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a compozitorului Eugen DOGA (nr. 58, 6 februarie 2017)



AFILIERI

1966 – membru al Uniunii Compozitorilor din Chişinău

1968 – membru al Uniunii Cineaştilor din Chişinău

1974 – membru al Uniunii Compozitorilor din Moscova

1975 – membru al Uniunii Cineaştilor din Moscova

TITLURI ŞTIINŢIFICE, ONORIFICE

1991 – academician, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi al

Academiei Internaţionale de Artă

1997 – membru al Academiei Internaţionale de Creaţie, Moscova

2000 – Doctor Honoris Causa al Academiei Internaţionale de Drept, Economie şi

Artă a Filmului, Chişinău

2006 – membru titular al Academiei de Ştiinţe şi Arte „Piotr Velikhii” de la

Sankt Petersburg („Petrovskaia Akademia”)

2006 – profesor de onoare la Universitatea din Krasnodar, Rusia

2011 – membru titular al Academiei Internaţionale de Cultură şi Artă

2011 – profesor de onoare la Academia Internaţională de Cultură şi Artă



GINGAȘA ȘI TANDRA MEA FIARĂ

În anul 2017 compozitorul Eugen Doga sărbătorește trei evenimente importante din viaţa şi creația sa:

 80 de ani de la naştere,

 50 de ani de activitate în domeniul filmografiei

 40 de ani de la lansarea celebrului vals „Dulcea şi tandra mea fiară” („My Sweet and Tender Beast”),

interpretat la toate concertele compozitorului.

•Autorii scenariului: Anton Cehov, Emil Loteanu

• Regizor: Emil Loteanu

• Оperator: Anatoli Petrițki

• Compozitor: Eugen Doga

• Premiera : 1978, URSS

• Nominalizat la Marele Premiu al Festivalul  Internaţional de Film de la Cannes –

Palme d’Or (1978)

http://radioromaniacultural.ro/lansare-eveniment-eugen-doga-la-magazinul-muzica-albumul-mari-succese-premiera-pentru-romania/#sthash.JARvKctv.dpuf



Eugen Doga este născut în Moldova, la Nistru la mărgioară, în 

acea margine cu adevărat eroică a latinităţii, zisă Transnistria, 

de unde şi-a luat zborul o pleadă de oameni de cultură

Eugen Doga : În do major. Ch.: F.E.-P. „Tip. Centr.”, 2007,  p. 5.



„M-am născut la 1 Martie 1937 şi  Mărţişorul, această minusculă 

bijuterie împletită tradiţional dintr-un fir roşu şi unul alb, m-a însoţit 

toată viaţa, am fost Mărţişorul măicuţei mele...” 

Eugen Doga

Eugen Doga : În do major. Ch.: F.E.-P. „Tip. Centr.”, 2007,  p. 8.



1962 - se căsătoreşte cu Natalia Alexandrova, originară din Moscova. 

1966 - se naşte fiica Viorica, 

2001 - se naşte nepoţelul Dominic-Dumitru

FAMILIA

Eugen Doga : compozitor, academician  Vol.3. Ch. : 

Ştiinţa, 2007, p. 8. ISBN 978-9975-67-259-5



1943-1951 – Şcoala primară, Mocra

1951-1955 – Şcoala de muzică Ştefan Neaga, Chişinău, violoncel, prof. Pablo

Giovanni Baccini

1955-1960 – Conservatorul de Stat, Chişinău, violoncel, profesorul G. Hohlov

1960-1965 – Institutul de Arte, Chişinău, compoziţie, clasa profesorului Solomon 

Lobel

1957-1962 – Violoncelist în Orchestra Teleradiodifuziunii din RSSM

1962-1963 – Profesor, Şcoala Medie Specială de muzică (Liceul Ciprian Porumbescu) 

1963-1967 – Profesor la Şcoala de Muzică Ştefan Neaga, redactor muzical la Editura 

Cartea Moldovenească

1967-1971 – Funcţionar la Ministerul Culturii. Membru al Colegiului de repertoriu 

al Ministerului Culturii 

Din 1971 – liber profesionist.

