’Orient” 
(1866). În 1869, Bolintinea-
nu publică multe broşuri de 
popularizare a istoriei, cu 
note cetăţeneşti şi politice. 
Volumul „Menadele”, edi-
tat în anul 1870, de aseme-
nea, conţine satiri sociale şi 
politice. A lăsat o bogată şi 
variată creaţie literară şi pu-
blicistică.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 249. 
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Dimitrie Bolintineanu. – Craiova : 
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chipuri / Iuri Grecov. – Chișinău : 
Editura Uniunii Scriitorilor, 2000. – 
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Popescu, Floriana. Dimitrie 
Bolintineanu’s Exile within the 
Francophone Cultural Space // 
Communication Interculturelle et 
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Tatiana Caprianu

Nichifor CRAINIC
1889-1972

Teolog, scriitor, poet, zia-
rist, politician, editor şi fi lo-
sof  român.

Nichifor Crainic (pseudo-
nimul lui Ion Dobre) năs-
cut la 22 decembrie 1889, 
Bulbucata, Vlaşca (astăzi 
Giurgiu), România. Moare 
la 20 august 1972, Mogo-
şoaia, Ilfov, România.

A studiat teologia la Semi-
narul Central (1904-1912) şi 
apoi la Facultatea de Teolo-
gie (1912-1916) din Bucu-
reşti. În perioada facultăţii a 
fost cântăreţ la Biserica Zlă-
tari. După terminarea studi-
ilor, a dorit să devină preot 
al acestei biserici, dar, deşi 
a fost susţinut de părintele 
Constantin Nazarie, Gala 
Galaction, Nicolae Iorga şi 
I.G. Duca, mitropolitul-pri-
mat Conon Arămescu-Do-
nici, a refuzat numirea. Se 
căsătoreşte în acest an cu 
cumnata bunului său prie-
ten, Nicolae Băculescu. 

În 1940 este ales mem-
bru al Academiei Române 
pe locul devenit vacant al 
lui Octavian Goga, exclus 
în 1945 şi reconfi rmat post-
mortem în 1994. Crainic a 
fost de asemenea unul din-
tre teoreticienii etnocraţiei 
din perioada interbelică. 

După intrarea României 
în război, cere să fi e trimis 
voluntar pe front, dar este 
refuzat. Cu puţin timp îna-
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intea ocupării Capitalei de 
către trupele Puterilor Cen-
trale, este înrolat şi încadrat 
în Compania II sanitară. 
Urmează refugiul în Mol-
dova, fi ind cantonat în sa-
tul Simila, după care ajunge 
în iarna lui 1917 la Iaşi, do-
borât de o dublă pneumo-
nie. După însănătoşire este 
repartizat soldat sanitar la 
Spitalul Militar din Iaşi. Lu-
crează în redacţia revistei 
lui Nicolae Iorga, Neamul 
românesc (1917-1918). Apoi 
în redacţia Daciei (1918-
1920).

După divorţ şi neînţelege-
rile cu noul director al pu-
blicaţiei Dacia, col. Ştefan 
Zăvoianu, îndemnat de Lu-
cian Blaga, pleacă la Viena. 
Aici se înscrie la Facultatea 
de Filosofi e în anul univer-
sitar 1920-1921. În aceas-
tă perioadă o cunoaşte pe 
Aglae, studentă la medicină, 
cu care se căsătoreşte. În 
mai 1921 se naşte Furtuna 
Ioana, unica lui fi ică.

Va rămâne până în iunie 
1922 pentru încheierea sta-
giului de patru semestre. 
Viena devenea spaţiul ne-
cesar formării dimensiunii 
mistice care se va identifi ca 
în activitatea de profesor şi 
în lirica sa. A obţinut doc-
toratul în fi losofi e la Viena. 
Îşi desfăşoară activitatea 
în calitate de profesor uni-
versitar Catedra de Lite-
ratură religioasă modernă 
a Facultăţii de Teologie 
din Chişinău (1927-1932), 
transferat apoi la catedra 
de Istoria literaturii biseri-
ceşti şi religioase moderne 
de la Facultatea de Teologie 
din Bucureşti (1 decembrie 
1932); suplinitor al catedrei 
de Apologetică şi Dogmati-
că (1938-1944). 

Ca poet a debutat în 1906, 

în perioada când era elev 
la seminar, cu poezia „La 
horă”, publicată în revista 
şcolară Spre lumină, unde 
semnează cu numele real, 
Ion Dobre.

A condus revista Flamura 
şi, după strămutarea revis-
tei Gândirea, una dintre cele 
mai importante reviste lite-
rare din perioada interbeli-
că,  de la Cluj la Bucureşti, 
preia conducerea acesteia 
de la Cezar Petrescu, deve-
nind directorul şi mentorul 
ei şi, după cum lăsa să se în-
ţeleagă, iniţiatorul curentu-
lui gândirist, axat pe autoh-
tonism, neo-ortodoxism şi 
naţionalism. A elaborat în 
1938, teoria „statului etno-
cratic” în lucrarea Ortodoxie 
şi etnocraţie. De asemenea, a 
colaborat la publicaţii pre-
cum Sfarmă-Piatră şi Buna 
Vestire, ofi ciosul Mişcării 
Legionare.

În 1968 Nicolae Manoles-
cu îl include într-o antolo-
gie de poezie, care avea să 
fi e interzisă, atât din cauza 
prezenţei poeţilor condam-
naţi în cadrul aşa-zisului 
proces al ziariştilor fascişti 
din 1945 şi al celor din exil 
(Nichifor Crainic, Radu 
Gyr, Aron Cotruş, Ştefan 
Baciu), cât şi din cauza ab-
senţei unor scriitori prolet-
cultişti ca Mihai Beniuc şi 
Eugen Jebeleanu. 

Pe plan politic s-a plasat 
la extrema dreaptă a spec-
trului politic şi a fost adep-
tul tendinţelor tradiţionalis-
te religioase, susţinând că 
România trebuie să rămână 
credincioasă moştenirii spi-
rituale creştin-ortodoxe. A 
fost secretar general la Mi-
nisterul Cultelor şi Artelor 
(1926), deputat îndepen-
dent de Vlaşca (1929), mi-

nistru al Propagandei Naţi-
onale (1940-1941).

A fost directorul ziaru-
lui naţionalist Calendarul, 
apărut la Bucureşti în 25 
ianuarie 1932 şi suspendat 
la 24 martie 1932 din ordin 
guvernamental, apoi rea-
părut la 9 iunie al aceluiaşi 
an, până la 29 decembrie, 
când este din nou suspen-
dat, ca urmare a unui vi-
rulent articol al lui Crainic, 
îndreptat contra lui Carol 
al II-lea, Elenei Lupescu 
şi camarilei regale, articol 
intitulat Ţara regelui Wieder 
şi a reginei Duduca. După 
asasinarea primului-minis-
tru I.G. Duca, Crainic este 
arestat, împreună cu con-
ducerea legionară şi cu alţi 
opozanţi ai regimului, fi ind 
acuzat că ar fi  fost instiga-
torul moral al asasinatului. 
La procesul ce a urmat a 
fost achitat. 

A fost preşedintele Con-
siliului de Administraţie al 
Societăţii Române de Radi-
odifuziune, implicit preşe-
dintele Societăţii de Radio 
(16 septembrie 1940-fe-
bruarie 1941).

Din iarna anului 1944-
1945 până în mai 1947 a stat 
ascuns la Mănăstirea Sâm-
băta de Sus, în casa unor 
preoţi din Munţii Apuseni 
şi de pe Târnave. 

În iunie 1945 a fost jude-
cat în lipsă şi condamnat la 
închisoare pe viaţă. S-a pre-
dat autorităţilor, fi ind închis 
la Văcăreşti, apoi la Aiud, 
unde a stat 15 ani. 

Prin Decretul 293/18 
aprilie 1962 al Consiliului 
de Stat, Nichifor Crainic 
este graţiat, iar pe 26 aprilie 
1962 – eliberat. După elibe-
rarea din închisoare, Crainic 
lucrează la redacţia ziarului 
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comunist de propagandă 
„Glasul Patriei” (1962-
1968), editat de Ministerul 
Afacerilor Interne, destinat 
intelectualilor români din 
străinătate, unde devine re-
dactor, până la pensionare 
în 1968.

În perioada de început a 
mai folosit pseudonimele 
Victor Raţiu (1908), D. Crai-
nic (1909), D. I. Crainic, D. I. 
Nichifor, N. Crainic (1910), 
Victor Mărginaş. Din aprilie 
1926 Nichifor Crainic este 
numele lui legal. 

Opera sa literară se ma-
nifestă printr-o viziune te-
ologică asupra istoriei şi ar-
tei româneşti, poezia fi ind 
inspirată din viaţa câmpe-
nească şi dominată de nota 
religioasă. Pe plan politic 
lansează ideea etnocraţiei, 
curentului  gândirist, axat 
pe „autohtonism”.

Distincţii: Laureat al Pre-
miului Naţional pentru po-
ezie (1930); Doctor honoris 
causa al Universităţii din 
Viena (1940).
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Maxim Melinti

Octavian ŢÎCU
1972

Istoric, doctor în ştiinţe 
istorice, conferenţiar uni-
versitar, cercetător ştiinţi-
fi c coordonator, politician, 
fost boxer profesionist.

S-a născut la 21 august 
1972 în Costuleni, raionul 
Ungheni, într-o familie de 
intelectuali. 

A studiat la şcoala medie 

din satul natal, absolvind-o 
cu medalie de argint (1979-
1989). Este licenţiat în is-
torie al Universităţii „Al. 
I. Cuza” din Iaşi, România 
(1989-1994). Şi-a continuat 
studiile de doctorat la ace-
eaşi instituţie (1994-2000), 
după care în anul 2000 a 
susţinut teza de doctor 
în ştiinţe istorice cu titlul 
„Problema Basarabiei în 
relaţiile româno-sovietice 
(1917-1940)”. În 2009 ob-
ţine titlul ştiinţifi co-didactic 
de conferenţiar universitar. 
Şi-a început activitatea 

didactică la Universitatea 
Liberă Internaţională din 
Moldova (ULIM), în cadrul 
Departamentului istorie şi 
relaţii internaţionale, în cali-
tate de şef  al Catedrei istorie 
contemporană universală şi 
ştiinţe politice (2002-2005). 
Ulterior a exercitat funcţia 
de şef  al Catedrei relaţii in-
ternaţionale şi politologie, 
la aceeaşi instituţie (2005-
2009).

Între anii 2009-2010 a de-
ţinut funcţia de director al 
Institutului de Istorie şi Şti-
inţe Politice, ULIM. 

Responsabil pentru Mas-
teratul de Studii Regionale, 
Facultatea Istorie şi Relaţii 
Internaţionale (2003-2013). 
Profesor Fulbright la Cen-
trul Rus, Est European şi 
Euroasiatic, Urbana-Cham-
paign, Statele Unite ale 
Americii (septembrie 2006 – 
mai 2007). Profesor-asoci-
at la proiectul „Centrului 
pentru Iniţiativa de Pace, 
Schimbări Democratice şi 
Soluţionări ale Confl icte-
lor: Şcoală de Vară şi În-
văţământ la Distanţă” oga-
nizat de OSCE (Moldova) 
şi Fundaţia HILFSWERK 
(Austria, decembrie 2008 – 
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aprilie 2010). A fost pro-
fesor invitat în proiectul 
internaţional: „Demo-
cracy, Integration and Cul-
ture of  Peace”, Fundaţia 
HILSWERK (Viena, Aus-
tria) şi OSCE Moldova 
(2008-2010). 

A pregătit şi prezentat o 
serie de cursuri universi-
tare: Europa Centrală, de 
Est şi de Sud Est în relaţi-
ile internaţionale interbelice 
(curs la masterat); Europa 
Centrală şi de Est în secolul 
douăzeci (curs la masterat); 
Sistemul Internaţional în 
perioada post-Război Rece; 
Istoria Contemporană a 
Europei de Est şi Sud-Est 
(1918-prezent); Ţările Blo-
cului Comunist în perioada 
Războiului Rece; Politica 
Externă a SUA în sec. XX; 
Sistemul Politic al Statelor 
Unite.

Este autor şi coautor a 10 
cărţi (inclusiv 3 monogra-
fi i), a peste 100 articole şti-
inţifi ce şi peste 300 articole 
în presă, axate pe probleme 
de istorie, ştiinţe politice şi 
relaţii internaţionale.

Concomitent cu activi-
tatea didactică desfăşoară 
o intensă activitate de cer-
cetate ştiinţifi că axată pe 
domeniile: istoria contem-
porană a Europei de Est; 
istoria Uniunii Sovietice; 
istoria spaţiului post-sovie-
tic. Din 2010 activează în 
calitate de cercetător ştiin-
ţifi c coordonator, doctor în 
ştiinţe istorice la Institutul 
de Istorie Stat şi Drept (azi 
Institutul de Istorie al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldo-
vei), iar din 2014 este cer-
cetător senior la Centrul de 
Cercetare pentru Relaţii In-
ternaţionale şi Studii Cultu-
rale „Grigore Gafencu” din 

cadrul Universităţii Valahia 
din Târgovişte, România.

A participat în numeroase 
proiecte ştiinţifi ce naţionale 
şi internaţionale, fi ind, din 
2013 până în prezent, or-
ganizator şi coordonator al 
proiectului naţional pentru 
tineret „Expediţiile Memo-
riei”; expert în proiectul 
internaţional „Moldova în 
contextul civilizaţiei ro-
mâneşti şi peninsula Italia: 
studiu comparativ al pro-
ceselor de modernizare în 
cele două zone ale ariei Me-
diteraneene (1800-1950)”, 
Institutul de Studii Medi-
teraneene (Napoli, Italia) şi 
Institutul de Istorie a Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldo-
vei (2011-2016); membru 
al Comitetului Executiv în 
proiectul internaţional Sha-
ring History Cultural Dia-
logues, Proiect al Uniunii 
Europene şi EUROCLIO, 
Asociaţia Profesorilor de 
Istorie din Europa (2012-
2017); expert pentru Re-
publica Moldova în proiec-
tul internaţional „Borders, 
Migration and Regional 
Stability: Belarus, Moldo-
va, Ukraine, Azerbaijan and 
Tajikistan”, Ministerul de 
Externe al Finlandei şi In-
stitutul Karelia, Joensuu, 
Finlanda (2010-2012); ex-
pert în proiectul internaţi-
onal: „Strengthening of  the 
Critical Thinking on Acce-
lerating Confl ict Resolution 
in Moldova”, IDIS Viitorul 
şi Institul de Studii Est-Eu-
ropene, Varşovia, Polonia 
(2010-2011) ş.a.

A fost bursier în proiec-
tele de cercetare: „Shaping 
a post-Soviet Future. The 
Post-Communist Transiti-
on in the Republic of  Mol-
dova and the Baltic States in 

Comparative Perspective”, 
Universitatea Central Euro-
peană, Budapesta, Ungaria 
(2005); „Rusia şi proble-
ma integrităţii teritoriale în 
spaţiul post-sovietic. Cazul 
Georgiei, Ucrainei şi Repu-
blicii Moldova”, Colegiul 
Noua Europă, Bucureşti, 
România (2010-2011) etc.

În acelaşi timp a exerci-
ta şi alte funcţii: membru 
al Comitetului Est-Euro-
pean de selecţie a burse-
lor de cercetare, Agenţia 
Universitară Francofonă 
(2005-2006); membru al 
Comisiei Guvernamentale 
pentru Elaborarea Curri-
culumului de Masterat în 
Republica Moldova (2006); 
expert în analiza politică, 
Institutul de Dezvoltare şi 
Iniţiative (2008); membru 
al Consiliului de experţi în 
Programul „Est-Est: Parte-
neriat Dincolo de Hotare”, 
Fundaţia Soros Moldova 
(din 2009-prezent); mem-
bru al Comisiei Preziden-
ţiale pentru studierea şi 
aprecierea regimului totali-
tar comunist în Republica 
Moldova (2010); membru 
al Consiliului Naţional, 
Fundaţia-Soros Moldova 
(2011-2013) vicepreşedinte 
al Comisiei Parlamentare 
pentru Educaţie, Cercetare, 
Cultură, Mass-media, Tine-
ret şi Sport (iunie-octom-
brie 2019) ş.a.

Începând cu 2012, dez-
voltă o intensă activitate 
publicistică, fi ind edito-
rialist la ziarul „Timpul” 
(2012-2017), autor şi pre-
zentator al emisiunii „Şi 
Punctum” de la Jurnal TV 
(2017), coautor la „Blogul 
Centenarului: Istoria anilor 
1917-1918”, blog găzdu-
it de Radio Europa Liberă 
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(2017-2019); editorialist la 
ediţia „Cotidianul” (2018-
2019); coautor al blogului 
„Comunismul în Oglindă: 
O istorie paralelă a R(A)SS 
Moldovenească şi RS Ro-
mânia”, Radio Europa Li-
beră (2020-2021).

În anul 2013 s-a implicat 
în viaţa politică a Republicii 
Moldova, fi ind numit minis-
tru al tineretului şi sportu-
lui, la propunerea Partidului 
Liberal. În 2015 s-a alăturat 
grupului de iniţiativă de 
formare a Partidului Popu-
lar European din Moldova. 
La alegerile parlamentare 
din 24 februarie 2019, a fost 
ales deputat din partea Blo-
cului ACUM (2019-2021). 
La alegerile locale din 20 
octombrie 2019, este can-
didatul Partidului Unităţii 
Naţionale (PUN) la func-
ţia de primar al municipiu-
lui Chişinău. În decembrie 
2019 este ales preşedinte 
al PUN, ocupând această 
funcţie până în decembrie 
2021. A candidat la alege-
rile prezidenţiale din 2020 
din partea PUN. 

Performanţele sportive 
ale lui Octavian Ţâcu, fost 
boxer profesionist, sunt ur-
mătoarele: a fost de 7 ori 
campion al Republicii Mol-
dova la box (1995-2002); a 
luat locul V la Campionatul 
European din Vejle, Dane-
marca (1996), a participat 
la Jocurile Olimpice din 
Atlanta, SUA, ocupând lo-
cul 17 în clasament (1996). 
De asemenea a ocupat lo-
cul II la Cupa Europei din 
Lvov, Ucraina (1999) şi 
locul IX la Campionatul 
Mondial din Belfast, Irlan-
da de Nord (2001). Între 
anii 2004-2006 a exercitat 
funcţia de Secretar Gene-

ral al Federaţiei Sportului 
Universitar din Republica 
Moldova.

Este distins cu Premiul 
Fundaţiei Soros-Moldova 
pentru merite academice 
deosebite (1993); Premiul 
cel mai bun şef  de catedră 
al Universităţii Libere Inter-
naţionale în anul universitar 
2003/2004 (2004); Premiul 
pentru cea mai bună carte 
a anului în Universitatea Li-
beră Internaţională – „Pro-
blema Basarabiei şi relaţiile 
sovieto-române în perioada 
interbelică (1919-1939)” 
(2004); Premiul Naţional 
al Tineretului în domeniul 
Ştiinţei şi Literaturii pentru 
monografi a „Problema Ba-
sarabiei şi relaţiile sovieto-
române în perioada inter-
belică” (1919-1939) (2004). 

A fost decorat cu Meda-
lia „Meritul Civic” (2010) şi 
Medalia „Meritul Olimpic”, 
acordată de Comitetul Na-
ţional Olimpic şi Sportiv al 
Republicii Moldova (2015). 

Bibliografi e selectivă:
Boguş, Boris. Fotbalul în con-

textul transformărilor democratice 
din Europa de Est : Cazul Ucrai-
nei, României şi Republicii Moldo-
va / Boris Boguş, Octavian Ţîcu. – 
Chişinău : Cartdidact, 2008. – 
144 p.

Dulatbekov, Nurlan. Spassk 
99 : o istorie a prizonierilor de răz-
boi români din Kazahstan în docu-
mente = Spassky 99 : A history of 
Romanian prisoners of war in do-
cuments = Спасск 99 : История 
румынских военнопленных 
в документах = Спасск 99 : 
Румын əskery tұtқындарыныӊ 
құжаттардағы тарихы / Nurlan 
Dulatbekov, Octavian Ţîcu, Silviu 
Miloiu. – București : Eikon, 2016. – 
597 p. 

Miloiu, Silviu. From Neighbo-
urhood to Partnership : Highlights 
of Lithuania’s Relations with Ro-
mania and Moldova / Silviu Mi-

loiu, Octavian Țîcu, Vladimir Jar-
molenko. – Târgovişte : Cetatea 
de Scaun, 2013. – 318 p.

Țîcu, Octavian. Homo Moldo-
vanus Sovietic : Teorii și practici de 
construcție identitară în R(A)SSM 
(1924-1989) / Octavian Țîcu. – 
Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2019. – 
418 p. 

Țîcu, Octavian. O istorie ilus-
trată a românilor de la Est de Prut / 
Octavian Țîcu. – Ed. rev. și adă-
ug. – Bucureşti-Chişinău : Litera, 
2020. – 765 p. 

Țîcu, Octavian. Nicolae Sima-
toc (1920-1979) : Legenda unui 
fotbalist basarabean de la Ripen-
sia la FC Barcelona / Octavian 
Ţîcu, Boris Boguş. – Ed. a 2-a rev. 
și adăug. – Chișinău : Cartdidact, 
2014. – 263 p. 

Țîcu, Octavian. Problema Ba-
sarabiei şi relaţiile sovieto-româ-
ne în perioada interbelică (1919-
1939) / Octavian Ţîcu. – Chişinău : 
Prut International. – 272 p.

***
Țîcu, Octavian. Basarabia de 

la dominația țaristă la Unirea cu 
România // Marea istorie ilustrată 
a României și a Republicii Mol-
dova / Susana Andea, Ioan Bolo-
van, Ionuț Costea [et al.] ; coord.: 
Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan. – 
București-Chișinău : Litera, 2018. – 
P. 525-548.

Țîcu, Octavian. Confl ictul 
Transnistrian şi geneza politicii de 
vecinătate apropiată în Federaţia 
Rusă (The Transnistrian confl ict 
and the emergence of the Near 
Abroad Policy of the Russian Fe-
deration) / Octavian Ţîcu // Mate-
rials of International Conference 
„Boundaries of the Romanian spa-
ce in the European context”, 8-11 
mai 2008, Oradea, Romania. – 
Oradea, 2008. – P. 41-56. 

Țîcu, Octavian. Historical Dis-
course and the State-Building in 
the Republic of Moldova : A Per-
spective on the Twenty Years of 
Independence / Octavian Ţîcu // 
Two Decades of Development in 
Post-Soviet States : Successes 
and Failures / ed., pref.: Sergiu 
Musteaţă. – Iaşi : Institutul Euro-
pean, 2014. – P. 291-309.

Țîcu, Octavian. „Moldovenis-
mul” sovietic şi politicile identitare 
în RASSM şi RSSM (1924-1991) / 
Octavian Ţîcu // Fără termen de 
prescripţie : Aspecte ale investigă-
rii crimelor comunismului în Euro-
pa / coord.: Sergiu Musteaţă, Igor 



358

A u g u s t
Caşu. – Chişinău : Cartier, 2011. – 
P. 333-356.

Țîcu, Octavian. Problema Ba-
sarabiei şi relaţiile româno-germa-
ne în ajunul celui de-al doilea răz-
boi mondial / Octavian Ţîcu // In 
honorem Alexandru Moşanu. Stu-
dii de istorie medievală, modernă 
şi contemporană / coord.: Nico-
lae Enciu. – Cluj-Napoca : Presa 
Universitară Clujeană, 2012. – 
P. 489-501.

Țîcu, Octavian. „Românizare”, 
„moldovenizare”, „transnistriza-
re” : modele de contrucţie naţio-
nal-statală în Republica Moldova 
după 1991 / Octavian Ţîcu // Des-
tin Românesc, 2012. – Nr 2 (78). 
P. 15-32.

***
Octavian Țîcu // Localitățile Re-

publicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 15. – 
Chișinău : Draghiștea, 2017. – 
P. 599-600.

Roșca, Denis. Țîcu Octavian // 
Roșca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei și a Republicii Moldova / 
Denis Roșca. – Chișinău : Pontos, 
2016. – P. 582.

Stăvilă, Veaceslav. Țîcu Octavi-
an // Stăvilă, Veaceslav. Costuleni / 
Veaceslav Stăvilă. – Chișinău : 
Litera, 2001. – P. 141-142 .

Țîcu Octavian. [Resurșă 
electronică] // https://www.par-
lament.md/StructuraParlamen-
tului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/
Id/854/language/ro-RO/Default.
aspx (accesat: 11.11.2021).

Elena Barbos-Balinschi

BIBLIOTECA 
NAŢIONALĂ 

A REPUBLICII 
MOLDOVA

1832

Paznic de far la memoria 
neamului, Biblioteca este şi 
a fost templul naţiunii, de-
oarece doar aici marii înţe-
lepţi şi-au hrănit sufl etul şi 
gândul cu cele mai diverse 
cunoştinţe. În diferite peri-
oade ale istoriei, biblioteca 
a fost locul unde s-a pro-
movat lectura, cititorul a 
intrat în contact cu cartea şi 
cu scriitorul, cu alţi semeni 
de ai săi, interesaţi şi setoşi 
de a ţese noi performanţe 
şi de a valorifi ca potenţialul 
cunoaşterii.

Când ajungi să scrii des-
pre Biblioteca Naţională 
a Republicii Moldova, la o 
frumoasă aniversare, gân-
dul, fără să vrei, te duce 
spre trecut, spre analele is-
toriei de la 1832, data înfi -
inţării primei Biblioteci Pu-
blice din Chişinău. 

În analele Chişinăului gă-
sim mai multe pagini dedi-
cate acestei biblioteci.

De pildă, în volumul „Iu-
bileinâi sbornik goroda Ki-
şineva. 1812-1912” (Chişi-
nău, 1912, partea 1) găsim 
următoarea informaţie:

„Guvernatorul civil al 
Basarabiei I. I. Sorokunski 
a primit circulara despre 
deschiderea bibliotecilor 
publice la 14 iulie 1830, 
iar la 10 august a avut loc 

consfătuirea la care au par-
ticipat: directorul gimnazi-
ilor din regiunea Basarabiei 
I. Grinevici, interimarul ma-
reşalului nobilimii, rectorul 
Seminarului din Chişinău, 
membrul Sfatului regio-
nal al Basarabiei, doctorul 
în drept Manega, primarul 
oraşului, procurorul regi-
onal.” I. Grinevici a pri-
mit misiunea de a elabora 
şi propune felul cel mai 
potrivit de a deschide o 
bibliotecă publică la Chi-
şinău. Acesta a formulat şi 
propuneri concrete. Pentru 
fondarea şi buna utilizare 
a bibliotecii să fi e utilizat 
un fond de 10% din capi-
talul tuturor instituţiilor de 
interes public. „Bibliotecar 
să fi e numit învăţătorul de 
limbă moldovenească de la 
gimnaziul regional G. M. 
Bilevici, epitrop al biblio-
tecii a fost ales doctorul în 
drept P. Manega...”, despre 
care în 1914 un alt jurist ba-
sarabean, pe atunci şi minis-
tru al instrucţiei publice al 
Rusiei, Leon Casso, a scris 
o carte: „Petru Manega, un 
codifi cator uitat al dreptului 
basarabean”.

Contele M. S. Voronţov, 
general-guvenator al No-
vorusiei şi Basarabiei, nu 
numai că a fost de acord 
cu cele propuse, dar a venit 
şi cu sugestii cum era mai 
bine de organizat funcţi-
onarea bibliotecii şi chiar 
cu o donaţie personală 
substanţială. La 6 ianuarie 
1833 el scria guvernatorului 
I. Sorokunski: „Dorind ca 
din partea mea, pe cât e 
posibil, să acţionez la sus-
ţinerea şi dezvoltarea bi-
bliotecii publice fondate în 
Chişinău, am onoarea să ex-
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pediez Excelenţei Voastre 
catalogul de cărţi, donate 
de mine bibliotecii din Chi-
şinău, care ulterior vor fi  
transmise încolo...” Cărţile 
erau comandate, conform 
unor liste, la librării din Bu-
cureşti şi din Moscova. Şi 
aici se cere o paranteză. Doi 
scriitori români: Constantin 
Negruzzi şi Constantin Sta-
mati au adunat şi ei cărţi şi 
le-au transmis la Chişinău, 
pentru bibliotecă. Dar pe 
atunci exista un comitet 
de cenzură la Odesa şi ori-
ce publicaţie care ajungea 
în imperiu de peste hotare 
trecea mai întâi prin acest 
comitet. Care a fost soarta 
acelui lot până astăzi nu se 
cunoaşte cu exactitate, dar 
putem presupune că majo-
ritatea lor a ajuns la desti-
naţie.

Primul local al bibliotecii 
a fost în casa lui Bogaciov, 
iar începând cu 17 oct. 
1834 ea s-a afl at în clubul 
din Grădina Publică, unde 
ocupa două odăi.

Deschiderea bibliotecii 
s-a făcut cu participarea ar-
hiepiscopului Dimitrie Suli-
ma, care a sfi nţit localul, în 
prezenţa guvernatorului I. 
Sorokunski, mitropolitului 
Grigorie ale Irinopolului, 
arhiepiscopului armenilor, 
Nersen, episcopului de Ar-
cadiopol Anfi m. A mai fost 
de faţă comandantul Divi-
ziei 20 de infanterie, gene-
ral-locotenent Otraşcenko, 
generalul Ceremisov, co-
lonelul Danenberg, fostul 
preşedinte al Tribunalului 
regional Reabinin, docto-
rul în drept Manega, nobilii 
Donici, Krupenski, Roseti, 
Kohanovski, Polonski, Pri-
bâlski, Pruncul, Cristi ş.a. 

Cei prezenţi au adunat pe 
loc şi au donat bibliotecii 
suma de 945 rub., iar des-
chidrea bibliotecii s-a fi nali-
zat cu o recepţie. La deschi-
derea bibliotecii a participat 
şi fabulistul Alexandru Do-
nici.

La 25 iun. 1835 bibliote-
car în locul lui G. Bilevici a 
fost numit fostul membru 
al Comitetului de revizie al 
Basarabiei, Kozlov, care a şi 
efectuat o revizie descope-
rind că în bibliotecă existau 
cu 101 cărţi mai mult decât 
erau trecute în evidenţă. 
Aşa, el a descoperit că în bi-
bliotecă erau: 363 de cărţi în 
limba rusă, 178 de cărţi în 
limba franceză, 39 de cărţi 
în limba moldovenească, în 
total 580 de exemplare.

Scriitorul N. I. Nadejdin, 
în lucrarea sa „O plimba-
re prin Basarabia” (Ode-
sa, 1840), face o singură 
remarcă: „Chişinăul are o 
bibliotecă publică, bine în-
tocmită. Bibliotecar este 
un bătrânel plăcut pe nume 
d. Kozlov, fostul consul al 
Rusiei în Statele Unite ale 
Americii.”

După decesul lui Kozlov, 
survenit în 1846, bibliotecar 
a devenit consilierul titular 
Saburov, care după revizia 
efectuată a constatat că în 
bibliotecă erau deja la evi-
denţă 2644 de volume. Dar 
Saburov a lucrat bibliotecar 
doar un an, fi ind avansat în 
serviciu şi trecând cu traiul 
la Odesa. Locul lui l-a ocu-
pat I. Tanski, profesor de la 
gimnaziul regional, care mai 
târziu a ajuns chiar vicegu-
vernator al Basarabiei.

La 1862 biblioteca dispu-
nea de un fond de carte de 
6469 de exemplare. În 1877 

fondul a crescut până la 
8073 de cărţi.

Cu anii Biblioteca Publică 
din Chişinău a devenit o in-
stituţie obişnuită, deşi a fost 
una dintre primele deschi-
se în sudul Imperiului Rus. 
Mai vechi erau doar biblio-
tecile din Nikolaev (1803), 
Odesa (1817) şi Sevastopol 
(1822).

În anul 1990 i se acordă 
titlul de Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova. 
În această perioadă a înce-
put reforma principală a 
structurii bibliotecii, schim-
barea conţinutului activi-
tăţii bibliotecii (alinierea la 
standardele internaţionale, 
valorifi carea patrimoniului 
naţional, reorganizarea ac-
tivităţii editoriale şi cultura-
le, modifi carea formelor şi 
metodelor de lucru în reţea-
ua naţională de biblioteci.

Considerată ca o veritabi-
lă celulă a memoriei neamu-
lui, Biblioteca Naţională are 
nobila misiune de achiziţio-
nare, organizare, dezvoltare 
şi conservare a colecţiilor, 
asigurând accesul la infor-
maţie al utilizatorului.

La ora actuală colecţiile 
Bibliotecii Naţionale înglo-
bează 2,5 mln. unităţi mate-
riale în peste 30 de limbi ale 
lumii.

Ca expresie material, co-
lecţiile Bibliotecii Naţionale 
a Republicii Moldova sunt 
constituite din documente 
tradiţionale (cărţi, broşuri, 
buclete, publicaţii periodi-
ce) şi netradiţionale, îndeo-
sebi în formulă electronică 
(discuri, benzi magnetice, 
CD) sau microfi lme, hărţi, 
gravuri, reproduceri de 
artă, stampe, fotografi i, etc. 
Misiunea de bază în dez-
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voltarea şi completarea co-
lecţiilor revine Depozitului 
Legal. O parte din valorile 
depozitate în colecţii pro-
vin din achiziţii, donaţii de 
la autori şi instituţii, din 
schimbul internaţional etc.

Achiziţia anuală de docu-
mente constă în peste 16 
mii de unităţi.

Graţie sprijinului acordat 
de către Ministerul Afa-
cerilor Externe şi Integră-
rii Europene al Republicii 
Moldova şi de către Amba-
sadele Moldovei, în colec-
ţiile Bibliotecii Naţionale 
au intrat anual cca 500 de 
titluri de publicaţii şi acest 
proiect se afl ă încă în deru-
lare.

Una dintre priorităţile 
strategice ale Bibliotecii 
Naţionale este conserva-
rea patrimoniului naţional 
imprimat şi păstrarea lui 
în cele mai bune condiţii. 
Munca de conservare a co-
lecţiilor BNRM presupune 
implementarea şi utilizarea 
de noi metodologii şi teh-
nici care ar asigura păstra-
rea de durată lungă a colec-
ţiilor, anticiparea situaţiilor 
de risc şi intervenirea în caz 
de necesitate, pentru neu-
tralizarea factorilor nocivi 
care pot periclita existenţa 
colecţiilor.

Concomitent, în ultimii 
ani Biblioteca Naţională a 
continuat digitizarea docu-
mentelor incluse în Regis-
trul Programului Naţional 
„Memoria Moldovei”. Ca 
rezultat, instituţia raportea-
ză peste 8 mii de documen-
te integral digitizate.

Biblioteca Naţională con-
lucrează efi cient cu Comisia 
Europeană privind conser-
varea patrimoniului cultural 

în vederea constituirii Bibli-
otecii digitale EUROPEA-
NA.

Activitatea Bibliotecii Na-
ţionale este dictată de spo-
rirea excesivă a masivului 
de informaţii şi de calitatea 
acestei informaţii, aspect 
care impune o schimbare 
calitativă în oferirea servi-
ciilor şi, desigur, diversifi -
carea lor, crearea şi extinde-
rea bazelor de date proprii, 
îmbinarea serviciilor tradi-
ţionale cu cele electronice, 
oferind benefi ciarilor un 
spectru larg de servicii de 
calitate.

În prezent, Biblioteca 
Naţională pune la dispo-
ziţie 13 puncte de acces 
public: 11 săli de lectură 
specializate cu 58 termina-
le OPAC, acces Internet, 
acces online la Catalogul 
online BNRM şi catalogul 
colectiv SIBIMOL, baze de 
date, Portalul Pro-european 
de servicii şi comunicare, 
Colecţia de disertaţii a Fe-
deraţiei Ruse, consultare 
CD-uri, DVD-uri etc. 

Din numărul total de uti-
lizatori activi, ponderea de 
bază revine specialiştilor 
din economia naţională şi 
intelectualilor (48%). Bibli-
oteca este vizitată zilnic, în 
medie, de 300-400 de bene-
fi ciari. Anual sunt împru-
mutate cca 400 mii unităţi.

Începând cu anul 2011 
în cadrul BNRM activea-
ză Centrul Pro-European 
de Servicii şi Comunicare, 
având drept scop promo-
varea valorilor europene si 
sprijinirea procesului de in-
tegrare europeana a Repu-
blicii Moldova. 

În 2016, a fost lansat Cen-
trul de Informare ONU, 

care are drept scop promo-
varea Obiectivelor de Dez-
voltare Durabile 2030. 

Valorifi carea patrimoniu-
lui spiritual naţional presu-
pune organizarea de pro-
grame culturale, acţiuni de 
promovare a publicaţiilor 
BNRM cu suportul uniu-
nilor de creaţie, ambasade-
lor acreditate în Republica 
Moldova, cu participarea 
oamenilor de cultură, artă şi 
ştiinţă.

Din suita de activităţi şi 
campanii enumerăm doar 
câteva mai importante: Salo-
nul Internaţional de Carte – 
Bookfest, Zilele Europei, 
Zilele Europene ale Patri-
moniului, Zilele Ştiinţei, 
Salonul Muzical, Salonul de 
Artă, Salonul literar Homo 
Aesteticus, Ziua Siguran-
ţei pe Internet, Ateneul de 
cultură şi credinţă „Biserica 
Albă”, Campania Naţională 
„Nocturna bibliotecilor”, 
expoziţii-eveniment etc.

Un compartiment aparte 
îl constituie activitatea edi-
torială a Bibliotecii Naţio-
nale a Republicii Moldova, 
care s-a amplifi cat pe par-
cursul anilor, când au fost 
scoase de sub tipar: Calen-
darul Naţional, bibliografi i 
naţionale (3 serii), biblio-
grafi i tematice şi personale, 
buletine informative, revis-
tă de profi l, lucrări de spe-
cialitate (istoria cărţii, cadru 
de reglementare în bibliote-
conomie şi ştiinţele infor-
mării, metodologie, biblio-
logie, bibliofi lie), cataloage 
ale expoziţiilor ş.a. 

Anual BNRM editează 
cca 30 titluri, dintre care 
cităm selectiv: Publica-
ţii tradiţionale cu apariţie 
anuală: Bibliografi a Naţio-
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nală a Moldovei (în 3 serii: 
Moldavistica (Exteriorica), 
Publicaţii ofi ciale, Teze de 
doctorat); Calendarul Na-
ţional; buletin de informare 
şi documentare Cultura în 
Moldova, Magazin bibliolo-
gic etc. Biblioteca Naţiona-
lă editează unele publicaţii 
doar în format electronic.

O altă componentă stra-
tegică în dezvoltarea Biblio-
tecii Naţionale o constituie 
activitatea de cercetare şi 
dezvoltare în bibliotecono-
mie şi ştiinţele informării, 
având ca scop prioritar spo-
rirea efi cienţei şi a calităţii 
activităţii bibliotecilor. În 
acest sens se organizează 
întruniri profesionale de in-
formare şi documentare, de 
cercetare biblioteconomică 
şi de consultanţă. Anual, 
BNRM organizează Foru-
mul managerilor din Siste-
mul Naţional de Biblioteci, 
Programul Naţional Lectu-
raCentral, simpozionul şti-
inţifi c „Anul bibliologic”, 
simpozionul ştiinţifi c inter-
naţional „Valori bibliofi le”, 
Forumul Naţional al Cerce-
tătorilor din Sistemul Na-
ţional de Biblioteci, mese 
rotunde ş.a.

În 2015, graţie prevede-
rilor memorandumului de 
colaborare semnat între 
Ministerul Culturii al Repu-
blicii Moldova şi Fundaţia 
IREX Moldova/ Progra-
mul Naţional Novateca, a 
fost inaugurat Centrul de 
Statistică, Cercetare şi Dez-
voltare, având ca obiectiv 
modernizarea procesului de 
transmitere a datelor statis-
tice privind activitatea bibli-
otecilor publice. La fel, din 
2015, în structura instituţiei 
a fost instituit Centrul de 

Formare Profesională Con-
tinuă în Biblioteconomie şi 
Ştiinţe ale Informării, care 
oferă servicii de instruire a 
bibliotecarilor atât din ca-
drul BNRM, cât şi întreg 
Sistem Naţional de Biblio-
teci. Anual, BNRM efectu-
ează sondajul „Barometrul 
de opinii” în rândurile utili-
zatorilor şi publică TOP-ul 
celor mai citite 10 cărţi ale 
anului precedent.

Biblioteca Naţională fi ind 
o instituţie ataşată de activi-
tăţile de salvgardare a patri-
moniului cultural, în 2018 
a fost inaugurat Muzeul 
Cărţii, care prin conţinutul 
documentar-istoric şi artis-
tic al cărţilor prezentate pu-
blicului larg are drept scop 
promovarea şi valorifi carea 
mărturiilor trecutului. 

În anul 2019, Biblioteca 
Naţională a Republicii Mol-
dova în colaborare cu Agen-
ţia Internaţională Japone-
ză de Cooperare (JICA) 
şi Ambasadei Japoniei din 
Chişinău au iniţiat proiec-
tul „Îmbunătăţirea echipa-
mentului de digitizare din 
cadrul BNRM”. Grantul 
susţine oportunitatea de a 
soluţiona problema echipa-
mentelor de digitizare şi ex-
tinderea digitalizării patri-
moniului naţional cultural, 
fi ind unul dintre obiectivele 
principale ale bibliotecii. 

În anul 2022, conform 
obiectivelor generale ale 
BNRM, privind reaşezarea 
instituţiei în conformita-
te cu noul cadru legal, dar 
şi angajamentelor asumate 
în cadrul Proiectului „Îm-
bunătăţirea echipamentu-
lui de digitizare din cadrul 
BNRM” va demara noul 
Centru Naţional de Digiti-

zare din cadrul BNRM. 
În cadrul BNRM acti-

vează 192 de specialişti, 87 
(45%) deţin grad de califi -
care profesională. Angaja-
ţii Bibliotecii Naţionale a 
Republicii Moldova sunt 
membri ai Asociaţiei Bi-
bliotecarilor din Republica 
Moldova şi ai Ligii bibliote-
carilor din Republicii Mol-
dova „Alexe Rău”. 

Racordată la sistemul in-
formaţional internaţional, 
Biblioteca, prin relaţiile de 
colaborare cu organisme 
internaţionale, participă 
la: Conferinţa Biblioteci-
lor Naţionale Europene 
(CENL), Asambleea Bibli-
otecară Euroasia (BAE). În 
2015, BNRM a fost înregis-
trată în calitate de membru 
al Fundaţiei Bibliotecii Di-
gitale EUROPEANA.

Pe parcursul ultimilor ani, 
BNRM a semnat acorduri 
de colaborare cu bibliote-
cile naţionale din România, 
Rusia, Polonia, Kazahstan, 
Letonia, Lituania, Ucraina, 
Statul Qatar etc.

Consolidarea poziţiei sale 
în cadrul Sistemului Naţi-
onal de Biblioteci rămâne 
una din priorităţile de dez-
voltare a Bibliotecii Naţio-
nale a Republicii Moldova.

Biblioteca Naţională par-
curge o perioadă de matu-
rizare a sistemului manage-
rial instituţional, în acord 
cu viziunea actualei echipe 
manageriale, prin aplicarea 
unor noi măsuri de dezvol-
tare instituţională pe ter-
men lung, în vederea creş-
terii vizibilităţii acesteia.

Valorile Bibliotecii Naţi-
onale a Republicii Moldova 
sunt şi vor rămâne funda-
mentate pe satisfacţia ne-



362

A u g u s t

cesităţilor de informare a 
utilizatorilor, de profesio-
nalismul, calitatea, inovarea 
şi creativitatea angajaţilor, 
de respect şi colaborare cu 
toţi partenerii.

Drept consemnare a me-
ritelor deosebite în proteja-
rea şi valorifi carea patrimo-
niului naţional documentar, 
în anul 2012 Biblioteca Na-
ţională a fost decorată cu 
„Ordinul Republicii”. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 220-
223; „Calendar Naţional 
2007”. – Chişinău, 2007. – 
P. 249-252; „Calendar Naţio-
nal 2012”. – Chişinău, 2011. – 
P. 210-214; „Calendar Naţio-
nal 2017”. – Chişinău, 2017. – 
P. 308-311.

Bibliografi e selectivă:
Biblioteca – contribuţii la dezvol-

tarea comunităţii armonioase, de 
ordine şi respect  : Publicaţie me-
todologică / echipa de aut.: Vera 
Osoianu, Ludmila Corghenci, Eca-
terina Dmitric [et al.] ; coord.: Vera 
Osoianu, Ludmila Corghenci ; 
dir. gen.: Elena Pintilei ; Bibliote-
ca Naţională a Republicii Moldo-
va. – Chişinău : BNRM, 2020. – 
144 p. : tab. 

Biblioteca Naţională a Republi-
cii Moldova – Meridianul Zero al 
Sistemului Naţional de Biblioteci 
(1991-2016) : Monografi e (consa-
crată aniversării a 185 de ani de la 
fondarea BNRM) / Biblioteca Na-
ţională a Republicii Moldova ; dir. 
gen.: Elena Pintilei ; coord. de ed.: 
Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; 
consultanţi şt.: Aliona Tostogan, 
Svetlana Barbei. – Chişinău : 
BNRM, 2017. – 216 p.

Biblioteconomie şi ştiinţe ale in-
formării : Manual practic / Ministe-
rul Educaţiei, Culturii şi Cercetării ; 
Biblioteca Naţională a Republicii 
Moldova ; dir. gen.: Elena Pinti-
lei ; coord.: Ludmila Corghenci, 
Vera Osoianu ; autori: Ludmila 
Corghenci, Elena Pintilei, Alio-
na Muntean [et al.]. – Chişinău : 

[S. n.], 2020. – 152 p. : tab. 
Centrul Biblioteconomic Na-

ţional : conţinut de calitate şi 
schimbări de perspectivă : Mono-
grafi e aniversară a 70 de ani de 
la fondarea Direcţiei Cercetare şi 
Dezvoltare în Biblioteconomie şi 
Ştiinţe ale Informării / Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova, 
Direcţia Cercetare şi Dezvoltare 
în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale 
Informării ; autori: Vera Osoia-
nu, Ludmila Corghenci, Ecateri-
na Dmitric [et al.] ; coord.: Vera 
Osoianu, Ludmila Corghenci ; dir. 
gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : 
BNRM, 2019 (Tipogrrafi a Primex-
Com). – 204 p.: fi g., fot., tab. 

Din comorile Bibliotecii Naţiona-
le a Republicii Moldovei / Bibliote-
ca Naţională a Republicii Moldova ; 
dir. gen.: Elena Pintilei ; coord. de 
ediţie: Aliona Tostogan. – Chişi-
nău : BNRM, 2018. – 170 p. : il., 
fi g.

Lectura şi scările : Culegere 
de articole / Biblioteca Naţiona-
lă a Republicii Moldova, Clubul 
HomoAestheticus ; dir. gen.: Ele-
na Pintilei ; consultant şt., prefaţă: 
acad. Mihai Cimpoi ; coord.: Vera 
Osoianu, Angela Drăgănel. – Chi-
şinău : BNRM, 2019. – 340 p.

Lectura şi scările : Culegere de 
articole / Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova, Clubul Homo 
Aestheticus ; dir. gen.: Elena Pin-
tilei ; consultant şt., pref.: Mihai 
Cimpoi ; coord. de ed.: Vera Osoia-
nu, Angela Drăgănel. – Chişinău : 
Prut Internaţional : BNRM, 2020 
(F.E.-P. „Tipografi a Centrală”). – 
384 p.: fot. 

Omagiu „Străjerilor” patrimoniu-
lui documentar al BNRM / Bibliote-
ca Naţională a Republicii Moldova ; 
alcăt.: Veronica Cosovan ; dir. 
gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : 
BNRM, 2017. – 248 p. : fot., tab.

Strategia de dezvoltare 2019-
2021 / Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova. – Chişinău : 
BNRM, 2020. – 28 p.

***
Borş, Veronica. Digitalizarea 

patrimoniului cultural scris în Bi-
blioteca Naţională a R. Moldova / 
Veronica Borş // Funcţionarul pu-
blic. – 2020. – Nr 19 (584). – P. 12.

Cosovan, Veronica. Carte ve-
che şi rară – comori inestimabile 
în colecţiile Bibliotecii Naţionale / 
Veronica Cosovan // Moldova. – 
2020. – Nr 1/2. – P. 45-50. 

Cosovan, Veronica. Muzeul 

Cărţii – inovaţii în promovarea pa-
trimoniului documentar / Veronica 
Cosovan // Magazin bibliologic. – 
2018. – Nr 3/4. – P. 10-14. 

Osoianu, Vera. Magazin biblio-
logic şi impactul său asupra comu-
nităţii bibliotecare / Vera Osoianu // 
Biblioteca. – 2016. – Nr 8. – 
P. 252-254.

Osoianu, Vera. Preistoria unui 
proiect cu ţintă în viitor // Magazin 
bibliologic. – 2020. – Nr 3/4. – 
P. 27-30.

Pintilei Elena. „Biblioteca are 
nevoie de o viziune nouă, de teh-
nologii, dar în primul rând – de 
creativitatea bibliotecarilor” : [in-
terviu cu Elena Pintilei, director 
general al BNRM] / consemna-
re: Liliana Popuşoi // Moldova. – 
2017. – Mai/Iunie. – P. 78-82.

Pintilei, Elena. Biblioteca Na-
ţională: între axiome şi realizări : 
[dialog cu Elena Pintilei, director 
general BNRM] / consemnare: 
Iulian Filip // Magazin bibliologic. – 
2020. – Nr 1/2. – P. 4-6.

Pintilei, Elena. Biblioteca Naţi-
onală şi-a reorientat activitatea şi 
s-a adaptat cerinţelor moderne : 
[interviu cu Elena Pintilei, director 
al Bibliotecii Naţionale a Republi-
cii Moldova] / consemnare: Liliana 
Popuşoi // Moldova. – 2020. – Iu-
lie/August. – P. 20-25.

Pintilei, Elena. Preocupări 
strategice în lumina politicilor pro-
movate de Conferinţa Bibliotecilor 
Naţionale Europene / Elena Pinti-
lei // Magazin bibliologic. – 2019. – 
Nr 3/4. – P. 32-34. 

Pintilei, Elena. Simpozionul 
Ştiinţifi c Naţional „Biblioteca Na-
ţională – liant dintre patrimoniul 
cultural şi educaţie” / Elena Pinti-
lei // Funcţionarul public. – 2020. – 
Nr 20 (585). – P. 12.

Pintilei, Elena. Uşi către pro-
gresul profesional : proiecte de 
succes ale anului 2016 / Elena 
Pintilei, Svetlana Barbei // Maga-
zin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – 
P. 6-10.

Silivestru, Diana. Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldo-
va – parte integrantă a patrimo-
niului cultural European / Diana 
Silvestru // Magazin bibliologic. – 
2018. – Nr 3/4. – P. 4-9.       

Iurie Colesnic
Elena Pintilei
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Ludmila ȘEVCENCO
1962

Pictoriţă, artistă-decora-
toare.

S-a născut la 22 august 
1962 la Chişinău.

Învaţă la Şcoala medie 
N r. 33 din Chişinău (1969-
1973). Continuă să studie-
ze la Şcoala de Arte Plastice 
pentru Copii „A. Şciusev” 
(1973-1977). Urmează Şcoala 
Republicană de Arte Plastice 
„I. Repin” (azi Colegiul de 
Arte Plastice „A. Plămădea-
lă”) (1977-1981). Studiile 
superioare le face la Institu-
tul de Stat de Arte Plastice 
din Tallin, Estonia (1982-
1987). Îşi perfecţionează 
aptitudinile la Academia de 
Arte din Budapesta (1986).

Pe parcursul anilor 1981-
1982 activează ca pictor 
la Atelierul de Prezentare 
Artistică din Ialoveni. Din 
anul 1987 până în 1995 se 
numără în componenţa 
Asociaţiei Arta a Fondului 
Plastic al Uniunii Artiştilor 
Plastici.

Din anul 1995 şi până în 
anul 1999 este lector supe-
rior la Catedra tapiserie a 
Academiei de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice. În pre-
zent pictoriţa este încadrată 
în spaţiul artistic din Mos-
cova.

Ludmila Şevcenco prac-
tică diverse genuri ale artei 
textile: tapiserie, batik, pâs-

lă, colaj, patchwork, brode-
rie ş.a.

Realizează goblenuri din 
lână, mătase, in, ţesut ma-
nual – „Autoportret pe 
fond alb” (1992), „Discuţie 
nocturnă” (1993), „Triptih 
„Joc” (1994), „La apusul 
soarelui” (2011), „Scoarţă” 
(2014), „Spumă” (2015) 
etc. Creaţia pictoriţei este 
diversă, caracterizându-se 
prin predominarea elemen-
telor fi gurative în compo-
ziţii abstracte – „Oraş în 
toamnă” (2010); „Lumea 
basmului” (2010); „Tet-a-
tet” (2011). O altă trăsă-
tură prezentă în lucrările 
autoarei sunt portretele – 
„Domnişoara cu pasărea şi 
peştele” (2010); „Profi l I, 
II” ( 2009) şi fi gurile nude 
în batik-urile „Vara” (2011); 
„Răpirea Europei” (2011). 
Un alt gen abordat de Lud-
mila Şevcenco sunt peisa-
jele – „Ghimpi” (2009); 
„Brusture” (2009) şi natu-
rile moarte „Natură moar-
tă tristă” (2010); „Natură 
moartă autumnală” (2010). 
Este  prezentă şi ca ilustra-
tor de carte.

A participat la numeroa-
se expoziţii republicane şi 
internaţionale: Expoziţia 
Republicană de Artă Deco-
rativă din Chişinău (1988), 
„Cercetări I”, „Cercetări II” 
la EREN, Chişinău (1989, 
1990), Expoziţia Artiştilor 
Plastici din Republica Mol-
dova în Germania (1991) 
ş.a. A organizat expozi-
ţii personale la Moscova 
(1989), Riga (1989), Chişi-
nău (1995), Herson (1996), 
Istanbul (1996), New York 
(1997), Odesa (1996), Bu-
cureşti (1997), Madrid 
(1998) etc.

Este coorganizatorul ex-

poziţiei experimentale de 
Artă Textilă „Refl ecţii” 
(Chişinău, 1997), autoare a 
proiectului „Primul Simpo-
zion de Artă Textil-Deco-
rativă „Dialog – 98” (Chi-
şinău, 1998), preşedinte al 
Asociaţiei de Arte Textile şi 
Desing Vestimentar ATEX 
(1996). Participă la tabere 
de creaţie din ţară şi de pes-
te hotare.

Membru a Uniunii Artiş-
tilor Plastici din Moldova 
(1995). Membru al Reţelei 
Europene de Artă Textilă 
(1995). 

Talentul şi măiestria i-au 
fost apreciate cu Premiul 
III în cadrul Expoziţiei-
concurs dedicată Aniver-
sării a 50 ONU (Chişinău), 
Premiul de Merit la Concur-
sul Internaţional de Stampă 
(Tokio, 1997), Premiul I la 
Bienala Internaţională de 
Artă Decorativă Aplicată 
(2014).

Bibliografi e selectivă:
Cele trei mătuşi : Poveste nor-

vegiană / il.: Ludmila Şevcenco. – 
Chişinău : Prut Internațional, 
2004. – 16 p.

 Cucu, Ivan. Quantilian. Făt-
Frumos în Andaluzia : Basm poe-
tic şi intim pentru adulţii înţelepţi / 
Ivan Cucu ; pict.: Ludmila Şevcen-
co, Sergiu Pascaru. – Chişinău : 
Labirint, 2006. – 152 p.

Neagu, Nicolae. Basmul cu 
Scufi ţu Roşu / Nicolae Neagu ; il.: 
Ludmila Şevcenco. – Chişinău : 
Prut Internațional, 2004. – 20 p.

Pasărea de aur : Poveste din 
Pamir / il.: Ludmila Şevcenco. – 
Chişinău : Prut Internaţional, 
2004. – 24 p.

Perrault, Charles. Motanul în-
călţat / Charles Perrault ; il.: Lud-
mila Şevcenco. – Chişinău : Sil-
vius Libris, 2009. – 16 p. 

Scobioală, Aurel. Papaga-
lul / Aurel Scobioală ; il.: Ludmi-
la Şevcenco. – Chişinău : Prut 
Internațional, 2006. – 8 p. 
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Tomozei, Gheorghe. Carul cu 

mere / Gheorghe Tomozei ; il.: 
Ludmila Şevcenco. – Chişinău : 
Prut Internațional, 2004. – 20 p.

***
Andrieș-Tabac, Silviu. Șevcenco 

Ludmila / Femei din Moldova : En-
ciclopedie // Silviu Andrieş-Tabac. – 
Chişinău : Museum, 2000. – P. 271.

Colesnic, Iurie. Ludmila 
Șevcenco // Colesnic, Iurie. Co-
legiul Republican de Arte Plastice 
Alexandru Plămădeală : Ghid en-
ciclopedic / Iurie Colesnic. – Chi-
şinău : Museum, 2008. – P. 212.

Procop, Natalia. Ludmila Șev-
cenco // Procop, Natalia. Batik-ul 
din Moldova / Natalia Procop. – 
Chișinău : [S. n.], 2017. – P. 91.

Procop, Natalia. Ludmila 
Șevcenco – 30 de ani de creație / 
Patrimoniul spiritual și istorico-
cultural al rușilor din Moldova. – 
Chișinău, 2017. – P. 144-149.

***
Шевченко Людмила // 

Укра-ïнська палитра Молдо-
ви. – Chişinău : ЕЛАН, 2006. – 
P. 120-121.

Tatiana Caprianu

Radion CUCEREANU
1927-2018

Biolog, pedagog şi scrii-
tor.

S-a născut la 23 august 
1927, în comuna Ruseni, 
judeţul Soroca (azi raionul 
Edineţ). S-a stins din viaţă 
la 6 februarie 2018, în ora-
şul Chişinău.

Primele studii sunt patru 
clase primare, absolvite în 
anul 1939. Urmează şcoala 
medie incompletă din sa-
tul natal (1943). Studiază la 
Colegiul agricol din Grină-
uţi, raionul Ocniţa, speciali-

tatea felcer veterinar (1945-
1948). A absolvit Institutul 
Învăţătoresc din Tiraspol, 
Facultatea Biologie, Chimie 
şi Geografi e (1954), Institu-
tul Pedagogic din Tiraspol, 
Facultatea Biologie şi Chi-
mie, secţia fără frecvenţă 
(1960).

După absolvirea facultă-
ţii, îşi începe activitatea pro-
fesională în calitate de pro-
fesor de biologie, avansând 
la funcţia de director ad-
junct, director de şcoală în 
diferite localităţi săteşti din 
raionul Nisporeni (1951-
1961). Urmează a fi  trans-
ferat în calitate de inspector 
şcolar al secţiei raionale de 
învăţământ Străşeni (1961-
1963). În perioada anilor 
1963-1964 a activat la Insti-
tutul de Perfecţionare a Ca-
drelor Didactice din Repu-
blica Moldova, responsabil 
de reciclarea profesorilor 
de biologie.

A elaborat scenariile emi-
siunilor clubului radiofonic 
„Prieteni ai naturii” (1964-
1971) şi ale emisiunilor te-
levizate „Plai natal” (1970-
1973).

Din anul 1974, publică 
cărţi de literatură artistică 
pentru copii despre natură: 
„Primul zbor”, „Inima fer-
mecată”, „Nucul” şi „Taini-
cul clopotar”.

A fost membru al consi-
liului redacţional al revis-
tei „Биология в школе”, 
editată la Moscova. A venit 
cu ideea de a edita revista 
„Natura şi omul”. Primele 
trei numere au fost tipă-
rite în anul 1997. Cores-
pondent netitular la revista 
„Natura” (2001-2002). A 
publicat eseuri în fi ecare 
număr al revistei „Florile 
dalbe”(2003-2004). În anul 

2005 a fost moderatorul pa-
ginii tematice lunare „Ave 
Terra!”.

Fondator al primului mu-
zeu al pâinii din comuna 
Grinăuţi-Raia, raionul Oc-
niţa (1987).

A elaborat un set de ma-
nuale şi materiale auxiliare 
pentru un nou obiect de 
studiu ecologic „Omul şi 
natura” iniţiat în cadrul Pro-
gramului Naţiunilor Unite 
(1995-1996). Este cunos-
cut ca autor de programe, 
ghiduri şi manuale şcolare, 
unele din ele cu traducere 
în limba rusă. Primul ma-
nual de probă a fost „Bo-
tanica”, clasa a V-a (1994). 
Urmează patru manuale la 
disciplina şcolară „Ştiinţe”: 
manualul şi ghidul respectiv 
în limba română; manualul 
„Познание мира” şi ghi-
dul în limba rusă (2000). În 
2005 elaborează „Caietul 
elevului” la biologie pentru 
clasele a 8-a şi a 9-a.

Autor al trilogiei „Lacri-
mile copiilor basarabeni”, 
editată în anul 2012 la 
Editura Biodova. Această 
lucrare reprezintă o cule-
gere de materiale cogni-
tiv-educaţionale destinate 
adolescenţilor şi părinţilor. 
Co-autor al cărţii „Martiriul 
transnistrean sub jugul to-
talitar rusesc” (2013).

Titluri onorifi ce: Mem-
bru al Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova, 
Eminent al Învăţământului 
Public din Moldova (1957), 
Eminent al Învăţământu-
lui Public din Uniunea So-
vietică (1970), Cavaler al 
Ordinului Drapelul Roşu 
de Muncă (1982), Profesor 
Emerit (1986), Cetăţean de 
onoare al satului Ruseni, ra-
ionul Edineţ.
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Premii şi distincţii: două 

medalii de bronz ale Expo-
ziţiei Realizărilor Economi-
ei Naţionale a URSS (1982, 
1984), Premiul pentru pu-
blicistică „Petru Darienco” 
(2013), Premiul Uniunii 
Scriitorilor pentru trilogia 
„Lacrimile românilor basara-
beni” (2013), Premiul „Pro-
Memoria” pentru lucrarea 
„Martiriul transnistrean sub 
jugul totalitar rusesc” (2014).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 225-226; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 312-313.

 

Bibliografi e selectivă:
Cucereanu, Radion. Câine-

le – nobleţe şi fi delitate / Radion 
Cucereanu. –  Chişinău : Univers 
Pedagogic, 2006. – 88 p.

Cucereanu, Radion. Ispita 
neuitării : Clasa Rodicăi Pârvu / 
Radion Cucereanu, Viorica Cuce-
reanu. – Chișinău : Univers Peda-
gogic, 2006. – 96 p.

Cucereanu, Radion. Lacrimile 
românilor basarabeni : Trilogie / 
Radion Cucereanu. – Bucureşti : 
Editura Biodova, 2012. – Vol. 1. – 
324 p. ; Vol. 2. – 280 p. ; Vol. 3. – 
326 p.

Cucereanu, Radion. Martiriul 
transnistrean sub jugul totalitar 
rusesc / Radion Cucereanu, Eleo-
nora Cercavschi, Dumitru Apetri. – 
Chişinău : [S. n.], 2013. – 342 p.

Cucereanu, Radion. Pisica, 
blândul răpitor / Radion Cucerea-
nu. – Chişinău : Grafema Libris, 
2007. – 95 p.

Cucereanu, Radion. Surprinde 
adierile naturii : (enciclopedie ar-
tistică pentru copii) : 300 de cuge-
tări despre om şi mediul ambiant / 
Radion Cucereanu. – Chişinau : 
Lyceum, 2004. – 188 p.

Cucereanu, Radion. Ştiinţe : 
Clasa a 5-a : Ghidul profesorului / 
Radion Cucereanu. – Chişinău : 
Litera, 2000. – 96 p.

Cucereanu, Radion. Vocabular : 
Biologie : Clasa a 7-a / Radion 
Cucereanu, Teodora Tataru. – 
Chişinău : Integritas, 2005. – 48 p.

Cucereanu, Radion. Vocabular : 

Biologie : Clasa a 6-a / Radion 
Cucereanu, Teodora Tataru. – 
Chişinău : Integritas, 2005. – 48 p.

***
Кучеряну, Радион. Познание 

мира : Учебник для 5 класса / 
Радион Кучеряну. – Chişinău : 
Lumina, 2000. – 192 р.

***
Făuritor al propriului destin : 

Radion Cucereanu la 80 de ani. – 
Chişinău : Grafema Libris, 2007. – 
120 p.

***
Bogatu, Cristian. În amintirea lui 

Radion Cucereanu [Resursă electro-
nică] / Cristian Bogatu // https://cris-
tianbogatu.blogspot.com/2018/02/
in-amintirea-lui-radion-cucereanu.
html (accesat: 09.09.2021).

Radion Cucereanu : [profesor, 
autor de manuale, publicist] // 
Timpul. – 2012. – 17 aug. – P. 3.

Zgardan, Eugen. Făuritor al 
propriului destin Radion Cucerea-
nu la vârsta de 88 de ani / Eugen 
Zgardan // Pedagogi români noto-
rii. – Chișinău : Pontos. – 2015. – 
P. 317-328. 

Tatiana Caprianu 

Aliona  GRATI
1972

Critic şi istoric literar, doc-
tor habilitat în fi lologie, con-
ferenţiar universitar şi autor 
de non-fi cţiune.

S-a născut la 25 august 
1972 în Ghidighici, mu-
nicipiul Chişinău. A făcut 
studii la Şcoala Pedagogică 
din Călăraşi (1991) şi la Fa-
cultatea de Filologie a Uni-
versităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” (1996). Şi-a 
luat doctoratul în fi lologie 
(2003) cu tema „Lirica fe-
minină din Basarabia (anii 

’20-’30)” şi postdoctoratul 
(2011) cu tema „Structuri 
dialogice în romanul româ-
nesc din secolul al XX-lea”. 

A fost conferenţiar univer-
sitar la Catedra de literatură 
română şi comparată a Uni-
versităţii Pedagogice  de 
Stat „Ion Creangă” din Chi-
şinău (1997-2019) şi cerce-
tător ştiinţifi c principal la 
Direcţia teorie şi metodolo-
gie literară a Institutului de 
Filologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (2005-
2018). În perioada 2006-
2009 a fost director al 
Centrului de Literatură şi 
Folclor al Institutului de 
Filologie al AŞM, iar în pe-
rioada 2009-2012 – director 
adjunct al aceluiaşi institut. 
Între anii 2008 şi 2018 este 
redactor-şef  al revistei de 
ştiinţă literară „Metalitera-
tură”, din 2019 este fonda-
tor şi redactor-şef  al publi-
caţiei „Dialogica. Revistă de 
studii literare şi literatură”. 
Din 2013 a deţinut funcţia 
de secretar ştiinţifi c şi între 
2017-2018 de vicepreşedin-
te al Consiliului Naţional 
de Acreditare şi Atestare 
(CNAA). Din 2018 până în 
prezent activează la Univer-
sitatea de Stat din Moldova.

În peste douăzeci de ani 
de experienţă în domeniul 
cercetării, a realizat o serie 
impresionantă de lucrări 
de istorie, critică şi teorie 
literară: „Magda Isanos. 
Eseu despre structura ima-
ginarului” (2004), „Privi-
rea Euridicei. Lirica femi-
nină din Basarabia. Anii 
’20-’30” (2007), „Romanul 
ca lume postBABELică. 
Despre dialogism, polifo-
nie, heteroglosie şi carna-
valesc” (2009); „Cuvântul 
celuilalt. Dialogismul ro-
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manului românesc” (2011); 
„Paul Goma. Iniţieri în 
textul literar (2011)”; „Fe-
nomenul literar postmo-
dernist” (2011); „Vladimir 
Beşleagă: cronotopul zbo-
rului frânt” (2013); „Dicţi-
onar de teorie literară. 1001 
de concepte operaţionale 
şi instrumente de analiză 
a textului literar” (2018); 
„Morile timpului. Eseu des-
pre structura imaginarului” 
(2020); „Regele Mihai şi Ba-
sarabia. O poveste uitată de 
neuitat” (2021) ş.a.

Pentru volumul „Magda 
Isanos. Eseu despre struc-
tura imaginarului” (Editura 
„Prut internaţional”, 2004) 
obţine, în anul 2004, Pre-
miul pentru debut al Uniu-
nii Scriitorilor din Republi-
ca Moldova. Cinci ani mai 
târziu, în anul 2009, Uniu-
nea Scriitorilor din Republi-
ca Moldova îi acordă Pre-
miul pentru critică literară 
pentru lucrarea „Romanul 
ca lume postBABELică. 
Despre dialogism, polifo-
nie, heteroglosie şi carna-
valesc” (Editura Gunivas, 
2009). În anul 2012 obţine 
Premiul Asociaţiei de Li-
teratură Generală şi Com-
parată din România (2012) 
pentru „Cuvântul Celuilalt. 
Dialogismul romanului ro-
mânesc” (Academia de Şti-
inţe a Moldovei, 2011), în 
2017 ia Premiul Fondului li-
terar din R. Moldova pentru 
volumele „Paul Goma. Ini-
ţieri în textul literar” (Edi-
tura Arc, 2011) şi Premiul 
„Titu Maiorescu” al Insti-
tutului Cultural Român „M. 
Eminescu” pentru „Magda 
Isanos, Scrieri” (Editura 
Ştiinţa, 2016). Este, de ase-
menea, laureată a Premiului 
„Nichita Stănescu” pentru 

critică literară acordat de 
juriul Festivalului de poezie 
„Nichita Stănescu” din Plo-
ieşti, ediţia a XXX-a, 2018.

Pe lângă premiile strict 
literare, Aliona Grati deţi-
ne Premiul Primăriei Mu-
nicipiului Chişinău pentru 
Tineret în domeniul Lite-
raturii (2005), Premiul Gu-
vernului R. Moldova pentru 
Tineret în domeniul Litera-
turii (2005) şi Medalia „Me-
ritul civic” (2012). 

Bibliografi e selectivă:
Corcinschi, Nina. Publicistica 

literară din Republica Moldova : 
Studiu interdisciplinar / Nina Corcin-
schi, Aliona Grati, Olesea Gârlea. – 
Chişinău : [S. n.], 2015. – 186 p. 

Grati, Aliona. Chișinău : Mori-
le timpului : Eseu de imagologie 
literară / Aliona Grati. – Chișinău : 
Prut Internaţional, 2020. – 368 p. 

Grati, Aliona. Cuvântul celu-
ilalt. Dialogismul romanului româ-
nesc / Aliona Grati ; Instinutul de 
Filologie al AŞM. – Chişinău : Pro-
fesional Service, 2011. – 335 p. 

Grati, Aliona. Dicționar de teorie 
literară : Concepte operaționale și 
instrumente de analiză a textului lit-
erar / Aliona Grati, Nina Corcinschi. – 
Chișinău : Arc, 2017. – 499 p.

Grati, Aliona. Fenomenul lite-
rar postmodernist : (Note curs) / 
Aliona Grati. – Chişinău : UPS 
„Ion Creangă”, 2011. – 198 p. – 
Bibliogr.: p. 192-198.

Grati, Aliona. Magda Isanos : 
(Eseu despre structura imagina-
rului) / Aliona Grati ; coord.: Au-
rel Scobioală. – Chişinău : Prut 
Internațional, 2004. – 100 p. : il. – 
(La steaua).

Grati, Aliona. Paul Goma. 
Iniţieri în textul literar : [Pentru 
elevi, studenţi, profesori] / Aliona 
Grati. – Chişinău : Arc, 2011. – 
67 p. – (Cartea care te salvează).

Grati, Aliona. Mihai Cimpoi : 
„Sunt un om de cultură devenit 
un destin” / Aliona Grati în dialog 
cu Mihai Cimpoi. – Chișinău : Prut 
Internaţional, 2013. – 244 p. : fot., 
il. – (Dialoguri la focul din vatră).

Grati, Aliona. Privirea Euridi-
cei : Lirica feminină din Basarabia. 
Anii ’20-’30 / Aliona Grati. – Chişi-
nău : [S. n.], 2007. – 220 p.

Grati, Aliona. Romanul ca 
lume postBABELică : Despre di-
alogism, polifonie, heteroglosie şi 
carnavalesc / Aliona Grati . ─ Chi-
şinău : GUNIVAS, 2009. – 252 p. – 
(Proza basarabeană din sec. al 
XX-lea : Text. Context. Intertext). 

Grati, Aliona. Vladimir Beșleagă : 
cronotopul zborului frânt / Aliona 
Grati . – Chișinău : ARC, 2013. – 
104 p. – (Cartea care te salvează).

***
Burlacu, Alexandru. Aliona 

Grati şi dialogistica romanului 
basarabean : [pe marginea vol. 
„Romanul ca lume postbabelică. 
Despre dialogism, polifonie, het-
eroglosie şi carnavalesc”, semnat 
de Aliona Grati] / Alexandru Burla-
cu // Contrafort : Revistă a tinerilor 
scriitori din Republica Moldova. – 
2009. – Nr 11/12. – P. 22. 

Trifan, Călina. Grati Aliona / 
Călina Trifan // Dicționarul scri-
itorilor români din Basarabia : 
1812-2010. – Chișinău : Prut Inter-
național, 2010. – P. 270-272.

Ana Struță

Alexandru DOROGAN
1952

Jurnalist, ex-director ge-
neral Radio Moldova, Jur-
nalist Emerit al Republicii 
Moldova.

S-a născut la 26 august 
1952 în satul Cotiujenii 
Mari, azi raionul Şoldăneşti.

A studiat la şcoala medie 
din satul natal (1959-1969). 
După absolvire şi-a conti-
nuat studiile la Facultatea 
de Jurnalistică a Universită-
ţii de Stat din Kazan, Rusia 
(1969-1974). A urmat Şcoa-
la superioară de studii poli-
tice din Leningrad (1985-
1987). 
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Stagieri: Socirtatea Româ-

nă de Radiodifuziue, Ro-
mânia (1992, 1993, 1994, 
2010); Société Radio-Ca-
nada, Canada (1993, 1994, 
1996); BBC, Marea Britanie 
(1994); Radio France, Fran-
ţa (1995); Voice of  Ameri-
ca, SUA (1998).  

Îşi începe activitatea pro-
fesională la Radio Moldova 
în calitate de redactor (1974-
1980), apoi şef  al Secţiei de 
propagandă (1980-1985); 
redactor-şef  adjunct (1987-
1989); redactor-şef  al Aso-
ciaţiei de creaţie „Actualita-
tea” (1989-1991); director 
general Radio Moldova, vi-
cepreşedinte al Companiei 
de Stat Teleradio-Moldova 
(1991-1997). 

În anul 1998 a fost anga-
jat la Primăria municipiului 
Chişinău, exercitând funcţia 
de şef  al Departamentului 
relaţii cu publicul (1998-
2004), în cadrul căruia au 
fost create şi au activat pos-
tul de radio „Antena C”, 
postul de televiziune „Euro 
TV Chişinău”, Agenţia de 
presă „Info-Prim”, ziarul 
„Capitala”, revista „Capita-
la magazin” şi Centrul edi-
torial-poligrafi c „Chişinău-
Prim”. Ulterior a ocupat 
postul de şef  al Cabinetului 
primarului general al mu-
nicipiului Chişinău (2004-
2005), concomitent acti-
vând şi în calitate de lector 
la Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării 
a Universităţii de Stat din 
Moldova (1990-2004).

În 2010, Alexandru Do-
rogan revine la Radio Mol-
dova, fi ind desemnat, în 
rezultatul unui concurs, 
pentru o perioadă de cinci 
ani în funcţia de director 

al acestei instituţii (2010-
2015). 

Între anii 1999-2010 a 
exercitat funcţia de preşe-
dinte al Asociaţiei Presei 
Electronice (APEL). Fiind 
preşedintele grupului de lu-
cru al APEL a elaborat şi a 
prezentat în Parlament ur-
mătoarele proiecte de legi: 
„Instituţia publică naţională 
a audiovizualului”, „Legea 
audiovizualului din Repu-
blica Moldova”, „Instituţia 
publică locală a audiovizu-
alului” (2000-2005).   

Director de proiecte 
APEL: „Tratatele şi reco-
mandările Consiliului Eu-
ropei în domeniul audio-
vizualului” – traducerea şi 
editarea în limba română, 
cu suportul Consiliului Eu-
ropei (2000-2001); „Exper-
tizarea cadrului legislativ al 
audiovizualului din Mol-
dova şi acordarea supor-
tului logistic procesului de 
modifi care”, cu suportul 
Fundaţiei Soros-Moldova 
(2004-2005); „Dezbateri 
electorale şi talk-show-uri 
politice în televiziune”, pro-
gram fi nanţat de Ambasada 
SUA (2004-2005); „Echi-
librul şi imparţialitatea în 
programele informative şi 
politice în cadrul serviciilor 
publice de radio şi televiziu-
ne” cu suportul Consiliului 
Europei (2005); „Evoluţia 
audiovizualului naţional şi 
ajustarea cadrului juridic de 
reglementare în domeniu 
la standardele europene” 
(2006); „Serviciul public 
de radio şi de televiziu-
ne: a asigura independen-
ţa editorială şi autonomia 
instituţională” cu suportul 
Consiliului Europei (2006); 
„Probleme ale audiovizu-
alului naţional. Reglemen-

tări şi autoreglementări în 
cadrul audiovizualului” cu 
suportul Consiliului Euro-
pei (2006); „Monitorizarea 
implementării prevederilor 
Codului Audiovizualului al 
RM” cu  suportul funda-
ţiei SOROS (2007-2009); 
„Standarde naţionale şi 
europene de etică în do-
meniul audiovizualului” cu 
suportul Consiliului Euro-
pei (2008); „Independenţa 
şi funcţiile de reglementare 
în domeniului audiovizu-
alului” cu suportul Consi-
liului Europei (2008); „In-
dependenţa şi funcţiile CO 
al IPNA Compania Telera-
dio-Moldova” cu suportul 
Consiliului Europei (2008); 
„Independenţa şi funcţii-
le CO al IPRA Compania 
Teleradio-Găgăuzia” cu 
suportul Consiliului Euro-
pei (2009); „ Sporirea im-
pactului monitorizării TV 
prin asigurarea vizualizării 
cazurilor de încălcare fl a-
grantă a prevederilor legale 
şi a deontologiei profesio-
nale în perioada campaniei 
electorale pentru alegerile 
parlamentare anticipate din 
2009” cu suportul Funda-
ţiei Eurasia (2009); „Moni-
torizarea prezenţei actorilor 
politici/electorali la princi-
palele canale de televiziune 
în perioada preelectorală, 
electorală şi postelectorală 
a alegerilor parlamentare 
2009”, cu sprijinul Dele-
gaţiei Comisiei Europene 
în RM în cadrul Instru-
mentului European pentru 
Democraţie şi Drepturile 
Omului (2008-2009); „Dez-
voltarea audiovizualului din 
RM prin îmbunătăţirea ca-
drului juridic naţional de 
reglementare a domeniului” 
cu sprijinul fundaţiei Soros 
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Moldova (2009-2010).

Coordonator de proiect 
APEL „Contributii la in-
formarea cetăţenilor din 
circumscripţiile uninomina-
le din mediul rural cu privi-
re la sistemul electoral mixt, 
prin intermediul mijloace-
lor mass-madia audiovizua-
le locale/regionale” (2018).

Coordonator reţea TV în 
cadrul proiectului susţinut 
de Fundaţia Soros Mol-
dova „Constituirea reţelei 
radiodifuzorilor regionali 
în producerea programe-
lor de ştiri şi emisiunilor cu 
caracter comunitar” (2006-
2008).

Consultant în proiectul 
FSM „Consolidarea capa-
cităţilor mass-media locale 
din Moldova pentru asigu-
rarea accesului cetăţenilor 
la informaţie obiectivă des-
pre valorile democraţiei şi 
acordul de asociere cu UE” 
(2015-2018).

Membru al grupului de 
lucru APEL care a elaborat 
şi a promovat în Parlament 
proiectul „Codul serviciilor 
media audiovizuale” (2017-
2018).

Membru al grupului de 
experţi APEL care a elabo-
rat proiectele Regulamen-
tului privind conţinuturile 
audiovizuale şi Regula-
mentului privind selectarea 
membrilor autorităţii de 
reglementare în domeniul 
serviciilor media audiovi-
zuale în cadrul proiectului 
comun UE-CoE „Promo-
varea libertăţii şi a pluralis-
mului mass-media în Repu-
blica Moldova” (2020).

Membru al grupului de 
autori naţionali şi interna-
ţionali care au elaborat un 
comentariu explicativ al 
Codului serviciilor media 

audiovizuale în cadrul pro-
iectului comun UE-CoE 
„Promovarea libertăţii şi 
a pluralismului mass-me-
dia în Republica Moldova” 
(2021).

Consultant al Consiliului 
Europei in domeniul plu-
ralismului mass-media şi 
reglementărilor audiovizu-
ale în Republica Moldova 
(2019-2021).

Expert naţional în grupul 
de lucru „Mass-media într-
o perspectivă paneuropea-
nă” diviziunea mass-media 
a Comitetului pentru drep-
turile omului a Consiliului 
Europei (1998-2000).  

Preşedinte al Comisiei de 
stat de licenţiere a Facultă-
ţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării a Universităţii 
de Stat din Moldova (2005, 
2006, 2008, 2009, 2014- 
2016, 2018).

Preşedinte al Comisiei de 
evaluare a tezelor de mas-
ter a Facultăţii de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării 
a Universităţii de Stat din 
Moldova (2010, 2014, 2015, 
2016, 2018).

Director al celor trei edi-
ţii ale Festivalului doinei 
„Doina – identitate, destin, 
valorifi care”. (2012-2014).

Membru al Consiliului 
Uniunii Jurnaliştilor din 
Moldova (1992-1996; 2000-
2004); membru al Comite-
tului Alianţei Franceze din 
Republica Moldova (1992-
2012); membru al Consiliu-
lui Centrului de Jurnalism 
Independent (1996-1998); 
membru-fondator al Clubu-
lui naţional de presă (1998-
2002); membru al Uniunii 
Teatrale din Moldova (din 
2001); membru al Senatului 
Fundaţiei Soros-Moldova 
(2001-2003); membru al 

Consiliului de Observatori 
al Instituţiei Publice Naţi-
onale a Audiovizualului din 
partea ONG-urilor de me-
dia (2002-2006); membru al 
Juriului Mass-Media al Fun-
daţiei Soros-Moldova (din 
2018).    

Alexandru Dorogan de-
ţine titlul onorifi c de Jur-
nalist Emerit al Republicii 
Moldova (1991), „Ordinul 
ziariştilor” clasa l, oferit de 
către Uniunea Ziariştilor 
Profesionişti din România 
(2009) şi înalta distincţie 
„Ordinul de Onoare” al 
Republicii Moldova (2009).

Bibliografi e selectivă:
Codul Serviciilor Media Audi-

ovizuale al Republicii Moldova 
[Resursă electronică] : comen-
tariu explicativ / Ion Bunduchi, 
Vasile State, Alexandru Dorogan 
[et al.]. – Chișinău: Consiliul Euro-
pei, 2021. – 155 p. // https://rm.coe.
int/comentariul-csma/1680a37eb4 
(accesat: 15.11.2021).

Doina : Identitate, destin, valo-
rifi care : Festivalul Doinei, ediția a 
2-a, 2013 / dir. de proiect: Alexan-
dru Dorogan ; concepție, coord., 
coaut., antologie de texte și resp. 
de ed.: Victor Ghilaș ; transcriere 
muz. și notogr.: Gheorghe Nicola-
escu. – Chișinău : Notograf Prim, 
2014. – 168 p. 

Doina : Identitate, destin, valori-
fi care [Muzică tipărită] : Festivalul 
Doinei, ediția a 3-a, 2014 / Con-
stantin Rusnac, Diana Bunea, Tu-
dor Colac [et al.] ; dir. de proiect: 
Alexandru Dorogan ; concepție, 
coord., coaut., glosar, bibliogr. 
selectivă și resp. de ed.: Victor 
Ghilaș ; transcriere muz. și noto-
gr.: Gheorghe Nicolaescu ; IPNA 
Compania „Teleradio-Moldova”. – 
Chişinău : Notograf Prim, 2015. – 
128 p.

Festivalul Doinei [Înregistrare 
audio] : Ediția a 3-a, 2014 / dir. de 
proiect: Alexandru Dorogan ; IPNA 
Compania „Teleradio-Moldova”. – 
Chişinău : Radio Moldova I, 2015.

2 discuri optice electronice (CD-
ROM ; Space Free 540 Mb ; Total 
Size : 702 Mb).
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Alexandru DICUSAR
1942

Inginer, specialist în elec-
trofi zică şi electrotehno-
logii, doctor habilitat în 
ştiinţe chimice, profesor 
universitar, membru cores-
pondent al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. 

S-a născut la 28 august 
1942 în satul Verhnee 
Ableazovo, regiunea Penza, 
Rusia, în familia profesoru-
lui Universităţii din Mosco-
va, Ion Dicusar, în evacuare 
pe timpul celui de al Doi-
lea Război Mondial. După 
revenirea familiei în oraşul 
Moscova, a urmat studiile la 
Şcoală medie, pe care a ab-
solvit-o cu menţiune (1949-
1959).

Ulterior, familia s-a stabi-
lit la Chişinău şi Alexandru 
este admis la studii la Facul-
tatea de Chimie a Univer-
sităţii de Stat din Chişinău 
(1959-1964). 

După absolvire, a fost 
angajat în calitate de lector 
la Institutul Politehnic din 
Chişinău (azi, Universitatea 
Tehnică a Moldovei) (din 
1964). Din 1967 a început 
studiile de doctorat la ace-
eaşi instituţie şi peste patru 
ani a susţinut cu succes teza 
de doctor în ştiinţe chimice 
(1971).

În 1988 a susţinut teza 
de doctor habilitat în ştiin-
ţe electrochimice cu tema: 

,,Fenomene termocinetice 
la prelucrarea electrochi-
mică dimensională a me-
talelor”, la Institutul de 
Inginerie Chimică din Dne-
propetrovsk, Ucraina. În 
1990 i se decernează titlul 
de profesor universitar în 
electrochimie, Institutul de 
Fizică Aplicată, Academia 
de Ştiinţe din Moldova.

Între anii 1970-1973, şi-a 
început cariera de cercetă-
tor ştiinţifi c la Institutul de 
Fizică Aplicată al Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. În 
această perioadă a efectuat 
cercetări fundamentale în 
domeniul transferului de 
masă turbulentă din siste-
mele electrochimice. Ulte-
rior, a exercitat consecutiv 
mai multe funcţii: cercetă-
tor principal (1973-1979), 
şef  al Laboratorului de 
Prelucrare Electrochimică, 
Institutul de Fizică Aplica-
tă, Academia de Ştiinţe din 
Moldova (1979-1995), şef  
al Departamentului de me-
tode electrice de prelucrare 
a materialelor, Institutul de 
Fizică Aplicată, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei (1995-
2013), din 2013-prezent 
este şef  al Laboratorului de 
Tratare a Materialelor Elec-
trofi zice şi Electrochimice 
„B. Lazarenko”, Institutul 
de Fizică aplicată, Acade-
mia de Ştiinţe din Moldova.

A desfăşurat o impresio-
nantă activitate de cercetare 
ştiinţifi că în cadrul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. 
Domeniile de cercetare s-au 
axat pe mai multe direc-
ţii: chimie electroanalitică, 
transfer de masă în sisteme 
electrochimice, dizolvare 
anodică de mare viteză, me-
tale şi semiconductori, ma-
crocinetica proceselor elec-

Titlu preluat de pe fața discului.
Cerinţe de sistem: CD Drive : 

File System : CDFS.
***

Dorogan, Alexandru. Alexan-
dru Dorogan : [interviu cu cuplul 
Alexandru Dorogan, şeful Cabine-
tului primarului general al Chişină-
ului, şi Silvia Hodorogea, comen-
tator cultural la TV Moldova 1] / 
consemnare: Rodica Trofi mov // 
VIP magazin. – 2005. – Nr 4. – 
P. 42-44.

Dorogan, Alexandru. „Săru-
tă-mă mereu, mereu” [Resursă 
electronică] : [dialog cu Alexandru 
Dorogan și Silvia Hodorogea, 25 
aprilie 2005] / Alexandru Dorogan, 
Silvia Hodorogea ; text: Rodica 
Trofi mov // https://cotiujeniimari.
wordpress.com/2005/04/25/ale-
xandru-dorogan-silvia-hodoro-
gea-saruta-ma-mereu-mereu/ 
(accesat: 15.11.2021).

Dorogan, Alexandru. „Victor 
Bucătaru s-a consacrat artei, ci-
nematografi ei, idealului naţional” : 
[In Memoriam cineastul Victor Bu-
cătaru (1948-2013)] / Alexandru 
Dorogan // Jurnal de Chişinău. – 
2013. – 16 aug. – P. 18.

***
Alexandru Dorogan // Localitățile 

Republicii Moldova : Intinerar do-
cumentar-publicistic ilustrat. Vol. 5 : 
Cos-Dră. – Chișinău : Draghiștea, 
2005. – P. 168.

Andronic, Nicolae. Alexandru 
Dorogan // Andronic, Nicolae. Co-
tiujenii Mari / Nicolae Andronic, 
Veaceslav Stavilă. – Chişinău : 
Draghiştea, 2002. – P. 201-202. – 
(Cuibul strămoşesc).

Elena Barbos-Balinschi
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trozilor, fotoelectrochimie, 
micromachining electrochi-
mic, implementarea tehno-
logiilor nano în studiul elec-
trochimic al materialelor ş.a. 
În colaborare cu academici-
anul Iurie Petrov, au fondat 
prima Şcoală ştiinţifi că în 
domeniul cercetării proce-
selor şi tehnologiilior elec-
trochimice, pe care ulterior 
savantul a condus-o. Aceas-
tă şcoală a elaborat teoria 
fenomenelor termocinetice 
în sistemele electrochimice 
distanţate considerabil de 
la starea de echilibru ter-
modinamic. Activitatea de 
prestigiu a şcolii sale a in-
fl uenţat considerabil crea-
rea unor tehnologii de top 
în Republica Moldova şi 
a utilajului corespunzător. 
Astfel, Chişinăul a devenit 
un centru de construcţie 
a maşinilor unelte pe baze 
electrochimice şi electroe-
rozive de prelucrare a mate-
rialelor. Direcţia principală 
a activităţii sale rămâne a fi  
implementarea tehnologii-
lor nano în studiul electro-
chimic al materialelor. Este 
conducătorul ştiinţifi c al 
unor proiecte internaţiona-
le din acest domeniu de cer-
cetare: ,,Efectele vitezei de 
coroziune ale nanostructu-
rilor şi nanocompozitelor” 
(2010-2011); Elaborarea 
generatirului universal cu 
impulsuri pentru strunguri 
de prelucrări prin electro-
ziune” (2019-2020); ,,Ob-
ţinerea de noi materiale 
micro- şi nano-structurale 
prin metode fi zicochimice 
şi elaborarea tehnologiilor 
pe baza acestora” (2020- 
2023) ş.a.

Rezultatele cercetărilor se 

regăsec în cele peste 300 de 
lucrări ştiinţifi ce şi invenţii, 
monografi i, inclusiv circa 
100 de articole publicate 
în reviste, care completea-
ză bazele de date mondi-
ale ,,Web of  Science” şi 
,,Scopus”. Printre acestea 
sunt: ,,Micromechanical 
properties of  Co-W alloys 
Electrodeposited under 
Pulse Conditions (2007), 
,,Nanostructurarea electro-
chimică” (Oxford, Marea 
Britanie, 2011), ,,Obţine-
rea de nanofi re în condiţii 
de tratament electrodes-
cărcare”  (Londra, 2011) 
ş.a. Desfăşoară şi activitate 
editorială în calitate de asis-
tent de redactor la revista 
,,Surface Engineering and 
Applied Electrochemistry” 
(Электронная обработка 
материалов), SUA, Moldo-
va, URSS (din 1980 până în 
prezent).

Sub îndrumarea sa au fost 
susţinute teze de doctor în 
ştiinţe tehnice, ştiinţe chi-
mice şi ştiinţe fi zico-mate-
matice. 18 dintre discipolii 
săi activează la Institutul 
de Fizică Aplicată, la dife-
rite întreprinderi şi instituţii 
de învăţământ superior din 
ţară. 

A participat şi a organizat 
multiple intruniri ştiinţifi ce: 
Conferinţa Societăţii Inter-
naţionale de Electrochimie 
(Duesseldorf, Germania, 
2002); a VII-a Conferin-
ţă ştiinţifi că internaţională 
(Kaunas, Lituania, 2013); a 
doua conferinţă internaţio-
nală privind nanotehnologi-
ile şi ingineria biomedicală, 
Chişinău (2013); a VII-a ─ 
IX-a Conferinţe internaţio-
nale despre ştiinţa materia-

lelor şi fi zica materiei con-
densate, Chişinău (2014, 
2016, 2018) ş.a. 

Membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei, specialitatea ,,Elec-
trofi zica şi tehnologiile 
electrice” (2007).

Pentru activitatea prodigi-
oasă a fost înalt apreciat cu 
premii şi distincţii: trei Pre-
mii ale Academiilor din Be-
larus, Ucraina şi Moldova 
pentru proiecte remarcabile 
de colaborare (2008); me-
dalia ,,Meritul Civic” pentru 
realizări civile remarcabile 
(1996).

Bibliografi e selectivă:
Термокинетические явления 

при высокоскоростных электро-
дных процессах / А. И. Дикусар, 
Г. Р. Энгельгардт, В. И. Петрен-
ко [et al]. – Кишинев : Штиинца, 
1989. – 142 с.

Электродные процессы и про-
цессы переноса при электрохи-
мической размерной обработке 
металлов / А. И. Дикусар,  Г. Р. 
Энгельгардт, В. И. Петренко [et 
al]. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 
208 с.

***
 Dikusar A. I. Microkinetic Model 

of  Nucleation and its Application 
in Electrochemistry / A. I. Dikusar, 
S. A. Baranov, Yu. D. Gamburg // 
Surf. Eng. Appl. Electrochem. – 
2008. – V. 44. 2. – P. 98-105.

Dikusar A. I. Obținerea de na-
nofi re în condiții de tratament:  
Electrodescărcare / A. I. Dicusar // 
Nanofi re: Implementări și aplicații. – 
Londra :  Ed. H. Abbas, In Tech 
Open. – 2011. – P. 357-374. 

Photoelectrical Structures on 
the Base of Nanoporous p-InP / 
A. I. Dikusar, L. I. Bruk,  E. V. 
Monaico [et al] // Surf. Eng. Appl. 
Electrochem. – 2008. – V. 44. 1. – 
P. 4-8.       

***
Bologa, Mircea. Polivalență și 

excelență. Membrul corespondent 
Alexandru Dicusar la 75 de ani / 
Mircea Bologa // Akademos. – 
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2017.  – Nr 3 (46). – P. 175-176. 

