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Argument

Literele bălţene, ieri şi azi vine să ne amintească că la nordul 
Republicii Moldova, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, flacăra 
ştiinţei filologice va arde veşnic. Lucrarea vine să prezinte informaţii cu privire 
la înfiinţarea Facultăţii de Filologie, documente care demonstrează apariţia 
acesteia, primii decani ai Facultăţii, primii şefi de catedră, primii lectori, primele 
catedre ş.a, pînă la reorganizarea acestora, dar şi materialele didactice care au fost 
publicate de foştii şi actualii profesori de la Facultatea de Litere. Evenimentele 
şi personalităţile evocate pe tot parcursul textului merită, pe bună dreptate, să 
se scrie despre ea, şi-mi afirm regretul că nu s-a făcut o astfel de încercare pînă 
astăzi. Lucrarea este consacrată profesorilor, studenţilor. Această lucrare este 
concepută din toamna anului 2013. Scopul lucrării noastre este de a realiza un 
expozeu asupra activităţii didactice, ştiinţifice a profesorilor, de a re/descoperi 
personalităţi în domeniul filologiei şi de a lăsa generaţiilor viitoare informaţii utile, 
dar şi materialele care îi vor interesa pe eventualii cititori – studenţi, profesori, 
rude – ai acestei scrieri. 

Această lucrare a fost propusă pentru a fi scrisă celor trei studenţi de la 
Facultatea de Filologie, grupa RG32Z: Noie Rotaru (responsabil de Catedra de 
limbă română), Olesea Comîş (responsabilă de Secţia de limbă rusă) şi Dumitru 
Gorbulea (responsabil de Catedra de literatură română şi universală). Am realizat 
cu succes sarcina propusă mie, dar cu regret ceilalți doi colegi nu au realizat 
sarcina propusă. Apropo, rămîne loc şi pentru cei care vor fi interesaţi de acest 
subiect, să completeze acest gol.

Lucrarea dată a fost dificilă pentru a fi scrisă. Subiectul nu a fost cercetat de 
nimeni. A încercat un profesor de la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi 
să facă o sinteză asupra problemei pe care trebuia s-o realizăm.

Împreună cu conducătorul ştiinţific Valentina Botnariuc, am întocmit un 
plan:

•	 să cercetăm fondul şi dosarele arhivei cu privire la subiectul nostru;
•	 să analizăm şi să selectăm ordinele rectorului cu privire la angajare şi 

concediere a profesorilor;
•	 să analizăm inventarele profesorilor de la secţia arhivei universitare;
•	 să selectăm ordinele rectorului cu privire la numirea în funcţie a decanilor 

şi şefilor de catedre;
•	 să analizăm şi să selectăm ordinele cu privire la deschiderea şi închiderea 

catedrelor, centrelor, laboratoarelor din cadrul Facultăţii de Filologie;
•	 să selectăm ordinele cu privire la menţiunile oferite de administraţia 

universităţii faţă de profesorii acestei facultăţi;
•	 să adunăm poze de la profesori, apoi să le selectăm;
•	 să intervievăm profesorii filologi-maeștri ai facultăţii.
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Un ajutor enorm a venit din partea Doamnei Valentina arhivarul, ne îndruma 
cum mai uşor să găsim informația. 

După realizarea acesei cărţi, am ajuns şi corigent. Ne-am convins pe tot 
parcursul lucrării, că unii profesori de la Facultate erau exigenţi, rîdeau cinic. Era 
foarte înjositor, atunci cînd cerșeam poze pentru carte. Unii profesori erau foarte 
receptivi, mai ales cei de la Catedra de slavistică, împreună cu şeful catedrei, 
şi unii profesori de la Catedra de literatură română şi universală, iar cei mai 
indiferenţi au fost profesorii de la Catedra de limbă română şi filologie romanică, 
aceştea fiind foarte orgolioşi. Pentru această lucrare, în care noi am depus multă 
străduinţă, muncă, am fost evaluaţi la sfîrşit cu nota nouă, dar ne-am consolat şi 
cu aceasta.

Pe parcursul cercetării noastre în Arhiva USARB, am descoperit foarte 
multe informaţii noi, pe care nu le-am găsit nicăieri. La Facultate, au studiat 
şi au activat profesori care mai tîrziu au devenit mari personalităţi în domeniul 
filologiei.

În această lucrare ne-am străduit să anexăm documente care confirmă 
veridicitatea acestor date, evenimente.

Conţinutul este structurat în următoarele compartimente: 
• Argument
• De la origini...
• Istoria Facultăţii de Filologie
• Structura Facultăţii de Litere şi titularii ei cu grade ştiinţifice                    

(2000-2013)
• Centre ştiinţifice
• Restructurarea facultăţii
• Titularii facultății de litere
• Viața profesorală (galerie foto)
• Viaţa studenţească
• Parteneriatul facultatea de litere - biblioteca științifică publicaţii 

periodice filologice bălțene
• Documente arhivare
• Inventarele şi dosarele profesorilor 
• De la catedra de limbă română (1945-2013) 
• Titularii de la secţia de limbă rusă (1945-2013) 
• Inventarele şi dosarele profesorilor
• Documente de arhivă 
• Cu drag, de la autor…
• Publicațiile autorului
• Referinţe bibliografice
Cu drag, de la autor… Ceea ce urmează a fi dat publicării este rodul unei 

munci asidue de elaborare, redactare, argumentare, documentare etc., pentru care 
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fapt îmi permit să mulţumim complicilor la cercetare.
 Suntem atraşi la lectură prin coperta ce reprezintă o fotografie a altor 

timpuri şi care ne intrigă la a afla mai multe, mai ales pe cei care şi-au făcut sau îşi 
fac studiile la universitatea bălţeană, pentru care aceasta reprezintă o alma mater 
de suflet, o cale spre eternitate, o „ piatră pentru templul” lor.

În perioada sovietică Catedrei de limbă română i-a fost schimbată sintagma: 
română în moldovenească. Ceea ce nu era corect. Această sintagmă a fost 
modificată oficial în anul 1991, cînd limba română a venit la ea acasă. Pe tot 
parcursul lucrării sintagma moldovenească am înlocuit-o conştient în română. 

Studenţii şi profesorii care au activat aici au format filologi. Ei sînt cei care 
au promovat imaginea universităţii din capitala de nord a Republicii Moldova, 
cei care nu s-au lăsat întinați de politica vremii şi au luptat cu peniţa şi cuvîntul la 
propăşirea cuvîntului frumos, a cuvîntului corect – a limbii literare.

 
„Ne amintim cu apreciere de străluciţii noştri profesori, însă cu 

gratitudine de acei profesori care au atins simţămintele noastre umane. 
Lucrurile ce trebuiesc a fi învăţate sînt în mod necesar o materie brută, însă 

căldura este elementul vital pentru creşterea plantelor şi a sufletelor copiilor”. 
Carl Jung

5



CUPRINS

ARGUMENT 3

MISIUNEA FACULTĂŢII DE LITERE 8

DE LA ORIGINI... 9

ISTORIA FACULTĂŢII DE FILOLOGIE (în fotografii) 18

DOCTORI HONORIS CAUSA AI UNIVERSITĂȚII DE STAT 

ALECU RUSSO DIN BĂLȚI 34

MANAGEMENTUL ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE LITERE 58

FACULTATEA DE FILOLOGIE DE LA ORIGINE PÎNĂ ÎN 

PREZENT (SCHEMĂ) 59

MANAGERII FACULTĂŢII 61

DECANI 61

ALEEA DECANILOR (1947-2013) 62

PRODECANI 63

CATEDRA  LIMBĂ  ŞI  LITERATURĂ (1945-1946) 64

ȘEFI DE CATEDRĂ 64

SECRETARELE DECANULUI 65

STRUCTURA FACULTĂŢII DE LITERE ŞI TITULARII EI CU 

GRADE ŞTIINŢIFICE (2000-2013) 66

RESTRUCTURAREA FACULTĂŢII DE FILOLOGIE 67

OPTIMIZAREA FACULTĂŢII DE FILOLOGIE 68

TITULARII FACULTĂȚII DE LITERE 74

VIAȚA PROFESORALĂ (galerie foto) 79

VIAŢA STUDENŢEASCĂ (galerie foto) 143

DIN ISTORIA CATEDREI DE LIMBĂ ROMÂNĂ ȘI 

FILOLOGIE ROMANICĂ 184

DIN ISTORIA CATEDREI DE LITERATURĂ ROMÂNĂ ȘI 

UNIVERSALĂ) 186

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ СЛАВИСТИКИ 187

6



CENTRE ŞTIINŢIFICE ÎN CADRUL FACULTĂȚII

LABORATORUL COŞERIU. EUGENIU COŞERIU 190

ЦЕНТР ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В 

МГЛУ 201

CENTRUL DE CULTURĂ BRITANICĂ 212

CENTRUL POLONEZ 214

CENTRUL „RUSSKII MIR” 217

CENTRUL FRANCOFON DE ACCES LA INFORMARE 220

CENTRUL FRANCOFON UNIVERSITAR 221

CENTRUL DE GERMANISTICĂ 223

CENTRUL METODIC GERMAN 225

CENTRUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ 227

CENTRUL GEORGIAN 228

CENTRUL IZRAIELIT 229

PARTENERIATUL FACULTATEA DE LITERE - 

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ 230

DOCUMENTE ARHIVARE (1945-2013) 252

TITULARII LE LA CATEDRA DE LIMBĂ ROMÂNĂ 285

TITULARII DE LA SECŢIA DE LIMBĂ RUSĂ 318

DOCUMENTE DE ARHIVĂ 334

VINIETE 425

PUBLICAŢII PERIODICE FILOLOGICE BĂLȚENE 436

PUBLICAȚIILE AUTORULUI 439

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 444

NOTE 445

CU DRAG, DE LA AUTOR… 446

LUCRUL DE CERCETARE ÎN ARHIVĂ AL STUDENŢILOR 

GRUPEI RG32Z (foto) 448

7



Misiunea Facultăţii de Litere este de a forma cadre didactice pentru 
învăţămîntul preuniversitar şi universitar, cercetatori în filologie, precum şi 
specialişti în jurnalism şi ştiinţele comunicării; asigurînd instruirea la nivel de 
licenţa, masterat şi doctorat. Facultatea îşi propune să valorifice moştenirea 
culturală şi ştiinţifică, să dezvolte tradiţiile culturale, artistice şi ştiinţifice, 
favorizînd îmbogăţirea reciprocă pe axele naţional-universal şi universal-naţional.
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DE LA ORIGINI...

 După finalizarea celui de-al Doilea război mondial, a fost deschis în partea 
de nord al ţării, în oraşul Bălţi, o instituţie de învăţămînt superior – Institutul 
Învăţătoresc de Stat din Bălţi1. Ţara noastră avea un dificit mare de cadre didactice, 
mai ales cu studii superioare. Profesorii şi altă intelectualitate care au activat 
aici au fugit peste Prut. În acest oraş provincial, în care se fierbea pe timpuri 
intelectualitatea, aceștea s-au retras peste hotare, ca să nu fie exilaţi de sovietici. 
Instituţiile de învăţămînt liceal şi teologic din Bălţi erau o celulă bălţeană. Aici,  
la Bălţi, au studiat şi au activat mari personalităţi ale filologiei – Eugen Coşeriu, 
Anatol Ciobanu, Maria Şciuca, Victor Mighirin, Anton Zencenco, Silviu 
Berejan, Valeriu Senic, Maria Lavric, Ion Ciornîi, Ion Evtuşenco, Ilarion 
Matcovschi, Eliza Botezatu, Elena Belinschi, Vitalie Marin, Larisa Bortă, 
Gheorghe Stog, Tatiana Suzanschi, Iulian Filip, Dina Stici, Elena Belinschi, 
dar şi discipolii lor – Gheorghe Popa, Grigore Cantemir, Zinaida Tărîţă, 
Nicolae Leahu, Elena Sirota, Maria Abramciuc, Valentina Botnariuc, Anatol 
Moraru, ş.a. 

Birocraţii tinerei Republici Sovietice au transferat cuibul intelectualităţii 
într-o mocirlă. Aceştea au închis instituţile de învăţămînt românesc şi le-au deschis 
pe tot teritoriul ţării pe cele sovietice. Au impus să studieze o limbă nouă, cu 
caractere străine. Oraşul se rusifică pînă în prezent. Diplomele obţinute de liceeni 
nu erau acceptate de birocraţii sovietici şi aceştea trebuiau să mai facă încă un an 
de şcoală. Din cauza aceasta, clădirile acestora au fost luate forţat. La Bălţi a fost 
deschisă o nouă instituţie de învăţămînt sovietic superior. Aceasta a fost deschisă 
în cele două edificii, total independente - Liceul de fete „Domniţa Ileana” şi Şcoala 
normală, care mai tîrziu a fost schimbată în Pedagogică „Boris Glavan”, două 
facultăţi ale noului institut. În blocul Liceului de fete, s-a aflat facultatea de Ştiinţe 
ale Naturii şi Geografie, iar în cel de-al doilea bloc al Şcolii normale, sovieticii 
au amplasat facultatea Istorie şi Filologie. Aceste două edificii de învăţămînt erau 
total diferite, prin conţinut şi formă. În primul, au studiat numai fetele, iar în al 
doilea, numai băieţii. Ele erau despărţite printr-un zid de piatră înalt, ca acel din 
Berlin. Acest zid era construit pe toată lungimea care ducea pînă la Catedrală. În 
anul 1962, în spatele ospătăriei se construieşte un nou bloc, blocul Facultăţii de 
Filologie. Pînă la finisarea blocului III, Facultatea mai avea un alt bloc, blocul din 
strada Artiom. Aici Facultatea a rămas pînă în anul 1968. Zidul a fost demolat în 
anii '56 ai secolului XX. În timpul Institutului Învăţătoresc, administraţia a făcut 
o poartă în mijloc prin care se trecea de la un bloc la altul. Pe teritoriul şcolii 
normale, pe timpul institutului, era construită o ospătărie, iar alături, în perioada 
românească, s-a sădit stejarul care apoi a devenit mare şi un simbol al facultăţii 
noastre. Acest stejar a fost sădit de directorul Şcolii normale, Victor Granevschi 
cu ocazia împlinirii a două decenii de la Unirea Basarabiei cu Patria mamă.

În blocul de Filologie, în spatele Şcolii normale, au rămas active 15 săli de 
1 Abreviatura instituţiei IÎSB.  
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clasă, laboratoare şi la parter biblioteca cu săli de lectură care în timpul de iarnă 
se încălzeau de la şeminee. Acestea erau în fiecare sală de studii, cu predestinație 
de cămin, pentru viitorii studenţi, au fost date cele trei săli ale demisolului. În anul 
1950, Comitetul executiv orăşenesc Bălţi a transmis în plus pentru cămine două 
case, în care s-au cazat 80 de studenţi.

Pe parcursul activităţii instituţiei superioare, s-au produs diverse reorganizări 
– din Institutul Învăţătoresc de Stat de categoria III în Institutul Pedagogic de Stat 
din Bălţi (1953)2, cea de-a a doua denumire i se conferă în anul 19593, în Institutul 
Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi4, iar cea de-a treia – în anul 19925, în 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi6.

În anul 1945, la Facultatea dată s-au înmatriculat la cele două secţii: limba 
română - 18 abiturienţi şi la Secţia limba rusă -24 de abiturienţi. La finele studiilor, 
în cele două secţii, au absolvit 17 studenţi. Cealaltă parte de studenţi au abandonat 
studiile sau au fost exmatriculaţi, unii din ei nu au ajuns la examenele de stat din 
careva motive, alţii au susţinut examenele repetat, unii au susţinut examenele în 
următorul an ş.a.m.d.

La 7 iulie 1946, se reorganizează Facultatea de Istorie şi Filologie7 în 5 secţii: 
limba şi literatura rusă, limba şi literatura moldovenească (română), istorie - cu 
predare în limbă rusă, istorie cu predare în limbă română şi limba engleză. Primii 
profesori ai acestor două secţii, română şi rusă, au fost: Maria Caralupa-Şciuca, 
B. Hriseliov, V. Marina şi la cea rusă – Gheorghe Taratin, Moisei Vaisman, Z. 
Avdeeva, Vera Bogdanova, I. Guterman. Cea de-a cincea secţie a funcţionat doi 
ani, pînă în anul 1948. Aceasta şi-a lăsat doar Catedra de limbă engleză. Apoi, la 
aceasta, se adaugă limbile franceza şi germana. Primul director al acestui Institut 
a fost Gheorghe Taratin. În anul 1946 s-a deschis o secţie nouă – limba engleză. 
Numărul studenţilor s-a mărit cu 43. În acest an încep să activeze trei catedre noi: 
marxism-leninism, pedagogie şi limba engleză. Tot în acest an se deschide Secţia 
cu frecvenţă redusă pentru aceste două facultăţi.

În anul 1947, iese prima promoţie de studenţi. Pe atunci, la facultate se studia 
2 ani. Pe parcursul activităţii sale, Facultatea de Filologie a suferit o metamorfoză, 
transformîndu-se din Istorie şi Filologie (1945) în Filologie (1953) şi, în sfîrşit, 
în Facultatea de Litere (2013). În interiorul facultăţii au activat diverse catedre, 
unele au dispărut, altele s-au comasat. 

De plăcere se putea studia la această instituţie superioară de învăţămînt. De 
la regimul român au rămas multe capodopere: grădina cu flori, blocul şcolii de 
2 Abreviatura  instituţiei în  IPSB. 
3 Prin Hotărîrea consiliului de Miniştri al RSSM, nr.169 din 24 aprilie, i s-a conferit numele lui  
   Alecu Russo
4 Abreviatura  instituţiei în  IPSARB.
5 În baza Hotărîrii Guvernului R.M. nr. 330 din 21 mai se reorganizează în  Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi.
6 Abreviatura  instituţiei în  USARB.
7 Ordinul nr.335 din 13.07. 1946.
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cîntăreţi, Liceul de fete „Domniţa Ileana”, estrada şi pavajul de la trotuare. Statul 
s-a străduit din plin să facă condiţii. De la început condiţiile au fost puţin stîngace, 
apoi acestea au devenit bune. Un continuitor al frumuseţii a fost rectorul Ion 
Borşevici. Din deplasări revenea cu proiecte noi, idei originale, care se realizau 
fără întîrziere. Prin iniţiativa Domniei sale a fost construită o fîntînă tradițională, 
o cuşcă pentru fazani, un teren de dansuri, vis-a-vis de institut un bloc de locuit 
pentru cadrele didactice. După spusele unor studenţi care au devenit profesori 
aici – Ion Vrabie, Grigore Carauş şi Elena Belinschi din acele timpuri, aici era o 
minune nemaipomenită. Această minune se afla între blocul doi şi cantină. Astăzi 
este bustul lui Alecu Russo.

O schimbare a blocului trei a fost şi construcţia unui haul metalic (vitrage) 
cu ferestre mari şi luminoase. Acesta a fost ridicat în anul 1976-1977. 

Peste drum de institut, pînă în anul 1962, a existat un scuar, care era 
înfrumuseţat cu bustul legendarului Boris Glavan. În anul 1981, bustul a fost re-
instalat la vreo zece metri de la intrarea în blocul administrativ (un alt bust al 
lui Glavan, nou). În locul scuarului celui verde s-au ridicat două blocuri: Centrul 
de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmaceutci cu studii medii şi 
blocul 8 al Facultăţii de muzică.8  

La facultate, de la origine au activat în structură două secţii – română şi 
rusă. Fiicare secţie a avut în structura sa următoarele catedre: prima catedră a fost 
una mixtă, numindu-se Catedra limbă şi literatură, iar în anul 1946, apar două: 
Catedra limba şi literatura moldovenească şi Catedra limba şi literatura rusă. 
Cămin pentru studenţii Facultăţii de istorie şi filologie a servit demisolul pînă 
în anul 1964, cînd s-a construit căminul „Luceafărul”. Pe parcursul a 58 de ani, 
Facultatea şi-a schimbat de trei ori sediul. Primul sediu a fost Şcoala pedagogică, 
apoi blocul actualului Colegiu de medicină (1962) şi cel de astăzi din curtea 
Universităţii, din faţa vechiului stejar şi havuz. Primul director pe instruire al 
acestor două facultăţi era Nikolai Borodavkin.

În anul 1954, de la Institutul Pedagogic de Stat din Chişinău a fost transferată 
Facultatea de Limbi străine cu secţiile – limba engleză, limba franceză şi limba 
germană. Aceasta face parte din Facultatea de Filologie pînă în anul 1957. Din 
anul 1957, aceasta devine independentă pînă în anul 2013. Din anul 2013 este 
parte componentă a Facultăţii de Litere. Tot la Facultatea de Filologie, în anul 
1958, se deschide o nouă secţie – clasele primare şi muzică, cu 5 ani de studii. În 
anul 1959, la această secţie se deschide un profil nou – limba şi literatura rusă şi 
cînt.

Din 11 octombrie 1956, la Facultatea de Filologie, la secţia zi, se încep a 
primi studii duble – limba şi literatura română şi limba străină, iar în august 1958, 
limba şi literatura română şi limba şi literatura rusă. În anul 1960, se deschide o 
facultate nouă, Facultatea de Pedagogie care a fost transferată de la Facultatea de 
Pedagogie a Institutului Pedagogic din Chişinău.

Pentru îmbunătăţirea situaţiei în agricultură din URSS, studenţii a celor 
8 Anul 1962.
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3 facultăţi, care existau în anul 1958, au plecat la lucru la ţelină în Republica 
Kazahstan. Acolo studenţii noştri au demonstrat că pot munci. 

De la începutul activităţii sale, Catedra de limba şi literatura română a fost 
una mixtă, incluzînd și cea rusă. Doar în anul 1946, acestea se despersează şi 
devin independente. În anul 1945, la această catedră activau 3 profesori de limbă 
şi literatură română (Maria Şciuca, Marina V. F. şi Hriseliov B. I.) şi 5 la secţia 
de limbă rusă (Taratin G. A., Vaisman M. M, Avdeeva Z. G., Bogdanova V. 
N., Guterman I. S.). Profesorii de limbă română au predat la cursurile speciale 
ale acestor secţii. Predarea profesorilor a disciplinii limbii şi literaturii române 
în acea perioadă era prost monitorizată, din cauza lipsei manualelor, curriculei, 
posobii. Unic material didactic a servit manualul şcolar de clasele V-VII, care şi 
acesta nu era bun.

În anul 1953, Secţia cu frecvenţă redusă a Secţiei de istorie a fost transferată la 
Institutul pedagogic din Chişinău, iar secţia de Geografie – la Institutul pedagogic 
din Tiraspol. Dar în anul 1954, IPSB a fost comasat cu Institutul Învăţătoresc 
din Soroca, iar la cel din Tiraspol a fost transferată Secţia de limbă şi literatură 
română. Studenţii au fost transferaţi la Bălți. Aceasta s-a produs pînă în anul 1955. 

Solemnitatea inaugurării bustului lui Alecu Russo s-a desfăşurat în prima 
jumătate a zilei de 17 octombrie 1970.

Pînă în anul 1981, la Facultate au activat 2 prodecani. A fost redusă funcţia 
celui de-al doilea prodecan.9 Tot în unitatea Facultăţii apare o unitate nouă, stajor-
cercetător10. În anul 1983, se reduce unitatea de lingvist la Catedra de limbă și 
literatură română -1983.11 În anul 1987, Catedra de metodica predării limbii ruse 
se transformă în Catedra de metodică şi practică a limbii ruse.12 În anul 1989, se 
deschide Laboratorul metodelor intensive, în care devine şef doctorul conferenţiar 
Gheorghe Stog13. În anul 1990, se deschide o specialitate nouă – Limba română 
pentru alolingvi.14 Tot în acest an apare secţia Limba română contemporană – 
şef secţie Gheorghe Stog. 15 Tot aici se va deschide Secţia de limbă română în 
şcoala alolingvă pe lîngă Catedra de limbă şi literatură română16. În anul 1991, 
se comasează Catedra de metodică şi cursul practic al limbii ruse cu Catedra 
limbă rusă şi lingvistică generală, astfel formînd Catedra limbă rusă şi lingvistică 
generală17. 

În anul 1983-1984, se construieşte o comasare a demisolului din blocul doi. 
Acesta la rîndul său se măreşte. Iar în anul 1987, se construieşte şi anexa din faţa 
9 Ordinul nr.101-P  din 17. 02.1981.
10 Ordinul nr. 395-P  din 30 08.1982.
11 Ordinul nr. 317-P  din 12 07.1983.
12 Ordinul nr. 5487 din 19. 08.1987.
13 Ordinul nr. 5398  din 18 09.1989.
14 Ordinul nr. 5- 276  din 10 07.1990.
15 Ordinul nr. 5- 276  din 10 07.1990.
16 Ordinul nr. 05- 276 din  10. 07.1990.
17 Ordinul nr. 5- 208  din 19 06.1991.
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blocului doi. În anul 1996, demisolul, care a fost abandonat, este dat în chirie 
sub restaurant. Patru ani s-a reparat acest restaurant. Acesta a primit numele de 
„Gaudiamus” şi şi-a deschis larg uşile în anul 2000, activînd pînă în anul 2012. 

În anul 1959, la Facultatea de Filologie are loc o reorganizare. Facultatea 
de Filologie se împarte în două - Facultatea de Filologie şi Facultatea Limbi 
străine.18 În anul 1991, se deschide o secţie de literatură în baza Catedrei de limbă 
şi literatură română19. Tot în acest an, se deschide Secţia de limbă română şi 
latină, limbă română şi limbă rusă.20 În anul 1993, se deschide Secţia de literatura 
română, şef secţie Maria Şleahtiţchi,21 în anul 1993 – Secţia de limbă română, şef 
secţie Ion Matcovschi22. În anul 1993 – la Catedra de limbă şi literatură română 
activau 2 secţii - limba română şi literatura română. 

În anul 1993, se deschide Secţia de limbă şi literatură ucraineană în cadrul 
Catedrei de literatură rusă şi universală23. 

În anul 1994 – apare Catedra de limbi slavone şi literatură prin comasarea 
Catedrei de literatură rusă şi universală24. În 1994 – Valerii Vorobcenco, membru  
al Catedrei de limbi slave şi literatură este numit şeful Secţiei limbă şi literatură 
ucraineană.25 În anul 1995 - Catedra de limbă română aplicată26. În anul 2000 
se deschide Catedra de literatură română şi universală27 şi Catedra de limbă 
română. Pînă în anul 2000 existau 2 secţii: Secţia de literatură română şi Secţia 
de limbă română. În anul 2002 – Gheorghe Popa este fondatorul laboratorului 
„Metode intensive de studiere a limbii române” .28

Un giuvaer care înfrumuseţează faţa blocului de Filologie este stejarul. El 
a fost sădit de Victor Granevschi, directorul Şcolii normale din Bălţi în anul 1937. 

În anul 1964, apare un nou bloc, blocul Facultăţii de Filologie. În ansamblul 
acestei construcţii s-a construit o nouă cantină, mai mare, mai luminoasă. 

La Bălți au studiat, pe timpuri, Eugeniu Coşeriu, Anatol Ciobanu ş.a. Aceste 
mari personalităţi au dat nucleul Facultăţii de Filologie. Aceste personalităţi au 
absolvit mai apoi Facultăți de Filologie. Au devenit cei mai mari lingvişti ai 
R. Moldova cît şi pe arena internaţională. Aici s-au format ca personalități și 
specialiști, savanţi în domeniul lingvisticii şi literaturii – Gheorghe Popa, Aurel 
Scobioală, Iulian Filip, Maria Şleahtiţchi, Maria Curtescu, Nicolae Leahu, Anatol 
Moraru ş.a.
18 Ordinul nr.715 din 07. 10.1959.
19 Ordinul nr.5- 407  din 24 09.1991.
20 Ordinul nr.5- 407  din 24 09.1991.
21 Ordinul nr.8- 396 din 29 10.1993.
22 Ordinul nr.8- 396 din 29 10.1993.
23 Ordinul nr.05- 60 din 31. 03.1993.
24 Ordinul nr.5- 122 din  05. 07.1994.
25 Ordinul nr.5- 296 din  24. 10.1994.
26 Ordinul nr.05- 259  din  19. 10.1995.
27 Ordinul nr.05- 141  din  31. 05.2000.
28 Ordinul nr.05- 432 din  04. 10.2002.
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Pe lîngă Catedra de limbă şi literatură română, începînd cu anul 1948, 
funcţionau trei cercuri studenţeşti: două disciplinare (limbă şi literatură) şi unul 
literar-creator (literaturno - tvorceskii). Cu succes activa cel de-al treilea. Mulţi 
din participanţii acestui cerc au devenit jurnalişti ai revistelor republicane. 