Autorul coloanei sonore a peste 200 de filme turnate în Moldova, Rusia, Ucraina,

România, Polonia, Belarusi, Azerbaidjan, Germania, Uzbekistan, Lituania. 

ÎNVĂŢĂCEL  LA  CLASICI

DUMBRĂVEANU, Luminiţa. Eugen Doga: „Muzica este prima şi ultima mea iubire”.

Ch.: Prut Intern., 2012, p.16. ISBN 978-9975-54-044-5.



DEBUTURI

1957 - debut în calitate de compozitor cu Orchestra Radiodifuziunii, cântecul „Floare 

dalbă de livadă”, interpretat de Maria Bieşu – Primadona Operei Naţionale.

1959 - debut în muzica populară cu Taraful condus de Isidor Burdin, aranjament, 

cântecul „La oglindă”, versuri de G. Coşbuc, interpretat de artista L. Mişov. 

1963 - debut în muzica de cameră, cvartet de coarde nr.1.

1967 - debut în muzica de film, comedia „Se caută un paznic” după Ivan Turbincă de 

Ion Creangă, regizor - Gheorghe Vodă, scenarist - Vlad Ioviţă.

1968 - debut în muzica de teatru, spectacolul „Radu Ştefan, îtâiul şi ultimul” după  

piesa lui Aureliu Busuioc, regizor - Ion Ungureanu.

1972 - debut romanţe, „Misterele nopţii”, versuri Mihai Eminescu, 

interpretare Sofia Rotaru. 

1983 - debut în muzica de balet, baletul „Luceafărul” după Mihai Eminescu, 

libret de Emil Loteanu.

DUMBRĂVEANU, Luminiţa. Eugen Doga: „Muzica este prima şi ultima mea iubire”. Ch.: Prut

Intern., 2012, p. 17. ISBN 978-9975-54-044-5



PUBLICAŢII  DE AUTOR 



MEREU DUPĂ SOARE 

Eugen Doga

„Am învățat de la marele Enescu să caut muzica pretutindeni, în folclor, în natură, fără prejudecățile 

snobilor. Degeaba râvnești să atingi înălțimile, să experimentezi o modernitate rece, chinuită, dacă nu ai 

scris nici o piesă miniaturală, ca un diamant mai valoros decât orice taluz zgomotos de zgură. Am 

descoperit că oamenii n-au uitat să viseze la muzica muzicală, să se bucure, să se vindece prin ea.” 

Eugen Doga



OMUL TIMPULUI PREZENT



„Eugen Doga este un pelerin în timp şi spaţiu, cunoscător al tristeţilor, dezamăgirilor, revoltelor, dar şi al 

speranţelor, al bucuriilor, al lucrului împlinit şi bine făcut. Apreciat de specialişti, elogiat, invidiat, ascultat cu 

dragoste, iubit şi venerat, el nu a cunoscut şi nu cunoaşte întoarcerea din drum, nu a renunţat niciodată la 

visurile lui.” 

Ioana Irimia, preşedintele Societăţii Culturale „Plai Mioritic” (Iaşi)



Albumul „Marile succese” a fost lansat la 

București la 28.01.2017 și conține

18 melodii, printre acestea:

„Maria Mirabela”, valsul din filmul

„Dulcea și tandra mea fiară” /

„My Sweet and Tender Beast” (melodie

care a fost interpretată în deschiderea

și închiderea Jocurilor Olimpice de la 

Moscova, 1980, precum și JO de Iarnă

de la Soci, 2014), „Metamorfoze”, „Orașul

meu alb”, „Drumul țiganilor”, „Ruga”, 

„Cascada de la Paris”, „Păstrați iubirea”, 

„Rendez-vous”.

Este primul CD în România, după cele 27 

de discuri în Rusia...

ALBUMUL „MARILE SUCCESE”

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/01/27/albumul-marile-succese-al-compozitorului-basarabean-eugen-doga-lansat-la-bucuresti-21-40-53



Manualul „Teoria elementară a muzicii” 

în colaborare cu LoghinŢurcanu, două ediţii în limba română (1970 şi 1991 Editura Lumina, Chişinău).