Roșca, Denis. Dicusar Alexan-
dru // Roșca, Denis. Cartea de aur 
a Basarabiei și a Republicii Mol-
dova / Denis Roșca. – Chișinău : 
Pontos, 2016. – P. 191.

Maria. S. Ciobanu

Dinu POȘTARENCU
1952

Istoric, doctor în istorie, 
cercetător ştiinţifi c coordo-
nator. 

S-a născut la 30 august 
1952, în satul Varniţa, Ti-
ghina (azi, raionul Anenii 
Noi). După absolvirea Şco-
lii de opt ani din localitatea 
natală, a urmat studiile la 
Şcoala-internat din Tighina 
(1967-1969). Ulterior şi-a 
continuat studiile la Facul-
tatea de Geografi e a Insti-
tutului Pedagogic de Stat 
„T. G. Şevcenko” din Tira-
spol (azi, Universitatea de 
Stat din Tiraspol, cu sediul 
la Chişinău, 1969-1974), 
specializrea Pedagog de ge-
ografi e şi biologie. În 2010 
a susţinut teza de doctor în 
ştiinţe istorice cu tema ,,Po-
pulaţia urbană a Basarabiei 
în perioada 1850-1918”. În 
2013 a susţinut titlul ştiinţi-
fi co-didactic de conferenţi-
ar cercetător. 

Între anii 1974-1987 a ac-
tivat în calitate de profesor 
la mai multe instituţii de 
învăţământ preuniversitar 
din Tighina şi Varniţa, după 

care s-a consacrat cercetării 
ştiinţifi ce: la Muzeul de Is-
torie şi Studiere a Ţinutului 
Natal din Tighina, în cali-
tate de cercetător ştiinţifi c 
(1987-1991), la Centrul Na-
ţional de Studii Literare şi 
Muzeografi e „M. Kogălni-
ceanu” de pe lângă Uniunea 
Scriitorilor din Moldova 
(1991-1996), apoi cercetă-
tor ştiinţifi c coordonator la 
Institutul de Istorie, Stat şi 
Drept al Academiei de Şti-
inţe a Moldovei (din 1995 
până în prezent). 

Pe parcursul celor 25 de 
ani de activitate ştiinţifi că 
s-a afi rmat şi s-a manifes-
tat ca un bun cunoscător 
şi cercetător al istoriei na-
ţionale, a istoriei Basara-
biei în epoca modernă şi a 
istoriei locale (localităţilor), 
studierea vieţii şi activităţii 
mai multor personalităţi de 
cultură şi ştiinţă, militanţi ai 
mişcării de emancipare na-
ţională: Dimitrie şi Antioh 
Cantemir, Scarlat Sturdza, 
Polihronie Sârcu, Matei 
Donici, Emanuil Gavriliţă, 
Teodor Vârnav, Vladimir 
Cristi, Simion Murafa, Con-
stantin Stere ş.a. S-a consa-
crat cercetării isoriei mo-
derne a Basarabiei, istoriei 
localităţilor şi genealogiei. 

A debutat în cercetarea 
istorică cu studii de istorie 
a unui şir de localităţi din 
Republica Moldova, contri-
buind substanţial la consti-
tuirea şi afi rmarea direcţiei 
ştiinţifi ce – istoriei locale. 
Astfel a semnat cărţile: ,,Din 
istoria Tighinei” (1992), 
,,Sălcuţa. Istoria satului. Ju-
deţul Tighina” (1997), ,,Is-
toria satului Sadâc” (2001), 
,,Pănăşeşti. File de isto-
rie” (2002), ,,Istoria satului 
Başcalia” (2004), ,,Varni-

ţa. Itinerar istoric” (2005), 
,,Baraboi; un sat din valea 
Răutului de Sus” (2007) ş.a. 

Concomitent cu istoria 
satelor a realizat mai mul-
te studii consacrate istoriei 
mai multor instituţii civile 
şi ecleziastice, cum ar fi : 
Mănăstirea Noul Neamţ 
(1994), Biserica ,,Sfântului 
Ierarh Nicolae” din Chişi-
nău (2002), ,,Poşta Moldo-
vei. File de istorie” (2000), 
,,Spitalul de tuberculoză din 
Vorniceni. Secvenţe istori-
ce” (2008) ş.a.

S-a dedicat cercetării mai 
multor probleme de istorie 
a Basarabiei epocii moder-
ne. Un prim studiu în acest 
sens îl constituie volumul 
,,O istorie a Basarabiei în 
date şi documente” (1998), 
după care a urmat cartea 
,,Anexarea Basarabiei la 
Imperiul Rus” (2006). O 
altă problemă care a ocupat 
în ultimii ani, un loc priori-
tar în cercetările ştiinţifi ce o 
constituie structura şi evo-
luţia demografi că a popula-
ţiei Basarabiei în secolul al 
XIX-lea – începutul seco-
lului al XX-lea. În volumele 
colecţiei ,,Contribuţii la is-
toria modernă a Basarabi-
ei”, publicate în anul 2005 
şi 2009, şi-a adus aportul 
său la studierea situaţiei şi 
evoluţiei demografi ce a po-
pulaţiei basarabene în epo-
ca modernă: ,,Structura et-
nică a populaţiei Basarabiei 
în 1843-1844”; ,,Structura 
etnică a populaţiei Basa-
rabiei în întreaga perioadă 
ţaristă”. 

Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce se regăsesc în cele 
20 de monografi i, peste 120 
de documente şi articole în 
publicaţii periodice, peste 
65 de publicaţii în colecţii 
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de studii ş.a. Dintre lucră-
rile publicate: ,,Străzile Chi-
şinăului. Denumiri vechi şi 
actuale” (1998), ,,O istorie 
a Basarabiei în date şi do-
cumente” (1998),  ,,Con-
tribuţii la istoria modernă 
a Basarabiei” (2005), ,,Con-
tribuţii la istoria modernă a 
Basarabiei” (2009), ,,Des-
tinul românilor basarabeni 
sub dominaţia ţaristă” 
(2012), ,,Basarabia în anii 
Primului Război Mondial” 
(2019), ,,O pledoarie publi-
că a unor preoţi basarabeni 
pentru reintroducerea pre-
dării limbii române în şco-
lile teologice” (1883), ,,Har-
ta Moldovei a lui Dimitrie 
Cantemir” (2020), ,,Prima 
atestare a fotbalului în Chi-
şinău” ş.a. 

A participat la proiectul 
de cercetare ,,Basarabia sub 
absolutismul ţarist şi ten-
dinţa de emancipare naţio-
nală (1812–1918)” (Institu-
tul de Istorie, 2015-2018). 

A participat la multiple 
activităţi ştiinţifi ce naţiona-
le şi internaţionale, printre 
care: Conferinţa Internaţi-
onală „Istoricul şi istoria: 
Alexandru V. Boldur – 130 
de ani de la naştere (Chi-
şinău, 2016), Conferinţa 
Ştiinţifi că Internaţională 
„Bucovina şi bucovinenii 
în secolul al XX-lea. Istorie, 
politică şi destin” (Rădăuţi, 
2016),  Conferinţa Ştiinţifi -
că Internaţională „Situl is-
toric. Tabăra regelui Suediei 
Carol al XII-lea de la Varni-
ţa. Restaurarea memoriei” 
(Chişinău, 2017), „Marea 
Unire a Românilor (1918). 
Istorie şi actualitate” (Iaşi, 
2018), ,,Revendicarea drep-
turilor naţionale de către 
militarii basarabeni de pe 
Frontul Românesc”: Con-

gresul Naţional al Istorici-
lor Români (Iaşi, 2018) ş.a.

 Premiul Salonului Naţio-
nal de Carte, Chişinău, Edi-
ţia a VII-a, 1998.

 Diploma „Meritul Aca-
demic” (2016).

A se vedea şi articolul din 
,,Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 217-218.

Bibliografi e:
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Poştarencu, Victor Mocanu. – 
Chișinău : [S. n.], 2014. – 444 p.  
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2004. – 224 p. 
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nerar istoric / Dinu Poştarencu. – 
Chişinău : Grafema Libris, 2005. – 
384 p. 

***
Poștarencu, Dinu. Chișinăul în 

timpul evenimentelor social-politi-
ce din 1917 / Dinu Poștarencu // 
Identitățile Chișinăului. Orașul 
interbelic ; coord. vol.: Sergiu 
Musteață, Alexandru Cordunea-
nu. – Chişinău : [S. n.], 2020. – 
P. 9-28.

Poștarencu, Dinu. Cordonul 
de cazaci (sec. XIX) / Dinu Poş-
tarencu // Cohorta. – 2006. – Nr 1 
(5). – P. 18-22.

Poștarencu, Dinu. Eliminarea, 
în 1828, a limbii române din sis-
temul administrativ al Basarabiei / 
Dinu Poştarencu // Limba Româ-
nă. – 2012. – Nr 5/6. – P. 81-89.

Poștarencu, Dinu. Hotarele ra-
ialei Bender / Dinu Poștarencu // 
Revista de istorie a Moldovei. – 
2015. – Nr 2. – P.123-131.

Poștarencu, Dinu. Ispravnici 
alogeni în primii ani după anexa-
rea Basarabiei / Dinu Poștarencu // 
Tyragetia : Istorie. Muzeologie. – 
2012. – Vol. VI (XXI), Nr 2. – 
P. 121-128.  

Poștarencu, Dinu. Limba ro-
mână în sfera învăţământului din 
Basarabia (I) / Dinu Poştarencu // 
Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – 
P. 219-232. 

Poștarencu, Dinu. Nobilii ba-
sarabeni – Neamul Dicescu / Dinu 
Poştarencu // Viaţa Basarabiei. – 
2011. – Nr 3/4. – P. 108-120.

Poștarencu, Dinu. Şcoli paro-
hiale în Basarabia la 1862 / Dinu 
Poştarencu // Revista de istorie 
a Moldovei. – 2015. – Nr 4. – 
P. 129-139.

Poștarencu, Dinu. Vladimir Bo-
descu (145 de ani de la naştere) / 
Dinu Poştarencu // Revista de is-
torie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – 
P. 110-115.  

***
Jarcuțchi, Ion. Istoricul Dinu 

Poştarencu la 60 de ani / Ion Jar-
cuţchi // Revista de istorie a Mol-
dovei. – 2012. – Nr 4. – P. 6-7.

Maria S. Ciobanu

Radmila 
POPOVICI-

PARASCHIV
1972

 
Poetă, textieră, actriţă.
S-a născut la 31 august 

1972, în satul Floriţoaia-
Veche, raionul Ungheni, în 
familia lui Pavel Popovici şi 
a Claudiei Tătaru. Şi-a fă-
cut studiile la Şcoala Peda-
gogică „N. Krupskaia” din 
Călăraşi (1987-1991), după 
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televiziunea, muzica şi ci-
nematografi a românească, 
care este şi mătuşa scriitoa-
rei.

În calitate de autor de 
texte pentru cântece, în co-
laborare cu compozitorul 
Marian Stârcea, a realizat 
CD-urile: „Tu şi eu”, muzi-
că uşoară (2007); „O lume 
în ochi de copil”, cântece 
pentru copii (2008); „Porta-
tivul cu pistrui”, (2013). A 
mai realizat, în colaborare 
cu compozitori şi interpreţi 
din ţară, CD-ul de autor 
„Iubire, tu”, muzică uşoară 
(2014).

Este autoarea textelor 
pentru muzicalul „Porţile”, 
muzică şi libret de Ghena-
die Ciobanu (2010) şi ale 
muzicalului televizat pentru 
copii „Musca Bâza-Bâzâ-
ita” (traducere şi adaptare 
după «Муха-Цокотуха» de 
Kornei Ciukovskii), muzică 
de Iulia Sandu (2011). De 
asemenea, a semnat ver-
surile pentru spectacolul 
de teatru „Douăsprezece 
scaune” (regizor – Petru 
Hadârcă, muzică de Va-
lentin Boghean), montat 
Teatrul Naţional „Mihai 
Eminescu” din Chişinău, 
premiera căruia a avut loc 
în 2012. 

A tradus şi a adaptat din 
limba rusă în limba româ-
nă textele cântate ale ope-
retei „Liliacul” de Johann 
Strauss (regizor – Mihai 
Timofti, Teatrul Naţional 
de Operă şi Balet din Chişi-
nău, premiera – în 2013) şi 
pe cele din spectacolul mu-
zical pentru copii „Repara-
torii” (2015). 

În anul 2016 a debutat 
în calitate de actor cu rolul 
mamei lui Charles Bovary 
în spectacolul „Madame 

care a urmat Facultatea de 
Litere a Universităţii de 
Stat din or. Chişinău (1991-
1996).

Debutează editorial cu 
volumul de poezie „Mi-s” 
(2008), după care urmea-
ză: „101 poeme”   (2011); 
„EvAdam” (2012); „A(l)
ta” (2013); „Intimatum” 
(2014); „Unicat” (2015); 
„Urâta” (2016); „Apa care 
îşi bea mâinile” (2018); 
„Vene şi artere” (2020); 
„PoEsenţe” (2021).

Poezia Radmilei Popo-
vici a fost tradusă în limbile 
franceză, germană şi italia-
nă, precum urmează: „Ise-
ult arrive” („Intimatum”, 
traducere în limba franceză 
de Olivier Martin-Grâce) – 
Editura „Vinea”, Bucureşti 
2015; „Unique” („Unicat”, 
traducere în franceză de 
Victoria Sicorschi) – Editu-
ra „Vinea”, Bucureşti 2016; 
„La laide” („Urâta”, tradu-
cere în franceză de Sorin 
Barbul) – Editura „Vinea”, 
Bucureşti 2017; „Geronne-
ne wege” („Cărări închega-
te” – selecţie de poeme din 
volumele „Unicat” şi „Urâ-
ta”, traducere în germană 
de Christian W. Schenk) – 
Editura „Dionysos”, Rhein 
(Germania), 2019; „Unica” 
(„Unicat”, traducere în lim-
ba italiană de Daniela Bar-
da) – Editura „Unu”, Chi-
şinău 2019, „L’eau qui boit 
ses mains” („Apa care îşi 
bea mâinile”, traducere în 
limba franceză de Victoria 
Sicorschi) – Editura „Juni-
mea”, Iaşi 2020.

În 2017 a realizat volumul 
de interviuri „Reconstituiri 
cu Ileana Popovici” (Editu-
ra Adenium, Iaşi), un dialog 
cu actriţa Ileana Popovici, 
o personalitate notorie în 

Bovary” (regizor: Daniela 
Burlaca) şi face parte din 
trupa de actori a Teatrului 
„Geneza Art”. 

Este membră a Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
(2010) şi a Uniunii Scriitori-
lor din România (2015). 

În 2009 şi 2013 a fost la-
ureată a Premiului Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
pentru poezie, iar revista 
„VIP Magazin” a declarat-o 
Omul Anului 2016 pentru 
literatură. 
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Popovici-Paraschiv, Radmila. 

EvAdam / Radmila Popovici-Pa-
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2014. – 186 p.

Popovici-Paraschiv, Radmila. 
Mi-s : [Versuri] / Radmila Popo-
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Popovici-Paraschiv, Radmila. 
101 poeme / Radmila Popovici-
Paraschiv ; col. de red.: Mihai 
Cimpoi [et al.] ; ed: Corin Bianu ; 
coord.: Vasile Căpăţână, George 
Călin ; Asociaţia Culturală Româ-
nă „Ideal” ; Societatea Culturală 
„Apollon”. – Bucureşti : Biodova, 
2011. – 102 p. 

Popovici, Radmila. PoEsențe / 
Radmila Popovici ; [pictor]: Lică 
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Popovici, Radmila. Unicat / 
Radmila Popovici ; pref.: Ghe-
orghe Grigurcu ; postf.: Octavi-
an Soviany. – Bucureşti : Vinea, 
2015. – 98, [2] p.

Popovici, Radmila. Vene și ar-
tere / Radmila Popovici; concepție 
grafi că: Mihai Bacinschi, ilustrații : 
Teodor Buzu. – Chişihău : ARC, 
2020. – 144 p. : il.

Stârcea, Marian. Tu și eu [Înre-
gistrarea muzicală] : Spectru mu-
zical / muzica: Marian Stârcea ; 
versuri: Radmila Popovici-Paras-
chiv. – Chişinău : Music Master.
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terviu cu textiera Radmila Popo-
vici-Paraschiv] / interviu de Liliana 
Popuşoi // Flux continuu. – 2011. – 
25 noiem. – P. 10.

Popovici-Paraschiv, Radmila. 

Pentru mine poezia e un modus vi-
vendi : De vorbă cu poeta Radmila 
Popovici-Paraschiv / consemnare: 
Elena Leah // Noi. – 2019. – Nr 5. – 
P. 14-15.

***
Corcinschi, Nina. Radmi-

la Popovici : La poétique de 
l’intima(tum) / Nina Corcinschi ; 
trad. din lb. rom. de Oliver Martin-
Grâce // Metaliteratură. – 2015. – 
Nr 1 (39). – P. 52-55.  

Grati, Aliona. Despre poezia 
„unicat” şi a ei poetică a tăieturii : 
[creaţia Radmilei Popovici] / Aliona 
Grati // Metaliteratură. – 2015. – 

Nr 2. (40). – P. 115-118.
Ștefan, Natalia. În labirintul po-

eziei Radmilei Popovici : [întâlnire 
cu poeta Radmila Popovici la Li-
ceul Teoretic „Ștefan Vodă” din or. 
Ștefan Vodă] / Natalia Ștefan, Iri-
na Brînzărei // Univers pedagogic 
pro. – 2020. – 11 iun. – P. 6.

Ţurcanu, Lucia. Poezia anului 
2014 în Basarabia : [cu referire la 
Mircea V. Ciobanu, Arcadie Suce-
veanu, Radmila Popovici et al.] / 
Lucia Ţurcanu // Sud-Est Cultu-
ral. – 2015. – Nr 3. – P. 24-32.

Ana Struță



Septembrie este a noua lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele patru luni gre-
goriene cu o durată de 30 de zile.

Septembrie începe (astrologic) cu soarele în semnul Fecioarei şi sfârşeşte în semnul Balanţei. 
Din punct de vedere astronomic, luna septembrie începe cu soarele în constelaţia Fecioarei şi se 
sfârşeşte cu soarele în constelaţia Balanţei.

Numele lunii septembrie (latină: September) vine de la cuvântul latinesc septem = şapte, pentru 
că luna septembrie era a şaptea lună în calendarul roman.

Grecii numeau luna septembrie Boedromion. În tradiţia poporului român luna septembrie 
se numeşte Răpciune. Luna septembrie este luna cea mai importantă pentru cei care au trudit 
pământul, acum fi ind culese roadele muncii de peste an.

Septembrie începe în aceeaşi zi a săptămânii ca şi Decembrie, în fi ecare an. Pe 23 septem-
brie este echinocţiul de toamnă, când ziua este egală cu noaptea.

Soarele răsare la începutul lunii la ora 6:39 şi apune la ora 19:52, iar la sfârşitul lunii răsare la 
ora 7:12 şi apune la ora 18:58.

Fazele Lunii: la 1 septembrie – Luna Nouă (de azi, Luna începe să crească) la 12:06; la 9 sep-
tembrie – Luna la Primul Pătrar la 14:48; la 16 septembrie – Lună Plină (de azi, Luna începe să 
descrească) la 22:06 m; la 23 septembrie – Luna la Ultimul Pătrar la 13:06.

Septembrie
2022

Luni   5 12 19 26  
Marți   6 13 20 27 
Miercuri  7 14 21 28
Joi   1 8 15 22 29 
Vineri  2 9 16 23 30
Sâmbătă 3 10 17 24 
Duminică 4 11 18 25 
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80 de ani de la naşterea lui 

Nicolae Bucătaru, zootehni-
cian, doctor habilitat în biolo-
gie, profesor universitar şi cer-
cetător ştiinţifi c (1 sept. 1942).

80 de ani de la naşterea lui 
Ion Virschi, artist plastic 
(1 sept. 1942). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 222.

90 de ani de la naşterea lui 
Mihail Platon, economist, 
doctor habilitat în ştiinţe eco-
nomice, profesor universi-
tar, membru al Academiei de 
Ştiinţe Pedagogice şi Sociale 
din Moscova (2 sept. 1932 – 
15 febr. 2011). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 222; CN 2017, 
p. 324-325.

85 de ani de la naşterea lui 
Victor Creangă, dirijor de 
cor, compozitor, profesor şi 
textier (2 sept. 1937 – 9 ian. 
2014). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 222-223; CN 2017, 
p. 325.

75 de ani de la naşterea lui 
Ion Certan, istoric, doctor în 
ştiinţe istorice, profesor uni-
versitar şi cercetător ştiinţifi c 
(2 sept. 1947).  

170 de ani de la naşterea lui 
Paul Bourget, romancier, nu-
velist, poet, eseist şi dramaturg 
francez, membru al Academi-
ei Franceze de Ştiinţe (2 sept. 
1852 – 25 dec. 1935). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 236. 

85 de ani de la naşterea Lud-
milei Erofeeva, cântăreaţă de 
operă (soprană lirică de colo-
ratură), conferenţiar univer-
sitar, Artistă a Poporului din 
Republica Moldova, originară 
din Rusia (3 sept. 1937 – 10 
mar. 2003). A se vedea şi art. din 
CN 2007, p. 268-269.

80 de ani de la naşterea lui 
Mihai Cimpoi, critic şi istoric 
literar, eminescolog, fi losof  al 
culturii, doctor habilitat în şti-
inţe fi lologice, profesor uni-
versitar, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România şi al 
Organizaţiei Mondiale a Scri-
itorilor (PEN), membru de 
onoare al Academiei Române, 

membru titular al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (3 sept. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 237-239; CN 2007, 
p. 269-272; CN 2012, p. 223-
224; CN 2017, p. 325-326.

135 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Timotei Cipariu, 
teolog, lingvist, orientalist, is-
toric, pedagog şi revoluţionar 
paşoptist român, membru 
fondator şi vicepreşedinte al 
Academiei Române (21 febr. 
1805 – 3 sept. 1887). A se vedea 
şi art. din CN 2005, p. 60-62; 
CN 2017, p. 327.

85 de ani de la naşterea 
Mariei Ciobanu, cântăreaţă 
română de muzică populară 
(3 sept. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 267-268.

90 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Guzun, pictor 
şi grafi cian (4 sept. 1932 – 
15 dec. 1997). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 272.

110 ani de la naşterea lui Ra-
oul Şorban, critic de artă, pic-
tor, eseist, memorialist şi tra-
ducător român (4 sept. 1912 – 
19 iul. 2006). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 224-226. 

75 de ani de la naşterea lui 
Alexandru Dobrescu, scri-
itor, critic şi istoric literar, 
doctor în ştiinţe fi lologice, pu-
blicist şi profesor universitar 
român (5 sept. 1947).  

100 de ani de la naşterea lui 
Radu Flora, lingvist şi dialec-
tolog, lexicolog şi lexicograf  
român din Serbia, prozator, 
poet, dramaturg, istoric şi cri-
tic literar, folclorist, traducă-
tor, cercetător ştiinţifi c, doctor 
în ştiinţe fi lologice, profesor 
universitar, fondator şi pre-
şedinte al Societăţii de Lim-
ba Română din Voivodina. 
(5 sept. 1922 – 4 sept. 1989).  

100 de ani de la naşterea lui 
Iurie Barjanschi, poet, pro-
zator şi traducător (6 sept. 
1922 –11 sept. 1986). A se ve-
dea şi art. din CN 2012, p. 226-
227.

70 de ani de la naşterea Ioa-

nei Căpraru, interpretă de 
muzică populară, Artistă a Po-
porului din Republica Moldo-
va (6 sept. 1952). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 227.

130 de ani de la naşterea lui 
Edward Victor Appleton, 
fi zician, astronom, cercetător 
ştiinţifi c şi profesor universi-
tar englez, laureat al Premiului 
Nobel pentru fi zică (6 sept. 
1892 – 21 apr. 1965).  

120 de ani de la naşterea lui 
Şerban Cioculescu, istoric şi 
critic literar român, publicist, 
editor, memorialist, profesor 
universitar, membru titular al 
Academiei Române (7 sept. 
1902 – 25 iun. 1988). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 239-
240.

50 de ani de la naşterea lui 
Dan Mircea Cipariu, scrii-
tor şi jurnalist român (7 sept. 
1972).

90 de ani de la naşterea lui 
Sava Pânzaru, istoric şi cri-
tic literar, cercetător ştiinţifi c 
literar, doctor habilitat în şti-
inţe fi lologice (8 sept. 1932 –  
2012). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 240-242; CN 2012, 
p. 227-228. 

85 de ani de la naşterea Lidiei 
Oprea-Boldureanu, cântărea-
ţă de operă (soprană), Artistă 
Emerită din Republica Moldo-
va (8 sept. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 228.

90 de ani de la naşterea lui 
Marius Sala, lingvist, speci-
alist în romanistică, doctor în 
ştiinţe fi lologice, profesor uni-
versitar român (8 sept. 1932 – 
19 aug. 2018). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 242-244. 

60 de ani de la naşterea lui 
Petru Dinjos, muzician, in-
strumentist, pedagog, stabilit 
în Italia (9 sept. 1962).

165 de ani de la naşterea 
Agathei Bârsescu, actriţă de 
teatru, cântăreaţă şi profesoa-
ră română (9 sept. 1857 – 22 
noiem. 1939).  

170 de ani de la naşterea lui 
John Henry Poynting, fi zici-
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an, cercetător ştiinţifi c, inven-
tator şi profesor universitar 
englez (9 sept. 1852 – 30 mar. 
1914). 

90 de ani de la naşterea lui 
Nicanor Barbă, chimist, 
doctor habilitat în ştiinţe chi-
mice, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, inventator 
(10 sept. 1932). A se vedea şi 
art. din CN 2007, p. 277. 

150 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Avram Iancu, pre-
fect de legiune, avocat român, 
conducător al Revoluţiei de la 
1848 din Transilvania. Erou 
al Naţiunii Române (1824 – 
10 sept. 1872). A se vedea şi art. 
din CB 1999, p. 285.

130 de ani de la naşterea lui 
Arthur Holly Compton, fi -
zician, doctor în ştiinţe fi zice, 
profesor universitar american, 
cercetător ştiinţifi c, inventa-
tor, laureat al Premiului Nobel 
pentru fi zică (10 sept. 1892 – 
15 mar. 1962).  

75 de ani de la naşterea lui 
Visarion Alexa, regizor, sce-
narist de teatru şi fi lm, doctor 
în arte, profesor universitar 
român (11 sept. 1947).  

160 de ani de la naşterea lui 
O’Henry, prozator american 
(11 sept. 1862 – 5 iun. 1910). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 245; CN 2012, p. 229. 

140 de ani de la naşterea lui 
Ion Agârbiceanu, prozator, 
poet şi ziarist român, membru 
titular al Academiei Române 
(12 sept. 1882 – 28 mai 1963). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 277-279. 

135 de ani de la naşterea lui 
George Georgescu, dirijor şi 
violoncelist român, membru 
corespondent al Academi-
ei Române (12 sept. 1887 – 
1 sept. 1964). 

100 de ani de la naşterea Anei 
Lupan, prozatoare, dramaturg 
(13 sept. 1922 – 23 febr. 1998). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 279-280. 

65 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Anghelici, medic 

chirurg, doctor habilitat în 
ştiinţe medicale, profesor uni-
versitar, cercetător ştiinţifi c, 
inventator (14 sept. 1957).  

135 de ani de la naşterea lui 
Simion Stoilow, matema-
tician, diplomat şi profesor 
universitar român, membru 
corespondent al Academi-
ei Române (14 sept. 1887 – 
4 apr. 1961). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 283-284. 

70 de ani de la naşterea lui 
Valentin Tomuleţ, istoric, 
doctor habilitat în ştiinţe is-
torice, profesor universitar 
(15 sept. 1952). 

75 de ani de la naşterea Cla-
udiei Slutu-Grama, biblio-
graf, bibliolog, istoric literar, 
publicist şi poetă (16 sept. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 284-287; CN 2017, 
p. 334-335.

130 de ani de la naşterea lui 
Serghei Ciokolov, artist plas-
tic decorator (17 sept. 1892 – 
21 sept. 1977). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 249; CN 2012, 
p. 230.

95 de ani de la naşterea Ma-
riei Şindilaru-Vintilă, cântă-
reaţă de operă (soprană), lied 
şi oratoriu (18 sept. 1927 – ?).

165 de ani de la naşterea 
Smarandei Gheorghiu, pu-
blicistă, feministă şi profesoa-
ră română, prima femeie care 
a călătorit spre Polul Nord şi 
a susţinut conferinţe în Occi-
dent (18 sept. 1857 – 26 ian. 
1944). A se vedea şi art. din 
CN 2014, p. 55-56; CN 2019, 
p. 49-50.   

90 de ani de la naşterea lui 
Vladimir Mogoreanu, spe-
cialist în domeniul economi-
ei agrare, doctor habilitat în 
ştiinţe economice, profesor 
universitar (19 sept. 1932 – 28 
mar. 2001). A se vedea şi art. din 
CN 2012, p. 231. 

95 de ani de la naşterea An-
gelei Moldovan, cântăreaţă 
română de muzică populară, 
actriţă de teatru şi fi lm, ori-
ginară din Basarabia (19 sept. 

1927 – 13 oct. 2013). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 246-
247; CN 2017, p. 337-338. 

90 de ani de la naşterea lui Te-
odor A. Neagu, paleontolog, 
doctor în micropaleontologie, 
cercetător ştiinţifi c român, 
membru titular al Academi-
ei Române (20 sept. 1932 – 
5 mar. 2017).  

110 ani de la naşterea lui 
Iachim Grosul, proeminent 
cercetător al istoriei Basara-
biei epocii moderne, organi-
zator al ştiinţei din Moldova 
postbelică, fondator şi pri-
mul preşedinte al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, savant 
(21 sept. 1912 – 28 sept.1976). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 251-252; CN 2012, p. 231-232.   

90 de ani de la naşterea 
lui Vasile Cojocaru, pictor 
şi grafi cian (21 sept. 1932 – 
2 ian. 2012). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 232-233.

60 de ani de la naşterea lui 
Valentin Vârtosu, sculptor 
(21 sept. 1962). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 233; CN 
2017, p. 341-342.

100 de ani de la naşterea lui 
Mihail Munteanu, istoric şi 
professor universitar (22 sept. 
1922 – 3 mar. 1983). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 233-234.

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui David Vetrov, poet, 
prozator şi publicist (22 iun. 
1913 – 22 sept. 1952). A se ve-
dea şi art. din CN 2008, p. 202.  

85 de ani de la naşterea lui 
Vladimir Boişteanu, medic 
oftalmolog, doctor în ştiinţe 
medicale şi conferenţiar uni-
versitar (23 sept. 1937). A se 
vedea şi art. din CN 2012, p. 234.

70 de ani de la naşterea lui 
Tudor Stăvilă, istoric şi cri-
tic în domeniul artei plastice 
(23 sept. 1952). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 252-253; CN 
2012, p. 234-235; CN 2017, 
p. 344-345. 

140 de ani de la naşterea 
lui Alfred Harrison Joy, as-
tronom şi cercetător ştiinţifi c 



378

S e p t e m b r i e
american (23 sept. 1882 – 
18 apr. 1973).

180 de ani de la naşterea lui 
Mihail Blumenfeld, medic 
chirurg, doctor în ştiinţe me-
dicale, profesor, activist pe 
tărâm social (24 sept. 1842 – 
15 iun. 1900). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 345-346. 

125 de ani de la naşterea 
Lidiei Babici, cântăreaţă de 
operă (soprană lirică) şi profe-
soară (24 sept. 1897 – 7 aug. 
1970). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 346. 

85 de ani de la naşterea lui 
Pavel Usaci, trompetist, con-
ferenţiar universitar, Artist 
Emerit din Republica Moldo-
va (25 sept. 1937).  

85 de ani de la naşterea lui 
Petru Buburuz, protoiereu 
mitrofor, magistru în teolo-
gie, paroh al Bisericii „Sfi nţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din 
Chişinău (26 sept. 1937). A 
se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 289; CN 2012, p. 235; CN 
2017, p. 347-348. 

130 de ani de la naşterea 
Marinei Ţvetaeva, poetă, au-
toare dramatică şi prozatoare 
rusă (26 sept. 1892 – 31 aug. 
1941).  A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 254-256. 

70 de ani de la naşterea lui 

Dumitru-Dorin Prunariu, 
inginer aeronautic, cosmona-
ut şi diplomat român. Este 
primul şi singurul român care 
a zburat în spaţiul cosmic 
(27 sept. 1952). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 235-236. 

80 de ani de la naşterea lui 
Nikolai Tatarinov, violonce-
list, dirijor de orchestră, Maes-
tru în Artă (28 sept. 1942). 

140 de ani de la naşterea 
lui Vasile Pârvan, arheolog, 
istoric al antichităţii, fi losof  
al istoriei, epigrafi st, eseist şi 
profesor universitar român, 
membru titular al Academi-
ei Române (28 sept. 1882 – 
26 iun. 1927). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 257-259. 

90 de ani de la naşterea lui 
Leonida Teodorescu, dra-
maturg, critic literar, roman-
cier, poet şi traducător ro-
mân, originar din Basarabia 
(28 sept. 1932 – 1994). A se ve-
dea şi art. din CN 2007, p. 290. 

170 de ani de la naşterea lui 
Henri Moissan, chimist, far-
macist, cercetător ştiinţifi c şi 
profesor universitar francez, 
fondator al chimiei tempera-
turilor ridicate, constructor al 
cuptorului electric, laureat al 
Premiului Nobel pentru chi-
mie (28 sept. 1852 – 20 febr. 

1907).   
210 ani de la naşterea lui 

Eudoxiu Hurmuzaki (Hur-
muzachi), istoric, om politic, 
membru marcant al faimoasei 
dinastii de intelectuali şi pa-
trioţi români din Bucovina, 
Hurmuzaki (29 sept. 1812 – 
29 ian. 1874). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 259-260. 

120 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Émile Zola, 
romancier, eseist, poet, dra-
maturg, critic literar, critic de 
teatru şi jurnalist francez, ini-
ţiator şi teoretician al natura-
lismului (2 apr. 1840 – 29 sept. 
1902). A se vedea şi art. din CN 
2005, p. 101-103. 

140 de ani de la naşterea 
lui Constantin I. Brătescu, 
geograf, scriitor şi profesor 
universitar român, membru 
corespondent al Academiei 
Române. A inaugurat în Ro-
mânia direcţia de cercetare 
morfoclimaterică (30 sept. 
1882 – 23 oct. 1945).   

80 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Gâscă, dirijor de 
cor, muzicolog, compozitor 
şi profesor universitar ro-
mân, originar din Basarabia 
(30 sept. 1942).
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Nicolae BUCĂTARU
1942

Genetician, zootehnician, 
doctor habilitat în biologie, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c.

S-a născut la 1 septembrie 
1942, în satul Cajba, jud. 
Bălţi (azi, r-nul Glodeni).

După absolvirea şcolii 
medii din satul natal şi-a 
continuat studiile la Facul-
tatea de Zootehnie a Insti-
tutului Agricol din Chişinău 
(azi, Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova) (1960-
1965). 
Şi-a început activitatea 

profesională după absolvi-
rea facultăţii în calitate de 
zootehnician-şef  în colho-
zul „Biruinţa” din r-nul Fă-
leşti (1965-1967).

Între anii 1967-1970 şi-a 
făcut studiile de doctorat la 
Institutul de Genetică Ge-
nerală „N. I. Ivanov” din 
Moscova, Rusia. Ulterior a 
activat în calitate de colabo-
rator ştiinţifi c la Institutul 
Moldovenesc de Cercetări 
Ştiinţifi ce în domeniul Zo-
otehniei şi Medicinei Vete-
rinare. 

Din 1971-2001 şi-a în-
ceput cariera didactică în 
cadrul Universităţii Agra-
re de Stat din Moldova, la 
Catedra genetică şi selecţie 
a animalelor domestice, în 
calitate de asistent şi ulte-
rior lector superior, confe-
renţiar, şef  de catedră. În 

anii 1971-1977 a activat în 
funcţia de prodecan, ulte-
rior a exercitat funcţia de 
decan al Facultăţii de Zoo-
tehnie (1977-1981). A acti-
vat la această catedră timp 
de 30 de ani, contribuind la 
formarea tinerilor generaţii 
de specialişti pentru secto-
rul zootehnic,  atât în siste-
mul universitar, cât şi în cel 
postuniversitar. 

În 1991-1992 a activat în 
calitate de prorector pen-
tru activitatea ştiinţifi că la 
Institutul de Perfecţionare 
a Cadrelor din Complexul 
Agroindustrial. Din 2002-
2007 a fost şef  al Departa-
mentului de Perfecţionare 
şi Recalifi care a Cadrelor 
din Sectorul Agroalimentar, 
Institutul de Economie şi 
de Perfecţionare în Dome-
niul Agroalimentar.

Din 2007 a activat prin 
cumul la Universitatea Teh-
nică a Moldovei.

Concomitent cu activita-
tea didactică a efectuat cer-
cetări ştiinţifi ce în domeniul 
geneticii, ocrotirea geno-
fondurilor şi selecţia ani-
malelor. Rezultatele cerce-
tărilor ştiinţifi ce se regăsesc 
în peste 150 de lucrări şti-
inţifi ce şi metodico-didac-
tice, inclusiv 2 monografi i, 
manuale pentru studenţii 
din învăţământul superior 
agrar.

Sub conducerea sa au fost 
pregătiţi şi susţinute 5 teze 
de doctor, inclusiv docto-
ranzi din alte ţări : România, 
Egipt, Belarus.

A participat activ la rea-
lizarea programelor şi pro-
iectelor naţionale şi inter-
naţionale în cadrul ONU şi 
FAO, la organizarea reuniu-
nilor ştiinţifi ce. Membru al 
Comitetului organizatoric 

al Congreselor IV-VIII ale 
Societăţii Ştiinţifi ce a Gene-
ticienilor şi Amelioratorilor 
din Moldova. 

Activitatea sa a fost înalt 
apreciată la nivel internaţi-
onal, fi ind nominalizat de 
către Institutul American 
de Biografi i (ABI) drept 
„Om al Anului 1999”, prin-
tre 5000 de personalităţi din 
întreaga lume. 

Distins cu titlul onorifi c 
„Om Emerit”. 

Bibliografi e selectivă:
Bucătaru, Nicolae. Afaceri în 

apicultură / Mihai Beşliu, Nicolae 
Bucătaru, Tamara Beşliu. – Chişi-
nău : F. E.-P. „Tipografi a Centra-
lă”, 2010. – 118 p.

Bucătaru, Nicolae. Afaceri în 
creşterea iepurilor de casă şi ani-
malelor de blană / Nicolae Bucă-
taru, Vasile Maciuc. – Chişinău : 
F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2005. – 
96 p. 

Bucătaru, Nicolae. Afaceri în 
producerea laptelui / Nicolae Bu-
cătaru, Sergiu Coşman, Dumitru 
Holban ; Agenţia Naţională de 
Dezvoltare Rurală. – Chişinău : 
F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 
2006. – 136 p.

Bucătaru, Nicolae. Biotehnolo-
gia – un factor important al intensi-
fi cării : [material pentru lectori] / Ni-
colae Bucataru. – Chişinău : [S. n.], 
1988. – 18 p. 

Bucătaru, Nicolae. Creşterea 
cabalinelor / Nicolae Bucătaru. – 
Chişinău : ACSA, 2003. – 64 p. 

Bucătaru, Nicolae. Creşterea 
iepurilor de casă / Nicolae Bucă-
taru. – Chişinău : ACSA, 2002. – 
92 p. 

Bucataru, Nicolae. Cresterea 
ovinelor si prelucrarea produselor / 
Nicolae  Bucataru, Vladimir Ra-
dionov ; Ministerul Agriculturii si 
Industriei Alimentare, Tacis. – Chi-
sinau : AGROinform, 2000. – 55 p.  

Bucătaru, Nicolae. Evaluarea 
imunogenetică a dinamicii geno-
fondurilor taurinelor şi aplicarea ei 
în selecţie : Autoref. tezei de doc-
tor habilitat în ştiințe  biologice / 
Nicolae  Bucătaru. – Chişinău : 
[S. n.], 1996. – 34 p.

Bucătaru, Nicolae. Genetică : 
Manual pentru instituțiile de învă-
ţământ superior. – Chişinău : Uni-
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versitas, 1993. – 352 p.

Bucătaru, Nicolae. Ghidul api-
cultorului / Mihai Beşliu, Nicolae 
Bucătaru. – Chişinău : F.E.-P. „Tipo-
grafi a Centrală”, 2003. – 104 p. 

***
Turiță, Sava. Nicolae Bucătaru // 

Turiță, Sava. Profesorii universi-
tari ai Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova : 1933-2008 : Dicţi-
onar istorico-biografi c / Sava Tu-
riţă. – Chişinău : UASM, 2008. – 
P. 20-21.

Țâbuleac, Ion. Nicolae Bucă-
taru / Ion Țâbuleac // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 3. – 
Chişinău : – [S. n.], 2001. – P. 59.

Maria S. Ciobanu

Mihai CIMPOI
1942

Critic şi istoric literar, 
eminescolog, fi losof  al 
culturii, doctor habilitat în 
fi lologie, profesor univer-
sitar, membru de onoare al 
Academiei Române, mem-
bru al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei.

S-a născut la 3 septembrie 
1942, în comuna Larga, ju-
deţul Hotin, astăzi raionul 
Briceni.

În 1965 a absolvit Facul-
tatea de Filologie a Univer-
sităţii de Stat din Moldova. 
În 1998, i s-a acordat şi ti-
tlul de doctor habilitat în 
fi lologie, cu teza susţinută 
în baza lucrărilor publicate 
„Eminescu, Poet al Fiinţei”.
Şi-a început activitatea în 

calitate de redactor la re-
vista „Nistru” (1965-1972). 
Ulterior a activat redactor 
la editurile „Cartea Moldo-

venească” (1974) şi „Litera-
tura artistică” (1977-1982), 
secretar literar la Teatrul 
Naţional „M. Eminescu” 
(1982-1983), redactor la 
enciclopedia „Literatura 
şi arta Moldovei” (1984-
1985), secretar literar la 
Teatrul Poetic „A. Matee-
vici” (1986-1987). 

În 1987 a fost ales secretar 
al Comitetului de conduce-
re al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, iar în 1991-2010 – 
preşedinte al Uniunii Scri-
itorilor din Moldova. De 
asemenea, este preşedinte 
al Asociaţiei Oamenilor de 
Creaţie din Republica Mol-
dova. 

A fost deputat al poporu-
lui din URSS (1989-1990) 
şi apoi deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova 
(1999-2001). În paralel, în-
deplineşte funcţia de şef  al 
Secţiei de literatură clasică 
la Institutul de Istorie şi Te-
orie Literară al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. 

Din 1989 a predat un curs 
special despre Eminescu la 
Universitatea de Stat din 
Moldova şi din 1999 – la 
Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău.

Din anii 1960 a publicat 
recenzii, studii critice în 
săptămânalul „Cultura” şi 
revista „Nistru”, impunând 
în gândirea critică o direcţie 
nouă eseistico-literară. Pri-
ma sa carte „Mirajul copilă-
riei” a fost consacrată ope-
rei vierene (1968). 

A semnat peste 70 de vo-
lume, inclusiv „O istorie 
deschisă a literaturii române 
din Basarabia” (1996), „Spre 
un nou Eminescu” (1993), 
„Căderea în sus a Lucea-
fărului” (1993), „Narcis şi 

Hyperion” (1994), „Plânsul 
Demiurgului” (1999),  „Ion 
Heliade-Rădulescu. Panhym-
niul fi inţei” (2008), „Grigore 
Alexandrescu. Însufl area fi -
inţării” (2009), „Vasile Cârlo-
va. Poetul sufl etului mâhnit” 
(2010), „I. Al. Brătescu-Voi-
neşti. Prefacerea fi rii” (2011), 
„Ion Ghica. Amintirea ca 
existenţă” (2012), „Mihai 
Eminescu. Dicţionar En-
ciclopedic” (2013), „Mihai 
Stan. Absolutul imaginar: 
Eseu” (2018), „Grigore Vi-
eru, poetul arhetipurilor” 
(2021) ş.a.

Este director fondator al 
revistei „Viaţa Basarabiei” 
(2002), ca o reluare (serie 
nouă), şi membru în colegi-
ile publicaţiilor „Caiete cri-
tice”, „Viaţa românească”, 
„Destin românesc”, „Sud-
Est cultural” ş.a. Autor a 
peste 60 de studii şi eseuri 
monografi ce, a peste 3000 
de studii şi articole apă-
rute în publicaţiile literare 
din spaţiul românesc şi de 
peste hotare, dar şi a peste 
200 de studii de prezentare 
a literaturii române apărute 
în Marea Britanie, Franţa, 
Germania, Italia, Turcia, 
Grecia, Rusia, Letonia, Li-
tuania, Ucraina ş.a.

Este autorul şi realiza-
torul proiectului de durată 
„Congresul Mondial al Emi-
nescologilor”, lansat în 2012 
şi devenit o tradiţie anuală. 
A iniţiat fondarea Centru-
lui Academic Internaţional 
Eminescu, căruia i-a dăruit 
colecţia sa de cărţi despre 
Eminescu, în număr de pes-
te 1000 de unităţi (2000). 

Membru al Uniunii Scri-
itorilor din România (din 
1994 este ales şi membru 
al consiliului director al 
acesteia), membru al Uni-
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unii Scriitorilor din Mol-
dova (1987), membru al 
PEN-clubului, membru al 
Societăţii Scriitorilor din 
Târgovişte (2005), vicepre-
şedinte al Ligii Culturale 
pentru Unitatea Românilor 
de Pretutindeni.  

Este Doctor Honoris Ca-
usa al Universităţilor din Ti-
raspol, Bălţi şi Chişinău (R. 
Moldova), Oradea, Alba Iu-
lia, Târgovişte (România). 

I s-a conferit titlul de 
cetăţean de onoare al mai 
multor municipii: Craiova 
(2005), Chişinău (2012), 
Târgovişte (2014).

În 1991 a devenit mem-
bru de onoare al Academiei 
Române, membru al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldo-
vei (1992), membru titular 
al Academiei Europene de 
Ştiinţe şi Arte (cu sediul la 
Viena şi Salzburg) (2015), 
membru de onoare al Aca-
demiei Balcanice de Ştiinţă, 
Cultură Liberă şi Dezvolta-
re Durabilă (cu sediul la So-
fi a) (2015).

Pentru munca fructuoa-
să a fost înalt apreciat cu 
distincţii, titluri onorifi -
ce şi premii, printre care: 
Premiul „Savantul anului” 
(2010), Premiul „Vladimir 
Streinu” pentru istorie li-
terară (2012), „Om Eme-
rit” al Republicii Moldova 
(2013).

În 1996 a fost distins cu 
Ordinul Republicii, pe care 
l-a refuzat în 2003, în semn 
de protest faţă de autorităţi-
le politice care au compro-
mis cea mai înaltă distincţie 
de stat. Este laureat al Pre-
miului Naţional al Republi-
cii Moldova în domeniul 
literaturii şi artei (1994). A 
fost distins cu medalia ju-
biliară „Mihai Eminescu” 

(Republica Moldova şi Ro-
mânia, 2000), „Ordinul 
Serviciul Credincios” în 
grad de cavaler al Români-
ei (2002), Ordinul Naţional 
„Steaua României”, în grad 
de Comandor (2014) ş.a. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 237-239; 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 269-
272; „Calendar Naţional 
2012”. – Chişinău, 2011. – 
P. 223-224; „Calendar Naţional 
2017”. – Chişinău, 2017. – 
P. 325-326.

Bibliografi e selectivă:
Cimpoi, Mihai. Eminescu, lu-

mea valorilor şi noi, postmodernii / 
Mihai Cimpoi. – Chişinau : Cartdi-
dact, 2021. – 56 p.

Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru, 
poetul arhetipurilor / Mihai Cimpoi. – 
Iaşi : [S. n.], 2021. – 250 p.

Cimpoi, Mihai. Lucian Blaga : 
Paradisiacul, lucifericul, mioriticul / 
Mihai Cimpoi. – Iaşi : Princeps 
Edit, 2012. – 190 p. 

Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu : 
Dicționar enciclopedic / Mihai 
Cimpoi. – Chişinău : GUNIVAS, 
2013. – 584 p. 

Cimpoi, Mihai. Mihai Stan. Ab-
solutul imaginar : Eseu / Mihai Cim-
poi ; red.-coord.: Iulian Filip. – Chişi-
nău : Cartdidact, 2018. – 132 p. 

Cimpoi, Mihai. Modelul de exis-
tenţă Eugen Simion : Eseu / Mihai 
Cimpoi. – Bucureşti :  Institutul Cul-
tural Român, 2018. – 317 p.

***
Cimpoi, Mihai. „Eminescologia 

şi provocările epocii postmodernis-
te” : dialog cu academicianul Mihai 
Cimpoi / Mihai Cimpoi ; consem-
nare: Mihai Sultana Vicol. – Con-
vorbiri Literare. – Iaşi. – 2018. – 
Nr 9. – P. 13-15.

Cimpoi, Mihai. Eminescu, lu-
mea valorilor şi noi, postmodernii 
(I) / Mihai Cimpoi // Literatura şi 
arta. – 2021. – 10 iun. – P. 4 ; (II). – 
17 iun. – P. 4 ; (III). – 24 iun. – 
P. 4 ; (IV). – 1 iul. – P. 4 ; (V). – 
8 iul. – P. 4. 

Cimpoi, Mihai. Marginea fan-
tomatică bacoviană / Mihai Cim-
poi // Literatura şi arta. – 2016. – 

3 noiem. – P. 4.
Cimpoi, Mihai. Misiunea inte-

lectualului nostru / Mihai Cimpoi // 
Literatura şi arta. – 2020. – 
17 sept. – P. 7. 

Cimpoi, Mihai. „Persoana” şi 
personalitatea criticului / Mihai 
Cimpoi // Convorbiri Literare, Iaşi. – 
2016. – Nr 11. – P. 29-31.

Cimpoi, Mihai. Cezarina 
Adamescu / Mihai Cimpoi, Traian 
Vasilcău // Enciclopedia scriitorilor 
români contemporani de pretutin-
deni. – Chişinău : [S. n.], 2019. – 
P. 5-7.   

***
Copcea, Florian. Mihai Cimpoi : 

logos şi ontos : [Schiță monogra-
fi că] / Florian Copcea ; red.: Titu 
Dinuț. – Craiova : Grafi x, 2017. – 
197 p. 

Eminescu ni l-a dat pe Mihai 
Cimpoi : Academicianul Mihai 
Cimpoi în viziunea contempo-
ranilor săi, la 75 de ani / coord., 
red., selecție şi postf.: Daniel 
Verejanu ; Academia Europeană 
a Societății Civile. – Chişinău : 
OMCT [Organizația  Mondială a 
Copiilor Talentați], 2017. – 280 p.  

Kulikovschi, Lidia. Mihai Cim-
poi : Monografi e bibliografi că / Li-
dia Kulikovschi, Taisia Foiu, Vera 
Sârbu ; contribuţii: Elena Dabija, 
Nadejda Măşcăuţanu ; ed. îngrij-
tă: Mariana Harjevschi ; red. şt.: 
Lidia Kulukovschi ; red. bibliogr.: 
Taisia Foiu. – Chişinău : [S. n.], 
2017. – 430 p.

Mihai Cimpoi – Destin întru cul-
tură : 70 / album realizat de Da-
niel Corbu. – Iaşi : Princeps Edit, 
2012. – 216 p.

Mihai Cimpoi : Un senior al cul-
turii române / coord.: Mihai Stan, 
Petre Gheorghe Bârlea. – Târgo-
vişte : Bibliotheca, 2015. – 86 p. 

***
Baciu, Gheorghe. Mihai 

Cimpoi // Baciu, Gheorghe. 
Personalități notorii ale neamului / 
Gheorghe Baciu ; consultant is-
toric: Ion Valer Xenofontov ; red.: 
Ana Manole. – Chişinău : [S. n.], 
2018, – P. 219-223. 

Cimpoi Mihai // Dicţionarul scri-
itorilor români din Basarabia : 
1812-2010 / Anatol Ciocanu, Va-
leriu Nazar, Sergiu Nucă [et al.]. – 
Chişinău : Prut Internațional, 
2010. – P. 125.

Cimpoi Mihai // Membrii Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei : 
Dicţionar : 1961-2006 / col. red.: 
Haralambie Corbu (coord.), Vasile 
Cocieru, Svetlana Albu, [et al]. – 
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Radu FLORA
1922-1989

Lingvist şi dialectolog ro-
mân din Serbia. Lexicolog 
şi lexicograf, prozator, poet, 
dramaturg, istoric şi critic 
literar, folclorist, traducător, 
cercetător ştiinţifi c, doctor 
în ştiinţe fi lologice, profesor 
universitar, fondator şi pre-
şedinte al Societăţii de Lim-
bă Română din Voivodina.

S-a născut la 5 septembrie 
1922, în Satu Nou (Novi 
Sad, Serbia). A decedat la 4 
septembrie 1989, la Rovinj 
(Rovini), Croaţia. 

După absolvirea Şcolii pri-
mare din localitatea natală 
Satu Nou (1929-1934), şi-a 
continuat studiile la Liceul 
din Panciova (1934-1937) şi 
la Liceul din Vârşeţ (1937-
1942). Ulterior a fost admis 
la Facultatea de Filologie din 
Belgrad şi a susţinut licenţa 
(Limba şi literatura france-
ză şi Gramatica comparată 
a limbilor romanice) (1942-
1948). 

În 1959 a susţinut teza de 
doctorat „Graiurile româ-
neşti din punctul de vede-
re al geografi ei lingvistice” 
(Banatski rumunski dijalekti 
u svetlu lingvističke geogra-
fi je), la Zagreb.

Între anii 1948-1952, a ac-
tivat în calitate de profesor 
la Liceul Român şi la Şcoala 
Normală din Vârşeţ. Ulteri-
or a fost profesor la Şcoala 

Superioară de Pedagogie 
din Novi Sad (Secţia pentru 
limba şi literatura română, 
1952-1955), iar, în perioada 
1955-1963, a fost profesor 
la Şcoala Superioară de Pe-
dagogie din Zrenianin, unde 
a predat Limba şi literatura 
română. 

Între anii 1963-1987 a fost 
profesor titular la Facultatea 
de Filologie a Universităţii 
din Belgrad, şef  al Catedrei 
de limba şi literatura română 
a Facultăţii de Filologie din 
Belgrad.

A fost unul dintre iniţi-
atorii formării Catedrei de 
limbă şi literatură română 
la Universitatea din Novi 
Sad. În 1981 a fost deschisă 
Catedra de limbă şi litera-
tură română a Facultăţii de 
Filozofi e din Novi Sad, şi a 
ocupat funcţia de profesor 
suplinitor la această catedră 
a universităţii din capitala 
Voivodinei.

Este una dintre cele zece 
personalităţi de pe terito-
riul fostului stat Iugoslavia 
despre care se vorbeşte şi 
în renumita „Encyclopedia 
Britannica”. A făcut foar-
te mult pentru dezvoltarea 
vieţii ştiinţifi ce şi culturale a 
românilor din Serbia atât în 
domeniul învăţământului, 
literaturii şi culturii, în ge-
neral, cât şi în mod special 
în domeniul păstrării limbii 
române şi a cultivării limbii 
literare, respectiv în dome-
niul cercetărilor ştiinţifi ce 
(lingvistică, dialectologie, 
folcloristică). Renumitul sa-
vant român a fost un distins 
profesor universitar, om de 
ştiinţă şi cultură, scriitor, dra-
maturg, istoric şi critic literar, 
folclorist, autor de antologii, 
de manuale şcolare, de cur-
suri pentru uzul studenţilor, 

Chişinău : Ştiinţa, 2006. – P. 33. 
Dragnev, Demir. Cimpoi Mi-

hai // Dragnev, Demir. Academia 
de Ştiințe a Moldovei : evoluție, 
instituționalizare, personalități 
(1946–1961–2021) : Album enci-
clopedic / Demir Dragnev, Con-
stantin Manolache, Ion Valer Xe-
nofontov ; Academia de Ştiințe 
a Moldovei, Biblioteca Ştiințifi că 
(Institut) „Andrei Lupan”. – Chişi-
nău : Biblioteca Ştiințifi că (Institut) 
„Andrei Lupan”, 2021. – P. 129. 

Roşca, Denis. Cimpoi Mihai // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 133.   

 Rusu, Dorina N. Cimpoi Mihai // 
Membrii Academiei Române : 
Dicţionar : 1866-2003 / Dorina N. 
Rusu – Bucureşti : Editura Acade-
miei Române, 2003. – P. 189.

Tamazlâcaru, Elena. Anul Mihai 
Cimpoi... / Elena Tamazlâcaru // 
Literatura şi arta. – 2012. – 
27 sept. – P. 4.

Tamazlâcaru, Elena. Mihai 
Cimpoi şi volumul Elena Văcăres-
cu : poeta „neliniştii divine” / Elena 
Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 
2015. – 5 oct. – P. 4. 

Țarălungă, Ecaterina. Cimpoi 
Mihai // Ţarălungă, Ecaterina. En-
ciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 178.

Ţurcanu, Andrei. Mihai Cim-
poi şi cercurile hermeneutice ale 
„Luceafărului” / Andrei Țurcanu // 
Revista Literară. – 2021. – Nr 7 
(60). – P. 9. 

Vangheli, Spiridon. Nu e uşor 
să fi i Mihai Cimpoi : [despre aca-
demicianul Mihai Cimpoi, 75 de 
ani de la naştere] / Spiridon Van-
gheli // Literatura şi arta. – 2017. –
14 sept. – P. 4.

Vicol, Mihai Sultana. Emi-
nescu înainte de toate  : Congresul 
Eminescologilor, ed. a 8-a / Mihai 
Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 
2019. – 19 sept. – P. 7.

Maria S. Ciobanu



383

S e p t e m b r i e
cercetător al relaţiilor sârbo-
române, traducător, dar, îna-
inte de toate, lingvist şi dia-
lectolog de marcă, respectiv 
lexicolog şi lexicograf. 

Dialectologia a fost disci-
plina ştiinţifi că de bază a sa-
vantului. Drept mărturie stă 
cartea „Dijalektološki profi l 
rumunskih banatskih govo-
ra sa vršačkog područja” (cu 
34 de hărţi lingvistice şi 32 
texte dialectologice, Novi 
Sad, Matica srpska, 1962). A 
alcătuit şi publicat mai multe 
ediţii, printre care: a alcătuit 
două dicţionare: „Dicţio-
narul sârb-român” (1952), 
„Dicţionarul român-sârb” 
(1969); în domeniul literatu-
rii, a editat două cărţi: „Isto-
ria literaturii române. De la 
origini până la Unirea Prin-
cipatelor”, vol. I (1962), „Is-
toria literaturii române”, vol. 
II (1963); „Din proza clasici-
lor români, Nuvela” (1952), 
„Din lirica clasicilor români. 
De la Văcăreşti şi până la 
poezia burgheză dintre cele 
două războaie” (1953), „Li-
teratura română din Voivo-
dina. Panorama unui sfert 
de veac 1946-1970” (1971), 
„Folclor literar bănăţean. 
Premise şi sinteze” (1975). A 
scris două cărţi de referinţă: 
„Din relaţiile sârbo-române. 
Privire de ansamblu” (1964), 
şi „Relaţiile sârbo-române, 
Noi contribuţii” (1968).

În 2003, Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan 
– Al. Rosseti” al Academiei 
Române a publicat cartea 
despre cercetările profeso-
rului Radu Flora făcute la 
istro-români.

A fost fondator şi preşe-
dinte al Asociaţiei de speci-
alitate „Societatea de Limba 
Română” din Voivodina 
(Serbia). A fost membru 

permanent al renumitei in-
stituţii ştiinţifi ce „Matica 
srpska din Novi Sad” (Ser-
bia) iar, din 1953, şi colabo-
rator al Centrului Interna-
ţional pentru Dialectologie 
din Louvain (Belgia).

A participat la mai mult 
de douăzeci de congrese 
internaţionale din domeniul 
lingvisticii, dialectologiei şi 
folclorului, respectiv la reu-
niuni consacrate lingvisticii 
romanice, fi lologiei, etnolo-
giei şi istoriei.

Bibliografi e:
**Flora, Radu. Dicţionar sârb-ro-

mân = Dicţionar român-sârb / Radu 
Flora. – Vârşeţ : Frăţie şi unitate. – 
1952. – 356 p.

**Flora, Radu. Dijalektološki pro-
fi l rumunskih banatskih govora sa 
vršačkog područja : [cu 34 de hărţi 
lingvistice şi 32 texte dialectologice] / 
Radu Flora. – Novi Sad : Matica 
srpska, 1962. – 169 p. 

**Flora, Radu. „Din lirica clasici-
lor români. De la Văcăreşti şi până 
la poezia burgheză dintre cele două 
războaie” : Antologie. – Vârşeţ : Fră-
ţie şi unitate, 1953. – 496 p.

**Flora, Radu. Din proza clasici-
lor români. Nuvela : Antologie / Radu 
Flora. – Vârşeţ : Frăţie şi unitate, 
1952. – 462 p.

**Flora, Radu. Folclor literar bă-
năţean : Premise şi sinteze. – [S. l.] : 
Libertatea, 1975. – 364 p. 

**Flora, Radu. ,Graiurile ro-
mâneşti din punctul de vedere al 
geografi ei lingvistice = Rumunski 
banatski govori u svetlu lingvističke 
geografi je : teza de doctorat / Radu 
Flora. – Beograd : Filološki fakultet 
Beogradskog Univerziteta. – 1969. – 
XXIV. – 528 p.  

**Flora, Radu. Istoria literatu-
rii române. De la origini până la 
Unirea Principatelor, Vol. I / Radu 
Flora. – Vârşeţ : Libertatea, 1962. – 
278 p.

**Flora, Radu. Istoria literatu-
rii române. Vol. II / Radu Flora. – 
Vârşeţ : Libertatea, 1963. – 371 p.

**Flora, Radu. Literatura română 
din Voivodina. Panorama unui sfert 
de veac 1946-1970. – Panciova : Li-
bertatea, 1971. – 175 p.

**Flora, Radu. Relaţiile sârbo-ro-

Ioana CĂPRARU
1952

Interpretă de muzică po-
pulară, Artistă a Poporului 
din Republica Moldova.

S-a născut la 6 septembrie 
1952, în satul Cotihana, si-
tuat pe malul Prutului, în 
raionul Cahul. 

A îndrăgit cântecul de 
mic copilă. Tatăl cânta la 
fl uier, un frate – la acorde-
on şi altul la solzi de peşte, 
iar mama cânta cu voce la 
petreceri.

Între anii 1973-1975 şi-a 
făcut studiile la Şcoala de 
Iluminare Culturală „E. Sâr-
bu” din Soroca (azi, Colegiul 
de Arte „Nicolae Botgros”). 
Continuă studiile la Şcoala 
medie de Muzică „Şt. Nea-
ga” din Chişinău (azi, Cole-
giul de Muzică „Ştefan Nea-
ga”) (1978-1982), după care a 
fost admisă la studii la Insti-
tutul de Arte „G. Musicescu” 
din Chişinău (azi Academia 
de Muzică, teatru şi Arte 

mâne. Noi contribuţii. – Panciova : 
Libertatea, 1968. – 408 p.

**Flora, Radu. Rumunsko-
srpskohrvatski reč nik. Glavni 
urednik / Radu Flora. – Bucureşti : 
Editura Ştiinţifi că, 1969. – 365 p. 

***
Ţarălungă, Ecaterina. Flora 

Radu // Ţarălungă, Ecaterina. En-
ciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 307.

Maria S. Ciobanu
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Plastice) (1982-1991). 
Şi-a făcut debutul pro-

fesional în anul 1971. A 
fost solistă a Orchestrei de 
Muzică Populară „Mioriţa” 
(1971-1972), a Orchestrei 
de Muzica Populară „Mu-
gurel” (1980-1990) şi a Or-
chestrei de Muzica Popu-
lară „Lăutarii” (din 1990). 
A colaborat cu orchestrele 
„Plai Moldovenesc”, „Flu-
ieraş”, „Mărţişor”, Orches-
tra Fraţilor Advahov.

În prezent, este solistă a 
Orchestrei de Muzică Po-
pulară „Plai moldovenesc” 
a Ministerului Afacerilor 
Interne, condusă de violo-
nistul şi dirijorul Vladimir 
Serbuşcă, şi concomitent 
activează în Orchestra de 
cântece şi dansuri populare 
„Fluieraş”, condusă de ma-
estrul Serghei Ciuhrii.

Pe parcursul carierei sale 
artistice a înregistrat la Radio 
Chişinău mai multe cântece 
populare, printre care: „Nei-
ca vine şi se duce”, „Cântare 
mamei”, „M-a certat măicuţa 
iară”, „Frunză verde din căra-
re”, „Stiu că mă vorbeşte sa-
tul”, „Asta-i hora de la sud”, 
„Sârba ca la Nord”, „Mă 
vorbeşte lumea toată”, „I-au-
zi cântă lăutarii”,  „Doamne, 
cât de scumpă-i viaţa”, „Ne-
vestică cu bărbat” ş.a.  

În 2006 a lansat albumul 
„De dragul fetelor mele”. 
A lansat CD-uri: „De dra-
gul fetelor mele” (2011), 
înregistrat cu mai multe 
orchestre şi „Bună vreme, 
bun găsit” (2018), „Sârba ca 
la nord” (2018), „Puiul bu-
nicuţei, pui” (2019), „Fraţi-
lor, rămâneţi fraţi!” (2020). 

În colaborare cu interpre-
ta de muzică populară din 
România, Margareta Clipa şi 
Orchestra „Mugurel” a rea-

lizat fi lmul muzical „Cânte-
cele noastre toate…”. 

Pentru activitatea sa fruc-
tuoasă a fost înalt apreciată 
cu distincţii şi titluri ono-
rifi ce, printre care: titlul 
„Maestru în Arte” (1993), 
Artistă a Poporului din Re-
publica Moldova (2009). 
În 2012 Consiliul raional 
Cahul i-a conferit titlul de 
Cetăţean de Onoare al ra-
ionului. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 227.

Bibliografi e selectivă:
Căpraru, Ioana. Ioana Căpra-

ru: „Eu mi-am muncit numele cu 
sudoarea frunţii...” : [interviu cu 
interpreta de muzică populară 
Ioana Căpraru] / intervievat: Tatia-
na Slivca // Fashion Vip. – 2016. – 
Nr 28. – P. 50-56.

Căpraru, Ioana. Ioana Căpraru – 
o artistă, mamă şi femeie împli-
nită : [interviu cu Ioana Căpraru, 
interpretă de muzică populară] / 
consemnare: Doina Popov // Ziarul 
de Gardă. – 2014. – 31 ian. – P. 20.

Căpraru, Ioana. Ioana Căpraru 
și Vladimir Serbușca : [interviu cu 
Ioana Căpraru, interpretă de mu-
zică populară] /  consemnare: Veta 
Ghimpu-Munteanu // Realităţi 
culturale. – 2020. – Nr 9 (111). – 
P. 7-11.

***
Ioana Căpraru // Localitățile Repu-

blicii Moldova : Itinerar documentar-
publicistic ilustrat. Vol. 5. – Chișinău : 
Draghiștea, 2005. – P. 147. 

Ioana Căpraru : [interpretă de 
muzică populară, Maestru în Artă, 
Artistă a Poporului : date biografi -
ce] // Realităţi culturale. – 2014. – 
Nr 9. – P. 4.

Manoil, Alexandru. Căpra-
ru Ioana // Manoil, Alexandru. 
88&333 copământeni / Alexandru 
Manoil. – Cahul ; Chișinău : Labi-
tint, 2016. – P. 536.

Roșca, Denis. Căpraru Ioana // 
Roșca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei și a Republicii Moldova / 
Denis Roșca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 107.

Maria S. Ciobanu

Sava PÂNZARU
1932-2012

Filolog, istoric şi critic 
literar, specialist în dome-
niul literaturii comparate şi 
al teoriei traducerii, doctor 
habilitat în fi lologie, cerce-
tător ştiinţifi c literar.

S-a născut la 8 septembrie 
1932, în satul Hansca, Lă-
puşna. A decedat la 5 mai 
2012, la Chişinău. 

A copilărit la baştină până 
la 14 ani, când a rămas or-
fan şi a fost plasat în orfeli-
natul din Costeşti, împreu-
nă cu sora de 4 ani. 

Clasele primare le-a fă-
cut la şcoala din satul de 
baştină, după care a absol-
vit şcoala de şapte clase la 
Costeşti şi şi-a continuat 
studiile la Şcoala Pedagogi-
că din Cahul (1950-1954). 
Ulterior şi-a continuat stu-
diile la Facultatea de Istorie 
şi Filologie a Universităţii 
de Stat din Moldova (1954-
1959).

După absolvire şi-a înce-
put activitatea de pedagog 
şi educator la Soroca (1959-
1961). 

Între anii 1964-1967 şi-a 
făcut studiile la doctoran-
tură în cadrul Institutului 
de Limbă şi Literatură al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. În 1968 a susţinut 
teza de doctor în fi lologie. 
Ulterior a susţinut şi teza 
de doctor habilitat cu tema: 
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,,Fenomenul literar din Ba-
sarabia de până la 1918. 
Corelaţia autohton-alogen” 
(1978). 

Din 1961 a fost angajat în 
calitate de cercetător ştiin-
ţifi c la Institutul de Limbă 
şi Literatură al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (azi, 
Institutul de Filologie), la 
sectorul „Relaţii literare 
moldo-ruso-ucrainene”, 
sub conducerea savantului 
Constantin Popovici. Şi-a 
dedicat toată viaţa cercetă-
rilor literare în calitate de 
cercetător ştiinţifi c în ca-
drul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei.

S-a preocupat de studiul 
procesului literar din Basa-
rabia prin prisma istorică. 
A contribuit substanţial la 
cunoaşterea şi valorifi carea 
procesului literar din Ba-
sarabia interbelică (1918-
1940) şi la investigarea pro-
zei româneşti de la est de 
Prut. 

A debutat editorial cu 
volumul de studii ,,Gorki 
în Moldova” (1971). A pu-
blicat peste 200 de lucrări 
ştiinţifi ce, schiţe, portre-
te scriitoriceşti, investiga-
ţii arhivistice ş.a. A editat 
prima ediţie a operei lui 
Alexei Mateevici în limba 
rusă (1988). Împreună cu 
ieşeanul Ion Nuţă şi chişi-
năuianul Efi m Levit a editat 
integral opera lui Mateevici 
(Chişinău, Ştiinţa, 1993). 

A scris multiple articole 
pentru ,,Dicţionarul Gene-
ral al Literaturii Române”, 
eseuri despre scriitori din 
Basarabia şi România, scri-
itori ruşi care au vizitat Ba-
sarabia ş.a. 

Printre lucrările semnate 
sunt: ,,Lev Tolstoi şi Mol-
dova” (1978), eseul ,,Leon 

Donic i -Dobronravov” 
(1997), bibliografi a ,,Litera-
tura rusă din Moldova (sec. 
XIX – începutul sec. XX)” 
(1997), ,,Icoane basarabene. 
Proza scurtă din anii 1918–
1940” (2007), ,,Interpre-
tări istorico-literare, schiţe 
şi portrete scriitoriceşti” 
(2008), ,,…Şi urma unui 
„om al omenirii” (2008) ş.a. 

Din 1990 a fost membru 
al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova.

A fost distins cu Diploma 
de recunoştinţă a Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei; 
Premiul Prezidiului Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei.

A se vedea şi articolele din 
,,Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 240-242; 
,,Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 227-228.  
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Apetri // Akademos. – 2017. – Nr 3 
(46). – P. 162-163.

Apetri, Dumitru. Valorifi cări li-
terare interbelice : [istoricul literar 
Sava Pânzaru] / Dumitru Apetri // 
Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 8.

Butnaru, Tatiana. În zodia stelei 
lui Alexie Mateevici : [aportul cer-
cetătorului şi criticului literar Sava 
Pânzaru la studierea operei lui 
Alexie Mateevici] / Tatiana Butna-
ru // Realităţi Culturale. – 2020. – 
Nr 9 (111). – P. 15-17. 
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publicii Moldova . Vol. 7 : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. – 
Chişinău : [S. n.], 2007. – P. 48.

Maria S. Ciobanu

Petru DINJOS
1962

Muzician, instrumentist, 
dirijor de orchestră de in-
strumente aerofone, peda-
gog, stabilit în Italia.

S-a născut la 9 septem-
brie 1962, în satul Stolnice-
ni, raionul Hânceşti, într-o 
familie numeroasă cu nouă 
copii.

A absolvit şcoala me-
die din satul natal în 1977. 
Dragostea de muzică vine 
din copilărie. Evoluează în 
fanfară încă din clasa întâi 
la trompetă, la armonică, a 
fost toboşar, iar din clasa 
a şaptea-opta a început să 
cânte la nunţi. Fratele mai 
mare, Toader, de asemenea 
e muzician, cântă la acor-
deon, trompetă, ţambal şi 
cobză.

Studiile muzicale le-a în-
ceput la Şcoala Republicană 
de Iluminare Culturală 
„Elena Sîrbu” din Soroca 
(azi Colegiul de Arte „Nico-
lae Botgros”) (1977-1980), 
la specialitatea Dirijor de 
orchestră de instrumente 
aerofone, cu specializarea 
Clarinet şi lucrător în cul-
tură. Îşi continuă studiile la 
Institutul Moldovenesc de 
Stat al Artelor (1983-1987) 
(azi Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice), Fa-
cultatea Arta Muzicală, spe-
cialitatea Dirijor de orches-
tră de instrumente de sufl at 
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cu specializarea în clarinet 
şi lucrător în arte. Între 
anii 2010-2012 a studiat 
la Institutul Profesional 
pentru Comerţ „Luiggi 
Luzzatti” din Mestre, Vene-
tia, califi carea Operator de 
management.

Îşi începe activitatea 
profesională la Casa de 
Cultura din satul de baştină 
(1980). În perioada anilor 
1981-1983, în timpul 
serviciului militar, a înfi in-
ţat şi a condus Orchestra 
Militară de Instrumente de 
Sufl at a Forţelor de Rache-
te Antiaeriene din Armenia, 
sub poalele munţilor Ara-
rat. Urmează activitatea la 
Şcoala de Muzică din oraşul 
Hânceşti în calitate de profe-
sor de clarinet (1982-1983).

Între anii 1983-2005 a 
participat activ în Ansam-
blul etnofolcloric „Tălăn-
cuţa” cu Andrei Tamazlâ-
caru, efectuând expediţii 
folclorice, promovând arta 
folclorului nu numai în 
Moldova, dar şi în foarte 
multe ţari ale lumii cu Ma-
ria Iliuţ, Nicolae Grebincea, 
Victor Botnaru, Surorile 
Osoianu, Suzana Popes-
cu, Galina Pâslaru, Tudor 
Ungureanu, Veta Ghimpu-
Munteanu, Pavel Ţurcanu, 
Iurie Secu, Leonid Ţaranu 
s.a. (România, Turcia Cipru, 
Malta, Grecia, Germania, 
Rusia, Italia, Finlanda, Ma-
cedonia, Bulgaria, Ungaria, 
Norvegia, Polonia, Franţa, 
Lituania, Estonia, Spania, 
Serbia, Ucraina). A înfi inţat 
şi condus Orchestra de in-
strumente aerofone de co-
pii în satul Coloniţa, raionul 
Criuleni (1988-1990).

Concomitent cu studiile 
la facultate, a exercitat func-

ţia de şef  al Studioului Fol-
cloric la Palatul Republican 
al Pionerilor şi Elevilor (azi 
Centrul Republican pentru 
Copii şi Tineret „Artico”, 
din 1987); director al Casei 
de Cultură din Coloniţa şi 
dirijor al fanfarei din locali-
tate. De asemenea, a predat 
instrumentele păstoreşti: 
fl uier, caval, ocarină la Li-
ceul Republican de Muzică 
„Ciprian Porumbescu” din 
Chişinău (cu discipoli în or-
chestrele de muzică popula-
ră şi clasică) (1989-2005).

A fondat Ansamblul de 
interpreţi de instrumente 
tradiţionale „Buciumaşii” 
(1995), cu care a înregistrat 
doua fi lme despre obiceiuri 
şi tradiţii populare, la Com-
pania Teleradio Moldova, 
Departamentul copiilor. 
Despre activitatea acestui 
ansamblu a fost realizat fi l-
mul „Obiceiuri şi datini de 
primăvară”, cu care a parti-
cipat anual la toate sărbăto-
rile tradiţionale, organizate 
la aceeaşi instituţie.

Evoluând la diverse con-
cursuri şi festivaluri de fol-
clor naţionale şi internaţi-
onale a fost înalt apreciat: 
Trofeul 1 „Fluieraşul Vas-
luian”, (România, 1994); 
Trofeul „Muzeul Satului” 
(România, 1995); Premiul 1 
şi 3 la Concursul Internaţi-
onal al Tinerilor Interpreţi 
„Eugen Coca” (1997) ş.a. 

A fost primul clarinet în 
Orchestra Militară a Ca-
rabinierilor din Chişinău 
(1996-1999).

Din 2005 este stabilit în 
Italia. În acelaşi an a reve-
nit la baştină şi a înregistrat 
primul său CD „Portativ 
Sentimental”, cu muzică 
folclorică pentru fl uier, ca-

val, ocarină şi fl uier gemene 
(instrumente folclorice de 
sufl at).

Împreună cu familia, în 
2008, a fondat Asociaţia 
Culturală „Armonia”, ce a 
contribuit la dezvoltarea şi 
promovarea culturii Itali-
ei şi a Moldovei, în special  
promovează valorile cultu-
rale româneşti, ajutându-i 
pe copiii conaţionalilor 
noştri să înveţe limba ro-
mână, să cunoască folclorul 
şi tradiţiile noastre strămo-
şeşti. Copiii studiază muzi-
ca populară, instrumentele 
folclorice, paralel cu cea 
clasică şi italiană.

În 2015 a înfi inţat la Ve-
neţia o Şcoala de Muzică 
de Instrumente Aerofone. 
În baza acestei şcoli a dez-
voltat proiectul „Orchestra 
de instrumente aerofone” 
(2017). Anual participă cu 
această Orchestra, formată 
din copii moldoveni, la cele 
mai importante şi istorice 
evenimente.

A participat în mai multe 
orchestre de muzică popu-
lară, a acompaniat multe 
colective folclorice la festi-
valuri, concursuri naţionale 
din Italia şi internaţionale, 
obţinând diverse premii: 
Premiul I şi III la Concur-
sul tinerelor talente, Mestre, 
Venezia (2015); Premiul I 
la Concursul Internaţio-
nal „Micul Prinţ” (Chişi-
nau, 2016); Premiul Mare 
la Concursul Internaţional 
„Micul Prinţ” (Chişinau, 
2017); Premiul I si Trofeul 
la Concursul Internaţional 
al Tinerilor Interpreţi „Eu-
gen Coca” (Chisinau, 2018); 
Premiul Mare la Concursul 
„World Folk Vision Italia” 
(Toscana, 2019). 
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Bibliografi e:
Ansamblul „ARMONIA”. Hora 

la Cavale [Resursă electronică 
video] / muz.: Petru Dinjos ; 
acompaniament: Alexei Pla-
ton // https://www.youtube.com/
watch?v=MKLdmGKzR9E&ab_
channel=PetruDinjos (accesat: 
10.11.2021).

Ansamblul de Fluierasi „AR-
MONIA”. Sârba pe loc [Resursă 
electronică video] / muz.: Pe-
tru Dinjos ; acompaniament: 
Alexei Platon // https://www.
youtube.com/watch?v=uV50vL_
SJOo&ab_channel=PetruDinjos 
(accesat: 10.11.2021).

Dinjos, Petru. „Decât străin în 
casa mea, mai bine străin în altă 
parte”: Interviu cu Petru Dinjos, in-
strumentist, folclorist şi pedagog, 
membru al Uniunii Muzicienilor] / 
interviu realizat de Oleg Chicu // 
Gazeta Basarabiei. – 2012. – 1-15 
mai. – P. 3 ; [Resursă electronică]. – 
URL: https://www.moldova.org/
petru-dinjos-decat-strain-in-ca-
sa-mea-mai-bine-strain-in-al-
ta-parte-230286-rom/ (accesat: 
8.11.2021).

***
Bulat, Eugenia. Soarta unor 

moldoveni ajunşi în Italia. LAU-
DATIO la 50 de ani [Resursă elec-
tronică] : [instrumentistul Petru 
Dinjos] / Eugenia Bulat // https://
vox.publika.md/politica/vezi-cum-
se-distreaza-moldovenii-in-vene-
tia-laudatio-la-50-de-ani-354241.
html (accesat: 8.11.2021). 

În numele muzicii [Resursă 
electronica video] : [Petru Dinjos, 
invitatul emisiunii „Cealaltă 
Basarabie” JurnalTV, prezentator – 
Leanca Griţcan] // https://www.
jurnaltv.md/news/6764b7d417 
d448e2/in-numele-muzicii.html 
(accesat: 8.11.2021).

Mihailovici, Stela. Încantă ita-
lienii cu fl uierul si ocarina : [- Petru 
Dinjos, instrumentistul basarabe-
an, fondatorul unei şcoli de muzică 
in Mestre, Italia] / Stela Mihailovici // 
Ziarul naţional. – 2015. – 21 aug. – 
P. 10 ; [Resursă electronică]. – 
URL: https://www.ziarulnational.
md/moldovenii-in-lume-basara-
beanul-care-a-deschis-o-scoa-
la-de-muzica-in-mestre-si-incan-
ta-italienii-cu-fluierul-si-ocarina/ 
(accesat: 8.11.2021). 

Negru, Lena. Succes la Veneţia : 
[despre Petru Dinjos, muzician 

stabilit în Veneţia, unde a fondat 
o şcoală muzicală] / Lena Negru // 
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 
10 noiem. – P. 13. – (Cealaltă Ba-
sarabie) ; [Resursă electronică]. – 
URL: https://apropomagazin.
md/2017/11/10/cealalta-basara-
bie-succes-la-venetia/ (accesat: 
8.11.2021).

Petru Dinjos // Ansamblul etno-
folcloric „Tălăncuţa” în cronici şi 
în imagini / concepţie, sel. şi red.: 
Veta Ghimpu-Munteanu. – Chişi-
nău : [S. n.], 2012. – P. 449. 

Profesorul de instrumente aero-
fone Petru Dinjos [Resursă elec-
tronica video] : [invitatul emisiunii 
„Cine vine la noi” TV Moldova1, pre-
zentator – Doina Stimpovschii] // 
 https://m.facebook.com/tvmoldo-
va1/videos/1198001057241708/?
refsrc=deprecated&_rdr (accesat: 
8.11.2021).

Tamazlâcaru, Andrei. Degete 
de aur aleargă peste neam / An-
drei Tamazlâcaru // Ansamblul et-
nofolcloric „Tălăncuţa” în cronici şi 
în imagini / concepţie, sel. şi red.: 
Veta Ghimpu-Munteanu. – Chi-
şinău : [S. n.], 2012. – P. 450. – 
[Prefaţa CD-ului „Portativ senti-
mental”, 20 iunie 2005].

Elena Barbos-Balinschi

Visarion ALEXA
1947

Regizor român, scenarist 
de teatru şi fi lm, doctor în 
arte, profesor universitar. 

S-a născut la 11 septem-
brie 1947, în comuna Bă-
luşeni, jud. Botoşani, Ro-
mânia, în familia lui Fedea 
Bulăievschi, basarabean 
emigrat în România. 

După absolvirea liceului 
şi-a continuat studiile la Fa-
cultatea de Drept a Univer-

sităţii din Bucureşti (1965-
1966). 

Între anii 1966-1971 şi-a 
făcut studiile la Institutul 
de Artă Teatrală şi Cinema-
tografi că „I. L. Caragiale”, 
Bucureşti, clasa de regie 
teatru a lui Radu Penciules-
cu (azi, Universitatea Na-
ţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografi că „Ion Luca 
Caragiale”). A susţinut teza 
de doctorat în arte cu tema 
„Spectacolul ascuns”, care 
este şi titlul unei cărţi des-
pre Shakespeare.

În 1982 a montat la Tea-
trul de Artă din Moscova 
spectacolul „O noapte fur-
tunoasă” după piesa lui I. 
L. Caragiale, fi ind invitat 
de actorul şi regizorul rus 
Oleg Efremov. 

În 1983 a primit prima 
bursă „Fulbright”, program 
de Cercetare şi studiu în do-
meniul teatrului în SUA, şi 
îşi desfăşoară activitatea în 
universităţile din Califor-
nia, Dallas şi Milwaukee. 
În perioada 1985-1986 este 
invitat să predea la Univer-
sitatea din Texas ca Visi-
ting Artist & Professor la 
The University of  Texas  n 
Dallas. Între 1986-1988 îi 
este acordată o nouă bursă 
„Fulbright” şi susţine cur-
suri în domeniul fi lmului la 
universităţile din Los Ange-
les, New York şi Boston. 

În 1991 a fondat primul 
teatru independent bilingv 
din România, Teatrul ro-
mâno-american „Eugene 
O’Neill”.

A desfăşurat activitate 
didactică la Universitatea 
Naţională de Artă Teatra-
lă şi Cinematografi că „Ion 
Luca Caragiale” (UNATC). 
În prezent, este profesor 
universitar, conducător de 
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doctorate la aceeaşi insti-
tuţie. Predă regie de teatru, 
actorie şi regie de fi lm în 
ţară şi în străinătate, coor-
donează doctorate, proiecte 
de cercetare. A activat în Su-
edia, în Germania, a montat 
după piesele lui Caragiale la 
Reykjavik (Islanda). 

A contribuit consistent la 
viaţa teatrală românească, 
a activat mai bine de trei 
decenii în teatrele din ţară 
(Arad, Giuleşti / Odeon, 
Teatrul Mic ş.a.) şi din străi-
nătate (SUA, Canada, Rusia, 
Suedia ş.a.). Până în pre-
zent a pus în scenă în ţară 
şi în străinătate peste 100 
de spectacole, cu precădere 
din dramaturgia lui I. L. Ca-
ragiale, A. P. Cehov, Shakes-
peare sau Eugene O’Neill. 
A realizat ca scenarist şi 
regizor 7 fi lme artistice de 
lung metraj, care au marcat 
istoria cinematografului ro-
mânesc, între care: „Înainte 
de tăcere” (1978), „Înghiţi-
torul de săbii” (1981), „Nă-
pasta” (1982), „Punct şi de 
la capăt“ (1985), „Vinova-
tul“ (1991), „Luna Verde” 
(2008), „Ana” (2014). 

Este autorul unei serii 
de volume dedicate teatru-
lui: „Spectacolul ascuns” 
(2002), „Noaptea bufo-
nilor”, „Goana pe nisip ” 
(2012), „Împotriva uitării” 
(2017), „Nostalgia valorii” 
(2018), „Cealaltă scenă” 
(2020) ş.a. A semnat şi ar-
ticole, eseuri şi interviuri de 
referinţă atât pentru dome-
niul artistic, cât şi pentru cel 
didactic.

Despre personalitatea 
complexă a regizorului au 
apărut două cărţi: „Alexa 
Visarion sau destinul vocaţi-
ei” (2015), „Univers fi lmic – 
Alexa Visarion” (2016). 

În 2002 a înfi inţat Asocia-
ţia Culturală „Dialog”.

Este membru al Uniunii 
Cineaştilor din România 
(UCIN), membru fondator 
al Uniunii Autorilor şi Rea-
lizatorilor de Film (UARF), 
membru al Uniunii Teatrale 
din România (UNITER), 
membru al The Association 
for Theatre Higher Educa-
tion (ATHE) – SUA (1985-
2005), membru fondator al 
Societăţii „I. L. Caragiale” 
(1979-1985).

Este director onorifi c 
al Teatrului „Mihai Emi-
nescu” din Botoşani, ce-
tăţean de onoare al Muni-
cipiului Botoşani (1992), 
cetăţean de onoare al comu-
nei natale Băluşeni (2015). 

În 2014 i-a fost acordat 
titlul Doctor Honoris Cau-
sa al Universităţii Naţionale 
de Arta Teatrală şi Cinema-
tografi că „I. L. Caragiale”, 
Bucureşti. 

Pentru activitatea fructuoa-
să a obţinut numeroase pre-
mii şi distincţii, printre care: 
premiul Secţiei de critică 
ATM pentru exegeză scenică 
şi fi lmică a operei lui I. L. Ca-
ragiale (1979), marele premiu 
la Festivalul Internaţional 
de Teatru „Arezzo” (1979); 
premiul ATM pentru cel mai 
bun spectacol (1981; premiul 
ACIN pentru cea mai bună 
interpretare masculină, Mir-
cea Albulescu, „Înghiţitorul 
de săbii” (1982); premiul 
ACIN pentru originalitatea 
muzicii, Aurel Stroe  „Nă-
pasta” (1983); premiul re-
vistei Teatrul pentru cea mai 
bună regie, pentru cea mai 
bună scenografi e – Emilia 
Jivanov, cea mai bună inter-
pretare feminină – Larisa Sta-
se Mureşan în „Maşa”, din 
spectacolul „Trei surori” de 

Cehov, Teatrul Naţional Ti-
mişoara (1988; premiul pen-
tru cel mai bun spectacol, 
pentru cea mai bună inter-
pretare feminină – Carmen 
Galin, pentru cea mai bună 
interpretare masculină – Cla-
udiu Bleonţ şi pentru regia 
spectacolului „Steaua fără 
nume” de M. Sebastian, în 
cadrul Festivalului Naţional 
de Comedie (1994); premiul 
UNITER pentru regia seria-
lului radiofonic „Un duel în 
ziua nunţii” după A. P. Cehov 
(2005); premiul UNITER de 
Regie pentru întreaga activi-
tate (2005); premiul Aristiz-
za Romanescu al Academiei 
Române – acordat pentru 
întreaga creaţie teatrală şi ci-
nematografi că (2008); mare-
le premiu „George Apostu” 
pentru întreaga sa activitate 
(2017).  

Ordinul Naţional „Servi-
ciul Credincios” în grad de 
Cavaler, pentru crearea şi 
transmiterea cu talent şi dă-
ruire a unor opere literare 
semnifi cative pentru civili-
zaţia românească şi univer-
sală (2002). 

                                                                          

Bibliografi e:
Caragiale, Ion Luca. Carnava-

lul / Ion Luca Caragiale ; versiune 
scenică : Alexa Visarion. – Chişi-
nău : [S. n.], [2019]. – [14] p.  

***
Alexa,Visarion. Ion Ungurea-

nu – talent şi conştiinţă / Visarion 
Alexa // Literatura şi arta. – 2015. – 
1 oct. – P. 6.   

Alexa,Visarion. Plurifocalita-
tea shakespeariană şi imaginile 
ei scenice / Visarion Alexa // Con-
vorbiri Literare. – 2014. – Nr 6. – 
P. 26-32. 

***
Alexa Visarion sau destinul 

vocaţiei / coord.: Elena Saulea. – 
Iaşi : Junimea, 2015. – 441 p.

***
Rîpeanu, Bujor T. Alexa Visa-
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rion : [scenograf din România] // 
Rîpeanu, Bujor T. Cinematogra-
fi ştii : 2345 cineaşti, actori,critici şi 
istorici de fi lm şi alte personalităţi 
carte au avut de a face cu cine-
matograful din România sau care 
sunt originari de pe aceste melea-
guri / Bujor T. Rîpeanu. – Bucu-
reşti : Meronia, 2013. – P. 21.

Ungureanu, Ion. Energia dis-
perării sau Alexa Visarion / Ion 
Ungureanu // Alexa Visarion sau 
destinul vocaţiei / coord.: Elena 
Saulea. – Iaşi : Junimea, 2015.  – 
Iaşi. – [S. n.], 2015. – P. 86-92.  

Maria S. Ciobanu

Ana LUPAN
1922-1988

Prozatoare, dramaturg, 
laureată a Premiului de Stat 
al RSSM. Face parte din 
aceeaşi generaţie literară cu 
scriitorii Ion Druţă, Ariad-
na Şalari, Vera Malev, Ion 
C. Ciobanu, Vasile Vasila-
che, Aureliu Busuioc.

S-a născut la 12 septem-
brie 1922, în satul Mihuleni, 
judeţul Orhei (azi raionul 
Şoldăneşti). Se stinge din 
viaţă la 23 februarie 1988, 
la Chişinău. 

În anul 1950, absolveşte 
şcoala agricolă din Cucuru-
zeni, iar în 1960 – cursurile 
superioare de literatură de 
pe lângă Institutul de Lite-
ratură „M. Gorki” din Mos-
cova.

Debutează în 1950 cu po-
vestirea „Stejarul”. În anul 
1955, îi apare culegerea de 
proză „Drumul spre sat”, 
iar peste doi ani, în anul 

1957, îi este tipărită cule-
gerea „Lasă vântul să mă 
bată”. În anul 1963 apare 
culegerea „Flori de toam-
nă”, iar în 1964 – „Buruieni 
de dragoste”. 

Scriitoarea se manifes-
tă şi în genul dramatic: în 
anul 1966 iese de sub tipar 
culegerea „Piese”, unele 
dintre ele au fost montate 
de teatrele din republică. 
În anul 1970 este publicată 
culegerea de nuvele „Toaca 
iernii”.

Între timp prozatoarea 
scrie şi lucrări epice de 
proporţii: romanele-dilo-
gii „Ţarină fără plugari” 
(1963), „Regăsirea” (1974), 
romanele „Neagră-i fl oarea 
de cireş” (1977) şi „Vâltoa-
rea” (1988). În anul 1982 
editează „Scrieri alese” în 
două volume.

Opera prozatoarei a fost 
tradusă în limbile chineză, 
engleză, slovenă, letonă, li-
tuaniană, kazahă, uzbecă, 
kirghiză.

Membră a Uniunii Scrii-
torilor din Moldova.

Pentru contribuţia la 
prosperarea literaturii mol-
doveneşti i s-a decernat 
Premiul de Stat al RSSM 
(1984). Prozatoarea a mai 
fost decorată cu: Medalia 
„Pentru vitejie în Muncă” 
(1960); Ordinul „Drapelul 
Roşu de Muncă” (1974); 
Maestru al literaturii din 
RM (1995); Ordinul „Glo-
ria Muncii” (1997).

A se vedea şi articolul din 
,,Calendarul Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 279-280.

Bibliografi e selectivă:
*Lupan, Ana. Scrieri alese. 

Vol. 1 / Ana Lupan ; pref.: Hara-
lambie Corbu ; prez. graf.: Andrei 

Ţurcanu. – Chişinău : Literatura 
artistică, 1981. – 472 p.

