
VLADIMIR 

BABII

(7 ianuarie 1948 – 4 ianuarie 2016)

…itinerar prin viaţa şi activitatea pedagogului, doctorului

habilitat, conferenţiar universitar, omului de cultură ... 



…În ziua de 4 ianuarie 2016 a încetat subit din viaţă

Vladimir Babii, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar 

universitar de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie 

şi Artă a USARB. 

Ne-a părăsit unul din cei mai de seamă cercetători şi 

pedagogi performanţi în domeniile metodologiei cercetării

ştiinţifice şi creativităţii, organologiei, orchestraţiei, 

metodicii predării instrumentului, eficienţei învăţămîntului

muzical, teoriei formelor muzicale. 

…o expoziţie în incinta Bibliotecii Ştiinţifice, sala de 

împrumut Nr. 3 Documente muzicale, cu sufletul în lacrimi, 

cu inima alături de familia îndurerată, de fiica şi nepoţica 

pe care le adora…





Director de proiect, autor a peste 140 de titluri: 

monografii, cursuri universitare, articole ştiinţifice, 

ghiduri metodice, crestomaţii, traininguri

praxiologice, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, 

lucrări metodico-didactice, suporturi teoretico-

aplicative, curriculum universitare, coordonator

ştiinţific la teze de master şi licenţă, coordonator

ştiinţific la comunicările studenţilor şi 

masteranzilor, membrul comisiilor de evaluare, 

consiliilor ştiinţifice.



TRASEUL DEVENIRII

Sistemul Educaţiei muzicale din Republica Moldova are şansa de a avea

personalităţi devotate domeniului care contribuie neostenit, pe toate căile, la 

fortificarea fundamentelor culturale ale neamului prin intermediul valorificării

resurselor teoretice, metodice şi praxiologice ale procesului educaţional-artistic. În

această ordine de idei, putem menţiona şi aportul d-lui V. Babii, care, chiar după

absolvire în 1966 a  Şcolii Medii nr.1 din Camenca, deşi dotat cu capacităţi

deosebite, dar nu numai, alege a deveni student la Facultatea Pedagogia

Învăţămîntului Primar şi Cînt a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”.

Ion Gagim, 

dr. hab. în pedagogie, profesor universitar, 

Decan al Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie 

şi Artă 



„Aproape 45 de ani profesorul Vladimir Babii a

adus contribuţii valoroase la formarea învăţătorilor

de muzică şi la augmentarea activităţii de cercetare

ştiinţifică în Universitatea de Stat „A. Russo” din 

Bălţi, afirmîndu-se ca un profesionist polivalent, 

manager meticulos, creativ, promotor neobosit al

noilor idei muzical-educaţionale, cercetător de

anvergură la catedra Artă şi educaţie artistică”.
M. Tetelea, 

doctor în pedagogie,

şef catedră Artă şi educaţie artistică



PERSONAL: 
Născut la 7 ianuarie 1948 în s. Hruşca, raionul

Camenca, Republica Moldova.

Căsătorit: o fiică şi o nepoţică. 

Înmormîntat la 6 ianuarie 2016, Bălţi, Republica

Moldova.



TRASEUL PROFESIONAL

1966-1971. Şcoala Pedagogică „N. Crupskaia” din Călăraşi în calitate de profesor de acordeon, 

la Secţia de Muzică şi Învăţămînt Primar, diriginte al grupei anului întîi.

1973-2016 După serviciul militar, la invitaţia şefului catedrei de Muzică S. Croitoru, revine la 

Alma Mater din Bălţi.

Profesorul V. Babii, pentru care căutarea/inovarea este o paradigmă comportamentală

continuă, se încadrează în acest proces cu cea mai mare abnegaţie şi responsabilitate. 

Elaborează cursuri teoretice: Organologie, Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice; 

cursuri practicve: Orchestraţie, Metodica studiului şi predării acordeonului; cursul optional 

Creativitatea muzicală

De menţionat că fiecare din cursurile enumerate au o acoperire didactică necesară (curriculum 

disciplinar, curs/note de curs, proiecte de lecţii etc.). 



SECVENŢE MANAGERIALE 
Persoană competentă, tolerantă, 

exigentă şi profesionistă. 

Prodecan,

Şef catedră,

Membru al diverselor comisii/juriuri,

Metodist la practica pedagogică,

Conducător de teze de licenţă şi masterat,

Tutore al grupelor academice.