PUBLICAŢII  DE COAUTOR



O STATISTICĂ A OPERELOR MUZICALE

O simfonie (1967-1969); Un poem simfonic - Мата după
motivul linogravurii lui Aurel David (1965); Un poem
vocal-simfonic Lie-Lie-ciocîrlie (Trăiască soarele), versuri
Grigore Vieru (1985); Două uverturi pentru orchestră
simfonică (1958 şi 1984); Trei balete: Luceafărul (1983),
Venancia (1989) şi Regina Margot (1995); Cinci cvartete
de coarde pentru orchestră de cameră
(1963,1973,1983,1993,2004); Şase cantate vocal-simfonice
(1968-1987); 12 coruri a cappella, inclusiv două în 1973 pe
versurile lui Mihai Eminescu: Dintre sute de catarge şi
Dorinţa (1967-1989); Muzică de film (1967-prezent) -
peste 200 de filme: artistice, de animaţie, documentare,
televizate; Muzică de teatru (1968-1986) -13 spectacole;
Piese instrumentale (1967 - prezent) - circa 40: pentru
pian, violoncel, acordeon, nai, flaut, vioară, pentru ansamblu
de viorişti, clavecin, trompetă, saxofon;

Romanţe - circa 60, inclusiv opt romanţe pe versurile lui

Mihai Eminescu, pentru voce şi pian (1972- 2002); Şase

lieduri pe versurile lui Mihai Eminescu, pentru voce, cor şi

orchestră simfonică (1981 ); Valsuri - сігса 60; Tangouri- 10;

Muzică uşoară (1957 - prezent) - peste 200 de cîntece;

Prelucrări orchestrale şi vocale pe motive populare

româneşti (1959-1971) - circa 30 de cântece. A practicat toate

genurile muzicale clasice, cu excepţia muzicii de operă. A

scris muzică în diverse stiluri naţionale pentru: Republica

Moldova, România, Rusia, Ucraina, Belorusia, Lituania,

Kirghizia, Uzbekistan, Afganistan, China, Bulgaria,

Iugoslavia, Cipru, Polonia, Germania, Marea Britanie, SUA;

piese inspirate de muzica spaniolă şi latino-americană.

Eugen Doga : compozitor, academician  Vol.3. Ch. : Ştiinţa, 2007, p. 9. ISBN 978-9975-67-259-5



„Ceea ce a făptuit Druţă în literatură, Sulac în cântecul popular, Curbet în 

dans, Blajinu în limpezirea glasului de taraf, Grecu în zugrăvirea pe pânză a 

porţilor noastre, Loteanu în regia cinematografică iar Cimpoi în gândirea 

critică, a făptuit Doga în cântec, mai ales în cel adresat inimilor tinere.”  

Grigore Vieru

„Eugen Doga trece uşor prin creaţia populară, ca un copil desculţ 

prin roua dimineţii. Cântecele sale deprind ritmul melodios de la 

murmurul izvorului, de la doinirea pomilor, primăvara, de la căderea 

frunzelor, toamna, pentru că frunzele pe la noi cântă chiar şi atunci 

când se desprind de ramuri.”  

Grigore Vieru

PREZENŢE ÎN CULEGERI DE NOTE

Eugen Doga : În do major. Ch.: F.E.-P. „Tip. Centr.”, 2007,  p. 2.



ORFEUL NEAMULUI ROMÂNESC
Luminiţa Dumbrăveanu



TENTAŢIA ÎNĂLŢIMILOR 
Eugen Doga



PIANUL ŞCOLII ŞI ORGA UNIVERSULUI

Eugen Doga



Omul acesta este un geniu, care mereu a urcat şi ne-a tras şi pe noi după el, ne-a înălţat spiritul naţional, neamul. 

Tudor Cataraga, artist plastic, sculptor



Muzica sa vindecă şi bucură suflete. Compozitorul E. Doga spune „că scrie muzica 

pe care o culege bobiţă cu bobiţă de aur, lăsate să picure de Dumnezeu ...”