În faţa Facultăţii au început să apară şi alte diamante, havuzul şi bustul 
lui Alecu Russo. Havuzul a fost săpat în anul 1964, odată cu ridicarea blocului 
de Filologie. Bustul lui Alecu Russo a fost ridicat în urma unei idei a şedinţei 
cercului literar „Luminiţa” din anul 1969-1970, la care au participat pe atunci 
studenţii – Valentin Jitaru, tinerele talente studenţeşti de la noi – Iulian Filip, 
Gheoghe Calamanciuc, Ion Caţaveică, Ion Berghia, Nelu Salahoru, Haralampie 
Dilion, Mircea Mitric ş.a

O amprentă deosebită şi-a lăsat şi fostul rector Ion Borşevici, cel care a 
apreciat ideea membrilor Cercului literar „Luminiţa“ de a instala bustul poetului 
Alecu Russo şi care a acceptat materializarea acestuia. La această şedinţă la care 
a fost invitat rectorul de atunci Ion Borşevici, se hotărî să facă un apel către toată 
studenţia bălţeană, ca fiecare să sacrifice cîte 1 rublă pentru edificarea bustului. 
Autorul bustului a fost Igor Kozlov, absolventul Colegiului de Arte Plastice din 
Chişinău. Solemnitatea inaugurării s-a desfăşurat în prima jumătate a zilei de 17 
octombrie 1970. 29

În prezent, pe lîngă Catedra de limbă română şi filologie romanică 
funcţionează Laboratorul intercatedral de Studii filologice „Eugeniu Coşeriu” 30 
şi două centre, Centrul de cultură georgian31, Centrul de cultură israelian32, iar 
pe lîngă Catedra de literatură română şi universală funcţionază alte trei centre 
– Centrul de cultură poloneză, Centrul „Русский мир”, Centrul de cultură şi 
civilizaţie ucraineană.

Titularii celor 3 catedre desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică şi didactică, 
elaborînd noi cursuri, publicînd monografii şi dicţionare, studii şi manuale, ghiduri 
didactice, participînd activ la procesul de perfecţionare a calificării cadrelor 
didactice. La Catedra de literatură română şi universală sînt cei care editează 
Noua revistă filologică şi revista literară Semn, două publicaţii recunoscute pentru 
efortul lor de înnoire a limbajului critic şi artistic, dar şi pentru împunerea unor 
metodologii interpretative adecvate schimbărilor ce intervin în spaţiul literar 
naţional şi universal. Îmbinînd cercetarea şi predarea, membrii Catedrei de 
literatură română şi universală sînt apreciaţi scriitori, 5 dintre ei fiind membri ai 
Uniunii scriitorilor din Moldova şi 3 membri ai Uniunii scriitorilor din România 
şi ai PEN Clubului Internaţional. 
29 Popa, Iulius. Universitatea de  Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 60. Chişinău, Editura Litera, 2005, p. 
    65.
30 a.f. 2010.
31 a.f. 2013.
32  a.f.  la 01.09.2010. Director: David Mamistvalov, iar şeful filialei Bălţi - Ina Moşcovici (tel.: 
     069511281)
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1950. Bălţi. Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi.                                      
Corpul central. Imagine: Arhiva de Stat a R.M.
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1962. Bălţi. Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din  Bălţi.                                                       
Corpul central. Imagine: Arhiva de Stat a R.M.

16

2010. Universitatea de Stat„Alecu Russo” din  Bălţi. Corpul central. Imagine internet



1934. Bălţi.  Blocul central al Liceului 
„Domnița Ileana”

1983. Bălţi.                                   
Institutul pedagogic                         

„Alecu  Russo”.                                              
Corpul Central.                

Imagine: Arhiva de Stat a R.M.

2013. Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. 

Corpul administrativ 

2013. Bălţi.  Blocul central al 
USARB
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ISTORIA  FACULTĂŢII DE FILOLOGIE 

Fostul sediu al Şcolii  Normale. Anii 30 ai sec. XX
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Facultatea de Istorie şi Filologie în fostul sediu al Şcolii  Normale (1945-1962)

2013. Corpul II al USARB
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Anii 70-80. Corpul II al USARB. Vedere din curte.                      
La primul nivel se afla Biblioteca Științifică universitară. 

2013. Corpul II al USARB. Vedere din curte.                      
Sediul Facultății de Științe Reale. 
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2013. Corpul II al USARB. Sediul Facultății de Științe Reale. Vederi din interior. 
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2013. Corpul II al USARB. Sediul Facultății de Științe Reale. Vederi din interior. 
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Corpul II al USARB. Sediul Facultății de Științe Reale. Vederi din interior. Ieri 
Catedra de limbă şi literatură română, astăzi Catedra de fizică
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Primul cămin universitar al  Facultăţii  de Istorie şi Filologie
(1945-1962)

Demisol, ex-cămin (vedere din interior)
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1962-1968. Bălţi. Corpul II al Facultății de Filologie din str. Artiom101 A. Astăzi - 
Colegiul de Medicină

1964. Bălţi. Noul corp de studii (III) al Facultății de Filologie
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1964. Bălţi. Noul corp de studii (III) al Facultăţii de Filologie
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1970. Bălţi. Corpul III al Facultăţii de Filologie
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2013. Corpul III al Facultăţii de Filologie
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În culuarul corpului III

Perla care înfrumuseţează acest 
corp - bustul lui Alecu Russo, poet, 
prozator, eseist, memorialist și critic 

literar român (originar din Basarabia), 
ideolog al generației de la 1848 
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Corpul 4 al Facultăţii de Litere 
din 2013 (ex-blocul Facultății de Limbi și Literaturi Străine)
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2010. Bălţi. Sala senatului. Învestirea  dlui Gheorghe Popa de către ministrul  
Educaţiei, Leonid  Bujor, în funcţie de rector al Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din  Bălţi. Autor: Ion Uruşciuc

2010. Bălţi. USARB. Sala senatului. Autor: Ion Uruşciuc
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DOCTORI HONORIS CAUSA                                                                               
ai Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălți1

1 Deţintori ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membrii de  Onoare ai Senatului / Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. şt.; alcăt: E. Scurtu, M. Fotescu; red.-coord. E. Harconiţa; red. 
şt. Gh. Popa; design/tehnored. S. Ciobanu.- Bălţi, 2008.- 203 p.: fot.- (Doctor Honoris Causa).- 
ISBN 978-9975-931-31-1: 120.00. [on-lyne], [accesat pe 06.05.2014] 

1998. Sala Senatului. Conferirea Titlului onorific Doctor Honoris Causa al 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi Academicianului Eugeniu Coșeriu.                     
De la stînga la dreapta: Nicolae Filip, Eugeniu Coşeriu, Silviu Berejan şi Anatol 

Ciobanu. Imagine: BȘ USARB

Eugeniu Coșeriu, Lingvistică, 1998; Silviu Berejan, Lingvistică, 1999; Ion Ciornîi, 
Lingvistică, 1999; Anatol Ciobanu, Lingvistică, 1999; Dumitru  Irimia, Lingvistică, 2005;              

Eliza Botezatu, Literatură, Critică literară, 2005
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2005. Sala Senatului. Conferirea Titlului onorific Doctor Honoris Causa a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi Academicianului Dumitru Ieremia și Elizei Botezatu. 

De la stînga la dreapta: Dumitru Irimia, Nicolae Leahu, Maria Şleahtiţchi, Eliza 
Botezatu, Nicolae Filip. Imagine: BȘ USARB

2005. Bălţi. Sala senatului. Conferirea Titlului onorific Doctor Honoris Causa al 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi Academicianului Dumitru Ieremia și 
Elizei Botezatu. De la stînga la dreapta: Maria Şleahtiţchi, Eliza Botezatu, Nicolae 

Filip, Dumitru Ieremia. Autor: Ion Uruşciuc
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L A U D A T I O1

 cu prilejul conferirii titlului 
de DOCTOR HONORIS CAUSA 

dlui prof. Eugeniu COŞERIU (1998) 

Mult stimate Profesor Eugeniu Coşeriu, 
Mult aşteptatul nostru Eugeniu Coşeriu, Doamnelor, 

Domnişoarelor şi Domnilor, Onorată asistenţă,

Azi fericirea a venit şi la Bălţi, la universitatea 
noastră: a sosit în vizită Ambasadorul Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Limbii Române de pe toate 

meridianele globului: Eugeniu Coşeriu. El este în urbea noastră, în lăcaşul care-l 
aşteaptă de ani şi ani… 

Stilistica unui simplu Laudatio îmi va permite oare să vi-l prezint pe unul 
din curajoşii basarabeni, care n-a cedat niciodată în faţa greutăţilor, începînd cu 
anii ’40 încoace, a aspirat cum poate aspira un mihăilean, perseverînd în filozofie, 
lingvistică romanică şi germanică, lingvistică generală şi în istoria lingvisticii, 
ca, mai apoi, să se înscrie în cohorta marilor lingvişti, devenind în cele din urmă 
Regele Măriei Sale – Lingvistica? 

Domnule Profesor, ştim bine că Universităţi şi Centre universitare de pe toate 
continentele globului v-au acordat acest mare titlu onorific universitar de Doctor 
Honoris Causa. Numărul lor este impunător, aliteraţiile şi sonoritatea numelor 
sînt impozante: Montevideo şi Sant-Juan, Tampere şi Bucureşti, Cordoba şi 
Santiago... Vă rugăm, Domnule Coşeriu, să acceptaţi şi dulcea denumire de Bălţi, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, în speranţa că veţi accepta-o, chiar dacă o 
facem mai cu întîrziere. Structura unui Laudatio cere măcar cîteva file biografice 
în ordinea lor cronologică. Nu vom face-o din simplul motiv că a făcut-o deja 
domnul academician Silviu Berejan în mai multe studii.

Omagiatul Universităţii noastre este un lingvist, un teoretician prin excelenţă, 
un adept consecvent al limbilor romanice, în general, şi al limbii române, în 
particular, este un adversar deschis al idealismului extremist în ştiinţa limbii, dacă 
e să reluăm această formulă-caracteristică ce aparţine academicianului Silviu 
Berejan. 

Ştim că lingvistul Coşeriu este autorul a peste 600 de lucrări (articole, co-
medii, reflecţii, monografii, studii, traduse în zeci de limbi de circulaţie mondială). 
Din acest tumult am putea desprinde denumiri fără de care nici un doctorand, nici 
un student, nici un filolog n-ar izbuti să se descurce cu eficienţă în problematica 
lingvistică: „Lecţii de lingvistică”, „Sincronie, diacronie şi istorie” s.a.

1 Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului. Bălţi: Bibl. Şt. 
USARB, 2008, pp. 9-12.
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Miracolul lucrării „Introducere în lingvistică”, publicată pentru prima dată 
în 1951, rămîne încă a fi descifrat, însă un lucru este cert: este o carte făcută 
din mare dragoste pentru studentul filolog nu numai din Montevideo, ci pentru 
studenţii care au venit să vă salute azi, în aceste momente. Cartea îşi păstrează 
integra sa valoare, fapt singular în epoca noastră... (Din spusele lui Juan M. Lope 
Blanch), ea rămîne sursa inepuizabilă întru devenirea şi nemurirea iubitorului de 
Cuvânt şi alchimia acestuia. 

Dacă ar fi să parafrazăm un gînd ilustru al moralistului francez Jean de La 
Bruyère „Il y a de certaines choses dont la mediocrite est insupportable: la poesie, 
la musique, la peinture et le discours public”, apoi am conchide: graţie lucrărilor 
Dlui Coşeriu, graţie raţionalismului lingvistic şi a bunului gust pentru veridicitate, 
mediocritatea a cedat şi va ceda în continuare, chiar şi aici la noi. 

Istoric şi filozof al limbii, poliglot care îşi ocupă locul bine meritat în 
clasamentul lor, profesorul Coşeriu şi azi lansează idei, teorii, platforme, reflecţii, 
care trec meridianele, fiind apoi preluate de şcoli, Centre pentru a fi popularizate 
şi dezvoltate. 

E. Coşeriu încă din anii tinereţii accede la o viziune generală unită asupra 
experienţei şi cunoaşterii umane, bazată pe integrarea şi depăşirea unor premise 
esenţiale de critică transcendentă kantiană, dialectica hegeliană şi fenomenologia 
husserliană. 

E. Coşeriu are o concepţie unitară, absolut proprie asupra naturii esenţial 
creative a limbajului, a potenţialului nelimitat şi a locului acestuia printre celelalte 
activităţi „libere” ale omului. 

Am urmărit mai multe interviuri pe care le-aţi acordat multor reviste de 
specialitate şi am găsit răspunsuri originale şi pline de vervă şi autenticitate 
ştiinţifică la cele mai controversate probleme, să zicem despre „primatul istoriei”, 
despre „istorie în raport cu sincronia şi diacronia” etc. Dar răspunsul cel mai 
original şi cel mai onest la mult duruta şi mîhnita întrebare „De ce aţi plecat din 
Basarabia?”, acest răspuns aţi dori să mai fie odată amplificat, pentru cei ce se 
pretind curioşi la acest capitol: 

Eu nu am părăsit niciodată Mihailenii, ci m-am ridicat deasupra lor pentru 
a ajunge să spun lumii că vin din Mihailenii Basarabiei. 

Din numărul enorm de probleme lingvistice şi literare abordate de ilustrul 
savant E. Coşeriu, noi am selectat doar una: Limbaj şi Poezie în orizonturile 
coşeriene. Pornind de la ideea că limbajul constituie o activitate liberă a omului 
ce-şi are baza în acea ştiinţă originară, despre care vorbeşte şi Husserl, fondatorul 
ştiinţelor fenomenologice ca bază a ştiinţelor culturii, E. Coşeriu observă că 
activităţile libere sînt percepute în sensul de activităţi creatoare. 

Din multitudinea de definiţii referitoare la limbaj, definiţii care nu reuşesc 
să cuprindă în totalitatea lor forţele radioactive ale cuvîntului, Coşeriu constată 
că toate aceste definiţii, deja cunoscute „limbajul este un instrument ce serveşte 
la intercomunicare”, „limbajul este un sistem de semne”, „limbajul este o 
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funcţie socială”, „limbajul este o facultate simbolică”, „limbajul este o activitate 
a spiritului”, „limbajul este o creaţie perpetuă” etc., fac apel la una sau la alta 
dintre caracteristicile sale fundamentale, fără a-l defini integral, astfel încît aceste 
definiţii devin complementare şi interdependente. 

„Unele din formulările de mai sus consideră limbajul în relaţiile şi 
determinările sale exterioare, altele îl consideră în realitate şi structura sa 
intrinsecă, altele îl definesc în realitatea sa „obiectivă”, pur fenomenologică, 
altele implică consideraţii teleologice; unele încearcă să răspundă la întrebarea 
cum se produce?, altele la întrebarea cum se prezintă?, iar unele mai ambiţioase 
la întrebarea ce este limbajul?”. 

Cu această ultimă întrebare ce se adresează esenţei ajungem la problematica 
fundamentală a limbajului pentru că limbajul este esenţa în efortul de cunoaştere 
a lumii.

O să ne permitem o mică abatere de la ritualul dictat de această frumoasă 
ocazie, în speranţa că omagiatul nostru, Domnul profesor Coşeriu, o va accepta. 
Un cuvînt de simpatie, dacă vreţi de dragoste al filologilor, lingviştilor, literaţilor 
pentru colegii Dumneavoastră, ai noştri, mult stimaţi profesori, care ne fac onoare 
universităţii noastre şi sînt prezenţi la ceremonie: Domnul Dr. ing. Vitalie Belousov 
(Institutul Naţional de Inventică din Iaşi), Domnul Dr. profesor Dumitru Ghiţu 
(Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată).

Mult stimaţii noştri, veşnica corelaţie „Liricii şi Fizicienii” este mereu 
viabilă - o dovadă în plus în contextul nostru. Azi casa ne este plină, curiozitatea 
mai aprinsă, spiritul mai excitat. Vorba blîndului nostru poet Grigore Vieru mă 
ajută mai bine şi mai exact să-mi redau gîndul: 

O, neamule, Tu, 
Adunat grămăjoară, 
Ai putea să încapi 
Într-o singură icoană. 
Printr-un miracol, sosiţi din diferite colţuri ale lumii, ale ţării, ne-am întîlnit, 

ne-am regăsit, pentru că, unindu-ne toate eforturile ştiinţifice, umane să fie în cîştig 
studentul de azi, specialistul şi conducătorul ţării de mîine. Sperăm că aplauzele 
ce le auziţi din partea membrilor Senatului Universităţii, profesorilor, studenţilor, 
liceenilor, a tuturor celor prezenţi în sală să Vă convingă unanimitatea noastră cu 
prilejul conferirii titlului de Doctor honoris causa.

Dr. hab. Ion MANOLI
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L A U D A T I O2

cu prilejul conferirii titlului
de DOCTOR HONORIS CAUSA 
dlui acad. Silviu BEREJAN (1999)

Mult stimate Domnule Rector magnificus,
Stimaţi membri ai Senatului universitar, 

Onorată asistenţă, Doamnelor şi Domnilor,

Din categoria personalităţilor, a căror activitate 
ştiinţifică s-a materializat în monografii, studii, 
articole, comunicări, recenzii, avize, cronici, teze 
etc., altfel zis, s-a materializat în idee şi expresie 

validă, face parte şi membrul titular al Academiei noastre republicane, Directorul 
Institutului de Lingvistică al A.Ş.M., Silviu Berejan, savant de talie internaţională, 
pilastru de nădejde şi diriguitor iscusit al ştiinţei lingvistice din republică, sfetnic 
şi îndrumător al novicilor, om de înaltă cultură şi ţinută civică.

E în afara oricărui dubiu că dl S. Berejan e un remarcabil om de ştiinţă, 
cunoscut nu numai în republică, dar şi în comunitatea lingvistică internaţională. 
Suportul unei atare afirmaţii rezidă, în primul rînd, în însăşi opera ştiinţifică a lui 
S. Berejan, diversă sub aspectul problematicii abordate, impunătoare sub aspectul 
cantităţii şi profundă sub aspectul calităţii. Cele circa 400 de publicaţii (inclusiv 3 
monografii, 4 dicţionare, 6 manuale) demonstrează cu prisosinţă că cercetătorul S. 
Berejan, neîncercat de ambiţii vane şi evitînd tentaţia de a merge pe căi bătătorite, 
dă preferinţă chiar din start aporiilor lingvistice, manifestă curajul de a părăsi 
punctele de vedere tradiţionale, vădeşte cutezanţa de a emite opinii eterodoxe 
şi, nu în ultimă instanţă, acribie filologică, propunînd soluţii judicioase privind 
complicate probleme de lingvistică generală, romanistică, lingvistică comparată, 
lexicologie, semasiologie, lexicografie, gramatică, stilistică, istorie a limbii ş. a.

Despre contribuţia substanţială la studiul fenomenelor glotice şi despre 
individualitatea gîndirii lingvistice a prof. S. Berejan ne vorbesc anumite realităţi 
de care nu orice lingvist a avut parte: citarea abundentă a lucrărilor editate, 
recenzarea lor în literatura de specialitate (de exemplu, la timpul apariţiei lor, 
numai monografiile Contribuţii la studiul infinitivului moldovenesc şi Echivalenţa 
semantică a unităţilor lexicale s-au bucurat de 29 de recenzii şi prezentări în 
literatura de specialitate: 22 – în limba „moldovenească” şi 7 – în alte limbi: 
franceză, germană, română, rusă, ucraineană), invitarea frecventă la diverse 
întruniri ştiinţifice, participarea directă la manifestări unionale (din fosta U.R.S.S.) 
şi internaţionale, aprecierile elogioase ale ideilor lansate de Domnia Sa în lucrări 
2 Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului. Bălţi: Bibl. Şt. 
USARB, 2008, pp. 25-32.
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de referinţă sau în vasta corespondenţă pe care a purtat-o de-a lungul anilor cu 
lingvişti din diferite ţări, solicitările scrise sau orale de „a-şi da părerea” sau de a 
se reţine „numai pentru o clipă” în mijlocul celor ce au îmbrăţişat ca principală 
preocupare lingvistica (aceştia roind în jurul Domniei Sale ca în grădina lui 
Akademos). Ştia ce ştia conaţionalul nostru nepereche în lumea ştiinţei mondiale 
E. Coşeriu care, în avizul de susţinere a candidaturii lui S. Berejan la alegerile 
pentru titlul de membru plin al Academiei de Ştiinţe din Moldova, menţiona: 
„Meritele dlui Berejan în domeniul lingvisticii sînt incontestabile şi unanim 
recunoscute în ştiinţa naţională şi internaţională. Dl Berejan este astăzi savantul 
cel mai de seamă din Republica Moldova în acest domeniu şi, anume, atît în ce 
priveşte lingvistica generală (mai ales semantica), cît şi în ce priveşte lingvistica 
românească, atît sincronică, cît şi diacronică” („Denumirea limbii noastre e cea 
ştiută de toată lumea – română”. Dialog: Alexandra Bantoş – Silviu Berejan // 
Limba Română, 1995, nr. 3, p. 59).

Acad. S. Berejan s-a născut la 30 iulie 1927 într-o familie de învăţători 
modeşti, „obişnuiţi învăţători de şcoală românească”. Calea de muncă, parcursă 
de prof. S. Berejan, începe imediat după absolvirea Universităţii de Stat din 
Chişinău (1952), cînd este lăsat la catedra de limbă „moldovenească” pentru 
specializarea de mai departe la doctorantură, pe care o termină, susţinînd în 
1956 teza de candidat în filologie (teza de doctor în filologie o susţine în 1972 la 
Institutul  de Lingvistică al A.Ş. din U.R.S.S.). Funcţionînd un timp pe post de 
lector universitar, dl S. Berejan trece prin concurs la postul de colaborator ştiinţific 
superior la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură Moldovenească al A.Ş. din 
R.S.S.M, apoi activează pe post de secretar ştiinţific al institutului (1958), şef de 
sector (1961), şef de secţie (1978), Director al Institutului de Limbă şi Literatură 
(1987), Director al Institutului de Lingvistică (1991).

Pe lîngă faptul că a participat la elaborarea unor opere colective (dicţionare, 
manuale, studii), dl S. Berejan a ţinut cursuri de lingvistică la Universitatea de Stat 
din Chişinău, la Institutul Pedagogic din Tiraspol şi timp de zece ani la Institutul 
Pedagogic „A. Russo” din municipiul nostru (titlul ştiinţifico-didactic de profesor 
i-a fost conferit dlui S. Berejan în 1979 de Universitatea bălţeană).

În literatura de specialitate din Moldova s-a scris şi s-a vorbit deja cu 
diverse oсazii despre activitatea ştiinţifică a acad. S. Berejan, dar s-a făcut acest 
lucru, cu preponderenţă, în baza lucrărilor publicate în republică (monografii, 
dicţionare, manuale, studii din reviste şi culegeri, articole de cultivare a vorbirii, 
de popularizare a ştiinţei, de publicistică etc.). Cu alte cuvinte, s-a scris şi s-a 
vorbit despre o activitate ce s-a desfăşurat, cum se zice, „în văzul publicului larg”. 
Dar, afară de aceasta, a existat şi există o activitate lingvistică, cunoscută doar 
unor cercuri de specialişti şi desfăşurată, mai ales, în afara republicii – ale cărei 
rezultate, dacă ar fi scrupulos „adunate”, ar cuprinde şi ele, indiscutabil, multe 
sute de pagini. Anticipînd înşiruirea unor date de ordin cronologic şi geografic, 
a unor nume de localităţi şi de personalităţi, putem susţine, fără exagerare, că 
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S. Berejan ar rămâne în istoria lingvisticii, şi nu numai a celei româneşti, chiar 
dacă travaliul lingvistic al Domniei Sale s-ar fi constituit doar din articole, teze, 
rezumate, referate, rapoarte, comunicări, cronici, luări de cuvînt, publicate în 
literatura de specialitate de peste hotarele Moldovei.

Începînd cu primele teze (Литературный язык и его лексическое бо-
гатство) apărute în limba rusă (Cernăuţi, 1958) şi cu primul articol (Asupra 
prepoziţiei a cu infinitivul) apărut în limba română în revista Cercetări de lingvistică 
(Cluj, 1958) şi terminînd cu ultima comunicare (Transferul de sens ca procedeu 
discursiv) ţinută la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului (Suceava, 
1999), numele lingvistului basarabean S. Berejan „va poposi”, de-a lungul anilor, 
pe paginile mai multor publicaţii lingvistice de prestigiu din Est şi din Vest. E 
un caz unic în republica noastră cînd un lingvist să fi participat la atîtea întruniri 
ştiinţifice (din republică şi din fosta Uniune) şi la atîtea foruri internaţionale 
(congrese, colocvii, simpozioane, conferinţe, seminare, consilii, sesiuni, şedinţe 
de lucru, „mese rotunde”), precum e unică şi geografia de desfăşurare a acestor 
manifestări.

Dl S. Berejan e solicitat, de timpuriu, nu numai să participe în calitate de 
raportor la diverse manifestări, dar şi să îndeplinească, concomitent, în cadrul 
întrunirilor ştiinţifice, diferite funcţii: secretar de secţie, preşedinte de şedinţe, 
moderator. De exemplu, încă în 1967, conduce la Conferinţa unională de 
romanistică de la Mensk, împreună cu reputatul lingvist rus R. A. Budagov, secţia 
„Probleme de tipologie a limbilor înrudite”.

Personal a fost de mai multe ori animatorul şi organizatorul unor atare întruniri 
(de exemplu, al Simpozionului unional „Probleme teoretice de semantică şi de 
reflectare a acesteia în dicţionarele monolingve”, 1979; al Conferinţei ştiinţifice 
„Limba română este numele corect al limbii noastre”, 1995; al Colocviului 
Internaţional „Lecturi coşeriene”, 1998 ş. a.).

Acad. S. Berejan a contribuit substanţial la pregătirea de noi cercetători în 
domeniul lingvisticii. Domnia Sa a fost conducător ştiinţific (la 17 doctoranzi, 
inclusiv la 4 doctoranzi bălţeni), consultant ştiinţific (la 5 competitori, inclusiv la 
2 competitori bălţeni), referent oficial (la 15 teze de doctor şi de doctor habilitat, 
inclusiv la 2 teze ale bălţenilor pretendenţi la grad ştiinţific), autor a cîteva zeci de 
avize la disertaţii şi rezumate ale disertaţiilor.

Cu toate că nu ne-am pus drept scop să trecem în revistă numeroasele 
aprecieri ale specialiştilor privind aportul considerabil al prof. S. Berejan la 
studierea multiplelor aspecte ale limbii ca obiect de cercetare ştiinţifică, totuşi 
considerăm oportun a invoca doar încă una din aceste aprecieri. Cunoscutul lingvist 
rus (ulterior, Director al Institutului de Limbă Rusă din Moscova) Iu. N. Karaulov, 
membru corespondent al A.Ş. a U.R.S.S., încă în 1976, analizînd elaborarea 
noţiunii de sistem lexico-semantic în lingvistica sovietică, menţiona că „după 
lucrările lui Şcerba, Vinogradov, Smirniţki, Budagov, Ahmanova, următoarea 
etapă în dezvoltarea lexicologiei naţionale a fost determinată de două momente: în 
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primul rînd, de amploarea şi succesele importante ale lucrului lexicografic în ţară; 
în al doilea rînd, de rezultatele considerabile obţinute în domeniul teoriei (aici 
şi mai departe evidenţierile ne aparţin – Gh. P.) – atît în direcţia dezvoltării de 
mai departe a noţiunii de sistem lexico-semantic (lucrările semnate de Ufimţeva, 
Şmeliov, Berejan ş. a.), cît şi în direcţia aplicării unor noi metode de cercetare în 
lexicologie” (Ю. Н. Караулов, Общая и русская идеография, Москва, 1976, p. 
12). Este o apreciere de care nu s-au învrednicit prea mulţi lingvişti de la periferia 
fostei Uniuni Sovietice, căci, precum se vede, după ce numeşte şapte lingvişti ruşi 
de mare prestigiu din Moscova şi Sankt- Petersburg, autorul le alătură, ca om de 
ştiinţă ce a contribuit în mod real la dezvoltarea teoriei lexicologice naţionale, şi 
un lingvist român din Chişinău!