În fiecare din aceste şi alte ipostaze, Dumnealui a dat dovadă de un stil inedit, 

individualizat, pe alocuri ne-tradiţional, fapt care îi aduce succese şi rezultate

scontate. 

Vizavi de profilul profesorului V. Babii aşi mai menţiona că a fost un bun

familist, cetăţean şi patriot devotat educaţiei naţionale. 
I.Gagim

dr. hab. în pedagogie, profesor universitar, 

Decan al Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Artă 



„Aspectele teoretice ale cercetării erau iscusit îmbinate cu

cele practice: organizarea muncii experimentale, elaborarea şi 

publicarea materialelor metodice pentru profesori, elaborarea şi 

implementarea scenariilor televizate pentru orele de muzică la

Televiziunea Naţională. Din cei peste 30 de doctoranzi pe care i-am

ghidat, Vladimir este pentru mine unul deosebit prin întregul său

stil comportamental-ştiinţific şi uman”.

Ludmila Hlebnikova, 

dr. în pedagogie şi filozofie, IŞE din Kiev



STUDII: 

2009. Susţinerea tezei şi conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în

pedagogie



2009. După susţinerea tezei de dr. habilitat la Institul de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău (de

la stînga la dreapta: V. Babii, M. Vacarciuc, I. Gagim, N. Silistraru, V. Guţu, A. Cara, S. 

Cemortan, V. Mândîcanu, M. Babii, T. Bularga) 



2006-2008. Postdoctorand în sectorul Educaţie Tehnologică, Fizică şi Artistică a Institutului

de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău. Tema de cercetare:  Fundamente teoretico-praxiologice

ale eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor

1991. Conferenţiar universitar



1987. Susţinerea tezei de doctorat şi conferirea gradului ştiinţific de doctor în pedagogie



1983-1986. Doctorand la Institutul de Cercetări în Pedagogie din Kiev

1966-1971. Studii la Facultatea Pedagogie, Institutul Pedagogic de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi

1975-1979. Studii de specializare la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” 

din Chişinău, Instrumente populare

1955-1966. Şcoala medie

EXPERIENŢA ACADEMICĂ : 

2005-2016 Conferenţiar universitar la Catedra Instrumente Muzicale şi Metodică

2003 Conferenţiar universitar la Catedra Teorie şi Dirijat

1991-2003 Conferenţiar universitar la Catedra Instrumente Muzicale şi Metodică

1982-1990 Lector superior la Catedra Instrumente Muzicale şi Metodică

1973-1982 Asistent la Catedra Instrumente Muzicale



FUNCŢII:

2005-2011. Şef de Catedră instrumente muzicale şi metodică

2004-2005. Şef de Catedră teorie şi dirijat

1987-1991. Prodecan, Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală

1973-1975. Secretar al organizaţiei comsomoliste a I.P.S.B. „A. Russo” 

STAGII ŞTIINŢIFICE: 

2007. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău, Sectorul Educaţie artistică, fizică şi

tehnologică

2006 . Universitatea Naţională din Cernăuţi „Iurii Fedikovici”, Facultatea de Învăţămînt

Primar şi Muzică

1982. Pedagogie muzicală, Institutul Pedagogic de Stat „Alexei Gorki” din Kiev, Facultatea de

perfecţionare a cadrelor didactice din sistemul de învăţămînt universitar

Limbi cunoscute: română, rusă (avansat), franceză, ukraineană, polonă (elementar) 



Orchestra de fanfară a şcolii de opt ani din s. Hruşca (Camenca). 

V. Babii (al doilea din stînga), interpret la bariton. 

ACTIVITATEA ARTISTICĂ (PREMII, DIPLOME): 



1968. Laureat al Concursului Orpheus pentru cea mai bună interpretare instrumentală

(acordeon), premiul I 

1969. Debutează în echipa TVC a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”

1970. Debutează ca autor de cîntece de estradă în cadrul festivalului studenţesc Gaudeamus-70

1968 -1970. Laureat al festivalurilor de muzică

corală din oraşele Vilnius (Lituania),

Riga (Letonia)  şi Tallinn (Estonia)

1972-1973. Muzician, interpret la acordeon –

prim în Ansamblul de Cîntece şi Dansuri

al Armatei Sovietice

(Eberswalde-Finow, Germania)



1972-1973. Evoluează ca artist-interpret în cadrul a circa 360 de concerte, inclusiv festivaluri

din oraşele: Berlin, Dresden, Frankfurt an der Oder, Karl-Marx-Stadt, Cottbus, Eisenach, 

Olympisches Dorf

1973. Laureat al  Festivalului de Muzică Patriotică din Berlin (Germania), acordeonist în

orchestra Ansamblului de Cîntece şi Dansuri al armatei



• Seminarul republican al cadrelor didactice din învăţămîntul universitar Повышение методического 

уровня и эффективности учебного процесса в высших учебных заведениях МССР, 1 dec.1984, Ch.