*Lupan, Ana. Scrieri alese. 
Vol. 2 / Ana Lupan. – Chişinău : 
Literatura artistică, 1981. – 464 p.

***
*Lupan, Ana. Bijuteriile buni-

cii : povestiri pentru copii. / Ana 
Lupan. – Chișinău : Lit. Artistică, 
1986. – 195 p.

*Lupan, Ana. Buruieni de dra-
goste : povestiri / Ana Lupan. – 
Chișinău : Cartea Moldoveneas-
că, 1964. – 175 p.

*Lupan, Ana. Clopoţel: Poves-
tiri / Ana Lupan. – Chişinău : Lumi-
na, 1976. – 92 p. 

 Lupan, Ana. Flori de toamnă : 
Povestiri şi nuvele / Ana Lupan. – 
Chişinău : Cartea Moldovei, 2007. – 
258 p. 

*Lupan, Ana. Valencea : Po-
vestiri / Ana Lupan. – Chişinău : 
Literatura artistică, 1982. – 342 p.

***
Botezatu, Eliza. Modestie şi or-

goliu : [In Memoriam : Ana Lupan 
(1924-1998)] / Eliza Botezatu // 
Luceafărul. – 2002. – 20 sept. – 
P. 16.

Cimpoi, Mihai. Ana Lupan // 
Cimpoi Mihai. Basarabia sub 
steaua exilului / Mihai Cimpoi. – 
București, 1994. – P. 116. 

David, Eugenia. Ana Lupan : 
Lasă iarba să mă bată : [In Memori-
am : Ana Lupan] / Eugenia David // 
Săptămîna.  – 2002. – 13 sept. – 
P. 12,13.

Gherman, Victor. Lupan Ana // 
Femei din Moldova : Enciclopedie – 
Chișinău : Museum, 2000. – 
P. 178.

Porcesco, Cristina. În toamna 
aceasta scriitoarea Ana Lupan ar 
fi  împlinit 80 de ani : [1924-1998] / 
Cristina Porcesco // Moldova su-
verană. – 2004. – 5 oct. – P. 6.

Ana Struță
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Valentin TOMULEŢ
1952

Istoric, doctor habilitat 
în ştiinţe istorice, profesor 
universitar. 

S-a născut la 15 septem-
brie 1952, în satul Tabani, 
raionul Briceni. 

Între anii 1960-1970 a 
studiat la Şcoala medie din 
satul natal. După absol-
virea şcolii şi-a continuat 
studiile la Universitatea de 
Stat din Moldova, Faculta-
tea de Istorie (1971-1976). 
Din 1976-1977 s-a înscris la 
studii la Colegiul Republi-
can pentru Cultură Fizică 
şi Sport din Chişinău (azi, 
Liceul Internat Republican 
cu Profi l Sportiv), cu o pa-
uză pentru serviciul militar 
(1976-1977, Sankt-Peters-
burg). 

Între anii 1980-1984 a 
urmat studiile de doctorat 
la Catedra de istorie a Mol-
dovei, Universitatea de Stat 
din Moldova. 

A făcut stagiu la Universi-
tatea „A. I. Cuza”, Iaşi, Ro-
mânia (1996).

În perioada 2000-2002 a 
urmat studiile postdoctora-
le la Catedra istorie univer-
sală la aceeaşi instituţie.

În 2003 a susţinut teza 
de doctor în istorie la tema 
,,Politica comercial-vamală 
a ţarismului în Basarabia şi 
constituirea burgheziei co-
merciale (1812-1830). 

Din 1979 şi-a început ac-
tivitatea didactică în calitate 
de asistent la Catedra de is-
torie a URSS a Universităţii 
de Stat din Moldova.

Din 1989- prezent deţi-
ne funcţia de decan al Fa-
cultăţii de Arte Frumoase 
a Universităţii de Stat din 
Moldova, activând în con-
secutivitate în funcţiile : lec-
tor superior, Catedra istorie 
medie şi modernă (1991), 
conferenţiar (1992), profe-
sor universitar, Catedra is-
torie universală (2011). 

Concomitent cu activi-
tatea didactică a desfăşu-
rat activitate de cercetare 
ştiinţifi că. În acest scop a 
efectuat deplasări de do-
cumentare în arhivele din 
Rusia, Ucraina, România şi 
desfăşurări practicii muzeo-
grafi ce cu studenţii în Rusia 
(Sankt Petersburg, Mosco-
va, Vladimir, Suzdal, No-
vgorod), în Ucraina (Kiev, 
Odesa, Cernăuţi, Ismail) şi 
în România (Iaşi, Bucureşti, 
Târgovişte). 

Este autor a peste 300 de 
lucrări ştiinţifi ce, din care 
monografi i, culegeri de 
documente, articole: ,,Po-
litica comercial-vamală a 
ţarismului în Basarabia şi 
infl uenţa ei asupra consti-
tuirii burgheziei comerciale: 
1812- 1868 (2002), ,,Basa-
rabia în epoca modernă: 
1812-1918” (2012), ,,Ba-
sarabia în sistemul econo-
mic şi politic al Imperiului 
Rus: 1812-1868” (2014), 
,,Basarabia în epoca mo-
dernă: 1812-1918” (2014), 
,,Politica comercial-vamală 
a ţarismului în Basarabia şi 
infl uenţa ei asupra consti-
tuirii burgheziei comercia-
le:1812-1868” (2015), ,,Is-
toria Universităţii de Stat 

din Moldova în documen-
te şi materiale. Volumul I” 
(2018), ,,Ţinutul Hotin în 
surse statistice ruseşti din 
prima jumătate a secolului 
al XIX-lea” (2018), ,,Pro-
testele şi revendicările po-
pulaţiei din Basarabia: anii 
1812-1828” (2019) ş.a. 

A participat la elaborarea 
şi implementarea mai mul-
tor proiecte naţionale pe 
domeniul istoriei: ,,Studie-
rea şi valorifi carea patrimo-
niului documentar privind 
istoria Republicii Moldova” 
(2012), „Istoria învăţămân-
tului superior din Republi-
ca Moldova Prin instituţii: 
Universitatea de Stat din 
Moldova” (2014), „Rolul 
patrimoniului Muzeal în 
dezvoltarea societăţii con-
temporane” (2019) ş.a.  

A exercitat diverse ac-
tivităţi obşteşti, precum: 
preşedinte al Seminarului 
ştiinţifi c de profi l ,,Istoria 
Românilor” (pe perioade) 
din cadrul Institutului de 
Istorie al Ministerului Edu-
caţiei, Culturii şi Cercetării 
(2008), preşedinte al comi-
siei pentru calitate în cadrul 
Facultăţii de Istorie şi Filo-
sofi e (2008-2019), membru 
al Consiliului Calităţii USM 
(2008-2019), preşedinte al 
Comisiei de evaluare a acti-
vităţii Institutului de Istorie, 
Stat şi Drept al AŞM pri-
vind rezultatele ştiinţifi ce 
principale în sfera ştiinţei şi 
inovării în anul 2011 (2012-
2014), preşedinte al Comi-
siei de profi l de cercetare: 
Patrimoniul muzeal cultural 
istoric, din cadrul comisi-
ei specializate de evaluare 
din sfera ştiinţei şi inovării 
a Muzeului Naţional de Ar-
heologie şi Istorie a Mol-
dovei (2012), preşedinte al 
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Comisiei cultură, USM (din 
2014), membru al Comisiei 
naţionale pentru salvgarda-
rea patrimoniului cultural 
imaterial de pe lângă Minis-
terul Culturii al Republicii 
Moldova (din 2008), preşe-
dinte al Comisiei de experţi 
în istorie, fi losofi e, teologie 
şi ştiinţe sociale din cadru 
ANACEC (din 2018). 

Membru al colegiului de 
redacţie la mai multe pu-
blicaţii: Tyragetia. Anuarul 
Muzeului Naţional de Ar-
heologie şi Istorie a Mol-
dovei (din 2005), Analele 
Asociaţiei Naţionale a Ti-
nerilor Istorici din Moldova 
(Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” (din 
2005), Analele Ştiinţifi ce 
ale Universităţii de Stat din 
Moldova. Seria Lucrări stu-
denţeşti (2004, 2005, 2006), 
Studia Universitas. Seria 
Ştiinţe umanistice (2008), 
Archiva Moldaviae (Arhi-
vele Naţionale ale Români-
ei), Iaşi, Revistă anuală (din 
2009), Membru al Colegiu-
lui ştiinţifi c consultativ al 
Revistei Institutului de Isto-
rie Socială Promemoria (din 
2011) ş.a. 

Pentru activitate fructu-
oasă a fost distins cu mul-
tiple diplome şi premii de 
stat: laureat al concursului 
de lucrări ştiinţifi ce pe anul 
2004, acordat de Consi-
liul Suprem pentru Ştiinţă 
şi Dezvoltare Tehnologică 
cu ocazia sărbătorii pro-
fesionale „Ziua Ştiinţei”; 
Diplomei de Merit pentru 
rezultate remarcabile în cer-
cetare dezvoltare obţinute 
în anul 2003; Diploma Mi-
nisterului Învăţământului al 
Republicii Moldova (2002); 
Diploma Ministerului Edu-
caţiei al Republicii Moldova 

(2012); Diplomă de merit, 
Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei, Institutul de Istorie 
Stat şi Drept (2012); Di-
plomă de gradul al doilea 
(2011), Diplomă de gradul 
întâi, Guvernul Republicii 
Moldova (2012), laureat al 
Premiului Naţional (Do-
meniul Ştiinţă) (2015); lau-
reat al Premiului Academiei 
Române ,,A. D. Xenopol” 
(2016); Ordinul „Gloria 
Muncii” (2016) ş.a.

Bibliografi e selectivă:
Tomuleţ, Valentin. Basarabia 

în epoca modernă (1812-1918) : 
Instituţii, regulamente, termeni / 
Valentin Tomuleţ. – Chişinău : Le-
xon-Prim, 2014. – 672 p.

Tomuleţ, Valentin. Basarabia 
în sistemul economic şi politic al 
Imperiului Rus (1812-1868) : Stu-
dii / Valentin Tomuleţ. – Iaşi : Tipo 
Moldova, 2014. – 617 p. 

Tomuleţ, Valentin. Politica co-
mercial-vamală a ţarismului în Ba-
sarabia (1812-1830) : Documente 
inedite din arhivele Rusiei, Ucrai-
nei şi Republicii Moldova / Valen-
tin Tomuleţ. – Chişinău : USM, 
2002. – 423 p.

Tomuleţ, Valentin. Politica co-
mercial-vamală a ţarismului în Ba-
sarabia şi constituirea burgheziei 
comerciale (1812-1830) : Teză 
/ Valentin Tomuleţ. – Chişinău : 
[S. n.], 2003. – 434 p.

Tomuleţ, Valentin. Politica 
comercial-vamală a ţarismului în 
Basarabia şi infl uenţa ei asupra 
constituirii burgheziei comerciale 
(1812-1868) / Valentin Tomuleţ. – 
Iaşi : Tipo Moldova, 2015. – 564 p. 

Tomuleţ Valentin. Protestele 
şi revendicările populaţiei din Ba-
sarabia (anii 1812-1828). – Bu-
cureşti-Brăila : Editura Academiei 
Române; Editura Istros, 2019. – 
610 p. 

Tomuleţ, Valentin. Ţinutul Ho-
tin în surse statistice ruseşti din 
prima jumătate a secolului al XIX-
lea / Valentin Tomuleţ. – Chişinău : 
Lexon-Prim, 2018. – 1056 p. 

Tomuleţ, Valentin. Ţinutul Ho-
tin în surse statistice ruseşti din 
prima jumătate a secolului al XIX-
lea / Valentin Tomuleţ. – Iaşi : Tipo 

Moldova, 2018. – 611 p. 
***

Tomuleţ, Valentin. Aspecte 
comparative ale evoluţiei Basara-
bene – Novorosiei / Valentin To-
muleţ // Revista de istorie a Mol-
dovei. – 2019. – Nr 1/2. – P. 32-52.

Tomuleţ, Valentin. Burghezia 
basarabeană – epoca modernă : 
(clasifi carea, caracteristica, evolu-
ţia) / Valentin Tomuleţ // Tyragetia : 
Istorie. Muzeologie. – 2012. – Vol. 
VI (XXI), Nr 2. – P. 29-51.

Tomuleţ, Valentin. Elite ale 
burgheziei basarabene : negus-
torii de ghildă angrosişti din Chi-
şinău : (1812-1868) / Valentin To-
muleţ // Studii de arhondologie şi 
genealogie. – [S. l. :  s. n.], 2014. – 
P. 23-52.    

Tomuleţ, Valentin. Exodul po-
pulaţiei din Basarabia în Moldova 
de peste Prut : (anii 1812-1828) / 
Valentin Tomuleţ // Revista de is-
torie a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – 
P. 55-78.  

Tomuleţ, Valentin. Războiul 
Crimeei : (1853-1856) şi conse-
cinţele lui nefaste pentru popula-
ţia Basarabiei / Valentin Tomuleţ // 
Dezvoltarea Armatei Naţionale în 
contextul aprofundării reformelor 
democratice. – Chişinău : [S. n.], 
2019. – P. 83-94. 

Tomuleţ, Valentin. Refl ecţii 
generale privind dezvoltarea soci-
al-economică a Basarabiei (1812-
1868) / Valentin Tomuleţ // Cuge-
tul. – 1992. – Nr 2. – P. 10-20.

***
Valentin Tomuleţ // Localităţile 

Republicii Moldova. Vol. 13 : Iti-
nerar documentar-publicistic ilus-
trat. – Chişinău : [S. n.], 2015. – 
P. 232-233.

Maria S. Ciobanu
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Vasile COJOCARU
1932-2012

Pictor, grafi cian, cadru di-
dactic în învăţământul artis-
tic, muzeograf.

S-a născut la 21 septem-
brie 1932, în comuna Bara-
boi, jud. Bălţi, România (azi 
raionul Râşcani, Republica 
Moldova). A decedat la 2 
ianuarie 2012, la Chişinău.

În 1960 a absolvit Şcoala 
Republicană de Arte Plasti-
ce ,,I. Repin” din Chişinău 
(azi Colegiul Republican de 
Arte Plastice ,,Alexandru 
Plămădeală”).
Şi-a început activitatea în 

calitate de muzeograf   la 
Muzeul Naţional de Artă al 
Moldovei (1960-1961).  

Între anii 1961-1987 acti-
vează în calitate de profesor 
la Şcoala de Arte Plastice 
pentru copii ,,A.V. Şciu-
sev” din Chişinău, profe-
sor la Liceul Republican de 
Arte Plastice ,,Igor Vieru” 
(1969-1973, 1986-1992), 
liber profesionist (1974-
1987). 

Cadru didactic în învăţă-
mântul artistic, fi ind profe-
sor al cunoscuţilor plastici-
eni Andrei Sârbu, Vladimir 
Bulat, Theodor Buzu, Oleg 
Cojocari.

În perioada 1987-1992 a 
activat la Fondul Plastic al 
Uniunii Artiştilor Plastici 
din Moldova în calitate de 
pictor-şef  şi  director. 

Până în 1988 a activat în 
domeniul artelor grafi ce. 
Începând cu anul 1989 a 
practicat cu predilecţie pic-
tura de şevalet, abordând 
toate genurile acesteia: pe-
isajul, natura statică, com-
poziţia de gen, portretul. 
Grafi ca preferată este pas-
telul.

A participat la multiple 
tabere de creaţie naţiona-
le şi internaţionale. A vizi-
tat galerii şi muzee, a făcut 
schimb de experienţă cu ar-
tişti din alte ţări. Experien-
ţele sale au fost legate şi de 
studierea noilor peisaje. Ele 
s-au materializat ulterior în 
pânze şi pasteluri, purtând 
amprenta acelor locuri vizi-
tate, precum delta Dunârii, 
Sulina, Maramureş ş.a.

A semnat lucrările: ,,Po-
noare”, ,,Baraboi” (1980); 
,,Viaţa nucului în ogradă 
la Ileana” (1988); ,,Târziu 
de toamnă” (1990); ,,Ho-
tar de anotimpuri” (1991); 
,,Săptămâna Mare la Ba-
raboi”, ,,Arătură de toam-
nă”, ,,Mahala in toamnă”,  
,,Crăiasa lanurilor” (1998); 
,,Prolog de toamnă”, ,,Cra-
ma” (1999); ,,Troiţa”, ,,Ma-
ramureş”, ,,Arta lemnu-
lui”, ,,Sighetul Marmaţiel”, 
,,În munţii Maramureşu-
lui” (2000); ,,Trio” (2001); 
,,Fântână de la Pănăşăşti” 
(2005); ,,Peisaj rustic” 
(2001), ,,Case în albastru” 
(2005); ,,Coline” (2005); 
,,Refl ux” (2005) ş.a.

În 1983 a debutat cu pri-
ma expoziţie personală în 
satul natal Baraboi. Au ur-
mat şi altele: la Donduşeni 
(1995); la Chişinău (1994-
1995, 1998, 2002, 2007); la 
Bucureşti, Galeria ,,Avan 
Post” (1994, 1997); ,,Anno-
Timpurile” la Muzeul Na-

ţional de Artă a Moldovei, 
Chişinău (2007) ş.a. 

Din 1961-2011 a expus la 
toate expoziţiile organizate 
de Uniunea Artiştilor Plas-
tici din Moldova, Minis-
terul Culturii al Republicii 
Moldova şi alte organizaţii 
şi instituţii de cultură, pre-
cum şi în afara ţării: la a VII 
Trienală de grafi că, Tallin, 
Estonia (1986), Iaşi, Bacău, 
România (1991); Bucureşti 
(1992); Galaţi, România 
(1994); Baia Mare (2000) 
ş.a. Din 1991-2011 a parti-
cipat cu lucrări artistice la 
,,Saloanele Moldovei”, Ba-
cău (România) – Chişinău 
(Republica Moldova).

Lucrările sale completea-
ză colecţiile de artă a mai 
multor instituţii de stat din 
ţară şi din afară: Muzeul 
Naţional de Artă al Mol-
dovei, Muzeul Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Mol-
dovei, Muzeul de Etnogra-
fi e al Republicii Moldova; 
Complexul muzeal ,,Iulian 
Antonescu”, Bacău, Muze-
ul de Arte Plastice din Baia 
Mare, România; Muzeul de 
Arte din Moscova, Muzeul 
de Arte din Arhanghelsk, 
Federaţia Rusă. Lucrări în 
colecţii private din Repu-
blica Moldova, România, 
Anglia, Canada, Federaţia 
Rusă, Franţa, Germania, 
Iugoslavia, Mongolia, Por-
tugalia, Spania, SUA., Tur-
cia.

Membru al Uniunii Artiş-
tilor Plastici din Moldova 
(1969). 

Distins cu premii şi men-
ţiuni la concursuri de artă 
contemporană: Premiul 
Editurii ,,Humanitas” – 
Expo la Saloanele Moldo-
vei, editia a VII-a (1997); 
Premiul Uniunii Artiştilor 
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Plastici din Moldova (1997); 
Premiul de Excelenţă al 
Uniunii Artiştilor Plastici 
din Moldova (2004); Pre-
miul primăriei municipiului 
Bacău, expoziţia concurs 
,,Saloanele Moldovei”, edi-
ţia a XVI-a (2006) ş.a.

Medalia ,,Meritul Civic” 
(1996).

A se vedea şi articolul din 
,,Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 232-233.

Bibliografi e:
Cojocaru, Vasile. Vasile Cojo-

caru : [Album] / Vasile Cojocaru ; 
trad. în engl.: D. Stanciu, M. Mă-
măligă. – Chişinău : Arc, 2004. – 
48 p.  

***
Cojocaru, Vasile. Acvarium : 

Pictură / Vasile Cojocaru // Artă 
contemporană din Moldova = Изо-
бразительное искусство Молдо-
вы : живопись, скульптура, гра-
фика, декоративно-прикладное 
искусство : [Альбом]. – Moscva : 
[S. n.], 2013. – P. 66.

Cojocaru, Vasile. Dimitrie Can-
temir şi Petru I. Stălineşti, 1980 : 
[Gravură pe plastic] / Vasile Co-
jocaru // Cojocaru, Vasile. Vasile 
Cojocaru [Album] / Vasile Cojo-
caru ; trad. în engl.: D. Stanciu, 
M. Mămăligă. – Chişinău : Arc, 
[2002]. – P. 12.

Cojocaru, Vasile. Lupta de la 
Lipnic : Pictură / Vasile Cojocaru // 
Saloanele Moldovei : Chişinău-
Bacău, Ediţia XXI-a. – Bacău – 
Chişinău : [S. n.], 2011. – P. 14. 

***
Bobernagă, Sofi a. Vasile Cojo-

caru / Sofi a Bobernagă // Atelier : 
Arte plastice. Arhitectură. De-
sign. – 2003. – Nr 1. – P. 10-11.

Bobernagă, Sofi a. Vasile Cojo-
caru –  departe de efecte efeme-
re / Sofi a Bobernagă // Cojocaru, 
Vasile. Vasile Cojocaru : [Album] / 
Vasile Cojocaru ; trad. în engl.: D. 
Stanciu, M. Mămăligă. – Chişinău : 
Arc, [2002]. – P. 5-7. 

Colesnic, Iurie. Cojocaru Vasile // 
Colesnic, Iurie. Colegiul Republi-
can de Arte Plastice „Al. Plămă-
deală” : Ghid enciclopedic. – Chişi-
nău : Museum, 2008. – P. 68. 

Poiată, Mihai Ştefan. Răgazul 

dintre etaje : [despre creaţia picto-
rului Vasile Cojocaru] / Mihai Şte-
fan Poiată // Sud-Est Cultural. – 
2006. – Nr 2. – P. 101-110.   

***
Михайло, Лариса. Его ис-

кусство – пылкость вдохнове-
ния : [о персональной выставке 
художника Василе Кожокару] / 
Лариса Михайло // Столица = 
Capitala. – 2002. – 25 sept. – P. 4. 

Василий Кожокару : Каталог 
произведений / cост.: Ф. В. Ста-
вилэ. – Кишинев : Тимпул, 1984. – 
24 р. 

Maria S. Ciobanu 

Mihail MUNTEANU
1922-1983

Istoric, profesor universi-
tar.

S-a născut la 22 septem-
brie 1922, în satul Ciobur-
ciu, raionul Slobozia. S-a 
stins din viaţă la 3 martie 
1983, la Chişinău.

A învăţat la şcoala me-
die din satul natal (1929-
1937). A studiat la Insti-
tutul Pedagogic de Stat 
„Taras Şevcenko” din Ti-
raspol, Facultatea de Istorie 
(1939-1940). A continuat 
să studieze la Institutul de 
Învăţători din Karaganda 
(1942-1943), la Universi-
tatea din Kzîl-Orda, Ka-
zahstan (1943-1944), la 
Universitatea de Stat „Ta-
ras Şevcenko” din Kiev 
(1944-1946). În anul 1956 
a susţinut teza de doctor cu 
tema: „Situaţia ţăranilor şi 
mişcarea ţărănească în anii 
30-40 ai sec. al XIX-lea în 

Basarabia”. În anul 1973 
devine profesor universitar, 
cu teza de doctor habilitat 
în istorie.

Activitatea profesională o 
începe la Universitatea de 
Stat din Kiev în calitate de 
asistent la Catedra de istorie 
a URSS (1946-1947). Din 
noiembrie 1947 parcurge 
toate treptele ierarhiei uni-
versitare la Universitatea de 
Stat din Moldova: lector la 
Catedra de istorie a PCUS 
(1947); prodecan al Facul-
tăţii de Istorie şi Filologie 
(1949); decan interimar al 
Facultăţii de Istorie şi Filo-
logie (1951); decan al Facul-
tăţii de Istorie (1957-1960); 
şef  al Catedrei istoria Mol-
dovei (1972-1983).

A ţinut cursul normativ 
„Istoria Moldovei” (epoca 
medievală şi modernă) şi 
seminarul special „Impor-
tanţa progresistă a alipirii 
Basarabiei de Rusia”. A par-
ticipat cu referate la confe-
rinţe ştiinţifi ce republicane 
şi unionale, abordând pro-
bleme puţin cercetate din 
istoria socio-economică a 
Basarabiei.

A publicat cca 100 de lu-
crări ştiinţifi ce, câteva studii 
monografi ce, printre care 
se evidenţiază monografi a 
„Экономическое разви-
тие дореформенной Бес-
сарабии” („Dezvoltarea 
economică a Basarabiei în 
perioada de până la refor-
mă”) (1972). Activitatea şti-
inţifi că şi didactică a cerce-
tătorului era orientată spre 
spaţiul dintre Prut şi Nistru 
de la fi nele sec. al XVIII-
lea până la mijlocul sec. al 
XIX-lea (istoria economiei 
agrare, industriei, meşteşu-
gurilor, comerţului, relaţii-
lor sociale etc). Profesorul 
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Munteanu a fost conside-
rat un expert în domeniul 
sistematizării şi prelucrării 
documentelor din arhivele 
statului.

A fost conducător ştiinţi-
fi c a patru teze de doctorat.

Decorat cu Ordinul „Sla-
va” (de gradul III) şi Or-
dinul „Drapelul Roşu de 
Muncă”.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 233-234.

Bibliografi e selectivă:
**Мунтян, М. П. О работе 

историков Кишиневского уни-
верситета / М. П. Мунтян // Во-
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сарабии / М. Мунтян // Ученые 
записки КГУ : Серия историче-
ская. – Том 117. – Р. 4-23.

***
Agachi, Alexei. Muntean Mihail // 
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Alexei Agachi. – Chişinău : Civi-
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Dragnev, Demir. Mih ail Mun-
tean – savant şi pedagog de refe-
rinţă / Demir Dragnev // Dragnev, 
Demir. Pedagogi români de ex-
ceptie : (din Basarabia interbelică 
şi postbelică). Vol. 1. – Chişinău : 
[S. n.], 2013. – P. 240-244.

Niculiţă, Ion. Profesorul univer-
sitar Mihail Muntean – omul vremu-
rilor obscure / Ion Niculiţă [Resursă 
electronică] // http://dspace.usm.
md:8080/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/3380/249-256_0.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(accesat: 28.09.2021).

Rusnac, Gheorghe. Mun-
teanu, Mihail // Rusnac, Gheor-
ghe. Profesorii Universităţii de 
Stat din Moldova (1946-2001) / 
Gheorghe Rusnac, Valeriu Co-
zma. – Chişinău : USM, 2001. – 
P. 140-141.

Tatiana Caprianu

Dumitru-Dorin 
PRUNARIU

1952

Inginer aeronautic, cos-
monaut şi diplomat român. 
Este primul şi unicul român 
care a zburat în spaţiul cos-
mic.

S-a născut la 27 septem-
brie 1952 în oraşul Braşov.

În anul 1971 absolvă Li-
ceul de Matematică-Fizică 
Nr. 1 din Braşov (azi Co-
legiul Naţional „Grigore 
Moisil”). Studiază la Facul-
tatea de Inginerie Aerospa-
ţială din cadrul Universităţii 
Politehnica din Bucureşti, 
specialitatea inginerie ae-
ronautică (1971-1976). În 
perioada 1976-1977 ur-
mează Şcoala de Ofi ţeri 
de Rezervă pentru Aviaţie 
din Bacău, concomitent lu-
crând inginer stagiar la În-
treprinderea de Construcţii 
Aeronautice din Ghimbav, 
judeţul Braşov. În anul 1978 
începe Cursul de cosmona-
uţi, Orăşelul Stelar, Rusia. 
În 1981 urmează cursul 
pentru cadre superioare, 
Institutul Internaţional de 
Formare şi Management 
pentru Aviaţie (IAMTIIIF-
GA), Montreal, Canada. 
În 1991 studiază la Cole-
giul Naţional de Apărare. 
În anul 1999 obţine titlul 
ştiinţifi c de doctor inginer 
în specialitatea „Dinamica 
sistemelor aerospaţiale” la 

Universitatea Politehnica 
din Bucureşti, cu teza „Miş-
carea perturbată a satelitu-
lui artifi cial al Pământului”. 
În 2004 fi nalizează cursul 
de ambasadori în cadrul 
Academiei Diplomatice a 
Ministerului Afacerilor Ex-
terne.

La 12 mai 1981, a fost 
confi rmat în mod ofi cial 
ca primul nominalizat în 
cadrul zborului spaţial ro-
mâno-sovietic, în calitate 
de cosmonaut-cercetător. 
Astfel în perioada 14-22 
mai 1981, echipajul navei 
cosmice „Soiuz 40”, format 
de cosmonautul sovietic 
colonel Leonid Popov şi 
capitanul-inginer Dumitru 
Prunariu, efectuează zborul 
în cadrul programului spaţi-
al „Intercosmos”. 

Este inspector-şef  pentru 
activităţi aerospaţiale în ca-
drul Comandamentului avi-
aţiei militare, cadru didactic 
asociat al Facultăţii de Ae-
ronave, I.P.B. (1981-1989). 
Deţine funcţia de subse-
cretar de stat al Departa-
mentului Aviaţiei Civile în 
cadrul Ministerului Trans-
portului (1990-1991). Este 
inspector-şef  pentru acti-
vităţi aerospaţiale în cadrul 
Statului Major al Aviaţiei şi 
Apărării Antiaeriene (1991-
1998). Preşedinte al Agenţi-
ei Spaţiale Române fondată 
în anul 1991. În prezent, 
este preşedinte de onoare al 
acestei agenţii. 

Din 1992 până în 1995 
deţine şi funcţia de secretar 
al Agenţiei Spaţiale Româ-
ne (prin colaborare exter-
nă). În anul 1993 devine-
Reprezentant permanent 
al Asociaţiei Explotatorilor 
Spaţiului Cosmic la sesi-
unile Comitetului ONU 
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pentru Explorarea în Sco-
puri Paşnice a Spaţiului Ex-
traatmosferic. În perioada 
1996-1999 a fost Preşedin-
tele Comitetului de politici 
şi relaţii internaţionale al 
Asociaţiei Explotatorilor 
Spaţiului Cosmic. Înfi inţea-
ză în 2001 Fundaţia „Cos-
monaut Dumitru Dorin 
Prunariu”. În anul 2003, a 
fost ales, prin consensul a 
65 de state membre, pre-
şedinte al Subcomitetului 
ştiinţifi c şi tehnic al Comi-
tetului ONU pentru Explo-
rarea în Scopuri Paşnice a 
Spaţiului Extraatmosferic, 
pentru perioada 2004-2005. 
Ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al României 
în Federaţia Rusă (2004-
2005). Din 2006 este repre-
zentantul României în ca-
drul Autorităţii Europene 
de Supervizare a Sistemelor 
de Sateliţi pentru navigaţie 
globală. În 2007 a fost  tre-
cut în rezervă în grad de ge-
neral maior de aviaţie.

Este autorul a peste 40 de 
lucrări.

În anul 2021 este lansată 
producţia unei noi serii de 
podcast-uri ESA-ESA Ex-
plores Time and Spase, pri-
mul epizod al căruia începe 
cu misiunile „Intercosmos” 
din Rusia, şi este realizat în 
conversaţie cu primul cos-
monaut român.

Este m embru de onoare 
al Academiei Americano-
Române (2011); membru 
al Societăţii germane de ra-
chete „Hermann Oberth - 
Wernher von Braun”; 
membru al Asociaţiei Ex-
ploratorilor Spaţiului Cos-
mic; membru de onoare 
al Academiei Americano-
Române de Arte şi Ştiinţe; 
membru al Academiei Eu-

ropene de Ştiinţe şi Arte 
(2015), membru eminent 
al Asociaţiei Exploratorilor 
Spaţiului Cosmic (2017) ş.a.

Distins cu titlul de prim 
ambasador al evenimentului 
„Ziua asteroidului (Astero-
id Day)”, marcată anual la 
30 iunie. În 2017 Uniunea 
Astronomică Internaţională 
a conferit unui asteroid nu-
mele „10707 PRUNARIU”.

În anul 1981 i s-a conferit 
titlul „Erou al URSS”, fi ind 
decorat cu „Ordinul Lenin” 
şi „Steaua de Aur” (1981) 
şi titlul suprem „Erou al 
Republicii Socialiste Româ-
nia” (1981). Decorat cu me-
dalia „Iuri Gagarin” (1982); 
Medalia de aur „Hermann 
Oberth” a Societăţii ger-
mane de rachete „Hermann 
Oberth – Wernher von 
Braun” (1984); Ordinul 
„Steaua României”, în grad 
de Mare ofi ţer (1 decem-
brie 2000); Ordinul „Vir-
tutea aeronautică” (2008). 
Apreciat cu cea mai înaltă 
distincţie personală a Ro-
tary Internaţional „Paul 
Harris Fellow”. Deţine Or-
dinul „Virtutea Militară” în 
grad de Cavaler cu însemn 
pentru militari (2010); Em-
blema „Onoarea Arma-
tei Române”, acordată de 
ministrul apărării (2011); 
Medalia de Merit pentru 
Explorare Spaţială (2011). 
Apreciat de Academia Ro-
mână, cu diploma Meritul 
Civic; de Ministrul Apără-
rii Naţionale, cu Emblema 
„Onoarea Armatei Româ-
niei” (mai 2011).

Doctor honoris causa 
al Universităţii Tehnice a 
Moldovei (2012), al Univer-
sităţii de Vest din Timişoara 
(2013), al Universităţii Ba-
beş-Bolyai din Cluj-Napoca 

(2014), al Universităţii „Pe-
tru Maior” din Târgu-Mureş 
(2017). Honorary Doctor al 
Colegiului Lindsey Wilson 
din Columbia, Kentucky, 
SUA (2014), al Universităţii 
„Petru Maior” din Târgu-
Mureş (2017), al Universită-
ţii „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi (2017), al Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu (2018), 
al Academiei Forţelor Ae-
riene „Henri Coandă” din 
Braşov (2021) ş.a.

Este cetăţean de onoare 
al mai multor localităţi din 
România: Braşov, Timişoa-
ra, Cluj-Napoca, Pucioasa, 
Giroc, al judeţului Timiş.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 235-236.

Bibliografi e selectivă:
**Prunariu, Dumitru. Istoria 

aviației române / Nicolae Balotes-
cu, Dumitru Prunariu. – București : 
Editura Științifi că și Enciclopedi-
că, 1984. – 742 p.

Prunariu, Dumitru. La cinci 
minute după cosmos / Dumitru 
Prunariu. – București : Editura mi-
litară, 1982. – 222 p.

***
**Musca, Annie. Dumitru-Dorin 

Prunariu, biografi a unui cosmo-
naut / Annie Musca. – București : 
Adevărul Holding, 2012. – 
304 p.

Oltean, Ioan Gheorghe. Cos-
monautul Dumitru Dorin Pru-
nariu – în țara făgetului și în 
cosmos / Ioan Gheorghe Oltean. – 
Timișoara : Mirton, 2015. – 127 p.

***
Țarălungă, Ecaterina. Pruna-

riu Dumitru-Dorin // Țarălungă, 
Ecaterina. Enciclopedia identității 
românești. Personalități / Ecateri-
na Țarălungă. – București : Litera 
internațional, 2011. –  P. 654.

Despre Dumitru Dorin Prunariu 
[Resursă electronică] // https://
ziare.com/dumitru-dorin-prunariu/
biografi e (accesat: 21.09.2021).

         Tatiana Caprianu
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Vasile PÂRVAN
1882-1927

Arheolog, istoric al anti-
chităţii, fi losof  al istoriei, 
eseist şi profesor român.

S-a născut la 28 septem-
brie 1882 la Huruieşti, jude-
ţul Bacău. A decedat la 26 
iunie 1927, la Bucureşti.

A învăţat la liceul „Ghe-
orghe Roşca Codreanu” din 
Bârlad (1893-1900). A stu-
diat la Universitatea din Bu-
cureşti, Facultatea de Litere 
şi Filosofi e (1900-1904). 
A luat licenţa cu distincţia 
„Magna cum laude” (1904). 
Cu o bursă a Universităţii 
din Bucureşti (din „fondul 
Hillel”), pleacă în Germa-
nia, unde urmează cursurile 
a trei universităţi din Jena, 
Berlin şi Breslau (1905-
1908). În anul 1908 a obţi-
nut la Breslau titlul de Doc-
tor cum laudae cu lucrarea 
„Die Nationalität der Ka-
ufl eute im römischen Kai-
serreiche” („Naţionalitatea 
negustorilor din Imperiul 
roman”).

Activitatea profesională 
o începe ca funcţionar la 
Secţia Manuscrise a Bibli-
otecii Academiei Române 
(1903). În perioada anilor 
1904-1909 lucrează pro-
fesor secundar la Bacău şi 
Iaşi. Din 1909 este profesor 
la Catedra de istorie veche, 
epigrafi e şi antichităţi gre-
co-romane a Universităţii 

din Bucureşti. Deţine func-
ţia de director al Muzeu-
lui Naţional de Antichităţi 
(1910-1926). A fost unul 
din întemeietorii Institutu-
lui de Studii Sud-Est Eu-
ropene (1913). A fondat 
Institutul de Antichităţi 
din Cluj-Napoca (1919) şi 
Editura „Cultura naţiona-
lă” (1920). Profesor de is-
torie antică la Universitatea 
din Cluj-Napoca (1919). A 
fondat şi a fost director la 
Şcoala Română din Roma 
(1921-1927). Din anul 1926 
a activat în funcţia de profe-
sor agregat la Universităţile 
din Cambridge şi Sorbona.

A debutat în publicistică 
la „Noua revistă română” 
(1900). A început să cola-
boreze cu publicaţiile peri-
odice „Convorbiri literare” 
(1902), iar în anul urmă-
tor cu „Voinţa naţională”, 
„Tribuna poporului”, „Lu-
ceafărul”, „Neamul româ-
nesc”, „Sămănătorul” etc. 
A fost autor a lucrărilor de 
referinţă „M.Aurelius Verus 
Caesar şi L.Aurelius Com-
modus” (1909), „Contribu-
ţii epigrafi ce la istoria creş-
tinismului daco-român” 
(1911), „Cetatea Tropae-
um: consideraţii istorice” 
(1912), „Cetatea Ulmetum” 
(4 volume, 1912-1915). Pu-
blică studiul „Ideile funda-
mentale ale culturii sociale 
contemporane” (1919). 
Fiind director al Şcolii Ro-
mâne din Roma a înfi inţat 
două anuare „Ephemeris 
Dacoromana” şi „Diplo-
matiarium Italicum”. A 
editat mai multe publicaţii 
consacrate cercetărilor de 
istorie: „Idei şi forme is-
torice” (1920), „Începutu-
rile vieţii romane la gurile 
Dunării” (1923), precum şi 

volumul de eseuri „Memo-
riale” (1923).

Lucrarea sa fundamentală 
rămâne a fi  „Getica: O pro-
istorie a Daciei” (1926) – 
o vastă sinteză istorico-ar-
heologică, scrisă în urma 
seriei de săpături sistemati-
ce organizate, îndeosebi, la 
Histria şi în Dobrogea. In-
tenţiona să elaboreze o tri-
logie, „Getica” fi ind primul 
volum, după care aveau să 
urmeze „Dacia romană” şi 
„Protoistoria slavilor”, dar 
nu a reuşit. 

Membru corespondent 
(1911), membru activ (1913), 
vicepreşedinte (1920-1927) şi 
preşedintele al Secţiei istorice 
(1927) a Academiei Române. 
Membru titular al Academiei 
Române (1913). Membru în 
Comisiunea Monumentelor 
Istorice (1913) şi Liga Cultu-
rală (1914). Savant consacrat, 
a fost membru corespondent 
sau titular în mai multe soci-
etăţi ştiinţifi ce şi academii 
străine: Institutul Arheolo-
gic German (1913), Uniunea 
Academică Internaţională 
(1920-1927), Reale Socie-
ta Romana di Storia Patria 
(1924), Pontifi cia Accade-
mia Romana di Archeologia 
(1925), Comitetul Internaţio-
nal al Ştiinţelor Istorice (Ge-
neva, 1926), Academia dei 
Lincei (1927). 

Membru, apoi secretar 
al PEN-Clubului român 
(1923). 

Deţinător al Medaliei de 
bronz „D.A. Sturza” (1913); 
Ordinelor „Steaua Români-
ei” în grad de comandor, 
„Coroana d’Italia”, în grad 
de Mare Ofi ţer (1923) şi 
„Coroana d’Italia” cu Ma-
rele Cordon (1927).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
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Chişinău, 2002. – P. 259. 
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Pârvan, Vasile. Cetatea Tro-
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sile Pârvan. – Bucureşti : Editura 
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604 p.
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2002. – 288 p.
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Pârvan. – Bucureşti : Editura Şti-
inţifi că şi Enciclopedică, 1990. – 
388 p.
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România în chipuri / Iuri Grekov. – 
Chişinău : Editura Uniunii Scriitori-
lor, 2000. – P. 128.

Pârvan, Vasile (1882-1927) // 
Dicţionar antologic de istorici, 
critici literari, eseişti, oameni de 
cultură, publicaţii literare. – Bucu-
reşti : Editura Niculescu, 1998. – 
P. 206-209.

Pârvan Vasile // Dicţionar de is-
torie / Alexei Agachi. – Chişinău : 
Civitas, 2007. – P. 295-296.

Manoil, Alexandru. Pârvan Va-
sile // 88&333 copământeni / Ale-
xandru Manoil. – Cahul : Labirint, 
2016. – P. 600-601.

Rusu, Dorina N. Pârvan Vasile // 
Rusu, Dorina N. Membrii Acade-
miei Române : 1866-1999 : Dic-
ţionar / Dorina N. Rusu. – Bucu-
reşti : Editura Academiei Române, 
1999. – P. 634-635.

Ţarălungă, Ecaterina. Pârvan 

Vasile // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera internaţio-
nal, 2011. –  P. 598-599.

Vasile Pârvan – biografi e, ope-
ra şi scrierile [Resursă electro-
nică] // https://www.autorii.com/
scriitori/vasile-parvan/ (accesat: 
23.09.2021).

Vasile Pârvan – fondatorul ar-
heologiei româneşti [Resursă 
electronică] // https://paginiroman-
esti.ca/2015/07/09/vasile-parvan-
fondatorul-arheologiei-romanesti/ 
(accesat: 23.09.2021).

Vasile Pârvan – istoric, arheolog, 
epigrafi st şi eseist român [Resursă 
electronică] // https://www.ziu-
aconstanta.ro/fondul-documentar-
dobrogea-de-ieri-si-de-azi/articol/
vasile-parvan-istoric-arheolog-epi-
grafist-si-eseist-roman-2979.html 
(accesat: 23.09.2021).

Zub, Alexandru. Vasile Pârvan : 
Dilemele unui istoric / Alexandru 
Zub. – Iaşi : Institutul European, 
2002. –180 p.

Tatiana Caprianu

Nicolae GÂSCĂ
1942

Dirijor de cor, muzicolog, 
compozitor şi profesor uni-
versitar român.        

S-a născut la 30 septem-
brie 1942, plasa Bravicea, 
judeţul Orhei (azi raionul 
Călăraşi, Republica Moldo-
va).

După Liceul Internat 
„Costache Negruzzi” din 
Iaşi, între anii 1960-1965, 
îşi face studiile la Conser-
vatorul de Muzică „George 
Enescu” din Iaşi, avându-i 
ca profesori pe Achim Sto-
ia (armonie), Constantin 

Constantinescu (teorie-sol-
fegiu), Ion Păvălache (diri-
jat cor), Ion Baciu (dirijat 
orchestră), George Pascu 
(istoria muzicii). Ulterior 
profesor, iar din 1991 – rec-
tor al aceluiaşi institut (azi 
Academia de Arte „George 
Enescu”). A obţinut titlul 
de doctor în muzică la Uni-
versitatea Naţională de Mu-
zică din Bucureşti (2003), 
susţinând teza cu titlul „In-
terpretarea muzicii corale”.

Între anii 1967-1970 a 
fost dirijor al orchestrei de 
cameră „Camerata Acade-
mica”, a corului şi orches-
trei simfonice a Conserva-
torului din Iaşi. A colaborat 
cu orchestrele simfonice 
din Botoşani şi Bacău. Este 
fondatorul şi dirijorul co-
rului „Cantores Amicitiae” 
în 1976, una dintre cele 
mai apreciate şi mai titrate 
formaţii corale studenţeşti 
din România, unde timp de 
peste 40 de ani au cântat 
peste 400 de tineri în con-
certe naţionale şi internaţi-
onale.

A efectuat turnee artistice 
în toată ţara, dar şi pe sce-
nele din Austria, Germania, 
Belgia, Luxemburg, Elveţia, 
Spania, Anglia, Republica 
Moldova etc.

Opera lui conţine: aran-
jamente pentru cor, prelu-
crări pentru cor mixt, me-
lodii din folclorul românesc 
şi cel al popoarelor din 
Europa, America de Nord, 
America de Sud, Asia, Afri-
ca. A activat şi în domeniul 
muzicologiei cu Colecţii de 
coruri mixte; Arta dirijora-
lă. Tehnica dirijorală; Arta 
dirijorală. Dirijorul de cor; 
Tratat de teoria instrumen-
telor ş.a. 

A fost distins cu nume-
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roase premii şi distincţii: 
Premiul I la toate ediţiile 
Festivalului artei studenţeşti 
(până în 1989); Premiul I 
la Concursul internaţional 
„Tineretul şi muzica” de la 
Viena (1980); Diploma de 
Onoare şi distincţia „Evi-
denţiat cu aur” a Consiliu-
lui Naţional al Societăţii de 
Cruce Roşie din România; 
Premiul III (1991) şi Pre-
miul II (1995) la Concursul 
internaţional de la Llangol-
len; Menţiunea Excelent la 
Concursul coral internaţio-
nal  de la Montreux (Elve-
ţia, 1995); Premiul special 
„Pyssessia” la Concursul 
coral internaţional de la  

Cantonigros (Spania, 1995); 
Premiul IV la Concursul 
Coral Internaţional de la 
Spital an der Drau (Austria, 
1999); două Premii I la Fes-
tivalul Internaţional „Music 
World” (Italia, 2002); Pre-
miul II la Festivalul Coral 
Internaţional de la  Tampe-
re (Finlanda, 2007) etc.

Bibliografi e:
Cantores Amicitiae, o călătorie 

muzicală de 40 de ani [1976-2016, 
dirijată de Nicolae Gâscă] [Resur-
să electronică] // http://www.tvr.
ro/cantores-amicitiae-o-calatorie-
muzicala-de-40-de-ani_17385.
html#view (accesat: 16.09.2021).

Dirijorul Nicolae Gâscă [Re-
sursă electronică] : „Vacanţe-
le Muzicale înseamnă amintiri 
dragi” : interviu / consemnare: 
Violeta Moşu // http://dordeneamt.
ro/2018/07/03/dirijorul-nicolae-
gisca-vacantele-muzicale-in-
seamna-amintiri-dragi/ (accesat: 
16.09.2021).

***
Buzilă, Serafi m. Interpreţi din 

Moldova : lexicon enciclopedic 
(1460-1960) / Serafi m Buzilă. – 
Chişinău : Arc, 1996. – P. 200-201.

Cozmei, Mihail. Gâscă Nicolae // 
Cozmei, Mihail. Existenţe şi împli-
niri : dicţ. biobibliogr. : domeniu – 
muzică / Mihail Cozmei. – Ed. 
a 2-a, rev. – Iaşi : Artes, 2010. – 
P. 208-216.

Popescu, Mariana. Nicolae 
Gâscă // Popescu, Mariana. Mu-
zicieni basarabeni afi rmaţi în Ro-
mânia / Mariana Popescu. – Bu-
cureşti : Editura Muzicală, 2014. – 
P. 151-157.

Larisa Bulat



Octombrie este a zecea lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele şapte luni gre-
goriene cu o durată de 31 de zile.

Octombrie începe (astrologic) cu soarele în semnul Balanţei şi sfârşeşte în semnul Scorpionu-
lui. Din punct de vedere astronomic, luna octombrie începe cu soarele în constelaţia Fecioarei şi 
se sfârşeşte cu soarele în constelaţia Balanţei.

Numele lunii octombrie (latină: October) vine de la cuvântul latinesc octo = opt, pentru că luna 
octombrie era a opta lună în calendarul roman.

Grecii numeau luna octombrie Pyanopsion. În tradiţia poporului român luna octombrie se 
numeşte Brumărel. În această lună cad frunzele din copaci, ţăranii se ocupă mai mult de tre-
burile gospodăriei; acum se fac însămânţările de toamnă.

Octombrie începe în aceeaşi zi a săptămânii ca şi Ianuarie cu excepţia anilor bisecţi.
Soarele răsare la începutul lunii octombrie la 7:14 şi apune la 18:57, iar la sfârşitul lunii răsare 

la 6:52 şi apune la ora 17:06.
Fazele Lunii: la 1 octombrie – Lună Nouă la 03:12 (Luna începe să crească); la 9 octombrie – 

Luna la Primul Pătrar la 07:30; la 20 octombrie – Lună Plină la 07:24 (Luna începe să descrească); 
la 22 octombrie – Luna la Ultimul Pătrar la 22:18; la 30 octombrie – Lună Nouă la 19:42.

Octombrie
2022

Luni   3 10 17 24 31 
Marți   4 11 18 25 
Miercuri  5 12 19 26
Joi    6 13 20 27 
Vineri   7 14 21 28
Sâmbătă 1 8 15 22 29
Duminică 2 9 16 23 30
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O c t o m b r i e
90 de ani de la naşterea lui 

Sava Chioroglu, antrenor 
emerit al selecţionatei Moldo-
vei la lupte libere, întemeieto-
rul Şcolii naţionale de lupte 
libere din Moldova, campion 
al Moldovei la lupte libere 
(1 oct. 1932 – 16 iun. 2014). 

90 de ani de la naşterea lui 
Ioan-Iovitz Popescu, fi zici-
an, lingvist, doctor în ştiinţe 
fi zice, profesor universitar, ex-
rector al Universităţii din Bu-
cureşti, nominalizat la Premiul 
Nobel pentru fi zică, membru 
titular al Academiei Române 
(1 oct. 1932).

80 de ani de la naşterea lui 
Victor Prohin, prozator, pu-
blicist, redactor şi scenarist 
(2 oct. 1942). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 266-267; CN 
2012, p. 240; CN 2017, p. 354-
355.

60 de ani de la naşterea Ve-
ronicăi Grigoraşenco, actriţă 
de teatru şi fi lm (2 oct. 1962). 

60 de ani de la naşterea lui 
Constantin Moscovici, mu-
zician, naist, compozitor, Ma-
estru în Artă, Artist al Popo-
rului din Republica Moldova 
(2 oct. 1962). 

135 de ani de la naşterea lui 
Eugen Bădărău, fi zician, om 
de ştiinţă, profesor universi-
tar, deputat în Sfatul Ţării şi în 
Parlamentul României, mem-
bru titular al Academiei Ro-
mâne (2 oct. 1887 – 11 mar. 
1975). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 240-241.

190 de ani de la naşterea lui 
Julius Sachs, botanist, cerce-
tător ştiinţifi c şi profesor uni-
versitar german, fi gură monu-
mentală din istoria botanicii, 
creator al fi ziologiei vegetale 
experimentale moderne (2 oct. 
1832 – 29 mai. 1897). 

95 de ani de la naşterea lui 
Radu Miron, matematician 
român, doctor în matematică, 
profesor universitar, membru 
de onoare al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, membru 
titular al Academiei Române 

(3 oct. 1927 ). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 295-297.

90 de ani de la naşterea lui 
Mircea Drăgan, regizor, sce-
narist, publicist, critic de fi lm 
şi profesor universitar român 
(3 oct. 1932 – 30 oct. 2017). 

75 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Max Planck, fi zi-
cian, teoretician, cercetător 
ştiinţifi c şi inventator german, 
fondator al mecanicii cuanti-
ce, laureat al Premiului Nobel 
pentru fi zică (23 apr. 1858 – 
4 oct. 1947).  

150 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe V. Madan, folclo-
rist, etnograf, prozator, pu-
blicist, actor, editor de ziare 
şi traducător (5 oct. 1872 – 
2 noiem. 1944). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 279-280.

130 de ani de la naşterea lui 
Dimitrie Cărăuş, pedagog, 
politician, membru în Sfatul 
Ţării (5 oct. 1892 – 1955 ). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 241-242.

95 de ani de la naşterea lui 
Pavel Bâtcă, medic gastro-
chirurg, doctor habilitat în şti-
inţe medicale şi profesor uni-
versitar (5 oct. 1927 – 13 iun. 
2014 ). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 298.

120 de ani de la naşterea lui 
Zaharia Stancu, poet, proza-
tor, publicist, traducător şi jur-
nalist român, membru titular 
al Academiei Române (5 oct. 
1902 – 5 dec. 1974). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 269-270.

70 de ani de la naşterea Ta-
tianei Corai, publicistă şi jur-
nalistă (7 oct. 1952). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 243.

70 de ani de la naşterea lui 
Savelie Griţcan, pedolog, 
doctor în ştiinţe agricole, cer-
cetător ştiinţifi c şi inventator 
(8 oct. 1952).  

95 de ani de la naşterea lui 
Valeriu Movileanu, genetici-
an, doctor în ştiinţe biologice 
şi profesor universitar (9 oct. 
1927 – 15 iun. 2002 ). A se ve-
dea şi art. din CN 2007, p. 298-

299.
80 de ani de la naşterea lui 

Iulian Nicuţă, prozator, pu-
blicist, traducător şi redac-
tor (9 oct. 1942 – 22 noiem. 
2002). A se vedea şi art. din  CN 
2002, p. 271; CN 2017, p. 355.

170 de ani de la naşterea lui 
Emil Hermann Fischer, chi-
mist, doctor în ştiinţe chimice, 
profesor universitar, cercetă-
tor ştiinţifi c german, laureat al 
Premiului Nobel pentru chi-
mie, membru de onoare străin 
al Academiei Române (9 oct. 
1852 – 15 iul. 1919). 

70 de ani de la naşterea Tati-
anei Berezovicova, muzico-
log, doctor în studiul artelor, 
profesor universitar, Maestru 
în Artă (10 oct. 1952).  

85 de ani de la naşterea lui 
Aurelian Octav Popa, cla-
rinetist, dirijor şi compozitor 
român, considerat a fi  unul 
dintre cei mai apreciaţi clari-
netişti ai lumii, autorul sona-
tei „Pasărea măiastră” (10 oct. 
1937).  

90 de ani de la naşterea lui 
Hadrian Daicoviciu, arhe-
olog, istoric, epigrafi st spe-
cializat în istoria antichităţii, 
doctor în ştiinţe istorice şi 
profesor universitar român 
(11 oct. 1932 – 8 oct. 1984). 

120 de ani de la naşterea lui 
Moissaye Marans, sculptor 
şi pedagog american, originar 
din Basarabia (11 oct. 1902 –  
dec. 1977). 

80 de ani de la naşterea lui 
Aurel Saulea, medic, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar, deputat 
în primul Parlament al Re-
publicii Moldova, Om Eme-
rit din Republica Moldova
(12 oct. 1942). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 244-245.

150 de ani de la naşterea So-
fi ei Teodoreanu, pianistă şi 
profesoară, una dintre fi gurile 
proeminente ale vieţii muzica-
le ieşene din prima jumătate 
a secolului al XX-lea (12 oct. 
1872 – 21 dec. 1952).     
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530 de ani de la Descope-

rirea Americii (12 oct. 1492). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 275-277.

90 de ani de la naşterea lui 
Tudor Ţopa, scriitor, pu-
blicist, om politic, deputat în 
primul Parlament al Republi-
cii Moldova (13 oct. 1932). A 
se vedea şi art. din CN 2002, p. 
277-279; CN 2012, p. 245; CN 
2017, p. 355-356.

120 de ani de la naşterea 
lui Ştefan Odobleja, medic 
şi psiholog român, creato-
rul psihologiei consonantiste 
(13 oct. 1902 – 2 oct. 1978).  

80 de ani de la naşterea Pa-
rascoviei Berghie, muzico-
log, Om Emerit (14 oct. 1942).

100 de ani de la naşterea lui 
Ion Caftanat, fagotist, dirijor 
şi profesor (15 oct. 1922 – 
27 oct. 2000). 

100 de ani de la încorona-
rea regelui Ferdinand I şi a 
reginei Maria ca suverani ai 
noului stat român (15 octom-
brie 1922). 

130 de ani de la naşterea lui 
Dragoş Protopopescu, pro-
zator, poet, eseist, dramaturg, 
traducător, doctor în fi lologie 
engleză şi profesor universitar 
român (17 oct. 1892 – 11 apr. 
1948).  

75 de ani de la naşterea lui 
Grigore Darie, zootehnician, 
doctor habilitat în ştiinţe bi-
ologice, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c şi inovator 
(18 oct. 1947).  

80 de ani de la naşterea Ho-
rianei Brănişteanu, cântă-
reaţă română de operă (sopra-
nă) (18 oct. 1942).  

145 de ani de la fondarea 
Bibliotecii Municipale „B. 
P. Haşdeu” din Chişinău 
(19 oct. 1877). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 356-358.

90 de ani de la naşterea Ta-
marei Isac, bibliotecar-biblio-
graf  şi pedagog (19 oct. 1932 – 
6 iun. 2004). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 283-284; CN 
2012, p. 245-246.

80 de ani de la naşterea lui 
Vasile Marin, interpret de mu-
zică populară (19 oct. 1942 – 
26 sept. 2012). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 282-283. 

75 de ani de la naşterea lui 
Mihai Prepeliţă, prozator, 
poet, dramaturg, traducător, 
publicist, pictor şi critic literar 
(19 oct. 1947). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 247-248.

70 de ani de la naşterea lui 
Serghei Ohrimenco, doctor 
habilitat în ştiinţe economice, 
profesor universitar (19 oct. 
1952).

100 de ani de la naşterea lui 
Iuri Kojevnikov, om de şti-
inţă, critic literar şi traducător 
rus. A fost cel mai important 
cercetător şi traducător în 
limba rusă al operei lui Mi-
hai Eminescu (19 oct. 1922 – 
19 oct. 1992). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 284-285; CN 
2012, p. 246-247.

100 de ani de la naşterea lui 
Boris Vlăstaru-Wexler, pro-
zator şi publicist (20 oct. 1922 – 
11 febr. 1993). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 248.

80 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Aga, balerin, core-
graf, pedagog şi cercetător şti-
inţifi c (20 oct. 1942).  

80 de ani de la naşterea 
Mariei Sagaidac, actriţă de 
cinema, matematician, doctor 
în ştiinţe fi zico-matematice şi 
profesor universitar (20 oct. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 285-286; CN 2012, 
p. 249.

60 de ani de la naşterea lui 
Anatolie Taran, medic, chi-
rurg plastician, doctor habi-
litat în ştiinţe medicale, pro-
fesor universitar, cercetător 
ştiinţifi c (20 oct. 1962).  

150 de ani de la naşterea lui 
Pericle Papahagi, lingvist, fi -
lolog şi folclorist, membru co-
respondent al Academiei Ro-
mâne (20 oct. 1872 – 20 ian. 
1943). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 369-370.

110 ani de la naşterea lui 

Boris Baidan, poet, fi lolog-
slavist, traducător şi pedagog, 
represat politic (21 oct. 1912 – 
29 iun. 1984). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 249-250.

90 de ani de la naşterea lui 
Anton Borş, lingvist, lexicolog 
şi lexicograf  (22 oct. 1932-?). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 300-301.

75 de ani de la naşterea Ma-
riei Briede-Macovei, poetă, 
publicist, eseistă, jurnalistă şi 
traducătoare, stabilită în Riga, 
Letonia, originară din Basara-
bia (22 oct. 1947-18 iul. 2017). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 301.

75 de ani de la naşterea Re-
nata Verejanu, poetă, eseistă, 
jurnalistă, scenaristă, proza-
toare, editoare, ambasador 
popular, luptător pentru re-
naşterea naţională şi dreptu-
rile omului, activistă pe tărâm 
cultural şi social, promotoare 
a activităţii UNESCO şi a po-
liticilor Consiliului Europei 
(22 oct. 1947). A se vedea şi art. 
din CN 2008, p. 245; CN 2014, 
319-320; CN 2017, p. 358-359.

80 de ani de la naşterea lui 
Dimitrie Gavrilean, pictor, 
doctor în arte vizuale, profe-
sor universitar român (22 oct. 
1942 – 12 iul. 2012).  

90 de ani de la naşterea lui 
Mihail Hazin, scriitor de 
limba rusă, jurnalist, critic şi 
istoric literar, scenarist şi tra-
ducător de origine evreiască 
(23 oct. 1932). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 286-287; CN 
2017, p. 359-360.

85 de ani de la naşterea lui 
Anton Moraru, istoric, spe-
cialist în istoria modernă şi 
contemporană a românilor, 
doctor habilitat în ştiinţe is-
torice şi profesor universitar 
(23 oct. 1937 – 28 oct. 2015). 
A se vedea şi art. din CN 2007, p. 
301-302; CN 2017, p. 360-361.

390 de ani de la naşterea lui 
Antony van Leeuwenhoek, 
biolog, zoolog, fi zician, cer-
cetător şi inventator olandez, 
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considerat unul dintre marii 
tehnicieni care au contribuit la 
progresul ştiinţei. A fost pri-
mul care a folosit microscopul 
şi a identifi cat microorganis-
mele (24 oct. 1632 – 27 aug. 
1723). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 303-304. 

120 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Popovici, critic şi 
istoric literar, doctor în fi lolo-
gie şi literatură, profesor uni-
versitar român (25 oct. 1902 – 
6 dec. 1952).  

150 de ani de la naşterea lui 
Petre P. Negulescu, fi losof, 
şi om politic român, membru 
al Academiei Române (26/27 
oct. 1872 – 1951) 

130 de ani de la naşterea lui 
Ion Atanasiu, geolog, specia-
list în seismologie şi profesor 
universitar român, fondator al 
disciplinei electrochimie şi se-
ismologie, membru corespon-
dent al Academiei Române 
(26 oct. 1892 – 14 apr. 1949).

120 de ani de la naşterea lui 
Ion Colan, istoric, publicist 
specializat în biblioteconomie, 
muzeologie şi arhivistică, fon-
datorul muzeului Prima Şcoa-
lă Românească din Braşov 
(26 oct. 1902 – 1969).  

180 de ani de la naşterea lui 
Vasili Vereşciaghin, pictor, 

desenator, scriitor şi publicist 
rus (26 oct. 1842 – 13 apr. 
1904). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 289-290.

120 de ani de la naşterea 
Parascoviei Berejnoi, doc-
tor habilitat în ştiinţe agricole, 
cercetător ştiinţifi c în dome-
niul alimentaţiei animalelor 
domestice, profesor universi-
tar (28 oct. 1902-1970).  

85 de ani de la naşterea Ta-
marei Andreeva, balerină şi 
pedagog (28 oct. 1937 – 1 mai 
2003).  

80 de ani de la naşterea lui 
Mihai Morăraş, publicist, 
poet şi eseist, originar din 
Nordul Bucovinei (28 oct. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 250.

70 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Mircea Vulcă-
nescu, fi losof, sociolog, poet, 
economist, profesor universi-
tar şi teoretician al culturii ro-
mâneşti (3 mar. 1904 – 28 oct. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2004, p. 85-88.

240 de ani de la naşterea lui 
Nicolo Paganini, violinist de 
excepţie şi compozitor italian 
(28 oct. 1782 – 27 mai 1840). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 292-294; CN 2005, p. 149.

100 de ani de la naşterea Pa-

rascoviei (Polinei) Botezat, 
cântăreaţă de operă (soprană) 
şi pedagog, originară din Fe-
deraţia Rusă (29 oct. 1922 –  
2001). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 294-295.  

80 de ani de la naşterea lui 
Mihail Popovici, medic, 
specialist în domeniul cardi-
ologiei şi biochimiei, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar, academi-
cian (29 oct. 1942). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 250-251.    

120 de ani de la naşterea 
Silviei Dumitrescu-Timi-
că, actriţă română de teatru 
(29 oct. 1902 – 1 aug. 1999).

70 de ani de la naşterea lui 
Alexandru V. Moraru, isto-
ric, publicist şi ziarist (30 oct. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2017, p. 361-362.    

60 de ani de la naşterea lui 
Ion Găină (Selişte), poet, 
publicist, pedagog şi muzeo-
graf  (30 oct. 1962). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 251-252.    

150 de ani de la înfi inţa-
rea Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj (oct. 1872). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 307-308.     



403

O c t o m b r i e

Sava CHIOROGLO
1932-2014

Antrenor Emerit al selec-
ţionatei Moldovei la lupte 
libere, întemeietorul Şcolii 
naţionale de lupte libere din 
Moldova, campion al Mol-
dovei la lupte libere.

S-a născut la 1 octombrie 
1932, la Ceadâr-Lunga. A 
decedat la 16 iunie 2014, la 
Chişinău.

A absolvit Colegiul Re-
publican de Cultură Fizi-
că şi Sport din Chişinău, 
actualmente Universitatea 
de Stat de Educaţie Fizică 
şi Sport a Republicii Mol-
dova. Urmează studiile la 
Facultatea de Cultură Fizi-
că a Institutului Pedagogic 
„Ion Creangă”, actualmen-
te Universitatea Pedagogică 
de Stat ,,Ion Creangă” din 
Chişinău.  

În 1949, devine campion 
al Moldovei la lupte libere, 
iar în 1950, şi-a început ac-
tivitatea de antrenor-profe-
sor la lupte libere şi lupte 
Greco-romane la Tiraspol, 
apoi la „SSB” Moldova; an-
trenor superior al Secţiei de 
lupte libere a Şcolii Repu-
blicane de Măiestrie Înaltă 
nr 1; director al Complexu-
lui sportiv din Stăuceni. 

În perioada 1964-1976, 
a antrenat echipa naţională 
de lupte libere din Moldo-
va. Împreună cu Alexandru 
Hlistun este considerat fon-

datorul acestui gen de sport 
în Moldova.

Elevii săi sunt: Victor Zil-
berman, campion al URSS 
de juniori (1965), medaliat 
cu bronz la campionatele 
de seniori ale Uniunii So-
vietice (1967-1968), campi-
on unional (1972), vicecam-
pion european în acelaşi an, 
Vasile Mocan, primul luptă-
tor moldovean care a obţi-
nut o medalie la Spartachia-
da popoarelor din Uniunea 
Sovietică (argint la ediţia 
a patra, 1967), Alexandru 
Ziora, campion unional de 
tineret (1969), campion al 
URSS, deţinător al Cupei 
Mondiale (1976), Pavel Ga-
ranovschi, Alexandru Zu-
brilin, medaliaţi cu bronz la 
Campionatul URSS (1976), 
Victor Eftenii, premiant şi 
campion unional de juni-
ori (1990-1991), campion 
european de juniori (1992), 
campion european (1996).   

Pentru aportul adus în 
educaţie şi pregătirea spor-
tivilor de performanţă, an-
trenorului Sava Chioroglo 
i-a fost acordată distincţia 
de stat „Gloria Muncii” 
(2012); Ordinul „Insigna de 
onoare” şi titlul „Antrenor 
Emerit al Republicii Mol-
dova”. 

Bibliografi e selectivă:     
 Sava Chioroglo: Am fost şi mai 

sunt primul în ţară la multe capi-
tole ale antrenoratului // Robu, 
Ion. Luptători intraţi în istorie / Ion 
Robu, Anatol Guidea. – Chişinău : 
[S. n.], 2008. – P. 7-9.  

***
S-a desfăşurat Campionatul 

Deschis la Lupte libere al Şcolii 
Sportive Republicane Specializa-
te, consacrat jubileului al 75-lea 
de la naşterea Antrenorului Eme-
rit al Republicii Moldova – Sava 
Chioroglo. La campionat s-au 

întrunit 164 de participanţi din în-
treaga ţară // Sport plus. – 2007. – 
9 oct. – P. 4.

Sava Chioroglo // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar do-
cumentar-publicistic ilustrat. Vol. 
14 : To-Va. – Chişinău : Dragiştea, 
2016. – P. 642. 

Natalia-Maria Șveţ                                                                                

Victor PROHIN
1942

Prozator, publicist, scena-
rist şi redactor.

S-a născut la 2 octombrie 
1942, la Vindrei, Republica 
Mordovia, Federaţia Rusă. 

După absolvirea şcolii 
medii din Verejeni, Ocniţa 
(1960), urmează Facultatea 
de Istorie şi Filologie a Uni-
versităţii de Stat din Moldo-
va (1960-1965). 

Activează la Redacţia emi-
siuni pentru copii şi adoles-
cenţi a Televiziunii Naţiona-
le (1965-1967). Desfăşoară 
o bogată activitate de proza-
tor, publicist, umorist, con-
comitent lucrând în calitate 
de redactor la diferite publi-
caţii: revista de satiră şi umor 
„Chipăruş” (1967-1972), re-
vista „Nistru”, actualmente 
„Basarabia” (1972-1995) şi 
ziarul „Moldova suverană” 
(din 1995). Actualmente, 
este secretar responsabil la 
revista pentru copii „Alune-
lul” (2002-prezent). 

Debutează editorial în 
1969 cu volumul pen-
tru copii „Puiul de stea”. 
Urmează alte culegeri de 
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nuvele pentru cititori de 
toate vârstele: „Supraco-
toi” (1970), „ Oraşul fără 
nume” (1972), „ Olimpia” 
(1976), „ S-a copt frunza” 
(1979), „ Fântânile cresc în 
adânc” (1984), „ Noi doi şi 
bunelul” (1984) etc. Este al-
cătuitor al mai multor antolo-
gii de proză: „Pară mălăiaţă” 
(1984), „Antologia prozei so-
vietice moldoveneşti” (1984, 
în colab.) „ Dacă ar fi  mânzul 
fotograf ” (2002) etc. 

O parte din scrierile sale 
au fost traduse în letonă, 
lituaniană, estonă, bulga-
ră, rusă. Unele nuvele sunt 
incluse în culegeri colective 
de proză, editate la Kiev, 
Tallinn, Plovdiv. 

A fost deputat în Sovietul 
Suprem al RSSM (1985-
1990).

La ediţia a VI-a (2002) a 
Salonului Internaţional de 
Carte pentru Copii şi Ti-
neret de la Chişinău i s-a 
decernat Premiul „Pentru 
cea mai  frumoasă revenire 
în lumea copiilor” pentru 
cartea „Dacă ar fi  mânzul 
fotograf ”.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
(1972) şi al Uniunii Scriito-
rilor din România (1994).                        

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 266-267; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 240; „Ca-
lendar Naţional 2017”. – Chi-
şinău, 2017. – P. 354-355.             

Bibliografi e selectivă
Gustul zâmbetului : Antologie 

de satiră şi umor / antologatori: 
Ion Diviza, Gheorghe Postolache, 
Victor Prohin. – Chişinău : Arc, 
2020. – 160 p. 

***
Prohin, Victor. De la păpădie 

până la crizantema din prag de 
toamnă : [in memoriam Alexan-
drina Rusu] / Victor Prohin // Săp-
tămîna. – 2013. – 25 oct. – P. 25.

Prohin, Victor. Nuvela / Victor 
Prohin // Roua stelară. – 2009. – 
Nr 7. – P. 16-17.

***
Cimpoi, Mihai. Modestia care 

înfrumuseţează : [despre Victor 
Prohin] / Mihai Cimpoi // Literatura  
şi arta. – 2012. – 27 sept. – P. 4. 

Codreanca, Lidia. Fulguia cu 
frunze de salcâm : [activitatea lui 
Victor Prohin] / Lidia Codreanca // 
Literatura şi arta. – 2012. – 4 oct. – 
P. 6. 

Gheorghiţă, Eugen. Amiralul 
fl otei de copii : [Victor Prohin] / 
Eugen Gheorghiţă // Literatura  şi 
arta. – 2012. – 27 sept. – P. 4. 

Iachim, Ion. „Modest şi tânăr ca 
un pom” : [Victor Prohin] / Ion Ia-
chim // Literatura  şi arta. – 2012. – 
27 sept. – P. 4; Univers pedago-
gic. – 2012. – Nr 34. – P. 2. 

Moroşanu, Andrei. Visul alb pe 
care-l poartă crinii : [despre opera 
lui Victor Prohin] / Andrei Moroşa-
nu // Literatura şi arta. – 2017. – 
28 sept. – P. 4. 

Păsat, Dumitru. Cavaler al sin-
cerităţii şi modestiei : [Victor Pro-
hin] / Dumitru Păsat // Literatura şi 
arta. – 2017. – 12 oct. – P. 8. 

Păsat, Dumitru. Victor Prohin, 
modest şi tânăr ca un pom / Du-
mitru Păsat // Făclia. – 2017. – 
22 sept. – P. 6. 

Prohin Victor // Dicţionarul ge-
neral al literaturii române. Vol. 5 : 
P-R. – Bucureşti : Univers Enci-
clopedic, 2006. – P. 462.   

Ulici, Laurenţiu. Prohin Victor // 
Ulici, Laurenţiu. Scriitori români 
din afara graniţelor ţării / Laurenţiu 
Ulici. – Bucureşti : Uniunea Scri-
itorilor prin Fundaţia Luceafărul, 
1996. – P. 71.  

Natalia-Maria Șveţ                                                     

Constantin MOSCOVICI
1962

Muzician, naist, compozi-
tor, Artist al Poporului din 
Republica Moldova. 

S-a născut la 2 octombrie 
1962, în satul Cărpineni, ra-
ionul Hânceşti.

A studiat la Şcoala medie 
din satul natal (1969-1979). 
Paralel a făcut şi Şcoala de 
Muzică din Cărpineni, unde 
în doi ani a trecut cursul de 
patru ani (prima promoţie, 
1977-1979). 

Ulterior şi-a continu-
at studiile la Institutul de 
Arte din Chişinău „Gavriil 
Muzicescu” (azi Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice), Facultatea Instru-
mente Populare, specialita-
tea Nai, clasa profesorului 
Vasile Iovu (1979-1983).

Din 1984 s-a consacrat 
carierei muzicale, activând 
la Filarmonica de Stat din 
Chişinău (în prezent Filar-
monica Naţională „Serghei 
Lunchevici”), în calitate de 
solist-instrumentist în for-
maţia „Legenda”, condusă 
de Iurie Sadovnic-Orheianu. 
Între anii 1987-1990 a fost 
membru al formaţiei muzi-
cale condusă de compozi-
torul Anatol Chiriac. În pe-
rioada 1990-1995 activează 
la Braşov, România. A fost 
solist-instrumentist în for-
maţia „Fag” (1995-1997). În 
1997 revine la Filarmonica 
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Naţională „Serghei Lunche-
vici” unde activează până în 
prezent.

Anual organizează con-
certe de binefacere pentru 
copiii orfani. În 2006 a avut 
o audienţă la Vatican cu 
Papa Benedict XVI, după 
care a susţinut 68 de con-
certe caritabile prin toată 
Italia, adunând fonduri 
pentru copii orfani din Re-
publica Moldova.

Între 2013-2018 a activat 
şi în Miami, SUA.

De-a lungul carierei sale 
artistice, a colaborat şi a 
susţinut concerte cu Tama-
ra Gverdtsiteli (Georgia), 
Alessandro Safi na (Italia), 
Giora Feidman (Israel), El-
ton John (Regatul Unit). 

În 2014 a fost invitat spe-
cial în concertul Tamarei 
Gverdtsiteli, cu un recital 
de excepţie, la sala Carnegie 
Hall din SUA. 

A lansat mai multe CD-
uri cu Liviu Ştirbu, Marian 
Stîrcea, Iurii Aleabov, iar 
discografi a sa, în general, 
este una destul de amplă 
şi variată, stilistic şi tema-
tic: „Confession of  soul” 
(„Manfi rst”, Germania, 
1995); „Moldavian pan-
fl ute” („SonoPress”, Ger-
mania, 1997); „Moldavian 
Souvenire” („Polidisc Re-
cords”, Moldova, 2000); 
„Virtual Dreams” (Polidisc 
Records, Moldova, 2000); 
„This song I play for You” 
(„Polidisc Records”, Mol-
dova, 2001); „Cele mai fru-
moase gânduri” (Ucraina, 
2003); „Romantik” („Po-
lidisc Records”, Moldova, 
2006); „Best of  Constan-
tin Moscovich” („Golden 
Bridge&Turku Ola”, Tur-
cia, 2010); „Antologia mu-
zicii Azere la Nai („Polidisc 

Records”, Moldova, 2011); 
„Antologia muzicii ebraice 
la nai” („Polidisc Records”, 
Moldova, 2013); „Nostal-
gie” („Polidisc Records”, 
Moldova, 2013); „Pan Tan-
go. Antologia muzicii lati-
no” (SUA, 2019); „Antolo-
gia muzicii turceşti la nai” 
(Turcia, 2020) ş.a.

Invitat de onoare, pre-
zent cu recitaluri, în calitate 
de membru al Comisiei de 
jurizare sau producător al 
unor concurenţi la Festi-
valul „Золотой шлягер”, 
Moghiliov (din 1999) şi la 
Festivalul „Славянский 
базар”, Vitebsk, Belarus 
(din 2000).

Din 2014 este directorul 
Etnofestivalului internaţio-
nal de cântec, dans şi meş-
teşuguri populare „La mij-
loc de codru des”.

În perioada 2002-2019 a 
întreprins numeroase tur-
nee, dintre care: în Azer-
baidjan, Austria, Belarus, 
Spania, Germania, Ucrai-
na, Grecia, Turcia, Polonia, 
Ungaria, Cehia, Serbia, Ro-
mânia, Rusia, Italia, Coreea, 
China, Japonia, Israel, Da-
nemarca, USA ş.a.

Membru al Uniunii Mu-
zicienilor din Moldova 
(1996).

A evoluat la diverse con-
cursuri şi festivaluri, unde a 
obţinut următoarele premii: 
Premiul I, Festivalul Inter-
naţional din oraşul Aşha-
bad, Turkmenistan (1981); 
Premiul II, Festivalul Mu-
zical, Riga, Letonia (1982); 
Premiul special, Festivalul 
„Memorie”, Brest, Belarus 
(1998) ş.a.

Este doctor honoris ca-
usa la Universitatea din 
Comrat, Găgăuzia (2006).

Deţine Premiul de exce-

lenţă „Omul Anului 2019”, 
acordat de revista „VIP ma-
gazin”, e laureat al Premiu-
lui „Valentin Goga”, pen-
tru management artistic în 
domeniul muzicii, în cadrul 
primei ediţii a Galei Exce-
lenţei Muzicale (2019).

Pentru întreaga sa activita-
te a fost înalt apreciat cu dis-
tincţii de stat: titlul onorifi c 
„Maestru în Artă” (2000); 
,,Artist al Poporului din Re-
publica Moldova” (2009); 
Medalia ,,Meritul Civic” 
(2008), „Ordinul Muncii” 
(2012), Medalia ,,Francisc 
Skorina (Belarus, 2018), 
Distincţia „Cel mai bun 
interpret străin” (Ucraina, 
2019); cavaler al Ordinului 
de Onoare (2020).

Bibliografi e selectivă:
Moldova Turistica [presents mo-

dern Moldova artists] : The Gallery 
of Painter Tatiana Frunze = Moldo-
va Turistică prezintă pictorii mol-
doveni contemporani : Lucrările 
Tatianei Frunze = Молдова Тури-
стикэ представляет современ-
ных молдавских художников : 
Выставка работ Татьяны Фрунзе 
[Resursă electronică] / interpret: 
C. Moscovici (Audio Track). – 
[Chişinău] : Trigon 8. Kavalcoda, 
2007.

1 disc optic electronic (CD-Rom ; 
Total Size : 53,3Mb):sd., col. ; în 
conteiner.

Titlu preluat de pe faţa discului.
Date şi programe electronice 

(date arte plastice).
Conţine: C. Moscovici : 1. Il 

Pastore solitario / J. Last ; 2. Sui-
te Moldava / Populare ; 3. Amore 
mio / Iu. Aliabov-C. Moscovici [et 
al.].

Cerinţe de sistem : DVD RW 
Drive (D:) File System : CDFS ; 
Free Space : 0 bytes.

Moskovich, Constantin. The 
Best [Înregistrări sonore muzicale] : 
Pan fl ute / Constantin Moskovich. – 
Chişinău : Music Master, 2001.

1 casetă audio STEREO HX-
PRO.

Moscovici, Constantin. Con-
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stantin Moscovici : [interviu cu 
naistul Constantin Moscovici] / a 
intervievat Ina Jeltova // Siesta 
Chişinău. –2005. –Nr 6/7. – P. 21.

Moscovici, Constantin. Con-
stantin Moscovici : [interviu cu na-
istul Constantin Moscovici] / con-
semnare: Irina Nechit // Literatura 
şi arta. – 2001. – 8 noiem. – P. 6.

Moscovici, Constantin. Cu pri-
măvara în sufl et : [interviu cu nais-
tul Constantin Moscovici, invitatul 
rubricii „Începe ziua cu Flux”] / 
Constantin Moscovici ; consem-
nare: Liliana Popuşoi // Flux conti-
nuu. – 2004. – 23 mar. – P. 4

Moscovici, Constantin. „Eu 
mi-am dorit din tot sufl etul un con-
curs cinstit” : Interviu cu Constan-
tin Moscovici, dir. Festivalului In-
ternaţional de Muzică „Cântecele 
lumii”, desfăşurat la Comrat / con-
semnare: Liliana Popuşoi // Flux 
continuu. – 2005. – 26 aug. – P. 7.

Moscovici, Constantin. Festi-
valul „Cântecele lumii” trezeşte un 
interes foarte mare pentru cultura 
noastră în lume : [interviu cu Con-
stantin Moscovici, preşedintele 
Festivalului Internaţional de Muzi-
că „Cântecele lumii”] / interviu de 
Liliana Popuşoi // Flux continuu. – 
2008. – 10 oct. – P. 8

Moscovici, Constantin. „Ro-
mânii au ridicat naiul la nivelul viorii 
şi al pianului...” : [interviu cu naistul 
Constantin Moscovici] / consem-
nare: Rodica Trofi mov // Flux conti-
nuu. – 1999. – 23 mar. – P. 6

Moscovici, Constantin. Să-
rutul pe nai al lui Constantin 
Moscovici : [interviu cu naistul] / 
consemnare: Ion Borş // Tineretul 
Moldovei. – 2002. – 24 oct. – Р. 6.

Stârcea, Marian. Confession of 
Soul [Înregistrare muzicală] / Ma-
rian Styrtcha ; Constantin Mosko-
vich, pan fl ute. – [S. l.] : ADM Stu-
dio, 1995.

1 compact disc digital audio, 
stereo : digital recording ; 33’43’’.

Titlu preluat de pe eticheta dis-
cului.

Date şi programe electronice 
(CD Drive ; File System : CDFS ; 
Free Space : 0 bytes ; Total Size : 
0 bytes).

***
Москович, Константин. 

„Реквием” в Солт-Лейк-Сити 
... : [интервью с наистом Кон-
стантином Москович] / за-
писала: Раиса Казакова // 
Деловая газета. – 2001. – 

16 нояб. – С. 19. 
Москович, Константин. Я вы-

ступал даже за Полярным кругом : 
[интервью с наистом] / беседова-
ла: Ольга Кротевич // Aquarelle. – 
2011. – Янв. – С. 24-26.

***
Caciuc, Anatol. Constantin 

Moscovici // Caciuc, Anatol. Di-
mensiunea clipei : Interviuri cu 
interpreţi de muzică populară şi 
uşoară din Republica Moldova / 
Anatol Caciuc. – Chişinău : Pon-
tos, 2006. – P. 147-150.

Constantin Moscovici // Locali-
tăţile Republicii Moldova : Intine-
rar documentar-publicistic ilustrat. 
Vol. 3 : C-Ch. – Chişinău : Dra-
ghiştea, 2001. – P. 332-333.

Constantin Moscovici (nai), 
Artist al Poporului [Resursă elec-
tronică] // https://fi larmonica.md/
index.php/ro/constantin-mosco-
vici-artist-al-poporului-3 (accesat: 
21.11.2021).

Mocanu, Victor. Constantin 
Moscovici // Mocanu, Victor. Căr-
pineni, un sat din valea Lăpuşnei / 
Victor Mocanu, Dinu Poştarencu. – 
Chişinău : [S. n.], 2014. – P. 324-
325.

Partole, Claudia. Dragoste şi 
credinţă muzicii : [despre naistul 
Constantin Moscovici] / Claudia 
Partole // Moldova suverană. – 
2001. – 20 mar. – P. 4.

Partole, Claudia. „Sufl etul meu 
este naiul” : [creaţia naistului Con-
stantin Moscovici] / Claudia Parto-
le // Moldova suverană. – 2001. – 
20 mar. – P. 6.

***
Константин Москович : [На-

родный Артист Молдовы] // In 
Style. – 2013. – Nr 11. – С. 98-99.

Михайло, Лариса. Король 
молдавского ная / Лариса 
Михайло // Capitala = Столица. – 
2002. – 2 нояб. – С. 8. 

Цвик, Маргарита. ...И веч-
ные звуки музыки : [маэстро 
Константин Москович – 20 лет 
творчества] / Маргарита Цвик // 
Независимая Молдова. – 2002. – 
18 окт. – С. 13.

Elena Barbos-Balinschi

Tatiana 
BEREZOVICOVA

1952

Muzicolog, doctor în stu-
diul artelor, profesor uni-
versitar.

S-a născut la 10 octom-
brie 1952, la Chişinău.
Şi-a făcut studiile la Cole-

giul de Muzică „Ştefan Ne-
aga”, actualmente Centrul 
de Excelenţă în Educaţie 
Artistică „Ştefan Neaga”, 
specialitatea: Teoria muzi-
cii (1967-1971); Institutul 
de Stat al Artelor „Gavriil 
Musicescu” din Moldova, 
actualmente Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plas-
tice, specialitatea: Muzico-
logie (1971-1976). Studii de 
doctorat la Conservatorul 
de Stat „P. I. Ceaikovski” 
din Moscova, specialitatea: 
Teoria muzicii (1976-1979). 
A făcut stagii de perfecţio-
nare la Institutul de Cultură 
„N. K. Krupskaia” din San-
kt Petersburg, specialitatea: 
Teoria şi istoria muzicii 
(1986); Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei din Republica 
Moldova, specialitatea: Psi-
hopedagogia artelor (2008). 
Şi-a susţinut teza de doctor 
în studiul artelor cu tema 
„Suita instrumentală în cre-
aţia compozitorilor din Re-
publica Moldova” (2000).  
Şi-a început activitatea 

profesională în calitate de 
profesor la Colegiul de mu-
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zică „Ştefan Neaga” (1975-
1976). Din 1976, activează 
la Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice în 
calitate de lector (1979-
1985); şef  Catedră Dis-
cipline muzical-teoretice 
(1984-1990); lector superi-
or (1985-1999); conferen-
ţiar universitar interimar 
(1999-2002); prodecan al 
Facultăţii Arta Muzicală, 
Compoziţie şi Muzicologie 
(1999–2008); conferenţiar 
universitar (2002–2014); 
şef  Catedră muzică uşoară 
şi jazz (2002–2012); prim-
prorector pentru activita-
tea didactică (2012-până în 
prezent); profesor univer-
sitar interimar (2014-2019); 
profesor universitar (2019-
până în prezent). Profesor 
(prin cumul) la Liceul-in-
ternat Republican de Mu-
zică „Ciprian Porumbescu” 
(1995–2014). Conducător 
artistic al formaţiei vocal-
instrumentale „Planeta”, cu 
care participă la festivaluri, 
concerte, turnee în Franţa, 
Spania, Portugalia, Ucraina 
(1996-2006).

A ţinut cursurile: Ar-
monie; Solfegiu; Teoria 
muzicii; Forme muzicale; 
Contrapunct; Teoria instru-
mentelor; Orchestraţie şi 
aranjament (Muzică uşoară 
şi jazz); Aranjament coral 
(Dirijat coral); Ansamblu 
vocal (Canto de estradă şi 
jazz).

Domeniul de activitate 
ştiinţifi că: Arta muzicală; 
Muzicologie.

Autor a peste 100 de 
aranjamente şi piese pentru 
orchestră, cor, ansamblu 
vocal, instrumental şi vo-
cal-instrumental. Lucrările 
sunt incluse în repertoriul 
formaţiilor corale şi utiliza-

te în procesul didactic.
Rezultatele cercetărilor 

ştiinţifi ce sunt refl ectate în 
peste 53 de lucrări publica-
te, inclusiv: 1 monografi e, 
33 articole ştiinţifi ce, 11 
rezumate ale conferinţelor, 
1 articol în ediţie enciclo-
pedică, 7 lucrări ştiinţifi co-
metodice.

Este conducător ştiinţifi c 
a 7 teze de doctor şi 3 teze 
de master. 

A participat la conferinţe 
naţionale şi internaţionale: 
Republica Moldova: Chi-
şinău, Bălţi, Tiraspol; Ar-
menia (Gyumri), Ucraina 
(Odesa, Nicolaev) etc.

A tradus o serie de ma-
nuale şi ghiduri pentru pro-
fesori la Educaţia muzicală 
pentru instituţiile de învăţă-
mânt preuniversitar.

Din 1992, este membru 
al Uniunii Compozitorilor 
şi Muzicologilor din Mol-
dova; membru al Senatului; 
membru al Consiliului de 
administraţie; membru al 
Consiliului pentru Dezvol-
tare Strategică Instituţiona-
lă; membru al Consiliului 
de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii Studiilor; membru 
al Comisiei de Concurs; 
membru al Consiliului Şco-
lii Doctorale; membru al 
Comisiei specializate res-
ponsabile de examinarea 
dosarelor, selectarea liste-
lor studenţilor din institu-
ţiile de învăţământ supe-
rior; membru al  Societăţii 
Internaţionale a Muzicii 
Contemporane; membru 
al Colegiului de redacţie al 
revistei ştiinţifi ce „Studiul 
artelor şi culturologie”.  

A fost distinsă cu Premii 
pentru lucrări ştiinţifi ce în 
cadrul concursurilor orga-
nizate de Uniunea Com-

pozitorilor şi Muzicologi-
lor din Republica Moldova 
(1999, 2002, 2004-2008, 
2011, 2013, 2015). Diploma 
Guvernului Republicii Mol-
dova de gradul I (2014). Ti-
tlul onorifi c Maestru în Artă 
(2015); Premiul pentru mo-
nografi e ştiinţifi că decernat 
în cadrul Concursului de 
compoziţie şi muzicologie 
organizat de Uniunea Com-
pozitorilor şi Muzicologilor 
din Republica Moldova şi 
Institutul Cultural Român 
„Mihai Eminescu” (2016).

Bibliografi e selectivă:
Berezovicova, Tatiana. Ca-

non : 130 exemple pentru solfegi-
ere / Tatiana Berezovicova ; red. 
resp.: Angela Rojnovanu ; Minis-
terul Culturii şi Turismului al Repu-
blicii Moldova ; Acad. de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice ; Catedra 
teoria muzicii şi compoziţie. – Chi-
şinău : Academia de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice, 2005. – 32 p.

Berezovicova, Tatiana. Or-
ganologia : Ghid pentru studenţii 
de la specialitatea Instrumente de 
estradă şi jazz / Tatiana Berezo-
vicova, Pavel Goia. – Chişinău : 
Academia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice, 2005. – 36 p. : note 
muzicale.

Berezovicova, Tatiana. Suita 
instrumentală în creaţia compo-
nistică din Republica Moldova : 
(Secolul XX) / Tatiana Berezovico-
va. – Chişinău : Pontos, 2015. – 
170 p. 

Berezovicova, Tatiana. Suita 
instrumentală în creaţia compo-
zitorilor din Republica Moldova : 
Teză / Tatiana Berezovicova. – 
Chişinău : [S. n.], 2000. – 167 p.

***
Berezovicova, Tatiana. Com-

pozitoarea Snejana Pâslari : profi l 
de creaţie / Tatiana Berezovicova // 
Studiul artelor şi culturologie. – 
2015. – Nr 1 (24). – P. 111-118.

Berezovicova, Tatiana. Con-
sideraţii cu privire la organiza-
rea procesului didctic la Catedra 
muzică uşoară şi jazz / Tatiana 
Berezovicova // Problemele me-
todico-didactice în învăţământul 
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artistic superior. – Chişinău : [S. 
n.], 2003. – P. 31-34. 

Berezovicova, Tatiana. Instrui-
rea percuţioniştilor de jazz in cla-
sa de vibrafon / Tatiana Berezo-
vicova, Zoia Mihailova // Studiul 
artelor şi culturologie. – 2015. – 
Nr 4 (27). – P. 49-55.

Berezovicova, Tatiana. În 
semn de omagiu interpretei şi 
pedagogului Larisa Şulga-Vichi-
lu / Tatiana Berezovicova, Adela 
Blându // Studiul artelor şi cul-
turologie. – 2020. – Nr 1 (36). – 
P. 19-24.

Berezovicova, Tatiana. Nico-
lae Opriţa : violonist, profesor. In 
memoriam / Berezovicova, Tati-
ana // Învăţământul artistic – di-
mensiuni culturale : Conferinţa de 
totalizare a activităţii ştiinţifi co-di-
dactice a pedagogilor şi doctoran-
zilor AMTAP, 30 aprilie 2004, Chi-
şinău. – Chişinău : [S. n.], 2004. – 
P. 91-93.                                           

Berezovicova, Tatiana. Parti-
cularităţile programatismului în su-
ita instrumentală a compozitorilor 
din Republica Moldova / Tatiana 
Berezovicova // Studiul artelor şi 
culturologie. – 2015. – Nr 3 (26). – 
P. 12-18.

Berezovicova, Tatiana. Suita 
cinci peşrevuri (pe motivele melo-
diilor lui Dimitrie Cantemir) de Zla-
ta Tkaci : aspecte ale dialogului 
stilistic / Tatiana Berezovicova // 
Studiul artelor şi culturologie. – 
2014. – Nr 1 (21). – P. 45-56.

Berezovicova, Tatiana. Suita 
instrumentală în creaţia compo-
nistică a lui Gheorghe Neaga / Ta-
tiana Berezovicova // Cercetări de 
muzicologie. – Chişinău : [S. n.], 
1998. – P. 85-98.  

Berezovicova, Tatiana. Utili-
zarea canonului în cursul de sol-
fegiu / Tatiana Berezovicova // 
Problemele metodico-didactice în 
învăţământul artistic superior. – 
Chişinău : [S. n.], 2003. – P. 42-44.  

Natalia-Maria Șveţ                                                                                                                  

Hadrian 
DAICOVICIU

1932-1984

Istoric şi arheolog român. 
S-a născut la 11 octom-

brie 1932. A decedat la 8 
octombrie 1984.