În unul dintre interviurile sale S. Berejan face următoarea confesiune: „<…> 
nu regret totuşi viaţa trăită, căci, la urma urmei, am studiat şi mi-am apărat, cît 
şi cum am putut, limba neamului. Şi asta vreau s-o afirm acum, înspre apusul 
vieţii, deschis: am iubit întotdeauna limba şi neamul şi anume aceste sentimente 
mi-au insuflat energie şi putere de rezistenţă” („Denumirea limbii noastre…”, p. 
60). Aceste „sentimente”, indiscutabil, cunoscute prea bine vigilenţilor nu numai 
de la Chişinău, dar şi de la Moscova, nu i-au împiedicat pe savanţii de bună-
credinţă (ne referim la perioada de pînă la 1989) să-l aleagă membru al diferitelor 
foruri academice din fosta Uniune („Consiliul de lexicologie şi lexicografie”, 
„Consiliul de teorie a lingvisticii sovietice” ş. a.), precum nu i-au împiedicat să-l 
admită în calitate de participant la o serie de manifestări nu numai unionale, ci 
şi internaţionale, cum au fost Congresele X, XII şi XIV ale lingviştilor (de la 
Bucureşti, Viena, Berlin), Congresele XII-XIV şi XVII de lingvistică şi filologie 
romanică (de la Bucureşti, Québec, Napoli şi Aix-en-Provence), Congresul III 
european de lexicografie (de la Budapesta) ş.a. Poate şi Domnia Sa încearcă 
astăzi un sentiment de nedumerire: cum de a reuşit să treacă peste impedimentele 
ridicate de regimul timpului? Am spus „poate”, deoarece nativul „chiparos” (or S. 
Berejan, conform zodiacului, face parte din această categorie) supravieţuieşte în 
mod firesc în condiţii care altora li s-ar fi părut de nesuportat.

Consemnările de mai sus ar putea fi completate cu încă un moment, nici pe 
departe lipsit de importanţă: în pofida restricţiilor nedeclarate, dar caracteristice 
perioadei de intimidare de pînă la 1989, prof. S. Berejan întreţinea permanent 
legături ştiinţifice (prin schimb de scrisori, cărţi poştale, reviste, extrase, cărţi) cu 
o serie de lingvişti din diferite ţări. Nu cumva acest „moment” şi nu „sentimentele” 
de care am amintit mai sus au întîrziat metodic avansarea în posturi, alegerea 
în rîndurile membrilor academiei şi, în genere, medalierea remarcabilului nostru 
lingvist? (dacă ne referim la perioada, în special, de pînă la anii ’90, avem tot 
temeiul să ne întrebăm şi noi ca N. Esinencu: „Cine i-o fi purtînd medaliile?”). De 
fapt, despre aceste „întîrzieri“ ne împărtăşeşte ceva chiar Domnia Sa: „Lingvistica 
de la noi, cea care se încadra în «Frontul ideologic», m-a ţinut mereu în tagma 
celor neagreaţi de puterea oficială şi m-a obligat să accept în tăcere mulţi ani la 
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rînd că româna din Moldova Sovietică este altceva decît româna din celelalte 
regiuni româneşti, strecurînd numai în subsidiar ideea că e tot română <…>. Şi 
încă ceva: dacă aş lua-o tot în lingvistică de la început, aş prefera să fiu apreciat 
exclusiv de specialişti, nu de şefi (prin prisma politico-ideologică)” (ibidem, p. 
60). O doleanţă nevinovată, deşi e rostită cu regret şi durere! În contextul celor 
spuse, cititorii ar mai trebui să ştie suplimentar că, în genere, acad. S. Berejan e 
un om – şi acest lucru îl pot confirma fără ezitare toţi cei care îl cunosc – care 
manifestă indiferenţă faţă de calomnii sau suspiciuni, iartă atitudinea ingraţilor 
sau a celor recalcitranţi la adevărul ştiinţific, pentru că „să se ia la harţă meschină 
cu oamenii neştiutori, rău intenţionaţi sau, pur şi simplu, necinstiţi în acţiuni nu 
are nici un rost” (ibidem, p. 59). Lesne se poate conchide că omul şi savantul 
S. Berejan a însuşit de minune preceptul napoleonian: „Oamenii pot fi nedrepţi 
cu mine, îmi este suficient că sînt nevinovat”. În numele dreptăţii, s-ar cuveni 
să aducem lumină în ceea ce priveşte recunoaşterea/nonrecunoaşterea oficială a 
meritelor acad. S. Berejan. Vom face acest lucru reproducînd in extenso observaţiile 
subtile ale lui N. Mătcaş: „N-aş vrea să se creadă că omului de ştiinţă şi de omenie 
Silviu Berejan nu i s-au recunoscut meritele şi calităţile. I s-au recunoscut, însă 
mai degrabă tacit sau cu jumătate de gură. Sau, în cel mai bun caz, cu foarte 
mare întîrziere. Judecaţi şi dumneavoastră, dragi cititori: în timp ce unii extrem 
de săraci cu duhul şi cu zestrea spirituală, fără să aibă susţinută a doua teză de 
doctorat, fără lucrări de referinţă sau chiar nişte amărîte de broşurele, să nu mai 
aduc vorba despre vreo urmă de şcoală, se căpătuiseră peste noapte din partea 
regimului pe care-l slujeau cu fidelitate de sclav cu titlul de academicieni plini, 
Domnia Sa, doctor în ştiinţe şi doctor habilitat, cu o operă recunoscută şi apreciată 
la Moscova, Kiev, Sankt-Petersburg, Varşovia, Praga, Sofia, nu se învrednicise de 
acest titlu. Pentru acceptarea în rîndul «nemuritorilor» i se cerea o «nimica toată»: 
să contracareze fulminantele acţiuni de revendicare din partea maselor (inclusiv 
din partea Institutului de Lingvistică pe care îl conduce) a recunoaşterii de către 
oficialităţile de atunci a unităţii de limbă moldo-române, a necesităţii de a reveni 
la grafia latină şi de a-i atribui statut de limbă de stat la ea acasă limbii lui Creangă 
şi Eminescu. Puţină lume ştie cît de mult s-a frămîntat viitorul pe atunci, actualul 
academician Silviu Berejan, cît de mult s-a zbătut Domnia Sa între umilitoarea 
pentru o fire atît de sensibilă propunere, machiavelică, satanească propunere de a 
pactiza cu forţele răului şi fireasca, omeneasca dorinţă a trudnicului în sudoarea 
frunţii de a-i fi pur şi simplu recunoscute meritele” (N. Mătcaş, Vom mai ajunge 
să culegem ghiocei  // Limba Română, 1997, nr. 3-4, p. 168).

Sintetizînd cele spuse, putem afirma fără rezerve că acad. S. Berejan merită 
pe deplin să i se acorde onorificul titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii 
„Alecu Russo” din Bălţi. Pledoaria noastră are la bază următoarele considerente: 
Primo: „zestrea” ştiinţifică a oricărui savant, în genere, iar a dlui S. Berejan, în 
special, se constituie nu numai din publicaţii, ci şi, poate chiar înainte de toate, din 
cele realizate „în afara celor date publicităţii” şi deci trebuie urmărită şi pusă la 
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cîntar şi această activitate. Secundo: cunoaşterea completă a activităţii lingvistice 
– nu doar a celei „din interior”, dar, mai ales în cazul dat, şi a celei „din exterior” – 
ne-ar putea explica de ce lingvistul nostru este atît de mărinimos elogiat, frecvent 
citat, înalt apreciat, tradiţional invitat, mult solicitat. Tertio: „cartea de vizită” 
a ştiinţei lingvistice din Moldova, aşa cum apare ea în alte ţări şi chiar pe alte 
meridiane – noi, cei de la baştină, nu numai mîndrindu-ne cu acest lucru, dar şi 
încercînd sentimentul plăcutului privilegiu de a fi contemporanii lui – o datorăm 
în cea mai mare parte autorităţii ştiinţifice a academicianului Silviu Berejan.

Vă mulţumesc!
Dr. Gheorghe POPA

                                                 L A U D A T I O3 
cu prilejul conferirii titlului

de DOCTOR HONORIS CAUSA
dlui prof. Ion CIORNÎI (1999)

Mult stimate domnule Preşedinte al Senatului,
Stimaţi membri ai Senatului,  

Doamnelor şi domnilor, stimată audienţă,
Onorat public savant,

Astăzi, cînd, în urma revoluţiilor de la 1989 
de la Chişinău şi Bucureşti, în spaţiul românesc se 
poate răsufla uşor, lumea ştiinţifică de pe ambele 
maluri ale Prutului culege roadele unei munci 
asidue, începute încă în perioada postbelică de către 

fiii ei cei mai pricepuţi, care, în clipe de grea cumpănă, şi-au păstrat nepătată 
conştiinţa de neam. Îi avem printre noi şi îi venerăm astăzi pe cîţiva: acad. Silviu 
Berejan, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 
prof. Anatol Ciobanu, precum şi prof. Ion Borşevici şi prof. Ion Ciornîi, foşti 
rectori ai Institutului Pedagogic „Alecu Russo”.

Aş vrea să spun cîteva cuvinte despre activitatea organizatorică şi ştiinţifico-
didactică desfăşurată în incita acestei instituţii de către prof. Ion Ciornîi. După 
absolvirea Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, îl vedem pe tînărul, 
dar înzestratul filolog predînd cursurile de limbă literară (fonetică, lexicologie, 
morfologie, sintaxă) la Institutul Învăţătoresc din Tiraspol.

Acad. N. Corlăteanu distinge două calităţi ale discipolului său Ion Ciornîi: 

3 Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului. Bălţi: Bibl. Şt. 
USARB, 2008, pp. 41-43.
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una - de bun organizator al învăţămîntului superior din Republica Moldova şi 
alta - de savant notoriu în domeniul lingvisticii. Anume despre acestea aş vrea să 
vorbesc în alocuţiunea mea.

Spiritul activ şi organizatoric al tînărului filolog Ion Ciornîi a fost imediat 
sesizat de conducerea Republicii Moldova şi, numai după trei ani de activitatea 
pedagogică la Tiraspol, dumnealui este numit prorector la Institutul Pedagogic din 
Bălţi, apoi, în 1951, la vîrsta de numai 33 de ani, rector al Institutului bălţean, fiind, 
totodată, şi cel mai tînăr conducător al unei şcoli superioare din fosta U.R.S.S.

Ion Ciornîi a contribuit mai mult ca oricine altul la creşterea cadrelor 
didactice, în primul rînd la Catedra de limbă şi literatură română a Universităţii 
bălţene, angajînd aici tineri absolvenţi ai Universităţii de Stat din Chişinău: Valeriu 
Senic, soţii Eliza şi Ion Botezatu, Gheorghe Rusnac, Gheorghe Spătaru, Olimpiada 
Medveţchi, Vladimir Mocanu, Mihail Gudima şi alţii, care s-au afirmat anume la 
Bălţi, ducînd faima literelor noastre în întreaga ţară. Anume datorită activităţii 
dumnealor s-a zvonit peste tot, încît întreaga lume savantă recunoaşte unanim că 
la Bălţi se face carte, încît astăzi chiar universităţile chişinăuiene angajează, mai 
ales la limbi străine, absolvenţi de la Bălţi.

În prodigioasa-i activitate ştiinţifică, prof. Ion Ciornîi, vorba poetului, „a 
ars ca un Luceafăr în zenit”, publicînd peste 150 de lucrări ştiinţifice şi metodice, 
dintre care 6 monografii, 15 manuale pentru şcolile superioare şi cele medii, 
articole în reviste de specialitate.

Teza de doctor în filologie a lui Ion Ciornîi „Particularităţile lexicale ale 
graiurilor moldoveneşti din raioanele Rîbniţa, Camenca şi Kotovski, regiunea 
Odessa” prezintă un interes deosebit pentru istoria limbii române şi confirmă 
unitatea graiurilor dacoromâneşti. 

În monografia „Semnificaţia cazurilor la substantive în limba moldove-
nească”, autorul, printre primii în lingvistica românească, analizează în mod 
detaliat funcţiile sintactice şi exprimarea lor, recurgînd la exemple adecvate din 
literatura artistică.

În general vorbind, întreaga activitate ştiinţifico-metodică, precum şi cea 
educativ-organizatorică, desfăşurată de-a lungul anilor de prof. Ion Ciornîi, se 
prezintă ca un substanţial aport  la studierea bazelor ştiinţifice ale problemelor de 
gramatică actuală şi istorică a limbii române.

În baza celor relatate mai sus, propun înaltului for ştiinţific al Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” să confere profesorului Ion Ciornîi titlul onorific de Doctor 
Honoris Causa.

Dr. Gr. CANTEMIR
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                                                 L A U D A T I O4 
cu prilejul conferirii titlului

de DOCTOR HONORIS CAUSA
dlui prof. Anatol CIOBANU (1999)

Mult stimate Preşedinte al Senatului,
Mult stimaţi membri ai Senatului,

Onorată asistenţă,

Festivitatea de astăzi este un prilej binevenit 
pentru a ne adresa, cu respect şi admiraţie, Omului 
care, printr-o mare varietate de preocupări în do-
meniul limbii române, poartă un nume înscris în 
istoria ştiinţei, învăţămîntului şi culturii neamului 
nostru.

Acesta este profesorul universitar Anatol 
Ciobanu, doctor habilitat în fi-lologie, membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe din Republica Moldova, şef al Catedrei de limba română, lingvistica 
generală şi romanică de la Universitatea de Stat din Moldova.

Pentru a parcurge şi a aprecia calea didactică şi ştiinţifică a filologului Anatol 
Ciobanu, este logic a porni „de la rădăcini”. Expunerea sumară (ce încercăm a o 
însăila) a vastelor sale preocupări se cere raportată (după cum e şi firesc) la anii 
petrecuţi în casa părintească.

Născut la 14 mai 1934, într-o familie de ţărani, în satul Ruseni (Ocniţa), dl 
A. Ciobanu îşi face studiile primare şi incomplete la Donduşeni şi Tîrnova. Fiind 
un elev bun, în 1949 este recomandat a urma Şcoala pedagogică (normală) „Boris 
Glavan” din Bălţi, pe care o absolveşte în 1951 cu Diploma Magna cum laude. În 
acelaşi an, Anatol Ciobanu devine student la Facultatea de Istorie şi Filologie a 
Universităţii de Stat din Moldova, specializîndu-se în domeniul „Lingvistică”. În 
1956, la absolvirea Universităţii, se învredniceşte de o altă Diplomă Magna cum 
laude şi, la propunerea catedrei, continuă să-şi facă  studiile la aspirantură. Tema 
aleasă Conjunctivul şi întrebuinţarea lui în sintagmele predicative şi ajutorul 
conducătorului său ştiinţific, regretatul acad. al A.Ş.M. Nicolae Corlăteanu, l-au 
făcut pe tînărul cercetător să analizeze „pe orizontală şi pe verticală” structurile 
predicative atestate în textele vechi, la cronicari, la scriitorii clasici şi motivate, în 
continuare, la etapa actuală.

Din pleiada de profesori ai catedrei (anii ’60) au fost mulţi cei care l-au 
apreciat, l-au încurajat pe tînărul doctorand Anatol Ciobanu. Cu respect îi 
numim şi noi aici: Ion Racul, Ion Mocreac, Faina Cojuhari, Claudia Nicov, Ion 
Osadcenco ş.a. Eminentul savant N. Corlăteanu, intuindu-i realele calităţi în a 

4 Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului. Bălţi: Bibl. Şt. 
USARB, 2008, pp. 49-53.
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deveni un adevărat dascăl şi un om de ştiinţă, ceva mai tîrziu va mărturisi:  „Te-
am ajutat atunci cum am putut;  îţi sînt recunoscător nu numai că ai fost un student 
deosebit de harnic, ci că ai fost şi rămîi un distins filolog şi susţinător al studierii 
şi respectării limbii noastre strămoşeşti”.

Spre onoarea sa, ulterior şi profesorul Anatol Ciobanu va evoca cu veneraţie 
predecesorii şi actualii oameni ai cărţii. Cîtă căldură în suflet poartă Domnia Sa 
pentru conducătorul ştiinţific, dascălul, colegul „vrednic de slavă”, care a ajutat 
atîtea generaţii de specialişti: „Acad. N. Corlăteanu a fost pentru mine racheta 
de lansare pe orbita ştiinţei filologice. Mă închin în faţa Dumnealui ca înaintea 
unui codru verde”. Sau un alt exemplu. Pe cînd prof. Anatol Ciobanu a trecut pe 
post de cercetător ştiinţific superior la Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” 
din Moscova (1969-1972) la Catedra de Lingvistică romanică (aici a finisat şi 
disertaţia de doctor habilitat în 1973), a avut noroc de un mare îndrumător în 
domeniul romanisticii, şi anume lingvistul de talie europeană Ruben A. Budagov. 
Cu acest remarcabil romanist prof. Anatol Ciobanu a întreţinut relaţii amicale 
permanent, recunoscînd peste ani că „de la Budagov am avut de învăţat nu numai 
carte, ci şi faptul că un om de ştiinţă trebuie să aibă o poziţie civică distinctă, să 
fie principial, să se simtă obligat a spune lucrurile aşa cum sînt”.

Domnul Profesor ştie, poate şi vrea să-şi exprime afecţiunea şi recunoştinţa 
faţă de o serie de profesori şi savanţi care au lăsat sau continuă să lase urme pe 
ogorul ştiinţei despre limbaj, indiferent de şcoala ştiinţifică pe care o reprezintă 
aceştia. Titlurile acestor consemnări vorbesc de la sine: Decan al literelor din 
Republica Moldova; Clasicist şi romanist; Savant pedagog şi cetăţean (despre 
acad. N. Corlăteanu); Distins filolog; Un savant naţional cu renume mondial 
(despre acad. S. Berejan); Pedagog savant (despre dr. conf. univ. I. Mocreac); 
Savant de talie europeană  (despre prof. B. Cazacu); Un remarcabil pedagog şi 
savant (despre dr. conf. univ. I. Melniciuc); Profesoară adorată, savantă talentată, 
femeie şarmantă (despre dr. conf. univ. Lidia Novac); Un celebru basarabean în 
Franţa (despre prof. V. Rusu); Savant enciclopedist (despre prof. E. Coşeriu) ş.a.

Din 1959 pînă în prezent,  Domnia Sa munceşte la USM aşa, precum (vorba 
dumnealui!) „părinţii l-au învăţat să trudească cinstit, apoi să fie îngăduitor şi 
darnic”. Pe parcursul acestor cinci decenii, a urcat toate treptele universitare; 
asistent, lector, lector superior, conferenţiar, profesor.

Domnia Sa este un om de o aleasă cultură, incomparabile fiindu-i inteligenţa, 
modestia, responsabilitatea. Este un temeinic cercetător din republică, ale cărui 
studii sînt direct proporţionale cu simbioza unor calităţi pe care rar le întîlneşti la 
una şi aceeaşi persoană: capacitate de muncă, dăruire, inspiraţie, devotament faţă 
de profesia aleasă – calităţi care se perindă de aproape cinci decenii.

Este un savant ce se „complace” la răscrucea vectorilor lingvisticii, cu o 
solidaritate tradiţională, iar, prin opţiuni moderne, aparţine deopotrivă şi generaţiei 
statornice, în faţa căreia „scoatem pălăria atît de respectuos” (vorba lui N. Iorga), 
şi respiraţiilor noi, productive.
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Activitatea prof. A. Ciobanu se constituie din a) activitate didactică şi b) 
activitate de cercetare. Activitatea didactică a Domniei Sale s-a  materializat într-
un număr apreciabil de cursuri: Sintaxa teoretică, Sintaxa contrastivă, Morfologia, 
Lingvistica generală, Sociolingvistica, Punctuaţia, Metodologia ştiinţei despre 
limbă. Mai menţionăm că numele prof. Anatol Ciobanu a apărut pe frontispiciul 
multor lucrări didactice: manuale, suporturi didactice, programe etc. Este autor 
de manuale de limbă română pentru învăţămîntul universitar şi pentru şcolile de 
cultură generală.

De prin anii 70, prof. Anatol Ciobanu, cu mare pasiune, face drumuri la 
Universitatea de Stat din Bălţi. Intuim că venea nu din motiv că era invitat, dar 
pentru că acest fiu al Neamului, călăuzit de o cinste exemplară şi de o iradiantă 
omenie, se vede dator a reveni în fosta curte a Şcolii Pedagogice „Boris 
Glavan”. Se audiază cursurile opţionale Probleme dificile de gramatică, Analiza 
transformaţională; colegii bălţeni sînt îndemnaţi să participe la conferinţe, 
sesiuni ştiinţifico-metodice ş.a. I-a îndrumat la carte pe cei mai tineri lectori, le-a 
fost unora conducător ştiinţific, altora consultant la teza de doctor, iar tuturor le-a 
oferit posibilitatea să-şi publice ideile ştiinţifice în culegeri, anale, reviste etc.

Profesorul A. Ciobanu s-a impus şi printr-o vastă activitate de cercetare. Aria 
intereselor ştiinţifice ale Domniei Sale e destul de variată: gramatică, cultivarea 
limbii vorbite şi scrise, sociolingvistică, punctuaţie, sintaxă contractivă, lingvistică 
generală, sintaxă transformaţională, limbile clasice (latina) ş. a.

Domnia Sa a publicat circa 600 de lucrări, inclusiv peste 10 monografii: 
Părţile principale ale propoziţiei, Să scriem şi să vorbim corect, Limba maternă 
şi cultivarea ei, Punctuaţia limbii române, Sintaxa şi semantica etc.

Despre activitatea ştiinţifică fructuoasă a prof. A. Ciobanu ne vorbesc, de 
asemenea, cele peste o sută de participări la diverse conferinţe, colocvii, congrese, 
consfătuiri naţionale şi internaţionale, organizate în diferite centre universitare 
şi academice organizate la Chişinău, Bălţi, Suceava, Bucureşti, Cluj, Timişoara, 
Bîrlad, Kiev, Mensk, Moscova, Samarcand, Cernăuţi, Tbilisi, Petersburg, Kalinin, 
Paris, Marsilia, Aix-en-Provence ş.a. Sub conducerea prof. Anatol Ciobanu şi-au 
scris tezele de licenţă (diplomă) peste 450 de studenţi şi masteranzi, iar peste 20 
de cercetători şi-au susţinut tezele de doctor şi doctor habilitat.

Avînd o poziţie ireproşabilă în viaţă şi o activitate enormă în perioade  
„paşnice” şi mai puţin „paşnice”, prof. A. Ciobanu s-a văzut şi se vede preocupat 
de probleme lingvistice care „ar confirma adevărul ştiinţific privind identitatea şi 
integritatea noastră lingvistică, istorică şi de neam”. La acest capitol,  sociolingvistul 
A. Ciobanu a publicat nenumărate articole prin care pledează cu elocvente dovezi 
istorico-sociale şi lingvistice pentru unitatea lingvistică moldo-română.

Bogata sa activitate ştiinţifică şi didactică a fost apreciată după merit: 
Ordinul Republicii (1996); Eminent al Şcolii Superioare din ex-US şi al Şcolii 
Superioare din Moldova; Medalia 50 de ani ai USM (1996); Medalia „Mihai 
Eminescu” (1999).
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Domnule profesor Anatol Ciobanu, Vă felicităm cu ocazia conferirii titlului 
de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Am 
vrea ca şi de acum înainte să rămîneţi acelaşi om plin de tinereţe sufletească, 
acelaşi savant prodigios, acelaşi neobosit profesor, acelaşi luptător intransigent 
pentru adevărul ştiinţific.

Dr. Elena BELINSCHI

                                                        L A U D A T I O5 
cu prilejul conferirii titlului

de DOCTOR HONORIS CAUSA
dlui prof. Dumitru IRIMIA (2005)

Mult stimate Preşedinte al Senatului,
Mult stimaţi membri ai Senatului,

Onorată asistenţă,

În patrimoniul spiritual, inclusiv cel şti-
inţific − şi nu numai cel românesc, şi nu numai 
cel filologic −, opera ştiinţifică a profesorului 
Dumitru Irimia constituie, pe drept cuvînt, o 
adevărată zestre intelectuală pentru specialişti în 
domeniul lingvisticii, ştiinţei, literaturii, stilisti-
cii, poeticii, esteticii, filozofiei, mitologiei etc. 

Departe de a exagera, dar lucrările ştiinţifice ale dlui Dumitru Irimia domină 
triumfător, în multe privinţe, didactica şi cercetarea filologiei generale, romanice 
şi române. Ea – această operă – este, deopotrivă, şi sursă de inspiraţie, şi 
producătoare de idei, şi ghid al demersurilor lingvistice şi literare, şi model de 
analiză şi sinteză, şi îndemn la cercetare, şi încurajare în sfidarea incertitudinilor. 
Într-un cuvînt, această operă are, citîndu-l pe prof. Eugeniu Coşeriu, „cădere în 
cultura şi în ştiinţa universală” (Fiinţă şi limbaj. Interviu cu Eugenio Coşeriu // 
Echinox, p. 3). Avem ferma certitudine că profunzimea şi pluridimensionalitatea 
operei ştiinţifice a prof. Dumitru Irimia rezidă tocmai în acel „model Coşeriu”, 
model care, în viziunea Domniei Sale, înseamnă următoarele:

„Sub aspect uman, modelul Coşeriu înseamnă capacitatea de a-ţi apăra 
umanitatea deopotrivă, şi în pofida obstacolelor cu care ai a te confrunta, şi în 
pofida «succesului» şi a recunoaşterii, valorilor pe care le pui în circulaţie.
5 Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului. 
Bălţi: Bibl. Şt., 2008, pp. 101-106.
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Sub aspect intelectual, să nu încetezi niciodată să-ţi pui întrebări, să ajungi 
în timp la certitudini, dar să nu încetezi niciodată să ai îndoieli.

Sub aspect profesional, să-ţi înscrii cercetarea şi cunoaşterea fenomenului în 
sistem, cu respectarea esenţei specifice a acestuia, nu prin obligarea fenomenului/
obiectului să se supună la un construct mental. Libertatea de viziune asupra 
fenomenului/obiectului supus cercetării/cunoaşterii încetează/«se pleacă» în 
faţa dreptului fenomenului/«obiectului» la propria esenţă. În raporturile cu 
studenţii, doctoranzii, să-i orientezi cu o fermitate discretă, dezvoltînd în ei măcar 
sentimentul dacă nu chiar şi convingerea coparticipării la actul de cunoaştere” 
(Evocare Eugeniu Coşeriu: ancheta rev. „Contrafort”   // Contrafort, 2003, nr. 10-
11, p. 28-35). Tocmai aceste trei „aspecte”, subsidiate şi de facultăţile sale native 
de profesor şi de cercetător, l-au ghidat pe prof. Dumitru Irimia pe tot parcursul 
activităţii sale didactice şi ştiinţifice.

Prof. Dumitru Irimia s-a născut la data de 21 octombrie 1939 în oraşul 
Roman. Absolveşte în 1962 Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi (secţia „Limba şi Literatura Română”) cu lucrarea de diplomă 
Concepţia lui Eminescu despre artă, iar mai apoi, în 1976, devine doctor în 
filologie cu teza Limbajul poetic eminescian (apropo, această teză este publicată 
peste trei ani, în 1979, la editura „Junimea” din Iaşi, devenind în timp, după cum 
au remarcat specialiştii, „un punct de referinţă în exegeza modernă a poeziei 
eminesciene” şi impunîndu-l pe prof. D. Irimia, prin această monografie, alături 
de ediţiile operei lui Eminescu, de dicţionarul limbii lui Eminescu şi de un număr 
apreciabil de studii şi articole dedicate poeziei  sau prozei eminesciene, „ca pe o 
autoritate în materie”).

Dl Dumitru Irimia a funcţionat mai întîi pe post de asistent (din 1962), apoi ca 
lector (din 1970) la Catedra de limba română a Facultăţii de Litere a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, specializîndu-se ca lingvist în domeniile teoriei limbii, 
stilisticii, poeticii şi al sintaxei limbii române. Asemenea multor personalităţi 
proeminente din universităţile româneşti ale anilor ’70-’80 ai secolului trecut, 
Dumitru Irimia, cu întîrziere metodică, a fost ţinut decenii de-a rîndul pe postul 
didactic inferior de lector, devenind profesor abia în 1990.

O relaţie privilegiată a cultivat Dumitru Irimia cu Italia şi cu cultura italiană. 
Mai întîi, lector de limba şi literatura română (1972-1974) la Universităţile 
din Torino şi Milano, va reveni în Italia în anul 1994 ca „visiting professor” la 
Universităţile din Napoli şi Salerno şi, din nou, între 1999-2001, ca profesor de 
limba şi literatura română la Universitatea Ca’Foscari din Veneţia (perioadă în 
care a îndeplinit şi funcţia de director adjunct al Institutului Român de Cultură şi 
Cercetări Umaniste de la Veneţia).