•  Seminar Unional ştiinţifico-practic. Целостный процесс эстетического развития личности, 18-21 

aprilie 1989, Herson, Ucraina

•  Conferinţa republicană ştiinţifico-metodică, 9-10 octombrie 1990, Chişinău

•  Conferinţa Ştiinţifică Jubiliară Realizări şi deschideri ştiinţifice, 1995

•  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Învăţămîntul universitar din Moldova la 70 ani, Chişinău, 2000 

•  Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională Культурная полiтика в украiнi у контекстi свiтових

трансформацiйних процесiв : матерiали мiжнар науково-практ. конф. 12-13 грудня 2000 року, Киiв 

•  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Tradiţionalism şi modernism în educaţie, 28-29 mart., 2003, Ch.

•  Simpozionul Ştiinţific Internaţional Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală, 26 

mai 2004, Bălţi

•  Conferinţa Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Valorificarea realizărilor ştiinţifice – baza

dezvoltării durabile a economiei naţionale, 16 iunie 2004, Chişinău

•  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului

contemporan, 19-21 mai 2005, Bălţi

PARTICIPĂRI LA FORURI ŞTIINŢIFICE 



•  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: 

strategii, forme, metode, consacrată aniversării a 60-a de la fondarea Universităţii de Stat „A. 

Russo”, 5-7 octombrie, 2005, Bălţi

•  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Calitatea învăţămîntului superior – concepte şi strategii în

pregătirea cadrelor didactice, 12-13 octombrie 2006, Chişinău

•  Simpozionul Ştiinţific Internaţional Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, 

european, 2-3 noiembrie 2006, Chişinău

•  Seminarul Republican al metodiştilor Direcţiilor raionale şi orăşeneşti de învăţămînt Educaţie

Muzicală cu tema: Eficienţa educaţiei muzical-artistice, 17 august 2007, Chişinău

•  Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Probleme actuale ale teoriei şi practicii

evaluării în învăţămîntul modern, 15-16 noiembrie 2007, Chişinău

•  Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională Gîndirea ştiinţifico-practică modernă: realizări şi

perspective, 11-12 octombrie 2008, Chişinău

•  Conferinţa Internaţională Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări, 30-31 octombrie 2008, 

Chişinău



DIRECŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

CONCEPTUL EFICIENŢEI EDUCAŢIEI MUZICAL-ARTISTICE

MUZICOLOGIE: ORGANOLOGIE

CERCETAREA ISTORICULUI INSTRUMENTELOR MUZICALE

AUTOHTONE:

TOBA

DAIREA

BUHAIUL

FLUIERUL

TILINCA

CAVALUL

NAIUL

SURLA

BUCIUMUL

CORNUL



2004. Din tezaurul instrumentelor muzicale populare din Moldova



„Cercetarea Dlui Babii are nu numai valoare teoretică, ci poate fi şi

implementată în practica educaţional-artistică. În valoare aplicativă

sînt puse principiile de eficienţă a educaţiei muzical-artistice formulate

ca proactivitate, centrarea valorică, introdeschiderea artistică, 

creativitate, orientarea spre succes. Sînt generalizate şi demonstrate

experimental metodele, procedeele, tehnicile pedagogice în domeniul

vizat. Este elaborat diagnosticul nivelurilor de performanţă muzicală a 

elevilor. Concluziile făcute de autor şi recomandările

practice vor contribui la diversificarea metodelor, principiilor,

tehnicilor de educaţie muzicală a copiilor, la echilibrarea aspectelor

teoretice şi praxiologice în domeniu, la îmbogăţirea curriculei

disciplinare pentru cursurile universitare destinate pregătirii eficiente

şi la impulsionarea perfecţionării cadrelor

didactice de profil artistic”. Vladimir Axionov, 

dr. hab. în studiul artelor, 

prof. univ., prorector la AMTAP  

DESPRE CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ A DLUI V. BABII 



„Examinate ca sisteme complexe ale actului receptării (opera muzicală şi

receptorul), aceştia produc un sistem de ordin superior – educaţia

personalităţii proactive. Fenomen estetic şi capacitate a receptorului, 

proactivitatea obţine astfel şi calitatea de sistem educaţional. În acest sens, 

autorul cercetează şi sistematizează principiile şi condiţiile de devenire a 

proactivităţii vizavi de elevi,  în varia contexte educaţionale, rezultatele

teoretice ale cercetării conturînd şi noul concept de educaţie muzicală a 

elevilor. În final, s-a obţinut o idee teoretică cu multiple posibilităţi de aplicare

în sistemul actual al educaţiei muzicale, la nivel epistemologic, teleologic, 

conţinutal şi metodologic”. 
Vlad Pîslaru, 

dr. hab. în ped., prof. univ.,  

cercetător ştiinţific principal  

la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei



CONDUCĂTOR DE PROIECT





http://www.cnaa.acad.md/files/atte

station-

commission/meetings/hotarirea_at

_2-4_05-04.2012.pdf

COMISIA DE ATESTARE

http://www.cnaa.acad.md/files/attestation-commission/meetings/hotarirea_at_2-4_05-04.2012.pdf














Imnul Liceului „Ion Creangă” / versuri : I. Axenti ; muz. : V. Babii // Crenguţa. – 2007. – Nr 1(2). – P. 2. 



Imnul Moldagrotehnica SA / cuv. Gh. Calamanciuc ; muz. :  Vladimir Babii ; Min. Industriei

şi Infrastructurii al Rep. Moldova. – Bălţi, 2007. – 2 p. 



COMISII DE EVALUARE



Babii, Vladimir. Copilul şi arta =  Ребенок  и  

искусство  / Vladimir Babii // Învăţămîntul

public. – 1987. – 28 noiemb.;  Народное  

образование. – 1987. – 28 нояб. 

Rec. la cartea: Мелик-Пашаев, А.А. Ступеньки  

к творчеству /  А.А.  Ме лик-Пашаев,  З.Н. 

Новлянская. – М., 1987. – 126 с. 

RECENZII

Babii, Vladimir. O carte de muzică / Vladimir Babii

// Învăţămîntul public. – 1983. – 2 febr.  

Rec. La cartea:  Методика  музыкального 

воспитания в детском саду: Учеб.  для  уч-ся  пед. 

училищ по спец. «Дошкольное  воспитание». – 2-е 

из д., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 271 с. 



Бабий, В. Творчество  

учащихся на 

внеклассных 

музыкальных занятиях 

// Сов.  педагог. – 1989. -

№.7. - Р. 8-16. - (În lb. 

arm.). 

PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE

Бабiй, Владимир. Творчiсть учнiв у позакласному

музикуваннш /  Владимир  Бабий //  Початкова 

школа. – 1987. - №3. – С.6-9. (на укр. яз.). 



Babii, Vladimir. Formarea deprinderilor de muncă

independentă : muzică / Vladimir Babii // Pedagogul

sov. – 1987. – Nr.2. – P.50-52. 
Babii, Vladimir. Foloşirea elementelor polifonice

în creaţia muzicală a adolescenţilor / Vladimir

Babii // Revista de pedagogie şi psihologie. - 1991. 

- Nr.1. – P.23-27. 



BABII, Vladimir. Principiul proactiviţii în 

educaţia muzical - artistică : abordare

teoretico – praxiologică // Artă şi educaţie

artistică : rev. de cultură, şt. şi practică

educaţională. - 2006. - Nr 2-3. - P. 86-93

BABII, Vladimir. Eficacitatea

profesorului- muzician în timpul unei ore 

academice // Artă şi educaţie artistică : 

rev. de cultură, şt. şi practică

educaţională. - 2007. - Nr 2. – P. 109-113



Babii, Vladimir                                                     

The success of artistic education: integration 

approache /  Vladimir Babii, Tatiana Bularga // 

Review of artistic education. - 2014. - Nr 7-8. -

P. 250-258.  

Babii, Vladimir                                                     

The intellectual dimension of the musical-

artistic performance / Vladimir Babii // Review 

of artistic education. - 2015. - Nr 9-10 - P. 91-96.



0

Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice

http://www.amtap.md/?page=seminarul_stiintific&lang

=1&number=38&p=3

BABII, Vladimir, BULARGA, Tatiana. 

