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IN MEMORIAM

Poet, prozator, dramaturg, 

eseist, traducător
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„Proza şi dramaturgia sunt ale unui poet, dat fiind deficitul de substanţă epică şi 

construcţie dramaturgică, recuperat însă de sentimentul dramaticităţii vieţii. Dotat 

cu inteligenţă şi spirit de observaţie şi umor, Busuioc reprezintă tipul rar de scriitor 

„urban” care valorifică cu predilecţie un material de viaţă rural. Proza sa refuză 

relatarea domoală moldovenească, fiind dinamică, „cinematografică”, eseistică şi 

având nerv ironic.[...]”

CIMPOI, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Ed. a 2-a, rev. şi adăugită, Chişinău :  Editura 

ARC, 1997, p.184. ISBN 9975-61-020-X. 



TABEL CRONOLOGIC

• 1928, 26 octombrie – În satul Codreanca, judeţul Orhei într-o familie de învăţători se naşte Aureliu Busuioc.

• 1935-1939 – Urmează cursurile Şcolii primare de aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală Eparhială din Chişinău.

• 1939-1944 – Termină clasele 1-4 la Liceul „Alecu Russo” din Chişinău.

• 1944-1948 – Absolveşte Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” din Banat, România, aici ia şi

bacalaureatul.

• 1948-1949 – Frecventează Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni din Sibiu.

• 1949 septembrie - 1950 ianuarie – Lagărul sovietic de filtrare de la Sighet.

• 1950 – Student la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Filologie.

• 1955 – Debutează cu cartea pentru copii „La pădure” şi volumul de poezii satirice „Prafuri amare”.
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• 1966 – Publică romanul „Singur în faţa dragostei”, ecranizat la Moldova-film.

• 1969 – Debutează în dramaturgie cu piesa „Radu Ştefan Întâiul şi Ultimul”, pusă în scenă la Teatrul

„Luceafărul” de Ion Ungureanu.

• Autor al mai multor scenarii de film: „Călătorie în april”, „Singur în faţa dragostei”, „Vreau să cânt”,

„Moldova noastră”, „Strugurii care aduc fericirea”, „Stăpânii pământului”, „Cursa”.

• Traduce din literatura rusă şi universală, din operle scriitorilor Alexandru Blok, Anton Cehov, Nicolai

Gogol, Alexandr Puşkin, Alexandr Griboedov, Maxim Gorki, Mihail Şolohov, O’Henry, Sándor

Petöfi, George Gordon Byron, William Shakespeare.

• Piesele „Şi sub cerul acela...” şi „Toate trei anotimpurile văd lumina rampei” au fost montate pe scena

Teatrului Naţional, la Teatrul „Luceafărul” din Chişinău, la Teatrul „Vasile Alecsandri” din Bălţi.

• 2012, 9 octombrie – Se stinge din viaţă.
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FUNCŢII

• 1950 – Depanator-radio la un atelier din Chişinău.

• 1952-1954 – Redactor la Editura de Stat a Moldovei.

• 1954-1957 – Colaborator la ziarul „Moldova socialistă”.

• 1957-1959 – Redactor-şef adjunct la revista satirică „Chipăruş”.

• 1959-1960 – Redactor-şef la revista „Scânteia leninistă” şi la ziarul „Tânărul leninist”.

• 1960-1962 – Redactor-şef la ziarul „Tinerimea Moldovei”.

• 1977-1987 – Secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
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PREMII ŞI DIPLOME

• 1974 – Laureat al Premiului Tineretului din fosta URSS „N. Ostrovski”.

• 1984 – Maestru Emerit al Artei.

• 1996 – Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova.

• 2000 – Ordinul Republicii Moldova.

• 2002 – Diploma de Exelenţă în Arte a Fundaţiei Soros Moldova.