Foarte puţini biobibliografi au remarcat neliniştea prof. D. Irimia pentru 
destinul Basarabiei, în general (or „Basarabia a ajuns să se aşeze definitiv într-
un strat al fiinţei mele”), şi ataşamentul Domniei Sale pentru intelectualitatea 
filologică basarabeană, în special: luările prompte de atitudine prin publicarea 
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unor articole, multiplele interviuri şi „mese rotunde”, incalculabile intervenţii în 
cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate etc. sînt o dovadă elocventă în acest 
sens. Pentru filologii bălţeni cert e însă faptul că Dumitru Irimia nutreşte un 
sentiment aparte pentru ei pe care profesor ieşean şi l-a manifestat şi îl manifestă 
dezinvolt şi dezinteresat fie prin nenumăratele prelegeri şi conferinţe ţinute de 
Domnia Sa în aulele Universităţii noastre (dumnealui e  primul lingvist de peste 
Prut care ne-a vizitat Universitatea), fie prin invitarea universitarilor bălţeni la 
diverse manifestări ştiinţifice (amintim doar Conferinţa Naţională de Filologie 
„Limba română – azi”, Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”), 
fie prin îmbărbătarea colegială în timpul desfăşurării acestor manifestări, fie 
prin generosul sprijin acordat în calitate de profesor invitat sau de coordonator 
ştiinţific al tezelor de master sau de doctorat al unor absolvenţi ai Universităţii 
bălţene, fie prin aprecierea inocentă a strădaniei filologilor bălţeni (cît valorează 
doar o constatare de tipul „La Bălţi se face carte serioasă”), fie, pur şi simplu, 
prin discuţiile „de suflet” pe diverse teme. Aceasta, pe de o parte. Pe de altă parte, 
pentru universitarii bălţeni prof. Dumitru Irimia – şi acest detaliu nu e mai puţin 
important decît primul – este o simbioză fericită a două ipostaze: Domnia Sa este, 
în viziunea noastră, neobişnuitul lingvist (ca să nu zicem, unicul) care disociază 
atît de bine problemele de literatură şi, în acelaşi timp, e rarisimul (ca să nu zicem, 
unicul) specialist în domeniul ştiinţei literaturii care examinează atît de temeinic 
problemele ştiinţei despre limbă (într-un cuvînt, Dumitru Irimia e cel mai mare 
lingvist printre filologi şi cel mai mare filolog printre lingvişti).

Vicepreşedinte de mai bine de un deceniu al Societăţii de Ştiinţe Filologi-
ce din România, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi membru în 
Consiliul de conducere al Societăţii „Limba noastră cea română” din Republica 
Moldova; Domnia Sa este, de asemenea, membru al colectivelor redacţionale 
ale publicaţiilor ştiinţifice „Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(seria lingvistică)”, „Limba română” din Chişinău ş.a.

Prof. Dumitru Irimia este, după cum nu încetează a remarca colegii 
de breaslă, un om al dialogului şi al comunicării, un animator şi un „manager 
cultural” de excepţie. Prietenos şi abordabil, ingenios, tenace şi insistent faţă de 
oficialităţile zilei, profesînd un cult al prieteniei şi al solidarităţii colegiale, Dumitru 
Irimia a ştiut, prin propriul exemplu, să catalizeze energiile colaboratorilor mai 
tineri pentru realizarea unor proiecte colective. Menţionam doar unele dintre 
manifestările ştiinţifice cu caracter naţional sau internaţional la a căror organizare 
aportul substanţial al lui Dumitru Irimia a fost mai mult decît decisiv (Colocviul 
Naţional de Lingvistică, Poetică, Stilistică, Iaşi, 1985; Congresul al V-lea al 
Filologilor Români, Iaşi-Chişinău, 6-11 iunie 1994; Colocviul Internaţional 
„Mihai Eminescu”, Veneţia, mai 2000; colocviu „Dinu Lipatti – 50 de ani de la 
moarte”, Veneţia–Treviso, decembrie 2000; „Săptămîna Brâncuşi”, în colaborare 
cu Universitatea Ca’Foscari din Veneţia, cu Fundaţia Guggenheim şi cu Centrul 
Cultural „G. Pompidou” din Paris, Veneţia 2001; dezbaterea „Sacro ed estetico 
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negli affreschi dei monasteri della Bucovina”, Padova–Udine, 2001) ş.a. (despre 
alte detalii la acest şi alte capitole, a se consulta E. Munteanu, Profesorul D. Irimia 
la 65 de ani // Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (serie 
nouă). Secţiunea III. Lingvistică. Studia linguistica et philologica in honorem D. 
Irimia, tomul XLIX-L, 2003-2004, Iaşi, p. 11-13).

Textul-Laudatio nu ne permite să perseverăm în mod special asupra 
viziunii lingvistico-filozofico-culturologico-literare a prof. Dumitru Irimia, ci ne 
vom limita la enumerarea doar a unor postulate şi deziderate formulate de însuşi 
reputatul profesor ieşean: „Restrîngerea studiului textului literar la obiectivele 
stilisticii este posibilă, <…> dar insuficientă pentru cunoaşterea de profunzime”; 
„Nimic mai firesc decît ca o cercetare lingvistică, asemeni oricărui alt studiu, să-
şi aibă întemeierea în propria concepţie, ba aceasta e chiar condiţia fundamentală 
a cercetării ştiinţifice”; „<…> pentru o cunoaştere de profunzime a textului 
literar este fundamentală cercetarea stilistico-poetică”; „Omul există, trăieşte 
şi acţionează ca fiinţă distinctă între celelalte fiinţe concomitent: a) în raport cu 
lumea «lucrurilor»; b) în raport cu lumea cuvintelor”; „În procesul de comunicare 
lingvistică, realitatea nu este / nu rămîne identică cu ea însăşi: identitatea ei se 
modelează în funcţie de limba în care a fost interpretată şi în care se desfăşoară 
şi în funcţie de subiectul vorbitor care orientează actul de comunicare”; „<…> 
limba se impune ca marcă a identităţii specifice a unui popor, iar prin aceasta 
dezvoltă, în interiorul raportului om – limbă, unul din aspectele suveranităţii 
sale”; „Limbajul poetic recreează lumea în originalitatea ei, scoţînd-o din timpul 
profan şi reintroducînd-o în timpul sacru”; „Baza teoretică a gramaticii de referinţă 
trebuie să fie o rezultantă a dialogului dintre diferitele direcţii din ştiinţa limbii, pe 
care să le armonizeze şi să le supună principiului coerenţei”; „Marcă a identităţii 
naţionale, limba se constituie în principal adăpost de apărare a fiinţei unui popor, 
dezvoltînd şi asigurînd conştiinţa identităţii lui naţionale în unitatea şi esenţa lui 
spirituală, în care îşi află, de altfel, originea”.

Ca atare, prelegerile, conferinţele, lucrările prof. Dumitru Irimia ne dezvăluie 
sau ne confirmă mai multe adevăruri, dintre care menţionăm doar unele:

• lingvistul nu trebuie să se claustreze într-un compartiment al limbajului, 
considerîndu-l prioritar, ci trebuie să cunoască sau barem să facă 
trimitere şi la domeniile adiacente (apropo, aria preocupărilor ştiinţifice 
ale prof. Dumitru Irimia ne permite să deducem că Domnia Sa urmează 
cu fidelitate povaţa coşeriană că „lingviştii mai buni sînt cei care au o 
cultură mai vastă decît numai cultura lingvistică”);

• referitor la comportamentul faptelor de limbă, trebuie să evităm, pe cît 
posibil, lansarea afirmaţiilor categorice şi să renunţăm cu orice preţ la 
utopia epuizării acestora într-o unică interpretare;

• limbajul uman, conceput ca un tot întreg, poate şi trebuie fragmentat 
nemilos, dacă intenţia cercetătorului e de a înţelege în profunzime 
acest întreg, întrucît numai astfel te poţi convinge atît de posibilitatea 
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selecţionării de mai departe a fenomenului de limbă (respectiv, a unei 
probleme) deja fragmentat (respectiv, fragmentate), cît şi de inexistenţa 
„porţilor împărăteşti” în cutare sau cutare domeniu al limbajului 
(inclusiv, al lingvisticii);

• în tratarea problematicii lingvistice trebuie să purcedem fără a avea com-
plexul inferiorităţii, dar şi, în acelaşi timp, să fie limpede dacă sîntem ori 
„ciocan”, ori „nicovală”.

Am putea lesne consemna şi alte „adevăruri”, dar considerăm că şi acestea 
ne permit să conchidem univoc că în persoana dlui prof. Dumitru Irimia avem de 
a face şi vom avea de a face, în ştiinţele limbii, cu un nume notoriu de referinţă 
acum şi de acum mulţi ani înainte.

Pe parcursul unei cariere didactice şi ştiinţifice de peste patruzeci de ani, cu o 
hărnicie ieşită din comun, prof. Dumitru Irimia a publicat 8 volume monografice, 
peste 100 de studii şi articole de specialitate, peste 25 de recenzii de specialitate, 5 
cursuri universitare; a coordonat 6 volume colective, a semnat numeroase prefeţe, 
traduceri, comentarii şi un număr practic incalculabil de articole publicistice.

Mult stimate dle prof. Dumitru Irimia,
Cu ocazia conferirii înaltului titlu onorific de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii de Stat „Al. Russo” din Bălţi, Vă urăm multă sănătate, realizări pe 
potriva potenţialului Dvs. uman şi ştiinţific, proiecte cu sorţi de izbîndă, iar … 
mantia şi tichia bălţeană să Vă fie nu numai de bun augur, dar şi un stimulent de 
confort interior benefic alături, fireşte, de distinsa soţie, doamna Cristina Irimia 
(prezentă astăzi în sală), şi alături de cei „doi copii minunaţi”, Mona şi Andrei, pe 
care, după cum ştim, mult îi iubiţi.

Vă mulţumesc.
Dr. Gheorghe POPA
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                                                      L A U D A T I O6 
cu prilejul conferirii titlului

de DOCTOR HONORIS CAUSA
dnei prof. Eliza BOTEZATU (2005)

Îmi spăl fruntea de vis şi de noapte
Şi sînt gata din nou să răsar

Doamna Eliza Botezatu, profesor univer-
sitar, doctor al Universităţii de Stat din Moldova, 
s-a născut la 7 noiembrie 1938 în satul Briceni, 
raionul Otaci.

După absolvirea şcolii medii din satul 
Sudarca în anul 1955, activează în calitate de 
instructoare superioară de pionieri şi învăţătoare 

la clasele primare din satul Mereşeuca, Otaci. 
Între anii 1956 – 1961 îşi face studiile la Universitatea de Stat  din Moldova, 

la Facultatea de Istorie şi Filologie, Secţia de Limbă şi Literatură Română. 
În 1961 îşi începe activitatea profesională ca lector la Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi (pe atunci institut pedagogic), la Catedra de Limbă şi 
Literatură Română (moldovenească, pe atunci). Titulară a cursurilor Literatura 
română clasică şi Literatura română contemporană, Doamna Eliza Botezatu de-
vine în 1967 lector superior. E printre puţinele cadre didactice care obţin acest 
titlu înainte de a-şi da doctoratul.

În anii 1968 – 1971 îşi trece doctoratul la Institutul de Limbă şi Literatură al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu o teză despre poezia meditativă moldoveneas-
că. Din 1972 este doctor în ştiinţe filologice.

În acelaşi an, 1972, devine membru al Uniunii Scriitorilor, desfăşurînd o 
amplă activitate, fiind un scriitor cu prezenţă distinctă în agoră.

În 1974, în urma unui concurs naţional, este aleasă în funcţie de docent 
(conferenţiar universitar) şi şef al Catedrei de Limbă şi Literatură Română, funcţie 
pe care o deţine pînă în decembrie 1975. Timp de doi ani se află în concediu 
de creaţie, pentru a-şi definitiva lucrarea de doctor habilitat. Revine în funcţie 
de conferenţiar universitar pentru doi ani, după care  în 1979 se eliberează din 
serviciu de la Universitatea „Alecu Russo”, în legătură cu transferul la Academia 
de Ştiinţe a Moldovei la Institutul de Limbă şi Literatură, în calitate de cercetător 
ştiinţific superior la sectorul Literatură Română Contemporană. A revenit pentru 
o scurtă perioadă în anul 1983 la catedra bălţeană, ţinînd, prin cumul, cursurile 
Teoria literaturii, Estetica, cursul special Mihai Eminescu.

6 Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului. Bălţi: Bibl. Şt. 
USARB, 2008, pp. 127-131.
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A urmat apoi funcţia de Secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova, Şef 
al Catedrei de Literatură Română şi Comparată a Universităţii „Ion Creangă” din 
Chişinău, profesor universitar în această catedră.

Parcurgerea acestui periplu sumar şi oarecum cazon nu spune aproape nimic 
despre cine este şi cum este criticul, poetul, profesorul Eliza Botezatu. Pentru a 
reînvia în această sală cîteva crîmpeie de odinioară, nu voi recurge la evocări şi 
retrospecţii, lesne de înţeles de ce. Astfel, neavînd această posibilitate, am apelat 
la cele două dosare din arhiva Serviciului Personal al Universităţii, unde istoria 
se conservă în cioburi de evenimente, în forme de cereri, ordine, caracterizări, 
mulţumiri... Iată un fragment de biografie-povestire. Aş remarca înainte de toate 
forma acestui „act”, absolut inedită pentru rigorile stilului şters administrativ: „...
Acuma îşi scrie teza de doctor [habilitat – precizare M.Ş.]. Şi poezii. Pe care 
arareori le citeşte prietenilor, şi, poate, fiicei. De mult nu le mai publică. Iar din 
manuscrisele ei s-ar aduna poezii nu doar pentru un singur volum. Elegante, 
îndemnînd spre meditaţie, puţin triste, învăluite neapărat într-o undă de umor... 

Sînt poezii despre sufletul femeii şi al vremii, despre puterea spiritului uman 
şi despre necontenita căutare, despre fericirea de a te dărui celorlalţi... Unul din cei 
doi semnatari ai acestei biografii-povestire era  domnul profesor, doctor habilitat 
Nicolae Filip, pe atunci prorector pentru ştiinţă.

Profesorul Eliza Botezatu este un om cu mare caracter, cu voinţă puternică, 
cu exemplară forţă de persuasiune a discursului. Dincolo de cărţile pe care le 
cunoaştem, dincolo de modelul comportamental de care ştim şi se ştie, aş invoca 
iarăşi un document de arhivă, o splendidă „Explicaţie” datată cu 5 iulie 1972 
(explicaţie care se mai poartă şi astăzi), semnată de lectorul superior Eliza 
Botezatu la demersul şefului de atunci al catedrei Ion Evtuşenco. Acea Explicaţie 
este o mostră de argumentare, de demonstraţie, dar şi un exemplu de fermitate, - 
şi nu e o simplă motivare a decalajului în minus (vorba vine!, fiindcă era de fapt 
în plus) dintre norma didactică planificată şi norma didactică îndeplinită. Se vede 
bine mîna unui scriitor format, care scrie cu spiritul dreptăţii în inimă, dar şi în 
vîrful peniţei.

Al treilea moment din acel dosar ţine de cele trei cereri pe care le-a semnat 
Doamna Eliza Botezatu la intervalul de aproximativ o lună. A urmări rezoluţiile 
scrise de domnul rector Boris Coroliuc e un prilej demn de suscitarea imaginarului 
narativ:  la prima, în 25 iunie 1979 – scria sec: „Se respinge”. La a doua, în 5 
septembrie 1979, apar necesarele precizări: „ Nu există nici o motivare obiectivă 
pentru acceptarea cererii. Catedra nu dispune de un alt cadru didactic pe potrivă, 
care ar putea să acopere absenţa ei.” Abia pe cererea din 19 septembrie citim un 
scurt, dar aşternut cu iuţeală: „Se acceptă eliberarea din funcţia ocupată”. Nu 
ştiu nimic despre războaiele ce se purtau atunci la Facultatea de Filologie. Pot 
judeca doar despre fermitatea cu care se insista. De asemenea, reţin observaţia 
rectorului Boris Coroliuc că un om care ar fi putut să substituie, să umple absenţa 
profesorului Eliza Botezatu la catedră nu era şi nu a fost multă vreme. Cred că 
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şi astăzi locul Doamnei profesor universitar Elizei Botezatu nu este suplinit de 
nimeni.

Scriitorul Eliza Botezatu a debutat, înclin să cred şi nu aş vrea să greşesc, ca 
poet. Iar dacă greşesc, poezia care este însăşi fiinţa dînseia, îmi anulează greşeala. 
În 1978 poetul Grigore Vieru includea în antologia lirică De dragoste şi un poem, 
demn de toate antologiile, semnat de Eliza Botezatu, pe care îmi iau îngăduinţa 
să-l citez:

Totdeauna apun către seară
Cu luminile-nchise adînc,
Şi pe gene amurgul pogoară
Şi-n apunere ierbile plîng,
Şi pe cerul meu roşu de patimi
Dorm cu faţa pe-o palmă de nor,
Iar pe frunte se zbat nebunatic
Zbînţuite aripi de cocor.
Dar cînd plîng începuturi de ape
Şi-nflorirea purcede-n lăstari,
Îmi spăl fruntea de vis şi de noapte
Şi sînt gata din nou să răsar.

Nu am mai citit nici un alt poem de Eliza Botezatu, dar poetul a continuat 
să trăiască în cărţile de critică. În felul de a comenta prin poeme critice poezia 
congenerilor săi, cum ar fi poemul  Pădure, verde, pădure... de Grigore Vieru 
sau poemul Elizabet de Liviu Damian sau atîtea alte poeme, metoda de analiză, 
instrumentele critice, stilul inconfundabil se remarcă printr-o simbioză organică 
a identităţii şi a dublului totodată. Poet, deci critic; critic, deci poet, pentru a-l 
parafraza pe poetul Horaţiu. Scriitorul Eliza Botezatu a semnat peste 500 de 
articole şi numeroase studii monografice, dintre care am remarca Poezia meditativă 
moldovenească, Cheile artei (studiul monografic despre George Meniuc), Lumina 
darnică a poezie (studiu monografic despre Pavel Boţu). Dacă ar fi doar acestea, ar 
fi prea de-ajuns pentru o viaţă dăruită cărţii şi scrisului. Dar au urmat cărţile pentru 
şcoală: Literatura moldovenească pentru copii (manual pentru şcoala superioară), 
Compunerea (manual de compoziţie pentru învăţămîntul preuniversitar, dar şi 
universitar) şi altele. Contribuţia Elizei Botezatu la afirmarea criticii literare din 
spaţiul basarabean este evidentă. Limbajul elevat, edificat pe principiile criticii 
estetice, dar şi impresioniste, poietizînd literatura, asemenea lui G. Călinescu 
care nara istoria literaturii române într-un ciclu romanesc, a impus în literatura 
Basarabiei din anii 60-80 ai secolului trecut un model de limbă românească, or, 
ştiu încă de prin 1985 (atunci cînd am putut observa eu) că modelele pe care s-a 
format scriitorul Eliza Botezatu au fost modelele marilor scriitori români, chiar 
dacă erau puşi la index în bibliotecile publice. 
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Nu am fost studenta Doamnei Eliza Botezatu, dar i-am privit tot timpul cu 
nedisimulată invidie pe acei care i-au audiat cursurile. Ei aproape că nu pot povesti 
despre acele cursuri. Aprecierea şi-o exprimă prin interjecţii sau prin gesturi. Ar 
necesita prea mult timp pentru a psihanaliza felul lor de a vorbi despre profesorul 
iubit, de a se încînta, de a se mîndri.

Doamna Eliza Botezatu a format generaţii de profesori de limbă şi literatură 
română. Cred că aproape în fiecare şcoală din Republica Moldova a ajuns şi 
continuă să ajungă „un avatar” al acelei mirifice pulbere care înseamnă dragoste 
de cuvînt, de literatură, dragoste emanată cu totală dăruire de profesorul Eliza 
Botezatu.

Facultatea în care şi-a început activitatea profesională împlineşte 60 de ani. 
Din aceşti 60 de ani  la o treime aproape a pus umărul şi spiritul Doamna Eliza 
Botezatu. Aşa precum vîrsta unei instituţii este o vîrstă colectivă, aportul doamnei 
profesor Eliza Botezatu la existenţa acestei şcoli este substanţială şi de netăgăduit, 
fapt pentru care îi sîntem recunoscători şi ne exprimăm toată gratitudinea.

 Dr. Maria ŞLEAHTIŢCHI
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MANAGEMENTUL 

ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE LITERE
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MANAGERII FACULTĂŢII

DECANI 

1947-19501 — VAISMAN Mihail 
19492 —  MELEIHZON ?
1951 -19533   —  CERNEI (Cernii) Tudor  
1953-19544 — MASLIUCOV  Nicolai 
1955-19575   —  OCINSCHI  Ion 
19576- 1960  —  COTENCO  Ivan  
1960 —  MASLIUCOV  Nicolai 
 19607  —  EVTUŞENCO  Ivan  
19618  — TANAS  Grigore   
1962-1963 —  BUZDUGAN  Ignat 
1964, 19669  —  TANAS  Grigore 
1969-1975   —   COROLIUC  Boris  
197510  —  MEDÎNSCHI  Vera  
1975- 1979 11, 12 —  SENIC Valeriu 
198113 —  POPA  Gheorghe 
198114 —   MEDÎNSCHI  Vera 

1 M. Vaisman, numit  la  28.11.1947,  conform  Ordinului directoratului  nr. 198, §6.  din 28.11.1947.  
M. Vaisman este eliberat din funcţie,  conform Ordinului directoratului  nr. 89a, §1. din  02.08.1950.
2 Numit  în funcţie de decan-interimar în perioada concediului dlui Vaisman M. M., conform  
Ordinului  directoratului nr. 114, §3 din 16.08.1949.
3 Numit în funcţie de decan al Facultăţii de Istorie şi Filologie, conform Ordinul nr. 103, din 
24.10.1951. Eliberat  din  funcţie  în anul 1952, conform  Ordinului nr. 23, §3 din 10.02.1952, 
angajat în funcţie -1953, conform  Ordinului nr. 127, §4  din 02.11.1953; 1955,1956.  Eliberat din 
funcţie de decan, conform Ordinul nr. 223a, §1 din 10.02. 1956.
4 Numit în funcţie de decan al Facultăţii de Istorie şi Filologie pe perioada de boală  a dlui Cernei 
Fiodor  din anul 1952 (Ordinul nr. 23, §4 din 24.10.1952),  conform  Ordinului  nr. 147, §2 din 
13.12.1952. Eliberat din funcţie în anul 1960, conform Ordinului nr. 138, §1 din 03.03.1960.
5  Numit în funcţie, conform Ordinului nr. 223-a, §3 din 24.10.1956. Eliberat din funcţie, conform 
Ordinului  nr. 177, §3 din 07.09.1957. 
6 Ordinul nr. 177, §3 din 07.09.1957.
7 Decan  –  interimar, conform Ordinului  nr. 138, §2 din 03.03.1960.
8 Numit  – interimar, conform Ordinului nr. 634 din 17.07.1961.      
9 Numit – interimar - 1964,1966.
10 Pînă la 02.09.1975, Ordinul nr. 312 din 02.09.1975.
11 Numit  în funcţie, conform Ordinului nr. 312  din 02.09.1975.
12 În anul  1969,  ales decan la Facultatea de Pedagogie conform Ordinului nr. 139 din 03.02.1969.
13 Decan–interimar, Ordinul nr. 540-P, §1  din  30.09.1981.
14 Ordinul nr. 103-P, din 18.02.1981.
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ALEEA DECANILOR
(1947-2013)

Vaisman Mihail (Moisei)
1947-1950

Tudor Cernei
1951-1953

Nikolai Masliukov
1953-1954,1960

Ion  OCINSCHI
1955-1957

Ivan Kotenko
1957-1960

Ion  Evtuşenco
1960

Grigore Tănase
1961, 1964, 1966

Ignat Buzdugan
1962-1963

Boris Coroliuc
1969-1975

Vera Medînskaia
1975,1981

Valeriu Senic
1975-1979

Gheorghe Popa
1981, 1982-1984

Dumitru Casap
1985-1986

Dina Stici
1986-1997

Maria Şleahtiţchi
2000-2010

Nicolae Leahu
2010 – 2013
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1982 -198415   —  POPA  Gheorghe   
198516   —  CASAP  Dmitrii  
198617- 1997  —    STICI  Dina   
 2000 - 201018  —   ŞLEAHTIŢCHI  Maria 
 2010 19,  2010 20  —   LEAHU  Nicolae 

PRODECANI      
              

1956-1957 — ENGLER  ARZIEL 
1958-1959 — POPANDOPOLO VENEDICT 
1969-1974 — AMELICINCOV A. Z. 
197421-1981— BELINSCHI  ELENA 
1963, 1964, 1968, 1977 — BOTEZATU PANTELEIMON 
197122,23 — MALIUTIN NELY 
1972-1975 — GAIDARJI  GAVRIIL 
197524, 1976, 1979 — MEDÎNSCHI VERA 
197225, 197426, 1980 — MOCANU VLADIMIR  
197527 — POSTOLACHE SERGHEI 
198128-1986 — STICI  DINA (interimar) 
198629 — STOG GHEORGHE  
198630 — STICI  DINA 
198731, 198832 — STOG GHEORGHE 

15 Eliberat din funcţie, conform Ordinul directoratului  nr. 397- P, din 18.07.1984.
16 Ordinul nr. 128- P,  din  29.03.1985.
17 Ordinul nr. 5-709, din 27.10.1986.
18 Eliberată din funcţie. Ordinul nr. 05-93 din 25.02.2010.
19 Decan-interimar, conform Ordinului nr. 05-9 din 01.03.2010.
20 Ordinul nr. 05-418 din 22. 09. 2010.
21 Ordinul nr.762-P, §2 din 27.12.1974.
22 Ordinul nr. 679-P, din 20.10.1971.
23 Pînă în 1971 – prorector-interimar pe instruire.
24 Ordinul nr. 312-P,  §2 din 02.09.1975.
25 A numi în funcţie de prodecan. Ordinul nr 449-P, din 22.08.1972
26 A elibera din funcţie. Ordinul nr.762-P, §1 din 27.12.1974.
27 Temporar. Ordinul nr. 312-P, §3 din 02.09.1975.
28 Ordinul nr. 540-P,  §3 din 30.09.1981.
29 Ordinul nr. 5-759 din 17.11.1986.
30 Ordinul nr. 5-620 din 01.10.1986.
31 Ordinul nr. 5-688 din 30.09.1987.
32 A elibera din funcţie. Ordinul nr. 5-313 din 15.07.1988.
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198833, 199034, 1991— ŞTEP  IVAN 
198935-199136 — CANTEMIR GRIGORE 
1993-199537 — ŞTEPA IVAN  
199538-200239 — MACOVEI TAMARA 
200240-2008 — ŢURCAN LUCIA  
2008-200941 — SAINENCO ALA (interimar)
200942, 201043 — TRINCA LILIA 
201044 — NOVAC ADELA 

CATEDRA  LIMBĂ  ŞI  LITERATURĂ (1945-1946)
Caralupa-Şciuca  Maria – prof. de limbă şi literatură română
Hriseliov B. I. - prof. de limbă şi literatură română
Marina V. F. - prof. de limbă şi literatură română
Taratin  Gheorge A. - prof. de limbă şi literatură rusă
Vaisman Moisei M. - prof. de limbă şi literatură rusă
Avdeeva Z. G. - prof. de limbă şi literatură rusă
Bogdanova V. N. - prof. de limbă şi literatură rusă
Guterman I. S. - prof. de limbă şi literatură rusă

ŞEFI DE CATEDRĂ (1946 - 2000)

CATEDRA LIMBA ŞI  LITERATURA ROMÂNĂ 
1946-1954 - Şciuca Maria 
1954-1957 - Gobjelean Alexei 
1960-1962 - Evtuşenco  Ion 
1966-1968 - Matcovschi Ilarion  
1969-1974 - Evtuşenco  Ion 
1974-1980 - Botezatu  Eliza  

33 Ordinul nr. 5-408 din 05.09.1988.
34 Ordinul nr. 5-232 din 28.06.1990.
35 Ordinul nr. 5-422 din 27.09.1989.
36 A elibera din funcţie. Ordinul nr. 5-371 din 06.09.1991.
37 Este eliberat. Ordinul nr. 05-364 din 28.12.1995.
38 Este numită în funcţie. Ordinul nr. 05-364 din 28.12.995.
39 Transferată la Centru de combatere şi corupţie Bălţi.
40 Ordinul nr. 05-281din 03.09.2002.
41 Eliberată din funcţie, Ordinul nr. 05-309 din 07.09.2009.
42 Ordinul nr. 05-309 din 07.09.2009.
43 Ordinul nr. 05-316 din 16.08.2010.
44 Ordinul nr. 05-350 din 07.09.2010.
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197645- Senic Valerii (şef-interimar)
1981-1982 - Senic Valerii  
198346-1999 - Guduma  Mihail  
198747- Matcovschi Ilarion (şef –interimar48)  
1988-2000 - Matcovschi Ilarion  
1998 - Evtuşenco Ion (şef – interimar)
200049 - Enciu Valentina (şef – interimar)  

SECRETARA DECANULUI

1947-195650 — NICHITINA  V. M  
195651 — MELNICIUC  T. G – INTERIMAR
195752 — ROITMAN  Ă. M. – TEMPORAR 
195753, 1958 — RÎJINSCAIA  SOFIA 
195954 — ŞNAIDMAN  RIVA  - temporar 
1959-196455 — IAVELIBERG PELAGHEEA 
196456, 1966, 1968 — APŢUC MIRA ILIE  
1975 — GRINBERG M. Ş. 
1980 — MOISEEVA IANA 
 198857-1989 — SCREBEŢ ELENA  
 2005-2009 — BOJ TATIANA 
2010 – CUŢULAB VIORICA 

45 Ordinul nr. 69-p din 16.02.1976.
46 Ordinul nr. 111-p din 28.02.1983.
47 Lector-superior
48 Ordinul nr. 5-288 din 16.06.1987.
49 Ordinul nr. 05-141 din 31.05.2000.
50 Ordinul nr.122, §2 din 12.06.1956.
51 Ordinul nr.131, §2 din 23.06.1956.
52 Ordinul nr.59, §2 din 22.03.1957.
53 Ordinul nr.21-a, §1 din 31.01.1957.
54 Ordinul nr.714, din 09.10.1959.
55 Ordinul nr. 4, §1 din 03.01.1964.
56 Ordinul nr. 4, §2 din 03.01.1964.
57 Ordinul nr. 5-595 din 10.11.1988.
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STRUCTURA FACULTĂŢII DE LITERE ŞI TITULARII EI (2000-2013)

CATEDRA DE LIMBĂ ROMÂNĂ
Ala SAINENCO
Elena BELINSCHI
Grigore CANTEMIR
Adela NOVAC
Lilia TRINCA
Viorica POPA 
Lilia RĂCIULA

CATEDRA DE LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ
Maria ŞLEAHTIŢCHI
Maria ABRAMCIUC
Nicolae LEAHU
Valentina ENCIU
Diana VRABIE
Elena LĂCUSTA

CATEDRA DE SLAVISITICĂ
Dina STICI
Elena SIROTA
Larisa PASCARI 
Ludmila CRUGLII
Marina TUNIŢCHI
Nina MIGHIRINA 
Stalina STEPANIUC
Tatiana SUZANSKAIA
Valeriu VOROBCENCO
Vladimir BRAJUC
Vera FROLOV
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RESTRUCTURAREA FACULTĂŢII

Alegerea noului decan. O deosebită ocazie am avut să fiu martor la un eve-
niment important, care s-a produs în ziua de 15 iunie 2010. La această şedinţă, au 
participat  toţi membrii celor patru catedre:  

1. Catedra limba română şi filologie romanică;
2. Catedra de literatură română şi universală;
3. Catedra de limbă engleză şi filologie germană;
4. Catedra de slavisitică.  