Ca mirosul de brad în aerul munţilor, Doga s-a topit în cântec. Nu el îşi spune azi cântecul, ci cântecul pe el mi-l 

spune. 

Grigore Vieru

Eugen Doga : În do major. Ch.: F.E.-P. „Tip. Centr.”, 2007,  p. 2.



Stăpânul neliberei libertăţi 
Eugen Doga

PREZENŢE ÎN CULEGERI: 

ARTICOLE







EDUCAŢIE MUZICALĂ 

ÎN MOLDOVA



PE FIRUL ISTORIEI

REFERINŢE CRITICE



Spunea cineva atât de exact că-n limba sa maternă este omul acasă. Acasă ne simţim şi 

în cântecul lui Doga, în cel izvorât din cele mai adânci straturi  ale melosului nostru 

popular. 

Grigore Vieru





DISTINCŢII

 1974 – Maestru Emerit în Artă al RSSM

 1980 – Laureat al Premiului de Stat al RSSM

 1984 – Artist al poporului din RSSM

 1984 – Laureat al Premiului de Stat al URSS

 1987 – Artist al poporului din URSS

 1997 – Ordinul Republicii Moldova

 1998 – Medalia „S. I. Vavilov” (savant), Rusia

 1998 – Medalia de aur „Omul mileniului”, SUA

 2000 – Ordinul „Mecenatul secolului”, Rusia

 2000 – Medalia comemorativă „M. Eminescu”,

România

 2000 – Diploma de onoare „M. Eminescu”,

Bucureşti

 2000 – Medalia „M. Eminescu”, Chişinău

 2004 – Ordinul „Steaua României” în grad de

Comandor, România

 2004 – Medalia „Serviciul credincios în beneficiul

patriei”, Rusia

 2004 – Medalia „Viktor Rozov” (dramaturg), Rusia

 2005 – Medalia „Mihailo Lomonosov”, Rusia

 2006 – Ordinul „Петр I”, Rusia

 2006 – Ordinul „Delaker”, Kârgâzstan

 2007 – Ordinul „Sodrujestvo”, Rusia

 2007 – Medalia „Dimitrie Cantemir”, AŞ Moldova

 2007 – Medalia Organizaţiei Mondiale de

Proprietate Intelectuală (WIPO) pentru

realizări remarcabile în arta muzicală, Geneva

 2008 – Ordinul „За заслу́ги пе́ред Оте́чеством” de

gradul IV, Rusia

 2014 – Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”, în

grad de Mare Ofiţer , România

DUMBRĂVEANU, Luminiţa. Eugen Doga: „Muzica este prima şi ultima mea iubire”. Ch.:

Prut Intern., 2012, pp. 22-23. ISBN 978-9975-54-044-5



 1972 – Scoica de Argint, Festivalul Internaţional

de Film, San Sebastian, Spania filmul Lăutarii

 1976 – Scoica de Aur, Festivalul Internaţional de

Film, San Sebastian, Spania filmul Şatra

 1982 – Punguţa cu doi bani, filmul Maria,

Mirabela – Premiul Naţional, România

 1991 – Music party BRNO, Grand Prix (trofeul de

cristal), FIMF, Cehia

 2001 – Gala filmului moldovenesc-sec.XX, premiul

pentru muzica de film, Chişinău

 2001 – Trofeul Festivalului de Film de la Ialta,

muzica filmului „Domnilor artişti”, Ucraina

 2001 – Ovaţia, (Овация), Premiul Naţional al

Federaţiei Ruse pentru întreaga activitate

 2003 – Tezaurul Patriei („Sokrovişciniţa Rodinî”),

premiu, Rusia

 2005 – Meerim, Premiul Naţional al Republicii

Kârgâzstan, pentru caritate, Bişkek

 2005 – Doktor Vaţlav (Cheia sol), Premiul

Naţional al Federaţiei Ruse pentru

contribuţia substanţială la muzica de film

 2006 – Excellency Award, Premiul de Excelenţă al

Festivalului Producătorilor de

Film Independent, Constanţa, România

 2007 – Ovaţia, (Овация), Premiul Naţional al

Federaţiei Ruse cu ocazia aniversării a 70-a din

ziua naşterii

 2010 – Şoimul de Aur (Золотой орёл), trofeu al

Academiei Naţionale de Arte şi Ştiinţe

Cinematografice din Rusia, filmul Reabinovâi vals

 2011 – Zolotoi Viteazi, (Золотой Витязь) premiul

Festivalului Internaţional de Film pentru muzica

filmului Reabinovâi vals, Kursk, Rusia

 2017 – Diplomă de exelenţă, Institutul Cultural

Român

PREMII, TROFEE



Un adevarat Om al Mileniului, Eugen Doga a

adunat pe parcursul vieţii numeroase distincţii şi

premii naţionale şi internaţionale, fiind înscris în

lista primelor 200 personalităţi ale lumii, iar

piesele sale se regăsesc într-un top internaţional

realizat de site-ul History Rundown, care

cuprinde cele mai bune 200 de opere muzicale din

toate timpurile.

Astfel, în Top 200 Classical Music Pieces, sunt

incluse lucrările „Gramofon” pe poziţia a 83-a, iar

„Dulcea şi tandra mea fiară” s-a clasat pe locul

94.



PUBLICAŢII PERIODICE



Frumuseţea şi tristeţea pămîntului

Emil Loteanu



„Muzica este prima şi ultima mea iubire” 

Eugen Doga



„Paznic la comori”    

Eugen Doga











„Cu drag şi preţuire despre  Eugen Doga”

Gheorghe Duca



„Eugen Doga este unul dintre cei mai talentaţi şi valoroşi muzicieni de la sf. sec. al 

XX-lea şi începutul sec. XXI-lea”

Dimitrie Gavrilean, pictor, istoric al artelor (Iași)



„Pâinea albă sau neagră a cântecului şi vinul său amar sau dulce se află azi pe masa, 

pe iarba sau piatra care ţine loc de masă a orişicărui om.”  

Grigore Vieru



„În cântecul lui Doga se poate trăi şi visa.” 

Grigore Vieru



„Bucuria mea e muzica”

Eugen Doga



„Orice notă a melodiilor este emanată din iubirea 

patriei”    

Eugen Doga 



„Cunoaşte-l pe contemporanul tău Eugen Doga,

cel care de prin anul 1940 a îndrăgit muzica de

la moş Fedot Murga, lăutarul orb de la Mocra, cel

pe care elita intelectuală de la Sankt Petersburg

l-a inclus în anul 2001, alături de George Enescu, în 

prestigioasa antologie „Compozitorii sec. XX”.

Eugen Doga, autorul Valsului  declarat de fostul

Preşedinte american Ronald Reagan „Valsul secolului

XX”, vals pe care Fondul UNESCO l-a introdus în

şirul capodoperelor (4) veacului trecut. Compozitorul 

Eugen Doga, în acelaşi timp, artistul sec. XXI.”

Gheorghe Duca 

PRINTRE LACRIMI DE BUCURIE

DUCA, Gheorghe. Cu drag şi preţuire despre Eugen Doga. In: Eugen Doga : compozitor, 

academician  Vol.3. Ch. : Ştiinţa, 2007, pp. 5-7. ISBN 978-9975-67-259-5



O PLANETĂ VA PURTA NUMELE 

COMPOZITORULUI EUGEN DOGA

La 18 martie 2003, Comitetul pentru denumirea planetelor mici ale Sistemului solar al Uniunii Astronomice

Internaţionale a Academiei de Ştiinţe din Rusia a acordat numele „Doga” uneia dintre planetele mici, descoperită de

către savantul-astronom L. V. Juravliova în Observatorul astrofizic din Crimeea, în 1987.

Ceremonia de înmânare a certificatului a avut

loc la 24 noiembrie 2011, în cadrul Consiliului

ştiinţific al Institutului Astronomic de Stat din

Moscova. Acesta este un omagiu adus

compozitorului Eugen Doga pentru piesele sale

excepţionale pătrunse de muzica sferei cereşti.

