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Biografie

Sergiu Puică s-a născut la 11 august 1956, 

în comuna Selişte, Nisporeni. A studiat la 
Colegiul republican de Arte Plastice „A. 
Plămădeală” din Chişinău (Şcoala Republicană 
de Arte Plastice “I. Repin”, 1975).

Ilustraţii la peste o sută de cărţi artistice şi 
manuale, coautor la şase ABC-uri. A lucrat în 
calitate de scenograf în teatre, la Filarmonica 
de Stat şi la Palatul Naţional; redactor artistic
la Editura “Lumina”; colaborator la revisele:  
”Alunelul”, ”Satiricon”, ”Chipăruş”.

Actualmente: pictor-ilustrator, caracaturist.



 Diplomant al mai multor concursuri naţionale şi
internaţionale de caricatură şi cărti pentru copii.
Menţiuni:
 1990, 1992, 1995, 1997,1998 – Diplome ale saloanelor             
internaţionale şi naţionale de carte pentru copii; 
 2003 – Premiul I, Festivalul Naţional al Umorului; 
 2004 – Pemiul I, Concursul “Caricatura contra corupţiei”; 
 2004 – Diploma “Andersen”;
 2005-2006 – Saloanele de carte pentru copii;
 2008 – Premiul special, Salonul Naţional al Caricaturii de 
Presă;
 2009-2010 – Premiul II (caricatură), Concursul de 
fotografii şi caricaturi pe tematica drepturilor omului
 2011 – Premiul Ars longa, Salonul Internaţional de Carte



Expoziţii: 
 2000-2006 - expoziţii de grup în Moldova, România; 
 2004 – Festivalul Internaţional al Umorului “C. Tănase”,       

Vaslui, România; 
 2004 – Galeria “Sorin Postolache”, Bucureşti;
 2005 – Sala de Arte a Bibliotecii Naţionale, Chişinău;
 2005 – Expoziţia Clubului Caricaturiştilor Sentus,Chişinău
 2006 – Centrul expoziţional “Brîncuşi”, expoziţia    

jubiliară;
 2008 – Salonul Naţional al Caricaturii de Presă, sala de 

expoziţii IVAS Art Center, Galaţi
 2009-2010 – Salonul “EuroFotoArt”, Chişinău



Membru titular al Uniunii 
Artiştilor Plastici din 
Republica Moldova 
(2001); 

Cofondator al Clubului 
Caricaturiştilor  “Sentus” 
din Chişinău (2004).

21 ianuarie 2005, Chişinău, expoziţia Clubului 
Caricaturiştilor Sentus, unde au fost expuse 
lucrările caricaturiştilor Alex Dimitrov, Sergiu 
Puică, Serghei Samsonov, Victor Crudu şi 
Valeriu Ioniţoi. Multe caricaturi au reflectat 
diferite fenomene sociale negative cum este 
cenzura, corupţia etc. Acest eveniment a fost 
însoţit de lansarea suplimentului “Satiricon” 
al revistei Artiştilor Plastici din Republica 
Moldova “Atelier” cu sprijinul Transparency 
International Moldova



Grafică
“Sunt adeptul şcolii academice, al şcolii vechi, în care se 

lucra mult asupra compoziţiei” 
Sergiu Puică 



“Mă interesează aspectul psihologic al persoanei fizice, 
portretul. Cu o deosebită plăcere lucrez asupra portretului. 
Pot s-o fac săptămîni în şir, pînă îi găsesc nervul” 

Sergiu Puică



„Imaginile plastice de mare talent şi vigoare poartă amprenta
inspiraţiei indiferet de genul plastic în care sînt create” 

Eliza Vasilache, critic de artă



Caricatură

“Un maestru în domeniu 
ştie să facă legătura între 
cumsecădenie şi 
caricatura propriu-zisă”