      La funcţia de decan şi-au propus candidatura trei  profesori: Nicolae Leahu, 
Ala Sainenco şi Ana Pomelnicov. Cei  trei candidaţi au obţinut: N. Leahu - 32 de 
voturi, Ala Sainenco - 32 de voturi şi Ana Pomelnicov - 16 voturi.  În acea zi nu s-a 
luat nici o decizie.  Decizia finală a fost luată la  Senatul Universităţii.
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OPTIMIZAREA  FACULTĂŢII DE FILOLOGIE

  În scopul optimizării resurselor umane, financiare şi materiale, îmbunătă-
ţirii calităţii managementului universitar, asigurării unei conlucrări eficiente între 
facultăţi şi catedre şi al realizării obiectivelor trasate de către Ministerul Educaţiei 
privind eficientizarea cheltuielilor publice în domeniul educaţiei şi în conformitate 
cu Hotărîrea Senatului din 25.08.2011. Universitatea de Stat „Alecu Russo”din 
Bălţi  a emis următorul ordin ORDIN NR. 05-424 DIN 25.08.2011 (punctul 11-15) 
din  anul 2011, în cadrul  Facultăţii de Filologie s–a  constituit.

1.	 (11) A constitui în cadrul Facultăţii de Filologie, Catedra de limbă 
română  (şef de catedră – Ala Sainenco, conf. univ., dr.), Catedra de 
literatura română şi universală  (şef de catedră – Maria Abramciuc, conf. 
univ., dr.) şi Catedra de slavistică (şef de catedră – Elena Sirota, conf. 
univ., dr.).

2.	 (12) A stabili următoarea componenţă a Facultăţii de Filologie:
1.	 Decan – Nicolae Leahu, conf. univ., dr.;
2.	 Prodecan – Novac Adela, conf. univ., dr.;
3.	 Secretar şi  dispecer – Viorica Cuţulab;
4.	 Metodist secţia studii cu frecvenţă la zi – Carcea Viorica;
5.	 Metodist secţia studii cu frecvenţă redusă – Lidia Boleac.

3.	 (13)  În cadrul Catedrei de limba română58 vor activa următoarele cadre 
didactice şi didactico-auxiliare:
1.	 Ala Sainenco, conf. univ., dr., şef de catedră
2.	 Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab.
3.	 Elena Belinschi, conf. univ., dr.
4.	 Grigore Cantemir, conf. univ., dr.
5.	 Adela Novac, conf. univ., dr.
6.	 Lilia Trinca, conf. univ., dr.
7.	 Zinaida Tărîţă, conf. univ.
8.	 Viorica Popa, lect. sup., dr.
9.	 Lilia Răciula, lect. sup., dr.
10.	Aurelia Bîrsanu, lect. sup.
11.	Liubovi Junghină, lect. sup. 
12.	Svetlana Stanţieru, lect. sup.
13.	Cincilei Rodica, lab. sup.

4.	 (14)  În cadrul Catedrei de literatura română şi universală vor activa 

58 În scopul optimizării resurselor umane, financiare şi materiale, îmbunătăţirii calităţii mana-
gementului universitar, asigurării unei conlucrări eficiente între facultăţi şi catedre şi al realizării 
obiectivelor trasate de către Ministerul Educaţiei privind eficientizarea cheltuielilor publice în 
domeniul educaţiei şi în conformitate cu Hotărîrea Senatului din 25.08.20.
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următoarele cadre didactice şi didactico-auxiliare:
1.	Maria Abramciuc, conf. univ., dr., şef de catedră
2.	Nicolae Leahu, conf. univ., dr. 
3.	Maria Şleahtiţchi, conf. univ., dr.
4.	Valentina Enciu, conf. univ., dr.
5.	Diana Vrabie, conf. univ., dr.
6.	Raisa Leahu, lect. sup. 
7.	Anatol Moraru, lect. sup.
8.	 Elena Lăcusta, lect. univ., dr.
9.	Valentina Botnariuc, lect. univ.

10.	 Melnic Olesea, lab. sup.
11.	 Valeriu Gorbul, lab. sup.

5.	 (15) În cadrul Catedrei de slavistică vor activa următoarele cadre didactice 
şi didactico-auxiliare:
1.	 Elena Sirota, conf. univ., dr., şef de catedră 
2.	 Larisa Bortă, prof. univ., dr. hab.
3.	 Nina Mighirina, conf. univ., dr.
4.	 Larisa Pascari, conf. univ., dr.
5.	 Dina Stici, conf. univ., dr.
6.	 Stalina Stepaniuc, conf. univ., dr.
7.	 Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.
8.	 Marina Tuniţchi, conf. univ., dr.
9.	 Valeriu Vorobcenco, conf. univ., dr.
10.	 Vladimir Brajuc, lect. sup.
11.	 Ludmila Ciolanu, lect. sup.
12.	 Ludmila Cruglii, lect. sup., dr.
13.	 Veaceslav Dolgov, lect. sup.
14.	 Larisa Poh, lect. sup.
15.	 Tatiana Bedonca - Cugal, as. univ.
16.	 Vera Frolov, as. univ.
17.	 Diana Ignatenco, as. univ.
18.	 Olesea Vovciuc, as. univ.
19.	 Ludmila Colcina, lab. sup.

 O altă modificare structurală59 s-a produs în anul 2013, la Facultatea de 
Filologie cu scopul optimizării resurselor umane, financiare şi materiale, îmbu-
nătăţirii calităţii managementului universitar, asigurării unei conlucrări eficiente 
între facultăţi şi catedre şi al realizării obiectivelor trasate de către Ministerul 
Educaţiei privind eficientizarea cheltuielilor publice în domeniul educaţiei şi în 
conformitate cu Hotărîrile Senatului nr. 1 din 26.08.2013 şi nr. 3 din 02.10.2013.
59 În  conformitate cu Hotărîrile Senatului nr. 1 din 26.08.2013 şi nr. 3 din 02.10.2013
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6.	  (1) A comasa Facultatea de Filologie cu Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine şi a constitui Facultatea de Litere;

7.	 (2) A desemna în cadrul Facultăţii de Litere:
1.	 Decan interimar  – Nicolae Leahu, conferenţiar universitar, dr.;
2.	 Prodecan – Novac Adela, conferenţiar universitar, dr.;
3.	 Prodecan –Victoria Mascaliuc, lector universitar;
4.	 Secretar – Viorica Cuţulab (1 unitate);
5.	 Secretar – vacant (1 unitate);
6.	 Metodist secţia studii cu frecvenţă la zi – Svetlana Prodan (1 unitate) 

– pe perioada concediului de îngrijire a copilului al dnei Svetlana 
Melnic;

7.	 Metodist secţia studii cu frecvenţă redusă –  Lidia Boleac (1 unitate);

8.	 (3) A stabili sediul Facultăţii de Litere în aula 401, blocul de studii nr. IV;

9.	 (4) A constitui în cadrul Facultăţii de Litere, Catedra de limbă română şi 
filologie romanică (şef interimar al catedrei –  Ala Sainenco, conf. univ., 
dr., sediul catedrei – aula 342), Catedra de filologie engleză şi germană  
(şef interimar al catedrei –  Ana Muntenu, lector superior, sediul catedrei 
– aula 427), Catedra de literatura română şi universală (şef interimar 
al catedrei –  Maria Abramciuc, conf. univ., dr., sediul catedrei – aula 351) 
şi Catedra de slavistică (şef de catedră –  Elena Sirota, conf. univ., dr., 
sediul catedrei – aula 326).

10.	 (5) A stabili următoarea componenţă a Catedrei de limbă română şi 
filologie romanică:

1. Popa  Gheorghe,  profesor universitar,  doctor  habilitat,  cumulard
2. Sainenco Ala, conferenţiar universitar, doctor
3. Belinschi Elena, conferenţiar universitar, doctor
4. Cantemir Grigore, conferenţiar universitar, doctor
5. Novac Adela, conferenţiar universitar, doctor
6. Popa Viorica, conferenţiar universitar, doctor
7. Răciula Lilia, conferenţiar universitar, doctor
8. Trinca Lilia, conferenţiar universitar, doctor
9. Coşciug Angela, conferenţiar universitar, doctor
10. Rumleanschi Mihail, conferenţiar universitar, doctor
11. Lacusta Elena, lector universitar, doctor
12. Stanţieru Svetlana, lector superior
13. Bîrsanu Aurelia, lector superior 
14. Razmeriţa Liubovi, lector superior 
15. Ocinscaia Violina, asistent universitar
16. Panaguţa Tamara, lector superior 
17. Balanici Lucia, lector universitar
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18. Costin Iraida, lector universitar
19. Gorea  Tatiana, lector universitar
20. Cerbari Laurenţia, lector universitar
21. Ungureanu Victoria, asistent universitar
22. Chiriţa Mariana, asistent universitar
23. Cojocar Natalia, asist. Universitar, cumulard
24. Benea Cristina, asist. universitar, cumulard
25. Coţaga (Dragan) Rodica, asistent universitar

11.	 (6) A stabili următoarea componenţă a Catedrei de filologie engleză şi 
germană:

1. Alexanchin Lidia, lector universitar
2. Banaru Natalia, lector universitar
3. Bogdan Silvia, lector superior 
4. Borş Zinaida, lector superior 
5. Bulgacova Irina, lector superior 
6. Cabac Lina, lector universitar
7. Călăraş Angela, lector superior 
8. Cebotaroş Viorica, lector universitar
9. Ceh Oxana, lector  superior 
10. Chira Oxana, lector universitar
11. Condrat Viorica, lector universitar
12. Corcodel Viorica, lector superior 
13. Creciun Aliona, lector universitar
14. Dzechiş Svetlana, lector universitar 
15. Filipp  Svetlana, lector superior 
16. Golubenco Liliana, lector universitar
17. Gorbani Stella, lector superior 
18. Griţunic-Mirca Diana, lector universitar
19. Guranda  Elvira, lector superior 
20. Ignatiuc Iulia, conferenţiar universitar, doctor
21. Kononova  Tatiana, lector universitar
22. Marinescu Virsavia, lector universitar
23. Mascaliuc Victoria, lector universitar
24. Moraraş Natalia, lector universitar
25. Muntean Ana, lector superior 
26. Omeed Aminian, lector universitar
27. Pădureţ Natalia, lector universitar
28. Pomelnicova Ana, conferenţiar universitar, doctor
29. Proţiuc Eugenia, lector superior 
30. Puiu  Dina, lector superior
31. Puiu Rodica, lector superior
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32. Răciula Ludmila, lector universitar
33. Şcerbacova Tatiana, lector superior
34. Şmatova Valentina, conferenţiar universitar, doctor
35. Stanţieru Oxana,  lector  universitar
36. Ţaulean  Micaela, lector superior, doctor
37. Tomailî Liubovi, lector superior 
38. Tronchin Elsa, asistent universitar
39. Varzari Elena, lector  superior

1. (7) A stabili următoarea componenţă a Catedrei de literatură română şi 
universală:

1. Bantoş Ana, conferenţiar universitar, doctor  habilitat 
2. Abramciuc Maria, conferenţiar universitar, doctor
3. Suzanskaia Tatiana, conferenţiar universitar, doctor
4. Leahu Nicolae, conferenţiar universitar, doctor
5. Enciu Valentina, conferenţiar universitar, doctor
6. Vrabie Diana, conferenţiar universitar, doctor
7. Gheorghiţă Liliana, lector superior, doctor
8. Brajuc Vladimir, lector superior, doctor
9. Moraru Anatolie,  lector superior
10. Leahu Raisa, lector superior
11. Botnariuc Valentina, lector universitar 
12. Aladina Lara, lector superior 
13. Niculcea Ecaterina, lector universitar
14. Niculica Oxana, lector universitar
15. Ciornaia Irina,  lector superior
16. Jitaru  Lucian, lector superior 
17. Baciu Daniela, asistent universitar
18. Gorbul Valeriu, asistent universitar, cumulard
19. Nicu Ghenadie, asistent universitar, cumulard
20. Covalciuc Lucia, asistent universitar
21. Prodan Svetlana, asistent universitar, cumulard

2. (8) A stabili următoarea componenţă a Catedrei de slavistică:
1. Sirota Elena, conferenţiar  universitar, doctor
2. Bortă Larisa, profesor universitar, doctor  habilitat
3. Mighirina Nina, conferenţiar  universitar, doctor
4. Pascari Larisa, conferenţiar universitar, doctor
5. Stici Dina,  conferenţiar universitar, doctor
6. Stepaniuc Stalina, conferenţiar  universitar, doctor
7. Vorobcenco Valeriu,  conferenţiar universitar, doctor
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8. Tuniţchi  Marina, conferenţiar universitar, doctor
9. Frolov Vera, lector universitar, doctor
10. Dolgov Veaceslav, lector superior, doctor 
11. Ciolanu Ludmila, lector superior 
12. Vovciuc Olesea, lector universitar
13. Bedonca-Cugal Tatiana, asistent universitar
14. Ignatenco Diana, asistent universitar
15. Balan Olga, asistent universitar
16. Krajewska Malgorjata, asistent universitar
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TITULARII FACULTĂȚII DE LITERE

Secţia română 
(Profesorii care m-au învăţat)

Elena Belinschi Gheorghe Popa Maria Șleahtițchi Grigore Cantemir

Ala Sainenco Adela Novac Lilia Răciulă Lilia Trinca

Zinaida Tărîță Viorica Popa Elena Lăcustă Svetlana Stanțieru

Aurelia Codreanu Vera Junghină Cristina Benea Nicolae Leahu
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Raisa Leahu Valentina Enciu Maria Abramciuc-
Curtescu

Diana Vrabie

Ana Bantoș Anatol Moraru Valentina Botnariuc

Tatiana Șcerbacova Svetlana Dzekiș Maria Postolovschi

Vasile Dobrojean Natalia Guțu

Și Dumnealor m-au învăţat
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Secţia rusă 
Catedra de Slavistică

Elena Sirota Tatiana Suzanschaia Vladimir Brajuc Veaceslav Dolgov

Dina Stici Vera Frolov Larisa Pascari Marina Tunițkaia

Tatiana Bedonico-
Cugal

Diana Ignatenco Ludmila Ciolan Larisa Poh

Nina Mighirina Larisa Bortă Valeri Vorobcenco Stalina Stepaniuc
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FACULTATEA DE FILOLOGIE (2010)

Anul fondării: 1945
Date de contact: str. Puşkin 38, mun. Bălţi, MD 3121, 
blocul III, tel: (231) 2-41-90
E-mail: Filologie.Decanat@usb.md
Administraţia:
Decan: conferenţiar universitar, doctor, Nicolae Leahu; email: Filologie.Decanat@
usb.md
Prodecan: conferenţiar universitar, doctor, Adela Novac; email: Filologie.Prode-
can@usb.md
Şefa Catedrei de limbă română: conferenţiar universitar, doctor, Ala Sainenco; 
e-mail: Limba.Romana@usb.md
Şefa Catedrei de literatură română şi universală: Margareta Abramciuc; e-mail: 
Literatura.Romana@usb.md
Şefa Catedrei de limbă şi literatură rusă  „Victor Mighirin”: conferenţiar univer-
sitar, doctor, Elena Sirota; email: Literatura.Rusa@usb.md
Şeful Catedrei de limbă şi literatură ucraineană: conferenţiar universitar, doc-
tor, Valeriu Vorobcenco, e-mail: Literatura.Ucraineana@usb.md

Oferta educaţională:
           Specialităţi, ciclul I – studii superioare de licenţă
Studii cu frecvenţă la zi:
Limba şi Literatura Română şi Limba Engleză – 4 ani (240 ECTS)
Limba şi Literatura Română şi Limba Engleză (ştiinţe umanistice) – 3 ani (180 
ECTS)
Limba şi Literatura Română şi Limba Franceză  - 4 ani (240 ECTS)
Limba şi Literatura Română şi Limba Germană – 4 ani (240 ECTS)
Limba şi Literatura Română şi Limba Rusă– 4 ani (240 ECTS)
Limba şi Literatura Rusă şi Limba Engleză– 4 ani (240 ECTS)
Limba şi Literatura Rusă şi Limba Română– 4 ani (240 ECTS)
Limba şi Literatura Rusă şi Limba Română (ştiinţe umanistice) – 3 ani (180 ECTS)
Limba şi Literatura Ucraineană şi Limba Română – 4 ani (240 ECTS)
Jurnalism– 4 ani (240 ECTS)
Ştiinţe ale comunicării – 4 ani (240 ECTS)
Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică – 4 ani (240 ECTS)

Studii cu frecvenţă redusă:
Limba şi Literatura Română - 4 ani (240 ECTS)
Limba şi Literatura Rusă - 4 ani (240 ECTS)
Limba şi Literatura Ucraineană - 4 ani (240 ECTS)
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Specializări / programe de studii, ciclul II - studii superioare de masterat:
Didactici moderne ale disciplinelor filologice -1,5 ani (90 ECTS):
Limba şi literatura română/rusă: varietăţi temporale şi spaţiale – 2 ani (120 ECTS).

Doctorat
Domenii de calificare:
Limba Română;
Limba Rusă.

Cercetări:
La facultate activează două laboratoare de cercetare ştiinţifică:
Laboratorul de paleografie,  şef - Grigore Cantemir, conferenţiar universitar, doctor 
în filologie;
Laboratorul de studii filologice „Eugen COŞERIU”,  şef - Anatol Moraru, lector 
superior.
La facultate activează de mai mulţi ani:
Cercul lingvistic; 
Cercul de etnografie şi folclor; 
Cenaclul de joi;
Cenaclul literar Kontur, condus de Anatol Moraru, lector superior.
Colaborări naţionale şi internaţionale:
În cadrul facultăţii activează:
Centrul Britanic;
Centrul de Limbă Poloneză;
Centrul Ucrainean de Etnografie;
Centrul de Limbă Rusă;
O sală de calculatoare.
Facultatea de Filologie are colaborări cu instituţii similare din: România, Rusia, 
Ucraina, Germania, Polonia.
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Maria Şciuca. Absolventa Facultăţii 
de Litere a Universităţii din Iaşi. 

Primul profesor de limbă română şi 
şef de catedră a institutului bălțean.

Maria Şciuca. Studentă a Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi.
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VIAȚA PROFESORALĂ (galerie foto)

Profesorul este ca o lumînare care îi luminează pe alţii, consumîndu-se pe sine. 
Giovanni Ruffini



U
ni

ve
rs

ita
te

a 
di

n 
Ia

şi
. P

ro
m

oţ
ia

  s
tu

de
nt

ei
 M

ar
ia

 Ş
ci

uc
a.

 F
ac

ul
ta

te
a 

de
 L

ite
re

80



Bălţi. Profesoara  Maria 
Şciuca cu colegii
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Conducerea universităţii din perioada anilor 1959-1960. Boris Vasiliev, Izrael Engler, 
Boris Bîcikov,Vasile Ceban (rectorul Institutului), Andrei Guzun, Tudor Cernei (decanul 

Facultății de Filologie)

Bălţi. Anii `50 Profesorii Facultăţii.  Autor: Ion Vrabie
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09.09.1959. Imagine: Medveţcaia Olimpiada  Gheorghe

Bălţi. Anii `50. Profesorii Facultăţii
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Bălţi. 1960. Studenţii de la Facultatea de Filologie. Lîngă cantina studenţească. (Viitorul Colegiu 
de Medicină din or. Bălţi.)  Autor: Anton Zencenco

Bălţi. Anii `50. Profesorii Facultăţii
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Bălţi. 1 mai 1962. De la stînga la dreapta: Petru Botezatu,?,?, Ilarion Matcovschi, Ion Evtuşenco, 
Anton Zencenco (cu fiul său Veaceslav),?,?,?. Autor: Anton Zencenco

Bălţi. 07.11.1961. Piaţa centrală a oraşului Bălţi. Profesorii Facultăţii de Litere a Institutului 
Pedagogic din Bălţi la parada din 7 noiembrie – Gheorghe Spataru, G. Eni, G. Carauş,                      

L. Colupaeva, S. Stepaniuc, I. Vrabie, Ftomov.  Imagine: Stalina Stepaniuc
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Bălţi. 28.11.1962. Facultatea de Filologie din Bălţi. Conferinţa ştiinţifică

1964. Bălţi. IPSB. În curtea Facultăţii de Filologie. De la dreapta la stînga: I. Axenti, T. Ciobanu, 
Larisa Ababii (mama lui Marian Lupu), Elena Belinschi, Mircea Ioniță. Imagine: Dina Stici
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Bălţi. 11.09. 1965. În ziua despărţirii de  Ivan  Petrovici Ciornîi. I rînd de sus - Anton 
Zencenco, Vladimir Mocanu, Ilarion Matcovschi, Ion Evtuşenco,  Ion  Botezatu. Rîndul II – Lev 
Eşanu, Elena Belinschi, Elena Ciornîi, Ion Ciornîi, Olimpiada Medvețchi, Grigore Arbuz. Rîndul 

III – Gheorghe Rusnac, Petru Botezatu, Maria Homcenco, Nicolai Iavorschi

1966. IPSB. Facultatea de Filologie. Catedra de limbă şi literatură moldovenească. 
Şeful catedrei Ilarion Matcovschi şi membrii catedrei. Foto: Gheorghe Popa
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Bălți. 18.03.1967. La banchetul familiei Ciornîi. Colegii de la Facultatea  de Filologie. 
Profesorii: Rîndul I: Lev Eșanu, Ilarion Matcovschi, Ion Evtuşenco. Rîndul II:?,?,?,?, Ion 

Ciornîi, Ion Borşevici, Elena Belinschi,?. Rîndul III: ?,?,?,?,?, Petru Botezatu,???????, Grigore 
Arbuz. Rîndul IV: Anton Zencenco,?,?. Rîndul V:?,?,?,?,?, Ion Botezatu. Autor: Anton Zencenco

 1967. IPSARB. Profesorii: E. Botezau, E. Belinschi, I. Botezatu şi 
Zamfira Batâr. Foto: Elena Belinschi
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Bălţi. 1967. Profesorii - A. Zencenco, P. Botezatu, I. Matcovschi
şi studenţii Facultăţii de Filologie din or. Bălţi

Bălţi. 1967. Ultimul sunet. Autor: A. Zencenco
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Bălţi. 1967. Piaţa centrală a oraşului Bălţi. Profesorii Facultăţii de Filologie a Institutului 
Pedagogic din Bălţi, la parada din 7 noiembrie. De la dreapta la stînga: A. Stojarova,                               

S. Stepaniuc, R. Andronova. Foto: Stalina Stepaniuc

Bălţi. 1967. Piaţa centrală a oraşului Bălţi. Profesorii Facultăţii de Litere a  Institutului 
Pedagogic din Bălţi la parada din 7 noiembrie: L. Coroliova - Grişin, V. Rudneva, L. 

Bortă - Cocerga, S. Clodcova (şefă de catedră), A. Stojarova, V. Medînscaia, L. Bruşenco.                                
Foto: Stalina Stepaniuc
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Bălţi. 1967. Ion  Ciornîi (rectorul Institutului Pedagogic din Bălţi),                         
Venedict  Popandopolo (prorector) şi Anton Zencenco

Bălţi. 1969. Institutul Pedagogic „Alecu Russo”  din or. Bălţi. Conferinţa comsomolistă.                     
La microfon Ion Berghii. Foto: Arhiva de Stat a R.M.
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Bălţi. 1972. Facultatea de Filologie din Bălţi. La catedră Evelina Guţu. La masă  studentul 
Grigore Cantemir şi profesorul Anton Zencenco

1969. s. Codreanca, raionul Străşeni. Colhozul Codreanca. 
Profesorii: S. Stepaniuc, A. Slavinski, D. Stici şi ....                                    

Foto: Stalina Stepaniuc
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Bălţi. 07.11.1972. Facultatea de Filologie. La manifestarea de noiembrie.                                          
Foto: Stepaniuc Stalina

1972. sat. Buteşti, raionul Glodeni. Profesorul Anton Zencenco în ospeţie la 
studentul Gheorghe Popa, la aniversarea a  XX-ea de la naştere. La acea vîrstă 
studentul Gheorghe Popa  era în anul II la Facultatea de Filologie IPS „Alecu 
Russo” din Bălţi. Anton Zencenco îi dăruieşte studentului Gheorghe Popa un  
dicţionar al limbii române, acţiune de-a dreptul periculoasă pentru timpurile  

respective (dicţionarul este învelit într-un ziar). Foto: Gheorghe Popa
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 1973. IPSARB. Profesorii: Grigore Arbuz şi Elena Belinschi.                   
Foto: Elena Belinschi
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1973. Bălţi. Rîndul1: Ion Evtuşenco, ?, Elena Belinschi, N. Iavorschi.                                
Foto: Elena Belinschi

Bălţi. Anii 70. De la stînga la dreapta: Regizorul Anatol Pînzaru, 
Ana Țurcan-Belinschi, Ion Evtuşenco. Foto: Elena Belinschi
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1974. Bălţi. Facultatea de Filologie. Venedict Popandopolo, Ilie Nasu,                     
Zinaida Tărîță. Foto: Zinaida Tărîţă.

Bălţi. 1973. Profesorii Facultăţii de Filologie, la demonstraţia de 1 Mai. Foto: Nina Mighirina
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Bălţi. 1974. Institutul  Pedagogic 
din Bălţi. De la stînga la dreapta: 

Gheorghe Stog, Grigore Cantemir şi 
Gheorghe Popa. 

