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• Anatol Moraru s-a născut la 18 septembrie 1958 în satul Scumpia, raionul

Făleşti. 

• 2002 – prezent - lector superior pentru cursurile Istoria literaturii române

(secolul XX); Istoria literaturii universale (Romantism, Realism, Naturalism); 

Literatura comparată.

• 1986-1989 – doctoratul la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de 

Ştiinţe din Republica Moldova (profilul Literatura română contemporană).

• 1980-1984 – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Facultatea de 

Litere, specialitatea Limba şi literatura română).

• 1965-1975 Şcoala medie din Scumpia, judeţul Bălţi.

• 1989-2002 - lector universitar la Catedra Limba şi Literatura română.

• 2002-prezent, lector superior la Catedra Literatura Română şi Universală.

• 2005 – 2010 - redactor şef al revistei CONFLUENŢE BIBLIOLOGICE.

• 2000 - 2004 – redactor şef al publicaţiei periodice independente ACCENT 

PROVINCIAL.

• 1995 – prezent, redactor asociat al revistei SEMN.

• A efectuat stagii de documentare în România, SUA, Ungaria şi Rusia. 



Membru al uniunilor de creaţie:

• Membru al Uniunii Scriitorilor din România, 2012.

• Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, 2004.

Premii:

• Premiul Festivalului Internaţional Lucian Blaga, ediţia 2012, pentru 

întreaga activitate literară.

• Premiul Salonului Internaţional de Carte, Chişinău, 2012.

• Premiul de debut Cartea de Top a Salonului internaţional de carte, 

Chişinău, 2003.

• Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din Moldova, 2002.

• Premiul de debut al Fundaţiei Culturale Române, 2002.

www.usarb.md/index.php?id=953

http://www.usarb.md/index.php?id=953








OPERA LITERARĂ

Nou tratat de igienă (nuvele),

Editura „Gunivas”, 2002, distins

cu premiul de debut al Uniunii

Scriitorilor din Moldova, 2002 şi

Premiul de debut Cartea de Top

a Salonului Internaţional de

Carte, 2003.



Romanele scrise în ultimele două decenii

în Republica Moldova plasează în centrul

atenţiei viaţa înainte şi după perestroika

gorbaciovistă. Cele mai multe dintre ele au

caracter memorialistic şi autobiografic,

retrospectând atmosfera dogmatică şi

sufocantă a comunismului. Romanul lui

Anatol Moraru Turnătorul de medalii (Prut

internaţional, 2008) se înscrie în aceeaşi

tendinţă de a reflecta opresiunea şi lipsa de

libertate în comunism, dar într-un cadru

inedit în literatura de la noi, cel universitar.

(CORCINSCHI, Nina. Anatol Moraru :

“medalii” în alb şi negru. In: Revista ARGES,

2011, noiemb.)



Premiul Salonului Internaţional 

de Carte, Chişinău, 2012

„(Nu) Mă tentează” este un titlu care te

strigă de pe raft, te opreşte din zbuciumul

existenţial şi te pune faţă în faţă cu tine, cu

realitatea de o complexitate exacerbată.

Totodată, Anatol Moraru pare să anunţe că

monstrul sacru al literaturii a murit, că modul

superlativ e o imprudenţă, că metafora şi

literatura marilor clasici nu mai tentează.

(PILCHIN, Maria, „Nu mă tentează” de  

Anatol Moraru sau Cartea ca di(a)vertisment. 

In: Timpul, 2012, mai)



Ion Druţă este cu adevărat o

personalitate a literaturii din ţara

noastră. Creaţia lui Druţă este iubită şi

apreciată de cititorii de diferite vârste.

Copiii citesc Povestea Furnicii şi Balada

celor cinci motănaşi, adolescenţilor le

plac poveştile de dragoste din Frunze de

dor, cei maturi meditează citind Povara

bunătăţii noastre sau...Ultima lună de

toamnă.

MORARU, Anatol. Ion Druţă. Opera epică 

şi dramatică. Chişinău, 2010
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Redactor şef al publicaţiei periodice

independente ACCENT PROVINCIAL



PREZENŢE ÎN ANTOLOGII ŞI LUCRĂRI 

COLECTIVE











PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE 













REFERINŢE CRITICE

Lansat ca analist literar, dar

cochetînd şi cu poezia, în cel puţin două

cazuri (le-am şi afişat), pentru a-şi necăji

comilitonii liricoizi mai degrabă, Anatol

Moraru s-a înscris oarecum din mers, cu

un fel de pas lateral, în cel mai recent

pluton al prozei româneşti din Basarabia.

(LEAHU, Nicolae. Despre libera circulaţie a

mărfurilor intertextuale, pp. 3-9).





REFERINŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





... Anatol Moraru vine din lecturi, are o cultură

fundamentală pe care o pune permanent în

evidenţă cu o dezinvoltură admirabilă, evitînd cu

eleganţă excesele şi trivialul. Autorul are harul

replicii. Cine îi cunoaşte scrisul (nu atît de mult în

cantitate, dar, fără îndoială, cu personalitate

inconfundabilă şi cu mult curaj), îi remarcă

imediat marea disponibilitate în vederea ludicului.

(ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Totul despre el… In: Timpul, 

2004, 30 apr.)





PERSONALIA





REFERINŢE ÎN DICŢIONARE





http://www.bestseller.md/turnatorul-de-

medalii-de-anatol-moraru.html

http://ionurusciuc.wordpress.com/2009/01/15/turnatorulde-la-bolti/

http://www.poezie.ro/index.php/essay/1400

7636/index.html

RESURSE ELECTRONICE
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