Studii la Universitatea 
din Kazan, U.R.S.S. (1951-
1953) şi la cea din Cluj 
(1953-1955), doctor în isto-
rie (1971), profesor univer-
sitar, membru al Societăţii 
de Studii Clasice şi al Uniu-
nii Internaţionale de Ştiinţe 
pre- şi protoistorice, direc-
tor al Muzeului de Istorie al 
Transilvaniei şi al Institutu-
lui de Arheologie din Cluj-
Napoca. S-a remarcat ca 
specialist în istoria antică şi 
epigrafi e. A depus o intensă 
muncă de cercetare dedica-
tă în mare parte probleme-
lor de istorie a Daciei înain-
te şi după cucerirea romană, 
autor de lucrări fundamen-
tale despre istoria şi cultura 
dacilor, punând la temelie 
bogate izvoare arheologice 
şi scrise. A obţinut premiul 
„Vasile Pârvan“ al Acade-
miei Române în anul 1965. 
A elaborat valoroase lucrări 
cu interpretări la scenele de 
pe Columna Traiană din 
Roma şi a publicat tratate 
academice despre raportu-
rile dacilor cu romanii.

***
Daicoviciu, Hadrian. Dacia de 

la Burebista la cucerirea romană / 
Hadrian Daicoviciu. – Cluj : Dacia, 
1972. – 414 p.

Daicoviciu, Hadrian. Dacii / 
Hadrian Daicoviciu. – Bucureşti : 
Editura Ştiinţifi că, 1965. – 261 p. 

***
Daicoviciu Hadrian // Enciclope-

dia Istoriografi ei româneşti. – Bu-
cureşti : Editura Ştiinţifi că şi Enci-
clopedică, 1978. – P. 118-119. 

Andrei Eșanu

Aurel SAULEA
1942

Medic, doctor habilitat în 
ştiinţe medicale, profesor 
universitar.

S-a născut la 12 octom-
brie 1942, la Cubani, plasa 
Glodeni, judeţul Bălţi.

După absolvirea şcolii 
medii de cultură generală 
din Balatina (1959), îşi con-
tinue studiile la Institutul 
de Stat de Medicină; actu-
almente Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” 
din Chişinău (1959-1965). 
A făcut stagii de perfecţi-
onare la Universitatea „M. 
Lomonosov” din Mosco-
va (1966). Susţine teza de 
doctor în ştiinţe medicale 
cu tema „Изменения аф-
ферентной импульсации 
и состояние центральной 
нервной системы после 
воздействия ионизирую-
щей радиации в неболь-
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ших дозах” (1970), iar în 
1985, pe cea de doctor habi-
litat în ştiinţe medicale cu 
tema „Влияние возраста 
и адаптации к факторам 
среды на нарушение со-
кратительной функции 
миокарда при стрессе”. 

Activează în calitate de 
asistent la Catedra de fi zio-
logie a Universităţii de Stat 
de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din 
Chişinău (1965), iar în 1966, 
a fost numit şef  al Cursului 
de biofi zică medicală.

Concomitent, ţine cur-
sul de Fiziologie (1969). A 
fost conferenţiar la Catedra 
de Fiziologie (1972); şef  
al Secţiei de ştiinţă a Uni-
versităţii de Stat de Medi-
cină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Chişinău 
(1976); colaborator ştiinţi-
fi c la Institutul de Patologie 
Generală şi Fiziopatologie 
al Academiei de Ştiinţe Me-
dicale a URSS (1978); şef  
al Catedrei medicină spor-
tivă şi reabilitare medicală 
(1986); decan al Facultăţii 
Medicină Generală (1987), 
iar în perioada anilor 1989-
2010, deţine funcţia de şef  
al Catedrei fi ziologie şi re-
abilitare medicală. A fost 
director al Centrului Repu-
blican de Reabilitare Medi-
co-Socială al Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Socia-
le (1992), în cadrul căruia 
s-au desfăşurat investigaţii 
în domeniul geriatriei şi ge-
rontologiei. 

În cadrul Institutului de 
Patologie Generală şi Fizio-
patologie al Academiei de 
Ştiinţe Medicale din Mosco-
va, a efectuat cercetări ştiin-
ţifi ce orientate spre medi-
cina adaptivă cu referire la 
problema hipokineziei, ac-

tuală pentru modul de viaţă 
al societăţii contemporane, 
dar şi pentru progresul cos-
monauticii (1978-1985). 

Sub îndrumarea profeso-
rului Aurel Saulea s-au efec-
tuat cercetări în domeniul 
aprecierii calităţii vieţii oa-
menilor în etate din spaţiul 
rural şi urban. Cercetările 
în domeniul gerontologiei 
au permis elaborarea unor 
principii de protecţie a oa-
menilor în etate din Repu-
blica Moldova.

Rezultatele cercetărilor şti-
inţifi ce au fost publicate în 
revistele ştiinţifi ce din Româ-
nia, Rusia, ţările ex-sovietice, 
Portugalia, Marea Britanie 
etc.

A publicat peste 200 de 
lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 3 
monografi i, 4 manuale şi 
15 lucrări metodice: „Lu-
crări practice la fi ziologie” 
(1992),  „Balneofi zioterapia 
generală” (1996), „Noţiuni 
de kinetoterapie” (2002), 
„Sfaturi pentru vârstnici şi 
lecturi pentru tineri” (2003), 
„Fiziologia ţesuturilor ex-
citabile” (2004) „Fiziologie 
experimentală” (2008), „Fi-
ziologia sistemului stomatog-
nat” (2009), „Gerontologie” 
(2009), „Fiziologia sistemului 
cardiovascular” (2011) „Bio-
fi zică medicală” (2013) etc. A 
scris prima „Fiziologie uma-
nă” în limba română. 

A participat la conferin-
ţe, congrese, simpozioane 
naţionale şi internaţionale, 
unde a prezentat comuni-
cări, la unele a fost mode-
rator. 

Autor a 2 brevete de in-
venţie. Conducător a 6 teze 
de doctor şi 2 de doctor ha-
bilitat în ştiinţe medicale.

A fost deputat în primul 
Parlament (1990-1994), a 

semnat Declaraţia de Inde-
pendenţă a Republicii Mol-
dova (1991). 

Profesor de Onoare al 
Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Iuliu Haţieganu” 
din Cluj-Napoca; membru 
al Fundaţiei Române pen-
tru promovare la Premiul 
Nobel; posesor al certifi ca-
tului de colaborare cu Aso-
ciaţia Internaţională de Me-
dicină Sportivă, semnat de 
Juan Antonio Samaranch, 
preşedintele al Comitetului 
Internaţional Olimpic. Este 
Cetăţean de Onoare al co-
munei Cubani. 

Membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe Medi-
cale a României, doctor ho-
noris causa acordat de Aca-
demia de Ştiinţe Înalte, Iaşi 
(1993), membru al colegiu-
lui de redacţie al revistelor 
„Physiology” şi „Romanian 
journal of  Physiology (Phy-
siological Sciences)” (1994).

Secretar ştiinţifi c al re-
vistei „Palestrica Milenium 
III” (2005). Membru al 
Consiliului suprem pen-
tru ştiinţă şi dezvoltare 
tehnologică şi membru al 
Consiliilor specializate în 
cardiologie şi ştiinţe medi-
co-biologice. 

I-a fost acordat titlul ono-
rifi c Om Emerit al Republi-
cii Moldova (1995), medalia 
„Meritul Civic” (1996), lau-
reat al săptămânalului „Lite-
ratura şi arta” în domeniul 
ştiinţei (2008), cavaler al Or-
dinului de Onoare (2011). 

A se vedea şi articolul din  
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 244-245. 

Bibliografi e selectivă:
Croitoru, Dumitru. Biofi zică 

medicală : Prelegeri, exerciţii / 
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Dumitru Croitoru, Victor Vovc, Ion 
Cojocaru ; recenzenţi: Aurel Sau-
lea, Alexandru Corlăteanu ; red.: 
Sofi a Fleştor. – Chişinău : [S. n.], 
2013. – 236 p. 

Culegere de probleme pentru 
metoda de instruire bazată pe 
analiza problemei (cazului clinic) 
la disciplina „Fiziologia omului” : 
Compendiu pentru consultanţi / 
Aurel Saulea, Victor Vovc, Svetla-
na Lozovanu [et al.]. – Chişinău : 
CEP Medicina, 2008. – 153 p.

Fiziologie experimentală : Cule-
gere de lucrări practice la fi ziolo-
gie / Aurel Saulea, Victor Vovc, Ni-
colae Bolocan [et al.] ; red.: Aurel 
Saulea, Victor Vovc. – Chişinău : 
CEP Medicina, 2008. – 238 p.

Saulea, Aurel. Balneofi ziotera-
pia generală / Aurel Saulea. – Chi-
şinău : ARC, 1996. – 317 p. 

Saulea, Aurel. Fiziologia siste-
mului cardiovascular / Aurel Sa-
ulea. – Cluj-Napoca : Risoprint, 
2011. – 167 p.     

Saulea, Aurel. Fiziologia sis-
temului excretor / Aurel Saulea. – 
Cluj-Napoca : Risoprint, 2006. – 
148 p.     

Saulea, Aurel. Fiziologia siste-
mului stomatognat / Aurel Saulea. – 
Chişinău : Ştiinţa, 2009. – 208 p.

Saulea, Aurel. Fiziologia ţesu-
turilor excitabile / Aurel Saulea. – 
Cluj-Napoca : Risoprint, 2004. – 
160 p.     

Saulea, Aurel. Gerontologie / 
Aurel Saulea. – Chişinău : Epi-
graf, 2009. – 315 p.

***
Analiza diferitor forme de tre-

mor patologic prin metoda ten-
zotremorometriei computerizate / 
Aurel Saulea [et al.] // Info-Med. – 
2005. – Nr 2 (8). – P. 32-37. 

Device for phototherapy with 
polarized non-coherent radiation / 
Aurel Saulea [et al.] // Microelec-
tronics and Computer Science. – 
Chişinău : Universitatea Tehnică a 
Moldovei, 2017. – P. 354-355.

Dispozitiv pentru fototerapie cu 
lumină polarizată necoerentă / 
Aurel Saulea [et al.] // Telecommu-
nications, Electronics and Infor-
matics. – Chişinău : [S. n.], 2018. – 
P. 384-385. 

Interaction of the extremely 
high frequency and low intensity 
of electromagnetic radiation with 
living objects / Aurel Saulea [et 
al.] // Nanotechnologies and Bio-
medical Engineering. – Chişinău : 
Technical University of Moldova, 

2013. – P. 439-442.
Saulea, Aurel. Modifi cările acti-

vităţii enzimelor lizozomale în lim-
focite şi neutrofi le induse de plas-
ma rece de heliu şi razele UVC / 
Aurel Saulea, Svetlana Lozovanu // 
Info-Med. – 2005. – Nr 2 (8). – 
P. 29-32.  

Saulea, Aurel. Procesul re-
abilitaţional complex – Element 
biosocioadaptativ de recuperare 
şi reintegrare / Aurel Saulea, Ion 
Mereuţă, Liuba Munteanu // Info-
Med. – 2005. – Nr 2 (8). – P. 3-4. 

Saulea, Aurel. Refl ections abo-
ut estimative method of the isolate 
portal vein contractility / Aurel Sa-
ulea, Victor Rotaru, Victor Ojog // 
Analele știinţifi ce ale USMF „N. 
Testemiţanu”. – 2011. – Nr 1 (12). – 
P. 262-266.

Theoretical treatment of milli-
meter and terahertz radiation acti-
on on biological media / Aurel Sa-
ulea [et al.] // Nanotechnologies 
and Biomedical Engineering. – 
Chişinău : Springer, 2015. – P. 87. 

Tremorului fi ziologic la persoa-
nele tinere sub acţiunea iradierii 
cu Umm / Aurel Saulea [et al.] // 
Curierul Medical. – 2007. – Nr 6 
(300). – P. 18-21.

Validarea new injury severity 
score în traumatismele severe în 
cadrul sistemului medical autoh-
ton / Aurel Saulea [et al.] // Arta 
medica. – 2019. – Nr 3 (72). – 
P. 8-9.

***
Saulea, Aurel. Profesor univer-

sitar Aurel Saulea – 70 : Importan-
ţa situaţiilor de stres în adaptarea 
fenotipică / Aurel Saulea ; red.: 
Sofi a Fleştor. – Chişinău : CEP 
Medicina, 2012. – 38 p. – (Sa-
vanţi-medici iluştri).

***
Baciu, Gheorghe. Saulea Au-

rel // Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : [S. n.], 2012. – 
P 143.  

Natalia-Maria Șveţ    

Sofi a TEODOREANU
1872-1952

Pianistă, profesoară, una 
dintre fi gurile proeminen-
te ale vieţii muzicale ieşene 
din prima jumătate a seco-
lului al XX-lea. 

S-a născut la 12 octombrie 
1872, la Iaşi. Fiica muzicia-
nului Gavriil Musicescu şi 
mama scriitorului Ionel Te-
odoreanu. A decedat la 21 
decembrie 1952, la Iaşi. 

Urmează studiile muzi-
cale la Conservatorul de 
Muzică şi Declamaţiune din 
Iaşi (1893-1900) cu Enrico 
Mezzetti (pian), Teodor Bu-
rada (teorie-solfegii), Gavri-
il Musicescu (armonie).

În anii 1901-1937, acti-
vează în calitate de pro-
fesoară şi şef  la Catedra 
teorie-solfegii a Conserva-
torului din Iaşi. 

Fondatoare şi dirijoare a 
formaţiei corale feminine 
(1901-1904) şi mixte (1904-
1936) a Conservatorului cu 
care a evoluat în toate du-
minicile la Biserica Banu 
din Iaşi şi la Mitropolia 
Moldovei şi Bucovinei. A 
fost profesoară la clasa de 
cor şi pianistă acompania-
toare (1904-1924). 

A îmbunătăţit repertoriul 
coral, armonizând mai mul-
te cântece pentru trei voci 
egale. S-a produs şi în cali-
tate de pianistă în ansamblu 
cu Aspasia Sion, Enrico 
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Mezzetti, Gemma Cape-
leanu-Mezzetti, Alexandru 
Zirra, Lucreţia Bârsan, 
Doro Goriantz etc. 

I-a avut ca studenţi pe: 
Radu Constantinescu, Flo-
rica Dimitriu, Vasile Filip, 
Ştefan Mangoianu, Con-
stantin Baciu, Mihail Jora, 
Constantin Stroescu Rodica 
Şuţu, Teodor Lupu etc. 

În colaborare cu folclo-
ristul Alexandru Vasiliu-
Tătăruşi a elaborat prima 
culegere de folclor muzical, 
care se baza pe principii 
ştiinţifi ce în colectarea, se-
lectarea şi notarea muzicii 
populare româneşti „Cân-
tece, urături şi balade de-ale 
poporului” (1909), însoţite 
de 43 arii notate de Sofi a 
Teodoreanu. 

A întreprins turnee artis-
tice cu Ansamblul coral al 
Conservatorului din Iaşi în 
localităţile Moldovei, promo-
vând un repertoriu clasic: R. 
Wagner, J. Haydn, J. Brahms, 
F. Mendelssohn-Bartholdy, 
R. Schumann, F. Schubert 
şi naţional: C. Porumbescu, 
I. Vorobchievici, I. Vidu, G. 
Musicescu, E. Caudella, E. 
Mezzetti, G. Galinescu, T. 
Flondor, T. Cerne, A. Ra-
port, G. Stephănescu, D. Di-
mitriu etc. 

                                     

Bibliografi e selectivă:
Buzilă, Serafi m. Teodoreanu 

Sofi a // Buzilă, Serafi m. Enciclo-
pedia interpreţilor din Moldova / 
Serafi m Buzilă. – Chişinău : Mu-
seum, 1999. – P. 434-435.  

Cosma, Viorel. Teodoreanu So-
fi a // Cosma, Viorel. Muzicieni ro-
mâni : Compozitori şi muzicologi : 
Lexicon / Viorel Cosma. – Bucu-
reşti : Editura Muzicală, 1970. – 
P. 96. 

Ghenea, Cristian C. Teodo-
reanu Sofi a // Ghenea, Cristian 
C. Din trecutul culturii muzicale 

româneşti / Cristian C. Ghenea. – 
Bucureşti : Editura Muzicală, 
1965. – P. 63.  

Pascu, George. Constantin 
Constantinescu și principiile Sofi -
ei Teodoreanu // Pascu, George. 
Muzicienii Iașului / George Pascu, 
Iosif Sava. – Bucureşti : Editura 
Muzicală, 1987. – P. 169-170.  

Teodoreanu Sofi a // Prezenţe 
basarabene în spiritualitatea ro-
mânească (secolul al XIX-lea) : 
Dicţionar. – Chişinău : Civitas, 
2007. – P. 271-272.    

Vasile, V. Lirica eminesciană în 
creația compozitorilor moldoveni : 
[Sofi a Teodoreanu] / V. Vasile // 
Cronica. – 1989. – Nr 17. – P. 28.      

Natalia-Maria Șveț

Tudor ŢOPA
1932

Scriitor, publicist, om po-
litic.

S-a născut la 13 octom-
brie 1932, la Chiţcanii 
Vechi, Orhei. 

După absolvirea şcolii 
medii din Teleneşti (1952), 
îşi continuă studiile la Fa-
cultatea de Filologie a Uni-
versităţii de Stat din Chişi-
nău (1952-1957).

Activează în calitate de 
jurnalist la ziarul „Tinerimea 
Moldovei” (1957-1959). 
Este transferat (1959) la 
cotidianul „Moldova socia-
listă” (din 1990 „Moldova 
suverană”), unde a activat 
ca lucrător literar, şef  de 
secţie, membru al consiliu-
lui redacţional, redactor-şef  
adjunct (1959-1983). Exer-
cită funcţia de redactor-şef  
al revistei „Tribuna” (1984-

1988); redactor-şef  al coti-
dianului „Moldova socialis-
tă/ suverană” (1988-1994).  
În 1992, împreună cu Uniu-
nea Scriitorilor şi Inspecto-
ratul Judeţean pentru Cul-
tură Suceava, a organizat 
la Putna festivalul „Mihai 
Eminescu”, la care au par-
ticipat Mihai Cimpoi, Gri-
gore Vieru, Nicolae Dabija, 
Vladimir Beşleagă, Andrei 
Strâmbeanu, Ion şi Doina 
Aldea-Teodorovici, Gheor-
ghe Ciocoi, alte persoane 
notorii din Republica Mol-
dova şi România.

A debutat cu cartea „Drep-
tul la nemurire” (1967). A 
publicat peste 60 de cărţi de 
proză documentară: „Mo-
numente milenare” (1998), 
„Saharna, farmecul para-
disului” (2002), „Pituşca” 
(2005), „Gloria victoriei” 
(2005), „Buţeni şi comoa-
ra sa” (2013), „Comoară 
sufl etească” (2015), „Icoa-
na sufl etului - mărinimia” 
(2017), „În raza memoriei” 
(2018), „Generalul reveni 
acasă” (2019), „Mândreş-
tenii” (2020) „Lumânările 
verzi ale memoriei” (2020), 
„Viguroşii” (2020),  „Negu-
renii din braţele Răutului” 
(2020)etc. 

A colaborat în calitate de 
alcătuitor şi autor, la edita-
rea enciclopediei „Localită-
ţile Republicii Moldova” în 
15 volume.

A colaborat activ cu stu-
dioul „Telefi lm-Chişinău”, 
cu redacţia revistei satiri-
ce „Usturici” a studioului 
„Moldova-fi lm”. 

Este autorul fi lmelor 
documentare: „În spatele 
frontului” (1980); „Familia 
Vetrilă” (1982); „Pe muchia 
ofensivei” (1984).   

A susţinut rubrica „Vetre 
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strămoşeşti” în ziarul „Mol-
dova suverană”. 

Deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova (1990-
1994), semnatar al Declara-
ţiei de Independenţă.  

Numele lui Tudor Ţopa 
este inclus în Enciclopedia 
internaţională a personalită-
ţilor remarcabile din lume, 
„Whoʾs who in the world 
NEW Providence”, editată 
în SUA (vol. 14) (1997).

În 2003, Arhiva Naţională 
a Republicii Moldova a 
instituit „Fondul personal al 
publicistului Tudor Ţopa”, 
care întruneşte 305 dosare 
cu 845 de documente şi 
fotografi i. 

Membru al Uniunii Jur-
naliştilor (1957), a fost ales 
de două ori preşedinte al 
acesteia; membru al Uniu-
nii Scriitorilor din Moldova 
(1983). Cetăţean de Onoare 
a comunei Chiţcanii Vechi 
(2011).  

Este decorat cu medalia 
„Meritul Civic” (1992), de-
ţinător al titlului onorifi c de 
Om Emerit al Republicii 
Moldova (1996), Ordinul 
de Onoare (2011), Ordinul 
Republicii (2013).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 277-279; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 245; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 355-356.   

          

Bibliografi e selectivă:
Ţopa, Tudor. „Albina” cu zum-

zet de un secol : (File din istoria 
băncilor populare) / Tudor Ţopa, 
Alexandru Ganenco. – Chişinău : 
Draghiştea, 2019. – 52 p.

Ţopa, Tudor. Cuiburi voievo-
dale cărunte / Tudor Ţopa ; red.: 
Liviu Belâi. – Chişinău : [S. n.], 
2017. – 268 p. 

Ţopa, Tudor. Generalul reveni 
acasă : Figuri legendare basara-
bene / Tudor Ţopa ; coord.: Viorel 
Prisăcaru. – Chişinău : Draghiş-
tea, 2019. – 186 p. 

Ţopa, Tudor. Icoana sufl etului – 
mărinimia / Tudor Ţopa. – Chişi-
nău : [S.  n.], 2017. – 140 p. 

Ţopa, Tudor. În raza memoriei / 
Tudor Ţopa. – Chişinău : Draghiş-
tea, 2018. – 104 p. 

Ţopa, Tudor. Lumânările ver-
zi ale memoriei / Tudor Ţopa ; 
coord.: Boris Găină. – Chişinău : 
[S. n.], 2020. – 247 p. 

Ţopa, Tudor. Mândreştenii : 
Oameni de ispravă / Tudor Ţopa. – 
Chişinău : Draghiştea, 2020. – 
228 p.

Ţopa, Tudor. Negurenii din bra-
ţele Răutului / Tudor Ţopa ; fot.: 
Pavel Bălan [et al.]. – Chişinău : 
Draghiştea, 2020. – 324 p. 

Ţopa, Tudor. Vatra merelor dom-
neşti / Tudor Ţopa, Liviu Belâi. – 
Chişinău : [S. n.], 2017. – 312 p. 

Ţopa, Tudor. Viguroşii / Tudor 
Ţopa ; fot.: Pavel Bălan. – Chişi-
nău : Draghiştea, 2020. – 368 p. 

***
Ţopa, Tudor. Constantin Eţco. 

Stele de călăuză / Tudor Ţopa // 
Pedagogi români notorii. – Chişi-
nău : [S. n.], 2016. – P. 105-125. 

Ţopa, Tudor. Stalin ceru al-
fabet latin / Tudor Ţopa // Limba 
română. – 2021. – Nr 1 (261). – 
P. 253-258.

***
Belâi, Liviu. Neânfrântul : [via-

ţa şi activitatea scriitorului Tudor 
Ţopa] / Liviu Belâi. – Chişinău : 
[S. n.], 2017. – 180 p. 

Şcoala prozatorilor Târgoviş-
teni. Receptarea critică a operei 
lui Tudor Ţopa : Simpozion naţio-
nal, ediţia a 5-a, Târgovişte 2018 / 
Volum îngrigit de Mihai Stan. – 
Târgovişte : Bibliotheca, 2018. – 
199 p. : portr. – (Critică şi istorie 
literară).

***   
Baciu, Gheorghe. Ţopa Tudor // 

Baciu, Gheorghe. Personalităţi 
notorii ale neamului : 140 de desti-
ne / Gheorghe Baciu. – Chişinău : 
[S. n.], 2018. – P. 194-195. 

Lescu, Mihai. Ţopa Tudor // 
Lescu, Mihai. Publicişti şi publicaţii / 
Mihai Lescu. –  Chişinău : Prut In-
ternaţional, 2003. – P. 55-82.      

Natalia-Maria Șveţ                                                     

Ion CAFTANAT
1922-2000 

Fagotist, dirijor şi profe-
sor. 

S-a născut la 15 octom-
brie 1922, la Pohrebeni, 
Orhei. A decedat la 27 oc-
tombrie 2000, la Chişinău. 

După absolvirea şco-
lii medii din satul natal, îşi 
continuă studiile la Con-
servatorul de Stat din Chi-
şinău, actualmente Acade-
mia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice din Moldova 
(1946-1951), cu Alexandru 
Diacenco (trompeta). 

Activează în calitate de 
trompetist în Orchestra 
simfonică a Radiodifuziunii 
Moldoveneşti (1945-1946); 
conducător de fanfară la In-
stitutul Agricol „M. Frun-
ze” din Chişinău, actual-
mente Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova (1948-
1951); profesor de fagot la 
Şcoala medie de muzică „Şt. 
Neaga”, actualmente Cen-
trul de Excelenţă în Edu-
caţie Artistică „Ştefan Ne-
aga” (1954-1968); redactor 
muzical la Studioul „Mol-
dova-Film” (1962-1982); 
dirijor de cor la Institutul 
de Stat de Medicină; actual-
mente Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din 
Chişinău (1969-1975); diri-
jor al fanfarei la Asociaţia 
„Vierul” (1987-1991).
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Bibliografi e selectivă:
Calcea, Andrei. Caftanat Ion // 

Calcea, Andrei. Personalităţi Or-
heiene : Dicţionar enciclopedic / 
Andrei Calcea. – Chişinău : Pon-
tos, 2003. – P. 46.

Caftanat Ion // Personalităţi or-
heiene în domeniul culturii, artei şi 
literaturii : Dicţionar biobibliografi c / 
lcăt.: Aliona Gudima ; red.: Valen-
tina Frunză. – Chişinău : Pontos, 
2008. – P. 77.   

Natalia-Maria Șveţ                                                     

Încoronarea regelui 
Ferdinand I şi a reginei 

Maria ca suverani ai 
noului stat român, 

ceremonie organizată la 
Catedrala Reîntregirii 

Neamului şi Încoronării 
de la Alba Iulia

15 octombrie 1922

Evenimentul istoric major 
a simbolizat actul de reîn-
tregire a provinciilor româ-
neşti sub sceptrul regalită-
ţii, instituţie care a reuşit să 
aducă România modernă la 
zenit. Încoronarea regelui 
Ferdinand şi a reginei Maria 
la Alba Iulia a fost realizată 
în oraşul în care s-a fi nalizat 
procesul unifi cării naţionale 
din 1 decembrie 1918. Tot 
aici, la 1 noiembrie 1599, 
a intrat triumfător domnul 
Mihai Viteazul, cel care a 
realizat prima Unire a Ţă-
rilor Române. Drept locaţie 
a fost acceptată propunerea 

istoricului Nicolae Iorga de 
construire a Catedralei Re-
întregirii Neamului şi Înco-
ronării, care a fost sfi nţită 
la 8 octombrie 1922, având 
drept hram „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”. Lăcaşul 
sfânt a fost edifi cat, în stil 
bizantin, potrivit planurilor 
arhitectului Victor Ştefă-
nescu. Planimetria de cruce 
greacă închisă a fost reali-
zat după exemplu Bisericii 
Domneşti de la Târgoveş-
te. Pictura interioară a fost 
executată de Costin Petres-
cu şi Pierre Bellet.

Ceremonialul de încoro-
nare a fost organizat de mi-
tropolitul Miron Cristea, vi-
itorul patriarh al României. 
În proclamaţia sa de la Ca-
tedrala din Alba Iulia, regele 
Ferdinand avea să specifi ce: 
„Vreau ca românii din toate 
straturile sociale, însufl eţiţi 
de năzuinţa unei înfrăţiri 
naţionale, să se folosească 
toţi de legitima ocrotire a 
statului”. Ferdinand, primul 
suveran al României Mari, a 
fost numit „regele tuturor 
românilor”, dar şi „regele 
ţăranilor”, deoarece a susţi-
nut reforma agrară. Un rol 
important în viaţa politică 
românească a avut-o regina 
Maria, nepoata reginei Vic-
toria a Marii Britanii. Regi-
na Maria a fost una dintre 
cele mai frumoase suverane 
de epocă, cu conexiuni de 
căsătorii princiare în Bal-
cani, de aici şi supranume-
le de „soacra Balcanilor”, 
considerat de unii autori 
drept un „proiect diploma-
tico-matrimonial”. 

Cu ocazia încoronării au 
fost puse în circulaţie tim-
bre, compuse din şapte 
valori, imprimate în Ger-
mania, cu următoarele su-

biecte: 5 bani – Catedrala 
Încoronării; 25 bani – regale 
Ferdinand; 50 bani – Stema 
României Mari; 1 leu – regi-
na Maria; 2 lei – efi gia rege-
lui Ferdinand şi a lui Mihai 
Viteazul; 3 lei – albastru şi 
6 lei violet – efi gia regelui 
Ferdinand şi a reginei Ma-
ria. Au fost realizate portre-
tele suveranilor într-un tiraj 
de 60 000 de exemplare, au 
fost bătute medalii, plache-
te şi medalioane etc.

La procesul de încorona-
re, organizat potrivit fastu-
lui şi tradiţiei bizantine, a 
fost utilizată coroana de oţel 
a regelui Carol I. Podoaba 
pentru cap a fost executa-
tă din tun turcesc capturat 
de români la Plevna în anul 
1877, fi ind însă completa-
tă cu trei pietre preţioase, 
acestea reprezentând pro-
vinciile unite (Basarabia, 
Bucovina, Transilvania) cu 
România. Coroana de aur 
a reginei Maria, mult mai 
somptuoasă decât a regelui, 
executată la o casă de biju-
terii celebră din Paris, cân-
tărea 1 800 g aur din munţii 
Apuseni şi era asemănătoa-
re cu cea purtată de împă-
rătesele bizantine. Presa de 
epocă nota că „Regele s-a 
încoronat singur după obi-
ceiul napoleonian; luând 
coroana o aşeză liniştit şi 
sigur pe fruntea sa”. Cere-
monia s-a fi nalizat cu un 
dineu ofi cial, organizat cu 
ajutorul Casei Capşa din 
Bucureşti, la care au parti-
cipat 400 de invitaţi, şi cu o 
paradă militară formată din 
50 000 de soldaţi. Au fost 
trase 101 salve de tun.

La fastuosul eveniment 
au participat conducători 
de stat din mai multe ţări, 
agenţii de presă.
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Vasile MARIN
1942-2012

Interpret de muzică po-
pulară şi dansator.

S-a născut la 19 octombrie 
1942, la Vorniceni, Străşeni. 
A decedat la 26 septembrie 
2012, la Chişinău. 
Şi-a făcut studiile la şcoa-

la primară din satul natal 
(1949-1956), la Şcoala de 
muzică „Ştefan Neaga”, 
Secţia dans, actualmente 
Centrul de Excelenţă în 

Bibliografi e selectivă:
**Familia regală şi Marea Unire / 

coord.: Ion Dorin Narcis. – Sinaia : 
Muzeul Naţional Peleş, 2018. 

Gauthier, Guy. Missy Regina 
României / Guy Gauthier ; trad. 
din lb. fr. de Andreea Popescu. – 
Bucureşti : Humanitas, 2010. – 
399 p. – (Colecţia Casa regală).

**Istoria românilor. O sinteză 
cronologică / coord.: Valentina Bil-
cea. – Bucureşti : Meronia, 2015. 

Maria, Regina României. Po-
vestea vieţii mele : În 3 vol. Vol. 1 / 
Regina României Maria ; trad. din 
lb.engl. de M. Miller-Verghi ; ed. 
îngr. şi note de I. Craca. – Ed. a 
2-a. – Bucureşti : Editura Emi-
nescu, 1991. – 352 p.

**Petcu, Tudor. Regele Fer-
dinand al României. Scurtă bio-
grafi e / Tudor Petcu. – Bucureşti, 
2016. 

**Zamfi rescu, Carmen. Regi-
na Maria „soacra Balcanilor”: as-
pecte privind soarta unui proiect 
diplomatico-matrimonial / Carmen 
Zamfi rescu. – Drobeta Turnu-Se-
verin : Dandes Press, 2014. 

 Ion Xenofontov

Educaţie Artistică „Ştefan 
Neaga” (1956-1961), îndru-
mat de profesorul Nicolae 
Taracanov (coregrafi e). 

În anii 1959-1966, a fost 
solist vocal şi solist de ba-
let în trupa Teatrului de 
Operă şi Balet, evoluând 
alături de Maria Bieşu; so-
list în Orchestra de Muzică 
Populară „Mugurel” (1966-
1974), împreună cu primii 
solişti ai orchestrei: Maria 
Drăgan şi Anasrtasia Is-
trati. În satul natal, formea-
ză Orchestra „Busuioc din 
Vorniceni”, condusă de vi-
olonistul Laurenţiu Nujnoi. 
Concomitent a evoluat în 
Ansamblul „Ciocârlia” al 
Palatului Sindicatelor din 
Chişinău (1974-1979); solist 
în Ansamblul de Cântece şi 
Dansuri Populare „Fluie-
raş” a Filarmonicii Naţio-
nale „Serghei Lunchevici” 
din Chişinău (1979-1987), 
condusă de vioristul şi mu-
zicianul Serghei Lunchevici, 
unde şi-a îmbogăţit reper-
toriul cu cântece populare 
şi lăutăreşti. A mai activat 
în Orchestra „Basarabia”, 
condusă de Nelu Laiu şi în 
Ansamblul „Vatra”, condus 
de Gheorghe Creţu, format 
din profesori de muzică de 
la Liceul de Arte „Alexei 
Stârcea”. 

Roluri în balet: Prietenul 
lui Vaţlav în „Fântâna din 
Bahcisarai” de B. Asafi ev; 
spaniolul în „Bolego” de M. 
Ravel; ofi ţerul în „Esmeral-
da” de C. Pugni, R. Glier, 
S. Vasilenko; dans spaniol, 
dans mazurka în  „Lacul le-
bedelor” de P. Ceaikovski. 

Debutează cu cânte-
cul  „Struguraşule” (1966), 
acompaniat de Orchestra  
„Mugurel”, condusă de Va-
leriu Negruţi. Primii dascăli 

i-au fost maeştrii Iosif  Bur-
din şi Dumitru Blajinu.

A colaborat cu majorita-
tea orchestrelor de muzi-
că populară din Republica 
Moldova, dovedind că este 
un cântăreţ cu un stil pro-
priu de interpretare, un păs-
trător al folclorului şi un 
creator al cântecelor de gen. 

A colaborat cu poeţii 
Anatol Ciocanu, Grigore 
Vieru, Nicolae Dabija, An-
drei Strâmbeanu, Efi m Tar-
lapan, Pavel Bechet. 

Repertoriul lui Vasile Ma-
rin include peste 100 de 
cântece de dragoste şi dor, 
de joc şi voie bună, doine, 
romanţe: „Eşti, Moldova, 
casă mare”, „Ştejărel cu 
frunză deasă”, „Cintec de 
nuntă”, „De trei ori pe săp-
tămână”, „Frunzuliţă min-
tă creaţă”, „Pentru ochi ca 
murele” etc.   

Din repertoriul cântăre-
ţului fac parte numeroase 
melodii cu mare priză la pu-
blic: „Ană, Ană şi Marie”, 
„Frunză verde liliac”, „Hai 
fl ăcăi cu toţi la joc”, „De-ar 
fi  omul ca şi fl oarea”  „Cân-
tec de dragoste”, „Lăutar 
cu scripca veche”, „Cucu-
leţ, pasăre sură”, „Mândru-
liţă, mută-ţi casa” etc. 

În 1993, a realizat la „Te-
lefi lm-Chişinău” documen-
tarul  „O întâlnire cu Va-
sile Marin”, regizor Elena 
Moşanu, autor de scenariu 
Octavian Polihovici, acom-
paniat de Orchestra „Fol-
clor”, dirijor Petre Neamţu. 

A înregistrat cu Orchestra 
„Fluieraş” primul său disc 
„Dragă-mi este cântecul” 
(1997).

A participat la numeroase 
turnee prin republică şi pes-
te hotarele ei: America Lati-
nă, Anglia, Belgia, Bulgaria, 
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Federaţiei Ruse (1991-
1994). În 1995, îşi susţine 
teza de doctor habilitat cu 
tema «Организационные 
и экономические пробле-
мы деятельности пред-
приятий информацион-
ного бизнеса» [Probleme 
organizatorice şi economi-
ce ale activităţii companiilor 
de business informaţional]. 
În 1998 obţine titlul ştiin-
ţifi co-didactic de profesor 
universitar. 

În cadrul Departamen-
tului Informatică şi Ma-
nagementul Informaţiei 
ţine prelegeri şi seminare 
la disciplinele: Proiectarea 
sistemelor informatice eco-
nomice, Sisteme informati-
ce economice în business, 
Securitatea informaţională 
în business (1991-prezent). 
Este conducător al tezelor 
de doctorat, din anul 2003 
este membrul comitetului 
organizatoric a conferinţei 
internaţionale „Securitatea 
informaţională”, deţine ti-
tlul Doctor Honoris Causa 
al Academiei de Economie 
„Dimitar A. Tsenov” din 
oraşul Svishtov, Bulgaria 
(2014). Este autor şi coau-
tor a peste o sută de publi-
caţii monografi ce, didactice 
şi a numeroase contribuţii 
în publicaţii ştiinţifi ce din 
ţară şi peste hotare. 

Bibliografi e selectivă:
Голосов О. В. Введение в ин-

формационный бизнес : учёб. 
пособие / О. В. Голосов, С. А. 
Охрименко, А. В. Хорошилов ; 
под. ред. В. П. Тихомирова, А. В. 
Хорошилова. – Москва : Финан-
сы и статистика, 1996. – 239 с.

Охрименко С. А. Защита от 
компьютерных вирусов / С. А. 
Охрименко. – Кишинев : Штиин-
ца, 1991. – 100 с. : ил.

Черней Г. А. Безопасность 

Serghei OHRIMENCO
1952

Doctor habilitat în eco-
nomie, profesor universitar, 
conducător al Laboratoru-
lui de Securitate Informaţi-
onală al Academiei de Stu-
dii Economice a Moldovei, 
membru al Departamentu-
lui Informatică şi Manage-
mentul Informaţiei.

S-a născut la 19 octom-
brie 1952, în oraşul Keme-
rovo, Federaţia Rusă. Speci-
alist în domeniul proiectării 
sistemelor informatice şi 
securitatea informaţiona-
lă. A absolvit Facultatea de 
Economie a Institutului 
Politehnic din Chişinău în 
anul 1974. Şi-a făcut studi-
ile de doctorat la Institutul 
Economico-Statistic din 
Moscova în perioada 1980-
1983. În 1984 îşi susţine 
teza de doctor în economie 
cu tema «Автоматизация 
обработки информации 
экономического анализа 
деятельности вычисли-
тельного центра» [„Au-
tomatizarea procesării in-
formaţiei privind analiza 
economică a activităţii cen-
trului de calcul”]. Doctor în 
economie (1984), conferen-
ţiar universitar (1986). Din 
1991, îşi începe activitatea 
la ASEM. Concomitent ur-
mează studiile de postdoc-
torat la Academia de Fi-
nanţe de pe lângă Guvernul 

Franţa, Germania, Italia, 
România etc. 

A fost distins cu Ordinul 
„Meritul Civic” (1993). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 282-283.

Bibliografi e selectivă:
Coroliov, Elfrida. Marin Vasile // 

Coroliov, Elfrida. Baletul moldove-
nesc : Actori, roluri, spectacole : 
[Enciclopedie] / Elfrida Coroliov, 
Nicolae Aga ; Academia de Şti-
inţe a Moldovei ; red.: Tamara 
Osmochescu. – Chişinău : Bibli-
oteca Ştiinţifi că Centrală „Andrei 
Lupan”, 2015. – P. 104. 

Dănilă, Aurelian. Vasile Marin // 
Dănilă, Aurelian. Teatrul Naţional 
de Operă şi Balet : 50 ani / Au-
relian Dănilă, Elfrida Coroliov ; 
fotogr.: Veaceslav Sologub ; red.-
coord.: Nicolae Aga. – Chişinău : 
Prut Internaţional, 2007. – P. 35.     

Rău, Gheorghe. Interpretul 
melodiilor de-acasâ : [interpretul 
de muzică populară Vasile Marin] / 
Gheorghe Rău // Ţara. – 1998. – 
11 aug. –  P. 4. 

Rău, Gheorghe. Miruieşte, 
Doamne, pururi cântecul... : [artis-
tul poporului, interpretul de muzică 
populară Vasile Marin, portret de 
creaţie] / Gheorghe Rău // Patria 
tânără. – 2001. – 30 ian. – P. 7.

Rău, Gheorghe. Mult mi-e dor 
de tine, dragoste : [interpretul de 
muzică populară Vasile Marin] / 
Gheorghe Rău // Moldova suvera-
nă. – 1998. – 19 dec. – P. 6. 

 Natalia-Maria Șveţ                                                     
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автоматизированных информа-
ционных систем / Г. А. Черней, 
С. А. Охрименко, Ф. С. Ляху. – 
Кишинев : Ruxanda, 1996. – 186 
p. : il. – Bibliogr.: p. 177-185.

***
**Chapter XIV. Information 

Security in SMB / Serghei Ohri-
menco [et al.] // Management 
and Production Engineering. – Bi-
elsko-Biała : University of Bielsko-
Biala, 2012. – P. 2 03-220. 

**Ohrimenco Serghei. Analy-
sis of Organized Criminal Groups 
in Shadow Information Econom-
ics / Serghei Ohrimenco, Grigori 
Borta // 7th International Confer-
ence on Application of Information 
and Communication Technology 
and Statistics in Economy and 
Education (ICAICTSEE – 2017), 
November 3-4th, 2017, UNWE, 
Sofi a, Bulgaria. – Sofi a, 2017. – 
P. 77-86.

**Ohrimenco Serghei. Chap-
ter 8. Challenges for Digital Trans-
formation in the Manufacturing 
Industry / Serghei Ohrimenco, 
Grigori Borta // Socio-Economic 
Development. Interdisciplinary 
Ecosystems Perspective : The 
Jubilee Book Dedicated to Profes-
sor Kazimierz Zielinski. – Cracow : 
Cracow University of Economics, 
2020. – P. 139-154. 

Ohrimenco Serghei. Estima-
ting the Scale of Shadow Econo-
mics in IT / Serghei Ohrimenco, 
Grigori Borta // Proceedings of 
ITSN-2017. International Con-
ference on Information Techno-
logies, Systems and Networks, 
17-18 october 2017. – Chisinau, 
2017. – P. 286-292. 

Ohrimenco Serghei. The chal-
lenges of shadow information 
economics / Serghei Ohrimen-
co, Grigori Borta // Conference 
on Mathematical Foundations of 
Informatics. Proceedings MFOI-
2018. Institute of Mathematics 
and Computer Science. – Chisi-
nau, 2018. – P. 190-199.

Ohrimenco Serghei. The 
Structure of Shadow Information 
Economics / Serghei Ohrimenco, 
Grigori Borta // ITSEC-2012 Inter-
national Conference on Informa-
tion Technologies and Security 
2012, 15-16 Oct 2012. – Chisinau, 
2013. – P. 278-283.

**Shadow of Digital Economics / 
Serghei Ohrimenco [et al.] // 2019 
International Scientifi c-Practical 
Conference, Problems of Info-

communications. Science and 
Technology. PIC S&T’2019, oc-
tober 8-11, 2019 Kyiv, Ukraine. – 
Kyiv, 2019. – P. 776-780.

***
**Информационно осигурява-

не на процесите по управление 
на извънредни ситуации / Сер-
гей Охрименко [et al.] // Состо-
яние и проблемы в управлении 
и развитии аграрного сектора, 
4 октября 2019 г., Свиштов. – 
Свиштов, 2019. – С. 347-353.

**Охрименко С. А. Вызо-
вы цифровой экономики / С. 
А. Охрименко, Г. Р. Бортэ // 
Економічна та інформаційна 
безпека: проблеми та пер-
спективи : матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 
квіт. 2018 р.). – Дніпро, 2018. – 
С. 157-163.

**Охрименко С. А. Новое 
наполнение науки секьюрито-
логии / Сергей Охрименко, Гри-
горий Бортэ // Nauka i praktyka 
bezpieczeństwa : monografi a. – 
Kraków : Wydawnictwo EAS, 
2019. – P. 112-147. 

***
Serghei Ohrimenco doctor habi-

litat în economie, profesor univer-
sitar, Departamentul Informatică 
aplicată în Business // Colectivul 
ASEM la cea de-a 30-a aniversare / 
Academia de Studii Economice 
din Moldova ; responsabil de edi-
ţie: Grigore Belostecinic ; coordo-
nator de ediţie: Natalia Cheradi ; 
echipa de colectare şi redactare: 
Natalia Cheradi [et al.]. – Chişi-
nău, 2021. – P. 139-140.

Serghei Ohrimenco doctor ha-
bilitat în economie, prof. univ. 
Conducător al Laboratorului de 
Securitate Informaţională ASEM. 
Membru al Catedrei Cibernetică şi 
Informatică Economică // Colecti-
vul ASEM la cea de-a 20-a aniver-
sare / Acad. de Studii Economice 
a Moldovei ; coord.: Silvia Ghin-
culov. – Chişinău : ASEM, 2011. – 
256 p.: il.

***
Honoris Causa проф. доктор 

на икономическите науки [Элек-
тронный ресурс] // Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” Свищов. – 
Режим доступа: https://www.uni-
svishtov.bg/bg/about-university/
about-academy/history/honoris-
causa-prof-d-r-ikn-sergey-antono-
vich-ohrimenko.

Международный экспертный 
круглый стол «Динамика циф-

Iuri KOJEVNIKOV
1922-1992

Om de ştiinţă, critic li-
terar, cercetător ştiinţifi c, 
poet, doctor habilitat în fi -
lologie şi traducător rus. 

S-a născut la 19 octom-
brie 1922, la Moscova, fi ul 
scriitorului rus Alexei Ko-
jevnikov. A decedat la 19 oc-
tombrie 1992, la Moscova. 

A absolvit Institutul Mi-
litar de Limbi Străine din 
Moscova (1948). A urmat  
studiile de doctorat la In-
stitutul de Literatură Uni-
versală „Maxim Gorki” din 
Moscova. În 1953, susţine 
teza de doctor în ştiinţe fi -
lologice cu tema „Mihail 
Sadoveanu – o privire ge-
nerală asupra vieţii şi cre-
aţiei marelui prozator ro-
mân”, iar în 1968, pe cea 
de doctor habilitat cu tema 
„Eminescu şi problema ro-
mantismului în literatura 
română din secolul al XIX-

ровизации в аспекте кибер-
безопасности» [Электронный 
ресурс] // Славянский Универ-
ситет Республики Молдова. – 
2021. – Режим доступа: https://
www.facebook.com/SURM.md/
posts/2315821805218421.

Пугачева, О. В. Веб-лекция 
профессора С. А. Охрименко 
[Электронный ресурс] / О. В. 
Пугачева // Экономический Фа-
культет Гомельского государ-
ственного университета имени 
Франциска Скорины. – 2020. – 
Режим доступа: http://economics.
gsu.by/?p=37618.

Silvia Habașescu
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lea”. 

A activat în calitate de 
cercetător principal la Insti-
tutul de Literatură Universală 
„Maxim Gorki” din Mos-
cova. A fost consultant la 
Institutului de Limbă şi Li-
teratură al Filialei Moldove-
neşti a Academiei de Ştiinţe 
a URSS (1958-1959), locţi-
itor al preşedintelui Consi-
liului de critică pentru lite-
ratură de pe lângă Uniunea 
Scriitorilor din URSS.

S-a consacrat populariză-
rii literaturii române – prin 
traduceri, studii de exegeză, 
eseuri. Aria traducerilor din 
proza, dramaturgia, poezia 
clasică şi contemporană a 
românilor este extrem de 
vastă: Mihai Eminescu, Tu-
dor Arghezi, George Că-
linescu, Ioan Alexandru, 
Lucian Blaga, Grigore Vi-
eru, George Bacovia, Pavel 
Boţu, Ana Blandiana, Al. 
Odobescu, Liviu Damian, 
Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu etc. A fost pro-
motorul activ al literaturii 
române în spaţiul spirituali-
tăţii ruse pe două căi: prin 
fi liera interpretărilor critice 
şi prin traduceri. 

A tradus în limba rusă vo-
lumele de versuri eminesci-
ene „Стихи” (1950, 1958, 
1981), „Antologia poeziei 
româneşti (1959), „Нехо-
женые ступени” („Nebă-
nuitele trepte”, 1975) de 
Lucian Blaga, „Împărat şi 
proletar” de Mihai Emi-
nescu (1981), „Poezia po-
pulară românească. Bala-
de. Eposul eroic” (1987), 
„Желтые искры” („Scântei 
galbene”, 1990) de George 
Bacovia, capodoperele po-
eziei populare „Mioriţa”, 
„Meşterul Manole”, balada 
„Codreanul” etc.

În 1989, publică la Editu-
ra „Literatura artistică” din 
Chişinău o carte de versuri 
proprii „Стихи pазных 
лет”, în care include com-
partimentul „Din poezia 
moldovenească”, unde fi -
gurează 16 poezii ale clasi-
cilor români, începând cu 
Varlaam şi terminând cu 
Liviu Damian.

A îngrijit şi a prefaţat edi-
ţiile de creaţii eminesciene 
apărute în URSS, precum şi 
numeroase ediţii din creaţia 
poeţilor şi prozatorilor ro-
mâni clasici şi contemporani. 

A fost preocupat şi de alte 
domenii ale fi lologiei roma-
nice, cu deosebire franceză. 
În 1995, la Moscova, i-a 
apărut post-mortem un vo-
lum cu traduceri din poezia 
lui François Villon.

În 2010 a fost inaugurat 
„Fondul Iuri Kojevnikov” 
la Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova. 

A fost distins cu Ordinul  
„Insigna de Onoare”. 

A se vedea şi articolul din  
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 284-285; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 246-247.           

Bibliografi e selectivă:
Bacovia, George. Scântei gal-

bene : Ed. bilingvă româno-rusă / 
George Bacovia ; trad. de Iuri Ko-
jevnikov ; pref. de Mircea Tomuş. – 
Bucureşti : Minerva, 1978. – 269 p.

***
Кодрян : Народная героико-

эпическая песня / пер.: Юрий А. 
Кожевников. – Кишинев : Litera-
tura artistică, 1987. – 24 p.

Кожевников, Юрий А. Стихот-
ворения / Юрий А. Кожевников. – 
Москва : [S. n.], 1994. – 68 p.

Эминеску, Михай. Лучафэр / 
Михай Эминеску ; пер.: Юрий А. 
Кожевникова, И. Миримского. – 
Бухарест : [S. n.], 1983. – 48 p. : 
il. – (Библиотека „Румыния” ; 5).

***
Apetri, Dumitru. Un promotor al 

literaturii române – Iuri Kojevnikov / 
Dumitru Apetri // Conferinţa ştiin-
ţifi că internaţională „Învăţământul 
superior şi cercetarea – piloni ai 
societăţii bazate pe cunoaştere” 
dedicată jubileului de 60 de ani ai 
Universităţii de Stat din Moldova, 
28 septembrie 2006. – Chişinău : 
[S. n.], 2006. – P. 236-238. 

Biblioteca lui Iuri Kojevnikov 
ajunge la Chişinău // Flux Conti-
nuu. – 2010. – 2 iul. – P. 8. 

Cimpoi, Mihai. Kojevnikov Iuri // 
Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu  : 
Dicţionar enciclopedic / Mihai 
Cimpoi ; prez. graf.: Anatol Tomo-
ianu, Igor Condrea. – Chişinău : 
Gunivas, 2018. – P. 430.  

Corbu, Haralambie. O fi lă din 
istoria bătăliei pentru literatura cla-
sică : [despre Iuri Kojevnikov – cer-
cetător ştiinţifi c şi critic literar, poet 
şi traducător, doctor habilitat în fi -
lologie, 80 de ani de la naştere] / 
Haralambie Corbu // Săptămîna. – 
2002. – 18 oct. – P. 12, 13.

Natalia-Maria Șveţ 

Boris 
VLĂSTARU-WEXLER

1922-1993

Prozator şi publicist. 
S-a născut la 20 octom-

brie 1922, la Rezina, Orhei. 
A decedat la 11 februarie 
1993, la Tel Aviv, Israel. 

Îşi face studiile la şcoa-
la evreiască de patru ani, 
apoi la gimnaziul mixt din 
Rezina, ulterior, la Liceul 
„Vasile Lupu” din Orhei. A 
absolvit Institutul Pedago-
gic „Ion Creangă” din Chi-
şinău. Participant la cel de-
al Doilea Război Mondial. 



418

O c t o m b r i e
A fost redactor la „Ţăranul 
sovietic”, apoi la „Moldova 
socialistă”. 

Debut editorial cu volu-
mul de proze pentru copii 
„Anicuţa” (1953), urmat de 
alte cărţi de nuvele şi po-
vestiri tot pentru cei mici: 
„A licărit o stea” (1957), 
„Treceau cocorii” (1958), 
„Povestiri” (1960), „Chi-
rică” (1960), „Perdeaua 
cu plopi” (1961), „Paşii” 
(1962), „Popasuri” (1963), 
„În pragul casei” (1964), 
„Arbori de veghe” (1964), 
„Acoperiş deasupra ca-
pului” (1966), „Cascade” 
(1968), „Recviem pentru 
cei morţi” (1991), „Scrieri 
alese” (1993) etc. 

Proza sa a fost tradusă în 
limba rusă de către scriito-
rul Mihail Hazin: 

„Источник” („Izvorul”) 
de Iakov Taiţ (1953), „Всег-
да вместе” („Totdeauna îm-
preună”) de Oscar Havkin 
(1954), „Дети французских 
докеров” („Copiii docheri-
lor franceji”) de André Stil 
(1956).

În anul 1972, emigrează 
în Israel, unde a continuat 
să scrie în limbile română, 
rusă şi ebraică. 
Şase culegeri de proză ale 

scriitorului au fost publicate 
în Israel şi traduse în ebrai-
că de Iehuda Gur-Arie. 

O placă comemorativă a 
fost inaugurată în 2006 pe 
faţada bibliotecii „Mihai 
Eminescu” din or. Rezina. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 248.

Bibliografi e selectivă:
*Vlăstaru, Boris. Acoperiş de 

asupra capului / Boris Vlăstaru. – 

Nicolae AGA
1942

 
Balerin, coregraf, peda-

gog şi cercetător ştiinţifi c. 
S-a născut la 20 octom-

brie 1942, la Chişinău. 
A studiat la Şcoala de mu-

zică „Ştefan Neaga”, actu-
almente Centrul de Exce-
lenţă în Educaţie Artistică 
„Ştefan Neaga”, Secţia dans 
(1959-1964), cu P. Fesenko 
şi A. Smoleanski. A absolvit 
Facultatea de Teatrologie şi 
Management Teatral al In-
stitutului de Teatru, Muzică 
şi Cinematografi e din San-
kt-Petersburg (1976).

În anii 1960-1965, 1970-
1971, a activat la Teatrul 
Moldovenesc de Operă şi 
Balet din Chişinău, în 1965-
1970, la Teatrul de Operă şi 
Balet din Celiabinsk. Deţi-
ne funcţiile de director ad-
junct al Teatrului de Operă 
şi Balet din Chişinău (1976-
1986), director adjunct al 
Filarmonicii Naţionale din 
Chişinău (1986-1991), di-
rector artistic al Studioului 
de balet Palatului Naţio-

Chişinău : Cartea Moldoveneas-
că, 1966. – 154 p.

*Vlăstaru, Boris. Arbori de ve-
ghe / Boris Vlăstaru. – Chişinău : 
Cartea moldovenească, 1962. – 
244 p.

*Vlăstaru, Boris. Cascade / Bo-
ris Vlăstaru. – Chişinău : Cartea 
moldovenească, 1968. – 137 p.

*Vlăstaru, Boris. Chirică / Bo-
ris Vlăstaru. – Chişinău : Lumina, 
1969. – 88 p. 

*Vlăstaru, Boris. În pragul ca-
sei / Boris Vlăstaru. – Chişinău : 
Cartea moldovenească, 1964. – 
164 p.

*Vlăstaru, Boris. Marghit : Po-
vestiri / Boris Vlăstaru. – Chişinău : 
Cartea moldovenească, 1970. – 
78 p.

*Vlăstaru, Boris. Paşii / Boris 
Vlăstaru. – Chişinău : Cartea mol-
dovenească, 1962. – 132 p.

*Vlăstaru, Boris. Popasuri : 
Povestiri / Boris Vlăstaru. – Chi-
şinău : Cartea moldovenească, 
1963. – 78 p.

*Vlăstaru, Boris. Strada / Boris 
Vlăstaru. – Chişinău : Cartea mol-
dovenească, 1972. – 151 p.

*Vlăstaru, Boris. Ştrengarii : 
Povestiri / Boris Vlăstaru. – Chi-
şinău : Cartea moldovenească, 
1965. – 92 p.

***
Vlăstaru (Wexler) Boris. Către 

cititorii mei basarabeni // Cuvân-
tul. – 2002. – Nr 43. – P. 3.      

Vlăstaru, Boris. Grea slujbă : 
Povestire / Boris Vlăstaru // Litera-
tura şi arta. – 1993. – 4 febr. – P. 4.

Vlăstaru, Boris. Rugăciune 
pentru cei morţi : Roman / Boris 
Vlăstaru // Basarabia. – 1992. – 
Nr 10. – P. 40-70.     

***
Boris Vlăstaru : Aniversare // 

Cuvântul. – 2002. – Nr 43. – P. 3.       
Comarovschi, P. Boris Vlăsta-

ru / P. Comarovschi // Profi luri lite-
rare. – Chişinău : [S. n.], 1972. – 
P. 126-129.      

Davâdic, G. Un scriitor care s-a 
născut şi a trăit în oraşul nostru : 
[Boris Vlăstaru] / G. Davâdic // Cu-
vântul. – 2002. – Nr 43. – P. 3.       

Proca, Nicolae. Despre Boris 
Vlăstaru // Proca, Nicolae. Rezina : 
Schiţă istorică / Nicolae Proca, 
Olga Proca. – Chişinău : Civitas, 
1999. – P. 58-59. 

Proca, Pavel. Patria este sim-
bolul unui răsărit de soare : [pro-
zatorul şi publicistul Boris Vlăs-
taru] / Pavel Proca // Cuvântul. – 

2002. – Nr 43. – P. 4.      
Prohin, Victor. Sursa de in-

spiraţie i-a rămas tot la Rezina : 
[Boris Vlăstaru] / Victor Prohin // 
Cuvântul. – 2002. – Nr 43. – P. 3.       

Prohin, Victor. Un scriitor care 
s-a născut şi a copilărit la Rezina : 
[Boris Vlăstaru] / Victor Prohin // Li-
teratura şi arta. – 1993. – 4 febr. – 
P. 4.

Natalia-Maria Șveţ                                                     



419

O c t o m b r i e

Maria SAGAIDAC
1942

Matematician, actriţă de 
cinema, doctor în ştiinţe fi -
zico-matematice şi profesor 
universitar. 

S-a născut la 20 octom-
brie 1942, la Cuhureştii de 
Sus, Floreşti. 
Şi-a făcut studiile la Fa-

cultatea de Fizică şi Ma-
tematică a Universităţii de 
Stat din Moldova (1959-
1964), la profesorii Con-
stantin Sibirschi şi Valentin 
Belousov. Continuă studiile 
de doctorat şi specializare 
la Institutul de Matematică 
al Academiei de Ştiinţe a 
URSS (1965-1967). Doctor 
în ştiinţe fi zico-matematice 
(1969). Şi-a susţinut teza 
de doctor habilitat cu tema 
„Jocuri diferenţiale cu dura-
ta fi xată” (1971). 

A activat în calitate de 
colaborator ştiinţifi c la In-
stitutul de Matematică al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (1971-1973); confe-
renţiar la Catedra de anali-
ză numerică şi optimizare 
a Universităţii de Stat din 
Moldova (1973-2001). 

A participat la Conferinţa 
II Unională „Teoria jocuri-
lor” (Vilnius, 1971), la Şcoa-
la Unională de Optimizare 
(Baku, 1975) şi Drohobîci 
(1983).

În calitate de actriţă de ci-
nema a debutat în 1968, la 
studioul „Moldova-fi lm”, 
în rolul tinerei spaniole 
Amparo din fi lmul regizo-
rului Emil Loteanu „Aceas-
tă clipă”. 

Evoluează în roluri dra-
matice, tragice şi de come-
die din operele dramaturgi-
ei clasice şi contemporane.

A interpretat roluri de re-
zonanţă: Viorica, în „Singur 
în faţa dragostei” (1969), 
Anca în „Ofi ţerul în re-
zervă” (1971), sora lui Ba-
turin în „Lăutarii” (1971), 
Djanina în „Pământ, Post-
restant” (1971), Catinca în 
„Toate dovezile împotri-
vă”, Nicuşor în „Nicuşor 
din tribul TV” (1975), Pearl 
în „Marc Twain contra”, 
Ilinca în „O întâmplare la 
festival” (1976), Oxana în 
„Şi veni va o zi” (1979), so-
ţia preşedintelui de colhoz 
în „Cum să devii celebru” 
(1984), Maria în „Bătăi în 
uşă” (1989) etc. 

A jucat şi în câteva fi l-
me televizate: „Mioriţa”, 
„Mama şi fi ul”, „Frate-
le meu, Iuda”, „Doamna 
cu nouă vieţi” etc. În anul 
2015, a fost distribuită în 
primul scurtmetraj de fi cţi-
une „Raisa”,  regizat de Pa-
vel Cuzuioc.

Laureată a concursului 
„Antena de Aur”. A fost de-
corată cu titlul onorifi c Ma-
estru în Artă al Republicii 
Moldova (1997). Cetăţean 
de Onoare al comunei de 
baştină Cuhureştii de Sus.

    A se vedea şi articolul din  
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 285-286; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 249.      

      

nal de creaţie al copiilor şi 
adolescenţilor din Chişinău 
(1991-2002), director eco-
nomic al Teatrului Drama-
tic Rus „Anton P. Cehov” 
(2002-2011). A activat în 
calitate de cercetător ştiin-
ţifi c al Institutului Patrimo-
niului Cultural al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei 
(2011-2015). 

A evoluat în rolurile: Va-
necika în „Doctorul Aumă-
doare” de I. Morozov, Ara-
mis în „Cei trei muşchetari” 
de V. Basner, dans spaniol, 
dans maghiar, dans napoli-
tan în „Lacul lebedelor” de 
P. Ceaikovski, dans francez 
în „Spărgătorul de nuci” 
de P. Ceaikovski, prietenul 
lui Albert în „Giselle” de 
A. Adam, Prinţul Fortione, 
Prinţul Hohlik în „Frumoa-
sa din pădurea adormită” 
de  P. Ceaikovski. 

A montat spectacolele:  
„Albinuţa şi păianjenul” de 
E. Rubanova (Celiabinsk, 
1956), „Vulturelul” de M. 
Liuboviţki (Chişinău, 1957). 

I-a fost conferit titlul 
de Lucrător emerit al cultu-
rii din RSSM  (1983).     

                         

Bibliografi e:
Dănilă, Aurelian. Teatrul Naţi-

onal de Operă şi Balet : 50 ani / 
Aurelian Dănilă, Elfrida Coroliov ; 
fot.: Veaceslav Sologub ; red.-
coord.: Nicolae Aga. – Chişinău : 
Prut Internaţional, 2007. – 312 p.    

***
Coroliov, Elfrida. Aga Nicolae // 

Coroliov, Elfrida. Baletul moldove-
nesc : Actori, roluri, spectacole : 
[Enciclopedie] / Elfrida Coroliov, 
Nicolae Aga ; Academia de Şti-
inţe a Moldovei ; red.: Tamara 
Osmochescu. – Chişinău : Bibli-
oteca Ştiinţifi că Centrală „Andrei 
Lupan”, 2015. – P 9. 

Natalia-Maria Șveţ                                                     
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Bibliografi e selectivă:
Sagaidac, Maria. Cercetări 

operaţionale / Maria Sagaidac, 
Valeriu Ungureanu. – Chişinău : 
CEP USM, 2004. – 296 p.

***
Cuzuioc, Ion. „Această clipă” – 

o veşnicie : [despre Maria Sa-
gaidac : actriţă, docent, doctor 
în ştiinţe matematice, pedagog] / 
Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 
2012. – 18 oct. – P. 1. 

Epelbaum-Marcenco, Brun-
ghilda. Portretul Mariei Sagaidac / 
Brunghilda Epelbaum-Marcenco // 
Galeria de sculptură contempo-
rană. – Chişinău : [S. n.], 2008. – 
P. 93. 

Maria Sagaidac : [actriţă, Ma-
estru în Artă] // Moldova – Film. – 
Chişinău : [S. n., s. a.]. – P. 15. 

Rîpeanu, Bujor T. Sagaidac 
Maria // Rîpeanu Bujor T. Cinema-
tografi ştii : 2345 cineaşti, actori, 
critici şi istorici de fi lm şi alte per-
soane şi personalităţi care au avut 
de-a face cu cinematograful din 
România sau care sunt originare 
de pe aceste meleaguri / Bujor T. 
Rîpeanu. – Bucureşti : Meronia, 
2013. – P. 499.

Roşca, Denis. Sagaidac Maria  // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 492-495. 

Sagaidac Maria  // Institutul de 
Matematică şi Informatică : File 
din istorie : [40 de ani]. – Chişinău : 
Tipografi a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, 2004. – P. 279. 

Ţarălungă, Ecaterina. Sagai-
dac Maria  // Ţarălungă, Ecate-
rina. Enciclopedia identităţii ro-
mâneşti. Personalităţi / Ecaterina 
Ţarălungă. – Bucureşti : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 690.

Ungureanu, Larisa. Maria Sa-
gaidac // Ungureanu, Larisa. Por-
trete în timp : Oameni de teatru şi 
fi lm / Larisa Ungureanu. – Chişi-
nău : Lumina, 2012. – P. 58-61. 

Natalia-Maria Șveţ                                                     

Anatolie TARAN
1962

 
Medic, chirurg plastician, 

doctor habilitat în medi-
cină, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c.

S-a născut la 20 octom-
brie 1962, în satul Visoca, 
r-nul Donduşeni. 

Între anii 1970-1980 şi-a 
făcut studiile la Şcoala me-
die de cultură generală din 
satul natal. După absolvirea 
şcolii şi-a continuat studi-
ile la Institutul de Stat de 
Medicină din Chişinău (azi 
Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N. 
Testemiţanu”) (1980-1987).

A făcut ordinatura clini-
că, profi l Traumatologie, la 
Spitalul Republican de Tra-
umatologie (1986-1987).

Se specializează prin in-
ternatură în traumatologie 
şi a începe activitatea în ca-
litate de medic ordinator la 
Centrul Republicvan de Le-
ziuni Termice (1987-1989).

Între anii 1988-1992 ur-
mează studiile de doctorat 
la Institutul de Chirurgie 
„A. V. Vişnevschi” al Aca-
demiei de Ştiinţe Medicale a 
Federaţiei Ruse. 

În 1992 a susţinut teza de 
doctor în medicină cu tema: 
„Profi lactica, diagnosticul 
şi tratamentul afecţiunilor 
tractului gastrointestinal la 
pacienţii cu leziuni termice 
profunde vaste”. În 2007 

a susţinut şi teza de doctor 
habilitat cu tema: „Trata-
mentul chirurgical activ 
precoce în profi laxia şi tera-
pia afecţiunilor viscerale la 
pacienţii cu leziuni termice 
grave”. 

Activitatea profesională 
şi-a început-o în calitate de 
asistent (1992-1998), confe-
renţiar (1998-2005) şi profe-
sor universitar (din 2009) la 
Catedra de ortopedie şi tra-
umatologie a Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu”. 

Între anii 1992-1995 şi-a 
exercitat funcţia de şef  al 
Centrului Republican de 
Leziuni Termice şi din 2010 
a fost numit în funcţia de 
director al Spitalului Clinic 
Republican de Ortopedie şi 
Traumatologie. 

A participări la multiple 
specializări în străinătate: 
Centrul de chirurgie plasti-
că (1989); Centrul de chi-
rurgie plastică or. Harkov 
(1993); Centrul de chirurgie 
plastică А.V. Vişnevschii 
or. Moscova (1998); Cen-
trul de chirurgie plastică 
or. Lisabona, Portugalia 
(2002); Centrul de chirurgie 
plastică or. Iaşi, România 
(2002); Centrul de chirurgie 
plastică or. Michigan, SUA 
(2005).

Bibliografi e:
Taran, Anatolie. Expandarea 

tisulară : Tehnici chirurgicale şi 
rezultate (elaborare metodică) / 
Anatolie Taran, Eugeniu Gapo-
nenco, Nicolae Caproş. – Chişi-
nău : [S. n.], 2016. – 26 p.  

Taran, Anatolie. Tratamentul 
chirurgical activ precoce în profi la-
xia şi terapia afecţiunilor viscerale 
la pacienţii cu leziuni termice gra-
ve / Taran Anatolie. –  Chişinău : 
[S. n.], 2007. – 238 p.

Taran,  Anatolie. Traumatismul 
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grav combustional (tratamentul 
activ chirurgical precoce, profi la-
xia, pronosticul şi terapia afecţiu-
nilor viscerale) / Anatolie Taran ; 
coord.: Filip Gornea. – Chişinău : 
Universitatea de Stat de Medici-
nă şi Farmacie „N.Testemiţanu”, 
2007. – 152 p. 

Trofăilă, Vasile. Instituţia medi-
co-sanitară publică „Spitalul clinic 
de traumatologie şi ortopedie” la 
50 de ani / aut.-alcăt.: Vasile Tro-
făilă ; red.: Anatolie Taran [et al.]. – 
Chişinău : [S. n.], 2014. – 240 p.

***
Taran Anatolie. Aspecte bioe-

tice în terapia arsurilor / Anatolie 
Taran, Victoria Federiuc // Să-
nătatea, medicina şi bioetica în 
societatea contemporană : studii 
inter şi pluridisciplinare = Health, 
medicine and bioethics in contem-
porary society : Inter- and Pluri-
disciplinary Studies. – Chişinău : 
[S. n.], 2019. – P. 32-38.  

Taran, Anatolie. Instituţia medi-
co-sanitară publică Spitalul Clinic 
de Traumatologie şi Ortopedie / 
Anatolie Taran, Vasile Trofăilă // 
Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2014. – 
Nr 2. – P. 5-8.  

***
Anatol Taran // Localităţile Re-

publicii Moldova. Vol. 15: Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. – 
Chişinău : [S. n.], 2017. – P. 281.   

Baciu, Gheorghe. Taran Ana-
tol // Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenţi ai USMF 
„Nicolae Testemiţanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : [S. n.], 2012. – 
P. 283-284.

Maria S. Ciobanu

Anton BORȘ
1932-?

Lingvist, lexicograf  şi le-
xicolog, doctor în fi lologie, 
cercetător ştiinţifi c.

S-a născut la 22 octom-
brie 1932 în Buiucanii 
Vechi, Chişinău. 

În 1949 a absolvit şapte 
clase a şcolii de băieţi, iar în 
1952 Şcoala medie nr. 4 din 
Chişinău.

Între anii 1952-1957 şi-a 
continuat studiile la Facul-
tatea de Istorie, Limbă şi 
Literatură a Universităţii de 
Stat din Chişinău.

În 1967 a susţinut teza de 
doctor în fi lologie la Insti-
tutul de Limbă şi Literatu-
ră al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei cu tema „Aspecte 
lexicosemantice şi stilistice 
ale interjecţiilor şi onoma-
topeelor în limba română”. 

După absolvirea facultă-
ţii şi-a început activitatea 
profesională la Filiala Aca-
demiei de Ştiinţe din Mos-
cova, fi lială devenită ulteri-
or Academia de Ştiinţe din 
Moldova, Sectorul de lexi-
cologie şi lexicografi e al In-
stitutului de Istorie, Limbă 
şi Literatură. Şi-a consacrat 
întreaga viaţă şi activitate 
domeniului de cercetare: le-
xicologia.

În cadrul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei a trecut 
toate treptele ierarhiei ştiin-
ţifi ce: laborant (1957), labo-

rant superior (1958-1961), 
cercetător ştiinţifi c inferior 
(1961-1974), cercetător şti-
inţifi c superior (1974-1986), 
cercetător ştiinţifi c coordo-
nator (1986-prezent). 

Activităţile ştiinţifi ce ale 
savantului s-au axat pre-
ponderent pe domeniul 
lexicografi e. În 55 de ani 
de activitate a participat ca 
autor sau coautor, redactor 
sau coredactor la elaborarea 
a peste 30 de lucrări lexico-
grafi ce de valoare, cum ar 
fi : „Dicţionarul ortogra-
fi c al limbii moldoveneşti” 
(1965), „Dicţionar expli-
cativ al limbii moldove-
neşti” (DELM) în 2 volume 
(1977 vol. I, 1985 vol. II), 
„Dicţionar rus-moldove-
nesc” (DRM) în 3 volume 
(1976, 1981, 1999), „Dic-
ţionar rus-român” (DRR), 
şi „Dicţionar român-rus” 
(DRR) în colaborare, tipărit 
în mai multe ediţii, „Dicţi-
onar rus-român sinonimi-
zat” (DRR sinonimizat) în 
2 volume (vol. I, 2005). În 
2005 a editat „Dicţionar ro-
mân-rus de sinonime”, iar 
în 2009 „Mic Dicţionar de 
cuvinte şi expresii celebre” 
(2009), şi „Dicţionar de si-
nonime al limbii române” 
(2014, 2018) ş.a. 

Concomitent cu activita-
tea de cercetare a desfăşurat 
şi activitate didactică în ca-
drul Universităţii Pedago-
gice de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău, ţinând cursuri 
de lexicologie şi lexicogra-
fi e: „Lexicologia limbii ro-
mâne”; curs de gramatică 
la Universitatea de Stat din 
Moldova. 

A fost mai bine de peste 
30 de ani preşedinte al Co-
misiei de Stat pentru exame-
nele de absolvire la Univer-
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sitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”, Univer-
sitatea Pedagogică din Tiras-
pol cu sediul la Chişinău.

A participat la diverse 
conferinţe şi simpozioane 
ştiinţifi ce republicane şi in-
ternaţionale. A făcut parte 
din colegiul de redacţie al 
„Revistei de lingvistică şi 
ştiinţă literară”, membru 
al Consiliului Ştiinţifi c al 
Institutului de Filologie al 
AŞM. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 300-301.

Bibliografi e selectivă:
Borş, Anton. Breviar de maxi-

me şi meditaţii / concept : Anton 
Borş. – Chişinău : Profesional 
Service, 2012. – 282 p.

Borş, Anton. Dicţionar de si-
nonime al limbii române / Anton 
Borş, Tamara Pahomi, Claudia 
Rusu [et al.] ; coord.: Ana Vulpe. – 
Chişinău : Farmec-Lux, 2014. – 
304 p.

Borş, Anton. Dicţionar român-
rus de sinonime : (Cuvinte şi sin-
tagme) / Anton Borş. – Chişinău : 
Litera Internaţional, 2005. – 444 p.

Borş, Anton. Mic dicţionar de 
cuvinte şi expresii celebre / con-
cept: Anton Borş. – Chişinău : [S. 
n.], 2009. – 214 p.

***
Borş, Anton. Plină cu poame, 

basmaua lui Vasile Coroban / 
Anton Borş // Literatura şi arta. – 
1998. – 1 oct. – P. 4.

Borş, Anton. Rugă întru amin-
tirea luminoasă a academicianului 
Nicolae Corlăteanu / Anton Borş // 
Colocviul naţional cu participare 
internaţională „Filologia modernă : 
Realizări şi perspective în context 
european”. – Chişinău : [S. n.], 
2017. – P. 41-44.  

Borş, Anton. 72 de ani de anxi-
etate şi criză morală : [represiunile 
din 1940] / Anton Borş // Literatura 
şi arta. – 2013. – 21 mar. – P. 3.  

***
Anton Borş // Localităţile Repu-

blicii Moldova : Itinerar documen-
tar-publicistic ilustrat . Vol. 3. – 

Chişinău : [S. n.], 1999. – P. 605. 
Onofraş, Maria. Lexicologul 

Anton Borş la 80 de ani / Maria 
Onofraş // Buletin de Lingvistică. – 
2012. – Nr 13. – P. 112-114.   

Pahomi, Tamara. O viaţă con-
sacrată lexicografi ei : [Anton Borş – 
octogenar] / Tamara Pahomi // 
Philologia. – 2012. – Nr 13. – P. 
179-180.

Maria S. Ciobanu

Maria 
BRIEDE-MACOVEI

1947-2017

Poetă, publicistă, eseistă, 
jurnalistă şi traducătoare, 
stabilită la Riga, Letonia, 
originară din Basarabia.

S-a născut la 22 octom-
brie 1947, în comuna Sa-
rata-Răzeşi, jud. Leova. A 
decedat la 18 iulie 2017, la 
Riga, Letonia.

În 1949 familia sa a fost 
deportată în Siberia.

Între anii 1953-1957 a 
frecventat Şcoala primară 
din Haracatul, unde a studi-
at în limba rusă, r-nul Zaie-
graievo (Republica Sovieti-
că Bureat-Mongolă). După 
reabilitare (1957), familia 
se repatriază în satul natal, 
unde şi-a continuat studiile 
la Şcoala din Sarata-Răzeşi 
în limba română.

A studiat la Facultatea de 
Filologie a Universităţii de 
Stat din Moldova (1965-
1970).

După absolvirea facultă-
ţii şi-a început activitatea 
în calitate de colaborator 

ştiinţifi c superior la Muzeul 
Literar din Chişinău (1970-
1974). În 1974 s-a căsătorit 
cu poetul leton Leons Brie-
dis şi se stabileşte la Riga, 
Letonia.

Între anii 1974-1985 a ac-
tivat la Biblioteca Naţională 
din Riga în calitate de redac-
tor. Ulterior a fost bibliote-
cară la Uniunea Scriitorilor 
din Letonia (1985-1987).

Din 1986 s-a implicat 
activ în procesele de luptă 
pentru independenţă naţio-
nală din Letonia şi Moldo-
va. A fondat Societatea de 
Cultură Română „Dacia” 
din Letonia, pe care a con-
dus-o până la deces. A fost 
iniţiatoarea fondării Asoci-
aţiei Societăţilor de Cultură 
din Letonia.

Între anii 1987-1995 a 
fost corespondentă, (titu-
lară şi netitulară), la ziarul 
parlamentar „Sfatul Tării” 
şi Radioul Naţional.

În 1989, împreună cu 
soţul său, Leons Briedis, a 
editat primul număr al pu-
blicaţiei „Glasul” la Riga, 
care pentru prima oară (în 
decursul celor 50 de ani de 
ocupaţie) s-a editat în gra-
fi e latină. Din 1991 a fost 
corespondentă la postul de 
radio „Europa Liberă”.

În 1994 a înregistrat sta-
tutul „Parohiei române la 
Riga”. Împreună cu poetul 
Leons Briedis, a fondat la 
Riga editura private „Mi-
nerva” şi revista de culturo-
logie „Kentaurs” (Centau-
rul) (1992).

A scris versuri în limba 
română şi în limba leto-
nă. S-a editat la Chişinău şi 
la Riga. A publicat versuri, 
eseuri, publicistică, articole, 
atât în mass-media din Mol-
dova, cât şi în cea din Leto-
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nia. Paralel continuă să scrie 
versuri şi să traducă din le-
tonă în română şi invers. În 
1991 a editat culegerea de 
versuri „În singurătatea cu-
vintelor”, prefaţată de Ana 
Blandiana.Tot în 1991, la 
Chişinau, la Editura Hype-
rion, a publicat traducerea 
„Daine letone”. 

A semnat: „În singură-
tatea cuvintelor” (versuri 
în limba română, 1991), 
„Varda kardinajums” (ese-
uri în limba letonă, 1997), 
„Augsupkritiens” („Căde-
re în sus”, versuri în limba 
letonă, 1999) ş.a. În 2008 a 
publicat la Riga monografi a 
„Muziga Tagadne” („Pre-
zent infi nit şi Etern”). 

Ultimii ani de viaţă (2010-
2018) i-a consacrat lucrului 
la studiul fundamental, înti-
tulat „Descoperirea Viito-
rului”: Tratat de viitorolo-
gie în trei volume, în limba 
letonă. Primul volum a fost 
publicat în 2010. Conco-
mitent a lucrat şi la volu-
mul de versuri „Vâlvătaie” 
(aproximativ 120 de poezii), 
pe care soţul le-a tradus în 
letonă. 

Autoarea a publicat ne-
numărate articole în presa 
din Letonia: „Diena”,  „Ne-
atkariga Rita Avize, „La-
brit”, „Literatura un 
Maksla”, „Literatura. Maksla 
un Me”, „Kentaurs XXI” 
ş.a. A colaborat şi la publi-
caţii periodice din Moldova: 
„Literatura şi Arta”, „Sfatul 
Ţarii”, „Nistru” ş.a.

În 1995 parlamentul le-
ton i-a conferit cetăţenie le-
tonă, „Pentru merite deose-
bite”. În acelaşi an a devenit 
membru al Comitetului 
consultativ, condus de pre-
şedintele Republicii Letone.

În 2016 Maria Briede-

Macovei şi Leons Briedis 
au fost distinşi cu medalia 
„Meritul Civic” prin Decre-
tul Preşedintelui Republicii 
Moldova, în semn de înaltă 
apreciere pentru contribu-
ţia la dezvoltarea relaţiilor 
moldo-letone de prietenie 
şi merite în aprofundarea 
legăturilor interculturale.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. - P. 301.

Bibliografi e selectivă:
Briede-Macovei, Maria. Augsu-

pkritiens – Cădere în sus : Versuri / 
Maria Briede-Macovei. – Riga : Mi-
nerva, 1999. – 90 p.

Briede-Macovei, Maria. Daine 
letone / Select., note şi coment.: 
M. Briede-Macovei ; trad. din 
lb.let.: M. Briede-Macovei. – Chi-
şinău : Hyperion, 1991. – 145 p.

Briede-Macovei, Maria. Mu-
ziga Tagadne – Prezent infi nit şi 
Etern / Maria Briede-Macovei. – 
Riga : Minerva, 2008. – 317 p.

Briede-Macovei, Maria. Vâlvă-
taie = Blăzma : Poezie / Maria Brie-
de-Macovei. – Băile Olăneşti : Ed. 
Mircea cel Bătrân, 2018. – 216 p.

***
Briede-Macovei Maria // Dicţio-

narul scriitorilor români din Basa-
rabia 1812-2006. – Chişinău : Prut 
Internaţional, 2010. – P. 60.

Briede-Macovei Maria // Iubire 
de metaforă . Vol. 1. – Chişinău : 
[S. n.], 2001. – P. 344-349.

Cimpoi, Mihai. Briede-Macovei 
Maria // Mihai Cimpoi. O istorie 
deschisă a literaturii române din 
Basarabia / Mihai Cimpoi. – Chi-
şinău , 1997. – P. 251. 

Manoil, Alexandru. Briede-Ma-
covei Maria / Manoil, Alexandru. 
88 & 333 copământeni / Alexan-
dru Manoil. – Cahul : Labirint, 
2016. – P. 530-531.

Maria S. Ciobanu

Parascovia BEREJNOI
1902-1970

Doctor habiliitat în ştiinţe 
agricole, cercetător ştiinţi-
fi c în domeniul alimentaţiei 
animalelor domestice, pro-
fesor universitar.

S-a născut la 28 octom-
brie 1902, în satul Stulnevo, 
reg. Zaporojie, Ucraina. A 
decedat în 1970, la Chişinău.

În 1925 a absolvit Institu-
tul Agricol din Kemeneţk-
Podolsk, după care a urmat 
cursurile pedagogice la Sec-
ţia de zootehnie de pe lângă 
Institutul Agricol din Kiev 
(1926).

În 1940 a susţinut teza 
de doctor în ştiinţe agrico-
le la Institutul Agricol din 
Omsk.

În 1954 a susţinut teza de 
doctor habilitat în ştiinţe 
agricole la Institutul Unio-
nal de Zootehnie din Chi-
şinău şi în 1956 a obţinut 
titlul de profesor.

Între anii 1927-1929 a 
desfăşurat activitate didac-
tică în şcolile profesionale 
zootehnice din Nicolaev 
şi Kiev. Ulterior a activat 
în calitate de asistent la 
Catedra de alimentaţie a 
animalelor domestice a In-
stitutului de Selecţie şi Se-
minologie din Maslovsk, 
reg. Kiev (1929-1931), do-
cent interimar la aceeaşi ca-
tedră a Institutului Agricol 
din Poltava (1931-1934), 
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colaborator ştiinţifi c superi-
or la Institutul de Cercetări 
Ştiinţifi ce din Novosibirsk 
(1935-1936), şef  de Catedră 
de zootehnie a Institutului 
Agricol din Ciuvaşia (1936-
1945). 

Din 1945 se stabileşte la 
Chişinău şi ocupă funcţia 
de docent al Catedrei de 
alimentaţie a animalelor do-
mestice la Institutului Agri-
col din Chişinău (azi Uni-
versitatea Agrară de Stat 
din Moldova). În scurt timp 
a preluat funcţia de şef  al 
acestei catedre, pe care a 
condus-o până în 1962. În-
tre anii 1947-1948 a exer-
citat şi funcţia de decan al 
Facultăţii de Zootehnie. 

Între anii 1951-1962 a 
fost director al Staţiunii ex-
perimentale în zootehnie 
din Chişinău.

Pe timpul activităţii de 
două decenii în cadrul Uni-
versităţii Agrare de Stat din 
Moldova, a contribuit la 
consolidarea bazei didacti-
ce şi materiale a facultăţii. 
A creat o bază de instruire 
practică a studenţilor şi de 
cercetare în cadrul Staţiunii 
experimentale în zootehnie. 
Concomitent cu activita-
tea didactică a desfăşurat 
şi cercetarea ştiinţifi că. A 
efectuat studii şi cercetări 
în domeniul alimentaţiei 
animalelor domestice. A 
elaborat şi a implementat 
în gospodăriile zootehni-
ce conveierul verde pentru 
porcine şi vitele mari cor-
nute, sistemele moderne de 
întreţinere şi alimentaţie a 
animalelor. Rezultatele cer-
cetărilor se regăsesc în lu-
crările scrise şi editate cum 
sunt: „Podgotovka kormo-
vk skarmlivaniû ” (1947), 
„Zelenyj konvejer dlâ svinej 

i ego ispol’zovanie” (1950), 
„Otkorm svinej Moldav-
skoj cernoj porodnoj grup-
py” (1950) ş.a.

Pentru contribuţia la dez-
voltarea sectorului zoo-
tehnic din republică a fost 
apreciată cu ordine: „In-
signa de Onoare” (1949), 
„Drapelul roşu de Muncă” 
(1957). 

Bibliografi e:
*Berejnaia, Parascovia. Îngră-

şarea vitelor mari cornute cu bor-
hot şi silos de popuşoi / Parasco-
via Berejnaia. – Chişinău : [S. n.], 
1958. – 14 p.  

*Berejnaia, Parascovia. Pre-
gătirea nutreţurilor pentru hrănirea 
animalelor gospodăriei săteşti / 
Parascovia Berejnaia. – Chişinău : 
[S. n.], 947. – 64 p.

*Berejnaia, Parascovia. Pre-
gătirea silosului combinat pentru 
porci / Parascovia Berejnaia. – 
Chişinău, 1962. – 11 p.

*Berejnaia, Parascovia. Pro-
ducerea nutreţurilor : lecţii pentru 
cursurile zootehnice de trei ani / 
Parascovia Berejnaia. – Chişinău : 
[S. n.], 1951. – 82 p. 

***
 Turiţă, Sava. Berejnoi Paras-

covia // Turiţă, Sava. Profesorii 
universitari ai Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova : 1933-2008 : 
Dicţionar istorico-biografi c / Sava 
Turiţă. – Chişinău : UASM, 2008. – 
P. 15-16.

Maria S. Ciobanu

 Mihai MORĂRAȘ
1942

Publicist, poet şi eseist, 
originar din Bucovina de 
Nord.

S-a născut la 28 octom-
brie 1942, în suburbia Roşa 
din or. Cernăuţi, într-o fa-
milie de etnici români.

În 1950 s-a înscris în clasa 
întâi la unica Şcoală româ-
nească nr. 10 cu studii me-
dii din Cernăuţi, pe care o 
absolvă în 1960. Şi-a conti-
nuat studiile la o şcoală de 
meserii, primind califi ca-
rea de sudor electric şi cu 
gaze. În 1962 a fost angajat 
la Uzina constructoare de 
maşini pentru industria pe-
trolieră din Cernăuţi. După 
şase luni a fost înrolat în ar-
mata activă pentru trei ani 
(1962-1965).

Între anii 1965-1970 şi-a 
făcut studiile la Universi-
tatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Filologie şi 
Jurnalism. În timpul stu-
denţiei a fost preşedintele 
Cenaclului literar universi-
tar „Mihai Eminescu”. Şi-a 
început activitatea la primul 
Post de radio pentru tineret 
„Luceafărul” (1966-1970).

După absolvirea facultă-
ţii (1970), şi-a început ac-
tivitatea de jurnalist în mai 
multe funcţii: şef  de secţie 
la ziarul republican „Viaţa 
satului” (1971-1997), re-
porter la ziarul municipal 
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„Capitala” (2001), redactor-
şef  la ziarul Universităţii de 
Stat din Moldova „Univer-
sitatea”, unde activează şi în 
prezent (2001-prezent). 

Primele încercări poetice 
au fost în timpul pe când 
era elev prin clasa IX-X-a, 
şi au fost date la tipar în-
drumat fi ind de către Vasile 
Leviţchi, la ziarul regional 
„Zorile Bucovinei”.

A debut editorial cu vo-
lumul „Lacrima develo-
pată” (2002). Ulterior s-a 
preocupat de publicistică, 
adunând o galerie de 33 
de eseuri despre personali-
tăţi de vază din Basarbia în 
volumul „Rădăcinile rămân 
acasă” (2002). A mai sem-
nat: „Cioplitorul de mituri” 
(2007), „Răzbunătorul – eu 
pe mine însumi” (2007), 
„101 poeme” (2012), „Clipa 
de după amiază” (2012) ş.a. 
Versurile sale se regăsesc în 
antologii de poezie editate 
la Cernăuţi, Chişinău, Kiev, 
Bucureşti.

A publicat eseuri şi versuri 
în mai multe publicaţii peri-
odice, printre care: „Glasul 
Bucovinei”, „Moldova”, 
„Femeia Moldovei”, „Nis-
tru”, „Literatura şi arta” ş.a.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor şi al Uniunii Jurnaliş-
tilor din Moldova.

Premiul Salonului Inter-
naţional de Carte Româ-
nească, pentru volumul 
„Rădăcinile rămân acasă” 
(2002). 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău. – 2011. – P. 250.

Bibliografi e selectivă:
Materialele Congresului Mon-

dial al Eminescologilor „Cosmo-
sul Eminescian” : Ediţia a 8-a, 

1-3 septembrie 2019, Chişinău / 
Director onorifi c : Mihai Cimpoi ; 
consiliul şt.: Eugen Simion [et al.] ; 
red.-coord.: Mihai Morăraş. – Chi-
şinău : Labirint, 2019. – 74 p.

Morăraş, Mihai. Cioplitorul de 
mituri / Mihai Morăraş ; desene: 
Ana Manole. –  Chişinău : Recla-
ma, 2007. – 148 p.

Morăraş, Mihai. Clipa de după 
amiază / Mihai Morăraş. – Chişi-
nău : Pontos, 2012. – 195 p. 

Morăraş, Mihai. 101 poeme / 
Mihai Morăraş. – Bucureşti : Bio-
dova, 2012. – 109 p. 

Morăraş, Mihai. Răzbunătorul eu 
pe mine însumi / Mihai Morăraş. – 
Chişinău : Reclama, 2007. – 320 p. 

Morăraş, Mihai.  Viaţa, ca un 
solo de vioară : Dialog la focul din 
vatră / Mihai Morăraş ; intervievat 
de Vasile Tărâţeanu. – Chişinău : 
CEP USM, 2014. – 168 p.

***
Morăraş, Mihai. Armonia uni-

versului cromatic : [creaţia lui Le-
onid Popescu] / Mihai Morăraş // 
Literatura şi arta. – 2016. – 
19 mai. – P. 6. 

Morăraş, Mihai. Cel mai iubit 
dintre... scriitori : [despre poetul 
Nicolae Dabija] / Mihai Morăraş // 
Literatura şi arta. – 2015. – 
23 iul. – P. 2.  

Morăraş, Mihai. Întâmplările lui 
Iulian Filip / Mihai Morăraş // Lite-
ratura şi arta. – 2019. – 7 febr. – 
P. 4. 

Morăraş, Mihai. Lumina golului 
suplinit de liră : [despre creaţia po-
etei Lidia Grosu] / Mihai Morăraş // 
Literatura şi arta. – 2016. – 3 mar. – 
P. 4.  

Morăraş, Mihai. Rostul şi înăl-
ţarea unui destin : [Mihai Morăraş 
în dialog cu maestrul Iurie Bra-
şoveanu] / Mihai Morăraş, Iurie 
Braşoveanu // Literatura şi arta. – 
2017. – 4 mai. – P. 6.

Morăraş, Mihai. Un drum către 
interiorul nostru : [expoziţia „Doină 
şi Dor” a grafi cianului Parascheva 
Matciac, desfăşurată în incinta ga-
leriei Centrului Academic Interna-
ţional „Eminescu” din Chişinău] / 
Mihai Morăraş // Literatura şi 
arta. – 2019. – 7 noiem. – P. 6.

Morăraş, Mihai. Vom reveni la 
matricea fi inţării noastre! : [reuni-
rea Basarabiei cu România] / Mi-
hai Morăraş // Literatura şi arta. – 
2016. – 31 mar. – P. 3. 

***
Belicov, Serafi m. Carpaţii şi 

Prutul din noi : [crâmpeie din viaţa 

şi activitatea scriitorului Mihai Mo-
răraş] / Serafi m Belicov. – Chişi-
nău // Literatura şi arta. –  2012. – 
25 oct. – P. 5.

Cimpoi, Mihai. Mihai Morăraş 
în augusta umbră a lui Eminescu / 
Mihai Cimpoi //   Literatura şi 
arta. – 2016. – 19 mai. – P. 4.

Cimpoi, Mihai. Viaţa în două 
registre : [despre Mihai Morăraş] / 
Mihai Cimpoi. –    Literatura şi 
arta. – 2018. – 4 oct. – P. 4. 

Dabija, Nicolae. Tinereţea, ca 
stare de spirit : [scriitorul Mihai 
Morăraş la 70 de ani] / Nicolae Da-
bija // Literatura şi arta. – 2012. – 
25 oct. – P. 5. 