Sergiu Puică

caragialehttp://www.personality.com.ro/caragiale_4.htm





„Sergiu Puică este un artist care 
priveşte lumea cu zîmbet. Nu poate fi
trecută cu vederea şi munca lui ca ilustrator
de carte, pentru că Sergiu Puică este şi
laureat al unor premii pentru ilustraţia de 
carte, pe care a facut-o cu desăvîrşire de-a 
lungul anilor”

Pictorul Tudor Zbîrnea,

directorul Muzeului de Arte Plastice din Moldova



Sergiu Puică – Ilustraţia de carte
“Ilustraţiile lui sunt nişte poveşti în imagini. Căci numai poveştile 

pot purta o asemenea încărcătură de bunătate, sinceritate, 
optimism, încredere în forţele proprii” Leo Bordeianu





“Apreciez aspectul poligrafic, grafic al 
unui volum. În cazul cărţii pentru 
copii, trebuie să ţii cont de cromatică. 
Dacă graficianul reuşeşte să 
potrivească gama de culori, atunci 
însăşi copiii însistă ca respectiva carte 
să fie cumpărată”

Sergiu  Puică 



Prima carte editată în grafia latină „DE CE şi ABC pentru băieţi 
isteţi şi fetiţe cu cosiţe”, autori Valentina Lungu şi Sergiu Puică. 
Cartea a văzut lumina tiparului în luna iunie 1989 într-un tiraj de 
10 mii de exemplare.



“Carte pentru bobocei“ de Arcadie Suceveanu, Valentina Lungu, 
Sergiu Puică (Editura Uniunii Scriitorilor, Chişinău)
a obţinut Premiul “Cartea anului” 1997, acordat de Ministerul
Culturii al Republicii Moldova la Salonul Internaţional de Carte 
pentru Copii, Chişinău
CARTEA ANULUI http://www.bncreanga.md/scp/Premii.htm



În 2004 la Congresul 29 al IBBY, care a avut loc în Cape 

Town, Africa de Sud, au fost introduse în lista celor mai 

bune cărţi din lume 2 cărţi pentru copii din Republica 

Moldova: nominalizarea „Autor” – Arcadie Suceveanu 

pentru cartea „Ştiuca la şcoală” (Editura „Prut 

Internaţional”), nominalizarea „Ilustrator” – Sergiu Puică 

pentru ilustraţiile la colecţia de dicţionare bilingve român-

francez, român-englez, român-rus, român-găgăuz, român-
bulgar (Editura „Princeps”).

http://www.bncreanga.md/pdf/cbc_fasc14.pdf



În anul 2004 pictorului i-a fost acordată Diploma 
Andersen de către Consiliul Internaţional al cărţii pentru 
copii din Cape-Town, Africa de Sud, pentru realizasrea a 
peste opt sute de desene la cartea “Primul meu dicţionar”



Premiul Carte pentru promovarea spiritului de
toleranţă acordat de Comisia Naţională a Republicii
Moldova pentru UNESCO –
Ioan Mânăscurtă şi Sergiu Puică pentru

colecţia bilingvă “Primul meu dicţionar” (român-

rus, român-ucrainean, român-bulgar, român-
găgăuz, român-englez, român-francez),
(editura Princeps, Chişinău),
la SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE PENTRU
COPII, EDIŢIA A VIII-A , Chişinău, 21-24 aprilie

2004 .









Colecţia «Micile Americi»



Colecţia «Micile Americi»



Colecţia «Micile Americi»



Colecţia «Micile Americi»



Colecţia “Micile Americi”



“Colaborez cu mai multe edituri şi, de mai mulţi 
ani, cu fidelitate, ilustrez revista «Alunelul»” 

Sergiu Puică
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“Pe  firmamentul artei plastice autohtone, 
fenomenul artistic Sergiu Puică reprezintă acel 
inedit, care în mod organic îmbină suflul 
sublimului şi grotescului – faţete proprii artei 
populare.

Publicul rămîne surprins de încercarea 
artistului de a împleti elementul tradiţional cu 
forme uşor hazardate, moderne sau chiar 
şocante uneori, în care grotescul se îmbină 
perfect cu mesajul cifrat” 

Cristina Porcesco
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