Planeta „Doga” (10504) este introdusă în Registrul

Internaţional al corpurilor Sistemului solar, iar

certificatul, cu descrierea detaliată a orbitei şi

parametrii Planetei „Doga”, precum şi certificatul

oficial emis de Academia de Ştiinţe din Rusia se pot

găsi într-o publicaţie ştiinţifică internaţională a

Uniunii Astronomice Internaţionale.



Oficiul Documente Muzicale a Bibliotecii Ştiinţifice dispune de 

12 documente  de muzică tipărită a compozitorului, 

31 documente autor: monografii, articole, 2 documente de coautor, 

2 CD, 3 discuri de vinil, 43 resurse unde sunt publicate cântecele 

compozitorului, 14 documente de literatură critică, 

70 articole despre autor şi creaţia sa.



PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



PREZENŢE 

ÎN SURSE DE 

REFERINŢE



MAESTRUL EUGEN DOGA 

ÎN ARTĂ

Eugen Doga.

Sculptor Iurii Canașin

Eugen Doga : În do major. Ch.: F.E.-P. 

„Tip. Centr.”, 2007,  p. 57.

Eugen Doga. Gingășa și tandra mea 

fiară. Capodopera secolului XX. Timbru

poștal din Republica Moldova, 2015

Eugen Doga. Timbru 

poștal din Republica 

Moldova, 2007

Eugen Doga. În atelierul lui G. Sainciuc

Compozitorul-academician Eugen Doga. 

Natalia Nîş. Ulei, pînză, 2007. 

Eugen Doga. Timbru 

poștal din Republica 

Moldova, 2017



FILMOGRAFIE

Şatra („Mosfilm”, 1975)

Povestea lui Făt-Frumos (1977)

Care pe care (1977)

Căruța (s/m, 1978)

Vreau să cânt (1979)

Anna Pavlova („Mosfilm”, 1983)

Vânt sălbatic (1985)

Luceafărul (1986)

Telenovela „Regina Margo” (1996) Rusia

Patul lui Procust (2001)

Muzică de balet

Luceafărul: balet în 8 tablouri, libretul de Emil Loteanu

după poemul omonim de Mihai Eminescu (1983) singurul

omagiu cinematografic dedicat lui Eminescu. 

Filme documentare

Chișinău-Chișinău („Telefilm-Chișinău”, 1971)

Filme de ficțiune

Se caută un paznic (1967)

Nuntă la palat (1968)

Singur în fața dragostei (1969)

Zece ierni pentru o vară (1969)

Povârnișul (1970)

Trânta (1970)

Explozie cu efect întârziat (1971)

Lăutarii(1971)

Viforul roșu (1971)

Vara ostașului Dedov (1971)

Soare răsare (1972)

Casă pentru Serafim (1972)

Crestături spre amintire (1972)

Unda verde (1974)

Mânia (1974)

Durata zilei (1974)

http://radioromaniacultural.ro/lansare-eveniment-eugen-doga-la-magazinul-muzica-albumul-mari-succese-premiera-pentru-romania



EXPOZIȚIILE ORGANIZATE 

ÎN BȘ USARB

http://tinread.usarb.md

http://tinread.usarb.md/


PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.dogamusic.com/ro

http://www.dogamusic.com/ro


https://www.facebook.com

http://www.prime.md

http://www.activenews.ro

http://mc.gov.md

„Eugen Doga este unul din „ultimii

mohicani” ai pleiadei pe cale de dispariţie

a marilor compozitori”.