Morăraş Mihai // De la Cernăuţi 
la vale…: fi şiere biobibliografi ce / 
alcăt.: Cataranciuc Sergiu [et al]. – 
Chişinău : CEP USM, 2014. – 
P. 153-157.

Morăraş Mihai // Iubire de me-
taforă . Vol. 2. – Chişinău : [S. n.], 
2001. – P. 270-274.

Tărâţeanu, Vasile. Omul cetă-
ţii şi al poeziei : [Mihai Morăraş] / 
Vasile Tărâţeanu //   Literatura şi 
arta. – 2012. – 20 dec. – P. 5. 

Maria S. Ciobanu
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Mihail POPOVICI
1942

Medic, specialist în cardi-
ologie şi biochimie, doctor 
habilitat în medicină, profe-
sor universitar, membru ti-
tular al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei.

S-a născut la 29 octom-
brie 1942, în s. Podoima, r-
nul Camenca, Transnistria.

În 1965 a absolvit Facul-
tatea de Medicină Generală 
la Institutul de Medicină din 
Chişinău (azi Universitatea 
de Stat de Medicină şi Far-
macie „N.Testemiţanu”). A 
continuat studiile de docto-
rat timp de trei ani la aceeaşi 
instituţie. În 1970, a susţi-
nut teza de doctor în ştiinţe 
medicale şi, în 1986, susţine 
teza de doctor habilitat în 
ştiinţe medicale la Centrul 
Ştiinţifi c Unional de Cardi-
ologie din Moscova. 

În 1990 a obţinut titlul de 
profesor universitar în car-
diologie, Comisia Superioa-
ră de Atestare a URSS din 
Moscova.

Între anii 1971-2010 a 
efectuat multiple stagii în 
străinătate: Germania, Ru-
sia, România, Italia, Franţa, 
Spania, Elveţia, SUA ş.a.

După absolvirea facultă-
ţii şi-a început activitatea în 
calitate de asistent, confe-
renţiar la Catedra biochimie 
de la USMF (1968-1977). 
Ulterior a deţinut funcţia de 

şef  al Sectorului clinic-ex-
perimental de cardiologie al 
USMF (1977-1983).

În 1984, împreună cu 
academicianul V. Anestia-
di, a fondat Institutului de 
Cercetări Ştiinţifi ce în Car-
diologie al Ministerului Să-
nătăţii din Moldova, al cărui 
director a devenit (1984-
1988). Ulterior a deţinut 
funcţia de director general 
al Institutului de Cercetări 
Ştiinţifi ce în Medicină Pre-
ventivă şi Clinică al Minis-
terului Sănătăţii al Repu-
blicii Moldova (instituţie 
formată prin comasarea a 
patru instituţii de cercetare: 
Institutul de Cardiologie, 
Institutul de Ftiziologie, 
Institutul de Oncologie şi 
Institutul de Igienă şi Epi-
demiologie din Republica 
Moldova) (1988-1997).

A exercitat funcţia de di-
rector general al Institutului 
de Cardiologie al Ministe-
rului Sănătăţii al Republicii 
Moldova (anii 1997-2014). 

Din 2014-prezent este 
vicedirector, conducătorul 
Clinicii de Cardiologie In-
tervenţională, IMSP Insti-
tutul de Cardiologie al Mi-
nisterului Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale al Re-
publicii Moldova. 

Pe parcursul a peste trei-
zeci de ani de activitate a 
efectuat ample studii clini-
ce şi experimentale asupra 
afecţiunilor toxice de mi-
ocard, determinate de uti-
lizarea excesivă a toxicelor 
agricole în spaţiul Republi-
cii Moldova, prin care s-au 
demonstrat implicaţiile des-
tructive ale pesticidelor în 
raport cu muşchiul cardiac. 
A realizat ample cercetări în 
domeniul cardiologiei ex-
perimentale în conexiune 

cu problemele clinice şi în 
profi laxia bolilor cardiovas-
culare. 

A fost director coordona-
tor al Programului de Inter-
venţie Naţională Integrată 
împotriva bolilor nontrans-
misibile (CINDI) (2005-
2012). Conform acestui 
program au fost desfăşura-
te activităţi de ameliorare a 
sănătăţii prin prevenirea şi 
reducerea factorilor de risc 
morbid. Prin implicarea 
savantului, ideologia medi-
cinii preventive a devenit 
nucleul Programului Naţi-
onal de Sănătate, în care se 
redirecţionează accentele 
spre medicina care are ten-
dinţa de a preveni maladiile 
pe toate căile posibile. Ex-
perienţa Moldovei în acest 
domeniu a fost apreciată 
înalt, iar Mihai Popovici, 
Directorul Programului 
CINDI în Moldova, a fost 
investit în funcţia de con-
sultant în echipa de elabo-
rare a Strategiei Europene 
de combatere a maladiilor 
noncontagioase, pe lângă 
Biroul European al OMS.

Rodul muncii şi activităţii 
ştiinţifi ce, organizatorice a 
academicianului se regăsesc 
în peste 600 de lucrări şti-
inţifi ce, inclusiv 21 mono-
grafi i şi ghiduri practice, 
printre care: „Combaterea 
bolilor cardiovasculare în 
populaţie” (2000), „Ghi-
dul medicului de familie în 
combaterea hipertensiunii 
arteriale” (2003), „Dislipi-
demiile” (2005) ş.a. 

A făcut parte în mai mul-
te colegii de redacţii ale 
unor publicaţii de specia-
litate, printre care: „Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Secţia Ştiinţe 
Medicale”, „Sănătate publi-
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că, Economie şi Manage-
ment în medicină”, „Arta 
medica”, „Curier medical”, 
preşedinte al consiliilor de 
redacţie la culegerile „Actu-
alităţi în diagnosticul şi tra-
tamentul bolilor cardiovas-
culare” (1993, 1996, 2001).

A pregătit şi a îndrumat 
8 doctori şi 6 doctori habi-
litaţi în medicină. Este au-
tor a 17 brevete de invenţii, 
dintre care 19 au fost dis-
tinse cu medalii de aur, ar-
gint şi bronz cu diplome la 
diverse expoziţii şi Saloane 
europene şi internaţiona-
le de inventică, cercetare şi 
noi tehnologii. 

A organizat şi participat 
cu rapoarte ample la nu-
meroase întruniri ştiinţifi ce 
naţionale (anual) şi interna-
ţionale. A fost moderatorul 
sesiunii „Afecţiunile neco-
ronarogene ale miocardu-
lui” în cadrul Congresului 
Mondial Cardiologilor de la 
Sydney, Australia (2002) ş.a. 

S-a implicat în activita-
tea publică, fi ind consilier 
în Consiliul municipal din 
Chişinău (1986-1988), de-
putat în Parlamentul Repu-
blicii Moldova (1990-1994), 
membru al Comisiei parla-
mentare pentru ocrotirea 
sănătăţii şi asistenţă socială. 
A votat Declaraţia despre 
Independenţă a Republicii 
Moldova.

A exercitat diverse funcţii 
obşteşti: membru al Con-
siliului Ştiinţifi c pe proble-
mele bolilor cardiovascula-
re al Academiei de Ştiinţe a 
URSS (1982-1991), 

membru al Colegiului Mi-
nisterului Sănătăţii (1998-
2004), preşedinte al Con-
siliului Ştiinţifi c specializat 
pentru decernarea gradelor 
ştiinţifi ce de doctor şi doc-

tor habilitat – Cardiologie 
(1993-prezent), Pneumolo-
gia, Ftiziologia şi Imuno-
logia (1993-1997), director 
Coordonator al Centrului 
de Cercetare şi producere a 
tehnicii medicale din Repu-
blica Moldova (1992-2003), 
preşedinte al Societăţii Car-
diologilor din Moldova, 
expert Naţional al Comisi-
ei  OMS pentru elaborarea 
strategiei europene de com-
batere a bolilor necontagi-
oase (2005-2012), membru 
al Societăţii Mondiale de 
Cercetare a Inimii (1980-
2007), membru al Societăţii 
Europene de Cardiologie 
şi al Asociaţiei Mondiale 
de combatere a bolilor car-
diovasculare, membru al 
Comisiei pentru decer-
narea Premiilor de Stat al 
Republicii Moldova (2013, 
2015), membru al Senatu-
lui USMF „N. Testemiţa-
nu” (2000-2017), membru 
al Consiliului Naţional de 
Atestare din RM (2014-
2017) ş.a.

Membru-corespondent 
(1993) şi membru titular 
(2007) al Academiei de Şti-
inţe a Moldovei. Membru 
de onoare al Societăţilor de 
Cardiologie din România, 
Turcia şi Rusia.

Pentru activitatea prodi-
gioasă a fost înalt apreciat 
cu multiple premii, menţi-
uni şi distincţii de stat: La-
ureat al Premiului de Stat 
pentru Ştiinţă şi produce-
re (1994); Cavaler (2005), 
Ofi ţer (2006), şi Comandor 
(2007) al Ordinului „Meri-
te de invention” al Rega-
tului Belgia; Premiul Mare 
(2002) Moldova; „Ordinul 
Republicii” (2002); „Om 
emerit” (2016); Medalia „70 
de ani de la crearea prime-

lor instituţii de cercetare 
şi 55 de ani de la fonda-
rea Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (2016); Medalia 
„Nicolae Milescu Spătaru” 
(2017) ş.a.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău. – 2011. – P. 250-
251. 

Bibliografi e selectivă:
Ghid medical veterinar : Pato-

logie şi clinică bovină / Dumitru 
Holban, Mihail Popovici, Valeriu 
Cociu [et al.]. – Chişinău : Arva 
Color, 2017. – 384 p.

Mazepa, Vasile. Istoria satelor 
Podoima-Podoimiţa : (Vatră stră-
moşească la apa Nistrului) / Vasile 
Mazepa ; ed. realizată cu aportul 
lui Mihail Popovici. – Chişinău : 
Elan Poligraf, 2014. – 154 p.

Popovici, Mihail. Alimentaţia 
echilibrată – factor benefi c pentru 
sănătate / Mihail Popovici, Victoria 
Ivanov, Uliana Jalbă. – Chişinău : 
Elan Poligraf, 2007. – 52 p.

Popovici, Mihail. Dislipidemi-
ile : ghidul medicului de familie / 
Mihail Popovici, Victoria Ivanov ; 
IMPS Inst. de Cardiologie , Biro-
ul European al OMS. – Chişinău : 
[S. n.], 2005. – 88 p.

Reactivitatea cardiovasculară 
în insufi cienţa cardiacă / Popovici 
Mihail, Cobeţ Valeriu, Ciobanu Ni-
colae [et al]. – Chişinău : [S. n.], 
2010. – 216 p.

Restenoza coronariană intra-
stent : Concept, mecanisme şi 
predictori : Monografi e / Lucia 
Ciobanu, Mihail Popovici, Ion Po-
povici [et al.] ; red. şt.: Mihail Po-
povici. – Chişinău : Biblioteca Şti-
inţifi că Centrală „Andrei Lupan”, 
2016. – 312 p. 

***
Academician Mihail Popovici : 

Biobibliografi e / Biblioteca Ştiinţi-
fi că (Institut) „Andrei Lupan” ; ed. 
şi red.: Constantin Manolache ; 
coord.: Valentina Sârbu ; resp. 
de ed.: Ion Valer Xenofontov ; 
bibliogr.: Lidia Zasaviţchi, Janna 
Nikolaeva. – Chişinău : Biblioteca 
Ştiinţifi că (Institut) „Andrei Lupan”, 
2018. – 319 p.

***
Baciu, Gheorghe. Popovici Mi-

hail // Baciu, Gheorghe. Profesorii 
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universitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu” / Gheorghe 
Baciu. – Chişinău : [S. n.], 2012. – 
P. 135-136.

Baciu, Gheorghe. Popovici Mi-
hail // Personalităţi notorii ale nea-
mului / Gheorghe Baciu ; consul-
tant istoric: Ion Valer Xenofontov ; 
red.: Ana Manole. – Chişinău : 
[S. n.], 2018. – P. 223-226. 

Dragnev, Demir. Popovici Mi-
hail // Dragnev, Demir. Academia 
de Ştiinţe a Moldovei : evoluţie, 
instituţionalizare, personalităţi 
(1946–1961–2021) : Album enci-
clopedic / Demir Dragnev, Con-
stantin Manolache, Ion Valer Xe-
nofontov ; Academia de Ştiinţe 
a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifi că 
(Institut) „Andrei Lupan”. – Chişi-
nău : Biblioteca Ştiinţifi că (Institut) 
„Andrei Lupan”, 2021. – P. 132.

Popovici Mihail // Membrii Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei : dic-
ţionar : 1961-2006. – Chişinău : 
Ştiinţa, 2006. – P. 239-240.

Roşca, Denis. Popovici Mihail // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 458-459.  

Ţarălungă, Ecaterina. Popo-
vici Mihail // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
nal, 2011. – P. 643.  

Maria S. Ciobanu

Alexandru MORARU
1952

Istoric-arhivist, publicist, 
autor şi editor de carte is-
torică.

S-a născut la 30 octom-
brie 1952, în comuna Je-
vreni, r-nul Criuleni.

Provine dintr-o familie 
de intelectuali deportaţi de 
organele de ocupaţie sovie-
tică în 1941 şi este nepotul 
lui Ion Alexandru Moraru, 
membru al upravei judeţu-
lui Orhei, care la 25 martie 
1918 a votat unirea Basa-
rabiei cu România la nivel 
de judeţ, ulterior arestat şi 
împuşcat de ocupanţii so-
vietici.

După absolvirea şcolii 
medii din satul de baştină 
(1959-1969), a fost admis la 
Facultatea de Istorie a Uni-
versităţii de Stat din Moldo-
va (1970-1976). 

După absolvirea universi-
tăţii şi-a început activitatea 
pedagogică în calitate de 
profesor de istorie şi şti-
inţe sociale la ŞPT-23 din 
or. Criuleni (1976-1979). 
Ulterior a fost şef  de sec-
ţie Scrisori la redacţia ga-
zetei raionale „Biruitorul” 
din Criuleni (1980-1984); 
întemeietorul şi directorul 
Muzeului Raional de Istorie 
şi Etnografi e din Criuleni 
(1984-1994); coordona-
tor, şeful Departamentului 

organizatoric la Partidul 
Forţelor Democrate (1995-
1998); colaborator ştiinţifi c 
superior în Secţia valorifi ca-
rea documentelor de arhivă, 
şef  de Secţie completare, 
arhive departamentale la 
Arhiva Naţională a Repu-
blicii Moldova (2003-2005); 
şef  de secţie Valorifi carea 
Documentelor de Arhivă 
la Arhiva Organizaţiilor 
Social-Politice a Republicii 
Moldova (fosta arhivă a CC 
al PCM) (2005-2008); co-
laborator ştiinţifi c în Secţia 
ştiinţă la Centrul de Cultu-
ră şi Istorie Militară (2011-
2014). 

Din 2014 şi până în pre-
zent este şef  de serviciu 
la Colecţia Carte Veche şi 
Rară a Bibliotecii Centrale a 
BM „B. P. Hasdeu”.

A urmat stagii ştiinţifi ce, 
cursuri de instruire şi per-
fecţionare atât în ţară, cât şi 
în afară: Cursuri de perfec-
ţionare a cadrelor muzeo-
grafi ce la Bucureşti (1992); 
Seminarul de instruire 
„Sporirea efectului unui 
partid politic”, Institutul 
Republican Internaţional 
al SUA (Atlanta, Georgia) 
(1997); Cursuri de perfec-
ţionare la Departamentul 
tehnologii informaţionale a 
R. Moldova” (2002).  

A desfăşurat o fructuoa-
să activitate de publicare a 
documentelor de arhivă şi a 
materialelor istorice inedite, 
rezultate ale cercetărilor pe 
parcursul activităţii sale în 
arhivele statului; de editare 
a mai multor publicaţii în 
domeniu care aduc lumină 
asupra adevărului istoric al 
Basarabiei şi al românilor 
basarabeni din perioada in-
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terbelică şi a ocupaţiei so-
vietice.

A scris şi editat peste 400 
de publicaţii printre care: 
„Racovăţ de sub cetatea 
Sorocii” (2006); „Mareşalul 
Ion Antonescu şi Basarabia : 
1941-1944. Culegere de 
documente” şi „Basarabia 
antisovietică” (2008-2009); 
„Victimele terorii comu-
niste din Basarabia. Docu-
mente secrete sovietice” 
(2010); „Garda de Fier în 
Basarabia. Documente şi 
Materiale” (2011); „Basara-
bia Mareşalului Antonescu. 
Documente şi Materiale” 
(2015); „În labirintul docu-
mentelor secrete” (2017), 
„Ecoul Unirii: reconstitui-
re” (2018); „Victimele ocu-
panţilor sovietici şi călăii 
lor” (2018); „Adevărul des-
pre Odesa sub români. Măr-
turii ale localnicilor, docu-
mente şi materiale” (2020); 
„Armata română sub lupa 
imperiului rus.1912: recon-
stituire” (2021, în colabo-
rare) ş.a. A colaborat la mai 
multe publicaţii periodice 
din Basarabia şi România, 
publicând diferite articole 
despre marile personalităţi 
ale neamului, despre oa-
meni iluştri de cultură şi şti-
inţă din Basarabia.

În cadrul Bibliotecii Cen-
trale „B. P. Hasdeu” a orga-
nizat conferinţe ştiinţifi ce 
dedicate patronului spiritual 
al instituţiei „B. P. Hasdeu”; 
este preşedintele Clubului 
Istoricilor (din 2016) prin 
intermediul căruia infor-
mează şi educă tânăra ge-
neraţie în spiritul dragostei 
de neam şi ţară. La 31 mai 
2016 a organizat şi moderat 
conferinţă ştiinţifi că tema-

tică „Mareşalul Antonescu 
în istorie şi istoriografi e”; la 
19 aprilie 2018 a organizat 
şi moderat „O întâlnire de 
sufl et cu preşedintele Trai-
an Băsescu” etc.

A înfi inţat şi gestionat 
mai multe bloguri: „Secre-
tele Istoriei cu Alexandru 
Moraru”, „Alexandru Mo-
raru Blog”, „Istorici Mari 
şi Mici”, „Blog de Istorie 
Militară”, „Arhivus”, „Je-
vreni din inima Basarabiei”, 
„Măgdăceşti din inima Ba-
sarabiei”, „Colecţii Specia-
le”. A înfi inţat studioul de 
creaţie „Alexandru Moraru 
Film” pe portalul http://
www.youtube.com şi are la 
activ peste 450 de fi lme şi 
fi lmuleţe.

Majoritatea cărţilor scrise 
şi editate de Al. Moraru au 
fost menţionate cu premii 
şi Diplome de Excelenţă 
în cadrul Salonului Inter-
naţional de Carte şi al Fes-
tivalului Naţional al Cărţii 
şi Lecturii. Două din aceste 
volume: „Basarabia: scri-
sori către Mareşal” (2014) şi 
„Basarabia Mareşalului An-
tonescu” (2015) au intrat în 
lista celor 10 cărţi cele mai 
citite din anii respectivi.

Membru al Uniunii Zi-
ariştilor Profesionişti din 
România, fi liala Chişinău 
(2014), membru de onoa-
re al Asociaţiei Naţionale 
„Cultul Eroilor” „Regina 
Maria” (2016).

Pentru activitatea fruc-
tuoasă a fost înalt apreciat 
cu premii şi diplome atât 
în Basarabia, cât şi în afa-
ră: Diplomă de Excelenţă a 
Asociaţiei Cadrelor Militare 
în Rezervă şi în Retragere-
SRI; Societatea Culturală 

Art-Emis (2014, România); 
Diplomă de Excelenţă pen-
tru valoroasa şi consecven-
ta contribuţie adusă Istori-
ografi ei şi spiritului unităţii 
naţionale a românilor de pe 
ambele maluri ale Prutu-
lui (2014); Premiul „Clio” 
pentru volumul „Basarabia 
mareşalului Antonescu”, 
Salonul Internaţional de 
Carte, Chişinău (2015); 
Premiul „Mile Carpenişan” 
pentru curaj şi excelenţă 
în jurnalism (2015, Româ-
nia); Diplomă de Onoa-
re al Asociaţiei Naţionale 
„Cultul Eroilor” „Regina 
Maria”, fi liala jud. Vrancea 
(2016); Placheta Honoris 
Causa Art Emis Academy 
(2017, România); Diploma 
şi Medalia „CENTENAR” 
a Asociaţiei Naţionale a Ca-
valerilor de „Clio” , fi liala 
„Maia Catargi” (2018, Ro-
mânia); Titlul de Cercetător 
al Anului 2018 al Bibliotecii 
Municipale „B. P. Hasdeu”; 
Medalia „Zeul Zamolxe” 
(2019) ş.a.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 361-362.

Bibliografi e selectivă:
Moraru, Alexandru. Basarabia : 

Scrisori către Mareşal / Alexandru 
Moraru. – Chişinău : [S. n.], 2014. – 
328 p.

Moraru, Alexandru. Basara-
bia mareşalului Antonescu : Do-
cumente şi materiale / Alexandru 
Moraru. – Chişinău : Tipocart 
Print, 2015. – 343 p. 

Moraru, Alexandru. În labirin-
tul documentelor secrete / Alexan-
dru Moraru. – Chişinău : Tipocart 
Print, 2017. – 356 p.

Moraru, Alexandru. Victimele 
ocupanţilor sovietici şi călăii lor : 
Documente şi materiale / Funda-
ţia „Draghistea” ; editori: Alexan-
dru Moraru, Alexandru Ganenco ; 
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trad. din rusă: Alexandru Moraru. – 
Chişinău : Tipocrat Prnt, 2018. – 
396 p.

Moraru, Alexandru. Victimele 
terorii comuniste în Basarabia. 
Vol. 1 : Documente secrete sovie-
tice : 1944-1954 / Alexandru Mo-
raru. – Chişinău : Iulian, 2010. – 
444 p.       

***
Medalia Zamolxe pentru istori-

cul Alexandru Moraru şi scriitorul 
Vlad Pohilă [Resursă electronica 
video] : [distincţie oferită la şe-
dinţa Clubul istoricilor la Biblio-
teca Municipală „B. P. Haşdeu”, 
17 aprilie 2019] / preşedintele 
clubului şi moderator: Alexandru 
Moraru // https://www.youtube.com/
watch?v=CBjskVa4f3o (accesat: 
15.11.2021).

[Moraru, Alexandru]. Ale-
xandru Moraru, istoric, arhivist 
si publicist [Resursă electronica 
video] : [-la emisiunea „Oameni 
si Destine”, Noroc TV ( noiem-
brie 2011)] / a intervievat India-
na // https://www.youtube.com/
watch?v=h5YDjQvpWI4 (accesat: 
15.11.21).

Moraru, Alexandru. Basarabia 
în război : documente de arhivă : 
[1940] / Alexandru Moraru // Ziarul 
de gardă. – 2011. – 14 iul. – P. 22.

Moraru, Alexandru. Caracte-
ristica fondului arhivistic Nr. 49 
„Comitetul Regional Moldovenesc 
al PC (B) al Ucrainei” / Alexan-
dru Moraru // Cohorta. – 2014. – 
Nr 1/2. – P. 164-172. 

Moraru, Alexandru. Credinţa 
noastră pângărită... : Politica sta-
tului sovietic faţă de structurile 
religioase din RSSM / Alexandru 
Moraru // Glasul naţiunii. – 2004. – 
29 apr. – P. 12.

Moraru, Alexandru. Depozit al 
memoriei neamului : [Arhiva Na-
ţională la 185 de ani] / Alexandru 
Moraru // Săptămîna. – 2000. – 
27 dec. – P. 3.

Moraru, Alexandru. Dosarul 
strict secret 009 : Foametea din 
anii 1945-1947 : Grâu cărat în 
Rusia, canibalism / Alexandru Mo-
raru // Glasul naţiunii. – 2002. – 
29 aug. – P. 5. 

Tiganii şi evreii în al 2-lea Răz-
boiul Mondial [Resursă electronica 
video] : [şedinţa Clubul istoricilor la 
Biblioteca Municipală „B. P. Haş-
deu”, 24 ianuarie 2019] / preşedin-
tele clubului şi moderator: Alexandru 

Ion GĂINĂ (Seliște)
1962

Poet, publicist, pedagog şi 
muzeograf, ziarist şi editor, 
om de cultură. 

S-a născut la 30 octom-
brie 1962, în s. Sălcuţa, r-
nul Căuşeni. 

În 1984, a absolvit Facul-
tatea de Litere a Universită-
ţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău. Acti-
vitatea profesională şi-a înce-
put-o în calitate de pedagog 

Moraru // https://www.youtube.com/
watch?v=pHPNFrPDKHQ&ab_
channel=ALEXANDRUVALERIU 
MORARU (accesat: 15.11.2021).

***
Alexandru Moraru // Localităţile 

Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 7. – 
Chişinău. – [S. n.], 2007. – P. 583.  

Mareşalul Antonescu, în docu-
mente istorice [Resursă electroni-
ca video] [-la postul de radio Vocea 
Basarabiei (29 ianuarie 2016)] : 
[Lansarea carţilor lui Alexandru 
Moraru „Basarabia Mareşalului 
Antonescu” şi „Basarabia – Scri-
sori către Mareşal : Documente 
şi Materiale,în cadrul Salonului 
Internaţional de Carte, Chisinău, 
2015] // https://www.youtube.com/
watch?v=5aQx Rjsmkmw&ab_
channel=ALEXANDRUVALERIU
MORARU // https://www.youtube.
com/watch?v=CBjskVa4f3o (ac-
cesat: 15.11.2021).

Petrencu, Anatol. Istoria fără 
falsuri şi legende cominterniste : 
[despre noul volum a lui Al. Mora-
ru] // Gazeta de Chişinău. – 2021. – 
22 ian. – P. 14.

Maria S. Ciobanu                                           

de limbă română la Şcoala 
medie „A. Mateevici” din 
Zaim în anii 1984-1995. În-
tre anii 1992-2002 a predat 
un curs special de literatură 
română la Liceul Teoretic 
„A. Mateevici” din Căuşeni. 
În perioada 1995-1999 a fost 
autor al cursului de creativi-
tate şi retorică „Cuvântul” la 
Liceul Experimental de Cre-
ativitate şi Inventică „Pro-
meteu” din Chişinău, iar în 
1996-2008 a fost profesor de 
„Cuvânt” la Liceul de limbi 
moderne şi management din 
Chişinău. Concomitent cu 
activitatea pedagogică a înfi -
inţat şi a condus mai multe 
reuniuni de creaţie pentru 
copii şi tineret: cenaclul „Ion 
Creangă” al Universităţii 
„Ion Creangă” din Chişinău 
(1982-1984); Teatrul poetic 
şi etno-folcloric „Ecoul Bu-
geacului„ (Zaim, din 1984); 
cenaclul de credinţă şi creaţie 
„Steaua de Vineri” (Căuşeni, 
din 1992); Teatrul-cenaclu 
„Zodia Luminii” (Liceul 
„Prometeu”, 1995-1999). A 
fost redactor-şef  al revistei 
„Comoara” (din 1994), pre-
cum şi al foii literare a ce-
naclului de familie „Lacrima 
Luminii” (1994) şi „Catedra-
lei de Cuvinte” (din 2001). 

A debutat în 1997 cu 
placheta de versuri „Bine-
cuvântarea. Au urmat mai 
apoi alte 26 de cărţi de li-
teratură, de studiu şi pro-
movare a valorilor creştine 
şi naţionale, scriind mai 
multe imnuri şi texte pen-
tru melodii, inclusiv imnul 
bibliotecarilor. Printre aces-
tea sunt: „Teiul desculţ” 
(2003), „Respiraţie necesa-
ră” (2009), „Trecerea prin 
cuvânt” (2009), „101 poe-
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me” (2012), „Călătorie în 
Sufl etul Copilăriei” (2012), 
„Părintele Ioan Zlotea – că-
lugăr îmbunătăţit” (2013), 
„Sacrifi ciu în Verde” (2016) 
ş.a. 

A îngrijit 20 de volume, 
ce au apărut în cele 5 co-
lecţii de carte: „Comoara”, 
„Lacrima Luminii”, „Căr-
ţile familiei”, „Mărturii”, 
„Pedagogia Clipei”. Este şi 
coautor al volumelor: „Ra-
ionul Căuşeni” (carte de 
vizită, 2006), „Dorul împli-
nirii” (2006).

Este director şi fondator 
al Muzeului memorial „Ale-
xie Mateevici” din Zaim 
(din 1988), unde îngrijeşte 
colecţiile de carte „Comoa-
ra”, „Lacrima luminii” şi 
„Cărţile familiei”, precum şi 
al Centrului de Spiritualita-
te a Sudului Basarabiei şi al 
Casei-muzeu „Ioan Zlotea” 
din Sălcuţa (2008). 

A elaborat şi implementat 
mai multe proiecte monu-
mentale în raionul Căuşeni: 
„Aleea Genezei”, „Aleea cu 
urmele sfi nţilor neamului 
nostru” (Sălcuţa), „Salba cu 
urme de sfi nţi – Un şirag de 
piatră rară” şi „Capela-Pan-
teon a neamului nostru” 
(Zaim). Din 2001 conduce 
şi Filiala Zaim a Casei Lim-
bii Române.

Are un loc distinct în mu-
zeografi e, întemeind mai 
multe instituţii,   precum: 
Casa Muzeu „Alexei Mate-
evici” de la Zaim, Comple-
xul muzeal „Monahul Ioan 
Zlotea” din Sălcuţa, Casa 
muzeu „Sculptorul Ion 
Guţu” de la Taraclia , este 
şi autorul primei expoziţii 
interzise a muzeului „Ion 
Creangă” de la Universita-

tea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău.

Este preşedinte al Comi-
tetului organizatoric per-
manent al Zilelor Naţionale 
Mateevici, (28 de ediţii); a 
iniţiat şi susţine Concursul 
Naţional al Tinerilor Cre-
atori „Comoara”, (27 de 
ediţii); a înfi inţat cenacluri 
literare: „Steaua de Vineri”, 
„Catedrala de cuvinte”  şi 
teatre poetice pentru copii 
şi tineret: „Ecoul Bugea-
cului”, „Zodia Luminii”; 
acordă anual 2 titluri onori-
fi ce pentru oamenii de cul-
tură: „Cavaler al Spaţiului 
Spiritual Mateevici” şi „Om 
al Anului în Spaţiul Spiritu-
al Mateevici” şi bursa „Co-
moara” – pentru tinerii cre-
atori din ţinutul Căuşeni.

Din 1999 este membru 
al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova. Membru al Uni-
unii Ziariştilor Profesionişti 
din România.

Deţine mai multe titluri 
onorifi ce şi distincţii de 
stat, inclusiv:  Om emerit al 
Republicii Moldova, Cetă-
ţean de onoare al Raionului 
Căuşeni şi al satului Zaim, 
medalia de Stat „Meritul 
Civic”, Ordinul României 
„Meritul Cultural” în grad 
de ofi ţer (2017) ş.a. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău. – 2011. – P. 251-
252.  

Bibliografi e selectivă:
Găină, Ion. Călătorie în sufl etul 

copilăriei : Autobiografi că : (edita-
tă cu ocazia împlinirii a 50 de ani) / 
Ion Găină. – Chişinău : Pontos, 
2012. – 124 p. 

Găină, Ion. Citire în lemn : (Mo-
nolog pe Aleia Genezei) / Ion Gă-

ină. – Chişinău : Pontos, 2012. – 
28 p. 

Găină, Ion. Cuvântul : (ABC-ul 
tânărului creator) / Ion Găină ; red.: 
Valentina Cosmescu ; ed. revăzută 
şi completată cu laboratorul de cre-
aţie organizat în baza cursului ex-
perimental „Cuvântul”. – Chişinău : 
Cu drag, 2010. – 100 p.

Găină, Ion. 101 Poeme / Ion 
Găină ; col. de red.: Mihai Cimpoi, 
Nicolae Dabija, Radu Cârneci ; 
Asociaţia Culturală Ideal ; Socie-
tatea Culturală Apollon. – Bucu-
reşti : Biodova, 2012. – 99 p.

Găină, Ion. Sacrifi ciul ca destin : 
Reîntoarcerea sculptorului Ion 
Guţu : Destin omenesc ; Destin de 
creator ; Arhivă / Ion Găină ; foto-
gr.: Ion Guţu, Ion Găină, Iurie Pla-
ton [et al.]. – Chişinău : Cu Drag, 
2010. – 32 p.

Găină, Ion. Tâlcuiri şi învăţă-
turi ale Părintelui Ioan Zlotea / 
Ion Găină ; Casa-muzeu „Alexie 
Mateevici”, Zaim ; Casa-muzeu 
„Părintele Ioan Zlotea”, Sălcuţa. – 
Chişinău : [S. n.], 2012. – 108 p.

Găină, Ion. The Word (The 
ABC of  the Young Creator) = Cu-
vântul (ABC-ul tânărului creator) / 
Ion Găină ; A Bilingual Edition and 
Translation by Olga Amarie and 
Roesemary Lloyd. – New Orleans : 
University Press of  the South, 
2011. – 334 p.

 Găină, Ion. Trecerea prin cu-
vânt : Laborator de creaţie organi-
zat în baza cursului experimental 
„Cuvântul”, predat în cadrul Lice-
ului de Limbi Moderne şi Manage-
ment din Chişinău / Ion Găină. – 
Chişinău : Cu drag, 2009. – 64 p. 

Găină, Ion. Viaţa şi faptele Pă-
rintelui Ioan Zlotea / Ion Găină ; 
Casa-muzeu „Alexie Mateevici”, 
Zaim ; Casa-muzeu „Părintele 
Ioan Zlotea”, Sălcuţa. – Chişinău : 
[S. n.], 2012. – 92 p.

Legenda despre Icar. Sculptorul 
Ion Guţu : Icar al Basarabiei : Ca-
talogul Expoziţiei de artă plastică, 
consacrată jubileului de 50 de ani 
de la naşterea sculptorului, grafi ci-
anului şi scenografului Ion Guţu / 
concepţia, realiz.: Ion Găina. – 
Chişinău : Pontos, 2013. – 28 p.  

***
Găină, Ion. Ion Guţu : sacrifi ciul 

ca destin : [despre artistul plastic 
Ion Guţu, 1963-1999] / Ion Găină // 
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Moldova. – 2011. – Iul. Aug. – 
P. 96-97.

Găină, Ion. 125 de ani de la 
naşterea lui Alexei Mateevici – re-
alizări fi latelice / Ion Găină // Cău-
şeni. – 2013. – 23 aug. – P. 1.

*** 
Borzin, Aurelia. Mersul pe ver-

ticală : [poetul Ion Găină] / Aurelia 

Borzin. – Chişinău // Literatura şi 
arta. – 2012. – 1 noiem. – P. 5.

Ciobanu, Maria. Cu chip de 
Mateevici : [Ion Găină – 50 de 
ani de la naştere] / Maria Cioba-
nu, Dumitru Păsat // Literatura şi 
arta. – 2012. – 1noiem. – P. 5.

Ion Găină // Localităţile Repu-
blicii Moldova. Vol. 12 : Itinerar 

documentar-publicistic ilustrat. – 
Chişinău : [S. n.], 2014. – P. 43.

Ploşniţă, Elena. Găină Ion // 
Ploşniţă, Elena. Enciclopedia mu-
zeologiei din Republica Moldova / 
Elena Ploşniţă, Mihai Ursu. – 
Chişinău : Bons Offi  ces, 2011. – 
P. 125. 

Maria S. Ciobanu



Noiembrie este a 11-a lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele patru luni gre-
goriene cu o durată de 30 de zile.

Noiembrie începe (astrologic) cu soarele în semnul Scorpionului şi sfârşeşte în semnul Săgetă-
torului. Din punct de vedere astronomic, luna noiembrie începe cu soarele în constelaţia Balan-
ţei, trece prin Scorpion şi se sfârşeşte cu soarele în constelaţia Ophiuchus.

Numele lunii noiembrie (latină: November) vine de la cuvântul latinesc novem = nouă, pentru 
că luna noiembrie era a noua lună în calendarul roman.

Grecii numeau luna noiembrie Maimakterion. În tradiţia poporului roman luna noiembrie se 
numeşte Brumar.

Noiembrie începe în aceeaşi zi a săptămânii ca şi Martie în fi ecare an şi ca Februarie cu excepţia 
anilor bisecţi.

 

Noiembrie
2022

Luni   7 14 21 28  
Marți  1 8 15 22 29 
Miercuri 2 9 16 23 30
Joi   3 10 17 24  
Vineri  4 11 18 25 
Sâmbătă 5 12 19 26 
Duminică 6 13 20 27 
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85 de ani de la naşterea lui 

Ion Goian, matematician, 
doctor în ştiinţe fi zico-mate-
matice, conferenţiar universi-
tar, cercetător ştiinţifi c (1 no-
iem. 1937).  

80 de ani de la naşterea lui 
Dmitri Nedeoglo, fi zician, 
doctor habilitat în ştiinţe fi zi-
co-matematice, profesor uni-
versitar, cercetător ştiinţifi c 
(1 noiem. 1942). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 257.

80 de ani de la inaugurarea 
Turnului Dezrobirii Basa-
rabiei (1 noiem. 1942).

75 de ani de la naşterea lui 
Eugen Diug, farmacist, doc-
tor habilitat în ştiinţe farma-
ceutice, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c, inventator 
(1 noiem. 1947).  A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 257-258.

70 de ani de la naşterea lui 
Boris Godin, cântăreţ de ope-
ră (bariton) (2 noiem. 1952).  

70 de ani de la naşterea lui 
Leonid Voloşciuc, biolog, 
doctor habilitat în ştiinţe bi-
ologice, cercetător ştiinţifi c şi 
inventator (2 noiem. 1952). A 
se vedea şi art. din CN 2017, 
p .369-370.

150 de ani de la naşterea lui 
Cincinat Pavelescu, poet, 
publicist şi dramaturg, consi-
derat unul dintre cei mai mari 
epigramişti români (2 noiem. 
1872 – 30 noiem. 1934).  A 
se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 314. 

75 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Vieru, prozator, ese-
ist şi publicist (4 noiem. 1947 – 
3 mar. 1995).  A se vedea şi art. 
din  CN 2007, p. 337-338. 

50 de ani de la naşterea Lili-
anei Armaşu, poetă şi eseistă 
(4 noiem. 1972). 

150 de ani de la naşterea lui 
Barbu Ştirbey, om politic, 
om de afaceri, membru de 
onoare al Academiei Româ-
ne (4 noiem. 1872 – 24 mar. 
1946). A se vedea şi art. din CN 
2016, p. 101-102. 

80 de ani de la naşterea Eu-

geniei Manea-Cernei, speci-
alist în anatomia şi morfologia 
plantelor, doctor habilitat în 
ştiinţe biologice şi chimice 
(5 noiem. 1942). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 258-259.

120 de ani de la naşterea lui 
Alfred Métraux, antropolog, 
etnolog elveţian şi argentini-
an, lider în drepturile omului 
(5 noiem. 1902 – 12 apr. 1963).  

95 de ani de la naşterea lui 
Leonid Cemortan, critic şi 
istoric de teatru, doctor habili-
tat în studiul artelor, profesor 
universitar, considerat decanul 
ştiinţei teatrului din Republica 
Moldova, membru corespon-
dent al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (6 noiem. 1927 – 
27 iun. 2009). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 315; CN 2012, 
p. 259-260.  

95 de ani de la naşterea lui 
Ion Constantin Ciobanu, 
prozator, publicist şi traducă-
tor (6 noiem. 1927 – 19 ian. 
2001). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 290-292; CN 2017, 
p. 373-374.

90 de ani de la naşterea lui 
Constantin Dobrovolschi, 
fi lolog, doctor în ştiinţe fi lolo-
gice, profesor universitar, cer-
cetător ştiinţifi c (6 noiem.1932 
– 5 oct. 2009).  A se vedea şi art. 
din  CN 2007, p. 315.  

140 de ani de la naşterea lui 
Aurel Vlaicu, inginer, con-
structor de avioane, inventa-
tor şi pilot român, unul dintre 
pionierii aviaţiei mondiale, 
membru post-mortem al Aca-
demiei Române (6 noiem. 
1882 – 13 sept. 1913). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 303-
304; CN 2013, p. 223-224.  

75 de ani de la naşterea lui 
Alexandru (Alex) Ştefă-
nescu, critic şi istoric literar, 
prozator, dramaturg, realiza-
tor de emisiuni TV şi publi-
cist român (6 noiem. 1947). 
A se vedea şi art. din CN 2017, 
p. 372-373.   

170 de ani de la naşterea lui 
Dmitri Mamin-Sibiriak, 

scriitor rus (6 noiem. 1852 – 
15 noiem. 1912). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 304-306. 

150 de ani de la naşterea lui 
Ion Condrea, lingvist, fi lo-
log, etnofolclorist şi profesor 
(7 noiem. 1872 – 15 sept. 1950).  

80 de ani de la naşterea Ma-
rianei Mihuţ, actriţă română 
de teatru şi fi lm, radio, tele-
viziune şi voce, originară din 
Basarabia (7 noiem. 1942).  

155 de ani de la naşterea Ma-
riei Sklodowska-Curie, fi zi-
cian, chimistă, cercetător şti-
inţifi c şi profesor universitar 
francez de origine poloneză, 
dublu laureată al Premiului 
Nobel, în două domenii ştiin-
ţifi ce diferite: chimie şi fi zică 
(7 noiem. 1867 – 4 iul. 1934). 
A se vedea şi art. din CN 2004, p. 
217-218; CN 2017, p. 374-375.  

85 de ani de la naşterea Li-
diei Latieva, prozatoare, 
publicistă şi dramaturg de 
origine rusă (8 noiem. 1937). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 316; CN 2012, p. 260.  

135 de ani de la naşterea lui 
Teodor Lujanschi, dirijor, 
animator al vieţii muzicale 
şi profesor (9 noiem. 1887 – 
24 febr. 1967).  

80 de ani de la naşterea lui 
Mihail Statnâi, pictor, critic 
de artă şi profesor de istorie a 
artelor (9 noiem. 1942). A se 
vedea şi art. din CN 2012, p. 260.

150 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Alexandru Hâjdău 
(Hasdeu), cărturar, prozator, 
poet şi fi losof  român, originar 
din Basarabia, membru fon-
dator şi membru de onoare al 
Societăţii Filologice Române 
(Academia Română) (30 no-
iem. 1811 – 9 noiem. 1872). 
A se vedea şi art. din CN 2001, 
p. 285-286; CN 2011, p. 186.  

125 de ani de la naşterea lui 
Basil Munteanu, istoric li-
terar şi comparatist, profesor 
universitar, membru cores-
pondent al Academiei Ro-
mâne (9 noiem. 1897 – 1 iul. 
1972). 
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220 de ani de la stingerea 

din viaţă a lui Thomas Gir-
tin, pictor englez, unul dintre 
cei mai mari pictori ai Şcolii 
engleze de acuarelă (18 febr. 
1775 – 9 noiem. 1802). 

80 de ani de la naşterea Ma-
riei Gonceariuc, biolog, doc-
tor habilitat în agricultură, 
profesor cercetător, inventa-
tor (10 noiem. 1942). A se ve-
dea şi art. din CN 2012, p. 262.  

135 de ani de la naşterea 
Elizei Leonida-Zamfi rescu, 
geolog, specialist în domeniul 
metalurgie-chimie, cercetător 
ştiinţifi c, inventator şi profe-
sor universitar român, prima 
femeie inginer din Europa 
(10 noiem. 1887 – 25 noiem. 
1973). 

90 de ani de la naşterea lui 
Ştefan Cazimir, critic şi isto-
ric literar, doctor în ştiinţe fi -
lologice şi profesor universitar 
român (10 noiem. 1932).  

120 de ani de la naşterea Ol-
găi Vrabie, poetă, prozatoare 
şi traducătoare română, origi-
nară din Basarabia (11 noiem. 
1902 – 14 aug. 1928). A se ve-
dea şi art. din  CN 2002, p.306-
307.  

70 de ani de la naşterea lui 
Florin Rotaru, expert în car-
te veche românească şi străi-
nă, doctor în ştiinţe istorice, 
director al Bibliotecii Mitro-
politane Bucureşti, senator în 
Parlamentul României (11 no-
iem. 1952).  

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion Nistor, istoric, 
savant, publicist, profesor, 
editor, om politic şi animator 
cultural român (16 aug. 1876 – 
11 noiem. 1962). A se vedea şi 
art. din CN 2001, p. 191-193; 
CN 2016, p. 255-256.  

85 de ani de la naşterea lui 
Sergiu Roşca, specialist în 
domeniul fi losofi ei, doctor 
habilitat în ştiinţe fi losofi ce şi 
profesor universitar (12 no-
iem. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 317-318.  

180 de ani de la naşterea lui 

John William Strutt Raylei-
gh, fi zician, cercetător ştiin-
ţifi c şi profesor universitar 
englez, laureat al Premiului 
Nobel, pentru fi zică   (12 no-
iem. 1842 – 30 iun. 1919). 

80 de ani de la naşterea Ana-
stasiei Rusu-Haraba, jurna-
listă şi fi lolog (14 noiem. 1942). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 262-263; CN 2017, p. 378. 

70 de ani de la naşterea lui 
Arcadie Suceveanu, poet, 
eseist, ziarist şi traducător 
(16 noiem. 1952). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 309-311; 
CN 2012, p. 263-264; CN 
2017, p. 380-381.  

140 de ani de la naşterea 
lui Andrei Pocaznoi, dirijor 
de cor şi pedagog (17 noiem. 
1882 – 22 mai. 1931). A se ve-
dea şi art. din CN 2006, p. 163.

85 de ani de la naşterea lui 
Alfred Gherşfeld, dirijor de 
orchestră şi violonist (17 no-
iem.1937).  A se vedea şi art. 
din  CN 2007, p.320.

70 de ani de la naşterea lui 
Ion Prida, specialist în do-
meniul optimizării proceselor 
tehnologice în vinifi caţie, doc-
tor în ştiinţe tehnice, inventa-
tor (17 noiem. 1952).

75 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Emil Racovi-
ţă, speolog, biolog român cu 
renume mondial, savant-ex-
plorator, fondator al biospeo-
logiei şi al primului institut de 
speologie din lume, membru 
titular al Academiei Române 
(15 noiem. 1868 – 17 noiem. 
1947). A se vedea şi art. din CN 
2008, p. 388-389. 

125 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion C. Suruceanu, 
arheolog, istoric, muzeolog, 
cercetător ştiinţifi c, fondato-
rul Muzeului de Antichităţi 
din Chişinău, membru de 
onoare al Academiei Româ-
ne (13 dec. 1851 – 18 noiem. 
1897). A se vedea şi art. din CN 
2001, p. 304-305; CN 2016, 
p. 361-362; CN 2017, p. 381-
382.  

100 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Marcel Proust, 
romancier, critic şi teoretician 
literar, eseist, traducător, poet 
şi estetician francez, creatorul 
romanului modern, conside-
rat astăzi unul dintre cei mai 
importanţi romancieri ai lu-
mii (10 iul. 1871 – 18 noiem. 
1922). A se vedea şi art. din CN 
2001, p. 160-161. 

100 de ani de la naşterea 
José De Sousa Saramago, 
prozator, poet, dramaturg şi 
eseist portughez, laureat al 
Premiului Nobel pentru litera-
tură (18 noiem. 1922 – 18 iun. 
2010). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 312-314. 

80 de ani de la naşterea lui 
Efi m Aramă, specialist în 
domeniul fi zicii semiconduc-
torilor, doctor în ştiinţe fi zico-
matematice şi profesor uni-
versitar (19 noiem. 1942).

185 de ani de la naşterea lui 
Aron Densuşeanu (Aron 
Pop), istoric literar, poet, fol-
clorist, profesor universitar şi 
traducător român, promotor 
al luptei pentru unitatea na-
ţională a poporului român, 
membru titular al Academiei 
Române (19 noiem. 1837 – 
2 sept. 1900).

60 de ani de la naşterea lui 
Mihail Damian, sculptor 
(20 noiem. 1962).

300 de ani de la naşterea lui 
Grigori Skovoroda, fi losof, 
iluminist, scriitor şi pedagog 
ucrainean (22 noiem. 1722 – 
29 oct. 1794). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 314-315. 

80 de ani de la naşterea 
Anastasiei Istrati, cântăreaţă 
de muzică populară (23 no-
iem./29 ian. 1942 – 26 sept. 
2016). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 318. 

80 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Rusnac, specialist 
în domeniul politologiei şi is-
toriei, doctor habilitat în şti-
inţe istorice, profesor univer-
sitar şi diplomat, ex-rector al 
USM, membru titular al Aca-
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demiei de Ştiinţe a Moldovei 
(23 noiem. 1942). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 315-318; 
CN 2012, p. 264-265. 

90 de ani de la naşterea lui 
Ovidiu Bădina, sociolog, 
fi losof, muzeograf, istoric şi 
profesor universitar român 
(23 noiem. 1932 – 26 apr. 
1999). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 318-320. 

110 ani de la naşterea lui 
Boris Kotlearov, muzico-
log, pedagog, violinist, doc-
tor habilitat în artă, profesor 
universitar (24 noiem. 1912 – 
28 mar. 1982). A se vedea şi art. 
din  CN 2012, p.265-266. 

50 de ani de la naşterea Ta-
tianei Călugăru-Spătaru, 
specialist în biochimie şi bi-
otehnologie, doctor în ştiinţe 
biologice, cercetător ştiinţi-
fi c coordonator, inventator 
(24 noiem. 1972).  

110 ani de la naşterea lui 
Victor Iliu, regizor român, 
publicist, pedagog, critic şi 
teoretician de fi lm (24 noiem. 
1912 – 4 sept. 1968).  

90 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Carabăţ, scenarist, 
teoretician de fi lm, autor de 
literatură de specialitate şi pro-
fesor român, fondatorul şco-
lii româneşti de scenaristică 
(24 noiem. 1932 – 13 mai 2020).  

390 de ani de la naşterea 
lui Baruch Spinoza, renu-
mit fi losof  olandez de origine 
sefardă cu strămoşi de prove-
nienţă portugheză, unul dintre 
întemeietorii fi losofi ei moder-
ne (24 noiem. 1632 – 21 febr. 
1677). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 324-325. 

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Liviu Marian, scri-
itor şi pedagog (6 iun. 1883 – 

25 noiem. 1942). A se vedea şi 
art. din CN 2008, p. 190. 

160 de ani de la naşterea 
lui Vasile Goldiş, istoric, pu-
blicist, profesor şi om politic 
român, militant pentru uni-
rea tuturor românilor, mem-
bru de onoare al Academiei 
Române (25 noiem. 1862 – 
10 febr. 1934). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 266-267. 

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Mihail Dragomi-
rescu, critic şi istoric literar, 
teoretician şi estetician român, 
membru de onoare al Acade-
miei Române (22 mar. 1868 – 
25 noiem. 1942).  

460 de ani de la naşterea lui 
Lope de Vega (Lope Félix 
de Vega Caprio), poet şi pro-
zator, exponent de prestigiu al 
Renaşterii spaniole, creatorul 
teatrului naţional şi unul din-
tre cele mai reprezentative spi-
rite ale literaturii spaniole din 
toate timpurile, unul dintre 
cei mai mari dramaturgi ai lu-
mii (25 noiem. 1562 – 26 aug. 
1635). A se vedea şi art. din CN 
2005, p. 241-243. 

180 de ani de la naşterea lui 
Alexander Stuart, savant-bi-
olog, renumit prin activitatea 
sa multilaterală în viaţa pu-
blică a Basarabiei (26 noiem. 
1842 – 20 oct. 1917). A se ve-
dea şi art. din CN 2012, p. 267. 

130 de ani de la naşterea 
lui Lucian Valeriu Bologa, 
medic, istoric al medicinei şi 
profesor universitar român, 
fondator al şcolii de istoria 
medicinei din Cluj (26 noiem. 
1892 – 30 oct. 1971).  

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Alexandru Cristea, 
compozitor, muzician, dirijor 
de cor, poet, profesor de mu-

zică din Regatul României, au-
torul muzicii renumitului imn 
„Limba noastră”, remarcabil 
om de cultură (13 dec. 1890 – 
27 noiem. 1942). A se vedea şi 
art. din CN 2000, p. 355-359; 
CN 2010, p. 242-243.

210 ani de la naşterea lui Ia-
cob Mureşanu, pedagog, pu-
blicist, militant pentru unirea 
tuturor românilor, membru 
al Academiei Române (27 no-
iem. 1812 – 17 sept. 1887).  

135 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Petre Ispirescu, 
folclorist şi prozator român 
(ian. 1830 – 27 noiem. 1887). 
A se vedea şi art. din CN 2000, 
p. 46-50. 

110 ani de la naşterea Di-
nei Cocea, actriţă română de 
teatru şi fi lm, eseistă şi publi-
cistică, profesor universitar 
(27 noiem. 1912 – 28 oct. 
2008). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 322. 

110 ani de la naşterea lui 
Colea Răutu (Nicolai Rut-
covschi), actor român de tea-
tru şi fi lm, originar din Basara-
bia (28 noiem. 1912 – 13 mai 
2008). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 324; CN 2012, p. 268. 

170 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Nicolae Bălcescu, 
istoric, scriitor şi diplomat ro-
mân, rămâne unul dintre sim-
bolurile Revoluţiei de la 1848 
(29 iun. 1819 – 29 noiem. 
1852). A se vedea şi art. din CN 
2019, p. 207-208. 

70 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Popa, lingvist, 
doctor habilitat în ştiinţe fi -
lologice, profesor universitar, 
ex-rector al Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
(30 noiem. 1952).  
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Turnul Dezrobirii 
Basarabiei 
1942-1944

În luna noiembrie a anu-
lui 1942 în Basarabia au loc 
un şir de acţiuni importan-
te: inaugurarea Turnului 
Dezrobirii Basarabiei, din 
Ghidighici şi resfi nţirea Ca-
tedralei „Naşterea Domnu-
lui” din Chişinău.

La 1 noiembrie 1942 are 
loc inaugurarea şi sfi nţirea 
monumentului „Turnul 
dezrobirii Basarabiei”. Tur-
nul Dezrobirii a devenit un 
simbol al românismului ba-
sarabean. „Ca şi Columna 
lui Traian”, Turnul Dezro-
birii a Basarabiei a devenit 
un document viu de unire 
sfântă şi legătură între cele 
două maluri.

Evenimentul de deştepta-
re naţională a fost refl ectat 
în presa timpului, dar şi în 
cronicile martorilor oculari.

Locul acesta pentru con-
strucţia era o colină din 
preajma gării Ghidighici, 
de unde, în zilele 15-16 iulie 
1941, generalul Ion Anto-
nescu, conducătorul statu-
lui, a condus luptele de eli-
berare a oraşului Chişinău. 
„Va fi  un monument măreţ, 
de aproape 20 m înălţime, 
şi va costa nespus de puţin” 
– a spus prefectul, adresân-
du-se către scriitor. Această 
consemnare se conţine în 
cartea „Cutreierând Basa-

rabia dezrobită”, apărută 
la Editura „Dacia Traiana” 
din Bucureşti în anul 1943. 
Alte date despre acest mo-
nument nu am putut găsi.

Evenimentul punerii pie-
trei de temelie a avut loc 
la 4 august 1942. Serviciul 
divin a fost ofi ciat de către 
Efrem Tighineanul, Arhie-
piscop-Locotinent de Chi-
şinău, însoţit de un sobor 
de preoţi. Apoi, cei prezenţi 
au semnat actul de fondare: 
„Guvernământul provinci-
ei Basarabia, în anul 1942 
în luna August ziua 4 sub 
domnia Regelui Mihai I, 
Conducător al Statului fi ind 
Mareşal Ion Antonescu, Vi-
ce-Preşedinte al Consiliului 
de miniştri, profesor Mihai 
Antonescu şi Guvernator al 
Basarabiei, general Const. 
Gh. Voiculescu, pusu-s-
a piatra fundamentală la 
acest turn hărăzit să aducă 
aminte veşnic rândurilor de 
oameni care vor mai veni 
luptele care s-au dat pentru 
dezrobirea pământului ba-
sarabean”.

Înainte de a pune piatra 
de temelie, Guvernatorul 
Basarabiei, Constantin Voi-
culescu a ţinut un cuvânt, 
„scoţând în evidenţă im-
portanţa acestui turn care 
va fi  o chezăşie a jertfelor 
depuse de Patrie pentru 
dezrobirea Basarabiei şi va 
aduce aminte tuturora din 
generaţiile ce vor veni vi-
tejia şi culmile înalte de is-
torie, pe care a trebuit să se 
urce Neamul Românesc”. 

Locul pentru construcţia 
acestui complex arhitecto-
nic a fost ales de Guvernă-
mântul Basarabiei, condus 
de generalul Constantin 
Voiculescu. Era în direcţie 
NV faţă de Chişinău. Con-

strucţia monumentului a 
durat două luni de zile. Ma-
terie primă (piatră) era din 
abundenţă. Masivele dealuri 
din piatră erau în apropiere, 
începând de la cheile Bâcu-
lui, de lângă gară şi până la 
cheile mari spre Chişinău, 
la locul numit „în deal la 
chei”, urmând apoi şesul 
Bâcului spre Visterniceni-
Chişinău.

Monumentul a fost ridicat 
în 60 de zile. La el au lucrat 
peste 500 de muncitori. La 
cererea autorităţilor locale, 
lucrarea a fost concepută şi 
condusă de arhitecţii Octav 
Doicescu şi Dumitru Ghiu-
lamila, şef  de lucrări fi ind 
Soare Stoianu.

Piatră de construcţie a 
fost adusă cu căruţele de la 
carierele din Ghidighici şi 
din Cricova. Au lucrat aici 
câteva sute de muncitori 
din satele învecinate: Ghidi-
ghici, Truşeni, Străşeni, Pe-
tricani, Durleşti, de la gara 
Ghidighici.

Mai întâi s-a construit o 
platformă din piatră şi be-
ton, de formă pătrată, cu 
latura de cca 60 m, înaltă 
de cca 1,5 m, pe care s-au 
înălţat cele trei componen-
te: Turnul, care era partea 
principală; Pisania, înaltă de 
câţiva metri, cu inscripţii pe 
ea; Colonadele (propilee) – 
24 de stâlpi de piatră.

Turnul avea o formă pă-
trată cu latura de cca 10 
m şi înălţime de cca 30 m. 
Partea de sus era crenelată. 
Deasupra turnului era arbo-
rat steagul tricolor al Româ-
niei. Pe pereţii laterali erau 
încrustate stemele judeţe-
lor Moldovei lui Ştefan cel 
Mare. La intrare în turn, pe 
perete, era un basorelief  în 
piatră, reprezentând o sce-
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nă din Columna lui Traian: 
împăratul roman înconju-
rat de generali din suita sa. 
Tot aici erau scrise cuvinte-
le mareşalului Antonescu: 
„Ca şi Columna lui Traian, 
suntem unde am fost şi ră-
mânem unde suntem”. 

Lângă uşa de intrare erau 
doi soldaţi care străjuiau. În 
interior se urca pe o scară 
helicoidală, ce avea 6 palie-
re pentru odihna celor care 
vizitau turnul. În jur era o 
pânză cu scene din istoria 
poporului român, ce urmau 
a fi  dăinuite în piatră. Marii 
voievozi ai neamului urmau 
să fi e reprezentaţi în aceste 
fresce. Urma apoi o cameră 
de reculegere în memoria 
celor care au căzut în lup-
tele pentru eliberarea Ba-
sarabiei. În partea de sus a 
turnului era o hartă în relief  
a României.

De sus se deschidea o pri-
velişte încântătoare asupra 
împrejurimilor în amonte 
de gara Ghidighici, pe va-
lea Bâcului spre Străşeni şi 
în aval spre şesul Bâcului 
şi oraşul Chişinău. Pe timp 
senin se vedeau bine atât 
satele din jur, cât şi apele 
Nistrului. Tricolorul fâlfâia 
în bătaia vântului.

Pisania, înaltă de cca 10 
m, ridicată, la mică distanţă, 
în faţa turnului, avea urmă-
torul conţinut: 

„S-a înălţat acest turn al 
dezrobirii Basarabiei sub 
domnia regelui Mihai I, 
conducător al statului fi ind 
mareşalul Ion Antonescu, 
vicepreşedinte al Consi-
liului de Miniştri fi ind dl 
Mihai Antonescu şi guver-
nator al Basarabiei gene-
ral Constantin Voiculescu. 
Construit pe locul unde 
Ion Antonescu, în ziua de 

15 iulie 1941, a urmărit şi 
a condus operaţiile pentru 
eliberarea oraşului Chişi-
nău. El era comandantul 
de căpetenie al armatelor 
româno-germane. Turnul 
Dezrobirii – simbol al fap-
telor glorioase de arme ale 
armatelor române şi ger-
mane şi strajă neclintită a 
drepturilor noastre pentru 
aceste pământuri – este 
predestinat să servească ge-
neraţiilor viitoare ca loc de 
reculegere, înălţare morală 
şi mândrie naţională. Sep-
tembrie 1942”.

În imediată vecinătate a 
turnului erau amplasate co-
lonadele (propilee), 24 de 
stâlpi din piatră de cca 10-
12 m înălţime, stând câte 12 
faţă în faţă, legaţi sus cu o 
centură de beton, totul des-
coperit, iar printre stâlpi se 
putea trece. Pe aceste colo-
nade erau înscrise unităţile 
militare care au participat 
la luptele pentru eliberarea 
Basarabiei. De la colonade 
spre turn ducea o cărare de 
plăci de marmură. În jurul 
platformei au fost planta-
te diferite specii de copaci, 
pomi, care dădeau o notă 
deosebită întregului ansam-
blu arhitectonic. Pe atunci, 
această construcţie era uni-
ca în felul ei.

Inaugurarea turnului dez-
robirii Basarabiei de la Ghi-
dighici a avut loc la 1 no-
iembrie 1942. După-amia-
ză, Arhiepiscopul Efrem 
Enăchescu, locţiitor de 
mitropolit al Basarabiei, 
Policarp Moruşca, episcop 
de Ismail, împreună cu un 
sobor de preoţi din Chişi-
nău, în prezenţa membrilor 
guvernului şi a altor ofi cia-
lităţi, a ofi ciat serviciul di-
vin. La evenimentul festiv 

au fost prezenţi regele Mi-
hai, mama sa Elena, Mihai 
Antonescu. Au vorbit la 
această inaugurare P.S. Sa 
Efrem, guvernatorul Basa-
rabiei Constantin Voicules-
cu şi Mihai Antonescu, vi-
cepreşedinte al Consiliului 
de Miniştri. Elevii claselor 
superioare au demonstrat 
pe câmpul sportiv exerciţii 
de gimnastică. Pe străzi şi-
au făcut apariţia călăreţi în 
costume de epocă, întru-
chipând cavaleria lui Ştefan 
cel Mare. Actori de teatru 
interpretau scene din piese 
istorice. În faţa publicului 
„s-a arătat” Ştefan cel Mare 
însoţit de doi aprozi: unul 
în dreapta, altul în stânga. 

Evenimentele au fost în-
registrate de fotograful ger-
man Willy Pragher.
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Dumbravă, Vlad. Turnul dezro-
birii Basarabiei de la Ghidighici / 
Vlad Dumbravă // Cugetul : Revis-
tă de istorie şi cultură. – 1999. – 
Nr 4. – P. 48-50.

Grati, Aliona. Ceremonii regale 
la Catedrală / Aliona Grati // Dialo-
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gica. – 2020. – Nr 1. – P. 118.

Impresionanta solemnitate a 
punerii pietrei fundamentale a 
monumentului de la Ghidighici, 
jud. Lăpuşna // Viaţa Provinciei. – 
1942. – 13 aug. – P. 2.

Mihail, Paul. Sfi nţirea Turnului 
Desrobirii / Paul Mihail // Buletintul 
Arhiepiscopul Chişinăului. – 1942. – 
Nr 6. – P. 30.

Şoimaru, Vasile. Turnul dez-
robirii Basarabiei : Renaştere ne-
cesară ca şi revenirea Basarabiei 
la Patria-Mamă... / Vasile Şoima-
ru // Literatura şi arta. – 2011. – 
27 ian. – P. 3.

Maxim Melinti

Cincinat PAVELESCU
1872-1934 

Poet, publicist şi drama-
turg, considerat unul din 
cei mai mari epigramişti ro-
mâni.

S-a născut la 2 noiembrie 
1872, la Bucureşti. A dece-
dat la 30 noiembrie 1934, la 
Braşov.

A învăţat la gimnaziul 
„Dimitrie Cantemir”, apoi 
la liceul „Sfântul Sava” din 
Bucureşti (1883-1891). A 
studiat la Facultatea de 
Drept a Universităţii din 
Bucureşti (1891-1895). A 
urmat cursuri la Sorbona, 
pentru pregătirea tezei de 
doctorat (1895-1896). A 
susţinut la Bucureşti teza 
de doctor în drept cu tema: 
„Despre agenţii diploma-
tici”(1897).

În 1899 îşi începe carie-
ra juridică în calitate de ju-
decător la Plăineşti, plasa 

Râmnicul de Sus, judeţul 
Râmnicu-Sărat (azi comu-
na Dumbrăveni, Vrancea). 
În perioada 1902-1904 a 
fost supleant la Tribunalul 
Neamţ. În 1905 a exercitat 
pentru scurt timp funcţia 
de judecător supleant în 
Râmnicu-Sărat, Snagov. În 
anul 1907 este judecător în 
comuna urbană Corabia, 
judeţul Romanaţi. În mai 
1908 – judecător supleant la 
Slănic, Prahova, iar din oc-
tombrie judecător la Sinaia 
şi la Fundeni-Frunzăneşti, 
Ilfov. Din 1916, la declan-
şarea războiului se refugia-
ză la Iaşi. În 1917 pleacă la 
Petrograd, iar de acolo prin 
Suedia ajunge la Paris, unde 
rămâne consilier juridic al 
Legaţiei Române până în 
1924. A fost numit judecă-
tor şi consilier la Curtea de 
Apel din Chişinău (1925-
1928) şi Braşov (1929).

Debut literar în „Bibliote-
ca familiei” cu poezia „Vi-
suri triste” (1891). În peri-
oada studiilor se ataşează 
de cenaclul „Literatorul” al 
lui Macedonski (1892). La 
sfârşitul anului 1892 devi-
ne prim-redactor la revista 
„Literatorul”. Prima poezie 
publicată în această revistă 
a fost „Fecioara”. În 1893 
deţine funcţia de codirec-
tor la „Literatorul”. Tradu-
ce versuri din La Fontaine, 
Heine, Francois Coppee şi 
romanul „Roza din Gre-
nada” de Jean Rameau 
(1894). A fost prim-redac-
tor al revistei „Convorbiri 
critice” (1907-1908), pri-
mul preşedinte al Societăţii 
Scriitorilor Români (1908). 
Din anul 1910 a partici-
pat la conducerea revistei 
„Falanga tânără”. În 1911 
tipăreşte unicul volum de 

„Poezii”. În anul 1920 edi-
tează la Paris „Le courrier 
franco-roumain, politique, 
économique et litteraire”. 
În 1931-1934 este director 
la revista „Braşovul literar”.

Publică epigrame şi po-
ezii, unele au fost puse pe 
muzică: „Pentru ochii tăi 
cei dulci”, „Frumoasa mea 
cu ochii verzi”, „Îţi aduci 
aminte, doamna” etc. S-a 
manifestat şi în dramatur-
gie cu două piese origi-
nale: „Amanţii (Dialoguri 
moderne)”, „Dialoguri de 
toamnă” şi două în colabo-
rare: „Saul” (cu Alexandru 
Macedonski) şi „Irina. Îm-
părăteasa Bizanţului” (cu 
doctor N. Paulescu).

Laureat al Premiului Na-
ţional pentru poezie (1927).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 314.

Bibliografi e selectivă:
Pavelescu, Cincinat. Epigra-

me / Cincinat Pavelescu. – Bucu-
reşti : Editura Tineretului, 1966. – 
100 p.

Pavelescu, Cincinat. Pescuito-
rii de perle / Cincinat Pavelescu. – 
Chişinău : Litera, 2003. – 352 p.

Pavelescu, Cincinat. Versuri. 
Epigrame, amintiri, corespondenţă / 
Cincinat Pavelescu. – Bucureşti : 
Minerva, 1972. – 548 p.

***
Cincinat Pavelescu : biografi e 

[Resursă electronică] // https://
www.tititudorancea.com/z/biogra-
fi e_cincinat_pavelescu.htm (ac-
cesat: 27.09.2021).

Cincinat Pavelescu : biografi e 
completă [Resursă electronică] //
https://www.poeziile.com/autori/
Cincinat-Pavelescu/biografi e.php 
(accesat: 27.09.2021).

Colesnic, Iurie. Cincinat Pave-
lescu // Colesnic, Iurie. Basarabia 
necunoscută. Vol. 8. / Iurie Coles-
nic. – Chişinău : [S. n.], 2010. – 
P. 208-217.

Colesnic, Iurie. Un eveniment 
literar în Bălţiul interbelic : [o în-



440

N o i e m b r i e
tâlnire literară cu scriitorul Cin-
cinat Pavelescu (1872-1934)] / 
Iurie Colesnic // Timpul. – 2005. – 
14 ian. – P. 21.

Ţarălungă, Ecaterina. Pa-
velescu Cincinat // Ţarălungă, 
Ecaterina. Enciclopedia identităţii 
româneşti. Personalităţi / Ecateri-
na Ţarălungă. – Bucureşti : Litera 
internaţional, 2011. – P. 594.

Tatiana Caprianu

Liliana ARMAȘU
1972

Poetă şi eseistă.
S-a născut la 4 noiembrie, 

1972 în satul Pietrosu, ra-
ionul Făleşti. Este licenţia-
tă a Facultăţii de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării 
a Universităţii de Stat din 
Moldova (1995). 

A făcut studii de doctorat 
la Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca 
(1997-2001).

A activat în calitate de 
cronicar la ziarul „Ţara” 
(1995-2002). A îndeplinit 
funcţia de redactor la Edi-
tura „Flux” (2001-2003). A 
lucrat în calitate de redac-
tor-şef  la revista „Univers 
pedagogic” (2005-2006). 
În anul 2006 se angajează 
redactor la editura „Arc”. 
Colaborează la revistele 
„Basarabia”, „Limba ro-
mână”, „Contrafort”, „Lu-
ceafărul”, „Clipa siderală”, 
„Revista literară” etc. 

Debutează cu poezie în 
ziarul „Tânărul leninist” 
(1984). Debutul editorial 

are loc în anul 2001, cu vo-
lumul de versuri „Eu scriu... 
Tu scrii... El este”. Este 
prezentă în mai multe anto-
logii de poezie contempo-
rană, apărute în România şi 
în Republica Moldova. Are 
grupaje de versuri traduse 
în limbile maghiară, rusă, 
franceză, germană şi azeră.

Al doilea volum al poetei 
„Singurătatea de miercuri”, 
cu o prefaţă de criticul li-
terar Eugen Lungu, apare 
în anul 2010. Acest volum 
a fost apreciat cu Premiul 
pentru poezie „Cartea anu-
lui” al ediţiei Salonul In-
ternaţional de Carte, anul 
2010, precum şi cu Pre-
miul Uniunii Scriitorilor 
din Moldova (2011), pentru 
Anul literar 2010.

Al treilea volum „Mâine 
va fi  altfel” iese de sub tipar 
în anul 2015 şi este prefaţat 
de criticul literar Mircea V. 
Ciobanu. Această plachetă 
de versuri a fost apreciată 
cu Premiul Uniunii Scriito-
rilor din Moldova (2016), 
pentru anul literar 2015.

Deţinătoare a Marelui 
Premiu la Festivalul de Li-
teratură „Tudor Arghezi”, 
Târgu Jiu, ediţia 2000, a 
Premiului pentru Tineret 
al Municipiului Chişinău 
(2003). Bursieră a Fundaţiei 
„Soros” (2005).

 

Bibliografi e selectivă:
**Armaşu, Liliana. Eu scriu... 

Tu scrii... El este... / Liliana Arma-
şu. – Târgu-Jiu : Editura Centrului 
Judeţean al creaţiei Gorj. – 2001. – 
62 p.

Armaşu, Liliana. Mâine va fi  al-
tfel / Armaşu Liliana. – Chişinău : 
Arc. – 2015. – 94 p.

Armaşu, Liliana. Singurătatea 
de miercuri / Liliana Armaşu. – Chi-
şinău : Arc, 2010. – 96 p.

Cartea poeziei, 2019 / sel. şi 

pref. : Liliana Armaşu. – Chişinău : 
Arc, 2019. – 160 p.

Gagim, Ion. Muzica : Desci-
frarea tainei / Ion Gagim ; red.: 
Liliana Armaşu. – Chişinău : Arc, 
2021. – 140 p.

Lungu, Eugen. Complexul Or-
feu / Eugen Lungu ; red.: Liliana 
Armaşu. – Chişinău : Arc, 2018. 
– 264 p.

O lume fermecată / alcăt.: Li-
liana Armaşu. – Chişinău : Arc, 
2007. – 12 p.

Popuşoi, Liliana. O legendă : 
Teatrul „Luceafărul” / Liliana Po-
puşoi, Mircea V. Ciobanu ; red.: 
Liliana Armaşu. – Chişinău : Arc, 
2018. – 224 p.

***
Armaşu, Liliana. Comedia 

umană în transmisie directă : 
[Grigore Vieru] / Liliana Armaşu // 
Contrafort. – 2010. – Nr 11/12. – 
P. 4.

Armaşu, Liliana. Heraldică şi 
genealogie : [expoziţie la BNRM] / 
Liliana Armaşu // Ţara. – 2002. – 
22 noiem. – P. 4.

Armaşu, Liliana. Note pe 
marginea unui eveniment despre 
care aş fi  vrut să vorbesc altfel : 
[despre ediţia a 18-a a Salonului 
Internaţional de Cartre] / Liliana 
Armaşu // Contrafort. – 2009. –
Nr 9/10. – P. 2.

***
Caraman, Viorica-Ela. Misterul 

fi rescului : [despre creaţia poetei 
Liliana Armaşu] / Viorica-Ela Cara-
man // Limba Română. – 2007. – 
Nr 4/6. – P. 137-138.

Ciocanu, Anatol. Armaşu Lilia-
na / Anatol Ciocanu // Dicţionarul 
scriitorilor români din Basarabia : 
1812-2010. – Chişinău : Prut In-
ternaţional, 2010. – P. 18.

Liliana Armaşu: „Vreau să scriu 
o carte de poeme de dragoste” 
[Resursă electronică] // https://
www.timpul.md/articol/liliana-ar-
masu-vreau-sa-scriu-o-carte-de-
poeme-de-dragoste-25983.html 
(accesat: 30.09.2021).

Tatiana Caprianu
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Eugenia 
MANEA-CERNEI

1942

Specialist în anatomia şi 
morfologia plantelor, doc-
tor habilitat în ştiinţe biolo-
gice şi chimice, poet, com-
pozitor.

S-a născut la 5 noiembrie 
1942, în satul Căinarii Vechi, 
raionul Soroca. Studiile pri-
mare le face la şcoala medie 
din satul Frumuşica. Ur-
mează Facultatea de Biolo-
gie şi Chimie a Universităţii 
Pedagogice din Tiraspol 
(1965). Studiile de docto-
rat le realizează la Institutul 
de Botanică „V. L. Koma-
rov” din Sankt Petersburg. 
S-a specializat în domeniul 
plantelor tropicale şi sub-
tropicale în renumitele sere 
ale institutului (1966-1967). 
Susţine doctoratul în anul 
1971, efectuând studii asu-
pra particularităţilor anato-
mo-morfologice ale orga-
nelor reproductive ale unor 
reprezentanţi din familia 
Araceae.

Activează în funcţie de 
profesoară de chimie şi 
biologie la şcoala medie 
din Văleni, judeţul Cahul 
(1965-1966). În perioada 
anilor 1970-1999 este anga-
jată la Grădina Botanică a 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Astfel începe etapa 
de cercetător ştiinţifi c, sa-
vant în cadrul laboratorului 

„Floricultura”, cu excepţia 
perioadei 1978-1980, când 
a activat în cadrul laborato-
rului „Anatomia plantelor”.

A contribuit la realizarea 
noului proiect al Grădinii 
Botanice prin transferarea 
genofondului de plante din 
vechea Grădină Botanică 
(actualmente Dendrarium), 
în spaţiul nou de azi. A di-
versifi cat şi înmulţit sorti-
mentul plantelor tropicale 
şi subtropicale. A adus din 
Sankt-Petersburg cca 200 
specii noi în timp ce urma 
doctorantura, urmând ca 
mai târziu să aducă şi să tes-
teze sute de soiuri şi specii 
de plante pentru înnobila-
rea genofondului de plante 
ornamentale.

A trecut toate etapele 
specifi ce unui om de ştiinţă: 
de la cercetător ştiinţifi c in-
ferior (1970-1978), cercetă-
tor ştiinţifi c superior (1978-
1989), până la coordonator 
(1989-1999). 

În domeniul cercetărilor 
s-a remarcat prin clasifi ca-
rea în premieră a plantelor 
fl oricole cultivate ex-situ 
conform zonelor fi togeo-
grafi ce, investigând 236 de 
specii de plante şi gradul lor 
de aclimatizare în Republi-
ca Moldova. A cercetat bi-
omorfologia şi posibilităţile 
de adaptare ale reprezentan-
ţilor din familia Alliaceae, 
Amaryllidaceae, Liliaceae şi 
Iridaceae, în special, a ge-
nului Iris. Pasiunea pentru 
genul Iris a stat la baza fon-
dării pe principii ştiinţifi ce a 
Iridariumului – o expoziţie 
de proporţii, cu sectoarele: 
sistematic, geografi c, evolu-
tiv, cromatic etc. Utilizând 
metodele de ameliorare 
intra- şi interspecifi că, pre-
cum şi cele de inducere a 

mutaţiilor la fl oarea de iris 
din grupurile Spuria, Sibi-
rica şi Germanica a obţinut 
numeroşi hibrizi, selectând 
doar 170, deosebiţi prin in-
dici decorativi şi rezistenţi 
în condiţiile pedoclimatice 
ale Moldovei. În anul 1989 
Comisia de Stat a Federaţiei 
Ruse pentru ocrotirea reali-
zărilor în selecţie a înregis-
trat soiul „Viola”. Ulterior 
Comisia de Stat pentru în-
cercarea soiurilor de plante 
din Republica Moldova a 
înregistrat încă 17 soiuri noi 
de Iris.

A publicat 110 de lucrări 
ştiinţifi ce în domeniul in-
troducerii şi ameliorării 
plantelor decorative. A par-
ticipat la diferite congrese, 
conferinţe şi simpozioa-
ne ştiinţifi ce. Este coautor 
la recomandarea practică 
„Sortimentul de plante de-
corative pentru amenajarea 
spaţiilor verzi din Moldo-
va”, pentru specialiştii în 
domeniu, coautor la una 
dintre principalele expoziţii 
ale Grădinii Botanice – „Al-
pinariu”.

Fiind un iscusit maestru 
în arta aranjamentelor fl o-
rale, a participat la multi-
ple expoziţii republicane şi 
internaţionale. A publicat 
în acest context lucrarea 
„Curcubeul fl orilor” (cu 
ediţii în limba rusă şi în bul-
gară); „Цветы и фантазия” 
(arta aranjamentului fl oral, 
1987); „Clepsidra cu fl ori” 
(lucrare de popularizare a 
farmecului poetic al fl ori-
lor, 2001). 

Fire poetică, îndrăgosti-
tă de natură şi de frumos, 
la un moment a început să 
compună muzică pe ver-
surile sale şi ale renumiţi-
lor autori: Anatol Ciocanu, 



442

N o i e m b r i e
Nicolae Dabija, Vasile Ro-
manciuc, Leonida Lari, Ga-
lina Furdui.

S-a manifestat ca poet şi 
compozitor în „Cad ploile – 
amintiri”, „Lângă rugurile 
Toamnei” (2005), „Sub po-
leiri de lună” (plachetă de 
versuri, cântece, cugetări, 
2008), „Valori eterne sau 
Cântece de-ntors cocorii...” 
(2006), „Întâiul gând ţi se 
cuvine ţie, Doamne” (cân-
tece, 2009) etc.

Este alcătuitor al caleido-
scopului enciclopedic „Şti-
aţi că...” (2012). Publică ar-
ticole în „Literatura şi arta”.

Distinsă cu două medalii 
de argint şi două de bronz 
de către Expoziţia Realiză-
rilor Economiei Naţionale 
din Moscova.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 258-259.

Bibliografi e selectivă:
Manea-Cernei, Eugenia. Can-

dela iubirii / Eugenia Manea-Cer-
nei, Galina Furdui. – Chişinău : 
Pontos, 2016. – 117 p.

Manea-Cernei, Eugenia. Căl-
dura verbului autumnal / Eugenia 
Manea-Cernei. – Chişinău : Pon-
tos, 2020. – 188 p.

Manea-Cernei, Eugenia. Clep-
sidra cu fl ori / Eugenia Manea-Cer-
nei. – Chişinău : Civitas, 2021. – 
128 p.

Manea-Cernei, Eugenia. Con-
tururi din Templul Naturii / Eugenia 
Manea-Cernei. – Chişinău : [S. n.], 
2020. – 140 p.

Manea-Cernei, Eugenia. Izvor 
de lumină sub Stea / Eugenia Ma-
nea-Cernei. – Chişinău : Pontos, 
2019. – 74 p.

Manea-Cernei, Eugenia. Lân-
gă rugurile Toamnei... / Eugenia 
Manea-Cernei. – Chişinău, 2005. – 
159 p.

Manea-Cernei, Eugenia. Mira-
colul terapeutic al plantelor condi-
mentare / Eugenia Manea-Cernei, 
Nina Ciocârlan. – Chişinău : [S. n.], 
2013. – 235 p.

Manea-Cernei, Eugenia. Sub 
poleiri de lună : Triptic sonor / Eu-
genia Manea-Cernei. – Chişinău : 
Pontos, 2008. – 126 p.

Manea-Cernei, Eugenia. Uni-
versul fl orilor. Florilegiu fl oral : Mica 
antologie selectivă din opera poe-
ţilor români / Eugenia Manea-Cer-
nei. – Chişinău : Pontos, 2012. – 
288 p.

Ştiaţi că? : Caleidoscop enciclo-
pedic / alcăt: Eugenia Manea-Cer-
nei, Alexandru Horaţiu Frişcu. – 
Chişinău : Pontos, 2009. – 532 p.

***
Eugenia Manea-Cernei – la vârsta 

înţelepciunii [Resursă electronică] // 
https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/
imag_fi le/Eugenia%20Manea-cer-
nei%20%E2%80%93%20la%20
varsta%20intelepciunii.pdf (acce-
sat: 05.10.2021).

Manea-Cernei Eugenia // „So-
roceni de dincolo de Soroca” : 
Referinţe biografi ce. – Chişinău : 
CEP Chişinău-Prim, 2011. – 
P. 119-122.

Ţopa, Tudor. Eugenia Manea-
Cernei / Tudor Ţopa // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar do-
cumentar-publicistic il. : În 15 vol. 
Vol. 3 : C-Ch. – Chişinău : Dra-
ghiştea, 2001. – P. 236-238.

Tatiana Caprianu

Constantin 
DOBROVOLSCHI

1932-2009

Filolog, doctor în ştiinţe 
fi lologice, profesor univer-
sitar, cercetător ştiinţifi c.

S-a născut la 6 noiembrie 
1932, în comuna Voroteţ, 
plasa Chiperceni, judeţul 
Orhei (azi satul Voroteţ, ra-
ionul Orhei). S-a stins din 
viaţă la 5 octombrie 2009, 
la Chişinău.

A învăţat la şcoala prima-
ră din satul Voroteţ. Şi-a 
continuat studiile la Şcoala 
Nr. 1 din satul Chiperceni 
(1946-1952). A urmat Fa-
cultatea de istorie şi fi lolo-
gie a Universităţii de Stat 
din Moldova, specialitatea 
limba şi literatura mol-
dovenească (1952-1957), 
doctorantura (1957-1960). 
Susţine teza de doctor în 
fi lologie cu tema „Истори-
ко-революционное про-
шлое в молдавском совет-
ском романе 50-х годов” 
(1974).

Din 1960 îşi începe activi-
tatea profesională în funcţie 
de profesor la catedra de 
limbă şi literatură moldove-
nească (ulterior Catedra de 
literatură română şi teorie 
literară) a Universităţii de 
Stat din Moldova. A ţinut 
cursul normativ de litera-
tură română contemporană 
(sec. XX). În perioada ani-
lor 1975-1987 este decan al 
acestei facultăţi, îmbinând 
activitatea de conducere 
cu cea didactică. Din anul 
2006 a activat în funcţie de 
doctor conferenţiar.

A publicat un şir de arti-
cole, studii şi referinţe me-
todice despre Gr. Adam, 
I.C. Ciobanu, V. Beşleagă, 
A. Busuioc. A editat bro-
şura „Refl ecţii asupra pro-
zei contemporane” (1987), 
materialul didactic „Proza 
moldovenească contempo-
rană” (coautor, 1987).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 315.

Bibliografi e selectivă:
*Adam, Grigore. Pe valea So-

cilor / Grigore Adam ; pref., alc.: 
Constantin Dobrovolshi. – Chişi-
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nău : Literatura artistică, 1979. – 
144 p.

*Dobrovolschi, Constantin. 
Proza moldovenească contempo-
rană / C. Dobrovolschi, M.G. Han-
ganu, N.I. Ţurcanu. – Chişinău : 
[S. n.], 1984. – 88 p.

* Probleme de istorie a literatu-
rii moldoveneşti / red.: Constantin 
Dobrovolschi. – Chişinău : Ştiinţa. – 
1990. – 194 p.

***
Dobrovolschi, Constantin. 

Creaţia artistică a lui Vasile Va-
silache în viziunea criticii literare 
de limbă rusă / Constantin Do-
brovolschi, Ana Ghilaş // Studia 
Universitatis. – 2007. – Nr 10. – 
P. 290-295.

**Dobrovolschi, Constantin. 
Probleme vechi şi actuale de teo-
ria romanului / Constantin Dobro-
volschi // Metaliteratură. – 2007. – 
Nr 3/4. – P. 24-28.

Dobrovolschi, Constantin. 
Reprezentant demn al intelectu-
alităţii de creaţie : [pe marginea 
romanului „Goana după vînt” de 
Lidia Istrati] / Constantin Dobro-
volschi. // Moldova Suverană. – 
1998. – 30 apr. – P. 3.

Dobrovolschi, Constantin. 
Romanul „Pastorală cu lebădă” 
de Vasile Vasilache la o nouă 
lectură / Constantin Dobrovolschi 
// Studia Universitatis. – 2008. – 
Nr 10. – P. 173-180.

***
Calcea, Andrei. Dobrovolschi 

Constantin / Andrei Calcea // Cal-
cea, Andrei. Personalităţi orheie-
ne. – Chişinău : Pontos, 2003. – 
P. 68.

Ţopa, Tudor. Constantin Do-
brovolschi / Tudor Ţopa // Locali-
tăţile Republicii Moldova : Itinerar 
documentar-publicistic il. : În 15 
vol. Vol. 15 : Văd-Z. – Chişinău : 
Draghiştea, 2017. – P. 372-373.

Tatiana Caprianu

Aurel VLAICU
1882-1913 

Inginer, constructor de 
avioane, inventator şi pilot 
român.

S-a născut la 6 noiembrie 
1882, în comuna Binţinţi 
(în prezent comuna Aurel 
Vlaicu), judeţul Hunedoara. 
A decedat în urma unui ac-
cident aviatic la 13 septem-
brie 1913, la Băneşti, jude-
ţul Prahova. 

A absolvit şcoala prima-
ră din localitatea natală. A 
continuat să studieze în lim-
ba magheară la Liceul cal-
vinist „Kun Kocsárd” din 
Orăştie (1890), redenumit 
în anul 1919 Liceul „Aurel 
Vlaicu”. Susţine bacalaure-
atul la Liceul German din 
Sibiu (1902). A frecventat 
două semestre la Şcoala Po-
litehnică din Budapesta, Fa-
cultatea de Mecanică (1902-
1903). A urmat prestigioasa 
Ludwig Maximilian’s Uni-
versität din München, Ger-
mania, unde îşi obţine di-
ploma de inginer (1907). 

În perioada anilor 1907-
1908, a efectuat stagiul mili-
tar în marina austro-ungară.

A activat în calitate de 
inginer la uzina de auto-
mobile „Adam Opel” din 
Rüsselsheim (1908). În ace-
laşi an se întoarce în ţară 
pentru realizarea unui apa-
rat de zbor (planorul „Aurel 
Vlaicu-1909”). A efectuat 

mai multe zboruri la Orâş-
tie şi Bintinti (1909). La 
17 iunie 1910, pe Câmpul 
Cotrocenilor, inginerul de-
colează la bordul primului 
avion conceput, construit şi 
pilotat în România –  „Vla-
icu I”, realizat cu sprijinul 
Casei Regale şi al Armatei 
Române în atelierele de la 
Arsenalul Armatei. A fost 
înregistrat brevetul nr. 2258 
pentru „Maşina de zburat 
cu un corp în formă de să-
geată”. Prin această reali-
zare aeronautică România 
devine a treia ţară din lume 
după SUA şi Franţa, pe te-
ritoriul căreia s-a zburat cu 
un aparat original, inven-
tat, construit şi pilotat de 
un specialist autohton. În 
august 1910 pilotul duce 
primul mesaj ofi cial pe cale 
aeriană din Slatina la Pia-
tra-Olt, înregistrând o nouă 
performanţă pentru Ro-
mânia – a doua ţară, după 
Franţa, ce foloseşte avionul 
în scopuri militare.

A urmat celebrul avion 
„Vlaicu II”, variantă a avi-
onului „Vlaicu I”, însă cu o 
serie de modifi cări şi îmbu-
nătăţiri. Cu acest avion in-
ventatorul a efectuat o nouă 
serie de zboruri demonstra-
tive în principalele oraşe din 
ţară, cel mai important fi ind 
cel de la Blaj cu ocazia ju-
bileului de 50 de ani de la 
înfi inţarea ASTREI (1911). 
Avionul a fost apreciat cu 
cinci premii (un premiu I şi 
patru premii II) la Săptămâ-
na Internaţională de zbor în 
Aspern-Viena (Die inter-
naţionalale Flugwoche din 
Viena) şi confi rmat interna-
ţional (1912). În acelaşi an 
i-a fost eliberată licenţa de 
pilot FAI cu numărul 52. 

În 1913 lucra deja la pro-
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totipul „Vlaicu III”, primul 
avion din lume cu fuselaj 
metalic, profi lat aerodina-
mic. Construcţia aparatului 
a fost fi nalizată de către doi 
colaboratori ai săi – C. Silis-
teanu şi G. Magnani.

Principalele elemente ino-
vatoare aduse de pionierul 
aviaţiei române sunt: rea-
lizarea unei aripi cu profi l 
variabil în zbor, în funcţie 
de unghiul de zbor şi viteza 
aparatului, stabilitatea ridi-
cată a avionului şi înclinarea 
la viraje fără eleroane, tre-
nul de aterizare uşor – prin-
tre primele din lume cu roţi 
independente, aşezarea în 
tandem a elicelor prin care 
era crescută tracţiunea şi 
anula cuplul de răsturnare, 
forma aerodinamică şi con-
strucţia aproape totală din 
aluminiu a fuzelajului avio-
nului „Vlaicu III”.

Pentru invenţiile sale a fost 
decorat cu Ordinul „Coroa-
na României” (1913).

Membru de onoare post-
mortem al Academiei Ro-
mâne (1948).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 303-304; 
„Calendar Naţional 2013”. – 
Chişinău, 2013. – P. 223-224.

Bibliografi e selectivă:
Aurel Vlaicu [Resursă electro-

nică] // https://www.ro.biography.
name/inventatori/65-romania/206-
aurel-vlaicu-1882-1913 (accesat: 
04.11.2021).

Aurel Vlaicu [Resursă electro-
nică] // http://enciclopediaromani-
ei.ro/wiki/Aurel_Vlaicu (accesat: 
04.11.2021).

Aurel Vlaicu – omul care a sfi -
dat gravitaţia [Resursă electroni-
că] // http://www.istorie-pe-scurt.
ro/aurel-vlaicu-omul-care-a-sfi dat-
gravitatia/ (accesat: 04.11.2021).

Avram Valeriu. Cum a murit 

Vlaicu / Valeriu Avram // Magazin 
istoric. – 2002. – Nr 11. – P. 45-49.

Bălan, Ion Dodu. Geniul 
văzduhului / Ion Dodu Bălan // 
Magazin istoric. 2001. – Nr 6. – 
P. 73-76.

Dobrescu, Constantin. Aurel 
Vlaicu – şoimul cu aripile frânte / 
Constantin Dobrescu, Carmen 
Băjenaru // Familia Română. – 
2013. – Nr 4. – P. 33-38. 

Mihuţ Lizuca. Aurel Vlaicu cen-
tenar (1913-2013) / Lizica Minuţ, 
Corneliu Pădurean. – Arad : Edi-
tura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 
2013. – 149 p.

Rusu, Dorina N. Vlaicu Aurel // 
Rusu Dorina N. Membrii Acade-
miei Române : Dicţionar : 1866-
2003 / Dorina N. Rusu. – Ed. a 
3-a, revăzută şi adăugită. – Bucu-
reşti : Editura Academiei Române, 
2003. – P. 882.

Ţarălungă, Ecaterina. Vlaicu 
Aurel // Ţarălungă, Ecaterina. En-
ciclopedia identităţii româneşti. 
Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera internaţio-
nal, 2011. – P. 820.

Vlad, Valentin I. Aurel Vlaicu – 
mare creator patriot / Valentin I. 
Vlad // Familia Română. – 2013. – 
Nr 4. – P. 16-19.

Tatiana Caprianu
         

Mariana MIHUŢ
1942

Actriţă română de fi lm, 
radio, teatru, televiziune şi 
voce, originară din Basara-
bia.

S-a născut la 7 noiembrie 
1942, la Chişinău. Pe timp 
de război familia sa s-a re-
fugiat la Turnu Severin, Ro-
mânia.

A urmat studiile la Lice-

ul „Golescu” din Piteşti, 
profi l real. A fost admisă la 
Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografi că „Ion Luca 
Caragiale” din Bucureşti, 
la clasa profesorilor Pop 
Marţian şi Octavian Cotes-
cu. Absolventă a promoţiei 
1964.