Principiul educaţiei personalităţii proactive // 

Anuar Ştiinţific: Muzică, Teatru, Arte Plastice.

– 2010. – Nr 1-2. – P. 23

0

http://www.amtap.md/?page=seminarul_stiintific&lang=1&number=38&p=3


CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE

Бабий,  Владимир.  Музыкальное  творчество  как 

интегрирующий  фактор  личности  школьника / 

Владимир  Бабий,  Татьяна  Буларга //  Культурна  

полiтика в  украiнi у  контекстi свiтових

трансформацiйних процесi в :  матерiали мiжнар. 

науково-практ.  конф. 12-13  грудня 2000  року. –

Kиiв , 2001. – С.178-183 



http://ise.md/galerie-
foto/285-conferina-tiinific-
internaional-cu-genericul-
eficientizarea-nvmntului-
vector-al-politicilor-
educaionale-moderne.html

http://ise.md/galerie-foto/285-conferina-tiinific-internaional-cu-genericul-eficientizarea-nvmntului-vector-al-politicilor-educaionale-moderne.html


Babii, V. Dezvoltarea muzicală a preşcolarului / 

V. Babii, Tatiana Bularga // Didactica Pro. : Bul. 

de teorie şi practică educaţională. – 2002. – Nr 

5(15). - P. 45-48. 

BULARGA, Tatiana, BABII, Vladimir.

Dimension of musical creativity in „Siret-Prut-

Nistru” Euroregion // Educație prin artă / 

Coord. Marinela Rusu. – 2014.- p. 42.





1999, iunie : Participant la mişcarea

„Basarabenii recunăscători” prin 

confecţionarea Medaliei „Masca

mortuară a lui Eminescu” 



ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI MANAGERIALĂ



1999. V. Babii – Orchestra de acordeonişti cu 

partituri în aranjament propriu la conferinţa 

ştiinţifică şi de creaţie „Acordeonul la 170 ani”





2007. Participanţii Concertului de muzică vocală monitorizat de Catedra teorie şi dirijat



2007. După debutul imnului Colegiului „Ion Creangă” la 100 ani de la fundare (În faţa Teatrului Naţional 

„V. Alecsandri” din Bălţi) 





„A învăţa un muzician este cu neputinţă, însă a ghida

traseul autoinstruirii acestuia este datoria fiecărui pedagog”.

V. Babii

VLADIMIR BABII LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ



EVALUAREA CONTRIBUŢIILOR ŞTIINŢIFICE 

Vladimir 

Babii

h - index 2

g - index 2

hc - index 1

hI - norm 2



Google Academia

https://scholar.google.ro

/scholar?hl=ru&q=babi

i%2C+vladimir&btnG

=

https://scholar.google.ro/scholar?start=0&q=gagim,+ion&hl=ru&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?hl=ru&q=babii,+vladimir&btnG


BIblioteca Ştiinţifică

USARB

http://libruniv.usarb.md/

http://tinread.usarb.md:8

888/tinread/tinread.jsp

http://libruniv.usarb.md/


ORA USARB -

În Repozitoriul

electronic sînt 

integrate 

lucrările a 6

autori de la 

Catedra de 

Arte şi 

Educaţie 

Artistică.

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/


Biblioteca Naţională a RM

http://www.bnrm.md/index.php

Biblioteca Naţională a 

României

http://www.bibnat.ro/C%

C4%83utare-s130-ro.htm

http://www.bnrm.md/index.php
http://www.bibnat.ro/C%C4%83utare-s130-ro.htm


Biblioteca Congresului

https://catalog.loc.gov/vwebv/s

earch?searchArg=Babii%2C+

Vladimir&searchCode=GKEY

%5E*&searchType=0&recCo

unt=25&sk=en_US

https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchArg=Babii,+Vladimir&searchCode=GKEY^*&searchType=0&recCount=25&sk=en_US


Biblioteca Centrală 

Universitară Carol I,

Bucureşti

http://www.bcub.ro/catal

oage

http://aleph.bcut.ro/F/

?func=find-

b&find_code=WRD&l

ocal_base=CUT01&re

quest=gagim%20ion

Biblioteca Centrală

Universitară „Eugen 

Todoran” din 

Timişoara

http://www.bcub.ro/cataloage
http://aleph.bcut.ro/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=CUT01&request=gagim ion
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