Sveatoslav Belza, membru titular al 

Academiei de Arte din Rusia, Artist al 

Poporului din Rusia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854889251278111&set=a.29924
http://www.prime.md/rom/news/social/item44733/
http://www.activenews.ro/prima-pagina/UNESCO-a-decis-Valsul
http://mc.gov.md/ro/content/ministrul-culturii-monica-babuc-participat-la-serata-muzicala-organizata-de-compozitorul-Doga


https://bibliomusic.wordpress.com

https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Doga

http://moldova-suverana.md/

http://moldovenii.md

Catalogul electronic al BȘ USARB

Arhiva instituționala ORA USARB

http://81.180.66.9:1701/primo_library

http://dspace.usarb.md:8080

https://bibliomusic.wordpress.com/2015/03/01/doga-eugen-compozitor/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Doga
http://moldova-suverana.md/article/zece-curiozitati-din-opera-si-biografia-compozitorului-academician-eugen-doga_16514
http://moldovenii.md/md/people/58
http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=BB17BF2E3216982319099313B46C6440?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=usarb&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=373SUO_V1&frbg=&tb=t&vl(freeText0)=eugen+doga&scp.scps=scope:(USARB)&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(15003231UI0)=any&vl(15003231UI0)=title&vl(15003231UI0)=any
http://dspace.usarb.md:8080/


Consiliul municipal Chișinău a aprobat decizia privind atribuirea de

denumire a străzii din sectorul Râșcani al capitalei. Astfel, strada

Alexandru Diordiță va fi redenumită în „str. Eugen Doga” și va avea

statut de strada pietonală. În clădirea Primăriei municipiului Chişinău, la

fiecare oră exactă răsună semnalele imnului Chişinăului, scris de

compozitorul Eugen Doga.

http://www.chisinau.md

http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc


EUGEN DOGA 

DESEMNAT MEMBRU DE ONOARE AL 

ACADEMIEI EUROPENE 
http://tvrmoldova.md/cultura/video-eugen-doga-desemnat-membru-de-onoare-al-academiei-europene/#sthash.qRvcgrJE.dpuf

Eugen Doga a primit titlul de membru de onoare al 

Academiei Europene de Artă şi Cultură. Manifestaţia a avut

loc vineri, 3 martie, în Austria la Academia din Salzburg, 

unde compozitorului i s-a  înmânată distincţia. Despre

realizările maestrului au vorbit invitaţii ediţiei speciale a 

emisiunii Obiectiv Comun dedicate aniversării celor 80 de 

ani a geniului contemporanietăţii noastre.



Moscova. Emisiunea „100  de întrebări adultului”, programul „TV Centr” - la întrebările copiilor 

răspunde compozitorul Eugen Doga.  Pentru jumate din filmele Moldovei a compus muzica E. Doga 

şi s-a glumit - putem numi studioul „Moldova-film” - „MolDoga-film”.  

https://www.youtube.com/watch?v=YN8jYOQlJ8s&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=YN8jYOQlJ8s&feature=share


CONTEMPORANUL NOSTRU EUGEN DOGA, 

TITANUL VALORILOR CANTABILE
ION XENOFONTOV, dr. în istorie, Universitatea de Stat din Moldova

„L A U D A T I O lui Eugen D O G A - Marele Maestru al NOTELOR MUZICALE din

neamul românesc cu HAR din spațiul COSMIC. Este o fericire să știi că trăieși într-o

Țară cu Domnia SA, să vorbești aceaiși limbă, și cel mai IMPORTANT să-i asculți creația

pe viu - la spectacolele din Chișinău. EUGEN DOGA este atât de BUN în ceea ce

COMPUNE, încât mii de tineri ai acestei Țări Mari și Frumoase încep VIAȚA de Familie

sub dansul divin al DOMNIEI SALE. Vă mulțumim mult, este puțin spus. Plecăm capul,

ochii și sufletul în fața Dvs. EUGEN DOGA în semn de RECUNOȘTINȚĂ. Iar pentru cei

ce acum citesc aceste fericiri omenești, le spun că cel mai frumos compliment din viața

mea spus de un mare profesor din Transilvania, a fost următorul: noi suntem foarte buni

în multe, dar numai voi moldovenii îl aveți pe ... Ștefan Cel Mare, Eminescu și Doga”.

Asea Timuş, dr. în agricultură, conf. univ. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)

http://moldova-suverana.md/article/zece-curiozitati-din-opera-si-biografia-compozitorului-academician-eugen-

doga_16514
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