Pasionată de actorie, pri-
mul pas în scenă îl face la 
vârsta de 11 ani când a jucat 
într-un spectacol de balet, 
apoi pe scena Teatrului de 
Stat din Piteşti şi la Curtea 
de Argeş. În perioada stu-
denţiei a debutat în rolul 
Audrey, Rosalinda - „Cum 
vă place?” de William Sha-
kespeare, la studioul Casan-
dra (1963). Actriţă la Tea-
trul Giuleşti (actualmente 
Odeon) (1964-1972). În 
acelaşi timp avea colaborări 
cu Teatrul Nottara, la Bu-
landra şi Teatrul Naţional 
din Bucureşti.

În această perioadă a ju-
cat în „Pălăria fl orentină” 
de Labiche, regia Lucian 
Giurchescu; „Nunta lui 
Figaro” de Beaumarchais; 
„Îngerii trişti” de D.R. Po-
pescu; „Visul unei nopţi de 
iarnă” de Tudor Muşatescu; 
„Mincinosul” de Goldoni. 
În anul 1971 interpretează 
rolul Cecilyei în „Bună sea-
ra, domnule Wilde” de Os-
car Wilde, la Teatrul „C.I. 
Nottara” Bucureşti.

Din anul 1972 este actriţă 
la Teatrul Lucia Sturza Bu-
landra, interpretând roluri 
fabuloase: Fiica primarului 
– „Revizorul ” de Gogol 
(1972), Maria – „A două-
sprezecea noapte” de Willi-
am Shakespeare (1973), Eli-
za Doolite – „Pygmalion” 
de G.B. Shaw (1974), Primă-
riţa – „Interviu” de Ecateri-
na Oproiu (1976), Maşa – 
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„Pescăruşul” de A.P. Cehov 
(1977), Miranda – „Furtu-
na” de Shakespeare (1978), 
Zoe – „O scrisoare pierdu-
tă” de I.L.Caragiale (1979), 
Josie Hogan – „Luna dez-
moşteniţilor” de Euge-
ne O’Neil (1983), Regina 
Ginevra – „Merlin” de 
Tancred Dorst (1991), Ka-
thleen – „Home” de David 
Storey (1992), Claire Zach-
anassian – „Vizita bătrâ-
nei doamne” de Friederich 
Durrenmatt (1993), Halie – 
„Copilul îngropat” de Sam 
Shepard (1996), Nikita 
Zotov – „Petru” de Vlad 
Zografi  (1998), Anna Fier-
ling – „Mutter Courage” de 
Bertolt Brecht (1999), Dă-
daca – „Unchiul Vanea” de 
A.P. Cehov (2001), Fiokla 
Ivanovna – „Căsătoria” de 
Gogol (2003), Inna Rasadi-
na – „Sorry” de Aleksandr 
Galin (2004).

Concomitent a jucat ro-
luri la Teatrul Naţional 
Bucureşti: Cezara în „O 
batistă în Dunăre” de D.R. 
Popescu (1997), Mama – 
„Neînţelegerea” de Albert 
Camus (2006), „Conul Le-
onida faţă cu reacţiunea” de 
Ion Luca Caragiale (2012) 
şi Vocea Bunicii în „Fetiţa 
soldat” de Mihaela Michai-
lov, un proiect 9G la TNB 
(2016).

Din anul 2017 este actriţă 
a Teatrului Naţional „Ion 
Luca Caragiale” din Bucu-
reşti.

Mariana Mihuţ a jucat 
multe roluri în piese de Tea-
tru TV, precum: „Idioata”, 
„Cadavrul viu”, „Aici nu 
doarme nimeni”, „Nebunia 
lui Pantalone”, „Ciuta”, „O 
scrisoare pierdută”, „Im-
provizaţia de la Versailles”, 
„Îngerii trişti”, „Ursul”, 

„Doamna Ministru”, „Pia-
tra din casă”.

Primul rol al artistei în 
cinematografi e a fost rolul 
Martei din „Pădurea spân-
zuraţilor” (1965). Au urmat: 
rolul Blondei în „Dimineţile 
unui băiat cuminte” (1967), 
Fiica primarului – „Revizo-
rul” (1972), „Capcana” şi 
„Păcală” (1974), „Profetul, 
aurul şi ardelenii” (1978), 
„Ultima frontieră a mor-
ţii” (1979), „Echipaj pentru 
Singapur” (1981), Miţa – 
„De ce trag clopotele, Mi-
tică?” (1981), „Fructe de 
pădure” (1983), „Cei care 
plătesc cu viaţa” (1991), 
„Balanţa” (1992), soţia se-
curistului – „Cel mai iubit 
dintre pământeni” (1993), 
„Still Center” („Buricul 
pamantului”) (2005), rolul 
femeii din spital – „Nunta 
mută” (2008); drama „Tatăl 
fantomă” (2011).

A interpretat, de aseme-
nea, numeroase roluri pen-
tru Teatrul Naţional Ra-
diofonic. Începând cu anul 
1976, a colaborat cu redac-
ţia teatru a Radiodifuziunii, 
pentru piese precum „Vă 
place Brahms?” de Françoi-
se Sagan, „Toţi cei care cad” 
de Samuel Beckett, „Capri-
ciile Fenisei” de Lope de 
Vega, „Mătuşa noastră” 
de Hans Christian Ander-
sen, „Puricele în urechi” de 
Georges Feydeau.

În stagiunea 2017-2018 
joacă rolul Regina Margu-
erite în „Regele moare” de 
Eugen Ionesco şi în rolul 
Bătrânei, în Umbre de Ma-
rilia Samper la teatrul Naţi-
onal Bucureşti. La Bulandra 
joacă rolul Lindei Loman în 
„Moartea unui comis vo-
iajor” de Arthur Miller şi 
Bunica în „Îngropaţi-mă pe 

după plintă”, dramatizare 
Yuri Kordonsky după ro-
manul lui Pavel Sanaev.

Mariana Mihuţ deţine nu-
meroase premii şi distincţii: 
Premiul UCIN 1989 rol 
secundar pentru „Cei care 
plătesc cu viaţa”; Premiul 
UCIN 1990 rol principal 
pentru „De ce trag clopote-
le, Mitică?”; Premiul UNI-
TER pentru interpretare 
feminină în Regina Ginevra 
din „Merlin” (1991), Pre-
miul UNITER pentru in-
terpretare feminină, în rolul 
din piesa „Ursul” (1992), 
Premiul UNITER pentru 
interpretare feminină, în 
rolul Halie din „Copilul în-
gropat” (1996), Teatrul Bu-
landra Bucureşti; Premiul 
de Excelenţă al UNITER 
(1997), Premiul oraşului 
Bucureşti, în rolul Cezara 
din „O batistă în Dună-
re” (2000); Premiului „Cea 
mai bună actriţă”, Braşov 
(2004), Premiul UNITER 
pentru cea mai bună actri-
ţă în rol principal, în rolul 
Inna Rasadina din „Sorry”, 
de Aleksandr Galin (2004), 
Premiul UNITER pentru 
cea mai bună actriţă în rol 
principal în rolul regelui 
Lear din tragedia shakes-
peariană cu acelaşi nume 
(aprilie, 2009) şi Premiul 
UNITER pentru întreaga 
activitate (2017).

Decorată cu Ordinul Ser-
viciul Credincios în Grad 
de Ofi ţer (2000). În noiem-
brie 2011, actriţa a primit o 
stea pe Aleea Celebrităţilor 
(Walk of  Fame) din Piaţa 
Timpului din Bucureşti şi 
„Placheta Bucureştiului” 
din partea primarului gene-
ral al Capitalei.
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Bibliografi e selectivă:
La mulţi ani, Mariana Mihuţ! 

[Resursă electronică] // https://
jurnalul.ro/cultura/teatru/la-multi-
ani-mariana-mihut-826836.html 
(accesat: 11.10.2021).

Mariana Mihuţ [Resursă elec-
tronică] // https://m.cinemagia.ro/
actori/mariana-mihut-2397/bio-
grafi e/ (accesat: 11.10.2021).

Portret : Actriţa Mariana Mi-
huţ, la aniversare [Resursă elec-
tronică] // https://www.rador.
ro/2019/11/07/portret-actrita-mari-
ana-mihut-la-aniversare-2/ (acce-
sat: 11.10.2021).

Rîpeanu, Bujor T. Mihuţ Mari-
ana // Rîpeanu, Bujor T. Cinema-
tografi ştii : 2345 cineaşti, actori, 
critici şi istorici de fi lm şi alte per-
soane şi personalităţi care au avut 
de-a face cu cinematograful din 
România sau care sunt originare 
de pe aceste meleaguri  / Bujor T. 
Rîpeanu. – Bucureşti : Meronia, 
2013. – P. 351.

Tatiana Caprianu

Alexandru HÂJDĂU
1811-1872

Important intelectual ba-
sarabean, membru fonda-
tor al Academiei Române 
(1866) şi clasic al literaturii 
române. Reprezentant de 
seamă al familiei de no-
bili români Hâjdău, tatăl 
celebrului om de ştiinţă şi 
cultură Bogdan Petriceicu 
Hasdeu.

S-a născut la 30 noiembrie 
1811 şi s-a stins din viaţă la 
9 noiembrie 1872.

Studii la Seminarul Teo-
logic din Chişinău (1822-

1828) şi Facultatea de 
Drept a Universităţii din 
Harkov (1829-1832). A ma-
nifestat interes faţă de tre-
cutul glorios al Moldovei, 
cronicile medievale servin-
du-i drept izvor de inspi-
raţie pentru creaţiile sale 
literale. A publicat articole 
în revistele ruseşti „Vest-
nic Evropî”, „Telescop” şi 
„Molva”, lucrări cu privire 
la folclorul şi viaţa spiritu-
ală din Basarabia anilor ‚20-
30 ai secolului al XlX-lea. 
A manifestat interes faţă de 
fl ora spontană, publicând 
tratatul „Cu privire la întoc-
mirea clasifi cării idiomatice 
a plantelor ce cresc liber şi 
a celor cultivate în regiunea 
Basarabia” (1835). A lăsat 
creaţii literare şi o valoroasă 
lucrare cu informaţii inedite 
despre literaţii basarabeni: 
C. Stamati, A. Donici, la. 
Ghinculov (Hâncu) ş.a. În 
2004 a fost editat un volum 
din creaţia sa ce cuprinde 
texte şi poezii traduse de 
Pavel Blamuş şi Nicolae 
Dabija.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2001”. – 
Chişinău, 2001. – P. 285-286; 
„Calendar Naţional 2011”. – 
Chişinău, 2011. – P. 186.

Bibliografi e selectivă:
Hâjdău, Alexandru. Clipe de 

inspiraţie / Alexandru Hâjdău ; în 
colab. cu Bib. Mun. „B. P. Hasdeu” 
din Chişinău. – Bucureşti : Litera 
Internaţional, 2004. – 248 p.

* Hîjdeu, Alexandru. Domnia 
Arnăutului / Alexandru Hîjdeu ; 
sub îngr. lui F. Levit. – Chişinău : 
Şcoala Sovietică, 1955. – 40 p.

***
Хыждеу, Александр. Избран-

ное / Александр Хыждеу. – Ки-
шинев : Госиздат Молдавии, 
1956. – 168 с. 

Хыждеу, Александр. Избран-

ное : Поэзия, проза, публици-
стика, письма, мысли, заметки, 
аналекты / Александр Хыждеу. – 
Кишинeв : Литература артисти-
кэ, 1986. – 318 p.

***
Balmuş, Pavel. Literat basara-

bean de frunte : (Cu prilejul împli-
nirii a 200 de ani de la naşterea lui 
Al. Hâjdău) // …Scripta manent… : 
Contribuţii de istoriografi e literară / 
Pavel Balmuş. – Iaşi : Tipo Moldo-
va, 2014. – P. 187-196. 

*Ciocanu, Vasile. Alexandru 
Hâjdău // Istoria literaturii moldo-
veneşti. Vol. 1 : De la origini pînă 
la 1840. – [S. l : s. n.], 1986. – 
P. 561-576.

Andrei Eșanu

Maria GONCEARIUC
1942

Savant în domeniul gene-
ticii şi ameliorării plantelor 
aromatice şi medicinale, 
doctor habilitat în agricul-
tură.

S-a născut la 10 noiem-
brie 1942, în satul Receşti, 
azi r-nul Şoldăneşti. 

După absolvirea Scolii de 
7 ani din satul natal (1955), 
şi-a continuat studiile la 
Şcoala medie din Răspo-
peni, Rezina (1955-1958). 

Între anii 1960-1961 şi-a 
făcut studiile la Colegiul de 
Medicină din Bălţi (1958-
1960). 

În perioada 1963-1968 
şi-a făcut studiile la Insti-
tutul Agricol din Chişinău, 
(azi, Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova), facul-
tatea Agronomie, pe care o 
absolveşte cu diplomă de 
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menţiune. Şi-a continuat 
studiile la doctorantură în 
cadrul Institutului de Fizio-
logie şi Biochimie a Plante-
lor al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (1969-1972). 
După fi nalizarea studiilor 
a susţinut cu succes teza de 
doctor în biologie cu tema 
„Particularităţile meiozei la 
mutanţi induşi de grâu de 
toamnă” (1975). În 1994 
a susţinut teza de doctor 
habilitat în agricultură la 
specialitatea ameliorarea şi 
producerea seminţelor, cu 
tema: „Ameliorarea la Sal-
via sclarea L. în Republica 
Moldova”.
Şi-a început activitatea la 

spitalul din Gura-Galbenă 
(1960-1961), după care a 
activat la Hânceşti în func-
ţie de felcer-laborant, ulte-
rior în aceeaşi funcţie la spi-
talul din Răspopeni, Rezina 
(1961-1963). După studiile 
agricole a început activita-
tea profesională în calitate 
de economist şef  în colho-
zul ,,Iscra”, Floreşti (1968).

Ulterior s-a consacrat 
activităţii de cercetare, în-
cepând cu funcţia de labo-
rant superior, cercetător 
ştiinţifi c inferior (Institutul 
de Fiziologie şi Biochimie 
a Plantelor (1970-1978); 
cercetător ştiinţifi c superior 
(Grădina Botanică, Insti-
tut (1978-1979); cercetător 
ştiinţifi c superior, şef  de 
laborator (AŞP ,,Viorica”, 
Staţiunea experimentală 
(1979-1996). Din 1996 a ac-
tivat în funcţie de cercetător 
ştiinţifi c principal, iar din 
2000- 2020 şef  al grupu-
lui, ulterior şef  al Centrului 
„Genetica şi Ameliorarea 
Plantelor Aromatice şi Me-
dicinale” din cadrul Institu-
tului de Genetică şi Fiziolo-

gie a Plantelor al AŞM.
Activitate de cercetare 

a fost şi rămâne axată pe 
probleme actuale ale şti-
inţei ameliorării plantelor 
aromatice şi medicinale. A 
obţinut rezultate ştiinţifi ce 
importante privind crearea 
soiurilor noi de plante aro-
matice şi medicinale de pro-
venienţă hibridă. Este autor 
a 30 de soiuri de plante aro-
matice şi medicinale omo-
logate în Republica Moldo-
va, inclusiv: Salvia sclarea 
L.; Lavandula angustifolia 
Mill.; Calendula offi cinalis 
L.; Salvia offi  cinalis L. ş.a. 
Pentru prima data a desco-
perit la Salvia sclarea L. un 
nou tip de androsterilitate – 
pistilloidia. A creat linii an-
drosterile şi consangvini-
zate, a stabilit consecinţele 
consangvinizării la Salvia 
sclarea L.

Rezultatele cercetărilor 
realizate este confi rmată 
prin 226 lucrări ştiinţifi -
ce, inclusiv 2 monografi i: 
,,Salvia L.” (2002); ,,Plan-
te medicinale şi aromatice 
cultivate” (2008), coautor 
la manualul „Ameliorarea 
specială a plantelor agri-
cole”, capitolul „Culturi 
Eterooleaginoase şi Medi-
cinale” (2004); numeroase 
articole publicate în ediţii 
periodice atât din ţară cât şi 
străinătate.

Concomitent cu cerceta-
rea a efectuat şi activitate 
didactică prin predarea cur-
surilor „Ameliorarea plan-
telor aromatice şi medicina-
le” la Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova (1990- 
2002). Şi-a adus contribuţia 
la pregătirea cadrelor ştiinţi-
fi ce de înaltă califi care. Sub 
conducerea sa au fost reali-
zate 5 teze de doctorat şi 15 

teze de licenţă. 
A îmbinat activitatea în 

funcţie de şef  de centru 
Genetică şi ameliorarea 
plantelor aromatice şi me-
dicinale cu cea de Membru 
al Biroului Secţiei Ştiinţe 
ale Naturii şi Vieţii a AŞM, 
membru al consiliului ştiin-
ţifi c, Preşedinte al Semina-
rului ştiinţifi c de profi l din 
cadrul Institutului de Gene-
tică şi Fiziologie a Plantelor 
al AŞM. În repetate rânduri 
a fost referent, membru sau 
preşedinte al Consiliilor şti-
inţifi ce specializate pentru 
susţinerea tezelor de doc-
torat.

A iniţiat şi realizat un şir de 
proiecte şi contracte de cer-
cetare: 3 contracte de cer-
cetare cu fi rma moldo-lu-
xenburgheză „Volatil West 
Company” (1996); contract 
de implementare a soiurilor 
de Salvia sclarea L. pentru 
fi rma franceză BETEN In-
genierie (1999); conducăto-
rul grupului de cercetători 
din Moldova a plantelor 
medicinale şi aromatice în 
cadrul a 2 proiecte, realizate 
în comun cu cercetători din 
12 ţări din sud-estul Euro-
pei: „Program SEEDNet 
(South East European De-
velopment Network Gene-
tic Resources)” şi „Genetic 
Structure of   Dalmatian 
Sage (Salvia offi  cinalis L.) 
Populations: A Model for a 
Collaborative Research on 
MAP Genetic Resources”. 
Ambele proiecte au fost fi -
nanţate de SIDA (Swedish 
International Develop-
ment Cooperation Agency) 
(2007-2021) ş.a.

Rezultatele savantului 
sunt înalt apreciate de spe-
cialiştii din ţară cât şi de 
peste hotare, fapt despre ce 
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mărturiseşte invitaţiile de a 
participa cu rapoarte şi co-
municări la Simpozioane, 
Congrese, Conferinţe naţi-
onale şi internaţionale.

În anul 2002 i s-a acordat 
distincţia: „The Research 
Board of  Advisors” de că-
tre Institutul Internaţio-
nal al Biografi lor din SUA 
(American Biographical In-
stitute).

Pentru rezultate remar-
cabile a fost menţionată 
cu Diploma de onoare a 
AŞM (2001); Diplomă de 
recunoştinţă a AŞM (2002); 
Diplomă a CSŞDT a ASM 
de merit (2003); „Cea mai 
buna inventatoare a anului” 
la Expoziţia Internaţiona-
lă  Specializată „INFOIN-
VENT-2007”; Diploma 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (2012); Diploma 
de merit a Consiliului Na-
ţional pentru Acreditare 
şi Atestare (2012);   Lau-
reat al Premiului Naţio-
nal al Republicii Moldova 
(2013); 2 Medalii de Aur 
şi una de Argint la Salonul 
Internaţional de invenţii şi 
Inovaţii,,Traian Vuia” Ti-
mişoara, 2019); Diplomă şi 
Medalia de Aur la Expoziţia 
Europeană a Creativităţii şi 
Inovării EUROINVENT 
(2019, Iaşi, Români); Di-
plomă şi Medalia de Argint 
la Salonul de Carte la Expo-
ziţia Europeană a Creativi-
tăţii şi Inovării EUROIN-
VENT, pentru monografi a 
,,Lavanda: descriere, biolo-
gie, taxonomie, componen-
ţa chimică, utilizare, acţiune 
terapeutică, soiuri, hibrizi, 
tehnologii de cultivare” 
(Iaşi, 2019); Diploma Gu-
vernului Republicii Moldo-
va şi diploma de onoare a 
Ministerului Educaţiei, Cul-

turii şi Cercetării (2021) ş.a.
Doctorul habilitat Maria 

Gonceariuc este considera-
tă una din cele mai distinse 
personalităţi în domeniul 
geneticii şi ameliorării plan-
telor aromatice şi medicina-
le, având o contribuţie esen-
ţială la dezvoltarea branşei.

A se vedea şi articolul din 
,,Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 262.

Bibliografi e selectivă:
Gonceariuc, Maria. Ghid prac-

tic privind cultivarea lavandei şi 
administrarea afacerii / Maria 
Gonceariuc, Andrei Zbancă, Ser-
giu Panuţa. – Chişinău : [S. n.], 
2019. – 128 p.

Gonceariuc, Maria. Lavanda : 
Descriere, biologie, taxonomie, 
componenţa chimică, utilizare, 
acţiune terapeutică, soiuri, hibrizi, 
tehnologii de cultivare / Maria 
Gonceariuc / Gonceariuc Maria, 
Zbancă Andrei, Panuţa Sergiu. – 
Chişinău: [S. n.], 2018. – 132 p.

***
Diversitatea conţinutului şi com-

ponenţei uleiului esenţial la hibrizi 
F1 de Lavandula angustifolia 
MILL / Maria Gonceariuc, Violeta 
Butnaraş, Svetlana Maşcovţe-
va [et al.] // Известия Академии 
Наук Молдовы. – 2018. – Nr 2 
(335). – P. 48-58.

Expression of genes involved 
in sclareol biosynthesis in Sal-
via sclarea L. / Maria Goncea-
riuc, Maria Duca, Angela Port [et 
al.] // Известия Академии Наук 
Молдовы. – 2015. – Nr 2 (326). – 
P. 80-86. 

Genotipuri de Salvia Offi  cinalis 
L. cu conţinut şi componenţă dife-
rită a uleiului esenţial / Maria Gon-
ceariuc, Veaceslav Kulciţki, Zi-
naida Balmuş [et al.] // Известия 
Академии Наук Молдовы. – 
2014. – Nr 1 (322). – P. 41-50.

Gonceariuc, Maria. Perfecţi-
onarea calităţii la Salvia sclarea 
L. prin creşterea capacităţii de 
acumulare a uleiului esenţial / 
Maria Gonceariuc, Zinaida Bal-
muş, Ludmila Cotelea // Известия 
Академии Наук Молдовы. – 
2016. – Nr 2 (329). – P. 69-78.

Gonceariuc, Maria. Reducing 

the impact of drought on produc-
tivity by cultivating resistant vari-
eties of medicinal and aromatic 
plants // Известия Академии 
Наук Молдовы. – 2019. – Nr 2 
(338). – P. 95-103. 

***
Andrieş-Tabac, Silviu. Gon-

ceariuc Maria / Silviu Andrieş – 
Tabac // Femei din Moldova : En-
ciclopedie / ed.: Iurie Colesnic. – 
Chişinău : Museum, 2000. – 
P. 122.

Gonceariuc Maria // Dicţionar 
al inventatorilor români contem-
porani. Vol. 4 / coord.: Emil Con-
stantin Stanciu. – Cluj-Napoca : 
Risoprint, 2015. – P. 306-312.

Un destin guvernat de înţelep-
ciune şi de dăruire geneticii şi 
ameliorării plantelor aromatice şi 
medicale : doctorul habilitat Maria 
Gonceariuc la 70 de ani / Teodor 
Furdui, Vasile Botnari, Gheor-
ghe tudorache [et al.] // Buletinul 
AŞM. Ştiinţele vieţii. – 2012. – 
Nr 3 (318). – P. 181-184. 

Maria S. Ciobanu

Florin ROTARU
1952

Bibliolog, expert în carte 
veche românească şi străi-
nă, doctor în istorie, direc-
tor al Bibliotecii Metropo-
litane Bucureşti, senator în 
Parlamentul României. 

S-a născut la 11 noiem-
brie 1952, la Bucureşti.

A absolvit Facultatea de 
Istorie-Filosofi e a Univer-
sităţii din Bucureşti (1978). 
În 2003 a susţinut teza de 
doctor în istorie.

După absolvirea facultă-
ţii şi-a început activitatea în 
calitate de expert în carte 
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veche românească şi străină 
la Ofi ciul pentru Patrimo-
niu Cultural Naţional din 
cadrul Muzeului Judeţean 
Argeş (1978-1979). Ulterior 
a activat la Muzeul de Isto-
rie al municipiului Bucureşti 
(1979-1987), expert al Cen-
trului de Librării Bucureşti 
(1987-1990), consilier la In-
spectoratul pentru Cultură 
al municipiului Bucureşti 
(1990-1996), director al Bi-
bliotecii Metropolitane Bu-
cureşti (1996-prezent). 

Între anii 2001-2003 a 
fost secretar de stat în Mi-
nisterul Culturii şi Cultelor. 

În calitate de secretar de 
stat a redactat şi promovat 
Legea Bibliotecilor în Parla-
ment (2002).

Senator în Parlamentul 
României, comisia pentru 
Cultură (2003-2004).

A făcut parte din mai mul-
te structuri de conducere în 
organisme profesionale la 
nivel naţional sau interna-
ţional, precum: ABIDOB 
(1997), membru în Comite-
tul de conducere al INTA-
MEL (1998), al EBLIDA 
(1998), membru fondator al 
NAPLE (2002), preşedinte 
al CBN (2003-2006). 

A scris lucrări despre isto-
ria şi evoluţia cărţii bucureş-
tene: „Bibliografi a cărţii bu-
cureştene de la origini până 
în prezent, vol. I-IV (2006-
2007); „Repertoriul edituri-
lor şi tipografi ilor bucureş-
tene de la origini până în 
prezent, vol. I : 1494-1859 
(2007) ş.a. 

Pentru activitatea sa, Flo-
rin Rotaru a fost inclus de 
Institutul Bibliografi c Cen-
tral din Cambridge, între 
cei 2000 de intelectuali de 
frunte ai secolului 21, un fel 
de „Who’s Who”. 

A fost decorat de către 
ambasadorul Rusiei la Bu-
cureşti cu medalia „Puşkin” 
(2013).

Bibliografi e:
Basarabia română : Antologie / 

ed. îngrij., note şi coment.: Flo-
rin Rotaru. – Bucureşti : Semne, 
1996. – 553 p. 

Românitatea transnistriană : 
Antologie / ed. îngrij., note şi co-
ment.: Florin Rotaru. – Bucureşti : 
Semne, 1996. – 420 p.

Rotaru, Florin. Managementul 
calităţii totale / Florin Rotaru. – 
Bucureşti : Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2011. – 249 p.

Suferinţele Basarabiei şi răpirile 
ruseşti : Antologie / ed. îngr., 
note şi coment.:  Rotaru Florin. – 
Bucureşti : Semne, 1996. – 547 p.

***
Rotaru, Florin. Proiect de co-

laborare între asociaţiile română şi 
franceză în materie de dezvoltare 
a competenţelor şi a certifi cării 
profesioniştilor români în dome-
niul documentării şi al bibliote-
cilor (CERTIDoc) / Florin Rotaru // 
BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25. – 
Nr 1. – P. 21-22. 

***
Buluţă, Gheorghe. Rotaru Flo-

rin // Buluţă, Gheorghe. Bibliologi 
români : dicţionar / Gheorghe 
Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasi-
lescu. – Târgovişte : Bibliotheca, 
2011. – P. 213.  

Maria S. Ciobanu

Efi m ARAMĂ
1942 

Specialist în domeniul fi zi-
cii semiconductorilor, doc-
tor în ştiinţe fi zico-matema-
tice, profesor universitar.

S-a născut la 19 noiem-
brie 1942, în satul Negu-
reni, raionul Teleneşti. 

A studiat la Institutul 
Pedagogic din Bălţi (1960-
1966), Facultatea Fizică şi 
Matematică, specialitatea 
fi zică şi discipline tehnice.

Activează în funcţie de 
profesor de fi zică în satele 
Chiştelniţa, raionul Tele-
neşti (1963-1964), şi Perese-
cina, raionul Orhei (1966). 
Din anul 1970 este anga-
jat în calitate de asistent 
la Catedra fi zică medicală 
(azi Catedra de fi ziologie a 
omului şi biofi zică) a Uni-
versităţii de Stat de Medici-
nă „Nicolae Testemiţeanu”. 
Parcurge consecutiv trepte-
le ierarhiei universitare de 
la asistent la conferenţiar 
şi apoi la profesor univer-
sitar, decan al Facultăţii de 
Farmacie (1990). Profe-
sor universitar prin cumul 
la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, unde ţine cursuri 
de informatică, fi zică medi-
cală şi biofi zică.

Concomitent cu activita-
tea didactică universitară, 
şi-a făcut studiile în docto-
rantură la Institutul de Fizi-
că Aplicată al Academiei de 
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Ştiinţe a Moldovei (1974-
1978). În anul 1983 susţi-
ne teza de doctor în ştiinţe 
fi zico-matematice. Conti-
nuă cercetările în cadrul 
institutului, ca rezultat fi ind 
teza de doctor habilitat cu 
tema: „Infl uenţa dopării şi 
politipiei asupra spectrelor 
optice ale sulfi zilor multi-
componenţi stratifi caţi şi 
structurile cu bariere la su-
prafaţă pe baza lor” (2000).

Efectuează cercetări în do-
meniile: tehnologiei avansate 
de obţinere a cristalelor semi-
conductoare; optica sulfi zilor 
multicomponenţi stratifi caţi; 
aparate optoelectronice cu 
aplicare în domeniul me-
dicinii, biofi zicii medicale 
şi farmaceutice. Cercetările 
fundamentale în domeniul 
semiconductorilor profesorul 
le-a implementat în practică. 
În tehnică şi în tehnologiile 
medicale şi-au găsit aplicare 
detectorii de radiaţie ultravi-
oletă (UV), fotovaricapii şi 
comutatoarele de curent. Ob-
ţine brevet de invenţie pentru 
dozimetrele de radiaţie UV, cu 
o implementare de rezonanţă 
în practica medicală.

Pe perioada activităţii sale 
colaborează cu academici-
anul Evghenii A. Vinogra-
dov, profesorul Gherman 
N. Jijin de la Institutul de 
Spectoscopie al Academi-
ei de Ştiinţe din Federaţia 
Rusă; cu profesorul Semion 
V. Slobodcicov din cadrul 
prestigiosului Fizteh din 
Sankt Petersburg; cu aca-
demicianul Radu Negoescu 
de la Institutul Sănătate Pu-
blică din Bucureşti.

Este autor a peste 180 
lucrări ştiinţifi co-didactice, 
inclusiv 2 monografi i, 11 
manuale şi materiale ştiin-
ţifi co-didactice pentru stu-

denţi, 7 brevete de invenţie. 
A fost conducător ştiinţifi c 
la 4 teze de doctor în me-
dicină.

Colaborarea cu savan-
ţii de talie internaţională a 
dus la elaborarea şi imple-
mentarea mai multor apa-
rate din domeniul biofi zi-
cii. Aparatul „Dispozitiv 
pentru testarea materialelor 
biologice” a fost apreciat cu 
medalia de bronz la Expo-
ziţia Internaţională specia-
lizată „Infoinvent” (Chişi-
nău, 2011). Alte invenţii au 
fost menţionate cu medalii 
la expoziţiile internaţiona-
le, precum Inventica-2012, 
Iaşi, România.

În anul 2010 profesorului 
Efi m Aramă i se conferă ti-
tlul onorifi c „Om emerit”. 
În anul 2013 este decorat 
cu Ordinul „Gloria Mun-
cii”.

Bibliografi e selectivă:
Aramă, Efi m. Infl uenţa dopării 

şi politipiei asupra spectrelor op-
tice ale sulfi zilor multicomponenţi 
stratifi caţi şi structuri cu bariere la 
suprafaţă pe baza lor : Teză / Efi m 
Aramă. – Chişinău : [S. n.], 2000. – 
245 p.

Aramă, Efi m. Optica sulfi zi-
lor multicomponenţi stratifi caţi 
ZnxIn2S3+x / Efi m Aramă. – Chi-
şinău : CEP Medicina, 2012. – 
54 p.

Aramă, Efi m. Proprietăţile optice 
ale sulfi zilor multicomponenţi stra-
tifi caţi / Efi m Aramă. – Chişinău :
Sirius, 2004. – 200 p.

Curs de fi zică : Pentru studenţii 
străini / S. Bajurea, I. Cojocaru, E. 
Aramă, [et al.]. – Chişinău : CEP 
Medicina, 2011. – 125 p.

***
Ulian, Galina. Efi cienţa tele-

medicinii : aspect metodologic / 
Galina Ulian, Silvestru Maximilian, 
Efi m Aramă // Studia Universitatis 
Moldaviae. – 2017. – Nr 2 (102). – 
P. 73-81. 

Mihai DAMIAN
1962

Artist plastic, sculptor. 
S-a născut la 20 noiem-

brie 1962, în satul Dondu-
şeni, raionul Donduşeni.

În anul 1981 a absolvit 
Şcoala specială republicană 
medie-internat de arte plas-
tice din Chişinău (azi Liceul 
Academic de Arte Plastice 
„Igor Vieru” din Chişinău). 

Primele sale lucrări au 
fost expuse la Salonul de 
Primăvară din 1994. Au 
urmat numeroase expoziţii 
de grup : Saloanele Moldo-
vei, Chişinău-Bacău (1995-
2014); Bruxelles (2006); 
Moscova (2007); Expoziţia 
de Sculptură Contempo-
rană „Aestas” (Chişinău 
2014) etc. A participat la 

***
Aramă Efi m [Resursă electro-

nică] // http://mib.utm.md/content.
php?cat=prezentare&lang=ro&
id=14 (accesat: 07.10.2021).

Calcea, Andrei. Aramă Efi m // 
Andrei, Calcea. Personalităţi or-
heiene : dicţionar enciclopedic / 
Andrei Calcea. – Chişinău : Pon-
tos, 2003. – P. 25.

Efi m Aramă, profesor universi-
tar [Resursă electronică] // https://
sanatatea.com/pub/medici/1050-
efim-arama-profesor-universitar.
html (accesat: 07.10.2021).

Ţopa, Tudor. Efi m Aramă / Tu-
dor Ţopa // Localităţile Republicii 
Moldova : Itinerar documentar-pu-
blicistic il. : În 15 vol. Vol. 9 : N-O. – 
Chişinău : Draghiştea, 2009. – 
P. 112.

Tatiana Caprianu
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simpozioane de creaţie: 
Tabăra internaţională de 
sculptură Ungheni, ediţia 
a II-a (2002); Tabăra inter-
naţională de sculptură Un-
gheni ediţia a III-a (2004); 
Tabăra internaţională de 
sculptură Ungheni, ediţia 
a V-a (2012); Simpozionul 
internaţional de sculptu-
ră Ungheni, ediţia a VII-a 
(2018); ediţia I-a a Taberei 
internaţionale de sculptură 
de la Mănăstirea Condriţa 
(2019).

La începuturile creaţiei 
sale a plăzmuit lucrări cu 
trimitere la sculpturile ve-
chilor civilizaţii, întrebu-
inţând diferite materiale: 
bronz, marmură, lemn, alu-
miniu, piatră, gresie, granit 
– „Enigma”, „Cocoşul”, 
„Tors” (1996), „Aşteptân-
du-l pe Godot” (1997), 
„Ultima brazdă” (1998), 
„Regres” (1998), „Singură-
tate” (2000), „De-a ascun-
selea” (2002), „Conexiune” 
(2005).  Este autorul sculp-
turilor decorative „Copac 
cosmic” (2002), „Călăto-
rie prin labirint” (2004), 
„Cuminţenia civilizaţiei” 
(2010), „Casă părăsită. 
Dedicaţie lui Grigore Vie-
ru” (2012), „Gânditorul” 
(2012), „Mama regelui” 
(2013), „Patul lui Procust” 
(2014), „Avânt” (2015), 
„Păunul” (2015), „Bătrânul 
şi marea” (2016), „Sacrifi -
carea poetului” (2016), „Pa-
cientul din Sait-Rémy-de 
Provence” (2016), „Som-
noroasa de pe nor” (2017), 
„Pustnicul” (2018), „Com-
poziţie” (2018), „Fereastra 
de la etajul II” (Cojuşna, 
2018). A realizat sculptura 
„Tiara Dianei”, de la Sim-
pozionul de Sculptură din 
Lepşa, România (2012).

Este autorul plăcilor co-
memorative cu imaginea 
Leonidei Lari, a lui Vlad 
Ioviţă, Anatol Codru şi 
Grigore Vieru, amplasate 
în oraşul Chişinău. Pentru 
Universitatea de Medicină 
„Nicolae Testemiţeanu” a 
realizat busturile profeso-
rilor Pavel Bâtcă şi Valeriu 
Banari. Lucrările autorului 
se păstrează în colecţiile 
publice ale Muzeului Na-
ţional de Artă a Moldovei, 
la Centrul Internaţional de 
Cultură şi Artă „G. Apos-
tu”, Muzeul de Artă „Iulian 
Antonescu” din Bacău şi la 
Muzeul de Arte din oraşul 
Focşani, România.

Distins cu Premiul Cen-
trului Internaţional de Cul-
tură şi Artă „G. Apostu” 
(Bacău, 2005); Premiul Uni-
unii Artiştilor Plastici din 
Moldova pentru sculptură 
(2007, 2014, 2015, 2016, 
2018), Premiul Primăriei 
Bacău la Saloanele Moldo-
vei (2014).

Membru titular al Uni-
unii Artiştilor Plastici din 
Moldova (1999). Membru 
al Asociaţiei Internaţionale 
a Artiştilor Plastici UNES-
CO (2002).

Bibliografi e selectivă:
Damian Mihai // Cultură, istorie 

şi civilizaţie românească la Un-
gheni : Centenar 1918-2018. – 
Chişinău, [S. n.], 2019. – P. 18-21. 

Iucal, Vasile. Damian Mihai // 
Ungheni – oraş al sculpturilor / 
Vasile Iucal. – Chişinău :  [S. n.], 
2014. – P. 22-27.

Stavilă, Tudor. Mihai Damian şi 
labirinturile sculpturii / Tudor Sta-
vilă // Moldova. – 2019. – Martie/
Aprilie. – P. 94-104.

Tatiana Caprianu

Anastasia ISTRATI
1942-2016

Interpretă de muzică po-
pulară. 

S-a născut la 23 noiembrie 
1942, în satul Sireţi, judeţul 
Lăpuşna, (azi, raionul Stră-
şeni). A decedat la 26 sep-
tembrie 2016, la Chişinău.

După absolvirea Şcolii de 
şapte ani din s. Sireţi, (1949-
1956) şi-a continuat studii-
le la Şcoala de muzică din 
Slobozia Mare din Cahul, 
cu profesorul Petre Stroiu 
(dirijat coral) (1959-1963).

După absolvire şi-a înce-
put activi tatea profesională 
în calitate de coristă în Ca-
pela „Doina” a Filarmonicii 
de Stat din Chişinău (1963-
1966, 1974-1975). Ulterior 
a fost solistă în orchestrele 
de muzică populară „Mu-
gurel” (1966-1974) şi „Flu-
ieraş” (1974-1977), Teatrul 
de Operă şi Balet din Chi-
şinău (1977-1981).

A debutat ca solistă de 
muzică populară cu piesa 
,,Ileană, Ileană”, în pre-
lucrarea lui I. Burdin, cu 
orchestra ,,Mugurel”, pe 
scena Filarmonicii din Chi-
şinău (1966). A fost una din 
primele soliste ale acestui 
colectiv, dirijat de violo-
nistul Valeriu Negruţi. A 
colaborat cu mari dirijori, 
precum: Alexandru Vacar-
ciuc, Dumitru Blajinu, Ion 
Dascăl şi Petre Neamţu. 
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Gheorghe RUSNAC
1942

Specialist în domeniul po-
litologiei şi istoriei, doctor 
habilitat în ştiinţe istorice, 
profesor universitar, ex-rec-
tor la USM, academician, 
diplomat.

S-a născut la 23 noiem-
brie 1942, în satul Ocniţa, 
raionul Ocniţa.

Studiile primare le face la 
şcoala medie din localitatea 
natală (1949-1959). Urmea-
ză Şcoala pedagogică (azi 
Colegiul pedagogic) din 
oraşul Soroca (1960-1962). 
Devine student la Universi-
tatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Istorie (1965-
1969), apoi doctorand în 
aceeaşi instituţie, Catedra 
Istoria PCUS (1971-1974). 
În anul 1975 susţine teza 
de doctor în ştiinţe istori-
ce. Studiile de postdoctorat 
le urmează la Universita-
tea Pedagogică de Stat din 
Moscova (1984-1986).

În anul 1962, îşi începe 
activitatea profesională în 
funcţie de profesor de edu-
caţie fi zică şi cânt la Şcoala 
medie din satul Clocuşna, 
raionul Ocniţa. În perioada 
anilor 1969-1971 şi 1974-
1978 este lector la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, 
Catedra de economie po-
litică, Catedra de istorie a 
PCUS. Din anul 1978 până 
în 1984 este conferenţiar 

la Universitatea de Stat din 
Moldova, Catedra de istorie 
a PCUS. Concomitent, în-
tre anii 1978-1983 activează 
ca secretar ştiinţifi c al Con-
siliului specializat de sus-
ţinere a tezelor de doctor 
în istorie (1978-1983). În 
perioada anilor 1980-1984 
ocupă postul de prodecan 
al Facultăţii de Filologie şi 
Biblioteconomie, Univer-
sitatea de Stat din Moldo-
va, secţia fără frecvenţă. În 
anul 1989 susţine teza de 
doctor habilitat în istorie la 
Consiliul de la Universitatea 
Pedagogică din Moscova. 
Şef  al Catedrei politologice 
a USM (1990-1993). În ca-
riera profesională a avansat 
până la funcţia de rector al 
Universităţii de Stat şi fon-
dator al Facultăţii de Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe poli-
tice şi administrative la Uni-
versitatea de Stat din Mol-
dova (1993-2007).

Din 2007 până la sfârşitul 
anului 2011 a fost ambasa-
dor extraordinar şi pleni-
potenţiar al Republicii Mol-
dova în Republica Italiană 
şi în Republica Malta. Din 
2012 este vicepreşedinte al 
Consiliului Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, colabo-
rator ştiinţifi c superior în 
Laboratorul de sociologie 
politică a USM.

Domeniile de cercetare 
ale istoricului şi politologu-
lui sunt politica educaţio-
nală, securitatea ecologică, 
relaţiile internaţionale, pro-
cesele de migraţie, mass-
media şi politica. A elaborat 
obiectivele prioritare ale 
cercetărilor politologice în 
condiţiile tranziţiei demo-
cratice din Republica Mol-

A înregistrat în Fonote-
ca de Aur a Moldovei nu-
meroase cântece populare: 
„Sunt o fată frumuşică”, 
„Ileană, Ileană”, „Neicuţă, 
să nu mă uiţi”, „M-am gătit 
astăzi la joc”, „Mie-n roşu-
mi şade bine”, „Foaie verde 
şi-o sipică”, „Hai poftiţi, la 
mese mari”, „Uite-aşa, cum 
sunt josuţă”, ,,Bundiţa” ş.a.

A efectuat turnee în oraşe 
ca: Budapesta, Berlin, Ma-
drid, Sofi a, Bruxelles, Mos-
cova, Erevan, Kiev ş.a. 

A fost decorată cu titlul 
onorifi c „Maestru în Artă” 
(2010).

A se vedea şi articolul din 
,,Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău. – 2002. – P. 318.

Bibliografi e:
Anastasia Istrati // Localităţile 

Republicii Moldova. Vol. 10 : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. – 
Chişinău : [S. n.], 2012. – P. 198.

Andrieş-Tabac, Silviu. Istrati 
Anastasia // Femei din Moldova : 
Enciclopedie / Silviu Andrieş-Ta-
bac. – Chişinău : Museum, 2000. – 
P. 148-149.

Buzilă, Serafi m. Istrati Anasta-
sia // Buzilă, Serafi m. Enciclope-
dia interpreţilor din Moldova / Se-
rafi m Buzilă. – Chişinău : [S. n.], 
1999. – P. 244.   

Maria S. Ciobanu
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dova, aplicând principiile 
generale ale acesteia la exa-
minarea ştiinţifi că a proble-
melor privind transforma-
rea regimului şi sistemului 
politic, inclusiv a sistemului 
electoral şi a comunicării 
politice din republică. Este 
fondatorul şcolii ştiinţifi ce 
axate pe cercetarea gene-
zei, evoluţiei şi funcţionării 
sistemului pluripartidist şi 
a mişcărilor social-politice 
din Republica Moldova.

A desfăşurat o inten-
să activitate editorială. În 
anul 1991 a fondat revista 
„Moldoscopie”, a activat 
ca membru al Colegiului 
redacţional al acesteia până 
în anul 2012, iar în perioa-
da anilor 2006-2008 a fost 
redactor-şef  al acesteia. Re-
dactor-şef  al Analelor Ştiin-
ţifi ce ale USM (1996-2006). 

A iniţiat şi a realizat lu-
crări în care sunt elucidate 
aspectele social-politice ale 
fenomenului migraţiei din 
perspectiva integrării naţio-
nale şi a globalizării.

Este autor a peste 590 de 
lucrări, inclusiv monografi , 
articole şi studii, culegeri 
de documente şi dicţionare, 
suporturi didactice.

A contribuit la pregătirea 
cadrelor ştiinţifi ce, îndru-
mând realizarea şi susţinerea 
a peste 20 de teze de doctor 
şi de doctor habilitat în ştiinţe.

A prezentat rapoarte şi 
comunicări la diverse reuni-
uni şi manifestări ştiinţifi ce 
naţionale şi internaţiona-
le în SUA, Marea Britanie, 
Turcia, Germania, Ungaria, 
Grecia, Franţa, România, 
Cambodgea etc.

Titluri onorifi ce: acade-
mician al Academiei inter-
naţionale de Informatizare 
de pe lângă ONU (Filiala 

din Moldova, 1996); Om 
al Anului, centrul Biografi c 
Internaţional Cambridge 
(1997); Doctor honoris ca-
usa al Universităţii „St. Cy-
ril şi St. Methodius” (Veliko 
Târnovo, Bulgaria, 1998).

Menţiuni şi distincţii: 
Premiul Prezidiului Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei 
(1993), Ordinul „Gloria 
Muncii” (1996), Ordinul 
„Ordre National de Légi-
on d’Honneur” (Franţa, 
1998), Ordinul Republicii 
(1999), Ordinul „Cuviosul 
Paisie Velicikovski”, rangul 
II, Mitropolia Chişinăului şi 
Întregii Moldove (2007).

A fost ales membru al 
Consiliului coordonator 
pentru desfăşurarea refor-
mei învăţământului (1994); 
membru asociat al Prezi-
diului Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (1995); mem-
bru al Consiliului preziden-
ţial, membru al Colegiului 
Ministerului Educaţiei, 
membru al Comisiei Supe-
rioare de Atestare a Repu-
blicii Moldova, expert în 
ştiinţe istorice şi politice, 
membru al Consiliului Aso-
ciativ al Agenţiei universită-
ţilor francofone (Montre-
al), membru al Prezidiului 
Consiliului Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică al AŞM (1997); 
membru al Academiei In-
ternaţionale de ştiinţe în 
Domeniul Ecologiei şi al 
Protecţiei Activităţii Uma-
ne (St. Petersburg) (1998); 
membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (2000); membru al 
Consiliului Asociaţiei RE-
NAM (2006).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 315-318; 

„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 264-265.

Bibliografi e selectivă:
Rusnac, Gheorghe. Envi-

ronmental security of the State : 
(Political and military aspect) / 
Gheorghe Rusnac, Constantin 
Manolache. – Chişinău : USM, 
2002. – 120 p.

Rusnac, Gheorghe. Globalis-
tica : Globalizarea şi integrarea, 
problemele globale ale contem-
poraneităţii, antiglobalismul : Ma-
teriale pentru prelegeri, cursuri şi 
seminare speciale la politologie 
şi la alte discipline social-politice / 
Gheorghe Rusnac. – Chişinău : 
USM, 2007. – 330 p.

Rusnac, Gheorghe. Profesorii 
Universităţii de Stat din Moldova 
(1946-2001) : Dicţionar istorico-
biografi c / Gheorghe Rusnac, Va-
leriu Cozma. – Chişinău : USM, 
2001. – 370 p.

Rusnac, Gheorghe. Rectorii 
Universităţii de Stat din Moldova 
(1946-1993) / Gheorghe Rusnac, 
Valeriu Cozma. – Chişinău : USM, 
2005. – 310 p.

Rusnac, Gheorghe. Republica 
Moldova : Studenţimea – actor 
al transformărilor social-politice / 
Gheorghe Rusnac, Valeriu Moş-
neaga. – Chişinău : USM, 2006. – 
164 p.

Rusnac, Gheorghe. Securi-
tatea statului în sfera ecologică / 
Gheorghe Rusnac, Constantin 
Manolache. – Chişinău : USM, 
2000. – 112 p.

Rusnac, Gheorghe. Universi-
tatea de Stat din Moldova : (1996-
2006) / Gheorghe Rusnac. – Chişi-
nău : USM, 2006. – Vol. 1. – 256 p. ; 
Vol. 2. – 646 p.

***
Rusnac, Gheorghe. Integrarea 

ştiinţei şi învăţămîntului superior în 
contextul procesului de la Bolog-
na / Gheorghe Rusnac, Vladimir 
Guţu // Studia Universitatis : Se-
ria ştiinţe ale educaţiei. – 2007. – 
Nr 5. – P. 18-21.

Rusnac, Gheorghe. Ştiinţa 
politică în Republica Moldova la 
etapa actuală / Gheorghe Rus-
nac. – Moldoscopie (Probleme de 
analiză politică). – 2007. – Nr 2 
 (XXXVII). – P. 7-16.

***
Academicianul Gheorghe Rus-

nac : Biobibliografi e. – Chişinău : 
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Institutul de Studii Enciclopedice, 
2012. – 168 p.

Madan, Ion. Un fecior demn al 
neamului – Gheorghe Rusnac : 
Biobibliografi e / Ion Madan. – Chi-
şinău : USM, 2002. – 152 p.

***
Academicianul Gheorghe Rus-

nac la 70 de ani [Resursă elec-
tronică] https://www.yumpu.com/
ro/document/read/34355780/aca-
demicianul-gheorghe-rusnac-la-
70-de-ani-s-a-nascut-la-23- (ac-
cesat: 08.11.2021).

Cozma, Valeriu. Rectorul Gheor-
ghe Rusnac / Valeriu Cozma. – Chi-
şinău : USM, 2007. – 242 p. 

Rusnac Gheorghe // Dicţionar 
de istorie. – Chişinău : Civitas, 
2007. – P. 340.

Rusnac Gheorghe // Enciclope-
dia marilor personalităţi. Vol. 5. – 
Bucureşti : Geneze, 2003. – 
P. 326-329.

Rusnac Gheorghe // Membrii 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei : 
Dicţionar : 1961-2006. – Chişinău : 
Ştiinţa, 2006. – P. 249.

Slutu, Nina. Portret de rector – 
Gheorghe Rusnac / Nina Slutu. – 
Chişinău : USM, 2002. – 179 p. 

Tatiana Caprianu

Tatiana 
CĂLUGĂRU-SPĂTARU

1972

Specialist în biochimie şi bi-
otehnologie, doctor în ştiinţe 
biologice, cercetător ştiinţifi c 
coordonator, inventator.

S-a născut la 24 noiembrie 
1972, în oraşul Floreşti.

A studiat la Şcoala medie nr. 
3 din oraşul natal (1980-1990). 
Este licenţiată în biologie şi 
chimie, Universitatea de Stat 
din Tiraspol (cu sediul la Chi-

şinău), Facultatea Biologie şi 
Chimie (1990-1995). Între anii 
2001-2004 a continuat studii-
le de doctorat la Institutul de 
Fiziologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (în prezent 
Institutul de Genetică, Fizio-
logie şi Protecţie a Plantelor 
(IGFPP), specialitatea Biochi-
mie. În 2019 a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe biologice cu 
titlul „Acumularea in vivo şi in 
vitro a metaboliţilor secundari 
la specia Rhodiola rosea L. din 
populaţia Carpatină”, la ace-
eaşi instituţie.
Şi-a început activitatea pro-

fesională în calitate de lector 
asistent, laborant la Univer-
sitatea de Stat din Tiraspol 
(cu sediul la Chişinău) (1995-
2001), unde a predat discipli-
na Chimie organică. Din 2004 
activează în cadrul Labora-
torului Biochimia Plantelor 
al IGFPP exercitând funcţia 
de cercetător ştiinţifi c (2004-
2019), cercetător ştiinţifi c su-
perior (2019-2020). 

Din 2021 este cercetător şti-
inţifi c coordonator, şef  al La-
boratorului Biochimia Plan-
telor. Concomitent, continuă 
activitatea didactică în calitate 
de lector universitar la Catedra 
chimie, Facultatea Biologie şi 
Chimie, Universitatea de Stat 
din Tiraspol (cu sediul la Chi-
şinău), unde predă disciplina 
Chimie biologică.

Domenii de interes ştiinţi-
fi c: metode de reglare şi ana-
liză a biosintezei metaboliţilor 
secundari în cultura in vitro; 
tehnici de analiză electrofore-
tică a spectrelor polipeptidice 
şi enzimatice; procedee de 
multiplicare clonală şi menţi-
nere a genotipurilor valoroa-
se; metode de obţinere a cul-
turilor de calus şi regenerarea 
plantelor din celulele somatice 
a unor genotipuri preţioase şi 

rare in vitro; inducerea şi men-
ţinerea culturilor de calus şi 
agregatelor celulare; regene-
rarea şi aclimatizarea plantelor 
la transferul de la condiţii de 
cultură in vitro la cele in vivo etc.

Semnează circa 60 de lucrări 
ştiinţifi ce. Este coautor a 8 
brevete de invenţie: „Procedeu 
de micropropagare a plante-
lor de gerberă in vitro” (2007), 
„Procedeu de micropropagare 
a plantelor de Rhodiola rosea L. 
in vitro” (2007), „Procedeu de 
micropropagare a plantelor de 
Actinidia arguta in vitro” (2013), 
„Procedeu de obţinere a bi-
omasei calusului de Rhodiola 
rosea L. in vitro” (2015), „Pro-
cedeu de determinare a sexului 
la plantele de Actinidia arguta 
in vitro”(2017), „Procedeu de 
micropropagare a plantelor de 
Mentha gattefossei Maire in vitro” 
(2017), „Metodă de determina-
re a temperaturii de inhibiţie a 
sistemului radicular la castra-
vete Cucumis sativus L.” (2017), 
„Procedeu de tratare a semin-
ţelor de castravete Cucumis sati-
vus L” (2019).

Pe parcursul activităţii sale 
a participat în diverse proiec-
te: fundamentale: „Diseca-
rea, maturarea, dormitarea şi 
germinaţia seminţelor: rolul 
proteinelor şi altor factori” 
(2005-2009), „Elaborarea, de-
terminarea proprietăţilor fi zi-
co-chimice şi biologice a regla-
torilor naturali de creştere şi 
implementarea lor în tehnolo-
giile agricole contemporane” 
(2011-2014), „Determinarea 
parametrilor ce caracterizează 
rezistenţa plantelor cu nivel 
diferit de organizare la acţi-
unea temperaturilor extreme 
în scopul diminuării efectelor 
schimbărilor climatice” (2020-
2023) ş.a.; de transfer tehno-
logic şi aplicative: „Elaborarea 
procedeelor de micropropa-
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gare a nucului (Juglans regia L.), 
la etapa: Inducerea embrioizi-
lor somatici la Juglans regia L.” 
(2003-2005), „Introducerea 
în cultura in vitro şi obţinerea 
embrioizilor somatici la steja-
rul pufos (Quercus pubescens)” 
(2003-2006), „Controlul creş-
terii calusului şi acumulării 
metaboliţilor secundari in vi-
tro la Rhodiola rosea L. (2005-
2009); internaţionale: „In-
troducerea Rhodiola rosea L. 
în agricultura de producere a 
Moldovei” (2003-2005), „Ela-
borarea procedeului şi tehno-
logiei obţinerii substanţelor 
native din plante şi utilizarea 
lor în agricultură şi medicină” 
(2004-2006), „Selecţia şi culti-
varea Rhodiola rosea L. bazată 
pe metodele moleculare, fi to-
chimice şi fi ziologice” (2005-
2008), „Reglarea biosintezei 
metaboliţilor secundari în cul-
tura celulelor şi a plantelor in 
vitro şi in vivo şi aprecierea in-
fl uenţei acestor substanţe asu-
pra reacţiilor fi ziologice faţă 
de acţiunea factorilor abiotici 
(temperaturi extremale) şi bi-
otici (acţiunea paraziţilor)” 
(2008-2010), „Implementarea 
metodelor fi zico-chimice din 
biologie in agricultura organi-
că” (2010-2011) ş.a.

A prezentat comunicări în 
cadrul mai multor întruniri 
profesionale atât naţionale, cât 
şi internaţionale: „Procedee 
de stimulare a conţinutului de 
metaboliţi secundari acumulaţi 
în Rhodiola rosea L.”, Congresul 
al XI-a Internaţional al Geneti-
cienilor şi Amelioratorilor din 
Republica Moldova, Chişinău 
(15-16 iunie 2021); „Conţinu-
tul de rosavin şi salidrozid în 
extractele din rizomii plante-
lor de Rhodiola rosea L. din po-
pulaţia carpatină, România”, 
Conferinţa Ştiinţifi că Anuală a 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 

„Cercetarea în biomedicină şi 
sănătate: calitate, excelenţă şi 
performanţă”, Chişinău (20-
22 octombrie 2021); „Contro-
lul în condiţii in vivo şi in vitro 
a creşterii plantelor de Rhodiola 
rosea L. şi acumulării de meta-
boliţi secundari”, Conferinţa a 
cincea Internaţională „Agrobi-
odiversitatea pentru îmbună-
tăţirea nutriţiei, a calităţii vieţii, 
sănătăţii şi a dezvoltării spiri-
tuale a oamenilor”, Nitra, Re-
publica Slovacă (03 noiembrie 
2021) ş.a.

În perioada anilor 2009-
2021 rezultatele inovaţionale 
au fost apreciate cu 11 medalii 
de aur, 7 argint şi 4 bronz, la 
saloane naţionale/internaţi-
onale de inventică („Euroin-
vent”, Iaşi, România; „Inven-
tica”, Iaşi, România; „Traian 
Vuia”, Timişoara, România; 
„Pro Invent”, Cluj-Napoca, 
România; „Infoinvent”, Chi-
şinău). 

Membru al Cosiliului ştiinţi-
fi c al IGFPP (din 2019).

Membru al Societăţii de 
Biochimie din Moldova (din 
2004).

Laureată a Concursului Na-
ţional „Teza de doctorat de 
excelenţă a anului 2020” obţi-
nând, Premiul „Anatolie Jaco-
tă” pentru Teza de doctor de 
excelenţă, gradul doi (2021).

Bibliografi e selectivă:
Călugăru-Spătaru, Tatiana. 

Acumularea in vivo și in vitro a 
metaboliților secundari la specia 
Rhodiola rosea L. din populația Car-
patină : Rezumatul tezei de doctor 
în științe biologice : 163.02 Biochi-
mie / Călugăru-Spătaru Tatiana. – 
Chișinău : [S. n.], 2019. – 34 p.

Călugăru-Spătaru, Tatiana. 
Acumularea in vivo și in vitro a 
metaboliților secundari la specia 
Rhodiola rosea L. din populația 
Carpatină : Teză de doctor în științe 
biologice : 163.02 Biochimie / Călu-

găru-Spătaru Tatiana. – Chișinău : 
[S. n.], 2019. – 191 p.

***
Călugăru-Spătaru, Tatiana. 

Acumularea metaboliților se-
cundari în Rhodiola rosea L. în 
funcție de condițiile mediului / Ta-
tiana Călugăru-Spătaru // Buleti-
nul AȘM. Științele vieții. – 2015. – 
Nr 1 (325). – P. 85-92.

Călugăru-Spătaru, Tatiana. 
Compoziția chimică a extractelor și 
uleiului volatil din rizomii de Rhodio-
la rosea L. de origine Carpatină / Ta-
tiana Călugăru-Spătaru, Alexandru 
Ciocârlan, Alexandru Dascaliuc // 
Buletinul AȘM. Științele vieții. – 
2017. – Nr 3 (333). – P. 76-83.

Călugăru-Spătaru, Tatiana. 
Conţinutul de rosavin și salidrozid 
în extractele din rizomii plantelor 
de Rhodiola rosea L. din populaţia 
carpatină, România / Tatiana Că-
lugăru-Spătaru // Revista Farma-
ceutică a Moldovei. – 2021. – Nr 3 
(47). – P. 51-54. 

Călugăru-Spătaru, Tatiana. 
Eff ects of Natural Growth Regula-
tor Reglalg on the Rhodiola rosea 
L. callus growth rate / Tatiana Că-
lugăru-Spătaru // Journal of Bo-
tany. – 2015. – Vol. VII, Nr 1 (10). – 
P. 5-9. 

Călugăru-Spătaru, Tatiana. In 
vitro propagation of Mentha gat-
tefossei Maire / Tatiana Călugăru-
Spătaru, Nina Ciocarlan // Interna-
tional congress on oil and protein 
crops : Meeting of the EUCARPIA 
Oil and Protein Crops Section, de-
dicated to the 50 th anniv. of Sci. 
Association of Geneticists and 
Breeders of the Rep. of Moldova, 
20-24 mai 2018, Chişinău. – Chi-
şinău, 2018. – P. 103. 

Călugăru-Spătaru, Tatiana. 
Infl uența Reglalgului asupra acu-
mulării biomasei și pigmenților 
fotosintetici în celulele calusului și 
agregatelor celulare ale rădăcinii 
aurii (Rhodiola rosea L.) / Tatia-
na Călugăru-Spătaru // Buletinul 
AȘM. Științele vieții. – 2017. – 
Nr 1 (333). – P. 39-47.

Călugăru-Spătaru, Tatiana. In-
fl uența reglatorului natural de 
creștere Reglalg asupra potențialului 
oxidoreducător al celulelor calusului 
de Rhodiola rosea L. / Maria Cauș, 
Tatiana Călugăru-Spătaru, Ale-
xandru Dascaliuc // Buletinul AȘM. 
Științele vieții – 2016. – Nr 2 (329). – 
P. 40-48. 

Chemical composition of golden 
root (Rhodiola rosea L.) rhizomes 
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of Carpathian origin / Alexandru 
Dascaliuc, Tatiana Călugăru-Spă-
taru, Alexandru Ciocârlan [et al.] // 
Herba Polonica. – 2008. – Vol. 54, 
Nr 4. – P. 17-27. 

**Study of biotransformation 
compounds in callus culture of 
Rhodiola rosea specie / Tatiana 
Călugăru-Spătaru, Mihaela Silion, 
Alexandru Ciocârlan [et al.] // Lu-
crări științifi ce : Seria agronomie / 
Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu 
de la Brad” Iași. – 2013. – Vol. 56, 
Nr 2. – P. 57-60. 

***
**Călugăru-Spătaru Tatiana // 

Dicționar al inventatorilor români 
contemporani. Vol. 5 / coord.: Emil 
Constantin Stanciu. – Cluj-Napo-
ca : Risoprint, 2017.

Cercetătoarea IGFPP în topul 
laureaților Concursului Național 
„Teza de doctorat de excelență a 
anului 2020” [- Tatiana Călugăru-
Spătaru, doctor în științe biologi-
ce] [Resursă electronică] // http://
igfpp.md/node/561 (accesat: 
29.11.2021).

Laboratorul Biochimia Plan-
telor [al Institutului de Genetică, 
Fiziologie și Protecție a Plantelor] 
[Resursă electronică] : [cu referi-
re la Tatiana Călugăru-Spătaru, 
doctor în științe biologice, cer-
cetător științifi c coordonator] // 
http://igfpp.md/node/70 (accesat: 
29.11.2021).

Plante înmulţite in vitro la In-
stitutul de Genetică şi Fiziologie 
a Plantelor [Resursă electronică 
video] : [reportaj despre Tatia-
na Călugăru-Spătaru] / reporter: 
Anastasia Foiu ; imagine: Vasile 
Dovganiuc // https://www.trm.md/
social/plante-inmultite-in-vitro-la-
institutul-de-genetica-si-fi ziologie-
a-plantelor ; https://primul.md/
plante-inmultite-in-vitro ; https://
www.trm.md/ro/mesager/mesa-
ger-din-22-februarie-2020 (acce-
sat: 29.11.2021).

Elena Barbos-Balinschi

Dina COCEA
1912-2008

Actriţă română de teatru 
şi cinema, publicist, profe-
sor universitar.

Nume adevărat Maria 
Constantina (Dina), s-a năs-
cut la 27 noiembrie 1912, la 
Bucureşti, într-o familie de 
intelectuali. A decedat la 28 
octombrie 2008, la Bucu-
reşti.

A copilărit în preajma 
bunicului, un intelectual de 
forţă, până la 14 ani, când 
au plecat cu toţii la Paris 
(1926). A fost înscrisă la un 
pension catolic de maici, 
apoi a urmat cursuri de ac-
torie, sub înrâurirea mătuşii 
sale, Alice Cocea. După de-
cesul bunicului a plecat din 
nou la Paris, la studii (1927), 
şi a locuit la mătuşa sa, care 
era actriţă. Atunci a văzut 
foarte mult teatru. A luat 
lecţii particulare de actorie, 
de la nişte actriţe france-
ze. Studiile de actorie le-a 
absolvit în capitala Franţei 
(1934).

Debutul teatral a avut loc 
la Paris (1934). În acelaşi an 
a debutat cinematografi c 
într-un rol din fi lmul „La 
jeune fi lle d`une nuit”. 

Din 1935 a revenit în 
România şi şi-a continuat 
cariera atât în teatru, cât şi 
în fi lm. A jucat pe scenele 

teatrelor din Bucureşti sub 
numele de Dina Cerni, fi ind 
actriţă a Companiei Bulan-
dra-Maximilian-Fotino.

Debutul în România l-a 
făcut la Teatrul „Comedia” 
din Bucureşti, cu piesa de 
teatru „Adevăratul Iacob”, 
în rolul dansatoarei Yvette, 
alături de George Timică  
(1935).

Debutul în fi lmul româ-
nesc s-a produs în 1939, în 
fi lmul „O noapte de pomi-
nă”, în regia lui Ion Ion Sa-
highian.

Între anii 1941-1949 a 
fost director şi fondator 
la teatrul particular „Tea-
trul Nostru” şi la Studioul 
„Teatrului Nostru” (1942), 
pentru care a elaborat un 
repertoriu, la care au co-
laborat cei mai mari actori 
ai scenei româneşti ai tim-
pului.   După naţionalizare 
a desfăşurat o prestigioasă 
activitate teatrală la Teatrul 
Naţional Bucureşti şi Tea-
trul Naţional Radiofonic. A 
interpretat roluri de eroine 
de dramă şi comedie ş.a. 
A jucat în piese autorilor 
clasici şi moderni, străini 
şi români: „Tartuffe” de 
Molière; „Patima de sub 
ulmi” de O’Neill; „Disci-
polul diavolului” de Shaw; 
„Canalia” de N. D. Cocea; 
„Reţeta fericirii” de Mircea 
Ştefănescu; „Idolul şi Ion 
Anapoda” de Victor Ion 
Popa ş.a. Între anii 1941-
1948 a condus trupa Tea-
trului „Nottara”, după care 
a exercitat funcţia de redac-
tor-şef  la revista „Teatrul” 
până în 1988.

În perioada anilor 1952-
1962 a desfăşurat şi activi-
tatea didactică în calitate de 
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decan al Facultăţii de Tea-
tru din Bucureşti. A fost un 
pedagog de o înaltă ţinută, 
o iniţiatoare pentru moder-
nizarea teatrului, a încurajat 
tinere talente şi le-a sprijinit 
apoi în carieră. Printre suc-
cesele ei se numără artişti 
precum: Sanda Manu, Vale-
riu Moisescu, Radu Penciu-
lescu, Lucian Pintilie, Du-
mitru Dinulescu, Gheorghe 
Dinică sau Marin Moraru 
ş.a.

Începând cu 1956 a re-
prezentat România la con-
grese internaţionale sau la 
manifestările organizate de 
ONU şi UNESCO.

Între anii 1979-1989 a 
fost preşedintele Asociaţiei 
Oamenilor de Artă din In-
stituţiile Teatrale şi Muzica-
le; a fost deputat în Marea 
Adunare Naţională în peri-
oada 1965 - 1969; Societar 
de onoare al Teatrului Na-
ţional din Bucureşti (2001-
2008).

În 70 de ani de activitate 
a jucat şi în alte 10 fi lme de 
lung metraj ca: „Neamul 
Şoimăreştilor” (1964), „Ci-
prian Porumbescu” (1972), 
„Ştefan cel Mare – Vaslui 
1475” (1974), „Iancu Ji-
anu haiducul” (1980) sau 
„Atac în bibliotecă” (1992). 
A avut peste o sută de ro-
luri în spectacole de teatru, 
teatru radiofonic şi teatru 
pentru televiziune. A jucat 
împreună cu nume sonore 
ale teatrului şi fi lmului ro-
mânesc, precum: Toni Bu-
landra, George Vraca, Fory 
Etterle, Jules Cazaban, Lia 
Şahighian, George Calbo-
reanu, Gheorghe Storin, 
Marioara Voiculescu, Lucia 
Sturdza Bulandra, Maria Fi-

lotti, Grigore Vasiliu Birlic, 
Septimiu Sever, Aura Bu-
zescu, Ştefan Ciubotăraşu, 
Emil Botta, Geo Barton, 
Ion Finteşteanu, Gyorgy 
Kovacs ş.a.

A avut o prodigioasă ac-
tivitate eseistică şi publi-
cistică, scriind nenumărate 
articole de sinteză, critică şi 
cronică dramatică în presa 
de specialitate autohtonă şi 
din străinătate. A semnat o 
carte autobiografi ca „Des-
tăinuiri crepusculare”.

Pentru activitatea sa deo-
sebită i-a fost conferit titlul 
onorifi c de doctor honoris 
causa a Universităţii de Artă 
Teatrală şi Cinematografi că 
„I. L. Caragiale” din Bucu-
reşti.

A primit de-a lungul ca-
rierei sale nenumărate pre-
mii, titluri şi distincţii unice: 
a fost distinsă cu Ordinul 
Muncii clasa a II-a (1953) 
„pentru merite deosebite, 
pentru realizări valoroase 
în artă şi pentru activitate 
merituoasă”; Artist Emerit 
(1962); Ordinul „Meritul 
Cultural” clasa a II-a (1967) 
„pentru merite deosebite în 
domeniul artei dramatice” 
şi clasa I (1971);  Ordinul 
naţional „Steaua României” 
în grad de Cavaler, „pen-
tru crearea şi transmiterea 
cu talent şi dăruire a unor 
opere literare semnifi cative 
pentru civilizaţia româneas-
că şi universală” (2002) ş.a.

Serviciile poştale ale Ro-
mâniei au pus în circulaţie, 
în anul 2006, o marcă poş-
tală cu valoarea nominală 
de 1,50 lei, purtând portre-
tul actriţei Dina Cocea, în 
seria „Mari actori români 
contemporani”.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 322-323.

Bibliografi e:
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Berlogea, Ileana. Cocea Dina // 

Berlogea, Ileana. Teatrul românesc 
în secolul XX / Ileana Berlogea. – 
Bucureşti : Editura Fundaţiei Cultu-
rale Române, 2000. – P. 44. 

Rîpeanu, Bujor. Cocea Doina // 
Rîpeanu, Bujor.  Cinematografi ş-
tii : 2345 cineaşti, actori, critici şi 
istorici de fi lm şi alte persoane şi 
personalităţi care au avut de-a 
face cu cinematograful din Româ-
nia sau care sunt originare de pe 
aceste meleaguri / Bujor T. Rîpea-
nu. – Bucureşti : Meronia, 2013. – 
P. 129-130.

Rusnac, Eugen. Cocea Dina // 
Rusnac, Eugen. Teatrul românesc 
în Basarabia (sec.XIX-inc.sec.XX) : 
Teza de doctor în studiul artelor / 
Eugen Rusnac ; Academia de 
Ştiinţe a Moldovei ; Institutul de 
Istoria şi Teoria Artei. – Chişinău : 
[S. n.], 1996. – P. 44-45.

Maria S. Ciobanu
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Gheorghe POPA
1952

Lingvist, doctor habilitat 
în fi lologie, profesor uni-
versitar, ex-rector al Uni-
versităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi.

S-a născut la 30 noiem-
brie 1952, în satul Buteşti, 
r-nul Glodeni.

După absolvirea Şcolii 
de 8 clase din satul natal 
(1959-1967), şi-a continu-
at studiile la Şcoala medie 
din s. Cobani, acelaşi raion 
(1967-1969).

Între anii 1969-1974 a ur-
mat cursurile la Facultatea 
de Filologie a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi. Ulterior îşi continuă 
studiile de doctorat la In-
stitutul de Limbă şi Litera-
tură al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (1976-1979). 
În 1981 a susţinut teza de 
doctor în fi lologie la tema: 
„Statutul structural-seman-
tic şi funcţional al echiva-
lentelor analitice ale adjec-
tivului în limba română”, şi 
teza de doctor habilitat în 
fi lologie cu tema: „Locuţi-
unile în sistemul unităţilor 
nominative ale limbii româ-
ne” (2007).

A participat la cursuri de 
specializare la Institutul de 
Lingvistică din Moscova 
(1986); Şedinţa de lucru 
a grupului de cercetare 
„Limba română vorbită în 

Moldova istorică” (Leipzig, 
Germania, 1996); Şcoala de 
vară a grupului de cercetare 
„Limba română vorbită în 
Moldova istorică” (Chişi-
nău-Iaşi, 1997); El- Jadida, 
Maroc (2010); Porto, Por-
tugalia (2010); Braga, Por-
tugalia (2011); SUA (2011); 
Clermont-Ferrand, Franţa 
(2012).

După absolvirea cu men-
ţiune a facultăţii şi-a înce-
put activitatea didactică 
în calitate de asistent uni-
versitar la Universitatea de 
Stat „A. Russo” din Băl-
ţi (1974-1981). Ulterior a 
deţinut funcţiile de lector 
superior universitar (1981-
1983), conferenţiar univer-
sitar (1983-2001), profesor 
universitar (din 2001). Con-
comitent a deţinut şi funcţii 
administrative: decan inte-
rimar al Facultăţii de Filo-
logie (1981-1984); şef  in-
terimar al catedrei Limba şi 
Literatura Română (2000); 
şeful Catedrei Limba Ro-
mână (din mai 2000-2010); 
rector al Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Băl-
ţi (2010-2016).

Între anii 1994-1996 a 
desfăşurat activitate de cer-
cetare ştiinţifi că, în calitate 
de cercetător ştiinţifi c supe-
rior la Universitatea de Stat 
„A. Russo” şi cercetător şti-
inţifi c superior la Institutul 
de Lingvistică al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (1995-
2000). Cercetările s-au axat 
pe domeniile: lingvistică 
generală, lingvistică compa-
rată, lexicologie, lexicogra-
fi e, semantică, ortografi e, 
sociolingvistică. Rezultatele 
cercetărilor se regăsesc în 
cele peste 150 de publicaţii, 
inclusiv două monografi i, 3 
dicţionare, manualul ONU 

(1992), dintre care: „Dicţio-
nar de echivalente” (1990), 
„Dicţionar de locuţiuni 
rus-român” (2001), „Lo-
cuţiunile în sistemul unită-
ţilor nominative ale limbii 
române”, „Epistemologia 
şi metodologia lingvisticii” 
(2013), „Eugeniu Coşe-
riu: vocaţia universalităţii” 
(2021) ş.a. În calitate de cer-
cetător ştiinţifi c superior la 
Institutul de Lingvistică al 
A.Ş.M. a participat la elabo-
rarea „Dicţionarului limbii 
române derivative”, iar în 
calitate de membru al gru-
pului de cercetare „Limba 
română vorbită în Moldova 
istorică” a participat la ela-
borarea culegerii de rapoar-
te (Leipzig, 2000). 
Şi-a adus aportul la or-

ganizarea mai multor acti-
vităţi ştiinţifi ce din cadrul 
Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi: Conferin-
ţa ştiinţifi că organizată cu 
prilejul a 70 de ani din ziua 
naşterii acad. Silviu Berejan 
(Bălţi, 1997); Colocviul in-
ternaţional „Filologia sec. al 
XXI-lea”, ediţia I, cu prile-
jul a 80 de ani de la naştere 
a profesorului Eugeniu Co-
şeriu (Bălţi, 2001); Confe-
rinţa Naţională organizată 
cu prilejul a 75 de ani ai aca-
demicianului Silviu Berejan 
(Bălţi, 2002); Colocviul in-
ternaţional „Filologia sec. 
al XXI-lea”, ediţia a II-a, cu 
prilejul a 185 de ani din ziua 
naşterii lui Alecu Russo; 
Conferinţa Naţională orga-
nizată cu prilejul a 80 de ani 
din ziua naşterii academici-
anului Silviu Berejan (Bălţi, 
2007). A participat la mai 
multe conferinţe, colocvii şi 
simpozioane, inclusiv inter-
naţionale: Leipzig (1996), 
Iaşi (1996, 1997, 2002-
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2004), Suceava (1995, 1997, 
1999), Chişinău (1998, 
2001, 2002, 2004, 2005, 
2007, 2008), Bălţi (2001, 
2004, 2007-2009, 2010) ş.a.

A contribuit la pregătirea 
cadrelor ştiinţifi ce în cali-
tate de conducător ştiinţi-
fi c a 10 doctoranzi şi 20 de 
masteranzi, referent ofi cial 
la 5 teze de doctorat, autor 
a peste treizeci de avize la 
teze, referate ale tezelor de 
doctor şi doctor habilitat, 
dicţionare, programe, ma-
nuale etc.

Membru în diverse Con-
silii, Comisii: vicepreşedin-
te al Seminarului ştiinţifi c 
specializat la Limba româ-
nă, membru al Comisiei 
de experţi pentru lingvis-
tică a Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Ates-
tare, membru Asamble-
ei Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei,  preşedinte al 
comisiei de concurs a fa-
cultăţii, membru al Sena-
tului Universităţii, redactor 
asociat al revistei „Semn”, 
consilier editorial al editu-
rii „Ştiinţa”, co-director al 
„Noii Reviste Filologice” 
(Bălţi), membru al colegiu-
lui de redacţie al revistelor: 
„Philologia”, „Intercultural 
communication=Межкуль-
турные коммуникации” 
(Tbilisi, Georgia), membru 
al Adunării Secţiei de Şti-
inţe Umanistice şi Arte a 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei ş.a.

Pentru activitate fructu-
oasă a fost menţionat cu 
mai multe distincţii şi di-
plome: Insigna Ministerului 
Apărării Naţionale „Recu-
noştinţă” (2010), Ordinul 
„Gloria Muncii” (2010); 
Medalia Academiei de Şti-
inţe a Moldovei „Dimitrie 

Cantemir” (2012); Diplo-
ma „150 ani de diplomaţie 
românească” (2012); Di-
ploma şi medalia jubiliară 
a Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava (2013); 
Diploma Comitetului In-
ternaţional Olimpic (2015); 
Diploma „Professor emeri-
tus” (2017) ş.a. 
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şinău : [S. n.], 2018. – P. 256-258.
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Bălţi : [S. n.], 2005. – P. 34-36.
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lingvistul Gheorghe Popa la 50 de 
ani] / Iulius Popa // Literatura şi 
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 Maria S. Ciobanu



Decembrie este a 12-a lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele şapte luni gre-
goriene cu o durată de 31 de zile.

Decembrie începe (astrologic) cu soarele în semnul Săgetătorului şi sfârşeşte în semnul Ca-
pricornului. Din punct de vedere astronomic, luna decembrie începe cu soarele în constela-
ţia Ophiuchus şi se sfârşeşte cu soarele în constelaţia Săgetător.

Numele lunii decembrie (latină: December) vine de la cuvântul latinesc decem = zece, pentru că 
luna decembrie era a zecea lună în calendarul roman.

Grecii numeau luna decembrie Poseidon. În tradiţia poporului roman luna decembrie se nu-
meşte Undrea. Decembrie începe în aceeaşi zi a săptămânii ca şi Septembrie.

 

Decembrie
2022

Luni   5 12 19 26  
Marți   6 13 20 27 
Miercuri  7 14 21 28
Joi   1 8 15 22 29 
Vineri  2 9 16 23 30
Sâmbătă 3 10 17 24 31
Duminică 4 11 18 25 
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95 de ani de la naşterea lui 

Grigore Cincilei, lingvist, 
doctor habilitat în fi lologie, 
profesor universitar, savant 
basarabean, fondator al Ca-
tedrei de fi lologie franceză a 
USM (1 dec. 1927 – 17 mar. 
1999). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 327-330; CN 2007, 
p. 334-335; CN 2017, p. 386.

85 de ani de la naşterea lui 
Ion Stepanov, pictor şi peda-
gog (1 dec. 1937). A se vedea şi 
art. din CN 2012, p. 272.

130 de ani de la naşterea lui 
Cezar Petrescu, romancier, 
nuvelist, traducător, redactor, 
membru titular al Academiei 
Române (1 dec. 1892 – 9 mar. 
1961). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 330-331; CN 2011, 
p. 76; CN 2016, p. 88-89.

230 de ani de la naşterea 
lui Nicolai I. Lobacevski, 
matematician rus, profesor 
şi rector al Universităţii de 
Stat din Kazan (1 dec. 1792 – 
24 febr. 1856). A se vedea şi 
art. din CN 2006, p. 66-67; CN 
2012, p. 272-273.

95 de ani de la naşterea 
Ludmilei Vaverco, pianis-
tă şi pedagog (2 dec. 1927 – 
18 apr. 2020).

110 ani de la naşterea lui Tu-
dor Drăganu, jurist român, 
doctor în ştiinţe juridice, pro-
fesor universitar, membru de 
onoare al Academiei Române 
(2 dec. 1912 – 21 aug. 2010). 

85 de ani de la stingerea 
din viaţă a Ecaterinei Arbo-
re, medic ftiziatru, doctor în 
medicină, cercetător ştiinţifi c, 
politician, revoluţionar, fi ica 
cunoscutului scriitor Zamfi r 
Arbore-Ralli (16 oct. 1875 – 
2 dec. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2008, p. 454-455.

95 de ani de la naşterea lui 
Ion Osadcenco, fi lolog, is-
toric literar român, doctor 
habilitat în fi lologie, profe-
sor universitar (4 dec. 1927 – 
17 noiem. 1994). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 333-334; 
CN 2012, p. 273.

80 de ani de la naşterea Li-
diei Noroc-Pînzaru, actriţă 
de teatru, Artistă Emerită a 
Republicii Moldova (4 dec. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 334-335.

100 de ani de la naşterea 
lui Gérard Philipe, actor 
francez de teatru şi cinema 
(4 dec. 1922 – 26 noiem. 1959). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 337-338.

75 de ani de la naşterea lui 
Ion Bogdan, doctor în ştiinţe 
agricole, cercetător ştiinţifi c şi 
inventator (5 dec. 1947). 

280 de ani de la naşterea lui 
Nicolas Leblanc, chimist, 
medic chirurg şi cercetător 
ştiinţifi c francez. A elaborat 
procedeul pentru fabricarea 
carbonatului de sodiu (6 dec. 
1742 – 16 ian. 1806).

155 de ani de la naşterea 
lui Grigore Antipa, natura-
list, zoolog, biolog, ihtiolog, 
hidrobiolog, economist, eco-
log, oceanolog, muzeolog, şi 
profesor universitar român, 
întemeietorul Muzeului Na-
ţional de Istorie Naturală din 
Bucureşti, membru titular al 
Academiei Române (7 dec. 
1867 – 9 mar. 1944). A se vedea 
şi art. din CN 2014, p. 111-112.

85 de ani de la naşterea 
Ludmilei Chiroşca, medic 
anatomist topograf, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c şi inventator 
(8 dec. 1937).

95 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Paul Gore, istoric, 
heraldist, specialist în studi-
erea monumentelor istorice, 
prozator, publicist, membru 
de onoare al Academiei Ro-
mâne (27 iul. 1875 – 8 dec. 
1927). A se vedea şi art. din CN 
2000, p. 203; CN 2005, p. 200-
201; CN 2017, p. 387-388.

190 de ani de la naşterea lui 
Björnstjerne Björnson, scri-
itor, ziarist, dramaturg, orator 
şi om politic norvegian, lau-
reat al Premiului Nobel pen-

tru literatură (8 dec. 1832 – 
26 apr. 1910). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 338-339.

90 de ani de la naşterea lui 
Filimon Hămuraru, pictor, 
grafi cian şi scenograf  (9 dec. 
1932 – 31 mar. 2006). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 339-
340; CN 2012, p. 275. 

75 de ani de la naşterea 
Anei Sofroni, specialist în 
biblioteconomie, doctor în 
fi lologie, conferenţiar univer-
sitar, autoare de texte creşti-
ne, traducătoare (9 dec. 1947). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 275.

80 de ani de la naşterea lui 
Alexei Marulea, economist, 
om de afaceri, susţinător ac-
tiv al culturii (10 dec. 1942). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 339-340.

70 de ani de la naşterea La-
risei Spinei, specialist în me-
dicina socială şi management, 
doctor habilitat în ştiinţe me-
dicale, profesor universitar, 
cercetător ştiinţifi c (10 dec. 
1952). 

200 de ani de la naşterea 
lui Cesar Auguste Franck, 
compozitor, organist şi peda-
gog francez, de origine belgi-
ană, unul dintre întemeietorii 
şcolii muzicale moderne fran-
ceze (10 dec. 1822 – 8 noiem. 
1890). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 340-342.

120 de ani de la naşterea lui 
Dan Simonescu, paleograf, 
istoric literar şi bibliograf  ro-
mân, doctor în litere şi fi lozo-
fi e, profesor titular, membru 
de onoare al Academiei Ro-
mâne (11 dec. 1902 – 11 mar. 
1993). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 342-344.

140 de ani de la naşterea lui 
Max Born, fi zicin, cercetător 
şi inventator german, laure-
at al Premiului Nobel pentru 
fi zică (11 dec. 1882 – 5 ian. 
1970). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 340.

50 de ani de la naşterea 
Snejanei Pîslari, compozitor, 
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doctor în studiul artelor şi cul-
turologie, cercetător ştiinţifi c, 
publicist (12 dec. 1972).

60 de ani de la naşterea lui 
Andrei Dohotaru, artist plas-
tic, sculptor (13 dec. 1962).

220 de ani de la naşterea lui 
Janos Bolyai, matematician 
maghiar din Transilvania, au-
torul geometriei neeuclidiene 
(15 dec. 1802 – 27 ian. 1860). 
A se vedea şi art. din CN 2016, 
p. 59. 

135 de ani de la naşterea lui 
Cella Delavrancea, pianistă 
şi profesoară română de pian, 
scriitoare, publicistă, fi ica cea 
mare a scriitorului Barbu Şte-
fănescu Delavrancea (15 dec. 
1887 – 9 aug. 1991). 

190 de ani de la naşterea lui 
Gustave-Alexander Eifel, 
inginer francez, promotor de 
seamă al construcţiilor me-
talice, realizatorul celebrului 
Turn Eiffel din Paris (15 dec. 
1832 – 28 dec. 1923). A se ve-
dea şi art. din CN 2007, p. 341-
342. 

285 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Bantâş-Kamenski, 
inginer constructor, istoric şi 
arheograf, descendent dintr-
un neam de boieri de mol-
doveni înstăriţi, membru al 
Academiei Ruse (16 dec. 1737 – 
21 ian. 1814). A se vedea şi art. 
din CN 2013, p. 286.

75 de ani de la naşterea lui 
Vasile Romanciuc, poet, jur-
nalist, redactor (17 dec. 1847). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 342-343; CN 2012, p. 276; 
CN 2017, p. 390-391. 

110 ani de la stingerea din 
viaţă a lui Spiru Haret, ma-
tematician, fi zician, astronom, 
pedagog, om politic, întemeie-
torul învăţământului modern 
românesc, membru titular al 
Academiei Române (15 febr. 
1851 – 17 dec. 1912). A se ve-
dea şi art. din CN 2001, p. 42-
43; CN 2011, p. 57.

80 de ani de la naşterea lui 
Toni Iordache, instrumen-
tist şi interpret român de mu-

zică populară şi lăutărească 
(17 dec. 1942 – febr. 1987).

70 de ani de la naşterea Va-
lentinei Cantemir, biolog, 
doctor în biologie, conferen-
ţiar universitar, cercetător şti-
inţifi c coordonator (19 dec. 
1952). 

130 de ani de la naşterea lui 
Augustin Vancea, geolog ro-
mân, doctor în ştiinţe geolo-
gice, corespondent al Acade-
miei Române. S-a remarcat în 
domeniul cercetării şi exploa-
tării gazului metan (19 dec. 
1892 – 3 aug. 1973).

300 de ani de la naşterea lui 
Paisie Velicicovski, călugăr, 
teolog ortodox, reformator al 
vieţii monahale, scriitor biseri-
cesc, traducător (20 dec. 1722 – 
15 noiem. 1794). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 346-348. 

170 de ani de la naşterea lui 
Ion Mincu, arhitect, inginer, 
profesor român, promoto-
rul arhitecturii neoromâneşti 
(20 dec. 1852 – 6 dec. 1912). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 277-278. 

65 de ani de la naşterea lui 
Gheorghe Tudorache, bio-
log, doctor în ştiinţe biologice, 
cercetător ştiinţifi c şi inventa-
tor (21 dec. 1957).

75 de ani de la naşterea 
Galinei Magariu, doctor 
în ştiinţe fi zico-matematice, 
cercetător ştiinţifi c, pedagog 
(22 dec. 1947). 

160 de ani de la naşterea 
Henri Jacques Pirenne, isto-
ric, doctor în istorie, profesor 
universitar belgian, membru 
al Academiei Regale a Belgiei, 
membru de onoare al Acade-
miei Române (22 dec. 1862 – 
24 oct. 1935).

95 de ani de la naşterea lui 
Ioan Prisacariu, cântăreţ de 
operă (bas cantabil), lied şi 
oratoriu (23 dec. 1927 – 6 mai 
2000).

75 de ani de la naşterea lui 
Andrei Nicorici, fi zician, 
doctor în ştiinţe fi zico-mate-
matice, conferenţiar univer-

sitar, cercetător şi inventator 
(23 dec. 1947 – 18 sept. 2016).

130 de ani de la naşterea lui 
Gino Lupi, critic literar şi pro-
fesor universitar italian, speci-
alist în română şi în persană. 
A publicat studii despre Mihai 
Eminescu (23 dec. 1892 – 
1982).

150 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Radu Ionescu, poet, 
publicist, critic literar şi este-
tician român (10 oct. 1834 – 
24 dec. 1872).

200 de ani de la naşterea 
lui Charles Hermite, mate-
matician, profesor universitar 
francez, membru al Academi-
ei Franceze de Ştiinţe (24 dec. 
1822 – 14 ian. 1901). 

80 de ani de la naşterea lui 
Anatol Lenţa, lingvist, con-
ferenţiar universitar, doctor 
în fi lologie (25 dec. 1942 – 
30 noiem. 2018). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 348-350; 
CN 2012, p. 278.

205 de ani de la fondarea 
Spitalului Clinic Republi-
can „Timofei Moşneaga” 
(26 dec. 1817).

85 de ani de la naşterea Li-
diei Voleanschi, actriţă de 
teatru şi fi lm, Maestru în Artă 
(26 dec. 1937). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 278-279.

70 de ani de la naşterea Va-
lentinei Calestru, cântăreaţă 
de operă (soprană lirico-dra-
matică), Artistă Emerită a 
Republicii Moldova (26 dec. 
1952). A se vedea şi art. din CN 
2012, p. 279.

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Radu Stanca, poet, 
eseist, dramaturg, actor şi re-
gizor de teatru român (5 mar. 
1920 – 26 dec. 1962).

125 de ani de la naşterea lui 
Tudor Vianu, estetician, cri-
tic şi istoric literar, poet, eseist, 
fi lozof  şi traducător român, 
membru titular al Academi-
ei Române (27 dec. 1897 – 
21 mai 1964). A se vedea şi art. 
din CN 1997, p. 279-282.

200 de ani de la naşterea 
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lui Louis Pasteur, chimist şi 
biolog francez, pionier în do-
meniul microbiologiei, doctor 
în fi zică şi în chimie, profesor 
universitar, savant (27 dec. 
1822 – 28 sept. 1895). 

80 de ani de la naşterea Va-
lentinei Buzilă, traducătoare 
şi redactor de carte (28 dec. 
1942). A se vedea şi art. din CN 
2002, p. 350-351. 

75 de ani de la naşterea Ele-
nei Muraru, istoric, doctor în 
istorie, conferenţiar universi-
tar (28 dec. 1947).

140 de ani de la naşterea lui 
Arthur Eddington, mate-
matician, astronom, fi zician 
britanic, unul dintre fonda-
torii astro-fi zicii teoretice (28 

dec. 1882 – 22 noiem. 1944). 
A se vedea şi art. din CN 2007, 
p. 346-347.

90 de ani de la naşterea 
Paulinei Potângă, actriţă de 
teatru şi cinema (29 dec. 1932 
– 18 aug. 2014). A se vedea şi 
art. din CN 2007, p. 350; CN 
2017, p. 391.

140 de ani de la naşterea 
lui Aleksei Tolstoi, proza-
tor şi dramaturg rus, publicist 
(29 dec. 1882 – 23 febr. 1945). 
A se vedea şi art. din CN 2002, 
p. 352-354.

180 de ani de la naşterea lui 
Iacob Negruzzi, poet, pro-
zator, dramaturg, critic literar, 
jurist, profesor, traducător, 
politician, preşedinte al Acade-

miei Române (31 dec. 1842 – 
6 ian. 1932). A se vedea şi art. 
din CN 2002, p. 356-357; CN 
2007, p. 350.

130 de ani de la naşterea 
Miliţei Petraşcu, artist plas-
tic român, sculptor, portretis, 
originară din Basarabia, par-
ticipantă la mişcarea de avan-
gardă românească (31 dec. 
1892 – 25 ian. 1976). A se vedea 
şi art. din CN 2002, p. 355-356.

145 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Gustave Coubert, 
pictor, sculptor francez, care 
a condus mişcarea artistică a 
realismului în pictura franceză 
din secolul al XIX-lea (10 iun. 
1819 – 31 dec. 1877).
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Lidia 
NOROC-PÎNZARU

1942-2021

Actriţă de teatru, Artistă 
Emerită a Republicii Mol-
dova.  

S-a născut la 4 decembrie 
1942, în satul Ustia, judeţul 
Bălţi (azi raionul Glodeni). 
Sora actriţei Valentina No-
roc-Dolgaciova. A fost că-
sătorită cu regizorul Anatol 
Pînzaru. A decedat la 7 sep-
tembrie 2021, la Bălţi.