Foto: Gheorghe Popa

1974.  Bălţi. 1 noiembrie. Anton Zencenco la paradă cu grupa 
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29.06.1974. IPSARB. Membrii comisiei la Examenul de Stat la Facultatea Filologie: 
E. Belinschi, L. Gherșcovici, N. Matcaș, D. Casap (decanul Facultății de Filologie),               

Il. Matcovschi. Foto: Elena Belinschi

98



Bălţi. 1974. Ultimul sunet la Facultatea de Filologie. De la stînga la dreapta. Rîndul I: Gheorghe 
Popa,?,?,?,?, Boris Coroliuc, Anton Zencenco,?, Elena Belinschi, … Rîndul II: ????, Ion 

Evtuşenco, …  Rîndul III: ?,?,?, Grigore Cantimir,… Foto: Grigore Cantemir

Bălţi. Anii 70. L. Eșanu, I. Ciornîi, V. Popandopolo, Haham
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Bălţi. 1976. Institutul  Pedagogic din Bălţi. Şef de catedră V. Mighirin,  cu 
colegele de la catedră.  Foto: Stalina Stepaniuc

1976. Bălţi. Facultatea de Filologie. P. Karcevskaia, N. Mighirina, V. Mighirin, E. Ciornaia. 
Foto: Nina Mighirina
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Bălţi. 07.11.1976. Facultatea de Filologie. La paradă. Foto: Stepaniuc Stalina

Bălţi. 1976.  Institutul  Pedagogic din Bălţi. Şef de catedră Oscar Seminovski cu  Vladimir 
Vorobcenco. Foto: Stalina Stepaniuc
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Bălţi. 1977. Facultatea de Filologie. De la stînga la dreapta: Elena Belinschi, Zinaida Tărîţă,                 
Ion Evtuşenco şi Gheorghe Popa. Foto: Zinaida Tărîţă

 1977. IPSARB. Profesorii: E. Belinschi şi G. Stog.                    
Foto: Elena Belinschi
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1978. or. Bălţi.  Profesorii Facultăţii de Filologie, la demonstraţia de mai.                  
Autor: Nina Mighirina

1979. IPSARB. Profesorii: Carauş, Grabazei, Popa, Tărîţă şi Belinschi.                            
Foto: Elena Belinschi
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Bălţi. 1980. Institutul  Pedagogic din Bălţi. De la 
stînga la dreapta: Gheorghe Popa şi academicianul 

Silviu Berejan. Foto: Gheorghe Popa

 1980. IPSARB. Profesorii (De la dreapta la stînga):  Zamfira Badîr, Maria Lavric, 
Valerii Senic, Elena Habaşescu, Homcenco, Dmitrii Mitric, Vladimir Mocanu, 

Mihail Gudima. Foto: Elena Belinschi
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01.05.1980. 
Facultatea de 

Filologie. La paradă.                                    
Foto: Stepaniuc 

Stalina

 Bălți. Anii 80. În 
centrul orașului lîngă 
havuz. De la stînga la 

dreapta: 
N. Medînschi, 
V. Medînschi, 
M. Bencovici,                      
E. Belinschi.                   

Foto: Elena Belinschi

 Bălți. Anii 80. 
IPSB. La parada de 
7 Noiembrie. Zubcu 
Vasile. Foto: Simion 

Băncilă
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Bălţi. 1980. IPARB. Şef de catedră V. Mighirin cu profesoarele – Stalina Stepaniuc şi 
Ludmila Kirov. Foto: Stalina Stepaniuc

Anii 80. IPARB. Membrii comisiei la Examenul de Stat la Facultatea de 
Filologie
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Anii 80. IPARB. Membrii comisiei la Examenul de Stat la Facultatea de Filologie

1981. IPSARB. Facultatea de Filologie. Catedra de limbă şi literatură moldovenească. 
Şeful catedrei Valeriu Senic şi membrii catedrei. Foto: Gheorghe Popa
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Bălţi. 1981. IPARB. Membrii Catedrei de filologie rusă – Rîndul I: L. Grişina, E. Sirota,                     
D. Stici, A. Valikova; Rîndul II: S. Stepaniuc, V. Medînscaia, N. Mighirina, L. Bortă,                            

L. Fedotova, R. Gorb. Foto: Stalina Stepaniuc

108



1982. Bălţi. IPSARB. Facultatea de Filologie. Profesorii: Rîndul I: A. Cincilei, T. Suzanskaia,                   
L. Bortă, D. Stici. Rîndul II: V. Costeţchi, G. Gaidarji,V. Rîklis, G. Popa,V. Vorobcenco.                

Autor: Gheorghe Popa

Bălţi. 1982. IPSARB. De la stînga la dreapta. Rîndul de jos: I. Evtușenco, V. Enciu (Holodnic), 
M. Bardari, T. Cociu, P. Botezat. Rîndul de mijloc (de la stînga la dreapta): I. Matcovschi, V. 
Senic, M. Gudima, I. Berghi. Rîndul de sus (de la stînga la dreapta): I. Botezatu, Gh. Popa, V. 

Mocanu, Gh. Calamanciuc. Foto: Valentina Enciu
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1982. IPSARB. Şeful de catedră V. Mighirin cu colegii. Foto: Stalina Stepaniuc

1 Mai 1982. Facultatea de Filologie IPSARB la paradă. Rînd I: L. Ciolanu, N. Trofimova,                       
T. Suzanskaia, G. Gorb, M. Tuniţki, E. Sirota. Rîndul II: L. Bortă, L., M. Benicovici, Poh,                       

V. Vorobcenco... Foto: L. Ciolan 
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1983. IPSARB.  Promoția 1978 la șase ani de la absolvire. Foto: Valentina Enciu

1983. Bălţi. Gheorghe Calamanciuc, Petru Botezatu, Elena Belinschi, 
Ilarion Matcovschi, V. Odajiu. Foto: Elena Belinschi
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Bălţi. 1983.  De la stînga la dreapta, profesorii: S. Berejan, I. Ețco, F. Cotelnic.                      
Foto: prof. I. Eţco.

Bălţi. 1983. Profesorii Facultăţii de 
Filologie IPSARB (de la stînga la 

dreapta): Nina Mighirina, Dina Stici 
şi Larisa Bortă. Foto: Dina Stici
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1984. IPSARB (de la dreapta la stînga): Silviu Berejan. Gh. Carauș,                         
M. Roșcovan. Foto: Dina Stici

1984. IPSARB. Membrii comisiei la Examenul de stat la Facultatea de Filologie: 
? şi Dina Stici. Foto: Dina Stici
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Bălţi. 1 Mai 1984. IPSARB la paradă: Nicolae Filip,  Maria....., Anatol Moraru, Gheorghe Popa.                
Foto: Stepaniuc Stalina
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Bălţi. 1985. De la stînga la dreapta: Gheorghe Popa, Zinaida Tărîţă, Nicolae Iavorschi, 
Anatol Ciobanu, Elena Belinschi şi Vitalie Marin. Foto: Gheorghe Popa



Bălţi. 1985. De la stînga la dreapta: V. Popovchii, M. Cmer, I. Vrabie, 
Petru Botezatu. Foto: I. Vrabie

115

1986. Floreşti.  Decanul Facultăţi Dina Stici la Conferinţa 
pedagogică. Foto: Dina Stici



Bălţi. Toamna anului 1986. Primul rînd (pe centru) - Gheorghe Bogaci, Anton Zencenco cu foştii 
discipoli. Foto: Gr. Cantemir
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1987. IPSARB. Facultatea de Filologie. Şeful Catedrei de limbă şi literatură 
moldovenească Ilarion Matcovschi cu colegii. Foto: Gheorghe Popa



1989. IPSARB. Membrii comisiei la Examenul de stat la Facultatea de Filologie.
(Secţia rusă). Foto: Dina Stici
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1987. IPSARB. Facultatea de Filologie. În ședință (de la stînga la dreapta):  Gh.  Damanciuc, D. 
Casap, V. Carauș. Foto: Gh. Damanciuc



Bălţi. Aprilie, 1995. La un miting de protest împotriva art. nr. 13 din Constituție.                                        
Foto: Valentina Enciu
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1998. USARB. Facultatea  de Filologie.  Catedra de limbă şi 
literatură moldovenească. Şeful catedrei Ilarion Matcovschi cu 

Rodica Cincilei. Foto: Rodica Cincilei



Bălţi. Septembrie, 1999. Membrii Catedrei de limbă rusă a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi (de la stînga la dreapta): L. Poh, N. Trofimova, L. Scopenco, T. Dubrovina,                              

S. Stepaniuc, E. Cerneva. Foto: Stalina Stepaniuc
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1999. USARB. Facultatea de Filologie. Catedra de limbă şi literatură 
moldovenească. Decanul Facultăţii Dina Stici şi şeful catedrei Ilarion Matcovschi. 

Foto: Dina Stici



2000. USARB. Facultatea de Filologie. Catedra de Limba română (de la stînga la dreapta): 
Grigore Cantemir, Tamara Macovei, Adela Novac, Ilarion Matcovschi, Vladimir Mocanu şi 

Gheorghe Popa. Foto: Gheorghe Popa
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2001.USARB. Facultatea de Filologie. Membrii comisiei 
la Examenul de stat (de la stînga la dreapta):  Maria 

Şleahtiţchi, Ilarion Matcovschi şi Gheorghe Popa.                   
Foto: Ilarion Matcovschi



2003. USARB. Facultatea de Filologie. Anton Zencenco la vîrsta de 90 de ani cu foştii discipoli 
la Catedra de limbă română (de la stînga la dreapta): (Rîndul I: Lilia Răciulă, Liuba Răzmiriţă, 
Anton Zencenco, Elena Belinschi, Ala Sainenco. Rrîndul II:  Mihail Gudima, Gheorghe Popa, 

Rodica Cincilei).
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2005. Facultatea de Filologie USARB. Foto: Rodica Cincilei



2005. De la stînga la dreapta: 
Rodica Cincilei, Zinaida 

Tărîță, Adela Novac.                                      
Foto: Rodica Cincilei
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2010. USARB. Catedra de Limbă română. De la stînga la dreapta:  Lilia 
Răciulă, Adela Novac, Zinaida Tărîţă, Svetlana Stanţieru  şi Anatol Moraru. 

Foto: Adela Novac



2010. USARB. Catedra de Limbă română. Adela Novac şi Zinaida Tărîţă. 
Foto: Adela Novac
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2011. USARB. Catedra de Limbă română. De la stînga la dreapta: Adela Novac, Zinaida 
Tărîţă, Viorica Popa, Ala Sainenco, Svetlana Stanţieru, Lilia Răciulă şi Aurelia Codreanu.                        

Foto: Adela Novac



07.12.2012. USARB. Sala Senatului. Ambasadorul Germaniei la totalurile Conferinţei 
studenţeşti la limba germană. Autor: Noie Rotaru
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07.12.2012. USARB. Sala Senatului. Ambasadorul Germaniei și rectorul 
USARB la totalurile Conferinţei studenţeşti la limba germană. Autor: 

Noie Rotaru



07.12.2012. USARB. Sala Senatului. Ambasadorul Germaniei la totalurile Conferinţei 
studenţeşti la limba germană. Autor: Noie Rotaru
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2013. USARB. Un omagiu adus de ziua scriitorului Alecu Russo de către profesorii  
şi studenţii Facultăţii de Litere. În imagine Maria Abramciuc şi Nicolae Leahu.                               

Foto: Noie Rotaru



2013. USARB. Un omagiu adus de ziua scriitorului Alecu Russo de către profesorii Cătedrei 
de Limbă română a Facultăţii de Litere. În imagine (aripa stîngă) Ala Sainenco, Cristina 

Benea, Zinaida Tărîţă şi Maria Abramciuc; (aripa dreaptă) Lilia Trincă, Lilia Răciulă, Elena 
Sirota şi Adela Novac. Foto: Noie Rotaru
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2013. USARB. De la stînga la dreapta: Gheorghe Popa, Anatol Moraru şi Grigore 
Carauş. Foto: Noie Rotaru



2013. USARB. Membrii Catedrei de literatură română şi universală. In imagine: Ana 
Bantoş, Maria Abramciuc, Valeriu Gorbul, Anatol Moraru şi Valentina Botnariuc.                                

Foto: Noie Rotaru
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2013. USARB. Nicolae Leahu şi Raisa Leahu. Autor: Nicolae Leahu



2013. USARB. Ana Bantoş şi Maria Abramciuc. Autor: Noie Rotaru
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2013. USARB. Sala Senatului. 
Zinaida Tărîţă şi Svetlana Stanţieru. 

Foto: Noie Rotaru

2013. USARB. Zinaida Tărîţă şi 
Noie Rotaru. Foto: Noie Rotaru



2013. USARB. Catedra de literatură 
română şi universală. Şeful Catedrei, 
Maria Abramciuc. Foto: Noie Rotaru

2013. Chişinău. Scuarul din sect. Rîşcani. Eliza 
Botezatu şi Noie Rotaru. Foto: Noie Rotaru

2013. USARB. Un omagiu adus Adelei Novac de către colegi şi studenţi (de la stînga la 
dreapta): Nicolae Leahu, Anatol Moraru, Adela Novac, Elena Sirota, Zinaida Tărîţă şi Maria 

Abramciuc. Foto: Noie Rotaru

129



2014. Bălţi. Facultatea de Filologie. Catedra de slavistică (de la stînga la dreapta): V. Frolova, 
E. Ciolanu, S. Stepaniuc, T. Bedonca-Cugal, M. Tuniţchi, L. Colcina, E. Sirota.

 Foto: Vera Frolova

2014. Bălţi. Facultatea de Filologie. Catedra de Slavistică (de la stînga la dreapta):                        
V. Frolova, T. Bedonca-Cugal, M. Tuniţchi, E. Ciolanu, L. Colcina, E. Sirota, S. Stepaniuc, 

V. Dolgov. Foto: Vera Frolova
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2014. USARB. Catedra de Literatură română şi universală. Valentina Botnariuc şi Daniela 
Baciu. Foto: Valentina Botnariuc

2014. USARB. Catedra de limbă română. De la stînga la dreapta: Aurelia Codreanu, Svetlana 
Stanţieru şi Oxana Chira. Imagine Internet
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SECȚIA UCRAINISTICĂ 

1997. USARB. În faţa porţii centrale.

2002.  USARB.  Profesorii  de la Secţia ucrainistică
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2002.  USARB.  Întrunirea studenţilor şi profesorilor de la Secţia ucrainistică cu  
Societatea culturii ucraineşti în R.M.

2002.  USARB.  Sala Polivalentă. Un recital de cîntece interpretate de modernul cobzar 
din Ucraina Vasili Litvin (Васiль Лiтвiн)
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2002.  USARB. Aula nr. 340. Un recital de cîntece interpretate de modernul cobzar din 
Ucraina, Vasili Litvin (Васiль Лiтвiн)

2002.  Bălți. Un grup de oaspeți din Ucraina lîngă bustul lui Taras Șevcenco din scuarul 
Taras Şevcenco, str. Pușkin
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2002. Bălți. Deschiderea solemnă a monumentului scriitorului ucrainean Taras Şevcenco. Acest 
monument a fost ridicat graţie profesorului de limba ucraineană Valeriu Vorobcenco. La această 

sărbătoare au fost inivitaţi personalităţi notorii ucrainene
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2013. Bălţi. Scuarul Taras Şevcenco
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2005. Bălţi. Membrii  Expediţiei folclorico-etnografică a Institutului  
Naţional al Academiei de Ştiinţe a Ukrainei (D. Ignatenko, N. Bedoniko-
Kugal) cu membrii Catedrei ucraineşti a USARB la monumentul lui Taras  
Şevcenko din scuarul casei Casa mea a Societăţii ucrainenilor din  mun. 

Bălţi. Autor: L. Ciolan

2008. Bălţi. Facultatea de Filologie USARB. Studenţii specialităţii 
Ucraineană-Română la întrunirea cu renumitul poet ucrainean 

Ivan Draciom. Autor: L. Ciolan
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Profesorii Facultăţii de Filologie în creaţie 

1975. Bălţi. IPSB. Competiţie la şah între profesori. Imagine: Ion Vrabie

1979. Bălţi. IPSB. Spartachiada între profesori.  
Imagine: Gheorghe Popa

1979. Bălţi. IPSB. Facultatea de Filologie. 
Activitate artistică. Imagine: Elena Sirota

1987. Bălţi. IPSB. Facultatea de Filologie. 
Activitate  artistică. Imagine: L. Ciolanu

1975. Bălţi. IPSB. Competiţie la şah între 
profesori. Imagine: Ion Vrabie
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1987. Bălţi. IPSB. Facultatea de Filologie. La orele profesorului Ion Evtuşenco.                              
Imagini: Valentina Botnariuc

1989.  Laboratorul Metode intensive de studiere a limbii române.                                             
Profesorul Gh. Stog cu studenţii. Imagine: Arhiva de Stat a R.M.

La orele de curs ...

Anii 80. Bălţi. IPSPB. Facultatea de Filologie. Profesorul Ilarion Matcovschi la ora de română. 
Imagine: Valentina Botnariuc
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2012. USARB. Facultatea de Filologie. 
Profesoara Svetlana Stanţieru la ora de 

română. Imagine: Noie Rotaru

2012.USARB. Facultatea de Filologie. Gr. 
RG22Z. De la stînga la dreapta: Diana Morari,  
Irina Ilieş, Dumitru Gorbulea (în spate), Olesea 
Comîş, Victoria Guţu, profesor Nicolae Leahu, 
Daniela Bezerdean şi  Noie Rotaru. Imagine: 

Noie Rotaru

2012. Corpul IV al Facultăţii de Litere 
USARB. Studenţii C. Gorbulea, N. Rotaru, 
T. Rogojin din grupa 22 RGZ la ora de curs 

la limba germană cu profesoara Svetlana 
Dzechiş. Imagine: N. Rotaru

2012. Corpul IV al Facultăţii de Litere 
USARB. Studenţii N. Rotaru, I. Iliev, V. Guţu, 

O. Comîş, D. Bezerdean, T. Rogoţin, C...) 
din grupa 22 RGZ la ora de curs la limba 
germană la profesoara Svetlana Dzechiş.                                    

Imagine: N. Rotaru

2012. USARB. Facultatea de Filologie. Noie 
Rotaru cu profesoarele Lilia Trincă şi Cristina 

Benea. Imagine: Noie Rotaru

2012. USARB. Facultatea de Filologie. Gr. 
RG22Z cu profesoara Elena Belinschi la ora de 

sintaxă. Imagine: Noie Rotaru
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2012. USARB. Facultatea de 
Filologie. Gr. RG22Z. La prelegere.                                     

Imagine: Noie Rotaru

2012.USARB. Facultatea de Filologie. Gr. 
RG22Z.  Profesorul Vasile Dobrojean şi 

studenta Olesea Comîş. Imagine: Noie Rotaru

2012. Bălţi. Participanţi la Cenaclul literar. 
De la stînga la dreapta: Irina Iliev, Efimia 

Cojocaru şi Noie Rotaru. Imagine: N. Rotaru

2012. USARB. Facultatea de Filologie. De la 
stînga la dreapta: profesorul Vasile Dobrojean, 
studenții: Daniela Bezerdean, Noie Rotaru şi 

Diana Cernei. Imagine: Noie Rotaru

2012. USARB. Facultatea de Filologie. Gr. 
RG22Z. De la stînga la dreapta, rîndul I: D. 

Bezerdean, V. Guţu, R. Novoloacă şi D. Malac. 
Rîndul II: C. Chiriac, T. Rogojin şi N. Rotaru. 

Imagine: Noie Rotaru
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VIAŢA STUDENŢEASCĂ (Secția română)

PROMOȚIA 1959
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1956.  Bălţi. Institutul Pedagogic, rîndul 3, al III-lea - Gh. Cincilei. Autor: Eladii
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LA ŢELINĂ

Anul 1957. Studenţii IPSB, inclusiv și cei de la Facultatea de Filologie (Promoţia 
anului 1959), au fost trimişi la Țelină în Kazahstan, regiunea Pavlodar, Sovhozul „Djambul  
Djabaiev”. Autorul fotografiilor Ion Vrabie.

1957. Gara din Bălţi. Studenţii Facultăţii de 
Filologie în drum spre Kazahstan
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Studenţii şi-au construit o 
casă de locuit în brigada  
din Sovhozul „Djambul  
Djabaiev”. Studentele au 
tecluit lampaci, au tencuit 

pereții cu lut
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Adunare solemnă de rămas bun

Gara din Bălţi.                                                    
Studenţii Facultăţii de Filologie  .                                                

La întoarcere în Piața Gării
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22.05.1958.  Notă: Lui Vanea de la 
Liuba

28.05.1958. Notă: Ca aminitire despre  Ana Lupan şi toţi 
ceilalţi

1958. Bălţi. IPSB. Facultatea de Filologie. Studenţii facultăţii. Imagine: Ion Vrabie

149



1959.  Bălţi. IPSB. Rîndul I, al III-lea din dreapta, Gh. Cincilei. Autor: Eladii  

1964.  Bălţi. IPSB. Facultatea de Filologie. O grupă de studenți în fața clădirii facultății 
(acum Colegiul de Medicină din Bălți)
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1967. Bălţi. IPSB. Blocul III. Studenţii Facultăţii de Filologie - Iulian Filip, Gheorghe  
Calamanciuc. Imagine: Arhiva de Stat a R.M.

1968. Bălţi. IPSB. La sărbătoarea de 1 Mai. Studentul Facultăţii de Filologie -  Iulian Filip 
alături de personalităţi. Imagine: Arhiva de Stat a R.M.
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Anii 70. Elena Belinschi cu o grupă de studenți de la Facultatea de Filologie

1973. Bălţi. Institutul Pedagogic „Alecu Russo”. Studenţii la Cantina veche.                            
Imagine: Arhiva de Stat a R.M.
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Anii 70.  Facultatea de Filologie

Anii 70.  Facultatea de Filologie
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1976. Bălţi. IPSB. Facultatea de Filologie. Practica pionerească, diriginte  I. Cațaveica.              
Autor: Valentina Enciu

1981. Bălţi. IPSB. Facultatea de Filologie. Studenţii facultăţii. Imagine: Anatol Moraru 
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1981. Bălţi. IPSB. Studenții Facultății de Filologie. Imagine: Anatol Moraru 

1981. Bălţi. IPSB. Studenții Facultății de Filologie. Imagine: Anatol Moraru
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1982. Bălţi. IPSB. Studenții Facultății de Filologie la 
paradă. Imagine: Anatol Moraru 

1981. Bălţi. IPSB. Facultatea de 
Filologie. Șezătoare folclorică.               

Imagine: Anatol Moraru 

1984.  Bălţi. IPSB. Facultatea de Filologie. Gr. 302 împreună cu profesorii, Gh. Popa, I. 
Matcovschi, V. Mocanu, V. Enciu. În uniformă de marinar V. Babin, actualul directorul al 

Liceului „B. P. Hașdeu” din mun. Bălți. Imagine: Valentina Enciu
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01.05.1985. Bălţi. IPSB. Studenţii facultăţii de Filologie.                                   
Imagine: Valentina  Botnariuc

1986. Bălţi. IPSB. Studenţii facultăţii de Filologie.                                   
Imagine: Valentina  Botnariuc

1986. Bălţi. IPSB. Studenţii facultăţii de Filologie cu Ilarion Matcovschi.                                   
Imagine: Valentina  Botnariuc
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1986. Camenca. Studenţii Facultăţii la Fabrica de conserve din 
Camenca. Imagine: Dina Stici
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1986. Bălţi. IPSB. Studenţii Facultăţii de Filologie în excursie la Leningrad. Palatul „Smolinîi”. 
Imagine: Valentina  Botnariuc

1986. Moscova. Studenţii Facultăţii de Filologie în excursie, în spate Piața Roșie.                                  
Imagine: Valentina  Botnariuc
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1988. Bălţi. IPSB. Studenţii facultăţii de Filologie. Imagine: Valentina  Botnariuc

1988. Bălţi. IPSB. Studenţii facultăţii de 
Filologie. Imagine: Valentina  Botnariuc
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1991. Bălţi. IPSB. Studenţii facultăţii de Filologie. Imagine: Rodica Cincilei

1992. Bălţi. USARB. Studenţii Facultăţii de Filologie. Imagine: Rodica Cincilei
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2011. Bălţi. USARB. Facultatea de Filologie. Studentii  gr. RE11Z şi RG11z la ore.                       
Imagini: Noie Rotaru
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2013. USARB. Corpul III. Studenţii 
din grupa 23RJ cu profesorul V. 

Gorbuli în hall-ul Facultăţii de Litere.                     
Imagine: Noie Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie. Gr. RG32Z. De la stînga la dreapta, rîndul I: Rodica 
Novoloacă, Doina  Malac, Noie Rotaru, Victoria Guţu, Olesea Comîş. Rîndul 2: Corina 

Chiriac, Irina Burcovschi, prof. Maria Abramciuc, Diana Cernei, Daniela Bezerdean, Irina Ilieş.                  
Imagine: N. Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie. La ore. Imagine: Noie Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie. Studenţii                 
D. Gorbulea şi O. Comîş din grupa RG32Z la Catedra 

de literatură română şi universală  cu profesorii                    
A. Bantoş şi M. Abramciuc. Imagine: Noie Rotaru
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2013. USARB. Facultatea de Filologie. 
La ore. Profesor Veaceslav Dolgov.   

Imagine: Noie Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie. La orele de prelegere cu grupele RE31Z şi RG32Z.
Imagine: N. Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie. La ore. Profesor Vera Frolov. Imagine: Noie Rotaru
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Căminul „Luceafărul”  
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1956. Bălţi. IPSB. Studenţii promoţiei  
1956. În spate scuarul  B. Glavan.  

Imagine: Ion Vrabie

1956. Bălţi. IPSB. Ion Vrabie în fața 
bustului  B. Glavan. Imagine: Ion Vrabie

1956. Bălţi.  IPSB. Studenţii Facultății de Filologie 
pe o bancă din scuarul  B. Glavan.  Imagine:  Ion 

Vrabie

2013. Bălţi. USARB. Noul scuar cu bustul 
Boris Glavan reinaugurat în anul 1981. 

Imagine: Noie Rotaru

2013. Bălţi. USARB. Cele două  blocuri de 
pe strada Pușkin  unde pe timpuri s-a  aflat 

scuarul. Imagine: Noie Rotaru

Scuarul din faţa blocului de Istorie şi Filologie
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Secția rusă
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Bălţi. 1967. Ultimul sunet. Autor: A. Zencenco

1976. Bălţi. IPSARB. Facultatea de Filologie. Gr. 203 cu diriginta E. Slavinski.                                
Imagine: L. Ciolanu



1980. Bălţi. IPSARB. Tinerii profesori ai Facultăţii de Filologie la demonstraţia de 1 Mai.
Imagine: E. Sirota
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Anii 80. Bălţi. IPSB. Studenţii Facultăţii de Filologie. Imagine: Dina Stici



Anii 80. Bălţi. IPSB. Studenţii Facultăţii de Filologie la stînsul roadei în colhoz. 

Imagine: Dina Stici
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1986. Bălţi. IPSARB. Studenţii IPSB, promoţia 1986-1989. Imagine: Svetlana Robu
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1988. Bălţi. IPSARB: Studenţii Facultăţii de Filologie, anul V. Imagine: Dina Stici

2003. Bălţi. USARB. Diriginta  Elena Sirota cu studenţii săi.                
Imagine: E. Sirota
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2013. Bălţi. USARB. Activități în Centrul Rus. Imagine: internet



2012. USARB. Facultatea de Filologie. Gr. RG22Z. Imagini: Noie Rotaru.

Conferinţa studentească universitară la limba germană (2012)
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Activitatea a început cu prezentarea expoziţiei de carte bilingvă germano-
română. La expoziţie au fost prezentate ediţii de literatură germană.

Studenţii au fost monitorizaţi de profesoara Svetlana Dzechiş şi de studenta 
grupei RG22Z Irina Iliev. Svetlana Dzechiş a ţinut un discurs studenţilor la această 
secţiune şi la finele căruia ne-a urat succese. La secţiunea a V-a, Literatura şi 
ştiinţe ale comunicării au fost prezentate 7 referate (vezi 
pag. 7 din Program). Printre aceste şapte a fost şi al meu 
- Eminescu  la Viena şi Berlin. La secţiune, participanţii 
au avut de prezentat referate la subiectul: Romantismul 
german şi cel român, precum şi biblografia marilor 
personalităţi ale acestui curent – H. Heine şi M. Eminescu.