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



VOLUME DE POEZIIOPERA

„Poezia lui Areliu Busuioc numai la prima vedere este o suită de 

zâmbete...de glume...de paradoxuri sau parodii... La o lectură adecvată, 

însă, ea se dovedeşte a fi o meditaţie originală asupra vieţii, înainte de 

toate asupra sufletului omenesc plin de taine şi de mistere...”

CIOCANU, Ion. Aureliu Busuioc. In: Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adolescenţilor : Dicţ. biobibliogr.,

Ed. a 2-a, rev. şi compl. Chişinău : Editura Prut Internaţional. 2004, p. 50. ISBN 9975-69-646-5.





ROMANE



DRAMATURGIE

„Arta de romancier a lui Busuioc e arta punerii în lumină a

ridicolului, a paradoxului, prin alternarea situaţiilor

contrastante, prin însuşirea unor paranteze uşor persiflante, 

dar cu un caracter buf frapant.[...]”

Mihai CIMPOI



OPERA PENTRU COPII

Cartea pentru copii „Sfredeluş” (2009, Editura Prut Internaţional), a fost cartea

surpriză la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia a XIII-a.

„Atracţia permanentă a lui Aureliu Busuioc pentru universul mirific al 

copilăriei... Îl determină să plăsmuiască în mod special şi câteva lucrări 

pentru copii, care denotă inteligenţă, isteţime, umor..., se disting printr-o 

cunoaştere adâncă a psihologiei „spirituale” a ştrengarului...”

DOLGAN, Mihail. Aureliu Busuioc. In: Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adolescenţilor : Dicţ.biobibliogr.

Ed. a 2-a, rev. şi compl. Chişinău : Editura Prut Internaţional. 2004, p.50. ISBN 9975-69-646-5. 



PREZENŢE ÎN ANTOLOGII



AURELIU BUSUIOC

TRADUCĂTOR OPERA ÎN LIMBA RUSĂ

Operele au fost traduse în germană, 

cehă, spaniolă, bulgară.

OPERA ÎN LIMBA FRANCEZĂOPERA ÎN LIMBA ENGLEZĂ



REFERINŢE CRITICE





„Poet liric şi umorist-satiric, autor de cărţi incitante pentru copii, nuvelist

lesne distingibil dintre cultivatorii genului, Aureliu Busuioc s-a afirmat

plenar prin multa sa producţie romanescă, lăsând uşor în urmă pe cei mai

fideli romancieri din generaţia sa Ion C. Ciobanu, Ion Druţă, Vladimir 

Beşleagă şi Mihail Gh. Cibotaru, concurând activ cu mai tinerii confraţi

prozatori Nicolae Esinescu, Dumitru Matcovschi şi cu încă mai tinerii

Nicolae Popa, Ghenadie Postolache, Savatie Baştovoi, Dumitru Crudu ş.a.”

CIOCANU, Ion. Aureliu Busuioc – romancierul. In: Popas analitic în proza

contemporană. Chişinău : Lumina, 2015, p. 29. ISBN 978-9975-65-389-3.



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



PREZENŢE ÎN CALENDARUL 

BIBLIOTECARULUI ŞI CALENDARUL 

NAŢIONAL

DESTIN

Am vrut să-mi fiu şi frunza şi tulpina,

Şi rădăcina cântecului iară,

Dar n-a crescut copacul în afară

Şi n-a oprit în foşnetu-i lumina.

Ori am greşit c-am vrut cântarea toată?

Meşteşugind podoabe prea sărace

Mă trec ascuns în tot ce-am vrut a face

Şi nu voi face poate niciodată.

Cântări latente! Cui să răsunaţi

Când n-am aflat-o cheia ce vă scoate?

Voi numai mie unuia-mi furaţi

Minutele şi liniştile toate.

Pământ născut, descresc la fel – pământ,

Cuprins întreg în tot ce-am vrut să cânt.

BUSUIOC, Aureliu. Punct. Chişinău : Ştiinţa, 2007. 

p.96. ISBN 978-9975-67-312-9.



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





PREZENŢE ÎN INTERNET
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