În 1946, familia Noroc 
se stabileşte la Bălţi, unde 
învaţă la Şcoala medie nr. 4 
„Ion Creangă” din Bălţi şi 
interpretează diferite roluri 
în mini-spectacole organi-
zate de profesoara de limba 
franceză. După absolvire 
(1959), devine învingătoare 
a concursului teatral orga-
nizat de Ministerul Culturii 
al RSSM şi este angajată la 
Teatrul muzical-dramatic 
din Bălţi.
Şi-a făcut studiile la In-

stitutul Pedagogic „Alecu 
Russo” din Bălţi (actual-
mente Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi), 
Facultatea Filologie (1976-
1981).

A făcut parte din trupa 
Teatrului Naţional „Vasile 
Alecsandri” din Bălţi (1959-
1990). Debutul scenic 
(1959) în piesa „Jertfa” de 
Gheorghe Timofte, în rolul 
lui Ionică. Pe parcursul la 

30 de ani a interpretat pes-
te 70 de roluri, printre care: 
Odochia în „Odochia” de 
Ion Puiu, Valea în „Poveste 
din Irkutsk” de Aleksei Ar-
buzov, Amalia în „Grădina 
cu trandafi ri” de Enn Vete-
maa, Luluţa în „Chiriţa în 
provincie” de Vasile Alec-
sandri,  Zamfi ra în „Piatra 
din casă” de Vasile Alecsan-
dri, Ferchezoanca în „Doi 
morţi vii” de Vasile Alec-
sandri, Ruxanda Doamna 
în „Despot-Vodă” de Vasi-
le Alecsandri, Miţa Bostan 
în „D-ale carnavalului” de 
Ion Luca Caragiale, Zana 
în „Adie, vântule, adie” de 
I. Rainis, Rozaria în „Fa-
milia mea” de Eduardo de 
Filippo, Croce în „Liolà” de 
Luigi Pirandello etc.

A părăsit teatrul în 1990, 
pentru a munci în sectorul 
administrativ. Fiind preşe-
dinte al Asociaţiei Femeilor 
din Bălţi (azi Mişcarea ob-
ştească „Femeia Moldovei 
(1980-2018), şefă a Direc-
ţiei cultură a municipiului 
Bălţi (1990-1999), membru 
al Colegiului Ministerului 
Culturii al Republicii Mol-
dova şi şefă a direcţiei jude-
ţene de cultură (1999-2003), 
preşedinte al Consiliului de 
ramură al Sindicatului lu-
crătorilor din cultură (2003-
2018), muzeograf  al Muze-
ului de Istorie şi Etnografi e 
din Bălţi (2008-2018).

Specializări: Institutul 
Unional de Reciclare a lu-
crătorilor de cultură, Mos-
cova (1991), Seminarul 
regional „Artizanatul în 
promovarea creaţiei po-
pulare”, Botoşani (1994), 
Academia de administrare 
Publică de pe lângă Preşe-
dintele Republicii Moldova 
(1997), Seminarul Republi-

can „Arta şi ştiinţa condu-
cerii în administraţia pu-
blică locală”, Bălţi (1998), 
Conferinţa Internaţională 
„Elaborarea principiilor de 
restructurare şi activitate a 
instituţiilor de cultură din 
Republica Moldova (2001), 
Seminarul republican „In-
cluziunea socială în biblio-
teci” (2004). 

A fondat „Clubul Meşte-
rului Popular” şi concursul 
„Steluţa Bălţiului”, 

A înfi inţat Fundaţia 
„Anatol Pînzaru”, reuşind 
să fondeze şi premiul „Ana-
tol Pînzaru” pe lângă Uniu-
nea Teatrală din Republica 
Moldova. 

A fost distinsă cu Titlul 
onorifi c „Artistă Emerită 
din RSSM” (1981), Ordi-
nul „Insigna de Onoare” 
(1986) şi Medalia „Meritul 
Civic” (1993)

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002” – 
Chişinău, 2002. – P. 334-335.

Bibliografi e selectivă:
Lidia Noroc-Pînzaru : biobiblio-

grafi e / alcăt. : Zinaida Dolinţă, Inga 
Cojocaru ; red.: Ludmila Ouş. – 
Bălţi : Biblioteca Municipală „Eu-
geniu Coşeriu”, 2008. – 80 p.

***
Eminescu pe scena teatrelor 

noastre : [discuţie despre promo-
varea poeziei eminesciene pe 
scenele teatrelor noastre cu Lidia 
Noroc-Pînzaru, Artistă Emerită, 
muzeograf la Muzeul de Istorie şi 
Etnografi e din Bălţi ş.a.] / pagină 
realizată de Irina Nechit // Gazeta 
de Chişinău. – 2021. – 15 ian. – 
P. 12.

Noroc-Pînzaru, Lidia. Despre 
actori şi spectatori într-un teatru mo-
dern / Lidia Noroc-Pînzaru [Resursă 
electronică] // https://www.google.
com/search?q=despre+actori+şi+sp
ectatori+într-un+teatru+modern+de
+lidia+noroc+pânzaru&sxsrf=AOae
mvK6 (accesat : 02.11.2021).

Noroc-Pînzaru, Lidia. Lumina 
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ce mă-nvaţă a iubi : [interviu] / con-
semnare: L. Cerguţă // Vocea Băl-
ţiului. – 2007. – 30 noiem. – P. 3.

Noroc-Pînzaru, Lidia. Să tro-
neze înţelegerea şi conlucrarea : 
alocuţiune la Congresul IV al Con-
federaţiei Sindicatelor din Repu-
blica Moldova / Lidia Noroc-Pîn-
zaru // Vocea poporului. – 2005. – 
4 noiem. – P. 9.

***
Eremia, Z. Viaţa ca o scenă : 

[Lidia Noroc-Pînzaru la 60 de ani] / 
Z. Eremia // Plai bălţean. – 2002. – 
29 noiem. – P. 3.

Jitaru, Valentin. Noroc-Pînzaru 
Lidia // Personalităţi bălţene / Va-
lentin Jitaru, Lucian Jitaru. – Chi-
şinău : [S. n.], 2018. – P. 252-253. 

Lidia Noroc-Pînzaru : [- actri-
ţă, Artistă Emerită, 70 de ani de 
la naştere] // Teatru. – 2012. – 
Nr 10. – P. 112.

Manole, Lilia. Artista Emeri-
tă a Republicii Moldova, doam-
na Lidia Noroc-Pînzaru, muză 
a unei dinastii de actori [Resur-
să electronică] / Lilia Manole // 
https://confl uente.org/lilia_mano-
le_1469213993.html (accesat: 
02.11.2021).

Mereu fi rească în orice rol [Re-
sursă electronică] : 75 de ani a 
împlinit Lidia Noroc-Pînzaru / Pri-
măria Municipiului Bălţi // https://
www.google.com/search?q=Mere
u+fi reasc%C4%83+%C3%AEn+o
rice+rol&hl=ro&biw=1280&bih=58
1&sxsrf=AOaemvIGuezBc (acce-
sat : 02.11.2021).

Roibu, Nicolae. O doamnă 
frumoasă ca o sărbătoare : [Lidia 
Noroc-Pînzaru, actriţă la Teatrul 
Naţional „B. Alecsandri” din Bălţi] / 
Nicolae Roibu // Timpul. – 2013. – 
13 febr. – P. 6.

Larisa Bulat

Filimon HĂMURARU
1932-2006

Artist în domeniul artei 
monumentale, pictor, grafi -
cian şi scenograf  în teatru 
şi fi lm.

S-a născut la 9 decembrie 
1932, la Chişinău. A dece-
dat la 31 martie 2006, la 
Chişinău.
Şi-a făcut studiile în artă 

la Şcoala Republicană de 
Pictură „I. Repin” din Chi-
şinău (azi Colegiul de Arte 
Plastice „Al. Plămădeală”) 
(1954). A absolvit Facul-
tatea de Scenografi e la In-
stitutul Unional de Stat 
pentru Cinematografi e din 
Moscova (1962). 

În 1961 şi-a început ac-
tivitatea în calitate de sce-
nograf  la Teatrul „Lucea-
fărul”. Lucrarea de debut 
a fost decorul scenic pen-
tru drama „Casa Mare” 
de Ion Druţă, realizată în 
anii de studenţie. În para-
lel a realizat decoruri pen-
tru mai multe spectacole 
la teatrul muzical-dramatic 
„A. Puşkin” (azi Teatrul 
Naţional „M. Eminescu”): 
„A douăsprezecea noap-
te” (1963); „Capra cu trei 
iezi”, „Căutătorii de perle” 
(1964).

Este autorul scenografi i-
lor pentru fi lmele: „Amin-
tiri din copilărie” (1960), 
„Când pleacă cocorii” 
(1964), „Bariera” (1975).

Începând cu anii ’70, artis-
tul s-a manifestat în dome-
niul artei monumentale, a 
picturii, mozaicului, grafi cii 
de şevalet şi de carte, inclu-
siv fi latelia, tablouri din sti-
clă, vitralii ş.a. În grafi ca de 
carte artistul a aplicat şi dez-
voltat atât tehnicile diverse, 
cum ar fi  acvaforte, litogra-
fi e, acuarelă, guaşă, tempe-
ra, cât şi tehnicile mixte. În 
acvaforte a recurs la tehnica 
gravurii atunci când a reali-
zat ilustraţiile la culegerile: 
„Poveşti” (1974), „Toma 
Alimoş” (1982), „Primiţi 
Căluţul?”. Printre cele mai 
importante opere ilustrate 
de el se înscriu: „Frunze de 
dor” de Ion Druţă (1958), 
„Măsoară-mă, bunele, am 
un kilometru” de Ariadna 
Şalari (1965), „Povestea lui 
Aliman” (1967), „Balade 
din câmpie” de Ion Dru-
ţă (1969), „Frumoasa Lu-
mii” de Mihai Eminescu 
(1970), „Andrieş” de Emi-
lian Bucov (1975), „Soarele 
şi Luna” (1980), „Unchiul 
meu Păcală” (1981), „Da-
ruri” de Ion Druţă (1984), 
„Harap Alb” de Ion Crean-
gă (1985), „Fata babei şi 
fata moşneagului” de Ion 
Creangă (1985) ş.a. 

A practicat cu succes mo-
zaicul şi vitraliile ce deco-
rează interiorul mai multor 
instituţii de învăţământ şi 
localuri publice: „Ştiinţa 
şi viaţa”, „Căluţul năzdră-
van”, „Ivan Turbincă” ş.a. 
A executat şi pictură de 
şevalet: „Lichidarea analfa-
betismului” (1958), „Sărbă-
toare” (1973) ş.a. 

În fi latelie a creat o serie 
de timbre poştale dedica-
te personajelor din bas-
me (emise pe 15 februarie 
2000).
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Din colecţia de vitralii 

realizate de artist sunt ta-
blourile din sticlă a pieselor 
„Făt-Frumos şi căprioara”, 
„Doi feţi-logofeţi”, „Pasă-
rea măiastră” şi multe altele.  

A expus lucrările la expоziţii 
republicane, uniоnale şi din 
alte ţări. A organizat expoziţii 
personale la: Bacău (1993), 
Moscova, Leipzig ş.a. 

Lucrările sale au întregit 
colecţiile muzeale din Re-
publica Moldova, România, 
Letonia, Bulgaria, Rusia 
ş.a. Au fost achiziţionate 
şi de persoane particulare 
din România, Italia, Franţa, 
Grecia, Germania, SUA, Ja-
ponia ş.a. 

Membru al Uniunii Ci-
neaştilor din Republica 
Moldova (1962); Membru 
al Uniunii Artiştilor Plas-
tici din Republica Moldova 
(1963). 

A fоst menţiоnat cu 
diplоme la cоncursurile re-
publicane şi uniоnale „Arta 
cărţii”. Titlul onorifi c „Om 
Emerit în Arte” din RSSM 
(1982) ş.a.

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 339-340; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 275.43

Bibliografi e:
Bucov, Emilian. Andrieş / Emi-

lian Bucov ; pict.: Filimon Hămu-
raru. – Chişinău : [S. n.], 2016. – 
164 p. 

Creangă, Ion. Poveste : (Pros-
tia omenească) / Ion Creangă ; il.: 
Filimon Hămuraru. – Chişinău : 
Prut Internaţional, 2004. – 16 p. 

Creangă, Ion. Povestea por-
cului / Ion Creangă ; pict.: Filimon 
Hamuraru. – Chişinău : Silvius Li-
bris, 2011. – 24 p.

Hămuraru, Filimon. Dumitru 
Matcovschi / Filimon Hămuraru // Fi-
limon Hămuraru ; text: C. Spânu. – 

Chişinău : [S. n.], 2002. – P. 21.
Hămuraru, Filimon. Filimon 

Hămuraru : Grafi că şi pictură / Fi-
limon Hămuraru ; text: Constantin 
Spânu. – Chişinău : Cartea Mol-
dovei, 2002. – 48 p.

Pann, Anton. Povestea vorbii : 
[în versuri] / Anton Pann ; il.: Fi-
limon Hămuraru. – Bucureşti : Li-
tera Internaţional, 2003. – 320 p.

*Zadnipru, Petru. Tabloul fără 
un colţ / Petru Zadnipru ; il.: Fili-
mon Hămuraru. – Chişinău : Lite-
ratura artistică, 1979. – 14 p.

***
Calinin, A. Cuprins în mrejele 

creaţiei : [despre artistul plastic 
Filimon Hămuraru, 70 de ani de 
la naştere] / A. Calinin // Moldova 
suverană. – 2002. – 26 dec. – P. 4. 

Colesnic, Iurie. Hămuraru Fi-
limon // Colesnic, Iurie. Colegiul 
Republican de Arte Plastice „Ale-
xandru Plămădeală” : Ghid enci-
clopedic / Iurie Colesnic ; concep. 
graf.: Andrei Gamarţ. – Chişinău : 
Museum, 2008. – P. 119-120.

*Filimon Hămuraru : trad. din lb. 
rusă.: Eugen Lungu. – Chişinău : 
Literatura artistică, 1986. – 80 p.

Hămuraru Filimon // Chişinău : 
Enciclopedie / editor: Iu. Colesnic. – 
Chişinău : Museum, 1997. – 
P. 242. 

Spânu, Constantin. Filimon 
Hămuraru / Constantin Spânu // 
Atelier :  Arte plastice. Arhitectură. 
Design. – 2003. – Nr 1. – P. 12-13. 

Maria S. Ciobanu

Larisa SPINEI
1952

Specialist în medicină so-
cială şi management, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar, cerce-
tător ştiinţifi c.

S-a născut la 10 decem-
brie 1952, în oraşul Chişi-

nău. Între anii 1970-1976 îşi 
face studiile la Facultatea de 
Medicină Generală a Insti-
tutului de Stat de Medicină 
din Chişinău (azi Universi-
tatea de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu”). 
După absolvire activează 
în calitate de medic la Uzi-
na „Microprovod”. Din 
1984 îndeplineşte funcţiile 
de: asistent, lector superi-
or, conferenţiar şi profesor 
universitar la Catedra de 
sănătate publică şi manage-
ment.

Din 2008, deţine funcţia 
de profesor la Şcoala de Ma-
nagement în Sănătate Pu-
blică USMF „Nicolae Tes-
temiţanu”. În 1989 susţine 
teza de doctor în medicină 
„История ликвидации 
пеллагры в СССР”, iar în 
1997 – teza de doctor ha-
bilitat: „Aspectele medico-
sociale şi organizatorice ale 
invalidităţii la copii în Repu-
blica Moldova”. Face stagii 
în domeniile de activitate în 
SUA, Israel, Suedia, Bulga-
ria, Serbia etc.

Participă la multiple şi di-
verse foruri naţionale şi in-
ternaţionale: Conferinţa şti-
inţifi co-practică naţională 
cu participare internaţiona-
lă „Sănătatea copiilor şi fac-
torii exogenei de risc” (2-5 
mai 2012), Congresul III al 
Medicilor de Familie (mai 
2012). Conferinţele ştiinţi-
fi ce anuale ale colaborato-
rilor şi studenţilor USFM 
„Nicolae Testemiţanu” etc. 
Este expert şi coordonator 
la diferite proiecte şi con-
cursuri naţionale şi interna-
ţionale.

A publicat circa 140 de 
lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 3 
manuale, 5 monografi i, 3 
ghiduri. A pregătit 7 doctori 
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în medicină.

Membru al consiliului de 
redacţie al revistei „Curier 
medical”.

Bibliografi e selectivă:
Metodologia determinării pier-

derii capacității de muncă la per-
soanele cu dizabilitate : ca urmare 
a accidentului de muncă sau a 
bolii profesionale : Recomandări 
metodice / Spinei Larisa, Ma-
maliga Narcisa, Ferdohleb Alina 
[et al.]. – Chişinău : [S. n.], 2020. – 
104 p. – Bibliogr.: p. 73-77

Spinei, Larisa. Aspectele me-
dico-sociale şi organizatorice ale 
invalidităţii la copii în Republica 
Moldova : Teză de doctor habili-
tat în ştiinţe medicale : 14.00.33 / 
Larisa Spinei. – Chişinău : [S. n.], 
1997. – 285 p.

Spinei, Larisa. Biostatistica / 
Larisa Spinei, Oleg Lozan, Vla-
dislav Badan. – Chişinău : [S. n.], 
2009. – 186 p. : tab.

Spinei, Larisa. Handicapul in-
fantil ca problema medico-socială / 
Larisa Spinei, Eugen Popuşoi. – 
Chişinău : UNICEF, 2000. – 208 p.

Spinei, Larisa. Metode de cer-
cetare şi de analiză a stării de să-
nătate / Larisa Spinei. – Chişinău : 
[S. n.], 2012. – 511 p.

Spinei, Larisa. Noţiuni de bază 
de epidemiologie şi metode de 
cercetare / Larisa Spinei, Svetlana 
Ştefăneţ, Corina Moraru. – Chişi-
nău : Bons Offi  ces, 2006. – 224 p.

***
Ferdohleb, Alina. Estimarea 

fenomenului de dizabilitate la po-
pulaţia adultă / Alina Ferdohleb, 
Larisa Spinei, Narcisa Mamaliga // 
Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2019. – 
Nr 4. – P. 36-43.

Globa, Nina. Dimensiuni cultu-
rale în spitalele din Republica Mol-
dova / Nina Golba, Larisa Spinei // 
Sănătatea, medicina şi bioetica în 
societatea contemporană : studii 
inter şi pluridisciplinare. – Chişi-
nău : [S. n], 2018. – P. 112-117. 

Jucov, Artiom. Fenomenul mi-
graţiei în contextul evolutiv-istoric / 
Artiom Jucov, Larisa Spinei // 
Anale știinţifi ce ale Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu”. – Chişinău : 
[S. n], 2012. – P. 422-425.

Spinei, Larisa. Organizarea 

măsurilor de reabilitare a copiilor 
invalizi / Larisa Spinei // Politica 
socială în domeniul protecţiei per-
soanelor cu handicap. Chişinău : 
[S. n.], 2003. – P. 222-231.

Spinei, Larisa. Reabilitarea 
socio-profesională a invalizilor / 
Larisa Spinei // 

Omul şi destinul : repere psiho-
sociale. – Chişinău : [S. n.], 2005. – 
P. 84-88. 

Spinei, Larisa. Sindromul de 
ardere profesională la medicii 
oncologi / Larisa Spinei, Vadim 
Ghervas // Conferinţa Ştiinţifi co-
Practică Naţională cu participare 
Internaţională a Asociaţiei Balint 
din Moldova, ed. a 3-a, comasat 
cu Weekend de Vară a Asociaţiei 
Balint din România „Profi laxia sin-
dromului Burnout în sistemul me-
dical prin dezvoltarea rezilienţei 
emoţionale”. – Chişinău : [S. n.], 
2018. – P. 79-93. 

Spinei, Larisa. Ştiinţa este ca 
timpul – mereu merge înainte şi 
niciodată înapoi / Larisa Spinei // 
One Health and Risk Manage-
ment. – 2021. – Nr 2. – P. 3-5.

***
Baciu, Gheorghe. Spinei Lari-

sa, specialist în medicină socială 
şi management // Baciu, Gheor-
ghe. Profesorii universitari, absol-
venţi ai USFM „Nicolae Testemiţa-
nu” / Gheorghe Baciu. – Chişinău : 
[S. n.], 2012. – P. 259-260.

Larisa Spinei [Resursă electro-
nică] // https://recif-amiens.org/ou-
sommes-nous/europe/moldavie/ 
(accesat: 16.09.2021).

Bulat Larisa

Dan SIMONESCU
1902-1993

Paleograf, istoric literar şi 
bibliograf  român, doctor în 
litere şi fi losofi e, profesor 
titular, membru de onoare 
al Academiei Române.

S-a născut la 11 decem-
brie 1902, la Câmpulung, 
judeţul Argeş. A decedat 
la 11 martie 1993, la Bucu-
reşti. 

După terminarea liceului 
din Piteşti (1921), a fost Li-
cenţiat în Litere şi Filosofi e 
la Universitatea din Bucu-
reşti (1925), unde îşi ia şi 
doctoratul (1938), cu sta-
gii de specializare la Atena 
(1934) şi Paris (1937, 1939). 

Debutează editorial cu 
volumul „Viaţa literară şi 
culturală a Mănăstirii Câm-
pulung (Muscel) în trecut” 
(1926), urmat de „Istorie 
literară în recenzii” (1936), 
„Romanul popular în lite-
ratura română medievală” 
(1965), „Teoria bibliografi -
ei” (1976), „Contribuţii: li-
teratura română medievală” 
(1984) etc.

Lucrează ca paleograf  la 
Arhivele Statului Bucureşti 
(1924-1925), ulterior profe-
sor de liceele la Câmpulung 
şi Bucureşti (1926-1927). 
Din 1927 este asistent-bi-
bliotecar la Universitatea 
din Bucureşti, apoi la Bibli-
oteca Academiei Române, 
Secţia Manuscrise şi Cărţi 
Rare şi colaborează cu Ion 
Bianu pentru realizarea 
„Bibliografi ei Româneşti 
vechi” (1931-1943). Pre-
dă la Seminarul Pedagogic 
Universitar „Titu Maiores-
cu” din Bucureşti (1935-
1938). Ocupă prin concurs 
postul de profesor suplini-
tor (1941), apoi profesor ti-
tular la Facultatea de Litere 
şi Filosofi e a Universităţii 
din Iaşi (1942-1952). Lu-
crează cercetător ştiinţifi c 
principal la Institutul de 
Istorie „Nicolae Iorga” al 
Academiei Române (1953-
1968). Revine ca profesor la 
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Universitatea din Bucureşti, 
de unde se pensionează în 
1972.

Adună şi publică materi-
alul privitor la „Bibliografi a 
Românească veche”, volu-
mul 3 (1936) şi volumul 4 
(1944), abordează pluridis-
ciplinar istoria cărţii româ-
neşti şi realizează numeroa-
se investigaţii bibliologice. 
Descrie şi analizează ma-
nuscrise medievale, monu-
mente ale artei caligrafi ce şi 
miniaturii europene, afl ate 
în colecţii din România – 
„Codex aureus” (1972) şi 
„Codex Burgundis” (1975). 
Elaborează primul manual 
românesc de bibliografi e 
– „Curs de teorie a bibli-
ografi ei” (1976). Publică 
sinteze asupra evoluţiei 
cărţii româneşti: „Pagini 
din istoria cărţii româneşti” 
(1981), „Scurtă istorie a 
cărţii româneşti”, apărută 
postmortem în 1994 (coau-
tor Gheorghe Buluţă). Ac-
tivitatea lui se circumscrie 
domeniilor istoriei culturii, 
bibliografi ei, bibliologiei 
şi textologiei. Formulează 
ideea de complex bibliologic, 
demers integrator, având ca 
obiect cartea şi toţi factorii 
care concură la realizarea 
ei (autor, editor, tipograf, 
librar, bibliotecar şi cititor).

Printre discipolii lui sunt 
Ion Stoica, Gheorghe Bu-
luţă, George Corbu, Tudor 
Nedelcea, Victor Petrescu, 
Nedelcu Oprea, Gheorghe 
Pătrar etc.

Membru de onoare al 
Academiei Române (1992).

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 342-344. 

Bibliografi e selectivă:
Bibliografi a românească veche, 

1508-1830. Vol. 4 / Ioan Bianu, 
Dan Simonescu. – Bucureşti : 
[S. n], 1944. – 372 p.

Râpă-Buicliu, Dan. Bibliografi a 
românească veche. Additamenta. 
Vol. I : (1536-1830) / Dan Râpă-
Buicliu ; cuv. înainte : Dan Simo-
nescu. – Galaţi : Alma-Galaţi, 
2000. – 496 p.

***
Alexandria / ed. îngrijită cu o 

pref., glosar şi note de Dan Simo-
nescu. – Ed. a 2-a, rev. – Bucu-
reşti : Ed. de Stat pentru Literatură 
şi Artă, 1958. – 160 p.

Mălinaş, Constantin. Cata-
log de carte românească veche / 
Constantin Malinaş ; cuv. înainte : 
Dan Simonescu. – Oradea : Editu-
ra Mihai Eminescu, 1993. – 164 p.

Simonescu, Dan. Pagini din 
istoria cărţii româneşti / Dan Simo-
nescu, Gheorghe Buluţă. – Bucu-
reşti : Editura Ion Creangă, 1981. – 
192 p. 

Simonescu, Dan. Valori biblio-
fi le din patrimoniul cultural naţio-
nal : cercetare şi valorifi care. Vol. 
2 / col. de red. : D. Simonescu, I. 
C. Chiţimia, G. Strempel. – Bucu-
reşti : [S. n.], 1983. – 567 p.

***
Simonescu, Dan. Ion Bianu / 

Dan Simonescu // Revista de is-
torie şi teorie literară. – 1966. – 
Nr 3. – P. 431-439.

Simonescu, Dan. Lucrările bi-
bliografi ce ale părintelui avva Paul 
Mihail / Dan Simonescu // Maga-
zin bibliologic. – 1993. – Nr 1. – 
P. 30-31. 

Simonescu, Dan. Memorialisti-
ca şi etnologia / Dan Simonescu // 
Introducere în etnologie. – Bucu-
reşti : Editura Academiei Repu-
blicii Socialiste România, 1980. – 
P. 51-58.

***
Centenar Dan Simonescu. Car-

tea şi biblioteca : contribuţii la is-
toria culturii româneşti / antologie, 
pref., tabel cronol., bibliogr. selec-
tivă şi note de Gheorghe Buluţă 
şi Victor Petrescu. – Târgovişte : 
Bibliotheca, 2002. – 302 p.

***
Bibliograful şi istoricul Dan Si-

monescu // Jurnalul de Argeş. – 
2016. – 9 noiem. – P. 3.

Buluţă, Gheorghe. Dan Si-
monescu // Buluţă, Gheorghe, 
Petrescu, Victor. Bibliologie româ-
nească : idei, portrete, contraver-
se / Gheorghe Buluţă, Victor Pe-
trescu. – Târgovişte : Bibliotheca, 
2008. – P. 41-42.

Buluţă, Gheorghe. Simonescu 
Dan // Buluţă, Gheorghe. Biblio-
logi români : Dicţionar / Gheorghe 
Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasi-
lescu. – Târgovişte : Bibliotheca, 
2011. – P. 221-222.

Mihail, Paul. Omagiu profeso-
rului universitar Dan Simonescu / 
Paul Mihail // Magazin bibliologic. – 
1993. – Nr 1. – P. 25-26.

118 ani de la naşterea lui Dan 
Simonescu [Resursă electronică] // 
https://www.facebook.com/market-
ingbnrm/posts/1547805702083577/ 
(accesat: 29.10.2021).

Rusu, Dorina N. Simonescu 
Dan // Rusu, Dorina N. Membrii 
Academiei Române : dicţionar / 
Dorina N. Rusu. – Ed. a 3-a, rev. 
şi adăugită – Bucureşti : Editu-
ra Academiei Române, 2003. – 
P. 768.

Bulat Larisa

Andrei DOHOTARU 
1962

Artist plastic, sculptor. 
Numele la naştere – 

Dohocher.
S-a născut la 13 decem-

brie 1962, în satul Vatici, 
raionul Orhei. Este fratele 
mai mic al lui Vasile Doho-
taru, artist plastic, Maestru 
în Artă.

A studiat la şcoala din sa-
tul natal (1969-1977), Şcoa-
la Tehnică Profesională nr. 3 
din Chişinău (1978-1981). 
Între anii 1995-2000 şi-a 
continuat studiile la Univer-
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sitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă” din Chişi-
nău, Facultatea Arte Plasti-
ce şi Design.

În perioada 1983-2003 a 
activat în calitate de sculp-
tor restaurator la Întreprin-
derea Ştiinţifi că de Produ-
cere „Mold-Restaurare”. 
Concomitent, a fost sculp-
tor la Studioul Republican 
de Artă Populară din Chişi-
nău (1983-1990).

Între anii 1988-1995 a 
pictat tablouri şi icoane, a 
restaurat biserici. 

Din anul 2000 oferă in-
struire în domeniul sculp-
turii persoanelor interesate. 
Dispune de un atelier care 
deţine o turnătorie de mare 
capacitate, ceea ce-i permite 
sculptorului să fi e unul din-
tre cei mai buni turnători de 
sculptură în bronz de mari 
dimensiuni şi clopote. Este 
cunoscut pentru realizarea 
clopotelor bisericeşti create 
pentru parohiile şi mănăsti-
rile din Republica Moldova 
şi din străinătate. 

Din 2016 se ocupă de 
confecţionarea clopotelor 
bisericeşti după tehnologii 
vechi şi de elaborarea noilor 
tehnologii, utilizând con-
strucţia inginerească a utila-
jelor specifi ce nestandarde. 
A creat clopotul în memo-
ria cetăţenilor decedaţi în 
confl ictul din Transnistria 
instalat în satul Corjova, ra-
ionul Dubăsari (2008), Clo-
potul şi Răstignirea în satul 
Vatici (2013).

A realizat monumente de 
for public: monumentul de-
dicat ostaşilor căzuţi pentru 
integritatea Republicii Mol-
dova în confl ictul de pe 
Nistru, instalat pe str. Me-
sager, Chişinău (Batalionul 
Fulger) (1997); monumen-

tul în „Memoria Eroilor 
Securităţii Statului”, Servi-
ciul Informaţii şi Securitate 
(SIS) (2017); monumentul 
„Ştefan cel Mare şi Sfânt”, 
Serviciul Securitate şi Pază 
de Stat (2018). 

Participant la restaura-
rea complexului memorial 
„Eternitate” (2006).

A restaurat monumen-
tul „Mihai Eminescu” din 
scuarul Uniunii Scriitori-
lor din Republica Moldova 
(2002). 

A confecţionat o imensă 
varietate de lucrări: relieful 
„Onisifor Ghibu” (2005); 
„Pilonul Oraşele înfrăţite 
cu Chişinăul” (2019); tro-
feele „Steaua Chişinăului – 
Steaua Moldovei” (ediţiile 
2009-2015), „Firicel de bu-
suioc” (ediţiile 2018-2021).

În susţinerea acţiunii 
comune de împădurire a 
Moldovei, organizată de 
Ministerul Mediului în par-
teneriat cu Preşedinţia Re-
publicii Moldova, a venit cu 
propria contribuţie confec-
ţionând 50 de medalii ofe-
rite misiunilor diplomatice 
(2021).  În scopul iniţierii 
unei expoziţii cu sculpturi 
de parc a creat o colecţie de 
compoziţii sculpturale de 
dimensiuni mari: „Apoca-
lipsa” (2003), „Dansatorii” 
(2013), „Fidel Corupţiei” 
(2014), „Naiul – poem al 
sufl etului neamului” (2014), 
„Cauza naţională” (2014), 
„Portret antic”(2014), „Mi-
hai Eminescu”(2006), „Ni-
colae Sulac”(2013) ş.a.

Deţine şi o imensă colecţie 
de sculpturi de mici dimensi-
uni, de interior: „Moldoviţa” 
(„Frunza”) (2001), Balerina” 
(2002), „Victoria” (2002), 
„Dialog” (2003), „Renaşte-
re” (2003), „Respiro” (2003), 

„Speranţa” (2005),  „Oscar” 
(2009), „Egalitate” (2010), 
„Ocrotitoarea” (2012) ş.a.

Lucrările sale au fost ex-
puse la expoziţiile perso-
nale: C.I.E. „Moldexpo”, 
Chişinău (2002-2004); ex-
poziţie consacrată Zilei 
internaţionale a femeii, ci-
nematograful „Patria”, Chi-
şinău (2003); „Alianţa Pros-
perării”, Chişinău (2004).

În 1987 a participat cu 
tablourile „În casa nouă” şi 
„La izvor” în cadrul expo-
ziţiei internaţionale consa-
crate aniversării a 70 de la 
înfi inţarea URSS, Mosco-
va (1987). De asemenea, a 
prezentat lucrări la expozi-
ţie în oraşul Stuttgart, Ger-
mania (2003), la „Saloanele 
Moldovei”, Chişinău-Bacău 
(2002-2009).

A participat la numeroase 
expoziţii reprezentative: Ex-
poziţie consacrată aniversării 
a 20-a de la fondarea Facul-
tăţii Arte Plastice şi Design 
a Universităţii Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău (1999); Expozi-
ţie de primăvară, Centrul 
Expoziţional „Constantin 
Brâncuşi”, U.A.P., Chişinău 
(1999-2004); Autumnala 
„Limba Noastră, Centrul 
Expoziţional „Constantin 
Brâncuşi”, U.A.P., Chişinău 
(2002-2004); Expoziţie de-
dicată Zilelor naţionale ale 
Germaniei în R. Moldova, 
Biblioteca Municipală „B. P. 
Haşdeu”, Chişinău (2002); 
Expoziţie consacrată aniver-
sării a 25 a Facultăţii de Arte 
Plastice şi Design a Univer-
sităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău 
(2004).

În 2013 a prezentat trei 
proiecte în cadrul Con-
cursului pentru edifi carea 
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Monumentului Limbii Ro-
mâne, organizat de Acade-
mia de Ştiinţe a Moldovei, 
devenind fi nalist al acestui 
concurs, a ocupat locul II.

Este câştigător al Concur-
sului „Monumentul lui Mi-
hai Volontir”, Bălţi (2014). 
A participat cu o colecţie de 
sculpturi de parc la Concur-
sul „Proiect de amenajare a 
parcului Dendrariu”, Chişi-
nău (2016).

Colaborează cu Pretura 
Buiucani, municipiul Chi-
şinău, în vederea restaurării 
monumentelor de for pu-
blic.

Din 2003 este preşedinte 
al Asociaţiei Obşteşti „Arta 
pentru viaţă”, face volunta-
riat instruind copiii orfani 
în domeniul artelor.

Este cofondator şi ad-
ministrator al Întreprinde-
rii Mixte Moldo-Germane 
„Naturoel” (2007-2012), 
ce se ocupă de producerea 
uleiurilor presate la rece 
pentru industria cosmetică, 
farmaceutică şi alimentară.

Membru al Uniunii Artiş-
tilor Plastici din Republica 
Moldova (2005).

A fost distins cu Diploma 
de onoare a Primăriei mu-
nicipiului Chişinău pentru 
promovarea imaginii mu-
nicipiului Chişinău şi rea-
lizarea Pilonului turnat în 
bronz „Oraşele înfrăţite cu 
Chişinăul” (2019) ş.a. 

Decorat cu medalia de 
bronz pentru participare la 
expoziţia de artă popula-
ră consacrată aniversării a 
70-a de la înfi inţarea URSS 
(1987); Medalia de bronz 
„Pentru succese remarcabi-
le în dezvoltarea economiei 
naţionale” (1987); „Medalia 
pentru Cooperare”, oferită 
de Serviciul de Protecţie şi 

Pază de Stat (2018).

Bibliografi e selectivă:
Dohotaru, Andrei. Dialog [Gra-

fi că bidimensională] : Sculptură / 
Andrei Dohotaru // Artă contem-
porană din Moldova = Изобра-
зительное искусство Молдовы : 
живопись, скульптура, графика, 
декоративно-прикладное искус-
ство : [Альбом] / red. : A. A. Rub ; 
aut. introd.: C. Spînu, Tudor Stăvi-
lă ; Confederaţia Internaţională a 
Uniunilor Artiştilor Plastici ; Uniu-
nea Artiştilor Plastici din Republi-
ca Moldova. – Моscova : [S. n.], 
2013. – P. 150. – (Artă contempo-
rană din Moldova).

[Dohotaru, Andrei]. Un electiri-
cian ratat, un artist avangardist de 
succes! [Resursă electronică] : In-
terviu realizat cu sculptorul Andrei 
Dohotaru / consemnare: Stella 
Enachii // http://stella-enachii.
blogspot.com/2011/01/un-electri-
cian-ratat-un-artist.html (accesat: 
25.11.2021).

***
Andrei Dohotaru // Localităţile 

Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat. Vol. 14. – 
Chişinău : Draghiştea, 2016. – 
P. 626.

Arnăutu, Liliana. Lucrările fra-
ţilor Dohotaru într-o expoziţie co-
mună : [vernisajul fraţilor Vasile 
şi Andrei Dohotaru, la Biblioteca 
Municipală „B. P. Hasdeu”] / Li-
liana Arnăutu // Flux continuu. – 
2003. – 22 dec. – P. 4.

Calcea, Andrei. Andrei Do-
hotaru // Personalităţi orheiene / 
Andrei Calcea. – Orhei : Pontos, 
2003. – P. 626.

Cimpoeş Prodan, Olimpia. 
Analiza artistică a sculpturii „Ca-
uza naţională” : [realizatorul scul-
purii – Andrei Dohotaru] / Olimpia 
Cimpoeş Prodan // Literatura şi 
arta. – 2015. – 10 sept. – P. 6. 

Gafton, Marcela. Fraţii Doho-
taru la „Hasdeu” : [expoz. plastici-
enilor Vasile şi Andrei Dohotaru] / 
Marcela Gafton // Jurnal de Chişi-
nău. – 2003. – 1 apr. – P. 4.

Povestea lui Andrei Do-
hotaru, sculptorul care toar-
nă clopote [Resursă elec-
tronică video] // https://www.
facebook.com/canaldoi/videos/po-
vestea-lui-andrei-dohotaru-sculp-
torul-care-toarn%C4%83-clopo-
te-ce-bat-%C3%AEn-biserici-

%C8%99/2243846938971766/ ;
https://www.publika.md/povestea-
lui-andrei-dohotaru-care-confec-
tioneaza-clopote-de-trei-ani-tre-
buie-sa-crezi-in-dumnezeu-foto-
report_3042261.html (accesat: 
25.11.2021).

Sculptorul Andrei Dohotaru, ar-
tistul care îmblânzeşte fi erul [Re-
sursă electronică video] // https://
prime.md/sculptorul-andrei-do-
hotaru-artistul-care-imblanzes-
te-fi erul---68958.html (accesat: 
25.11.2021).

Secretele unui clopotar [Resur-
să electronică video] : [sculptorul 
Andrei Dohotaru a confecţionat 
zeci de clopote pentru mai mul-
te biserici] // https://www.face-
book.com/PrimeleStiri/videos/
sculptorul-andrei-dohotaru-a-
confec%C5%A3ionat-zeci-de-
clopote-pentru-mai-multe-bi-
ser/321756705187260/ (accesat: 
25.11.2021).

Zalujac, Cristina. Andrei Do-
hotaru – sculptorul în mâinile că-
ruia fi erul prinde viaţă! [Resursă 
electronică] / Cristina Zalujac // 
https://busuioctv.md/andrei-do-
hotaru-sculptorul-in-mainile-ca-
ruia-fi erul-prinde-viata/ (accesat: 
25.11.2021).

***
Шейнина, Александра. Дам-

ских тел мастер : [о скульпторе 
Андрее Дохотару] / Алексан-
дра Шейнина // Новое время. – 
2003. – 27 июня. – С. 8.

Elena Barbos-Balinschi
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Valentina CANTEMIR
1952

Biolog, doctor în biolo-
gie, conferenţiar universi-
tar, cercetător ştiinţifi c co-
ordonator.

S-a născut la 19 decembrie 
1952, în orăşelul Râşcani. A 
absolvit şcoala medie nr. 1 
din localitate (1970) şi Fa-
cultatea de Biologie şi Pe-
dologie a Universităţii de 
Stat din Moldova (1977). 
S-a specializat la Catedra 
de botanică, moment ce i-a 
marcat viaţa şi activitatea în 
continuare.

Lucrează în calitate de 
cercetător ştiinţifi c inferior 
în secţia „Natura” din ca-
drul Muzeului Naţional de 
Etnografi e şi Istorie Natu-
rală (1977-1980), ulterior 
transferându-se la Grădina 
Botanică a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, în ca-
drul Laboratorului Floră şi 
Geobotanică, unde a urmat 
toate treptele unui cercetă-
tor, începând cu funcţia de 
laborant superior, până la 
cercetător ştiinţifi c coor-
donator. Între 2012-2015 
a suplinit funcţia de şef  al 
Laboratorului „Floră spon-
tană şi Herbar”. Timp în-
delungat munceşte în do-
meniul paleobotanicii, fi ind 
un discipol şi descendent 
al Şcolii de paleobotanică, 
fondată de academicianul 
Andrei Negru. Teza de 

doctor în biologie ţine de 
acelaşi domeniu: „Средне-
позднесарматская флора 
Северо-Западного При-
черномория (по палеокар-
пологическим данным), 
susţinută public în 1993, cer-
cetările fi nalizând cu rezul-
tate semnifi cative: eviden-
ţierea pentru prima dată a 
fl orei Sarmaţianului mediu 
şi superior din nord-ves-
tul Bazinului Mării Negre, 
constituind 114 de specii 
de plante, inclusiv 10 taxoni 
paleofl oristici noi pentru 
ştiinţă (pe baza rămăşiţelor 
paleocarpologice). 

În perioada 2000-2015 
a activat în cadrul temei 
„Cercetarea fl orei vascu-
lare a Republicii Moldova 
şi teritoriilor limitrofe”, a 
evidenţiat componenta ta-
xonomică pentru elabora-
rea „Cărţii Roşii” şi a editat 
monografi a „Flora Basara-
biei”, 2 volume, a contribu-
it esenţial la mobilizarea şi 
completarea genofondului 
de plante in vivo şi ex situ al 
Grădinii Botanice a AŞM 
cu mii de taxoni atât pentru 
teren protejat, cât şi nepro-
tejat.

Rezultatele ştiinţifi ce ale 
cercetărilor s-au soldat cu 
peste 200 de lucrări şti-
inţifi ce, inclusiv coautor 
a 10 monografi i, vizând 
fl ora fosilă şi cea contem-
porană, cele mai valoroase 
fi ind: „Cartea Roşie a Re-
publicii Moldova”, ed. II, 
2001; „Plantele rare din 
fl ora spontană a Republicii 
Moldova”, 2002; „Plante 
cu fl ori” - I, 2005; „Plante 
cu fl ori” – II, 2006; Cartea 
Roşie a Republici Moldova, 
ed. III, 2015; Catalogul de 
seminţe (2009-2010), 2010; 
Flora Basarabiei, vol. I, 

2011; Flora Basarabiei, vol. 
II, 2016. 

Monografi a „Lumea ve-
getală a Moldovei” în 4 
volume a fost premiată cu 
Medalia de Aur a Salonului 
Internaţional de Inventică 
de la Geneva (2008), Me-
dalia de Argint a Salonului 
Internaţional de Inventică 
de la Bruxelles (2008), Me-
dalia de Bronz a Salonului 
Internaţional de Inventică 
de la Seul (2009), Diplomă 
de Merit a Croaţiei şi a Ro-
mâniei etc. 

În cadrul Societăţii de Bo-
tanică din Republica Mol-
dova, îndeplineşte funcţia 
de secretar ştiinţifi c, prin 
concursul căreia au fost ela-
borate proiecte de editare 
pentru atragerea fondurilor 
fi nanciare şi editarea celor 2 
volume de carte „Flora Ba-
sarabiei”. 

În baza hotărârii Consi-
liului Naţional pentru Ates-
tare şi Acreditare din Repu-
blica Moldova în 2002 i se 
conferă titlul de cercetător 
ştiinţifi c superior la specia-
litatea Botanica.

Este Laureată a Premiu-
lui AŞM „Boris Melnic” 
(2016), deţinătoare a di-
plomei Medalia de aur In-
foinvent-2017, pentru mo-
nografi a ştiinţifi că „Flora 
Basarabiei”, volumele 1 şi 
2, şi a multiplelor diplome 
de excelenţă. 

În 2021 i-a fost decernată 
Diploma de onoare a Mi-
nisterului Educaţiei, Cultu-
rii şi Cercetării.

 

Bibliografi e:
Academician Andrei Negru : 

biobibliografi e / editor şi red. şt.: 
Constantin Manolache ; coord.: 
Valentina Cantemir [et al.]. – 
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Chişinău : Biblioteca Ştiinţifi că 
„Andrei Lupan”, 2017. – 208 p. : 
fot. – [Texte : lb. rom., rusă].

Plante cu fl ori 1 : Clasa Magno-
liopsida, subclasele : Magnoliidae, 
Ranunculidae, Caryophyllidae, 
Hamamelididae, Rosidae / Andrei 
Negru, Ana Ştefârţa, Valentina 
Cantemir [et al.]. – Chişinău : Şti-
inţa, 2005. – 204 p. : il., fot.

Plante cu fl ori 1 : Clasa Magno-
liopsida, subclasele : Magnoliidae, 
Ranunculidae, Caryophyllidae, 
Hamamelididae, Rosidae / Andrei 
Negru, Ana Ştefârţa, Valentina 
Cantemir [et al.]. – Chişinău : Şti-
inţa, 2007. – 204, [7] p. : fot.

***
Cantemir, Valentina. Botanist 

de talie internaţională : In Memo-
riam academicianul Andrei Negru 
(1937-2017) / Valentina Cantemir // 
Akademos. – 2017. – Nr 2. – 
P. 156-157. 

Pânzaru, Pavel. Note fl oris-
tice din Basarabia nr. 201-216 / 
Pavel Pânzaru, Valentina Can-
temir, Ştefan Manic // Conferinţa 
ştiinţifi co-practică „Instruire prin 
cercetare pentru o societate 
prosperă” consacrată jubileului 
„90 de ani ai Facultăţii Biologie 
şi Chimie”, 21-22 martie 2020. – 
Chişinău : [S. n.], 2020. – P. 125-
128.

***
Teleuţă, Alexandru. Dr. Valen-

tina Cantemir la a 65-a aniversa-
re / Alexandru Teleuţă, Valentina 
Ţâmbalî // Journal of Botany. – 
2017. – Nr 2. – P. 127-128.

Valentina Cantemir // Localităţi-
le Republicii Moldova : itinerar do-
cumentar-publicistic ilustrat. Vol. 
13 : Ş-Ti. – Chişinău : Draghiştea, 
2015. – P. 507-508.

Larisa Bulat

Paisie VELICICOVSCHI
1722-1794

Născut la 21 decembrie 
1722, în Poltava, Ucraina, în 
familia preotului Ivan (pre-
ot la catedrala oraşului) şi a 
preotesei Irina. Piotr era al 
unsprezecelea din cei doi-
sprezece copii ai familiei. 
Bunicul său era poetul Ivan 
Velicikovschi. A murit la 
15 noiembrie 1794, având 
în jurul său circa 1000 de 
discipoli. Cuviosul Paisie a 
fost înmormântat în gro-
pniţa bisericii voievodale a 
mănăstirii Neamţ.

A învăţat la şcoala paro-
hială din Poltava şi la Aca-
demia duhovnicească din 
Kiev (numai 4 clase, din 
12). 

Frate la mănăstirea Liu-
bieţchi (1740), tuns raso-
for în mănăstirea Medve-
dovschi (1741), cu numele 
Platon (în locul celui din 
botez, Petru), un timp stă 
în Lavra Pecerska din Kiev 
(1742). Aici a fost infl uenţat 
de călugărul Ignatii, care i-a 
povestit de fervoarea isihas-
tă pe care a găsit-o în mă-
năstirile din Ţările Române, 
adusă de la Muntele Athos. 
În timpul Postului Mare din 
anul 1743, rasoforul Platon 
a călătorit la schiturile Dăl-
hăuţi, Trestieni-Râmnicu 
Sărat şi Cârnu (1742-1746). 
Primele două comunităţi 
moldoveneşti se afl au sub 

îngrijirea spirituală a sta-
reţului Vasile de la Poiana 
Mărului, care a avut o infl u-
enţă formativă importantă 
asupra vieţii spirituale a lui 
Platon, învăţându-l despre 
rugăciunea inimii. Cel de-al 
treilea schit se afl a în Ţara 
Românească. Toate trei ur-
mau regula isihastă atonită.

În vara anului 1746, la 
vârsta de 24 de ani, pleacă 
la Muntele Athos în scopul 
de a-şi desăvârşi experienţa. 
Întâi, la 4 iulie 1746 popo-
seşte la mănăstirea Panto-
crator. A petrecut următo-
rii patru ani în singurătate 
şi rugăciune, nevoindu-se 
într-o sărăcie extremă. A 
fost călugărit în anul 1750 
de stareţul Vasile de la Poia-
na Mărului, afl at în trecere 
pe la Muntele Athos, care 
i-a schimbat numele în cel 
de Paisie.

Urmând sfatul lui Vasile, 
el a decis să renunţe la viaţa 
austeră din pustiu şi a deve-
nit un conducător renumit 
al schitului isihast, format 
din ucenici români şi slavi. 
În 1758 Paisie a fost hiro-
tonit ieromonah de către 
Patriarhul Grigorie, afl at 
la moment la Athos. Creş-
terea rapidă a comunităţii 
a determinat înfi inţarea de 
către călugării de-acolo a 
schitului Sf. Prooroc Ilie.

În această perioadă înce-
pe să colecteze şi să copie-
ze scrierile Sfi nţilor Părinţi, 
folosindu-le ca un ghid în 
viaţa spirituală. Aprofun-
dând cunoaşterea limbii 
greceşti, constată că textele 
patristice slavone, traduse 
din greceşte, conţin nume-
roase greşeli şi echivalenţe 
neconforme cu originalul 
şi că unele fraze slavone nu 
mai erau înţelese în timpul 
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său. Aceste concluzii l-au 
îndemnat să înceapă tradu-
cerea din nou a scrierilor 
ascetice şi patristice.

Învăţăturile sale au atras 
un număr mare de ucenici 
care doreau îndrumare în 
practicarea rugăciunii ini-
mii. Paisie a scris învăţături 
teologice pentru discipolii 
săi şi a tradus în slavonă 
un număr mare de scrieri 
teologice greceşti, inclusiv 
Filocalia, supranumită „en-
ciclopedia monahismului”. 
Paisie a petrecut 17 ani pe 
Muntele Athos, copiind 
cărţi patristice greceşti şi 
traducându-le în limba sla-
vonă, după care, în vara 
anului 1763, însoţit de cei 
64 ucenici de, părăseş-
te Athosul şi se stabileşte 
pentru scurt timp la schitul 
Vărzăreşti (1763), apoi la 
Dragomirna (1763-1775). 
Aici Paisie a continuat tran-
scrierea şi traducerea cărţi-
lor patristice. Comunitatea 
de la Dragomirna a crescut 
rapid, ajungând la aproxi-
mativ 350 de călugări.

După ocuparea nordului 
Moldovei de către austrieci 
(1775), se stabileşte cu fraţii 
la Secu.

În 1779 i s-a încredin-
ţat şi egumenia Mănăstirii 
Neamţ, pe care a deţinut-o, 
până la moarte. Aici orga-
nizează viaţa de obşte după 
rânduiala athonită, punând 
accent pe ascultare, smere-
nie şi rugăciunea minţii, cu 
slujbe zilnice, predici, îngri-
jirea bolnavilor, munca în 
gospodărie, traduceri din li-
teratura patristică, studierea 
scrierilor ascetice. La Mă-
năstirea Neamţ, obştea pai-
siană numără 700 de fraţi şi 
devine un centru de peleri-
naj, dar şi adăpost pentru 

călugări refugiaţi din ţările 
învecinate, care au fost dor-
nici de viaţa ascetică auten-
tică. În 1790 Paisie a primit 
schima cea mare şi a fost ri-
dicat la rangul de arhiman-
drit cu prilejul unei vizite la 
mănăstire a arhiepiscopului 
Ambrozie Serebrenicov al 
Poltavei, care fusese adus 
de ocupanţii ruşi şi numit 
ca exarh al Moldo-Vlahiei 
(1788-1792). 

Se cunosc aproximativ 
300 de manuscrise copiate 
în timpul său, din care 40 de 
el însuşi. În timpul vieţii a 
apărut „Filocalia” la Peters-
burg, în 1793, iar în 1822 – 
a 2-a ediţie. 

Au rămas de la el nume-
roase învăţături şi o autobi-
ografi e.

Ucenicii săi s-au răspân-
dit în peste o sută de mă-
năstiri ruseşti, formând şi 
înfi inţând proprii mănăstiri 
şi obşti monahiceşti, res-
pectând regurile stareţului 
Paisie, ducând pretutindeni 
mişcarea de reînnoire isi-
hastă. Mişcarea a fost su-
pranumită şi paisianismul, 
astfel istoria a atribuit me-
ritul considerabil cuviosului 
Paisie în revitalizarea isihas-
mului athonit, rugăciunii 
minţii şi monahismului au-
tentic. Prin activitatea sa de 
traducător, Stareţul Paisie a 
înnoit viaţa monahală şi a 
fost un mare îndrumător şi 
educator în spiritul opere-
lor care călăuzesc desăvâr-
şirea spirituală.

În anul jubiliar al Încreşti-
nării slavilor – 1988 – cuvi-
osul Paisie a fost canonizat 
de Biserica Ortodoxă Rusă, 
şi apoi, în 1992, de Biserica 
Ortodoxă Română, prăz-
nuirea sa fi ind la 15/28 no-
iembrie.

Bibliografi e selectivă:
Berechet, Ştefan. Autobiogra-

fi a stareţul Paisie Velicikovskii / 
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Cuviosul Paisie de la Mănăs-
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2003. – 15 noiem. – P. 6.

Melinti, Maxim. Idei umaniste 
şi concepţii isihaste în opera lui 
Paisie Velicicovski [Resursă elec-
tronică] // http://pater-maximus.
blogspot.com/2011/12/idei-uma-
niste-si-conceptii-isihaste-in.html 
(accesat: 21.11.2021).

Păcurariu, Mircea. Paisie Ve-
licicovski // Păcuraru, Mircea.  
Dicţionarul Teologilor Români / 
Mircea Păcurariu. – Ed. a 2-a, 
rev. şi întregită. – Editura Enci-
clopedică. – Bucureşti, 2002. – 
P. 347-348.

**Sibiescu, Vasile. Paisie Veli-
cicovschi vieţuitor la schitul Cârnu 
între anii 1744-1746 // Spiritualita-
te şi istorie la întorsura Carpaţilor. 
Vol. I. – Buzău, 1983. – P. 347-354.

Usatâi, Ludmila. Paisie Ve-
lickovski, „luminător” din epoca 
luminilor / Ludmila Usatâi // Studia 
Universitatis Moldaviae. – 2014. – 
Nr 4 (74). – P. 59-61.

***
**Поляков, Леонид. Лите-

ратурное наследство Паисия 
Величковского // Журнал Мо-
сковской Патриархии. – 1957. – 
Nr 4. – C. 57-61.

**Поляков, Леонид. Старец 
Паисий как учитель аскетики // 
Журнал Московской Патриар-
хии. – 1956. – Nr 10. – C. 44-55.

**Хибарин, И. Литературно-
переводческая деятельность 
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старца Паисия (Величковского) // 
Журнал Московской Патриар-
хии. – 1956. – Nr 12. – С. 58-62.

Maxim Melinti

Ion MINCU
1852-1912

Arhitect, inginer, profe-
sor român, promotorul ar-
hitecturii neo-româneşti.

S-a născut la 20 decem-
brie 1852, la Focşani, jude-
ţul Putna (azi judeţul Vran-
cea). S-a stins din viaţă la 6 
decembrie 1912, la Bucu-
reşti. 

A învăţat la Liceul „Uni-
rea” din Focşani (1863-
1871). Din 1864 a fost 
bursier la Şcoala Naţională 
de Arte Frumoase din Bu-
cureşti, înfi inţată în acel 
an. Studiază la Şcoala de 
Poduri, Şosele şi Mine din 
Bucureşti (1871-1875), 
obţinând diploma de in-
giner. Continuă studiile la 
Şcoala Naţională de Arte 
Frumoase din Paris, avân-
du-i ca profesori pe Remy 
de Louanges şi J. Gaudet 
(1877-1884) şi obţine diplo-
ma de arhitect.

Promotor al unui stil ro-
mânesc în arhitectură, cu-
noscută şi ca arhitectură 
neo-românească, a integrat 
în operele sale specifi cul 
arhitecturii tradiţionale din 
România. Exemple în acest 
sens sunt „Bufetul” din 
Şoseaua Kiseleff  şi „Vila 
Robescu” din Sinaia (1882-
1892).

Întors în ţară, între 1892-
1897, are o activitate didac-
tică şi îşi aduce aportul la 
înfi inţarea Şcolii de Arhitec-
tură a Societăţii Arhitecţilor 
Români. Între 1898-1912 
este profesor la atelierul de 
proiecte al Şcolii Naţionale 
de Arhitectură, iar apoi la 
Şcoala Superioară de Ar-
hitectură din Bucureşti. A 
fost deputat în Parlamentul 
României (1895-1899). A 
fost preşedintele Societăţii 
Arhitecţilor Români (1903-
1912).

A efectuat o serie de lu-
crări arhitecturale şi pro-
iecte printre care: Catedra-
la Sfi nţii Petru şi Pavel din 
Constanţa, refacerea Casei 
Lahovari, restaurarea Casei 
Monteoru din Bucureşti, 
Casa Robescu din Bucu-
reşti, Casa Ştefan Vlădo-
ianu din Bucureşti, Casa 
Robescu din Galaţi, Şcoala 
Centrală de fete din Bucu-
reşti, Palatul Băncii Comer-
ţului din Craiova, Palatul 
Primăriei, Şcoala de război 
din Bucureşti, Cavourile 
lui Ghica, Cantacuzino şi 
Gheorghieff  din Cimitirul 
Bellu, a restaurat Biserica 
Stavropoleos din Bucureşti 
etc.

A primit premiul Socie-
tăţii centrale a arhitecţilor 
francezi în 1883.

Ca o recunoaştere a im-
portanţei sale în evoluţia 
şcolii româneşti de arhi-
tectură, începând cu anul 
1953, Universitatea de Ar-
hitectură şi Urbanism din 
Bucureşti îi poartă numele.

În anul 2012 a fost decla-
rat post-mortem membru 
al Academiei Române. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 277-278.

Bibliografi e:
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texte: Oana Marinache, Ruxan-
dra Nemţeanu ; fot. : Sorin Mircea 
Vasilescu [et al.]. – [Bucureşti] : 
Istoria Artei, 2017. – 24 p. : fot.
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Marinache, Oana. Istoria ca-

sei Mincu se dezvăluie... / Oana 
Marinache // Adevărul. – 2013. – 
27 oct. – P. 4.

Marinache, Oana. Case bucu-
reştene uitate din creaţia arhitectu-
lui Ion Mincu / Oana Marinache // 
Adevărul. – 2012. – 28 dec. – P. 6.

Mincu Ion // Personalităţi româ-
neşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii : 
dicţionar. – Bucureşti : Editura Şti-
inţifi că şi enciclopedică, 1982. – 
P. 248-250.

Stoica, Mihaela. Ion Mincu, 
marele arhitect care şi-a făcut 
casă cu bani împrumutaţi de la pri-
mărie. Caragiale venea frecvent 
în sufrageria în care mai târziu 
s-au găsit nişte scrisori secrete / 
Mihaela Stoica [Resursă electro-
nică] // https://www.descopera.ro/
video/17676710-ion-mincu-ma-
rele-arhitect-care-si-a-facut-ca-
sa-cu-bani-imprumutati-de-la-pri-
marie (accesat : 03.11.2021).

Ţarălungă, Ecaterina. Mincu 
Ion // Ţarălungă, Ecaterina. Enci-
clopedia identităţii româneşti. Per-
sonalităţi / Ecaterina Ţarălungă. – 
Bucureşti : Litera Internaţional, 
2011. – P. 509.

Larisa Bulat

Anatol LENŢA
1942-2018

Lingvist-romanist, confe-
renţiar universitar, doctor 
în fi lologie.

S-a născut la 25 decem-
brie 1942, la Baxani, Soro-
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ca. A decedat la 30 noiem-
brie 2018, la Chişinău.

A absolvit Facultatea de 
Limbi Străine, specializarea 
fi lologia franceză-engleză 
a Institutului Pedagogic, 
actualmente Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi (1965). Între 1972 şi 
1975, a urmat doctoratul 
la Institutul Pedagogic de 
Stat de Limbi Străine „Ma-
urice Thorez”, actualmente 
Universitatea Lingvistică de 
Stat din Moscova. În 1975, 
susţine teza de doctor în 
fi lologia franceză cu tema 
„Semantica şi funcţionarea 
verbului eurisemic avoir”. 
A făcut stagii: de lingvistica 
generală (Moscova, 1980) 
şi de limba franceză (Gre-
noble, 1982). Audiază pre-
legerile lingviştilor francezi 
Oswald Ducrot şi François 
Rastier de la Universitatea 
Sorbona din Paris (1997).

Activitatea profesiona-
lă şi-a început-o în calitate 
de asistent la Catedra limba 
franceză a Institutului Pe-
dagogic „Alecu Russo” din 
Bălţi (1965). A fost lector, 
lector superior, conferenţi-
ar universitar la Catedra de 
fi lologie franceză a Facul-
tăţii de Limbi şi Literaturi 
Străine a Universităţii de 
Stat din Moldova (1966-
2017); profesor de gramati-
că la Cursurile de perfecţi-
onare pentru profesorii de 
franceză din învăţământul 
mediu şi liceal al Republi-
cii Moldova (din 1980); şef  
al Catedrei limba franceză 
a Universităţii de Stat din 
Moldova (1994-1995). 
Ţine cursuri de fonetică 

şi de gramatică normativă 
(analiza frazei simple şi a 
frazei complexe), stilistica 
verbului francez. 

Domenii de cercetare: 
gramatica teoretică şi prac-
tică, semantica lexicală şi 
gramaticală, morfologia, 
sintaxa şi semantica verbu-
lui francez. 

A publicat peste 100 de 
lucrări, inclusiv monogra-
fi ile: „Le verbe français. 
Grammaire et exercices de 
grammaire” (1990); „Des 
verbes français dans leurs 
constructions syntaxes” 
(2001); „Une grammaire 
des mots outils. Lʾarticle. 
Les connecteurs discursifs” 
(2003);  „Essai de grammaire 
discursive du français” (2006); 
„Dictionnaire morphosyn-
taxique des verbes français” 
(2018)  etc. 

Lucrări literare:  „Mereu 
prezent... Grigore Cincilei” 
(2002); „Pagini de muncă, 
pagini de succes. Catedra 
Filologia Franceză «Grigo-
re Cincilei» a Universităţii 
de Stat din Moldova la 40 
de ani” (2005); „Diversitate, 
modernitate şi continuita-
te” (2010); „Mă tem că voi 
uita” (2012); „Catedra de 
Filologie Franceză «Grigo-
re Cincilei» a Universităţii 
de Stat din Moldova: 1965-
2015” (2015) etc.

    Este autor al unor prefe-
ţe (cărţile „Lacrima luminii” 
de George Reabţov (2000), 
„Communiquer á travers 
la poésie” de O. Popescu-
Tcaci şi R. Botnaru (2001), 
„Léconomie générale et 
lʾéconomie dʾentreprise” 
de N. Zgardan (2001). 

Participă cu referate şi 
comunicări la colocvii, con-
ferinţe, simpozioane ştiinţi-
fi ce privind diverse aspecte 
ale pregătirii limbii franceze 
în şcoală, precum şi cerce-
tarea unor aspecte teoretice 
ale lingvisticii franceze con-

temporane: Moscova, Kiev, 
Cernăuţi (1970-1980), Paris 
(1991, 1993), Berlin (1995).

Membru al Consiliului 
ştiinţifi c specializat pentru 
conferirea titlului ştiinţifi c 
de doctor şi doctor habilitat 
în fi lologie la limbi romani-
ce; al Consiliului de iniţiati-
vă al Alianţei Franceze din 
Republica Moldova; redac-
tor literar pentru varianta 
franceză la Analele ştiinţifi -
ce. Seria „Ştiinţe fi lologice” 
ale Universităţii de Stat din 
Moldova. 

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 348-350; 
„Calendar Naţional 2012”. – 
Chişinău, 2011. – P. 278.   
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USM, 2012. – 197 p. : il.

Lenţa, Anatol. Probleme de ling-
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lei / coord. de ed.: Anatol Lenţa. – 
Chişinău : Epigraf, 2002. – 112 p. 
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Dovatúr : activitatea didactico-şti-
inţifi că şi de traducător / Nicolae 
Chiricenco, Anatol Lenţa // Interco-
nexiunea paradigmelor didactice şi 
metodologice în predarea limbilor 
străine. – Chişinău : ULIM, 2017. – 
P. 21-29.
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Chiricenco, Nicolae. Tema religi-

ei în moştenirea scriitoricească a lui 
Alexandru Sturdza (aspecte de tra-
ducere/traductologie / Nicolae Chi-
ricenco, Anatol Lenţa // Intertext. – 
2015. – Nr 1/2 (34). – P. 171-177.

Chiricenco, Nicolae. Unităţile 
frazeologice în „Frunze de dor„ de 
Ion Druţă : strategii de traducere 
în limba rusă / Nicolae Chiricenco, 
Anatol Lenţa // Intertext. – 2019. – 
Nr 1/2 (49-50). – P. 299-305.

Lenţa, Anatol. Aspects de fonc-
tionnement textuel des eurysèmes 
lexicaux en français et en roumain / 
Anatol Lenţa, Nicolae Chiricenco // 
La Francopolyphonie. – 2014. – 
Nr 1 (9). – P. 168-173.

Lenţa, Anatol. Despre funcţiona-
rea unor eurisemante lexicale într-
un text litera / Anatol Lenţa // Limba 
română. – 2015. – Nr 1/2 (229). – 
P. 262-267. 

Lenţa, Anatol. Noble destin. 
Discours prononcé à l’occasion de 
l’anniversaire de Madame Anna 
Bondarenco / Anatol Lenţa // In-
tertext. – 2012. – Nr 1/2 (22). – 
P. 264-269.

Lenţa, Anatol. Profesorul Mir-
cea Ioniţă – adevărat pilon al inte-
lectualităţii noastre / Anatol Lenţa // 
Limbaj şi context. – 2012. – Nr 1. – 
P. 19-22.

Lenţa, Anatol. Un dicţionar cu 
multe deschideri teoretice şi prac-
tice : (Dicţionar de termeni ling-
vistici român-francez de Z. Radu, 
A.Vulpe. – Chişinău : ULIM, 2012 / 
Anatol Lenţa // Intertext. – 2013. – 
Nr 3/4 (27). – P. 248-250. 

Lenţa, Anatol. Un exemplu de 
gramatică funcţional-semantică a 
limbii franceze / Anatol Lenţa, Nico-
lae Chiricenco // Intertext. – 2016. –
Nr 3/4 (39/40). – P. 23-27.

Lenţa, Dionisie. Unele aspecte 
structural-pragmatice ale textu-
lui ironic / Dionisie Lenţa, Anatol 
Lenţa // Studia Universitatis Mol-
daviae. Seria Ştiinţe Umanistice . – 
2009. – Nr 10 (30). – P. 84-85. 

***
Omagiu lui Anatol Lenţa la 70 de 

ani / coord.: Anatol Ciobanu [et al.]. – 
Chişinău : [S. n.], 2013. – 288 p. : il.

***                                                                                       
Jitaru, Valentin. Lenţa Anatol // 

Jitaru, Valentin. Personalităţi bălţe-
ne : Enciclopedie / Valentin Jitaru, 
Lucian Jitaru. – Chişinău : F.E.P. „Ti-
pografi a Centrală”, 2018. – P. 212.  

Natalia-Maria Șveţ                                     

Valentina CALESTRU
1952

Cântăreaţă de operă (so-
prană lirico-dramatică), Ar-
tistă Emerită a Republicii 
Moldova.

S-a născut la 26 decem-
brie 1952 în satul Oniţcani, 
raionul Criuleni.

După absolvirea şcolii 
medii (1970), este studentă 
la Institutul de Arte „Gavri-
il Musicescu” din Chişinău 
(actuala Academie de Mu-
zică, Teatru şi Arte Plasti-
ce), după care se transferă 
la Conservatorul „A. Nej-
danova” din Odesa (1978–
1981), clasa G. A. Polivano-
va (canto).

Din 1980, este solistă la 
Opera Naţională din Chişi-
nău, debutând în „Cavaleria 
rusticana” de Pietro Mas-
cagni în rolul Santuzzei. 
Repertoriul său liric include 
partituri din operele: „Forţa 
destinului”, „Trubadurul”, 
„Nabucco”, „Don Carlos”, 
„Bal mascat”, „Aida” de 
Giuseppe Verdi, „Evgheni 
Oneghin” de Piotr Ceaikov-
ski, „Alexandru Lăpuşnea-
nu” de Gheorghe Mustea, 
„Norma” de Vincenzo 
Bellini, „Tosca” şi „Turan-
dot” de Giacomo Puccini, 
„Adriana Lecouvreur” de 
Francesco Cilea etc.

A colaborat cu dirijorii 
Victor Dumănescu, Andre 
Neve, Alexandru Samoilă, 

Lev Gavrilov, cu soliştii Lu-
cia Cicoare, Mihai Muntea-
nu, Nicolae Covaliov, Ioan 
Paulencu, Vladimir Dragoş, 
Elena Obrazţova, pianiş-
tii Ghita Strahilevici, Olga 
Silkina, Olga Iancu, Raisa 
Treibici ş.a.

A întreprins turnee ar-
tistice la Bucureşti, Braşov, 
Iaşi, Timişoara, Praga, Kiev, 
Sankt-Petersburg, Odesa, 
Minsk, Doneţk, Moscova, 
Geneva, Londra, Plovdiv, 
Bruxelles, cât şi în Germa-
nia, Italia, Polonia şi alte 
ţări. 

Artistă Emerită a Repu-
blicii Moldova (1993).

A se vedea  şi articolul din 
„Calendar Naţional 2012” – 
Chişinău, 2011. – P. 279.
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Roibu. – Chişinău : [S. n.], 2000. – 
P. 36-37.

***
Iuncu, Rodica. Forţa destinului : 

[cântăreaţa de operă Valentina 
Calestru] / Rodica Iuncu // Sud-
Est. – 2003. – Nr 1. – P. 143-151. 

Ladaniuc, Victor. Valentina 
Calestru / Victor Ladaniuc // Loca-
lităţile Republicii Moldova : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. Vol 
9 :  N-O. – Chişinău : Draghiştea, 
2009. – P. 498.

Valentina Calestru [Resursă ele-
tronică] // https://peoplepill.com/
people/valentina-calestru (acce-
sat: 04.11.2021).

Larisa Bulat
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Elena MURARU
1947

Istoric, doctor în istorie, 
conferenţiar universitar şi 
manager.

S-a născut la 28 decem-
brie 1947 în satul Cireş, 
r-nul Storojineţ, reg. Cer-
năuţi.

A urmat Şcoala de opt 
ani din satul natal (1954-
1962), după care şi-a con-
tinuat studiile la Şcoala Pe-
dagogică din oraşul Soroca, 
secţia şcolară. A absolvit cu 
succes şi a obţinut diploma 
de învăţător în clasele pri-
mare (1962-1966).

Între anii 1966-1971 a 
studiat la Facultatea de Is-
torie a Universităţii de Stat 
din Moldova, pe care o ab-
solveşte cu menţiune, spe-
cialitatea Istorie, califi carea 
de profesor de istorie şi de 
ştiinţe sociale.

În 1997 a susţinut teza de 
doctor în istorie la Faculta-
tea de Istorie şi Filosofi e, 
Universitatea de Stat din 
Moldova.

După absolvire facultăţii 
şi-a început activitatea pro-
fesională în calitate de pe-
dagog la Şcoala medie nr. 
10 din Chişinău.

Din 1977 a revenit la Uni-
versitatea de Stat pentru 
a-şi începe activitatea di-
dactică şi a activat începând 
de la lector (1977-1989), 
lector superior la catedra 

Istoria URSS (1989-1991), 
lector superior la cated-
ra Istorie Contemporană 
(1991) şi la catedra Istoria 
Românilor (1991-1998), 
din 1998 este conferenţiar 
interimar la catedra Istoria 
Românilor. Ulterior a deţi-
nut funcţii administrative: 
prodecan al facultăţii de 
Istorie (1988-1992), lector 
prin cumul la catedra Peda-
gogie şi Psihologie (1989-
1990), şef  adjunct al secţiei 
Studii (1992-1998), şeful 
secţiei Didactică, Proiecta-
re şi Dirijare (1998-2004), 
prorector pentru calitatea 
învăţământului şi integrita-
tea europeană (2004-2006), 
prorector pentru activita-
tea didactică, şef  al secţiei 
Formare Continuă la USM 
(2006-prezent). 

Pe perioada activităţii în 
cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova, a promovat 
schimbări de esenţă în pro-
cesul didactic, a elaborat 
programe de studii, s-a im-
plicat activ în procesul de 
formare continuă a cadrelor 
didactice, evaluarea acade-
mică, integrarea învăţămân-
tului superior în Procesul 
de la Bologna (2005) ş.a. 
S-a implicat activ în proce-
sul de elaborare a Strategiei 
dezvoltării învăţământului 
din Republica Moldova, a 
Programului de moderniza-
re a sistemului educaţional, 
a Nomenclatorului specia-
lităţilor, legislaţiei în acest 
domeniu. A organizat mul-
tiple conferinţe ştiinţifi ce şi 
didactico-metodice.

Concomitent cu activi-
tatea didactică şi manage-
rială a exercitat şi activităţi 
în diverse comisii, precum 
membru al Comisiei de 
Atestare, membru al Co-

misiilor de evaluare a per-
formanţelor profesionale a 
cadrelor didactice, al Consi-
liul universitar al calităţii ş.a. 

Meritele sale au fost înalt 
apreciate de către comu-
nitatea universitară, fapt 
pentru care i-a fost conferit 
titlul de ,,Pedagog Emerit”. 
În 2006 a fost decorată cu 
Ordinul ,,Gloria Muncii”. 

Bibliografi e:
Evaluarea rezultatelor acade-

mice : Ghid metodologic / resp. de 
ed.: E. Muraru. – Chişinău : USM, 
2004. – 60 p.  

Interacţiunea om-calculator : 
Suport didactic pentru coordona-
torii educaţiei incluzive / Modul a 
fost elab. şi adapt.: Angela Con-
stantinescu ; red. şef.: Simion Ca-
isîn ; red. coord.: Elena Muraru. – 
Chişinău : Institutul de Formare 
Continuă, 2011. – 96 p. 

Muraru, Elena. Curriculum-ul 
pentru disciplina Didactica isto-
riei / Elena Muraru. – Chişinău : 
Lyceum, 2011. – 20 p. 

Muraru, Elena. Repere con-
ceptuale privind implementarea 
şi îmbunătăţirea sistemului de 
management al calităţii în insti-
tuţiile de învăţământ superior din 
Republica Moldova / Elena Mu-
raru, Ana Guţu, Petru Todos. – 
Chişinău : UTM, 2008. – 32 p.

Muraru, Elena. Teste la Istoria 
antică / Elena Muraru, Valeriu Căl-
dare. – Chişinău : USM, 2003. – 
214 p.

Procesul Bologna : Experienţă 
naţională şi internaţională : Cule-
gere de documente şi materiale / 
Materialul a fost elab. şi adapt.: Si-
mion Caisîn, Elena Muraru, Nico-
lae Andronachi [et al.]. – Chişinău : 
ISIC, 2007. – 236 p.

***
Distinsă doamnă prorector Ele-

na Muraru / Gheorghe Rusnac, 
Gheorghe Ciocanu, Petru Gaugaş 
[et al.] // Studia Universitatis Mol-
daviae. Seria Ştiinţe ale educaţiei. 
– 2007. – Nr 9. – P. 323. 

Muraru, Elena. Aspecte ale 
implementării procesului Bologna 
în învăţământul superior din Re-
publica Moldova / Elena Muraru // 
Materialele Conferinţei ştiinţifi -
ce internaţionale „Învăţământul 
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postmodern : efi cienţă şi funcţio-
nalitate”, 15 noiembrie 2013. – 
Chişinău : [S. n.], 2014. – P. 72-75. 

Muraru, Elena. Dimensiuni ale 
calităţii în instituţiile de învăţământ 
superior / Elena Muraru, Angela 
Spinei // Schimbarea Paradigmei 
în Teoria şi Practica Educaţio-
nală. Chişinău : [S. n.], 2008. – 
P. 299-306. 

Muraru, Elena. Elena Alistar, 
pedagog şi om politic / Elena Mu-
raru // Limba Română. – 1997. – 
Nr 3/4. – P. 63-64.

Muraru, Elena. Incluziunea – 
aspect important al dimensiunii 
sociale în învăţământul superi-
or / Elena Muraru // Conferinţa 
ştiinţifi că „Integrare prin cerceta-
re şi inovare”, 26-28 septembrie 
2013. – Chişinău : [S. n.], 2013. – 
P. 64-66. 

Muraru, Elena. Integrarea în-
văţământului naţional în cel Eu-
ropean trebuie să fi e o mişcare 
cu sens dublu : [interviu cu Elena 
Muraru, prorector pentru asigu-
rarea calităţii învăţământului şi 
integrarea europeană la Univer-
sitatea de Stat din Moldova] / in-
tervievat: Nadina Gheorghiţă // 
Capitala. – 2005. – 21 mai. – P. 5.   

Muraru, Elena. Interconexiu-
nea dintre curriculumul disciplinei 
de studiu şi cadrul naţional al ca-
lifi cărilor / Elena Muraru // Studia 
Universitatis. – 2011. – P. 5-9.   

Muraru, Elena. Managementul 
calităţii în cadrul universitar : delimi-
tări conceptuale şi metodologice / 
Elena Muraru, Vladimir Guţu, Oti-
lia Dandara // Învăţămîntul supe-
rior – tendinţe spre modernizare : 
Materialele conferinţei ştiinţifi ce 
internaţionale, 27-28 septembrie 
2006, Chişinău. – Chişinău, 2006. – 
P. 32-39.

Muraru, Elena. Sistemul de 
credite academice în învăţămân-
tul superior / Elena Muraru // Ana-
lele ştiinţifi ce ale Universităţii de 
Stat din Moldova. Seria Ştiinţe so-
cioumanistice. – Vol. 3. – 2003. – 
P. 381-385.  

Muraru, Elena. Standardele de 
formare profesională, condiţie de 
asigurare a calităţii învăţământu-
lui / Elena Muraru, Otilia Dandara // 
Calitatea formării specialiştilor în 
învăţământul superior : strategii, 
forme, metode. – Bălţi : [S. n.], 
2005. – P. 12-15.  

Muraru, Elena. Unele conside-
raţii privind politica de moldove-
nizare în RASS Moldovenească 

în condiţiile aparatului admi-
nistrative de comandă stalinist 
(1924-1940) / Elena Muraru, Ion 
Moiseev // Studia Universitatis. 
Seria Ştiinţe umanistice. – 2007. – 
Nr 10. – P. 5-15. 

***
Venită din dulcea Bucovină : 

Pedagogul de vocaţie – Elena 
Muraru / v ol. îngr. de Otilia Danda-
ra [et al.]. – Chişinău : Cartdidact, 
2007. – 122 p. 

***
Muraru Elena // De la Cernău-

ţi la vale... / alcăt.: Cataranciuc 
Sergiu [et al.]. – Chişinău : [S. n.], 
2014. – P. 158-166.

Maria S. Ciobanu

Paulina POTÂNGĂ
1932-2014

Actriţă de teatru şi cine-
ma. 

S-a născut la 29 decem-
brie 1932, la Selişte, Nispo-
reni. A decedat la 18 august 
2014, la Brăila.

Pe parcursul anilor 1959-
1976, a jucat pe scena Tea-
trului Muzical-Dramatic de 
Stat „Vasile Alecsandri” de 
la Bălţi, iar din 1976, face 
parte din trupa Teatrului 
Muzical-Dramatic de Stat 
„A. S. Puşkin”, actualmen-
te Teatrul Naţional „Mihai 
Eminescu” din Chişinău. 
A activat o perioadă şi la 
Teatrul „Satiricus” din Chi-
şinău, actualmente Teatrul 
Naţional „Satiricus Ion L. 
Caragiale”. În anul 1994 
Paulina Potângă s-a stabilit 
la Brăila. A lucrat o perioa-
dă în calitate de actriţă şi la 

Teatrul de la Galaţi.
Larga amplitudă interpre-

tativă i-a permis să realizeze 
roluri de diferită natură sce-
nică: comice, psihologice, cu 
accente dramatice şi tragice: 
Chiriţa în „Chiriţa în provin-
cie”; Zamfi ra în „Piatra din 
casă”; Găşiţa Rozmarinovici 
în „Iorgu de la Sadagura” de  
Vasile Alecsandri; Frăsina în 
„Soacra cu trei nurori” de 
Ion Creangă; Trandafi ra în 
„Trei Crai de la răsărit” de 
Bogdan P. Hasdeu; Anca în 
„Năpasta” de Ion L. Cara-
giale; Filomena Marturano 
din piesa cu acelaşi nume de 
Eduardo De Filippo; Ana 
în „Ultima staţie” de Erich 
Maria Remarque; Belotelo-
va în „Însurătoarea lui Bal-
zaminov” de Aleksandr N. 
Ostrovski; Nadea în „Opriţi 
planeta”; Cecilia în „Dra-
gostea din mai”; Veronika 
Petrovna în „Curajul băr-
baţilor”, toate trei de Alexei 
Marinat; Maria Hosera în 
„Casa Bernardei Alba” de 
Federico Garcia Lorca etc. 

S-a produs şi în fi lme ar-
tistice: Soţia lui Obadă în 
„Singur în faţa dragostei” 
(1969); rol episodic în „Şo-
seaua” (1981); rol episodic 
în „Jocul de-a moartea sau 
impostorul” (1991), alături 
de Sandri Ion Şcurea, Nelly 
Cozaru, Victor Ciutac etc. 

Artistă Emerită (1965). 
Premiul unional pentru 
„Cel mai bun rol feminin în 
teatru” (1977). Artistă a Po-
porului din RSSM (1982). 
Medalia „Meritul Civic” 
(1995).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 350; 
„Calendar Naţional 2017”. – 
Chişinău, 2017. – P. 391.   
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Bibliografi e selectivă:
Diviza, Ion. „Mă plimb prin lume 

ca pe o scenă” : [Paulina Potân-
gă] / Ion Diviza // Proca, Pavel. 
O mască tremură-n oglindă... : 
Monoloage împrăştiate / Pavel 
Proca. – Chişinău : Bons Offi  ces, 
2009. – P. 71-78. 

Jitaru, Valentin. Potângă Pau-
lina // Jitaru, Valentin. Personalităţi 
bălţene : Enciclopedie / Valentin 
Jitaru, Lucian Jitaru. – Chişinău : 
F.E.P. „Tipografi a Centrală”, 2018. 
– P. 279-280.  

Jucov, Titus. Doamna teatrului 
bălţean : [despre actriţa Paulina 
Potângă] / Titus Jucov // Proca, 
Pavel. O mască tremură-n oglin-
dă... : Monoloage împrăştiate / 
Pavel Proca. – Chişinău : Bons 
Offi  ces, 2009. – P. 61-62. 

Paulina Potângă // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat.  Vol. 12 : 
Să-Sv. – Chişinău : Dragiştea, 
2014. – P. 195-196. 

Natalia-Maria Șveţ

Iacob NEGRUZZI
1842-1932

Poet, prozator, drama-
turg, memorialist şi tradu-
cător român. 

S-a născut la 31 decem-
brie 1842, la Iaşi. A decedat 
la 6 ianuarie 1932, la Bucu-
reşti. 

A urmat cursurile liceale 
în Germania (1852-1853), 
apoi Facultatea de Drept 
a Universităţii din Berlin 
(1859-1863). Îşi ia doctora-
tul în drept la Universitatea 
din Heidelberg (1863). 

Cofondator al Societăţii 

literare „Junimea” (1863), 
secretar şi primul biograf  
al societăţii (1868-1898); 
redactor-şef  (1867-1893) şi 
director (1893-1895) al re-
vistei „Convorbiri literare”. 
A fost profesor şi şeful Ca-
tedrei de drept comercial la 
Universitatea din Iaşi (1864-
1884), apoi la Facultatea de 
Drept a Universităţii din 
Bucureşti (1884-1897). 

A debutat literar în 1866 
în „Foia Societăţii pentru 
Literatura şi Cultura Ro-
mână în Bucovina”, cu 
sceneta „Împăcarea”. Între 
1894-1896 publică „Opere 
complete”, 6 vol. Scrie po-
ezii lirice, balade, piese de 
teatru, memorii, memoriale 
de călătorii: „Plimbări prin 
munţi” (1868), „Pe malul 
mărei” (1870), „Miron şi 
Florica”  (1870), „Poezii” 
(1872), „Tachi Zambilă, om 
politic”, „Ştefan şi Mihai”, 
romanul „Mihai Vereanu” 
(1873), „Copii de pe na-
tură” (1874), „Eroul fară 
voie” (1891), „Făt-Frumos 
şi cele 12 fete de împărat” 
(1905), „Amintiri de la Juni-
mea” (1921), „Un drum la 
Cahul” (1923). Realizează 
câteva portrete remarcabi-
le: „Părintele Gavril”, „Cu-
coana Nastasiica”, „Ioniţă 
Cocovei”, „Cuconul Pan-
taszachi” (1924). 

A tradus, în proză şi în 
versuri, cea mai mare parte 
din dramele lui Schiller, din 
opera lui Goethe şi Heine. 
A alcătuit câteva comedii: 
„Amor şi viclenie” (1870), 
„O alegere la Senat” (1878). 
A scris opereta „Hatmanul 
Baltag” (1884). A colaborat 
cu revista „Albina Pindului” 
(1868-1876). A fost deputat 
şi senator de Iaşi (1870-
1914). În 1888, a propus un 

proiect de lege pentru acor-
darea unei pensii de stat lui 
Mihai Eminescu. 

Membru titular al Acade-
miei Române (1881), vice-
preşedinte (1888-1889; 1892-
1895; 1900-1903; 1906-1909; 
1913-1915; 1926-1929), pre-
şedinte (1893-1894; 1910-
1913; 1923-1926) şi secretar 
general (1915-1923) al Aca-
demiei Române; preşedinte 
al Secţiunii Literare a Aca-
demiei Române (1916-1918; 
1922-1923; 1926-1929).

A se vedea şi articolele din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 356-357; 
„Calendar Naţional 2007”. – 
Chişinău, 2007. – P. 350.   

Bibliografi e selectivă:
Negruzzi Iacob // Dicţionar bio-

grafi c de istorie a României / Stan 
Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel 
Ion [et al.]. – Bucureşti : Meronia, 
2008. – P. 400. 

Negruzzi Iacob // Dicţionar en-
ciclopedic : În 7 vol. Vol. 4. – Bu-
cureşti : Editura Enciclopedică, 
2001. – P. 562.

Negruzzi Iacob // Dicţionarul lite-
raturii române : De la origini până 
la 1900 / Stanuţa Creţu, Gabrie-
la Drăgoi, Florin Faifer [et al.]. – 
Bucureşti : Gunivas, 2002. – 
P. 639-641. 

Negruzzi Iacob // Dicţionarul li-
teraturii române : În 2 vol. Vol. 2. – 
Bucureşti : Univers Enciclopedic 
Gold, 2012. – P. 148-149. 

Negruzzi Iacob // Enciclopedia 
universală Britannica : În 16 vol. 
Vol.11. – Bucureşti : Editura Lite-
ra, 2010. – P. 97.

Reabţov, Constantin. Negruzzi 
Iacob // Reabţov, Constantin. Ca-
hul : Istorie, personalităţi, cultură / 
Constantin Reabţov. – Chişinău : 
[S. n.], 1997. – P. 129-131. 

Ţarălungă, Ecaterina. Ne-
gruzzi Iacob // Ţarălungă, Eca-
terina. Enciclopedia identităţii ro-
mâneşti.  Personalităţi / Ecaterina 
Ţarălungă. – Bucureşti : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 547.

Natalia-Maria Șveţ
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Miliţa PETRAȘCU
1892-1976

Artistă plastică, sculpto-
riţă şi portretistă română, 
originară din Basarabia

S-a născut la 31 decem-
brie 1892, la Chişinău, nu-
mele la naştere fi ind Mela-
nia Nicolaevici. A decedat 
la 25 ianuarie 1976, la Bu-
cureşti. 

Copilăria şi-a petrecut-o 
la Nisporeni, unde a încer-
cat pentru prima dată să 
modeleze fi guri din lut. 

Studiile liceale le-a urmat 
la Chişinău, după care ur-
mează studiile de sculptură 
la Şcoala de Arte Plastice 
„Stroganov” din Mosco-
va (1907-1908), în atelierul 
profesorilor Konionkov 
şi Dziubanov. În 1909, ur-
mează cursurile Facultă-
ţii de Litere şi Filosofi e a 
Universităţii „Bestujev” din 
Sankt Petersburg; cursurile 
Academiei de Pictură de la 
München, conduse de ma-
eştrii avangardei europene, 
Wassily Kandinsky şi Alexei 
von Jawlensky, ia contact cu 
echipa de creaţie constitui-
tă în jurul revistei germane 
„Jugend” (1910); cursurile 
de sculptură la Academia 
„La Grande Chaumiѐre” 
din Paris, cu Henri Matisse 
şi Antoine Bourdelle (1910-
1914) şi Constantin Brân-
cuşi (1919-1923, 1927), 
care îi devine ghid în lumea 

sculpturii moderne. Între-
prinde călătorii de studii 
în Italia, Elveţia, Finlanda 
(1912-1924). 

Realizează primele vari-
ante ale creaţiilor „Păsări 
în spaţiu”, „Adam şi Eva”, 
„Peştele”, „Tors”, „So-
crate”, „Începutul lumii”, 
„Leda”, „Pisica”, „Steaua 
nordică”,   „Cocoşul”, „Ne-
gresa albă” (1916-1919). În 
1919, participă cu „Bust” 
la Expoziţia artiştilor inde-
pendenţi. În 1925 se stabi-
leşte la Bucureşti şi se ală-
tură mişcării de avangardă. 

A realizat lucrări monu-
mentale de incontestabilă 
valoare estetică: Monumen-
tul Eroilor Regimentului 
13 Artilerie, din Constanţa 
(1925), „Fântâna Mioriţa” 
(1927), portretul „Mări-
oarei Voiculescu”, „Înge-
rul” (1932), monumentul 
„Ecaterinei Teodoroiu” 
(1933), pe care îl inaugurea-
ză la Târgu-Jiu, în imediata 
vecinătate a ansamblului 
sculptural al lui Brâncuşi. 
Mai sculptează „Paparude-
le” (1935, 1968), portretul 
lui Brâncuşi (1937, 1968, 
1970), bustul lui Constan-
tin I. Nottara şi Alexandru 
Odobescu (1942).

Este autoarea unei im-
presionante galerii de por-
trete sculpturale ale mari-
lor personalităţi: George 
Enescu, Liviu Rebreanu, 
Mihail Sadoveanu, Mihai 
Eminescu, Octavian Goga, 
Ion Creangă, Tudor Vianu 
(1956-1957), busturile lui 
Matei Millo şi M. Jora, sta-
tuia artistei Agepsina Macri 
în rolul Antigonei (1962), 
Victor Babeş (1967), monu-
mentul funerar Tiberiu Bre-
diceanu (1970, Lugoj), por-
tretele Costin Neniţescu şi 

„Setea”, un proiect pentru 
o fântână (1971) etc. Face 
parte din cei 15 fondatori ai 
grupului plastic „Criterion” 
(1933).

A activat în permanenţă 
la Bucureşti, expunându-
şi operele la Paris, Milano, 
Londra, Moscova etc. 

Începe să expună din 
1925 la Salonul Ofi cial 
din Bucureşti cu lucrările: 
„Joc de pisici” pentru care 
obţine întâiul său premiu 
(1925); „Gângania”, „Peş-
tele” (1930); portretul „Mă-
rioarei Voiculescu” (1932) 
etc. 

Realizează prima sa ex-
poziţie personală la Galeria 
„Briand Robert” (1927). 
Expune la diferite Saloane 
şi expoziţii colective din 
străinătate: Paris (1927-
1937), Amsterdam (1930), 
Roma, expoziţia mondia-
lă de artă futuristă (1933), 
Stockholm, Londra (1969) 
etc. Participă la Bienala de 
la Veneţia (1938, 1942). 
Până în 1944, va expune şi 
în diverse saloane basarabe-
ne, realizând în 1938 bustul 
lui Zamfi r Arbore, expus 
la Chişinău, dispărut după 
1940.

Miliţa Petraşcu a fost 
printre artiştii plastici care 
au donat lucrări la fondarea 
Pinacotecii Municipale din 
Chişinău (1939). 

Sculpturile sale sunt expu-
se şi la Muzeul Zambaccian 
din Bucureşti, la Muzeul de 
Artă din Tulcea, la Muzeul 
Literaturii Române din Bu-
cureşti. Bustul lui Brâncuşi, 
realizat de Miliţa Petraşcu, 
este amplasat în parcul din 
Piaţa Dorobanţi din Bucu-
reşti, donaţie a Fundaţiei 
Franco-Române Internaţi-
onală către municipiul Bu-
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cureşti.

A fost primită în Sindi-
catul Artelor Frumoase 
(1925). A primit Premiul 
Academiei Române în 
1942. I se conferă Ordinul 
„Meritul Cultural pentru 
Arta Plastică” (1969); Pre-
miul Uniunii Artiştilor Plas-
tici (1972) pentru întreaga 
activitate artistică.  

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 355-356.

Bibliografi e selectivă:
Vlasiu, Ioana. Miliţa Petraşcu : 

[Sculptură] / Ioana Vlasiu. – Chi-
şinău : ARC, 2004. – 96 p. : il. – 
(Maeştri basarabeni din secolul 
XX).
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Colesnic Iurie. Miliţa Petraşcu // 

Colesnic Iurie. Basarabia necu-

noscută. Vol. 8 / Iurie Colesnic. – 
Chişinău : Museum, 2010. – 
P. 246-255.

Colesnic, Iurie. Miliţa Petraşcu // 
Colesnic, Iurie. În lumea asta sunt 
femei... / Iurie Colesnic. – Chişi-
nău : Cartier, 2016. – P. 375-383. 

Florea, Vasile. Petraşcu Miliţa // 
Florea, Vasile. Mică enciclopedie 
de artă universală / Vasile Florea, 
Gheorghe Székely. – Chişinău : 
Litera, 2005. – P. 328. 