Studenţii grupei RG22Z a Facultăţii de Filologie au 
fost implicaţi în toată activitatea, cei care nu au pregătit 
referate, au recitat poezii din creaţia lui H. Heine şi M. 
Eminescu, iar Dumitru Gurbulea a intrerpretat publicului 
două piese muzicale pe versurile celor doi mari poeţi  M. 
Eminescu şi  H. Haine. Toate poeziile au fost recitate cu 
inimă, cele mai frumoase recitări au fost la studenţii: Olesea 
Comîş, Tatiana Rogojin, Diana Cernei, Dana Bezerdean 
şi Victoria Guţu din grupa RG22Z. Ca participanţi la 
secţiunea a V-a au fost şi studenţii de la Facultatea de 
Limbi Străine a USARB - Livia Bolfosu FE41, Cristina 
Kazlauskaite EG41; Ecaterina Zagorodnova GE21. 

La finele acestei activităţi ni s-au oferit certificate 
de participare, s-au ascultat opiniile celor prezenţi. Apoi 
cu toată grupa, am plecat în Sala polivalentă a Universitţii 
pentru a participa la deschiderea lucrărilor Simpozionului 
Naţional la limba germană. În această sală au fost 
prezenţi: Ambasadorul Republicii Federale Germane în 
R. Moldova, Matthias Meyer; şeful adjunct al ambasadei 
Republicii Federale Germane în R. Moldova - Carsten Wilms. Ambasadorul le-a 
mulţumit tuturor participanţilor care cercetează şi studuiază limba germană şi le-a 
urat succese.

Mulţumim organizatorilor, dorindu-le  succese, iar participanţilor - cît mai 
multă răbdare, creativitate şi voinţă.

Noie Rotaru, student, grupa RG22Z.
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Conferinţa studentească din 2013
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2013. USARB. Facultatea de 
Filologie. Profesoarea Valentina Enciu.                      

Imagine: Noie Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie.                      
Gr. RG32Z. De la stînga la dreapta: Noie 

Rotaru, Olesea Comîş, prof. Grigore Cantemir, 
Corina Chiriac, Tatiana Rogojin şi Diana 

Cernei. Imagine: Noie Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie. La orele de prelegere cu grupele RE31Z şi RG32Z.
Imagine: N. Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie.                   
De la stînga la dreapta: Igor Tapalaje, 
prof. Valentina Enciu şi Noie Rotaru.                          

Imagine: Noie Rotaru

2013. USARB. Facultatea de Filologie.                       
De la stînga la dreapta: Tatiana Stîncă, prof. 
Valentina Enciu, Irina Ilieş şi Olga Melnic.                           

Imagine: Noie Rotaru
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DIN ISTORIA CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ 
ȘI FILOLOGIE ROMANICĂ1

Catedra de limba romana este una dintre cele patru catedre de la Facultatea 
de Filologie a Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti, fiind, totodata, si una 
dintre cele mai vechi catedre ale facultatii. A fost infiintata odata cu deschiderea, 
prin Hotarirea Sovietului Comisarilor Norodnici ai Uniunii R.S.S. nr. 470 din 14 
martie 1945, la Balti, a Institutului Invatatoresc. Catedra activa in cadrul Facultatii 
de Filologie si Istorie a Institutului si avea doar doi profesori (Maria Sciuca si Vera 
Marin).

Din 1954 si pina in 1966 sef al Catedrei de limba si literatura „moldoveneasca” 
a fost rectorul Institutului Pedagogic „ Alecu Russo” Ion Ciornii, marele merit 
al caruia a fost de a fi completat Catedra cu cadre valoroase. De-a lungul anilor, 
din catedra au facut parte mari personalitati: Efim Levit, Nicolae Biletchi, Ion 
Evtusenco, Anton Zencenco, Petru Botezatu, Lev Esanu, Vladimir Mocanu, Eliza 
si Ion Botezatu, Valeriu Senic, Olimpiada Medvetchi, Elena Belinschi, Gheorghe 
Rusnac, Nicolae Iavorschi, Ilarion Matcovschi s.a. In cadrul catedrei au tinut 
cursuri nume notorii ale lingvisticii romanesti: Eugeniu Coseriu, Dumitru Irimia, 
Stelian Dumistracel etc., ilustrind domenii importante ale cercetarii lingvistice 
(istoria limbii, dialectologie, limba romana contemporana, stilistica, poetica etc.)

Corpul didactic actual al catedrei se constituie din 11 membri titulari 
(un doctor habilitat, 7 doctori in filologie), acoperind intreg spectru de functii 
didactice, de la asistent pina la profesor. Catedra are atit cadre didactice cu 
vechime in invatamint si experienta bogata in instruire si in cercetare, cit si tineri 
specialisti care aduc in procesul de invatamint si in relatiile cu studentii metode 
inovative, moderne, eficiente. Membrii catedrei deservesc specializarile Romana 
A (romana-limbi straine), Romana B (limbi straine-romana) si acopera segmentul 
unor discipline circumscrise specialitatilor (Stiinte ale comunicarii, Jurnalism).

In cadrul catedrei functioneaza cu succes scoala doctorala la Specialitatea 
10.02.01 – Limba romana. Toti membrii catedrei sint antrenati in activitatea 
de cercetare stiintifica, care se desfasoara individual si pe colective (proiecte 
de cercetare), in functie de domeniul in care s-a specializat fiecare cadru prin 
doctorat sau prin optiune stiintifico-didactica. Rezultatele cercetarilor titularilor 
catedrei, concretizate in lucrari de remarcabila tinuta stiintifica, sint publicate in 
culegeri internationale, in reviste de specialitate, in monografii. De asemenea, 
titularii catedrei sunt autori de manuale si materiale didactice pentru invatamintul 
superior si cel preuniversitar.

Pentru a asigura o pregatrire complexa, cu multiple deschideri in domeniul 
filologic este prevazuta o diversitate mare de cursuri complementare (Traducere, 
Retorica, Cultura vorbirii etc.). Scopul unei asemenea strategii este sa ofere ulterior 
studentilor cit mai multe oportunitati de incadrare in cimpul muncii.
1 Din istoria Catedrei de limba română și filologie romanică. Disponibil online: http://www.
usarb.md/facultati/filologie/catedre/catedra-de-limba-romana-si-filologie-romanica/
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Studentii au posibilitatea sa asiste la lansari de carte, intilniri cu prestigiosi 
oameni de cultura din tara si de peste hotare (scriitori, publicisti, dramaturgi, 
profesori universitari, editori, redactori de reviste etc.). Catedra urmareste 
nu numai achizitionarea de catre studenti a competentelor corespunzatoare 
disciplinelor prevazute de planurile de studii, dar si a unor largi cunostinte de 
cultura, organizind, in acest sens, concursuri-recitaluri de poezie, concursuri de 
traducere, mese rotunde etc. Catedra dispune si de un Laborator de paleografie, 
Laboratorul de studii filologice „Eugen Coseriu”, Laboratorul de studii culturale. 
Titularii catedrei asigura pregatirea studentilor, desfasurind sedintele Cercului 
lingvistic (devenite traditie la facultate), in cadrul carora sint abordate aspecte ce 
apartin tuturor nivelurilor limbii, diferitelor varietati regionale si socio-culturale 
ale acesteia, din punct de vedere sincronic si diacronic, adesea din perspectiva 
contrastiva (comparind romana cu alte limbi).
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DIN ISTORIA CATEDREI DE DE LITERATURĂ ROMÂNĂ                                
ŞI UNIVERSALĂ

Fondată în 2000, Catedra de literatură română şi universală descinde din 
Secţia de literatură româna, constituită la 24 septembrie 1991 în cadrul Catedrei 
de limbă şi literatură româna, care, la rîndu-i, își are originile în 1945, avîndu-i ca 
întemeietori pe Efim Levit și Nicolae Bilețchi,  Eliza Botezatu și Valeriu Senic. 
Titularii actuali ai catedrei, Nicolae Leahu, Maria Abramciuc, Maria Șleahtițchi, 
Valentina Enciu, Diana Vrabie, Ana Bantoș, Liliana Gheorghiță, Raisa Leahu, 
Anatol Moraru, Valentina Botnariuc, Ghenadie Nicu, Lucian Jitaru, Daniela Baciu, 
Lara Aladina, Ecaterina Niculcea, Valeriu Gorbul sînt, în majoritate, produse 
ale filologiei bălțene, chiar dacă unii și-au făcut studiile de doctorat la Iași sau 
Chișinău. Catedra asigură instruirea la specialităţile Limba și literatura română 
și limba franceză/engleză germană rusă/ucraineană, Psihologia și pedagogia 
învățămîntului primar și preșcolar, Actorie etc.

În ultimii șapte ani, catedra și-a lărgit spectrul activităților didactice, 
elaborînd programe de studiu și cursuri pentru specialitățile ,,Jurnalism” şi 
,,Ştiinţele comunicării”, plasînd în cîmpul muncii primele patru promoții de 
absolvenți.

Catedra asigură formarea la specializările de masterat ,,Didactici moderne 
ale disciplinelor filologice”, ,,Cercetarea filologică” și ,,Didactica literaturii 
universale”, precum și la doctorat, specialitatea ,,Literatura română” (conducători 
de doctorat, conf. univ. dr. Nicolae Leahu, conf. univ. dr. Maria Șleahtițchi, conf. 
univ. dr. habil.  Ana Bantoș).

De o deosebită popularitate în rîndurile profesorilor din țară și, în special, 
din Nordul Republicii Moldova sînt Cursurile de perfecționare a cadrelor didactice 
(pentru școala națională și alolingvă), în cadrul cărora profesorii asistă la ore ale 
unor profesori experimentați de la liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” , 
elaborează proiecte de cercetare și aplicative, exersează noi metode de predare a 
literaturii române și universale.

Oameni ai scrisului în cea mai largă accepție a termenului, adică 
poeți, prozatori, eseiști, publiciști, membrii Catedrei au căutat întotdeauna 
să sensibilizeze în sufletul studenţilor acel „element de poezie”, care ,,există 
dintotdeauna”, după Albert Einstein, în gîndirea științifică. În acest sens, catedra 
organizează numeroase reuniuni literare și întîlniri cu oameni de creaţie din 
Republica Moldova, România, Franța, Italia, Rusia,  lansări de carte, concursuri 
de traducere, recitaluri, conferinţe ştiinţifice.

Istoria catedrei este reflectată, în bună măsură, în paginle revistei literare 
Semn, care s-a constituit, între 1995-2013, într-o pistă de lansare a tinerelor talente 
ale facultăţii, dar şi într-un ferment activ al vieţii culturale şi intelectuale din Bălți 
și din Republica Moldova.1 
1 Autoportret colectiv în mișcare. Disponibil online: http://www.usarb.md/facultati/filologie/
catedre/catedra-de-literatura-romana-si-universala/ 
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ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ СЛАВИСТИКИ

История создания и становления кафедры русского языка и литерату-
ры уходит в победный 1945 год. Она была основана в Бельцком, тогда учи-
тельском, институте. Одним из первых преподавателей кафедры стала Вера 
Николаевна Богданова, которая 20-летней девушкой приехала из Мордовии 
в далекую для неё Молдавию. Первыми преподавателями были лингвисты и 
литературоведы, благодаря которым на высоком уровне проводилась подго-
товка учительских кадров для Республики: Р. П. Андронова, Н. Маслюков, З. 
Я. Ряполова, В. Н. Руднева, Н. Шарапков, А. Я. Стожарова и др.

1961 год стал новым этапом в развитии кафедры и ознаменовал собой 
её разделение на две самостоятельные учебно-научные структуры: кафедру 
русского языка и общего языкознания и кафедру русской и зарубежной лите-
ратуры. Эти кафедры с момента их возникновения заняли одно из ведущих 
мест в образовании Республики и за её пределами не только в подготовке 
учителей по русскому языку и литературе, но и в научных филологических 
исследованиях. Примечательно, что тогда на кафедре русского языка рабо-
тал будущий ученый с мировой известностью Борис Гаспаров, ныне про-
фессор Колумбийского университета, лингвист, литературовед, семиотик, 
культуролог.

Большой вклад в языкознание и литературоведение 60-80 гг. внесли 
профессор О. Семеновский – известный за пределами республики критик 
и литературовед; а также высокопрофессиональные преподаватели, под-
готовившие не одно поколение педагогов-русистов: В. А. Швачкин, В. А. 
Ружина, А. И. Валькова, М. А. Бенькович, Л. А. Кирова, В. А. Мандыч, В. 
Е. Рыклис, Л. И. Круглий, Н. К. Малютина, И. Г. Штепа, В. Л. Медынская, 
которая последние годы своей жизни работала в Московском государствен-
ном педагогическом университете, где ей было присвоено звание «Лучший 
преподаватель». Многих из них уже нет в живых, но светлая память о них, 
их благородном труде, направленном на сохранение ценностей русской фи-
лологии, об их интересных научных изысканиях навсегда останется в серд-
цах благодарных учеников.

Со временем потребности республики в подготовке русистов росли, 
поэтому в 1971 году была открыта кафедра методики преподавания русского 
языка, основной задачей которой являлась подготовка учителей по специ-
альности «Русский язык и литература в национальной школе». Её первым 
заведующим стал известный молодой тюрколог и славист Г. А. Гайдаржи. 
Лингводидактические основы преподавания русского языка, заложенные 
им, продолжали развивать на этом посту в разное время В. Н. Костецкий, М. 
В. Туницкая и Ф. М. Горленко.

В 70-е годы – это годы подъёма и расцвета кафедры русского языка и 
общего языкознания; её возглавил выдающийся лингвист, основатель ори-
гинальной лингвистической школы, самый молодой в Советском Союзе 
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доктор наук, ученик профессора А. Н. Гвоздева, защитивший диссертацию 
на кафедре академика В. В. Виноградова, профессор В. Н. Мигирин. Под его 
руководством на кафедре начала функционировать аспирантура: свыше 30-
ти молодых русистов защитили диссертации на соискание ученой степени 
кандидата и доктора филологических наук: Л. В. Бортэ, Н. И. Мигирина, С. 
В. Степанюк, Д. М. Стич, Е. А. Белашова, Г. Ф. Горб, Л. И. Демченко и др.

Особо следует отметить научно-педагогическую деятельность про-
фессора Л. В. Бортэ, бессменного заведующего кафедрой на протяжении 
25 лет, известного лингвиста, продолжателя идей В. Н. Мигирина, руково-
дителя аспирантуры. Она сыграла огромную роль в сохранении традиций 
кафедры; к сожалению, Л. В. Бортэ совсем недавно ушла из жизни. Проник-
новение в сущность языковых явлений, стремление изучать факты языка в 
системе, поиск новых исследовательских приемов, яркие идеи и гипотезы 
– характерные особенности научных работ Л. В. Бортэ. Её организаторский 
талант проявился и в проведении юбилейных конференций, посвященных 
наследию В. Н. Мигирина.

За годы функционирования кафедра подготовила для школ Молдавии 
(и не только) тысячи высококвалифицированных педагогов, творчески ра-
ботающих в различных образовательных учреждениях и успешно применя-
ющих традиционные и инновационные технологии обучения и воспитания 
учащихся. Только в Бельцах в настоящее время успешно трудятся учителя 
русского языка и литературы высшей дидактической степени: С. Н. Сер-
жант, Н. В. Курячая, Л. И. Москаленко, Н. И. Мельник, В. М. Огинская, Е. А. 
Урсу, Л. Н. Лобусова и С. Г. Рыжкова, которая первая из филологов-русистов 
Республики получила звание «Лучший учитель стран СНГ и Балтии». В их 
подготовке активно участвовали такие преподаватели, как Н. П. Трофимова, 
Л. Г. Скопенко, Л. И. Пох, С. В. Степанюк, Д. М. Стич, Н. И. Мигирина, Е. 
В. Сирота и др.

В течение 20 с лишним лет русские кафедры являлись центром органи-
зации и проведения Республиканской олимпиады школьников по русскому 
языку и литературе, а такие преподаватели, как Л.В. Бортэ, Ф.М. Горленко и 
Т.Н. Сузанская, были председателями конкурсного жюри.

Выпускники и студенты кафедры неоднократно подтверждали каче-
ство своих филологических и дидактических знаний. В конкурсах по рус-
скому языку и литературе различного уровня они занимали призовые места: 
в Ереване, Баку, Москве, Санкт-Петербурге и др.

Сегодня кафедра славистики БГУ, как и страна в целом, переживает не-
легкие времена. Однако, несмотря на сложность социокультурной и эконо-
мической обстановки в Республике (и за её пределами), на кафедре продол-
жается плодотворная учебная и научная работа. Были открыты аспирантура 
по русскому языку (руководитель – Е. Сирота) и по теории и методологии 
обучения русской литературе (руководитель - Т. Сузанская). С 90-х гг. актив-
но функционирует магистратура. Преподаватели кафедры принимают уча-
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стие в работе Международных конференций русистов, а также Конгрессов 
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

Преподаватели кафедры вносят достойный вклад в подготовку уча-
щихся по русскому языку и литературе: Т. Сузанская, Ф. Горленко, Т. Ду-
бровина являются авторами учебников по русскому языку и литературе, 
куррикуломов, гидов и книг для учителя; Л. Паскарь – автор учебников 8 и 
9 классов по русскому языку для школ с румынским языком обучения; М. 
Туницкая – автор нескольких учебников по украинскому языку.

Нынешние выпускники кафедры постоянно подтверждают высокий 
уровень филологических знаний: А. Романтовский стал победителем Ев-
ропейского фестиваля русского языка; в настоящее время он заканчивает 
асрантуру в Институте русского языка им. А. С. Пушкина. Лучшие студенты 
кафедры получали и получают стипендию мэра Москвы и примара Бельц. В 
РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) защитил диссертацию по лите-
ратуре выпускник кафедры О. Хитальский, в Институте им. А. С. Пушкина 
(Москва) – В. Фролова, в Московском педагогическом университете О. Гу-
цалюк, в Кишиневском – В. Бражук. В настоящее время молодыми препода-
вателями В. Долговым и Д. Игнатенко подготовлены к защите диссертации 
по актуальным проблемам славистики.

В 2012 году в ходе реорганизации факультета кафедра русского языка 
и литературы была объединена с кафедрой украинского языка и литературы.

Преподаватели кафедры активно участвуют в работе международных 
конференций славистов, а также конгрессов Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы: Шанхай (Китай), Левен (Бель-
гия), Гранада (Испания), Бордо (Франция), Рига (Латвия), Москва, Петро-
заводск, Ульяновск, Самара (Россия), Минск, Витебск (Белоруссия), Ровно 
(Украина).

Сегодня кафедра славистики – это прежде всего высокопрофессио-
нальный творческий коллектив, обладающий большим потенциалом. Её 
преподаватели, студенты и магистранты глубоко чтут и продолжают тради-
ции, заложенные русистами-«первопроходцами» Молдовы в том далеком 
1945 году. Преподаватели и студенты помнят тех известных ученых, кото-
рые внесли огромный вклад в развитие кафедры, в создание прочной осно-
вы русского филологического образования.1

1Из истории кафедры славистики. Disponibil online: http://www.usarb.md/facultati/filologie/
catedre/catedra-de-slavistica/
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LABORATORUL DE STUDII FILOLOGICE „EUGENIU COȘERIU”

 O bogăţie a Facultăţii şi a Universităţii este Laboratorul Coşeriu. În acest 
laborator se desfăşoară diverse activităţi, cît şi ore de curs. Acest laborator a fost  
fondat în anul 20011.

EUGENIU COŞERIU

Marele lingvist este cel care şi-a făcut studiile secundare aici la Bălţi, la 
Liceul „Ion Creangă”. Pentru noi, bălţenii, este o bucurie şi cinste pentru urmele 
pe care ne-a lăsat aci. La Facultatea noastră, ca o amprentă pentru acest lingvist, 
s-a deschis Laboratorul Coşeriu. Acest minunat lingvist a scris mule despre limbă 
şi ştiinţa lingvisitică. Pe el l-au cunoscut şi l-au recunoscut ca cel mai mare lingvist 
din America şi Europa. Lucrările lui au devenit piloni ai ştiinţei lingvistice. 
Teoriile pe care le-a elaborat au devenit suport de cercetare. Cercetătorul român 
Nistor Bardu2,3 a scris despre această mare personalitate.  

... Eugeniu Coşeriu se înfăţişează cititorilor români în dubla ipostază: 

1Conform procesului – verbal nr. 3 al şedinţei comune a catedrelor Limba română şi Literatura 
română şi universală.
2 BARDU, NISTOR. Concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre limba română, V. I, în revista Limba 
Română,  nr. 1-3, anul XVII, 2007.
3 BARDU, NISTOR. Concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre limba română, V. II, în revista Limba 
Română,  nr. 4-6, anul XVII, 2007.
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de om şi de creator de geniu. Omul, după cum ne spune Matilda Caragiu 
Marioţeanu în articolul-evocare Eugeniu Coşeriu – savantul şi omul (p. 7-14), 
a fost silit de împrejurări nefaste să-şi părăsească ţara în floarea vârstei, la 19 
ani (în 1940), pe când era student la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Ajunge 
în Italia, unde îşi desăvârşeşte instruirea la universităţile din Roma, Padova şi 
Milano, obţinînd două titluri de doctor: în litere (1944) şi în filozofie (1949). 
Primele contribuţii lingvistice îi apar acum (în ţară, la Iaşi, publicase articole de 
critică literară, folcloristică şi despre graiul basarabean), dar, datorită condiţiilor 
materiale precare, tânărul învăţat este nevoit să plece în Uruguay, la Montevideo. 
Aici, în calitate de profesor de Lingvistică generală şi de Filologie romanică, îşi 
dezvoltă propria concepţie lingvistică în lucrări care l-au făcut celebru, precum 
Sistema, norma y habla (1952), Sincronia, diacronia e historia. El problema 
del cambio linguistico (1958) şi mai multe studii apărute în diferite reviste de 
specialitate sau volume colective (v. Bibliografia..., p. 31-62). Foarte apreciat în 
comunitatea lingviştilor din America Latină şi din Europa, şi primind mai multe 
oferte de la diverse universităţi, Eugeniu Coşeriu alege, în 1962, Universitatea 
din Tübingen, în Germania, unde se stabileşte cu familia şi unde rămâne până la 
sfârşitul vieţii. Devine titularul Seminarului de Filologie romanică şi de lingvistică 
generală, formându-se numeroşi discipoli, în mai toată lumea, şi având numeroşi 
colaboratori, colegi, prieteni, între care şi pe românul Nicolae Saramandu, care i-a 
rămas apropiat până în ultimii ani de existenţă. Perioada petrecută la Tübingen a 
fost cel puţin la fel de fructuoasă pentru creaţia ştiinţifică a lui Eugeniu Coşeriu ca 
şi aceea în care s-a aflat în America de Sud. Eruditul învăţat a întemeiat în vestita 
universitate germană (unde, înaintea sa, au studiat, între alţii, Tudor Vianu şi Ion 
Barbu), o adevărată şcoală de lingvistică. Dar preocupările sale depăşesc cadrul 
lingvisticii, multe dintre studiile sale privind filozofia şi filozofia limbajului, 
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Eugeniu Coşeriu fiind şi în aceste domenii un nume de referinţă.
Aşa cum arătam supra, Nicolae Saramandu este în acest volum, alături de 

Marius Sala şi Matilda Caragiu Marioţeanu, autorul a două evocări ale învăţatului 
român. În prima, Eugeniu Coşeriu – teoretician al limbajului (p. 16-17), este 
prezentată concis concepţia savantului român, format în perioada poststructuralistă, 
despre principiile saussuriene limbă şi vorbire, sincronie şi diacronie. Reliefând 
limitele concepţiei despre limbaj a lui Ferdinand de Saussure, Eugeniu Coşeriu 
a arătat că nu limba ca sistem este „măsura tuturor manifestărilor de limbaj”, ci 
vorbirea, limba fiind în întregime conţinută în vorbire. Apoi, între sincronie şi 
diacronie nu există o separare reală, deoarece, în vorbire, distincţia aceasta nu se 
poate face. Este o distincţie care se practică în planul cercetării, şi nu se referă la 
limbă, ca obiect de studiu, ci la lingvistică. Sincronia şi diacronia se întâlnesc, 
de fapt, în istorie (cf. Sincronia, diacronia e historia). În continuare, Nicolae 
Saramandu rezumă ideile lui Eugeniu Coşeriu despre creativitatea în limbă, 
despre alteritate, energeia „activitate”, ergon „produs” etc., încheind cu subtila 
delimitare pe care savantul o face între semnificaţie şi sens în opera literară.

În cealaltă evocare, intitulată Întâlniri cu Eugeniu Coşeriu, Nicolae 
Saramandu conturează un portret inedit al omului şi savantului Eugeniu Coşeriu, 
surprins în multiple ipostaze: în calitatea de îndrumător al său în timp ce candida 
pentru o bursă „Alexander von Humboldt” în Republica Federală Germania, la 
Tübingen, şi apoi ca bursier în anii 1972-1973, 1974, în calitatea de profesor 
şi conferenţiar la Romanische Seminar, de la universitatea la care lucra, sau 
la marile reuniuni ştiinţifice internaţionale din Europa, unde îi desfiinţa, pur şi 
simplu, pe participanţii insufucient informaţi, în calitatea de gazdă în locuinţa sa 
din Kirchentellinsfurt, în apropiere de Tübingen, în care, de la o vreme, locuia 
singur, despărţit de soţie şi cei patru copii, şi unde Nicolae Saramandu a locuit o 
perioadă pentru a realiza interviul-carte Lingvistica integrală (Bucureşti, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, 1996) ş.a. Avea o bibliotecă imensă. Când lucra, de 
la 8 seara până în zori, faţa savantului se pietrifica sculptural. Creatorul, a cărui 
concentrare era de o putere neobişnuită, părea că se află într-o altă lume şi nu mai 
observa nimic în jurul său. Dormea doar patru ore şi îi era suficient.

Omul Eugeniu Coşeriu avea hobby-ul de a juca la loto, unde mai mult pierdea 
decât câştiga, era băutor de vinuri româneşti, italiene, spaniole şi franţuzeşti, din 
care avea o valoroasă colecţie, era comunicativ şi ţinea la românii lui cercetători, 
pe care, mai ales înainte de 1989, dar şi după aceea, i-a sprijinit cât a putut. Când 
îi întâlnea la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale, chipul i se lumina şi îi 
îmbrăţişa cu multă dragoste. În casa din Kirchentellinsfurt, cel puţin în ultimii 
ani ai vieţii, Eugeniu Coşeriu era cu inima şi cu gândul în ţara natală. Asculta, 
de pe disc, profund emoţionat, tulburătoare doine moldoveneşti, iar sufletul său 
călătorea atunci pe meleagurile de baştină, pe care, după cum însuşi mărturiseşte, 
nu le-a părăsit niciodată3. După 1989, mai exact, din 1992, începe să vină frecvent 
în ţară, invitat de instituţii academice, unde ţine conferinţe pe diverse teme şi 
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care îl onorează cu titlul de Doctor Honoris Causa. În 1992, Academia Română 
îl face membru de onoare, după ce, puţin mai înainte, Academia de Ştiinţe din 
Republica Moldova îl onorase cu acest titlu. Alte universităţi se grăbesc apoi să-l 
includă printre membrii ei de onoare. Şi-a revăzut şi locurile natale: oraşul Bălţi, 
a cărui universitate îi conferă primul titlu de Doctor Honoris Causa, satul de 
obârşie Mihăileni, în care s-a inaugurat Muzeul „Eugeniu Coşeriu”4 etc. În 2001, 
printre alte manifestări omagiale şi onoruri primite în ţară, preşedintele României, 
Ion Iliescu, i-a oferit ordinul „Steaua României”, distincţie care l-a impresionat 
profund, aşa cum s-a mai întâmplat când regele Juan Carlos al Spaniei îl decorase 
cu un înalt ordin al ţării sale.

Deşi l-au bucurat, pentru că îşi dorise tot timpul recunoaşterea alor săi 
de acasă, toate aceste titluri şi distincţii se pare că au venit prea târziu. Marcat 
de boală şi de suferinţă, dar purtându-şi cu demnitate suferinţa (era grav bolnav 
de plămâni), care nu-i afecta capacitatea intelectuală, savantul participa la 
comunicări, lua cuvântul, iar în momentele de destindere spunea bancuri. Doar 
în ultimele luni, când a căzut la pat, Eugeniu Coşeriu şi-a încetat prodigioasa 
activitate ştiinţifică. A trecut în lumea drepţilor pe 7 septembrie 2002, vegheat, 
între alţii, de surorile lui. Moartea sa a produs dureroase trăiri familiei, prietenilor, 
discipolilor şi întregii comunităţi ştiinţifice internaţionale, tuturor celor care l-au 
cunoscut şi l-au apreciat.