Marcu, George.  Petraşcu Miliţa // 
Marcu, George. Dicţionarul perso-
nalităţilor feminine din România / 
George Marcu, Rodica Ilinca. – 
Bucureşti : Meronia, 2009. – 
P. 183-184. 

Marian, Ana. Petraşcu Miliţa // 
Marian, Ana. Sculptura din Repu-
blica Moldova : Secolul 20 : Studiu 
de sinteză / Ana Marian. – Chişi-
nău : Universul, 2007. – P. 121. 
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Republicii Moldova : Itinerar docu-
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P. – Chişinău : Dragiştea, 2012. – 
P. 780-781.

Petraşcu Miliţa // Chişinău : En-

ciclopedie. – Chişinău : Museum, 
1997. – P. 363.

Petraşcu Miliţa // Enciclopedia 
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Vol. 12. – Bucureşti : Litera, 2010. – 
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artistelor plastice la dezvoltarea 
grafi cii de şevalet din Basarabia : 
Eugenia Maleşevschi, Miliţa Pe-
traşcu, Lidia Arionescu-Baillayer, 
Tania Baillayer-Ceglokoff , Claudia 
Cobizev [et al.] / Tatiana Răşchitor // 
Studiul artelor şi culturologie. – 
2018. – Nr 1 (32). – P. 169-174. 

Roşca, Denis. Petraşcu Miliţa // 
Roşca, Denis. Cartea de aur a Ba-
sarabiei şi a Republicii Moldova / 
Denis Roşca. – Chişinău : Pontos, 
2016. – P. 444.

Ţarălungă, Ecaterina. Petraş-
cu Miliţa // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româneşti. 
 Personalităţi / Ecaterina Ţarălun-
gă. – Bucureşti : Litera Internaţio-
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Natalia-Maria Șveţ
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Alte aniversări

755 de ani de la naşterea 
lui Giotto (Ambrogiotto) 
di Bondoni, pictor, sculptor 
şi architect italian, considerat 
inovatorul picturii europene 
moderne (1267 – 8 ian. 1337). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 26-27.

540 de ani de la naşterea lui 
Neagoe Basarab, cărturar, 
mare postelnic, comis şi domn 
în Ţara Românească (cca 1482 – 
15 sept. 1521). A se vedea şi art. 
din CN 2007, p. 356-357.

440 de ani de la apariţia 
traducerii fragmentare în lim-
ba română a Vechiului Tes-
tament, numită „Palia de la 
Orăştie” (1582). A se vedea şi 
art. din CN 2007, p. 357-358.

350 de ani de la naşterea lui 
Ion Neculce, cronicar, mare 
dregător la curtea domnească, 
cel mai mare povestitor ro-
mân de până la Creangă şi Sa-
doveanu (1672 – 5 febr. 1745). 
A se vedea şi art. din CN 2015, 
p. 72-73.

340 de ani de la tipărirea 
Evangheliei în limba română 
la Bucureşti (1682). A se vedea 
şi art. din CN 2007, p. 358-359.

330 de ani de la naşterea 
lui Ioan Inocenţiu Micu-
Klein, episcop greco-catolic 
român, întemeietorul gândirii 
politice româneşti moderne, 
cărturar român, poet, tradu-
cător, membru al Dietei din 
1729 (1692 – 22 sept. 1768). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 290-291.

270 de ani de la întemeie-
rea Bisericii Mazarache  din 
Chişinău (1752). A se vedea şi 
art. din CN 2002, p. 365-366.

260 de ani de la naşterea lui 

Ioan (Ioniţă) Sandu Sturd-
za, primul domn pământean 
al Moldovei, numit de Poar-
ta Otomană în anul 1822, ca 
urmare a mişcării conduse de 
Tudor Vladimirescu şi de în-
lăturarea regimului fanariot 
(1762 – 1842). A se vedea şi art. 
din CN 2012, p. 291-292.

250 de ani de la naşterea lui 
Dumitru (Daniel Sulima), 
arhiepiscop de Chişinău şi 
Hotin, al doilea cârmuitor al 
bisericii basarabene, succesor 
al lui Gavriil Bănulescu-Bo-
doni, fondatorul Catedralei 
Naşterea Domnului din Chi-
şinău (1772 – 4 aug. 1844). 
A se vedea şi art. din CN 2014, 
p. 265- 266.

250 de ani de la fondarea 
Mănăstirii Dobruşa (1772). 
A se vedea şi art. din CB 1997, 
p. 283.

250 de ani de la naşterea lui 
Eustatie Altini, pictor român 
de origine greacă, promotor al 
stilului neoclasic în Moldova 
(1772 – 1815).

245 de ani de la întemeierea 
Bisericii „Sfi nţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din 
Chişinău (1777). A se vedea şi 
art. din CN 2007, p. 359-360.

240 de ani de la fondarea 
Mănăstirii Călărăşeuca 
(1782).

230 de ani de la naşterea lui 
Vasile Pogor, comis, poet, 
publicist şi traducător român 
(1792 – 10 dec. 1857). A se ve-
dea şi art. din CN 2002, p. 366-
367.

230 de ani de la naşterea 
lui Iancu (Ioan) Văcăres-
cu, poet, promotor al ideilor 
iluministe, animator al învă-



484

A l t e  a n i v e r s ă r i
ţământului şi al culturii ro-
mâneşti din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea (1792 – 
3 mar. 1863). A se vedea şi art. 
din CN 2008, p. 105-106.

200 de ani de la tipărirea la 
Iaşi a „Odei către neamul 
Moldovei” de Gheorghe 
Asachi (1822).

190 de ani de la elaborarea 
primului Dicţionar expli-
cativ complet al limbii ro-
mâne de Iordache Golescu 
(1832). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 361-362.

190 de ani de la înfi inţarea la 
Iaşi a Tipo-Litografi ei „Al-
bina” de Gheorghe Asachi 
(1832). A se vedea şi art. din CN 
2007, p. 361.

170 de ani de la naşterea lui 
George Mircea D., pictor şi 
muralist român, director şi pe-
dagog la şcoala de Belle Arte 
din Bucureşti (1852 – 12 dec. 
1934).

160 de ani de la naşterea lui 
Ioasaf  Berghie, călugăr, pic-
tor, zugrav, primul şi ultimul 

iconar al secolului XX în Ba-
sarabia (1862 – 1942). 

160 de ani de la naşterea lui 
Toma Dobrescu, arhitect ro-
mân, unul dintre cei mai im-
portanţi constructori români 
de la începutul secolului XX 
(1862 – 1934).

140 de ani de la naşterea lui 
Boris Iepure, deputat şi pri-
mul secretar al Sfatului Ţării, 
notar public (1882 – 12 dec. 
1932). 

140 de ani de la naşterea 
Floricăi Niţă, pedagog şi pu-
blicist (1882 – 13 sept. 1933). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 293.

135 de ani de la naşterea lui 
Vladimir Cazacliu, politician 
român, membru al Sfatului 
Ţării, a votat Unirea Basara-
biei cu România (1887-1950).

 135 de ani de la naşterea 
Elenei Dron (Gonţa), prima 
femeie-inginer din România, 
originară din Basarabia (cca 
1887/1897 – 1989). A se vedea 
şi art. din CN 2012, p. 293.

130 de ani de la naşterea lui 
Ştefan Bulat, profesor, depu-
tat în Sfatul Ţării, conducăto-
rul mişcării nistrene de elibe-
rare naţională (1892 – 1963). 
A se vedea şi art. din CN 2012, 
p. 293-294. 

125 de la naşterea lui Ni-
colai Starostenko, medic, 
doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, cercetă-
tor ştiinţifi c, fondatorul şcolii 
de medicină internă (1897 – 
16 mar. 1972). A se vedea şi art. 
din CN 2017, p. 294. 

120 de ani de la fondarea 
Catedralei „Schimbarea la 
Faţă” (fosta biserică „Sfi nţii 
Împăraţi Constantin şi Ele-
na”) (1902).

90 de ani de la întemeie-
rea Mănăstirii Chistoleni 
(1932).

75 de ani de la fondarea 
Grădinei Botanice (Insti-
tut) a Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (1947).
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Ion NECULCE
1672-1745

Personalitate politică şi 
cărturărească de prim rang 
în istoria Ţării Moldovei. S-a 
născut în familia vistierni-
cului Neculce şi a Catrinei, 
din vestitul neam de boieri, 
domnitori şi cărturari Can-
tacuzino din Ţara Româ-
nească. A învăţat în familia 
bunicii sale ştiinţa elemen-
tară de carte şi limba grea-
că, fi ind educat în spiritul 
moralei religioase creştine. 
În urma invaziei poloneze 
din 1686 el se refugiază în 
Ţara Românească, unde s-a 
afl at până în 1690 în familia 
stolnicului Constantin Can-
tacuzino, perioadă când i 
s-a trezit cu adevărat intere-
sul faţă de cultură şi istorie. 
Întorcându-se în Moldova 
se încadrează în viaţa publi-
că ocupând mai multe dre-
gătorii: postelnicel, vătaf  de 
aprozi, mare agă, mare slu-
ger, mare spătar, caimacam. 
Prin căsătoria sa în 1701 cu 
Maria, fi ica lui Lupul Bog-
dan, hatman îşi consolidea-
ză poziţia de mare boier şi 
stăpân de mari moşii. Căzut 
în dizgraţie în domnia lui 
Mihai Racoviţă (1707) Ne-
culce revine în prim-planul 
activităţii de stat în dom-
nia lui Dimitrie Cantemir 
(1710-1711), când devine 
mare hatman. În această ca-
litate participă la întâlnirile 

cu Petru I de la Iaşi, la lup-
tele cu turcii în vara anului  
1711 şi la încheierea armis-
tiţiului ruso-turc. Se refugi-
ază împreună cu alţi boieri 
în frunte cu D. Cantemir în 
Rusia. După doi ani de pri-
begie, se stabileşte în Polo-
nia unde aşteaptă şapte ani 
graţierea, pentru a reveni 
fără primejdie în ţară. În 
vara anului 1720, în divanul 
ţării are loc procesul de re-
abilitare materială şi morală 
a pribeagului, dar va obţine 
o nouă dregătorie doar în 
1731, când e numit mare 
vornic al Ţării de Sus. Prin-
cipala sa activitate în această 
perioadă este administrarea 
averilor şi creşterea celor 
patru copii. Aceasta este 
considerată cea mai favora-
bilă perioadă a continuării şi 
completării cronicii sale, în-
cepute probabil în tinereţe.

Ion Neculce s-a manifes-
tat ca unul dintre cei mai 
importanţi cronicari, lăsând 
ca moştenire două scrieri 
nemuritoare: „Letopiseţul 
Ţării Moldovei de la Dabi-
ja vodă până la domnia lui 
Constantin Mavrocordat 
(1661-1743)”, continuân-
du-i pe Grigore Ureche şi 
Miron Costin în scrierea is-
toriei Moldovei. Cronica sa 
se distinge prin cunoaşterea 
temeinică a evenimentelor 
din epocă, la multe fi ind 
martor ocular, în centru 
atenţiei lucrării s-a situat 
domnia lui Dimitrie Can-
temir (1710-1711). Această 
operă este elaborată într-o 
aleasă limbă românească, 
circulând în manuscris şi 
în Basarabia. A doua, „O 
samă de cuvinte …”, întru-
neşte 44 de legende din tre-
cutul Moldovei, dintre care 
cele mai multe cu referire la 

domnia lui Ştefan cel Mare 
(1457-1504), având suport 
istoric real. 

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2015”. – 
Chişinău, 2015. – P. 72-73.  

Bibliografi e selectivă:
**Cronica lui Ion Neculce. Ma-

nuscrisul de la Cornova-Orhei. 
În două volume / ed. de Zamfi ra 
Mihail, Paul Mihail şi Mihai-Bog-
dan Atanasiu. – Bucureşti-Brăila, 
2020.  

Neculce, Ion. O samă de cuvin-
te ; Letopiseţul Ţării Moldovei / Ion 
Neculce ; col. iniţ. şi coord. Anatol 
şi Dan Vidraşcu. – Bucureşti : Li-
tera Internaţional, 2001. – 415 p.

***
Neculce, Ion. …de la Dabija-

vodă până la a doua domnie a lui 
Constantin Mavrocordat / Ion Ne-
culce // Letopiseţul Ţării Moldovei. – 
Chişinău, 2006. – P. 251-472.

***
**Atanasiu Mihai-Bogdan. Din 

lumea cronicarului Ion Neculce : 
Studiu prosopografi c / Mihai-Bog-
dan Atanasiu. – Iaşi : [S. n.], 2015. – 
684 p.  

Velciu Dumutru. Ion Neculce / 
Dumitru Velciu. – Bucureşti : Edi-
tura Tineretului, 1967. – 244 p.

***
**Gorovei, Ştefan S. Ion Necul-

ce şi tradiţiile Putnei / Ştefan S. Go-
rovei // Analele Putnei. – 2005. – 
Vol. 1, Nr 2. – P. 55-73.

Andrei Eșanu
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Biserica  Mazarache 
din Chișinău 

1752

În documente, locaşul a 
fost ortografi at în mai mul-
te variante: Măzărache, Ma-
zarachi, Măzărachi, Mădză-
rachi.

Este unul dintre vechile 
lăcaşuri de cult din repu-
blică şi din Chişinău, care 
purta hramul Naşterea Mai-
cii Domnului, anul edifi cării 
fi ind de fapt incert.

Tradiţia ştiinţifi că numeş-
te anul 1752, iar cea păstrată 
în popor indică drept ctitor 
pe pârcălabul Chişinăului 
Vasile Mazarache, serdar şi 
vistiernic, atestat în Chişi-
nău în 1739 şi 1741.

Este situată pe teritoriul 
Oraşului Vechi, pe un pro-
montoriu de pe malul râu-
lui Bâc, construită deasupra 
Fântânii Mari, cunoscut 
drept Fontalul oraşului, cu 
conotaţii deosebite în isto-
ria aşezării. În prima fază, 
biserica, atestată în februa-
rie 1789, avea hramul Sf. 
Ioachim şi Ana. În timpul 
lucrărilor de reparaţie din 
1812 arhitectura a fost mo-
difi cată: a fost schimbat 
aspectul părţii superioare a 
pereţilor, suprimată turla de 
deasupra naosului şi schim-
bat hramul bisericii în Naş-
terea Maicii Domnului.

Biserica este de tip tri-
conc, alcătuită dintr-un 

naos alungit, cu două absi-
de laterale semicirculare în 
plan, despărţit prin arcuri 
dublouri de absida altarului 
semicirculară la est şi pro-
naosul pătrat la vest. În col-
ţul de sud-vest al pronao-
sului, este o scară în spirală 
care urcă la camera clopo-
telor a clopotniţei, adăugate 
ulterior. Sistema de boltire 
a spaţiilor interioare este 
realizată prin calote sferice 
pe pandantivi, susţinute de 
arcuri pe console şi stâlpi 
angajaţi de colţ în pronaos. 
Absidele sunt acoperite cu 
semicalote sferice. Toată 
boltirea interioară este as-
cunsă sub un acoperiş în 
pante, rotunjit deasupra ab-
sidei altarului.

Clopotniţa bisericii este în 
două caturi, acoperită cu o 
cupolă în formă de clopot. 
La primul nivel se afl ă un 
pridvor acoperit cu o calotă 
sferică, la al doilea – came-
ra clopotelor cu deschideri 
largi în arc. Partea inferioa-
ră era deschisă, cu arcurile 
sprijinite pe pereţii de vest 
şi pe doi piloni pătraţi în 
secţiune.

Decoraţia plastică exteri-
oară a bisericii se rezumă la 
o friză pe sub cornişa pereţi-
lor, compusă dintr-un brâu 
cu muluri, care înconjură 
biserica, coborât mai jos pe 
suprafaţa absidelor laterale, 
deasupra ferestrelor cornişe 
triunghiulare, infl uenţe ale 
neoclasicismului.

În 1838 s-au întărit pereţii 
exteriori prin contraforturi. 
La următoarea reparaţie bi-
serica a fost înzestrată cu un 
pridvor. În 1856 s-a schim-
bat catapeteasma şi podele-
le. În 1914 s-au mărit feres-
trele din turnul clopotniţă.

În 1960, biserica a fost 

cedată comunităţii creşti-
ne de rit vechi rus, când i 
s-a schimbat şi hramul, în 
cinstea Acoperământului 
Maicii Domnului, devenind 
drept catedra pentru Arhie-
piscopia Chişinăului a Bise-
ricii Ortodoxe de Rit vechi. 

În anii ’90 ai secolului 
XX, au fost construite prid-
voare laterale pentru acce-
sul separat al bărbaţilor şi 
femeilor, care a modifi cat 
aspectul bisericii.

Monument de arhitectură 
de însemnătate naţională, 
introdus în Registrul monu-
mentelor de istorie şi cultu-
ră ale municipiului Chişinău 
la iniţiativa Academiei de 
Ştiinţe.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2002”. – 
Chişinău, 2002. – P. 365-366. 

Bibliografi e selectivă
Berechet, Ştefan. Cinci biserici 

vechi din Chişinău / Ştefan Bere-
chet // CMISBA. – 1924. – Nr 1. – 
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Brânzan, Maria. Biserica Naş-
terea Maicii Domnului „Mazara-
che” / Maria Brânzan // Locaşuri 
sfi nte din Basarabia. – Chişinău, 
2001. – P. 118-119.

Ciocanu, Sergius. Considera-
ţii privind Biserica Naşterea Mai-
cii Domnului / Sergius Ciocanu // 
Revista limba română. – 2003. – 
Nr 4/5.– P. 74-80.

Kurdinovski, Vasile. Cele 
mai vechi biserici din Chişinău. 
Partea II / Vasile Kurdinovski // 
RSIAB. – 1925. – Nr 16. – P. 26.

Nesterov, Tamara. Biserica 
Naşterea Maicii Domnului / Tama-
ra Nesterov. – Chișinău : Muse-
um, 1997. – P. 82-83.

Maxim Melinti
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Arhiepiscopul Dimitrie 
SULIMA

1772-1844

Dimitrie Sulima, arhiepi-
scop de Chişinău şi Hotin, 
succesorul lui Gavriil Bă-
nulescu-Bodoni, născut în 
1772 în târguşorul Novaia 
Vodolga, gubernia Harkov, 
Ucraina. Neamul Sulima 
era cunoscut în Malorosia 
pentru actele de vitejie din 
campaniile militare de altă-
dată.

La 4 august 1844 arhiepi-
scopul Dimitrie trece la cele 
veşnice, fi ind înmormântat 
în incinta Catedralei Mitro-
politane, în partea dreaptă a 
locaşului, lucrul confi rmat 
astăzi de piatră comemora-
tivă, atârnată pe locul unde 
s-au afl at osemintele ierar-
hului.

Dimitrie (la botez cu 
nume de Daniel) a absolvit 
Colegiul din Harkov (1783-
1788) şi Seminarul Teologic 
din Poltava, unde fusese 
profesor şi rector Gavriil 
Bănulescu-Bodoni. 

A fost profesor (1795-
1797) şi prefect (1798-
1800) la Seminarul Teologic 
din Poltava. Hirotonit preot 
(1797). În anul 1800 este 
ridicat la rangul de proto-
iereu şi transferat la Sobo-
rul Boguslavsk din Eparhia 
Kiev. În 1806 este transfe-
rat la Soborul Amiralităţii 
din Nikolaev cu numirea 

sa în calitate de profesor de 
drept în şcoala de navigaţie 
din acelaşi oraş. În aceeaşi 
perioadă este însărcinat cu 
diferite misiuni în Principa-
tele Române, cu precădere 
la Iaşi. Către 1811 este ales 
membru al consistoriului.

După moartea soţiei, Da-
niil Sulima este prezentat 
pentru a fi  numit în calitate 
de episcop al Benderului şi 
Akkermanului, vicariat al 
Mitropoliei Moldovei. 

La 17 aprilie 1811 a fost 
numit episcop, iar în luna 
mai a fost tuns în călugărie 
cu numele de Dimitrie, ca la 
13 iunie să fi e desemnat, iar 
la 16 iunie hirotonit în cali-
tate de episcop.

În 1821, după decesul lui 
Bănulescu-Bodoni, ajun-
ge la conducerea eparhiei. 
Pâna atunci era episcop vi-
car de Tighina şi Akerman 
(din 1811).

La 18 mai 1832, urmare 
a decretului Senatului din 
porunca imperială, sunt 
transformate în Consistorii 
Dicasteriile Duhovniceşti 
din eparhiile Chişinăului, 
Kievului şi Cernigovu-
lui, iar pentru o mai bună 
funcţionare a acestora în 
1841 este adoptat Regula-
mentul Consistoriilor Du-
hovniceşti, care, cu mici 
modifi cări în 1883, a deve-
nit principala lege a acestui 
organ bisericesc. Odată cu 
transformarea Dicasteriei 
în Consistoriu Duhovni-
cesc s-au făcut schimbări şi 
în cancelaria Consistoriului. 
S-au luat măsuri ca dosarele 
să nu întârzie în cancelaria 
Consistoriului şi dispozi-
ţiunile arhipăstoreşti să fi e 
aduse cât mai curând la în-
deplinire. Pentru aceasta s-a 
mărit numărul asesorilor 

(funcţionarilor) Consisto-
riului Duhovnicesc.

A făcut mari reforme în 
sistemul de învăţământ. 
Dacă până în 1821 învăţă-
mântul în Seminarul Teo-
logic era de 7 clase, după 
reformă el a fost redus la 
6 clase. Câte două clase de 
retorică, fi lozofi e şi teolo-
gie. Printre obiectele care se 
studiau fi gurau: limba ro-
mână, istoria şi matematica 
erau predate în limba rusă, 
iar fi lozofi a şi teologia în 
limba latină.

Pentru organizarea vieţii 
monahale, chiar la începu-
tul păstoririi sale este tradu-
să şi repartizată în mănăstiri 
Îndatoririle mutuale ale vie-
ţii călugăreşti comune, tipă-
rită în tipografi a sinodală 
din Petersburg în 1816. Din 
1830, introduce obligativi-
tatea vieţii de obşte în toate 
mănăstirile. Totuşi, situaţia 
mănăstirilor din punct de 
vedere fi nanciar rămânând 
încă foarte gravă, arhiepi-
scopul va închide schiturile: 
Rezina, Rudi, Lomanova, 
Soroca şi Cărătura şi două 
mănăstiri: Horodişte şi Co-
săuţi. 

Din 1823 se prevedea ca 
în locul preoţilor decedaţi 
să fi e numiţi fi ii lor. Dacă 
erau minori, li se rezervau 
parohiile având obligaţia 
întreţinerii văduvilor şi or-
fanilor de preoţi. Arhiepi-
scopul sfătuia pe tineri care 
urmau să între în cler să ia 
în căsătorie numai fete „din 
tagma duhovnicească”. 

Starea materială a preo-
ţilor, de asemenea, era una 
relativ bună. Printr-o dispo-
ziţie din anul 1829 s-a or-
donat ca toate parohiile din 
Imperiul Rus care aveau un 
preot şi un cântăreţ să pri-
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mească în folosinţă un lot 
de pământ de cel puţin 33 
de desetine de pământ. În 
Basarabia, în urma acestei 
legi, bisericile din satele de 
pe domeniul statului au fost 
înzestrate cu câte 99, 120 
sau chiar 240 de desetine.

În 1832, acesta anulează 
pentru preoţi impozitul nu-
mit „ploconul episcopal”, 
precum şi impozitul pen-
tru şcoli. În 1842 este emis 
decretul ţarului Nikolai I, 
prin care în bugetul statului 
va fi  vărsată anual suma de 
100 000 de ruble, ce urma 
a fi  întrebuinţată pentru 
salarizarea preoţimii. Ar-
hiepiscopul Chişinăului şi 
Hotinului, bazându-se pe 
această lege, a reuşit să ob-
ţină salarizarea pentru 23 
de preoţi ai celor mai sărace 
parohii din Basarabia.

În 1823 Seminarului Te-
ologic de la Chişinău a fost 
reorganizat, după Regulamen-
tul şcolilor duhovniceşti din Rusia. 
Deoarece o bună parte din 
elevi erau români, arhiepisco-
pul cerea ca atât la seminar, 
cât şi în alte şcoli să fi e numiţi 
profesori ce cunoşteau limba 
română. Pe de altă parte, însă 
aceeaşi persoană cerea ca în 
timpul lecţiilor şi în pauză 
elevii să vorbească în limba 
rusă. Cu toate stăruinţele lui 
Dimitrie Sulima, prin Regula-
mentul privind funcţionarea semi-
narelor din 1840 ţarul Nikolai 
I obliga ca toate obiectele să 
fi e predate în limba rusă, iar 
prin aceasta toate cerinţele 
arhiepiscopului au fost redu-
se la zero. 

Dimitrie Sulima s-a im-
plicat şi în procesul de 
deschidere a „şcolilor ţinu-
tale”, începând cu 1829, în 
Chişinău, Akkerman, Ben-
der, Bălţi, Ismail şi Hotin, 

precum şi în deschiderea în 
1833 a liceului regional de 
la Chişinău.

Dar cea mai mare realizare 
a Arhiepiscopului Dimitrie 
a fost edifi carea Catedra-
lei Mitropolitane. Proiectul 
Catedralei şi al Clopotniţei 
a fost întocmit de celebrul 
arhitect Avram Melnikov, 
fost profesor la Academia 
de Artă din Petersburg. Lu-
crările începute la 11 mai 
1830 au fost fi nalizate la 12 
ianuarie 1935. Iar sfi nţirea 
Catedralei a avut loc la 15 
octombrie 1836.

Lucrările artistice au fost 
executate de pictorul Kov-
şarov, iar în clopotniţă au 
fost instalate cinci clopote 
mari şi mici în greutate de 
o mie de puduri, confecţi-
onarea lor fi ind realizată în 
urma retopirii tunurilor tur-
ceşti luate ca trofee în tim-
pul războiului. 

Construcţia Catedralei s-a 
dovedit a fi  temeinică. În 
fondurile Arhivei Istorice 
de Stat din Rusia, la San-
kt Petersburg, se păstrează 
dosarul privind cutremurul 
din 1838 produs în oraşele 
Odesa, Chişinău şi orăşelul 
Poceaev. În raportul arhie-
piscopului de Chişinău şi 
Hotin, Dimitrie Sulima, că-
tre Sfântul Sinod, se men-
ţiona că, după cutremurul 
din 11 ianuarie 1838, din 
nouă biserici „patru au avut 
de suferit foarte mult, însă 
Catedrala Naşterea Dom-
nului, din pronia lui Dum-
nezeu, a rămas intactă”.

În afară de construcţia 
catedralei, arhiepiscopul, 
ca de fapt şi toţi cei ce s-au 
afl at în această funcţie, au 
participat la reconstrucţia 
sau construcţia de noi loca-
şuri de cult, astfel în timpul 

lui Dimitrie Sulima fi ind 
construite peste 40 de bise-
rici de piatră.

A fost un luptător consec-
vent cu sectarii şi credincio-
şii de rit vechi. Aşa în 1833 
el a insistat ca molocanii să 
fi e expulzaţi din Chişinău în 
Caucaz.

În această perioadă au 
fost editate o serie întreagă 
de lucrări: Instrucţia pentru 
bulgarii colonişti, aşezaţi în 
Basarabia de I. N. Inzov; 
Bucoavnele Româno-ru-
seşti, pentru datoriile pre-
svitelor de popor, începu-
turile învăţăturii creştineşti 
şi altele.

Dupa 1844 la tipografi a 
din Chişinău sunt retipări-
te cărţile editate anterior în 
Ţările Româneşti. Majori-
tatea lor prezentau un viu 
interes şi se răspândeau în 
bisericile atât din Transilva-
nia, cât şi din Moldova de 
peste Prut. 

În timpul lui Dimitrie Su-
lima s-au tipărit cărţi traduse 
după unele ediţii slavoneşti, 
editate în centrele din Rusia. 
În perioada afl ării la câr-
ma eparhiei a lui Dimitrie 
Sulima au mai fost tipărite 
până la 1830: Pentru dato-
riile presviterilor de popor 
(1823), Urmarea cântării de 
rugăciune pentru surparea 
zurbalii (1826), Slujba pen-
tru Victoria împotriva şve-
zilor (1826), Slujba Sfântului 
Proroc Zaharia şi a Sfi ntei 
Elizaveta (1826), Rânduiala 
panihidei (1827), Instruc-
ţia blagocinilor bisericilor 
(1827), Instrucţia blagoci-
nului mănăstirilor (1828), 
Instrucţie pentru starostii 
bisericilor (1829), Cântare 
de rugăciune pe vreme de 
epidemie (1830), Scurtă păs-
torească îndemnare pentru 
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hultuirea apărătorului vărsat 
de vaci (1830).

Dimitrie Sulima a fost 
unicul ierarh de origine sla-
vă al episcopiei Chişinăului 
şi Hotinului care a cunos-
cut limba română, fapt ce 
i-a permis o înţelegere şi 
apropiere faţă de tradiţia şi 
obiceiurile populaţiei au-
tohtone.

A se vedea şi articolul din 
„Calendar Naţional 2014”. – 
Chişinău, 2014. – P. 265-266.
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Mănăstirea Dobrușa 
1772

Mănăstirea Dobruşa este 
o mănăstire de călugări din 
partea central-estică a Re-
publicii Moldova, situată  în 
preajma satului Dobruşa, la 
20 km distanţă de oraşul Şol-
dăneşti şi la 100 km de Chi-
şinău. Denumirea mănăstirii 
vine de la râuşorul Dobruşa 
care curge în preajmă.

Cea mai veche menţiune 
despre complexul monahal 
de la Dobruşa se atestă în 
pomelnicul ctitoresc cunos-
cut din publicaţia protosin-
ghelului Glicherie Lovin 
din 1930, în care se menţi-
onează că „în 1772 a venit 
ieromonahul Ioasaf  de la 
mănăstirea Probata şi a în-
fi inţat un schit”.

Mănăstirea Dobruşa a 
fost întemeiată în anul 1772 
de monahii Ioasaf, venit 
de la Probota, Suceava şi 
Eufi mie de la Curchi. Dar 
monahul Ioasaf  a fost re-
chemat în Moldova şi bise-
ricuţa a fost sfârşită la 1785 
de către Eufi mie, împreună 
cu alţi monahi din Curchi. 
Ea a fost sfi nţită cu hramul 
„Sfântul Ierarh Nicolae”. 
În anul 1839, în cadrul mă-
năstirii, în locul bisericii de 
lemn a fost ridicată o biseri-
că de piatră cu acelaşi hram, 
„Sfântul Nicolae”. 

La 1847 s-a zidit biseri-
ca de iarnă „Schimbarea la 

faţă”, folosită ca paraclis de 
iarnă. Până în 1863, slujbele 
se ofi ciau în română, după 
care s-a impus să se ofi cieze 
în slavonă.  

În 1890, mănăstirea Do-
bruşa număra 89 de călugă-
ri şi fraţi, toţi moldoveni, în 
afară de egumenul Porfi rie 
(fi ind rus). Biblioteca mă-
năstirii deţinea multe cărţi 
româneşti tipărite în Princi-
patele Române în sec. XVII 
şi XVIII.

După 1918 o parte din 
averea mănăstirii a fost se-
cularizată, dar totuşi Do-
bruşa a rămas una dintre 
cele mai bogate mănăstiri. 
În 1923 mănăstirea a trecut 
de la eparhia Chişinăului în 
cea a Hotinului. Episcopul 
Hotinului Visarion Puiu re-
înnoieşte bisericile şi înfi in-
ţează aici o şcoală de cântă-
reţi şi o mare tipografi e.

În 1940, mănăstirea a tre-
cut printr-o grea încercare, 
când bolşevicii au confi scat 
pământul mănăstirii, dar în 
1941, armata română a re-
venit în Basarabia, liniştin-
du-se astfel şi atmosfera din 
jurul mănăstirii.

După război, călugării au 
coborât la mănăstire. Via-
ţa monahală s-a reîntors în 
albia sa fi rească, ceea ce a 
contribuit la creşterea nu-
mărului de călugări. Astfel 
în 1945, numărul acestora 
s-a mărit până la 32, inclu-
siv 11 fraţi de ascultare.

Între anii 1959-1960 mă-
năstirea a fost închisă. În 
1960 mănăstirea Dobruşa 
a fost transformată în şcoa-
lă-internat pentru copiii cu 
handicap, transferată din 
satul Cuizăuca. Biserica de 
iarnă a fost transformată 
în club, iar cea de vară, în 
cantină şi depozit alimen-
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tar. Şcoala auxiliară a func-
ţionat până în 1994, când 
credincioşii satelor din zonă 
au dorit redeschiderea mă-
năstirii. Mănăstirea a fost 
reactivată printr-un decret 
mitropolitan la 28 octom-
brie 1994. În anul 1997 s-a 
terminat restaurarea bise-
ricii ,,Schimbarea la Faţă”. 
Apoi a fost renovată biseri-
ca mare, cu hramul ,,Sfântul 
Ierarh Nicolae”. Mănăstirea 
Dobruşa mai are un schit 
în deal, a cărui biserică are 
hramul ,,Sfi nţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”. 

În 1998 comunitatea mă-
năstirii era compusă din: 
stareţ – arhimandritul Da-
mian, econom – ieromona-
hul Filaret, administrator – 
ierodiaconul Sofi an, iero-
diaconii Clement, Vasile şi 
Andrei, 9 călugări şi 13 fraţi 
de ascultare.

În anul 2000, numărul 
vieţuitorilor mănăstirii s-a 
redus la 8 călugări şi 12 fraţi 
de ascultare. În august 2007, 
arhimandritul Damian a 
trecut la cele veşnice, iar în 
locul lui stareţ al mănăstirii 
Dobruşa a fost ales ieromo-
nahul Petru, care în prezent 
conduce obştea monahală 
compusă din 2 ieromonahi, 
un ierodiacon, 5 călugări şi 
6 fraţi de ascultare.

A se vedea şi articolul din Ca-
lendarul Bibliotecarului 1997. – 
Chişinău, 1997. – P. 283.
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Mănăstirea Călărășeuca 
1782

Mănăstirea Calaraşovca 
se afl ă la graniţa de nord 
a Republicii Moldova cu 
Ucraina, pe malul Nistru-
lui, într-un defi leu împădu-
rit, loc deosebit de pitoresc 
ales de Dumnezeu pentru 
a-l sfi nţi.

Iniţial mănăstirea a fost 
fondată ca schit al mănăsti-
rii „Sf. Sava” din Iaşi, care, 
la rândul său, a fost închi-
nată Sfântului Mormânt 
din Ierusalim, subordonată 
Patriarhului Ierusalimu-
lui, purtând atunci nume 
de Mâşceni. Toponimul 
Mâşceni este atestat prima 
dată la 27 aprilie 1605, într-
o danie a lui Ieremia Mo-
vilă voievod, prin care se 
întăreşte satul Mâşcenii pe 
Nistru, ţinutul Soroca, po-
pii Onciul, care l-a procurat 
de la Bilav uricar. Actualul 
nume de Călărăşeuca este 
atestat la 9 decembrie 1755.

De la înfi inţare până în 
1916 a fost locuită de că-
lugări. Prima atestare do-
cumentară include lista 
fraţilor cu stareţul care 
conducea obştea din 1648. 
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Anume atunci a fost con-
struită o biserică de lemn cu 
hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, care a devenit 
şi hramul mănăstirii.

În decursul timpului i-au 
fost donate moşii de către 
domnii Moldovei şi boierii 
schitului. La începutul se-
colului al XIX-lea mănăs-
tirea avea în posesie 12759 
de desetine (13945,6 ha).

În 1781 boierul Marco 
Donici din oraşul Moghi-
liov-Podolsk cu binecu-
vântarea Patriarhului de 
Ierusalim Avraamie recon-
struieşte într-un singur an 
biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” în biserica de 
piatră. Acest edifi ciu de cult 
a fost ridicat nu numai ca 
un locaş de rugăciune, dar şi 
ca o mică fortăreaţă. Fiind 
situată la hotarul ţării, mă-
năstirea suferea în urma nă-
vălirilor duşmanilor externi, 
dar şi a unor doritori de a 
o jefui. În aceste cazuri bi-
serica servea ca un adăpost 
sigur. Pereţii ei sunt de 1,5 
m grosime, uşa de la intrare 
este confecţionată din lemn 
de stejar şi ferecată în me-
tal. La un nivel înalt se afl ă 
ambrazuri înguste, de unde 
se putea trage cu o armă.

În 1813 schitul devine 
mănăstire şi este condusă 
de eparhia Chişinăului.

În 1853 generalul-maior 
Nicolai Cerchez cu susţine-
rea fi nanciară a principesei 
Elena Mihailovna Cantacu-
zino ctitoresc a doua bise-
rică pe teritoriul mănăstirii. 
Ea a fost construită din 
lemn, cu hramul „Sf. Ie-
rarh Mitrofan de Voronej”. 
Acest sfânt a fost proslăvit 
la acea vreme în Rusia.

Sf. Ierarh Mitrofan era 
primul episcop la catedra 

oraşului Voronej şi a trăit în 
secolul al XVII-lea. Rămâ-
nând de timpuriu văduv, el 
s-a călugărit. Pentru viaţa sa 
sfântă a devenit egumen al 
unor mănăstiri, pe urmă a 
condus catedra din Voronej 
timp de 20 ani. A contribuit 
la prosperitatea şi puritatea 
Credinţei Ortodoxe, a fost 
un păstor bun care se îngri-
jea de sufl eţele încredinţate, 
dar şi un om ce îşi iubea 
ţara. A susţinut construcţia 
fl otei ruse iniţiată de ţarul 
Petru I. Domnul l-a proslă-
vit prin neputrezirea trupu-
lui său, moaştele sale afl ân-
du-se până în prezent în 
catedrala oraşului Voronej, 
de la care creştinii primesc 
ajutor şi tămăduiri.

În decursul vremii mă-
năstirea a fost condusă de 
diferiţi stareţi. Ultimul, egu-
menul Iona, împreună cu 
fraţii, reconstruieşte bise-
rica de lemn Sf. Ierarh Mi-
trofan în biserică de piatră 
de proporţii mai mari, ca un 
edifi ciu de cult cu două cor-
puri de chilii dispuse lateral. 
Biserica a fost fi nalizată în 
1911 şi sfi nţită la hramul de 
iarnă pe 6 decembrie.

În 1916 călugării au fost 
transferaţi la mănăstirea 
Dobruşa, iar în locul lor 
din oraşul polonez Virovo 
au venit cu binecuvântarea 
arhiepiscopului Chişinăului 
egumena Ambrosia cu su-
rorile unei mănăstiri ruseşti. 
Călugăriţele au adus copia 
icoanei făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului de Les-
na, aceasta având şi ea harul 
tămăduirilor şi ajutorării ce-
lor necăjiţi. Cu timpul s-au 
adunat mai multe surori: şi 
moldovence, şi ucrainence, 
formând o obşte de peste 
120 de maici.

Conducerea mănăstirii 
era realizată de diferite mai-
ci. Câteva din ele au avut 
râvnă şi mănăstirea a înfl o-
rit atât spiritual, cât şi ma-
terial. A fost unica mănăs-
tire de maici din ţară, unde 
ustavul era de obşte. Cu 
binecuvântarea episcopului 
Visarion Puiu s-a deschis o 
şcoală, un atelier de confec-
ţionare a veşmintelor biseri-
ceşti şi o ţesătorie. Un timp 
a funcţionat şi un orfelinat 
pentru fetiţe. Mănăstirea 
avea 300 de desetine de pă-
mânt (328 ha). Era şi o fer-
mă de animale, o grădină de 
zarzavaturi, se semăna grâu, 
orz, ovăz, mei, porumb, 
fl oarea-soarelui ş.a. Surorile 
aveau ascultări la vie, livadă, 
prisacă, oloiniţă. Pământul 
se prelucra manual. Slujbe-
le erau zilnice. Au fost pe-
rioade când slujeau şi două 
liturghii pe zi, cântau două 
coruri de maici. Slujbele 
se făceau şi în română, şi 
în slavonă, dat fi ind faptul 
că locuitorii satelor vecine 
erau ucraineni şi slujbele 
erau frecventate şi de pele-
rinii de peste Nistru.

Cu instalarea puterii so-
vietice s-au început prigoni-
rile. Mănăstirii i s-au impus 
impozite enorme în bani şi 
produse agricole, pe urmă i 
s-a confi scat pământul. Per-
secuţiile erau dure: se inter-
zicea primirea pelerinilor 
pe mai mult timp. Mănăsti-
rea era lipsită de dreptul de 
procurare a utilajelor şi ma-
şinilor agricole, de slujire în 
afara mănăstirii, de primire 
în obşte a surorilor tinere. 
În pofi da prigoanei, com-
plexul monastic continua 
să se întărească. Atunci au-
torităţile sovietice au închis 
mănăstirea.
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Cea mai tristă zi a fost 8 
iunie 1961, când mănăstirea 
a fost închisă. Patru maici 
au plecat la mănăstirea Jap-
ca. Celelalte s-au stabilit cu 
traiul la rude în satele natale. 
Maica Eugenia din Soroca a 
încercat să salveze icoana 
făcătoare de minuni a Mai-
cii Domnului, dar aceasta 
i-a fost confi scată. Icoanele 
de preţ au fost confi scate, 
alte icoane şi iconostasul au 
fost tăiate şi arse în faţa bi-
sericii Sf. Mitrofan.

Mănăstirea a fost trans-
formată în spital pentru 
bolnavi de tuberculoză şi 
tabără de pionieri. Mai mult 
de zece ani aici a funcţio-
nat o şcoală-internat. Trei 
ani de zile mănăstirea a fost 
abandonată în voia sorţii.

La 3 mai 1991, cu bine-
cuvântarea Înalt Preasfi nţi-
tului Vladimir, Mitropolitul 
Chişinăului şi al Întregii 
Moldove, mănăstirea a fost 
redeschisă. Printre primele 
măicuţe au fost monahia 
Emilia (Bubulici), Serafi -
ma (Solonari) şi Feodosia 
(Ogorodnic). Tot în acelaşi 
an este numit ca adminis-
trator şi duhovnic arhi-
mandritul Irineu. În 1998 
este numită stariţă monahia 
Emilia. Ea a început restau-
rarea soborului „Sf. Mitro-
fan”.

În martie 1999 este nu-
mită egumenă actuala mai-
ca stariţă Eufrosinia. Sub 
conducerea ei creşte obştea 
monahală şi încep lucrările 
de reconstrucţie şi amenaja-
re a mănăstirii.

În 1999 se fi nalizează pic-
tarea soborul Sf. Mitrofan, 
se instalează un nou ico-
nostas, soborul este reparat 
din exterior.

În 2000 se repară corpul 

de chilii pentru surori. În 
anii următori se construiesc 
poarta de intrare, stăreţia 
nouă, se amenajează izvoa-
rele, fi ind edifi cată o căsuţă-
bazin pentru doritorii de a 
primi tămăduiri de la apa iz-
voarelor, se construiesc fer-
ma şi depozitele. Biserica 
„Adormirea Maicii Dom-
nului” se repară din exterior 
şi din interior, se instalează 
un nou iconostas sculptat în 
lemn. Se edifi că de aseme-
nea o casă mare cu trapeza 
nouă, chiliile pentru maici, 
biblioteca, croitoria ş.a.
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Maxim Melinti

Ioasaf BERGHIE
1862-1942

Călugăr, pictor, zugrav, 
primul şi ultimul iconar al 

secolului XX în Basarabia. 
Ioasaf  (Ioan) Berghie s-a 

născut în 1862 în familia 
dascălului bisericii din sa-
tul Japca, jud. Soroca (azi 
r. Floreşti), Stepan Berghie. 
„Din copilărie lui Ioan i-a 
plăcut zugrăvirea şi tragerea 
cu creionul. Se întrecea cu 
ceilalţi copiii întru facerea 
imaginilor de pe cărţile de 
şcoală”.

La 16 ani se duce la mă-
năstirea Japca, pe atunci de 
bărbaţi. Aici l-au impresi-
onat imaginile sfi nţilor de 
pe icoane. Rudele, priete-
nii l-au îndemnat să se în-
toarcă acasă, însă tânărul 
refuza cu vehemenţă, „toţi 
clătinau din cap, îl jeleau, 
deoarece lasă acasă o mare 
avuţie. Din ograda tatălui 
său ieşeau cinci care şi arau 
ţarina patru pluguri”. Fiind 
scutit de serviciul militar, 
a făcut un pelerinaj la mai 
multe mănăstiri şi biserici 
din Imperiul Ţarist pentru a 
deprinde taina zugrăvitului. 

La Lavra Pecerska din 
Kiev a fost lăsat să facă 
curăţenie în atelier. Apoi a 
cumpărat scule, vopsele şi 
s-a întors la Japca. La Japca, 
fi ind permanent deranjat 
de „fi ii oamenilor” – rudele 
sale, care mereu îl vizitau, 
„şi ca să-şi poată pune în 
aplicare darul său”, a decis 
să se retragă la mănăstirea 
Noul Neamţ. La 1884, du-
hovnicul mănăstirii Andro-
nic Popovici îl primeşte în 
rândul vieţuitorilor Lavrei 
basarabene, făcând de la 
început ascultate la strană, 
învăţând de la cântăreţul 
Emanoil din Bucureşti teh-
nica muzicii bizantine şi Ti-
picul bisericesc.

În anul 1890, perioada 
zidirii noii bisericii mănăsti-
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reşti, Ioan a fost invitat să-şi 
„ispitească darul”. Cea din-
tâi icoană în creion a fost 
Sfântul Ioan Teologul. Vă-
zând capacităţile sale, arhi-
mandritul Andronic Popo-
vici, deja ca stareţ al Noului 
Neamţ, îi dă binecuvântare 
să picteze icoane, oferindu-i 
trei camere, „ca să-şi aşeze 
atelierul”. 

În atelierul său, Ioasaf  
zugrăveşte „toate icoanele 
cele mici din biserică, pre-
cum şi cei patru evanghe-
lişti şi patru îngeri, în mări-
me de trei metri, cari sunt 
aşezaţi la cele patru colţuri 
ale turnului de la clopotniţa 
mănăstirii”.

După moartea tatălui său, 
primeşte o parte din moş-
tenire – 500 de ruble aur, 
cu care procură vopsele şi 
copii de pe vestitele icoane 
bizantine şi ruseşti şi des-
chide un atelier.

De la primele icoane in-
terpretate într-un stil naiv, 
va ajunge să picteze icoane 
ca un adevărat profesionist, 
deprinzând şi tehnici deco-
rative noi – imitarea smalţu-
lui. Urmărind creaţia aces-
tui zugrav, putem afi rma cu 
certitudine că Ioasaf  a fost 
un autodidact.

În total, a pictat peste 
2,500 de icoane şi steaguri 
bisericeşti. Preţul icoanelor 
a variat material şi timp între 
500-1,200 lei. Cea mai scum-
pă icoană a costat 2,000 lei 
sau 200 ruble, iar răstignirile 
ajungeau până la 600 lei.

Devine foarte popular în 
toată Basarabia, lucrările 
lui fi ind solicitate şi peste 
hotarele ţării. După Unire, 
execută comenzi la Roman 
şi Piatra Neamţ. 

Deoarece icoanele lui 
Ioasaf  se bucurau de popu-

laritate, cele mai frumoase 
şi mai scumpe lucrări au 
fost vândute la preţuri mari. 
Pictând un număr impună-
tor de icoane, acestea ajung 
să fi e comercializate drept 
icoane provenite din atelie-
rele Moscovei şi ale Kievu-
lui. În sensul evitării acestor 
situaţii confuze, primeşte bi-
necuvântarea  stareţului de 
a-şi pune numele pe icoa-
ne, de exemplu: „Icono-
graful monahul Ioasaf, anul 
1913”. Fiind impus de situ-
aţia, Ioasaf  face anunţ pu-
blic: „Zugravul, meşterul 
auritului şi al cizelării mo-
nahul Ioasaf  Berghii din 
mănăstirea Noul Neamţ 
execută tot felul de lucrări 
cizelate după sistemul de la 
Moscova şi Kiev, cu şi fără 
email”.

Una dintre primele icoane 
cunoscute ale acestui artist 
a fost găsită în satul Bacci-
alia (Căuşăni) şi este datată 
cu ultimul deceniu al seco-
lului al XIX-lea. Răstignirea 
lui Ioasaf  reprezintă un 
model tipic de icoană po-
pulară. Următoarea lucrare, 
Hristos – viţa-de-vie (Muzeul 
Naţional de Istorie din Chi-
şinău), este semnată şi da-
tată de autor cu anul 1903. 
Icoana în cauză exprimă 
sinceritatea artei naive. 

Pe parcursul vieţii petre-
cute la Noul Neamţ, se va 
mai ocupa de traducerea 
şi copierea manuscriselor 
din colecţia mănăstirii, pri-
mind şi în această activitate 
binecuvântarea stareţului 
Andronic. Având o fi re de 
mare fi lantrop, „din rodul 
ostenelilor sale”, călugărul 
a donat mănăstirii Noul 
Neamţ. Când se înfi inţea-
ză schitul din Copceac, jud. 
Tighina, donează icoane în 

valoare de 12,000 lei, în afa-
ră de cărţile bisericeşti. Iar 
auzind că undeva departe 
există o societate pentru 
surorile de caritate, trimite 
anual dania sa, care se ex-
primă în bani grei de aur.

Pe lângă meseria de ico-
nograf, monahul Ioasaf  era 
cunoscut şi în calitate de co-
pist al manuscriselor, unele 
fi ind traduse din slavonă în 
română şi tipărite în Tipo-
grafi a Sfi ntei Mănăstiri. 

A citit Psaltirea, Vieţile sfi n-
ţilor şi Minunile Maicii Dom-
nului. Ştia pe de rost capi-
tole întregi din Prooroci şi 
Evanghelie. 

Marele zugrav nu a reuşit 
să adune în jurul lui ucenici 
care l-ar fi  urmat în meseria 
sa frumoasă, „deoarece, pe 
câţi i-a îndemnat şi le-a ară-
tat, nici unul nu s-a prins, ei 
căutând alte ascultări şi sluj-
be, fugind după „mămăligă 
cu brânză”.

Dragostea sa pentru zu-
grăvirea icoanelor, copie-
rea manuscriselor, acţiuni 
fi lantropice şi promovarea 
limbrii române l-au făcut 
iconar cunoscut şi călugăr 
evlavios din epoca sa până 
în prezent. 

Icoanele lucrate de călu-
gărul Ioasaf  Berghie pot fi  
găsite şi admirate în colec-
ţia Muzeului de Istorie şi 
în colecţia mănăstirii Noul 
Neamţ.

Călugărul Ioasaf  a trăit o 
viaţă lungă. Îi găsim în lis-
tele călugărilor mănăstirii 
până în 1942, când împlini-
se de acum 80 de ani. După 
această i se pierd urmele. 
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Catedrala „Schimbarea 
la Faţă” (fosta biserică 
„Sfi nţii Împăraţi Con-

stantin și Elena”)
1902

Este fosta capelă „Sf. Îm-
păraţi Constantin şi Elena” 
a Gimnaziului nr. 2 pentru 
băieţi (în perioada interbeli-
că – Liceul militar „Regele 
Ferdinand I”), construită în-
tre anii 1898-1902. 

Iniţial, Gimnaziul era ho-
tărât să construiască un edi-
fi ciu foarte modest cu două 
nivele, pe primul fi ind ame-

najată sală sportivă, iar pe cel 
de-al doilea – biserica gim-
nazială. Suma colectată era 
circa 15.000 ruble. Atunci 
a intervenit un cetăţean no-
bil Constantin Namestnik 
(1832-1905), care a devenit 
ctitor principal al bisericii, 
făcând donaţie de 35.000 
de ruble pentru construcţia 
sfântului locaş cu două con-
diţii: biserica va avea hramul 
în cinstea Sfi nţilor Împăraţi 
Constantin şi Elena şi, după 
moarte, ctitorul va fi  înhu-
mat în cripta bisericii. 

Autorul proiectului – arhi-
tectul eparhial Mihail Sero-
ţinski, antreprenor – Andrei 
Stepanov, asistenţa tehnică 
fi ind asigurată de arhitectul 
guberniei Carl Gasket. Ar-
hitectura Catedralei poartă 
amprentele stilului neobi-
zantin. În interior, pereţii 
bisericii, coloanele păstrea-
ză pictura realizată de Pavel 
Piskariov în anul 1906.

La 27 august 1900 Prea-
sfi nţitul Iacov Piatniţchi, 
episcopul Chişinăului şi Ho-
tinului, a săvârşit slujba de 
punere a pietrei de temelie 
pentru zidirea bisericii în 
prezenţa ctitorului Con-
stantin Namestnik, a dem-
nitarilor de stat, a cadrelor 
didactice şi a elevilor Gim-
naziului.

Iconostasul, compus din 
patru registre, era din lemn 
de brad sufl at cu aur, lucrat 
cu multă măiestrie de meş-
terul S. I. Kirilov. Potrivit 
unor izvoare, iconostasul 
a fost preţuit cu 2.700 de 
ruble. Clopotele sfântului 
locaş au fost procurate de 
la uzina de turnat clopote 
din oraşul Iaroslav (Rusia). 
Cărţile de slujbă, partiturile 
pentru corul bisericesc au 
fost pregătite de renumitul 

preot-compozitor şi dirijor 
Mihail Berezovski, profesor 
de muzică la Gimnaziul nr. 2 
de băieţi din Chişinău.

La 21 mai 1902 biserica a 
fost sfi nţită de către Prea-
sfi nţitul Iacov Piatniâchi, 
episcopul Chişinăului şi Ho-
tinului, împreună cu Prea-
sfi nţitul Arcadie Filonov, 
episcopul de Akkerman, 
şi cu un sobor de preoţi şi 
diaconi din oraşul Chişinău, 
cu participarea profesorilor 
de religie din toate instituţi-
ile medii de învăţământ din 
Chişinău, în prezenţa autori-
tăţilor locale, a diferitor per-
soane de onoare invitate ofi -
cial, a mai multor directori 
de instituţii de învăţământ, 
a personalului pedagogic şi a 
tuturor elevilor Gimnaziului 
nr. 2 de băieţi din Chişinău în 
frunte cu directorul Nicolae 
Alaev. Biserica era arhiplină 
nu numai de cei invitaţi, ci şi 
de creştinii din oraş.

După moarte, Namest-
nik, ctitorul principal, a fost 
îngropat în cripta personală 
din zidul bisericii. Slujba în-
mormântării a fost săvârşită 
de către Preasfi nţitul Arcadie 
Filonov, episcop de Akker-
man, împreună cu un sobor 
de preoţi de la toate bisericile 
din oraşul Chişinău.

Deci din 1902 şi până în 
1918 biserica Sfi nţii Împă-
raţi şi Întocmai cu Apostolii 
Constantin şi Elena a fost 
biserica Gimnaziului nr. 2 
de băieţi din Chişinău.

În perioada 21 august 
1919 – 18 martie 1944 (cu 
excepţia iunie 1940 – iunie 
1942) – Gimnaziul nr. 2 a 
fost transformat (reprofi lat) 
în Liceului Militar „Regele 
Ferdinand I” din oraşul Chi-
şinău. Organizarea noului 
liceu s-a făcut după modelul 
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de la Mănăstirea Dealu (Ro-
mânia), biserica aparţinând 
de acum Liceului Militar.

În iunie 1940 biserica su-
feră în urma unui devasta-
tor incendiu. În timpul celui 
de al II-lea Război Mondial 
clădirea Liceului a fost dis-
trusă, dar biserica a rămas 
neatinsă. După război clă-
direa a adăpostit K.G.B. 
R.S.S.M. – K.G.B.-ul (Comi-
tetul Securităţii de Stat) Re-
publicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti). Succesorul 
K.G.B.-ului a devenit S.I.S-
ul (Serviciul de Informaţie 
şi Securitate al Republicii 
Moldova), care astăzi îşi are 
reşedinţa în această clădire.

Iar biserica în anii 1944 
a fost închisă, ea „nu mai 
avea dreptul să existe” şi în 
perioada ocupaţiei sovietice 
a fost devastată, devenind 
în 1959 depozit şi din 1962 
fi ind prefăcută în „Planeta-
riu”. În anul 1982 Planetariu 
a primit 213 mii de vizitatori 
şi s-au citit 3 mii de lecţii. 

La 24 octombrie 1991 Pla-
netariul este închis şi sfântul 
locaş este întors Bisericii 
Ortodoxe din Moldova. Clă-
direa bisericii a fost retroce-
dată Mitropoliei Moldovei.

Întrucât în oraşul Chişi-
nău mai activa o biserică cu 
hramul Sfi nţilor Împăraţi şi 
Întocmai cu Apostolii Con-
stantin şi Elena, în 1992 s-a 
decis să fi e schimbat hramul 
catedralei în cinstea Schim-
bării la Faţă a Mântuitoru-
lui. În 2004-2005 aici s-au 
petrecut importante lucrări 
de consolidare şi o reparaţie 
capitală.

La iniţiativa Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldo-
va, Catedrala Schimbarea la 
Faţă a Mântuitorului a fost 
considerată Monument de 

arhitectură de însemnătate 
naţională, introdus în Regis-
trul monumentelor de isto-
rie şi cultură ale municipiului 
Chişinău.

În 1991 încep lucrările de 
restaurare a catedralei, ini-
ţiate de primul ei paroh de 
după redeschidere – proto-
iereul Nicolae Grosu.

Între anii 1991-1997 au 
fost efectuate următoarele 
lucrări: s-a reconstruit clo-
potniţa şi, parţial, gardul; 
s-a construit o încăpere 
adiacentă altarului bisericii, 
destinată pentru paraclisieri 
(pălămăria); a fost schimba-
tă sistemul de încălzire; s-a 
reparat acoperişul bisericii, a 
fost făţuită piatra de faţadă 
a bisericii; au fost schimbate 
ferestrele (rândul al doilea).

Din anul 1997 (şi până în 
prezent) în funcţia de paroh 
al catedralei a fost desemnat 
protoiereul Ioan Plămădea-
lă.

Primele lucrări de pictare 
a catedralei şi a unor icoane 
au fost efectuate de pictorii 
Petru Muşinski şi Nicolae 
Malancuş.

Iconostasul, precum şi Sf. 
Masă, Jertfelnicul (Prosco-
midiarul), Locul Înalt, chi-
votele, stranele, analoage-
le – toate acestea de o rară 
frumuseţe – au fost lucrate 
în lemn cu multă măies-
trie de către câţiva meşteri-
sculptori în lemn din judeţul 
Neamţ (România) în frunte 
cu Vasile Cozma.

Lucrările de restaurare 
se încununează cu sfi nţirea 
catedralei la 3 septembrie 
1998.

Din anul 1999 în biserica 
se afl ă Icoana Făcătoare de 
Minuni a Maicii Domnului 
„Cea cu trei mâini” – Trihe-
rusa.

În perioada 2 iulie 2000-10 
martie 2002 s-au reparat pe-
reţii principali din interiorul 
bisericii, au fost procurate 
clopotele şi instalată o nouă 
poartă la intrarea în curtea 
bisericii.

La 14 septembrie 2000, 
în legătură cu aniversarea 
a 81 de ani de la înfi inţarea 
Liceului Militar „Regele Fer-
dinand I” (Gimnaziul nr. 2 
de băieţi) din or. Chişinău, 
în Catedrala Schimbarea la 
Faţă a Mântuitorului a fost 
săvârşită Dumnezeiasca Li-
turghie şi o panahidă de po-
menire a foştilor elevi ai Li-
ceului Militar.

Din luna ianuarie 2003 ca-
tedrala „Schimbarea la Faţă 
a Mântuitorului” din oraşul 
Chişinău are propria pu-
blicaţie periodică „Lumină 
din Lumină”. În anul 2012, 
când acest sfânt locaş a îm-
plinit 110 ani de la prima 
sfi nţire şi săvârşire a primei 
Dumnezeieşti Liturghii (19 
mai 1902) – în pronaosul 
catedralei, în ziua de 19 mai 
2012 (stil nou sau civil), cu 
străduinţa preotului-paroh, 
protoiereului Ioan Plămă-
deală, a fost instalată o placă 
comemorativă în memoria 
vrednicului ctitor şi ziditor 
al acestei biserici – Constan-
tin Namestnik (1832-1905).

Are planul de tip cruce 
greacă înscrisă, cu patru pi-
loni pe care se sprijină tam-
burul circular al cupolei. 
Aspectul exterior este de-
corat în spiritul stilului ru-
so-bizanzin. În faţa intrării 
este construit un pridvor cu 
coloane robuste.

Bibliografi e selectivă:
Catedrala Ortodoxă „Schimba-

rea la Faţă a Mântuitorului” din 
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municipiul Chişinău : Ieri şi astăzi – 
110 ani : (1902-2012) / alcăt. de 
Protodiacon Ioan Munteanu. – Ed. 
1-a, jubiliară. – Chişinău : Bons 
Offi  ces, 2012. – 188 p. : fot., il. 

***
Brânzan, Maria. Catedrala 

Schimbarea la Faţă (fosta biserică 
Sfi nţii Împăraţi Constantin şi Elena) / 
Maria Brânzan // Locaşuri sfi nte 
din Basarabia. – Chişinău : Alfa şi 
Omega. – 2001. – P. 116.

Locaşuri sfi nte din Protopopiatul 
Municipiului Chişinău / Ediţie în-
grijită de către Protoiereul Zosima 
Toia, Protopopul municipiului Chi-
şinău. – Chişinău, 2008. – P. 12.

Starostenco, Petru. Catedrala 
„Schimbarea la Faţă” (fosta bise-
rică „Sfi nţii Împăraţi Constantin şi 
Elena”) / Petru Starostenco // Chi-
şinău : Enciclopedie. – Chişinău, 
1997. – P. 119-120.

Ţvircun, Victor. Catedrala 
„Schimbarea la Faţă” // Ţvircun, 
Victor. Monumentele relaţiilor is-
torice moldo-ruse pe teritoriul Mol-
dovei / Victor Ţvircun. – Chişinău, 
2019. – P. 38-39.

Maxim Melinti

Mănăstirea Chistoleni
1932

Toponimul mănăstirii se 
trage de la numele săteanu-
lui înstărit din satul Sadaclia 
Vasile Pistol (Chistol). În 
anii ’30, acesta a donat Mi-
tropoliei Basarabiei 50 ha 
de pământ, pe care a fost 
înfi inţată o mănăstire.

În anul 1932 Înalt Prea-
sfi nţitul Gurie Grosu, mi-
tropolit al Basarabiei, i-a în-
credinţat primului stareţ al 
schitului, Iachint Ciobanu, 
înfi inţarea unui schit.

În prima perioadă a 

existenţei sale, acest lo-
caş reprezenta o aşezare 
monastică mică, denumită 
„Mitropolitul Gurie”. Bi-
serica schitului avea hramul 
Sfântul Nicolae din Mira 
Lichiei. În anul 1938 mă-
năstirea din Sadaclia, ca şi 
alte câteva aşezări monas-
tice din Regatul României, 
a fost transformată într-un 
lagăr destinat preoţilor acu-
zaţi de colaborare cu Mişca-
rea Legionară. 

În lagăr au fost întemni-
ţaţi cel puţin 33 de clerici. 
După ce preoţii au fost 
eliberaţi, la 20 decembrie 
1938, această aşezare a fost 
transformată în lagăr pen-
tru femei legionare. Lagărul 
a fost înconjurat cu sârmă 
ghimpată. Deţinutele au 
fost eliberate abia în primă-
vara anului 1940.

În această perioadă co-
munitatea monastică de la 
mănăstire a fost desfi inţată 
şi s-a oprit activitatea litur-
gică. După eliberarea deţi-
nuţilor, clericii din partea 
locului au început procesul 
reinstaurării vieţii mona-
hale la Sadaclia. În şedin-
ţa din 24 octombrie 1941, 
Arhiepiscopia Chişinău-
lui hotărăşte transforma-
rea mănăstirii de monahi 
„Mitropolitul Gurie” din 
Sadaclia, judeţul Tighina, 
în mănăstire de maici cu 
viaţa de obşte, având două 
hramuri: hramul principal 
– Cuvioasa Parascheva şi 
al doilea – Sfântul Apostol 
Toma. La 1 noiembrie, ad-
ministrarea mănăstirii este 
încredinţată maicii Veroni-
ca (Petre), care la acea dată 
încă deţinea funcţia de sta-
reţă a mănăstirii Vărzăreşti.

În acest moment, comu-
nitatea mănăstirii număra 

11 persoane în vârstă de la 
18 până la 66 de ani: o mai-
că, o soră, 9 ascultătoare; 
10 erau venite din mănăs-
tirea Vărzăreşti şi una din 
comuna Sadaclia. În 1942 
numărul vieţuitoarelor s-a 
mărit:19 persoane: 6 călu-
găriţe, 2 surori, 10 ascul-
tătoare şi un ieromonah – 
preotul mănăstirii Elifterie 
Crăciun. Iar în anul 1943 în 
mănăstire trăiau 18 persoa-
ne: 7 maici şi 11 surori de 
ascultare. În afara de cele 50 
ha, în folosinţa mănăstirii se 
mai afl au 3 ha de pădure de 
salcâm, defi nită drept „a 
statului”, în valoare de 60 
mii de lei.

La 8 octombrie 1942 se 
raporta că în gospodăria 
mănăstirii sunt trecuţi: 2 
boi, 3 porci, 5 oi şi 10 stupi 
de albine, iar, în baza buge-
tului prezentat la 15 aprilie 
1943, veniturile mănăstirii 
constituiau 120 de mii de 
lei, întreaga avere fi ind es-
timată la 8 359 800 de lei. 
Călugăriţele lucrau pămân-
tul, aveau livadă, cultivau 
viţă-de-vie, din care pro-
duceau vin, şi se ocupau 
de apicultură. Principalele 
surse de venit ale mănăstirii 
proveneau din vânzarea ce-
realelor, fructelor din livada 
mănăstirii, lumânărilor, din 
donaţiile credincioşilor şi 
de la atelierul de ţesut. 

Conform datelor privind 
gospodăriile mănăstireşti 
din Arhiepiscopia Chişi-
năului de la sfârşitul anului 
1943, în afară de terenurile 
la care ne-am referit mai 
sus, în posesia mănăstirii a 
fost atestată şi o „pădure de 
uzufruct” cu o suprafaţă de 
38 ha.

În februarie 1943, din ca-
uza războiului, călugăriţele 
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au fost nevoite să se mute 
la metocul mănăstirii Sa-
daclia-Iserlia, care se afl a în 
preajma satului cu aceeaşi 
denumire, la o distanţă de 
15 km de Sadaclia.

Începând din 1943, în ra-
poartele prezentate de sta-
reţă la Arhiepiscopia Chi-
şinăului, mănăstirea purta 
denumirea  Sadaclia-Iserlia. 

Cu instaurarea regimului 
sovietic, mănăstirea a adă-
postit bolnavii de tifos, iar 
începând cu anul 1950 aici 
a funcţionat un spital. După 
închiderea acestui spital, în-
căperile mănăstirii au fost 
folosite de gospodăria agri-
colă din localitate. În aceas-
tă perioadă, complexul mo-
nastic a fost distrus treptat 
până la temelie.

La 27 mai 1997, mănăsti-
rea a fost înregistrată ofi ci-
al, reluându-şi activitatea ca 
una de călugăriţe cu hramul 
Sfântul Ierarh Nicolae, fapt 
la care au contribuit în mod 
deosebit doi fraţi preoţi: 
părintele Ioan Jelihovschi, 
care actualmente este pre-
ot paroh în satul Carabeto-
vca, şi protoiereul Valerian 
Jelihovschi, preot paroh al 
bisericii din satul Sadaclia. 
Administrarea mănăstirii a 
fost încredinţată maicii sta-
reţe Valeria (Onilov). Tot 
atunci a început construcţia 
edifi ciilor necesare pentru 
desfăşurarea normală a vie-
ţii mănăstireşti. La 20 aprilie 
2010, duhovnic al mănăsti-
rii Chistoleni a fost numit 
egumenul Filaret (Ciornea), 
iar în funcţia de blagocină 
a fost numită rasofoara Ni-
colaia (Balan). Acum în mă-
năstirea se afl ă 15 vieţuitori: 
3 monahii, 4 rasofoare, 5 
surori la ascultare, 2 preoţi 
slujitori şi un ierodiacon. 

Mănăstirea deţine 9 ha de 
pământ, dintre care 5 ha te-
ren arabil, iar restul suprafe-
ţei este ocupat de construc-
ţiile complexului monastic. 
Pe terenul alocat de stat în 
anul 1998 au fost constru-
ite 4 chilii pentru monahii 
şi o biserică mică, în care se 
ofi cia Sfânta Liturghie. As-
tăzi în locul primelor chilii 
este amplasată bucătăria şi 
trapeza de vară. În 2000 s-a 
fi nisat construcţia edifi ciu-
lui care cuprinde biserica 
Sfântul Nicolae, unde zilnic 
se ofi ciază liturghii, 4 chilii 
(actualmente sunt 12 chilii 
pentru monahi, construite 
prin prelungirea clădirii), 
cancelaria, arhondaricul şi 
biblioteca. În anul 2002, 
odată cu venirea în mănăsti-
re a părintelui Filaret (Cior-
nea), s-a început construc-
ţia blocului de chilii pentru 
călugăriţe, care cuprinde 12 
camere, o trapeză de iarnă, 
atelierul de croitorie şi o 
sală festivă. În afară de clă-
dirile bisericeşti şi reziden-
ţiale, în curtea mănăstirii au 
fost construite mai multe 
anexe gospodăreşti.

În anul 2010, Preasfi nţitul 
Anatolie, Episcopul de Ca-
hul şi Comrat, a sfi nţit locul 
viitoarei biserici cu două 
niveluri cu hramul Maica 
Domnului Portăriţa şi Sfân-
tul Nicolae, care actualmen-
te se afl ă în construcţie. În 
prezent se fac lucrări de 
tencuială faţadei. S-au por-
nit lucrările la construcţia 
noului arhondaric. 

Principala sursă de venit 
a mănăstirii o constituie 
vânzarea produselor ani-
maliere şi agricole, a mie-
rii şi donaţiile enoriaşilor. 
Gospodăria mănăstirii este 
mare şi cuprinde 100 de oi, 

20 de vaci, capre şi găini. 
Pentru lucrarea pământului 
şi alte treburi gospodăreşti 
mănăstirea dispune de un 
tractor donat de locuitorii 
satului Sadaclia, de un auto-
car mic, de un automobil şi 
două camioane. Sălăşluitorii 
mănăstirii îşi asigură unele 
nevoi prin munca în atelie-
rul de croitorie şi în cel de 
fabricare a lumânărilor.

Astăzi la biblioteca mănăs-
tirii se păstrează câteva cărţi 
din sec. XIX şi din prima 
jumătate a sec. XX: Mineu de 
obşte, Chişinău, 1819; Vieţile 
sfi nţilor din luna martie, Bu-
cureşti, 1835; Apostol, Blaj, 
1843; Penticostarion, Chişinău, 
1853; Triodion, Buda, 1816; 
Tipicon, Chişinău, 1857 şi 
altele.

Mănăstirea desfăşoară di-
versă activitate caritabilă cu 
cei nevoiaşi şi cea educativă 
cu copiii.
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Guţu, Marina. Mănăstirea 
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2018. – P. 162-168.  
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CRITERII DE SELECTARE A NUMELOR DE PERSONALITĂŢI 
PENTRU CALENDARUL NAŢIONAL

1. Calendarul Naţional are un caracter enciclopedic, cuprinzând nume de referinţă din toate domeni-
ile de activitate umană. 

2. Calendarul include nume de personalităţi remarcabile din Republica Moldova, personalităţi notorii 
din România, nume de referinţă din istoria, cultura şi civilizaţia universală. 

3. Calendarul este o publicaţie depolitizată şi nepărtinitoare.
4. Criteriul principal de selectare a numelor este cel valoric. Se includ nume de personalităţi cu o 

contribuţie marcantă la dezvoltarea unui sau altui domeniu, la mişcarea de idei, la progresul culturii şi 
civilizaţiei, certifi cată prin activitate, titluri ştiinţifi ce şi onorifi ce, distincţii, premii, includerea numelui în 
dicţionare, enciclopedii, manuale, lucrări despre personalitatea respectivă. 

5. Materialul este sistematizat pe luni, în ordine invers cronologică după cum urmează: personalități 
din Basarabia/RSSMoldovenească/Republica Moldova; personalități din România (în special din Țara 
Moldovei și România întregită); nume de referinţă din istoria, cultura şi civilizaţia universală. 

6. Articolele (datele) elaborate pentru Calendar poartă caracter strict enciclopedic, excluzându-se co-
mentariile subiective de orice ordin. Volumul articolului   depinde de contribuţia fi ecărei personalităţi. 

7. În ediție se includ date aniversare, începând de la 50 de ani. În cazuri excepţionale, prin decizia spe-
cială a Colegiului de redacţie şi la rugămintea Asociaţiilor profesionale şi a Uniunilor de Creaţie, se includ 
și date cu „5” (55, 65, 75, 85 etc.), motivarea ține în exclusivitate de valoarea şi contribuţia personalităţii. 

8. Personalităţile se documentează, de regulă, într-o singură ediţie, urmând ca ediţiile ulterioare (de 
peste 5, 10 ani ș.a.) să includă doar informaţii noi, făcându-se referință la articolul publicat anterior în 
Calendarul Național. Persoanele care nu sunt documentate sunt prezentate într-o scurtă informaţie. 

9. În Calendar nu se includ cei care au comis crime grave împotriva umanităţii sau cărora li s-a depis-
tat un furt intelectual dovedit; de asemenea, Calendarul nu va conţine articole despre activitatea persoa-
nelor care şi-au permis infamii la adresa Republicii Moldova. Deciziile Colegiului de redacţie în această 
privinţă se vor baza pe documente veridice.

Colegiul de redacţie al Calendarului Naţional



499

INDEX ALFABETIC AL DATELOR MEMORABILE DOCUMENTATE

A
Acsan Ion 98-99
Adameşteanu Gabriela 190-191
Aga Nicolae 418-419
Alexa Visarion 387-389
Alexandru cel Bun 28
Andriuţă Constantin 69-71
Andriuţă Tudor 208
Andru Vasile 242-243
Angheluţă Theodor 207
Antonescu Ion 257-258
Aramă Efi m 449-450
Armaşu Liliana 440
Arseni Constantin N. 90-91
August-Sturdza Luli 67-68

B
Badrajan Svetlana 249-252
Basarab (Berezovschi) Elena 219
Baştan Grigore 64-66
Băcioi Gheorghe 276-277
Bălescu Radu 307-308
Băncilă Octav 37-38
Bârliba Eugen 48-49
Bârseanu Andrei 346-347
Bejan Vlad 300-301
Benetato Grigore Alexandru 
262-263
Berejnoi Parascovia 423-424
Berezovicova Tatiana  406-
408  
Berghie Ioasaf  492-494
Bernic Mircea 248-249
Biblioteca Naţională a Repu-
blicii Moldova 358-362 
Bileţchi Nicolae 139-140
Biserica Măzarache din Chişi-
nău 486
Biserica Seminarului Teologic 
104
Blandiana Ana 172-173
Bodrug Iurie 252
Bolintineanu Dimitrie 352-353
Bordeianu Ioan 334-335
Borş Anton 421-422
Borza Alexandru 237-239
Bostan Ionel 109-111
Botez Ioan Gh. 132-133
Botezatu Gheorghe 260-261
Brazer Avram 72
Brânzilă Nicolae 351-352
Briede-Macovei Maria 422-423
Bucătaru Nicolae 379-380
Bujor Paul 310-311
Bulat Iurie 279-280
Bulat Nicolae  100-102
Bulbuc Grigore 74
Burlea Vlad 127-129

C
Caftanat Ion 412-413
Calestru Valentina 477

Cantemir Valentina 472-473
Caragiale Ion Luca 74-76
Caragiani-Stoenescu Elena 
229-230
Caramitru Ion 134-136
Catedrala „Schimbarea la 
Faţă”  494-496
Cazacliu Grigore 55-56
Călugăreanu Gheorghe 301-302
Călugăru-Spătaru Tatiana 
454-456
Căpraru Ioana 383-384
Celibidache Sergiu 282-284
Cerneţchi Olga 296-298
Chioroglu Sava 403
Chiriac Mihail 321-323
Chitoroagă Valentina 143-146
Cimpoeşu Petru 59-60
Cimpoi Mihai 380-382
Ciobanu Ceslav 316-318
Ciofl ec Romulus 171
Ciorbă Ion 315-316
Cioromila Mariana-Doina 52-53
Cocea Dina 456-457
Cocîrţă Petru 91-94
Codău Iulian 344
Cojocaru Svetlana 313-315
Cojocaru Vasile 392-393
Colescu Leonida I. 43-44
Corobceanu Anatol 42-43
Cosmescu Alexandru 244
Covaliu Grigore 318-319
Cozaru Nelly 319-321
Crainic Nichifor 353-355
Creangă Ion 129-130
Creţu Igor 160-161
Cucereanu Radion 364-365
Cucu Gheorghe 194

D
Damian Horia 117-118
Damian Mihai 450-451
Darie Vladimir 338-339
Dascăl Ion 89-90
Daicoviciu Hadrian 408
Dicusar Alexandru 369-371
Dinjos Petru 385-387
Dobrescu Dumitru 142-143
Dobrovolschi Constantin 
442-443
Doga Eugen 125-127
Dohotaru Andrei 469-471
Doinaş Ştefan Augustin 205-
206
Dolgan Mihai 152-153
Dorogan Alexandru 366-369
Dragalin Ion 58-59

F
Felix Iacob 51-52
Finiti Sergiu 169
Flonta Mircea 187-188

Flora Radu 382-383
Foarţă Şerban 295-296
Fossey Diana 50-51
Fridman Mihail 213-214
Furdui Ludmila 272-273

G
Galilei Galileo 38-40
Ganenco Alexandru 94-95
Ganenco Serghei 230-231
Gavriliuc Mihail 216
Găină (Selişte) Ion 430-432
Gârnu Mihail 202-203
Gâscă Nicolae 397-398
Gheorghiu Gheorghe 180-181
Gheorghiu Vasile 281-282
Ghidirim Nicolae 221-223
Gonceariuc Maria 446-448
Grati Aliona 365-366
Grimalschi Valentin 333-334
Gugel Anatol 195-196
Guţu Ana 146-148
Guţu Aurel 140-141

H
Haidarlî Ion 220-221
Haiduc Ionel 223-224
Hămuraru Filimon 466-467
Hanin Iacov 232-233
Hâjdău (Haşdeu) Alexandru 
446
Hodorogea-Dorogan Silvia 
111-113
Hropotinschi Andrei 348-349

I
Iarovoi Petru 178-180
Ilaşcu Ilie 323-325
Iorga Liubomir 199-200
Isac Igor 136-138
Isbăşescu Tamara 73-74
Istrati Anastasia 451-452

Î
Încoronarea regelui Fer-
dinand I şi a reginei Maria 
413-414 

J
Josanu Efi m 159-160

K
Kojevnikov Iuri 416-417
Kremnitz Mite 33-34
Krupenikov Igor 196-198

L
Lenţa Anatol 475-477
Leon Nicolae 201-202
Lesnea Sanda 335-336
Liiceanu Gabriel 243-244
Lobanov Natalia 302-304
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Lucaciu Vasile 60-63
Lupan Ana 389
Lupan Andrei 106-108
Lupan Ion 53-55
Lupu Anatol 228-229

M
Mahovici Iurie 235
Mahu Ion 203-205
Manea-Cernei Eugenia 441-
442
Manoli Ion 275-276
Marin Vasile 414-415
Marinciuc Aurel 341-342
Mateescu Adelaida 188-189
Mălăele Horaţiu 332-333
Mănăstirea Călărăşeuca 490-492
Mănăstirea Chistoleni 496-497
Mănăstirea Dobruşa 489-490
Mărăcineanu Ştefania 269-271
Melinescu Gabriela 345-346
Mezzetti Pietro 237
Mihuţ Mariana 444-446
Mincu Ion 475
Mocanu Anatol 268-269
Moga Cornelia 100
Moghileanschi Nicolae 164-165
Moldovan Iuliu 298-300
Moldovan Ovidiu Iuliu  31-32
Molière Jean-Baptiste 49-50
Moraru Alexandru V. 428-430
Moraru Simion 84-85
Morăraş Mihai 424-425
Morgenstern Maia 217-219
Moroşan Nicolae N. 289-291
Moroşanu Vasile 161-163 
Moscovici Constantin 404-406
Moşanu Alexandru 308-310
Munteanu Mihail 393-394
Munteanu-Murgoci Gheor-
ghe 311-313
Muraru Elena 478-479
Musicescu Gavriil 158-159
Musteaţă Sergiu 225-227

N
Nacco Alexie  339-340
Neaga Gheorghe 156-157
Neagoe Vlad 130-131
Nechit Irina  30-31
Neculce Ion 485
Negri Costache  236-237
Negruzzi Iacob 480
Noroc-Pî nzaru Lidia 465-466
Novac Chiril 224-225

O
Ohrimenco Serghei 415-416
Opriş Ioan 261-262
Ostianu Natalia 133-134

P
Pantazi Grigore  95-96
Parhomovici Iosif  66-67
Pavaliuc Petru 265-267

Pavelescu Cincinat 439-440
Păcurariu Mircea 325-326
Păcuraru Ion 72-73
Păvălache Aneta 203
Pântea Victor 56-58
Pânzaru Sava 384-385
Pârvan Vasile 396-397
Pâslaru Sava 138-139
Petraşcu Miliţa 481-482
Petrea Gheorghe 215-216
Petrovici Constantin 239
Piotrowski Raymund (Raj-
mund) 347-348
Poclitaru Radu  165-166
Podubnâi Ion 338
Popa Gheorghe 458-460
Popovici Mihail 426-428
Popovici-Paraschiv Radmila 
372-374
Poştarencu Dinu 371-372
Potângă Paulina 479-480
Preda Marin 336-337
Prodan David I. 151-152 
Prohin Victor 403-404
Prunariu Dumitru-Dorin 
394-395

R
Racu Alexandru 271-272
Raiburg Ian 35-36
Rădulescu Constantin  113-115
Roşcovan Vasile 34-35
Rotaru Afanasie 103-104
Rotaru Florin 448-449
Rudi Gherasim 131-132
Rudi Marcu 173-174
Rumleanschi Petru 306-307
Rusnac Gheorghe 452-454
Rusu Mihai 154-155

S
Sagaidac Maria  419-420
Sandu Maia 245-248
Saulea Aurel 408-410
Saviţchi Valentina 340-341
Săndulescu Aureliu Emil 
102-103
Scutaru Ion 47-48
Seiciuc Vladislav 175-177
Semeniuc Eugen 267-268
Simonescu Dan 468-469
Sion Gheorghe 241-242
Sofroni Larisa 85-87
Spinei Larisa 467-468
Spiridon Monica 96-98
Stadniţchi Arsenie 63-64
Stati Sorin 87-88
Stănculescu Silviu 68-69
Străjescu Nicolae 277-278
Sulima Dimitrie, Arhiepisco-
pul 487-489

Ş
Şavga Larisa  148-151 
Şevcenco Ludmila 363-364

Şişcanu Gheorghe 292-294
Ştefan cel Mare şi Sfânt  198-
199
Ştefănescu Sabba 46-47
Ştirbu Titus 291-292

T
Tanasoglu Dionisie 294-295
Taran Anatolie 420-421
Tănăsescu Ion 113
Tcacenco Victoria  44-46
Teatrul Naţional ,,Vasile Alec-
sandri 233-234
Teodoreanu Sofi a 410-411
Titulescu Nicolae 155-156
Toma Victor 200-201
Tomuleţ Valentin 390-391
Tratatul de pace de la Bucu-
reşti 231-232
Triboi Eugeniu 153-154
Turnul Dezrobirii Basarabiei 
437-439
Tzigara-Samurcaş Alexandru 
192-194

Ţ
Ţepeneag Dumitru 104-106
Ţîcu Octavian 355-358  
Ţopa Efi mia 170-171
Ţopa Tudor 411-412
Ţurcanu Alexandru 181-182
Ţurea Valentin 177-178

U
Ungureanu Dumitru 40-42
Ursuleac Ion 35

V
Vaida-Voievod Alexandru 
115-117
Vakulovschi Mihai 342-344
Vancea Petre 280-281
Vangheli Spiridon 263-265
Varlaam 349-351
Vatamanu Ion 214
Vătăşianu Virgil I. 163-164
Velicicovschi Paisie 473-475
Velixar Ludmila 36-37
„Viaţa Basarabiei”, revistă, 76-78
Vlaicu Aurel 443-444
Vlăstaru-Wexler Boris 417-418
Volontir Oleg 304-306
Vrânceanu Simion 141-142
Vulpescu Ileana 240-241

X
Xenopol Alexandru 167-168

Z
Zamfi rescu Duiliu 258-260
Zavadschi Iurie 29-30
Zavulovici Silviu 108-109
Zeletin Ştefan 274-275
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SUMAR

IANUARIE
Alexandru cel Bun      28
Iurie Zavadschi       29
Irina Nechit        30
Ovidiu Iuliu Moldovan      31
Mite Kremnitz       33
Vasile Roşcovan       34
Ion Ursuleac       35
Ian Raiburg        35
Ludmila Velixar       36
Octav Băncilă       37
Galileo Galilei       38
Dumitru Ungureanu       40
Anatol Corobceanu       42
Leonida I. Colescu       43
Victoria Tcacenco       44
Sabba Ştefănescu       46
Ion Scutaru        47
Eugen Bârliba       48
Jean-Baptiste Molière      49
Diana Fossey       50
Iacob Felix        51
Mariana-Doina Cioromila       52
Ion Lupan        53
Grigore Cazacliu       55
Victor Pântea       56
Ion Dragalin       58
Petru Cimpoeşu       59
Vasile Lucaciu       60
Arsenie Stadniţchi       63
Grigore Baştan       64
Iosif  Parhomovici       66
Luli August-Sturdza       67
Silviu Stănculescu       68
Constantin Andriuţă       69
Avram Brazer       72
Ion Păcuraru       72
Tamara Isbăşescu       73
Grigore Bulbuc       74
Ion Luca Caragiale       74
„Viaţa Basarabiei”, revistă   76

FEBRUARIE 
Simion Moraru    84
Larisa Sofroni       85
Sorin Stati        87
Ion Dascăl        89
Constantin N. Arseni      90
Petru Cocîrţă       91
Alexandru Ganenco       94
Grigore Pantazi       95
Monica Spiridon       96
Ion Acsan        98
Cornelia Moga       100
Nicolae Bulat       100

Aureliu Emil Săndulescu      102
Afanasie Rotaru       103
Biserica Seminarului Teologic   104
Dumitru Ţepeneag       104
Andrei Lupan       106
Silviu Zavulovici       108
Ionel Bostan       109
Silvia Hodorogea-Dorogan   111
Ion Tănăsescu       113
Constantin Rădulescu      113
Alexandru Vaida-Voievod   115
Horia Damian       117

MARTIE
Eugen Doga       125
Vlad Burlea        127
Ion Creangă       129
Vlad Neagoe       130
Gherasim Rudi       131
Ioan Gh. Botez       132
Natalia Ostianu       133
Ion Caramitru       134
Igor Isac        136
Sava Pâslaru       138
Nicolae Bileţchi       139
Aurel Guţu        140
Simion Vrânceanu       141
Dumitru Dobrescu       142
Valentina Chitoroagă        143
Ana Guţu        146
Larisa Şavga       148
David I. Prodan       151
Mihai Dolgan       152
Eugeniu Triboi       153
Mihai Rusu        154
Nicolae Titulescu       155
Gheorghe Neaga       156
Gavriil Musicescu       158
Efi m Josanu       159
Igor Creţu        160
Vasile Moroşanu       161 
Virgil I. Vătăşianu       163
Nicolae Moghileanschi      164
Radu Poclitaru       165
Alexandru Xenopol       167 
Sergiu Finiti        169
Efi mia Ţopa       170
Romulus Ciofl ec       171
Ana Blandiana       172
Marcu Rudi        173
Vladislav Seiciuc       175
Valentin Ţurea       177
Petru Iarovoi       178
Gheorghe Gheorghiu      180
Alexandru Ţurcanu       181
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APRILIE 
Mircea Flonta       187
Adelaida Mateescu       188
Gabriela Adameşteanu   190
Alexandru Tzigara-Samurcaş   192
Gheorghe Cucu       194
Anatol Gugel       195
Igor Krupenikov       196
Ştefan cel Mare şi Sfânt      198
Liubomir Iorga       199
Victor Toma       200
Nicolae Leon       201
Mihail Gârnu       202
Aneta Păvălache       203
Ion Mahu        203
Ştefan Augustin Doinaş      205
Theodor Angheluţă       207
Tudor Andriuţă       208

MAI 
Mihail Fridman       213
Ion Vatamanu       214
Gheorghe Petrea       215
Mihail Gavriliuc       216
Maia Morgenstern       217
Elena Basarab (Berezovschi)   219
Ion Haidarlî        220
Nicolae Ghidirim       221
Ionel Haiduc       223
Chiril Novac       224
Sergiu Musteaţă       225
Anatol Lupu       228
Elena Caragiani-Stoenescu   229
Serghei Ganenco       230
Tratatul de pace de la Bucureşti  231
Iacov Hanin       232
Teatrul Naţional ,,Vasile Alecsandri”    233
Iurie Mahovici       235
Costache Negri       236
Pietro Mezzetti        237
Alexandru Borza       237
Constantin Petrovici       239
Ileana Vulpescu       240
Gheorghe Sion       241
Vasile Andru       242
Gabriel Liiceanu       243
Alexandru Cosmescu      244
Maia Sandu        245
Mircea Bernic       248
Svetlana Badrajan       249
Iurie Bodrug       252

IUNIE
Ion Antonescu       257
Duiliu Zamfi rescu       258
Gheorghe Botezatu       260
Ioan Opriş        261

Grigore Alexandru Benetato   262
Spiridon Vangheli       263
Petru Pavaliuc       265
Eugen Semeniuc       267
Anatol Mocanu       268
Ştefania Mărăcineanu      269
Alexandru Racu       271
Ludmila Furdui       272
Ştefan Zeletin       274
Ion Manoli        275
Gheorghe Băcioi       276
Nicolae Străjescu       277
Iurie Bulat        279
Petre Vancea       280
Vasile Gheorghiu       281
Sergiu Celibidache       282

IULIE
Nicolae N. Moroşan       289
Titus Ştirbu        291
Gheorghe Şişcanu       292
Dionisie Tanasoglu       294
Şerban Foarţă       295
Olga Cerneţchi       296
Iuliu Moldovan       298
Vlad Bejan        300
Gheorghe Călugăreanu      301
Natalia Lobanov       302
Oleg Volontir       304 
Petru Rumleanschi       306
Radu Bălescu       307
Alexandru Moşanu       308
Paul Bujor        310
Gheorghe Munteanu-Murgoci   311
Svetlana Cojocaru       313
Ion Ciorbă        315
Ceslav Ciobanu       316
Grigore Covaliu       318
Nelly Cozaru       319
Mihail Chiriac       321
Ilie Ilaşcu        323
Mircea Păcurariu       325

AUGUST
Horaţiu Mălăele       332
Valentin Grimalschi       333
Ioan Bordeianu       334
Sanda Lesnea       335
Marin Preda       336
Ion Podubnâi       338
Vladimir Darie       338 
Alexie Nacco       339 
Valentina Saviţchi       340 
Aurel Marinciuc       341
Mihai Vakulovschi       342 
Iulian Codău       344
Gabriela Melinescu       345
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Andrei Bârseanu       346
Raymund (Rajmund) Piotrowski  347
Andrei Hropotinschi      348
Varlaam        349
Nicolae Brânzilă       351
Dimitrie Bolintineanu      352
Nichifor Crainic       353
Octavian Ţîcu       355
Biblioteca Naţională 
a Republicii Moldova      358
Ludmila Şevcenco       363
Radion Cucereanu       364
Aliona Grati       365
Alexandru Dorogan       366
Alexandru Dicusar       369
Dinu Poştarencu       371
Radmila Popovici-Paraschiv   372

SEPTEMBRIE
Nicolae Bucătaru       379
Mihai Cimpoi       380
Radu Flora        382
Ioana Căpraru       383
Sava Pânzaru       384
Petru Dinjos       385
Visarion Alexa       387
Ana Lupan        389
Valentin Tomuleţ       390
Vasile Cojocaru       392
Mihail Munteanu       393
Dumitru-Dorin Prunariu   394
Vasile Pârvan       396
Nicolae Gâscă       397

OCTOMBRIE
Sava Chioroglu       403
Victor Prohin       403
Constantin Moscovici      404
Tatiana Berezovicova      406
Hadrian Daicoviciu       408
Aurel Saulea       408
Sofi a Teodoreanu       410
Tudor Ţopa        411
Ion Caftanat       412
Încoronarea regelui Ferdinand I şi
a reginei Maria       413
Vasile Marin       414
Serghei Ohrimenco       415
Iuri Kojevnikov       416
Boris Vlăstaru-Wexler      417
Nicolae Aga       418
Maria Sagaidac       419
Anatolie Taran       420

Anton Borş        421
Maria Briede-Macovei      422
Parascovia Berejnoi       423
Mihai Morăraş       424
Mihail Popovici       426
Alexandru V. Moraru      428
Ion Găină (Selişte)       430

NOIEMBRIE
Turnul Dezrobirii Basarabiei   437
Cincinat Pavelescu       439
Liliana Armaşu       440
Eugenia Manea-Cernei   441
Constantin Dobrovolschi   442
Aurel Vlaicu       443
Mariana Mihuţ       444
Alexandru Hâjdău (Haşdeu)   446
Maria Gonceariuc       446
Florin Rotaru       448
Efi m Aramă       449
Mihail Damian       450
Anastasia Istrati       451
Gheorghe Rusnac       452
Tatiana Călugăru-Spătaru   454
Dina Cocea        456
Gheorghe Popa    458

DECEMBRIE
Lidia Noroc-Pî nzaru       465
Filimon Hămuraru       466
Larisa Spinei       467
Dan Simonescu       468
Andrei Dohotaru       469
Valentina Cantemir       472
Paisie Velicicovschi       473
Ion Mincu        475
Anatol Lenţa       475
Valentina Calestru       477
Elena Muraru       478
Paulina Potângă                                      479
Iacob Negruzzi                                       480
Miliţa Petraşcu                                        481

ALTE ANIVERSĂRI
Ion Neculce        485
Biserica Mazarache din Chişinău  486
Dimitrie Sulima, Arhiepiscopul   487
Mănăstirea Dobruşa    489 
Mănăstirea Călărăşeuca   490
Ioasaf  Berghie    492
Catedrala „Schimbarea la Faţă”   494
Mănăstirea Chistoleni    496
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