Emoţionantă în sobrietatea ei bărbătească, evocarea-portret a lui Nicolae 
Saramandu se completează cu aceea a Matildei Caragiu Marioţeanu, mai patetică 
şi mai tulburătoare, deoarece îl surprinde pe Eugeniu Coşeriu mai mult din 
perspectivă biografică, cei doi reuşind să ofere cititorilor români dimensiunile 
umane şi de creator excepţional ale acestui „al doilea Iorga al românilor” (p. 14). 
Unul din discipolii săi germani, Hans Helmut Christmann, a sintetizat elocvent, 
în cuvântul omagial rostit la 5 decembrie 1981, la sărbătorirea lui Eugeniu 
Coşeriu cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, aceste dimensiuni: „Dacă e «să 
spunem lucrurile aşa cum sunt», atunci trebuie să recunoaştem că avem de-a face 
cu un gigant” (Energeia und Ergon. Studia in honorem Eugenio Coseriu, I, 
Tübingen,1988, p. X.)5.

2. Purtând-o în inimă şi în minte, departe de ţară, limba română a constituit 
şi un obiect de studiu pentru romanistul Eugeniu Coşeriu (vezi în acest sens 
Bibliografia, p. 31-62). Aşa cum arătam supra, în volumul pe care îl comentăm 
aici sunt prezentate prelegerile ţinute în zilele de 7, 8 şi 10 mai 2001, la Colegiul 
Universitar de Institutori „Carol I” din Câmpulung, filială a Universităţii din Piteşti, 
sub titlul Limba română – limbă romanică. Este vorba, de fapt, de două studii 
complementare, Limba română. Caracterizare genealogică şi areală şi Limba 
română. Caracterizare tipologică, pe care ilustrul savant, care avea o memorie 
fenomenală, le-a prezentat fără să le citească, aşa cum obişnuia să procedeze cu 
toate materialele susţinute la multele sesiuni de comunicări şi conferinţe la care 
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participa, dar care erau rodul unor cercetări anterioare atente şi laborioase.
În primul din cele două studii, Limba română. Caracterizare genealogică 

şi areală, Eugeniu Coşeriu porneşte de la caracterizarea făcută românei de 
învăţatul finlandez Kiparsky, un slavist, dar şi un bun cunoscător al limbii noastre, 
care a afirmat că limba română „este cea mai interesantă din Europa”. Pe ce se 
baza această caracterizare? Kiparsky, spune Eugeniu Coşeriu, se gândea la poziţia 
istorică a limbii române, o poziţie „foarte stranie” (p. 147) în comparaţie cu 
celelalte limbi romanice. Româna este o limbă romanică formată fără limba latină 
clasică, ea trăind secole de-a rândul „fără această prezenţă simultană a limbii latine 
clasice” (ibidem). Şi marele romanist Wilhelm Meyer-Lübke, autorul valoroasei 
Gramatici comparate a limbilor romanice, a susţinut ideea că româna este cea 
mai autentică dintre limbile neolatine, fiindcă s-a dezvoltat „în mod natural”, fără 
constrângerea unei limbi clasice. Reynouard, precursorul imediat al gramaticii 
comparate romanice, a crezut şi el că româna s-a dezvoltat direct din latină, spre 
deosebire de limbile romanice occidentale, care au trecut printr-o fază intermediară, 
reprezentată, în opinia lui, de limba provensală a trubadurilor (Reynouard era 
provensal). La noi, Petru Maior a sesizat acest moment când a spus un lucru, 
aparent absurd, şi anume că româna este mama limbii latine şi nu invers, cum ştie 
toată lumea. Interpretarea corectă a afirmaţiei lui Petru Maior este aceea că latina 
vorbită, vulgară, a fost continuată de limba română, şi cum din latina vulgară s-a 
ales latina clasică, rezultă că din această latină populară, vorbită neîntrerupt în 
vechea Dacie, a fost derivată limba clasică latină. Apoi, unicitatea limbii române 
constă, după Kiparsky, în aceea că, între limbile romanice, este singura care are 
un substrat al ei specific, cel traco-dacic, faţă de suratele ei occidentale al căror 
substrat este, în mare parte, substratul celtic (p. 147-148).

Metoda comparativă întrebuinţată de Eugeniu Coşeriu pentru caracterizarea 
limbii române este aplicată din trei perspective, bine cunoscute lingviştilor: 
genealogică, areală şi tipologică.

Din punctul de vedere al arealului, limba română ţine de Romania 
orientală, în care latina vulgară a suferit astfel de transformări în comparaţie cu 
latina populară din Romania occidentală. De exemplu, dispariţia lui s final încă 
din latina arhaică a avut drept urmare reducerea declinărilor la două în limbile 
romanice orientale, în timp ce, în vest, s final este repus peste tot, în spaniolă, 
catalană, portugheză şi chiar în franceză, în care îl vedem scris şi se pronunţă 
în condiţiile de liaison. Apoi, velarele c, g,urmate de e, i, pronunţate în latină ca 
che, chi, au suferit un tratament diferit în cele două Romanii: în limbile romanice 
orientale se ajunge până la faza ĉ: lat. caelum > rom. cer, it. cielo, dar în dalmată 
s-a păstrat ca [k’]: cherbu, faţă de cerb, în română, sau cerbo, în italiană. În 
franceză, s-a ajuns la asibilare şi apoi la reducerea ţ > s: ciel, iar în spaniolă 
la fricativa interdală θ: cielo. Totuşi, în românescul chingă (< lat. cingula), s-a 
păstrat un rest de pronunţare [ḱ], pe când în italiană există cinghia. Explicaţia este 
că formele mai vechi se păstrează în zonele laterale, unde schimbarea pornită de la 
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centru poate să ajungă, dar poate să nu ajungă. Aşa se explică coincidenţele dintre 
limba română şi limbile spaniolă şi portugheză, aflate la extremele romanităţii, 
prima, la est, celelalte două, la vest, unde inovaţia de la centru n-a ajuns. La fel, 
grecismele, de care latina vulgară de la Roma era plină, s-au transmis în celelalte 
limbi romanice, dar în română acestea sunt mult mai puţine, deoarece, în vremea 
respectivă, Dacia era ocupată de goţi şi inovaţiile lexicale respective n-au mai 
ajuns aici (v. p. 150-155).

Din punct de vedere genealogic, Eugeniu Coşeriu arată că româna şi 
dialectele ei sud-dunărene, în special aromâna, trebuie considerate în relaţie cu 
toate limbile romanice, nu numai cu franceza modernă, cum s-a făcut din păcate 
multă vreme în lingvistica românească, ci şi cu spaniola, portugheza, italiana, şi 
cu variantele dialectale ale acestora, cu sarda sau cu franceza veche. Cercetarea 
comparativă făcută astfel ar putea scoate la iveală paralelisme relevante.

În privinţa substratului limbii române, Eugeniu Coşeriu ia în discuţie 
elementele de vocabular bine cunoscute ca barză, ghiuj, fărâmă, mal, sâmbure 
etc., care există şi în albaneză, ceea ce îl determină să se întrebe dacă albaneza 
are acelaşi substrat, un substrat asemănător ori este vorba de o influenţă albaneză 
asupra românei. În opinia noastră, acestor chestiuni le-a dat răspunsuri pertinente, 
în urma unor cercetări îndelungate, lingvistul român Grigore Brâncuş, care explică 
concordanţele lexicale respective prin substratul comun limbilor română şi 
albaneză6. Arătând că trebuie făcute cercetări speciale în acest domeniu, Eugeniu 
Coşeriu consideră că rom. barză „pasărea albă”vine din alb. bardhë, care înseamnă 
„alb”,este deci un împrumut, spre deosebire de mal, cu sensul de „ţărm” în română 
şi „munte” în albaneză, care este un element de substrat specific, „fiindcă ştim că 
şi o parte din noua Dacie sud-dunăreană s-a numit, tocmai, „Dacia Malurilor”: 
Dacia Maluensis; adică, s-a luat deja acest cuvânt – fără îndoială dacic – şi s-a 
latinizat, s-a făcut un adjectiv în limba latină” (p. 158).

Superstratul ţine, de asemenea, de genealogie, iar limba română are un 
superstrat slav, specific numai ei, în celelalte limbi romanice fiind vorba de 
superstratul germanic. Şi în tratarea acestui aspect, Eugeniu Coşeriu demonstrează 
cunoştinţe profunde, multe inedite, bazate pe căutări personale, care-i permit 
etimologii, comparaţii şi asocieri mereu surprinzătoare. Deşi nu a ajuns „să altereze 
structura sistematică a limbii române, care rămâne structură latinească” (p. 159), 
influenţa slavă asupra românei este atât de profundă, încât cuvântul zăpadă, de 
pildă, nu mai este perceput ca un cuvânt compus din za- şi padati „a cădea”, ci 
ca un cuvânt simplu. La fel, în mironosiţă, un cuvânt slav complicat,românii de 
azi nu mai repereză sensul vechi de „purtătoare de mir”, ci îl iau drept un cuvânt 
simplu (v. p. 161-162).

Pe de altă parte, limba română face parte din „liga lingvistică balcanică”, 
în care conţinuturi identice sunt redate cu materialul specific fiecărei limbi 
aparţinătoare acestei „ligi”, acestei uniuni lingvistice, ca să întrebuinţăm 
denumirea lui Trubetzkoy7. Astfel, Eugeniu Coşeriu vorbeşte despre viitorul cu 
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a voi (a vrea) din română, bulgară, albaneză şi greacă, reducerea infinitivului 
în aceste limbi ş.a. Concluzia autorului este că româna nu este numai o formă a 
latinei orientale, ci şi o limbă balcanică aparţinătoare „ligii lingvistice balcanice”.
Din punct de vedere tipologic, ilustrul învăţat caracterizează limba română în 
legătură cu tipul lingvistic romanic, într-o prelegere separată, intitulată Limba 
română. Caracterizare tipologică (p. 165-182). Aici, Eugeniu Coşeriu analizează 
constituirea limbii române comune şi a românei exemplare (anterior se ocupase 
de limba română istorică), care s-a produs prin adaptarea neologismelor din 
franceză, din limbile romanice, sau chiar direct din latină, uneori şi din germană, 
prin cărţile de şcoală. Ideea preluării neologismelor şi a unificării limbii române 
a fost exprimată încă din secolul al XVII-lea, în prefaţa Noului Testament de la 
Bălgrad. Şcoala Ardeleană, latinistă, a preluat ideea şi acţiunea reprezentanţilor 
ei a condus la o reformă esenţială a limbii materne, care a afectat şi vorbirea 
populară, multe neologisme latino-romanice pătrunzând în vorbirea de toate 
zilele. Mai mult, Şcoala latinistă, cum îi spune Eugeniu Coşeriu, a încercat prin 
aromânul Gheorghe Constantin Roja să unifice dacoromâna cu aromâna, pe baza 
acesteia din urmă, în lucrarea Măestria ghiovăsirii româneşti cu litere latineşti, 
care sunt literele Românilor ceale vechi (Buda, 1809). 

Petru Maior, care l-a sprijinit pe Roja, a ajuns astfel să folosească vrută, 
din aromână, şi nu iubită, care nu-i plăcea, pentru că era de origine slavă. 
Stabilindu-se numai pentru dialectul dacoromân, limba română literară nu 
este totuşi numai o limbă a influenţelor francezei, italienei sau latinei. Ea este 
rezultatul unei reconstrucţii efective a limbii, pe baza ei românească, în acord 
cu modelele occidentale. S-a produs deci, în urma unui proces mai mult sau mai 
puţin conştient, revenirea limbii române la matca ei occidentală. Astfel, tipul 
limbii române „este exact tipul limbilor romanice, în general, în afară de singura 
limbă care se îndepărtează de restul limbilor romanice şi care este limba franceză 
modernă, nu limba franceză mai veche, care ţinea de acelaşi tip ca şi celelalte 
limbi romanice” (p. 167).

Departe de a fi reuşit să arătăm bogăţia impresionantă de idei şi fapte 
lingvistice comentate atât de firesc şi de accesibil de Eugeniu Coşeriu în prelegerile 
despre limba română cuprinse în volumul In memoriam Eugeniu Coşeriu, 
aceste rânduri au încercat să demonstreze ataşamentul ştiinţific extraordinar al 
ilustrului savant faţă de limba maternă pe care a iubit-o toată viaţa, deşi i-a lipsit 
atât de mult, învăţatul a cercetat-o şi a scris despre ea foarte bine informat şi cu 
toată obiectivitatea.

3. Prin efortul aceluiaşi reputat lingvist Nicolae Saramandu, de la Institutul 
de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, care şi-a făcut 
o onoare din a publica în română opera monumentală a acestui „al doilea Iorga 
al românilor” (Matilda Caragiu Marioţeanu), în 2005, a apărut volumul Limba 
română – limbă romanică. Texte manuscrise editate de Nicolae Saramandu 
(Bucureşti, 2005). Chiar dacă se regăsesc în el şi studii sau prelegeri care au mai 
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fost publicate în alte volume sau reviste, aşa cum sunt, de pildă, Limba română 
– limbă romanică, apărut şi în extrasul In memoriam Eugeniu Coşeriu, apoi 
Tipologia limbilor romanice, inclus în volumul Eugeniu Coşeriu, Prelegeri şi 
conferinţe (supliment al publicaţiei „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, seria 
A. Lingvistică, XXXIII, Iaşi, 1992-1993) ş.a.1, toate acestea, alături de textele 
inedite, se subordonează unei viziuni unitare şi unei succesiuni logice (meritul 
editorului!), menite să ofere lingviştilor o imagine cuprinzătoare a contribuţiei de 
excepţie a marelui învăţat român la studiul limbii române. 
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ЦЕНТР ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MГЛУ

 Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский государственный лингвистический 
университет (далее – ГОУ ВПО МГЛУ) является Базовой организацией по 
языкам и культуре государств-участников СНГ (далее – БО) с 2000 года.

Базовая организация, руководствуясь направлениями Положения о 
БО государств-участников СНГ, свою деятельность сосредоточивает 
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Ректор МГЛУ, руководитель

Базовой организации по языкам и 
культуре государств-участников СНГ,

доктор педагогических наук,
профессор, академик РАО,
Ирина Ивановна Халеева

на выполнении мероприятий инновационного развития университета и 
превращении его в современный учебно-исследовательский центр России.

В результате реализации ряда проектов и программ совместно с 
вузами стран СНГ решены следующие задачи:

• созданы, начиная с 2001 года, и успешно функционируют восемь 
центров по языкам и культуре государств-участников СНГ;

• ведется обучение студентов - россиян 10 языкам государств - участников 
СНГ и Балтии: азербайджанскому, армянскому, грузинскому, 
казахскому, киргизскому, литовскому, молдавскому, таджикскому, 
узбекскому, украинскому. Начиная с 2003 года, состоялись первый 
и последующие выпуски специалистов со знанием языков стран 
Содружества;

• разработаны и изданы УМК по азербайджанскому, армянскому, 
казахскому, киргизскому и украинскому языкам. По заказу МФГС 
совместно с вузами Содружества изданы учебники для стран СНГ: 
«Армянский язык для стран СНГ», «Белорусский язык для стран 
СНГ», «Казахский язык для стран СНГ», «Киргизский язык для стран 
СНГ», «Молдавский язык для стран СНГ», «Узбекский язык для стран 
СНГ». Выпущен в свет «Тематический словарь-минимум русско - 
таджикских (таджикско-русских) соответствий»;

• в рамках инновационной образовательной программы «Лингвапарк» 
создан и успешно функционирует Международный институт языков 
государств-участников СНГ»;

• ежегодное проведение форума «Диалог языков и культур государств-
участников СНГ в XXI веке», приобретшего статус постоянно 
действующего;

• проведение с 2010 года Международных научных школ для молодежи 
и для молодых переводчиков художественной литературы стран СНГ;

• при БО по языкам и культуре государств-участников СНГ создан и 
активно действует Межвузовский Совет по духовному образованию;

• ГОУ ВПО МГЛУ является головным (базовым) вузом Университета 
Шанхайской организации сотрудничества по направлению 
«Регионоведение»;
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• создан и динамично функционирует Консорциум гуманитарных 
университетов государств-членов ШОС;

• ежегодно организуются языковые стажировки студентов-россиян в 
вузах государств-участников СНГ, а также ежегодные стажировки 
8-15 аспирантов, магистрантов вузов стран Содружества в МГЛУ.
Деятельность работы Базовой организации по языкам и культуре 

государств-участников СНГ рассматривалась на Конференции минис-
тров образования государств-участников СНГ, на заседании Совета ми-
нистров иностранных дел государств-участников СНГ и на выездном 
заседании Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с 
соотечественниками.

На различных уровнях всесторонняя деятельность Базовой организа-
ции признана активной, динамичной, важной и целенаправленной. 

Центр языка и культуры Республики Молдова создан в Государствен-
ном образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания «Московский государственный лингвистический университет» на 
основе Договора о сотрудничестве между ГОУ ВПО МГЛУ и Бельцким госу-
дарственным университетом им. Алеку Руссо. 

Центр торжественно открыт 13 декабря 2010 года ректорами Москов-
ского государственного лингвистического университета Ириной Ивановной 
Халеевой и Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо 
Георге Попа.

На торжественной церемонии открытия Центра присутствовали 
Министр советник Посольства Республики Молдова в Российской Феде-
рации Виталий Урекян, советник Посольства Республики Молдова в РФ 
Емил Жакота, первый секретарь Посольства Республики Молдова в РФ 
Кристина Маху, заведующая кафедрой румынского языка филологического 
факультета Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо 
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Алла Сайненко, представитель Конгресса молдавских диаспор Ефросиния 
Гыштемулте, проректоры, деканы, студенты МГЛУ, а также журналисты. 

В художественной части мероприятия студенты МГЛУ, изучающие 
язык и культуру Республики Молдова, продекламировали на изучаемом 
языке стихи Михая Еминеску, Джордже Баковия, Григоре Виеру, Думитру 
Матковски. А также в программе прозвучали песни «Galbena gutuie» (Желтая 
айва), «Bună dimineaţa» (Доброе утро), «Bucuraţi-vă, prieteni» (Порадуйтесь 
,друзья). О восхитительной поездке студентов МГЛУ в Молдову зрители 
узнали из фильма «Moldova noastră» («Наша Молдова»). Завершилось 
торжественное мероприятие прослушиванием божественной мелодии 
Еуджена Дога из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

Первым преподавателем языка и культуры Республики Молдова из 
БГУ им. Алеку Руссо была Алла Сайненко, кандидат филологических наук, 
заведующая Kафедрой румынского языка вышеуказанного Университета. 
Вторым директором Центра, а также преподавателем языка и культуры 
Республики Молдова стала Наталия Ивасышен, преподаватель Кафедры 
румынской и всемирной литературы Бельцкого государственного универ-
ситета им. Алеку Руссо. С 2012 года директором Центра, а также препода-
вателем языка и культуры Республики Молдова является Виолина Дэнилэ, 
преподаватель Кафедры румынского языка Бельцкого государственного 
университета им. Алеку Руссо.

В библиотеке Центра представлена научная, методическая, худо-
жественная литература, которая помогает преподавателям и студентам 
готовиться к занятиям. В процессе обучения используются аудио и видео 
материалы, учебно-методические комплексы и пособия. В Центре языка и 
культуры Республики Молдова студенты имеют возможность ознакомиться 
с произведениями писателей, переводами на румынский язык произведений 
зарубежных писателей, словарями, энциклопедиями.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА

Студенты, изучающие язык и культуру Республики Молдова, 
участвуют как в стандартных, так и в современных учебных занятиях, 
имеют возможность участвовать в конференциях, конкурсах, летних 
школах, мероприятиях, организованных Посольством Республики Молдова 
в Российской Федерации. Студенты МГЛУ поддерживают дружеские 
отношения со студентами Бельцкого государственного университета 
им. Алеку Руссо, развивая, таким образом, коммуникативные навыки. 
Современные методы коммуникации позволяют им каждый день общаться 
с носителями румынского языка.

С 7 по 10 июля 2010 года Бельцкий государственный университет 
им. Алеку Руссо организовал для студентов Института международных 
отношений и социально-политических наук МГЛУ летнюю школу под 
названием «Язык и культура Республики Молдова». Студенты имели 
возможность посетить Бельцкий государственный университет им. Алеку 
Руссо, научную библиотеку университета, прослушать лекции, проводимые 
преподавателями Бельцкого государственного университета им. Алеку 
Руссо и обогатить свои знания информацией об истории, географии 
и политической системе Республики Молдова. Студентка Наталья 
Битюкова отмечает:  «Произвел огромное впечатление университет, в нем 
каждый факультет имеет свой учебный корпус, есть научная библиотека 
с просторными залами, и очень любезный персонал. Первая прогулка по 
городу для нас стала незабываемой».

Студенты побывали на экскурсиях в монастырях Сахарна, Курки и 
Рудь, в Старом Орхее, в Сорокской крепости, а также посетили спектакль 
«Золушка»  в Национальном театре им. Василе Александри и встретились 
с актером Михаем Волонтиром, который поделился с ними событиями из 
своей жизни. Студенты также посетили столицу Молдовы, город Кишинев.
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«О Старом Оргееве, – пишет Кирилл Королёв, – я узнал еще до поездки 
в Молдову, но впечатление, которое произвела на меня эта местность, 
не может сравниться ни с чем. Думаю, место это уникально не только в 
Молдове. Особое впечатление произвела церковь, высеченная в камне. Я 
постоянно думал, что именно здесь жили древние даки». 

Студентов очень впечатлила эта поездка.Валерия Лешакова отмечает: 
«Я много ездила, была и в Европе, и в Азии, Африке, в странах, входящих 
в состав СНГ, но нигде не встречала таких открытых, доброжелательных и 
дружелюбных людей».

Вторая летняя школа, которая также была названа «Язык и культура 
Республики Молдова», была организована Бельцким государственным 
университетом им. Алеку Руссо для студентов Переводческого факультета 
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МГЛУ и проходила с  7 по 13 июля 2012 года. 
Студентов в Молдове встречали хлебом-солью и вином – символами 

гостеприимства молдавского народа. 

В первый день студентов разместили в общежитии, затем состоялась 
первая экскурсия по городу. Вечером студенты гуляли в парке «Андриеш». 
В последующие дни проходили занятия с преподавателями Бельского 
государственного университета им. Алеку Руссо. Самыми интересными 
и захватывающими оказались темы «Мифы румынской литературы», 
«Арго и жаргон в румынском языке», «Категория цвета в румынском 
языке», «Страницы из истории края». Студенты посетили различные 
достопримечательности города Бэлць: «Кружок ремесленников», Театр 
им. Василе Александри,  Музей истории и этнографии. Русская община 
города Бэлць организовала для студентов экскурсии в монастыри Добруша, 
Сахарна, Старый Орхей, Кэприяна, Хынку и Курки. Студенты имели 
возможность ознакомиться с ремеслами 
и народными обычаями, посетив 
комплекс «Крестьянский двор» в селе 
Буштень района Орхей.

Полной приятных эмоций стала 
поездка в город Дрокию, монастыри 
Рудь,  Каларашовка и Сорокскую 
крепость. Экскурсовод рассказал 
студентам о наиболее важных событиях, 
связанных с этими величайшими 
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образцами культурного наследия 
Молдовы.

Последней была поездка в 
город Кишинев, столицу Молдовы. 
Здесь студенты посетили Музей 
истории и этнографии, прогулялись 
по Аллее классиков в Центральном 
парке, сфотографировались возле 
Триумфальной арки и памятника 
Штефану Великому.

Во время своего пребывания 
в Молдове студенты имели 
возможность попробовать 
традиционные молдавские блюда: 
мэмэлыгу, брынзу, голубцы, а также 
традиционное красное вино.

Студенты уезжали со чувством 
ностальгии, а после возвращения 
в Москву написали много 
благодарственных писем. Марина 
Боброва пишет: «Мы путешествовали 
по этой замечательной стране и 
посетили много живописных и 
святых мест Республики Молдова. 
Мы узнали много нового об истории 
и особенностях румынского языка, а 
также о румынском фольклоре. Мы 
провели это время в теплой и веселой 
атмосфере, наслаждаясь теплым 
солнцем, согревающим нас и наши 
сердца. Спасибо за организацию 
этой летней школы!» Анастасия 
Чупина осталась под впечатлением 
от посещения исторических мест: «У 
меня в памяти отпечаталась поездка в 
монастырь Сахарна. Здесь чувствуется 
особая историческая атмосфера. 
Мы поднялись на холм, который 
называют «Стопа Богородицы»,  и 
перед нами открылся замечательный вид: река Днестр, скалы и чистый 
святой воздух. Цены здесь ниже, чем в Москве. Мы попробовали мэмэлыгу 
с жареной рыбой, местные вина прямо из знаменитого винного комплекса 
«Крикова». 
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Общежитие было большим и комфортабельным, а наша комната – 
светлой и просторной. Мне очень понравилось, и я хочу снова посетить 
эту страну».  Евгения Руднева считает, что программа летней школы была 
составлена очень хорошо: «Мы познакомились с Бельцким государственным 
университетом им. Алеку Руссо и прекрасно чувствовали себя здесь, 
территория университета похожа на настоящий студенческий городок со 
столовой, библиотекой, новыми учебными корпусами, местами для отдыха 
и великолепным фонтаном. Мы много путешествовали, а также посетили 
интересные занятия. Я счастлива, что МГЛУ и Бельцкий государственный 
университет им. Алеку Руссо дали нам возможность принять участие в этой 
летней школе!»

Сотрудники Посольства Республики Молдова всегда рядом и всегда 
нас поддерживают. Каждый год  1 марта Посольство Молдовы в Российской 
Федерации организует праздник «Мэрцишор». Студенты МГЛУ к каждому 
празднику готовят художественные номера: стихотворения, песни, танцы 
и др. Здесь они имеют возможность встретиться с известными деятелями 
культуры Молдовы. Здесь они познакомились с Евгением Дога, Ионом 
Друцэ, Светланой Тома.

На празднике всегда присутствует богатый стол с молдавскими 
блюдами и продуктами, а также выставки народных костюмов, показ 
фильмов о Республике Молдова.

20 апреля 2012 года Посольство Республики Молдова в Российской 
Федерации организовало вечер в честь столетия со дня рождения поэта, 
журналиста и академика Андрея Лупана. Мероприятие было организовано 
по инициативе писателя Иона Друцэ. Его посетили многие  деятели культуры 
и науки страны, в том числе глава Академии наук академик Георге Дука, 
композитор Евгений Дога, скульптор Константин Константинов и др. По 
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традиции в мероприятии приняли участие и студенты МГЛУ, прочитавшие 
стихотворения поэта.

С 4 по 29 марта 2013 года студенты Переводческого факультета МГЛУ 
проходили практику в Посольстве Республики Молдова, руководителем 
которой стал г-н Андрей Костин, первый секретарь посольства. В течение 
этого периода студенты переводили официальные документы, были 
вовлечены в деятельность посольства.
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14 декабря 2013 года студенты посетили творческий вечер певицы 
Марии Кодряну, народной артистки Республики Молдова, заслуженной 
артистки Российской Федерации, организованный в честь 47-летия с 
начала творческой деятельности певицы. Благодаря этому мероприятию, 
организованному при поддержке Посольства Республики Молдова в 
Российской Федерации и Конгресса молдавских промышленников и 
предпринимателей в Москве, студенты имели возможность познакомиться 
с биографией и творчеством этой певицы.

Кроме того, ежегодно студенты участвуют в международном 
студенческом конкурсе перевода «Румынская поэзия в языках/голосах 
мира». Валерия Лешакова, Марина Боброва и Алена Кохан были удостоены 
дипломов первой и второй степени, получив также призы: журналы, книги 
и учебники. 

С 11 ноября по 7 декабря 2013 года Марина Боброва проходила 
практику в отделе Молдавии Министерства иностранных дел Российской 
Федерации.  Она осуществляла переводы важных документов и осталась 
крайне довольна отношением и атмосферой, царившей на рабочем месте.

Студенты пятого курса Переводческого факультета, обучаясь на 
четвертом курсе, писали курсовые работы по переводу произведений 
румынской литературы на русский язык. Теперь у таких произведений, 
как «Чеканщик медалей» Анатола Морару, «Боже, храни Америку» Петре 
Барбу и др., есть переводы на русский язык, с которыми могут ознакомиться 
любители литературы. 

На данный момент студенты продолжают свои исследования и пишут 
дипломные работы, изучают определенные аспекты румынского языка и 
литературы.

Студенты, уже окончившие университет, а также пятикурсники, бу-
дущие выпускники, охвачены чувством ностальгии, отмечая, что лучшие 
мгновения студенческой жизни они провели в Центре языка и культуры Ре-
спублики Молдова МГЛУ.

КОНТАКТЫ:
Адрес: 119034, Москва, МГЛУ, ул. Остоженка 38, 50 каб. Центр языка и 
культуры Республики Молдова, Телефон: 8-499-245-15-03
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CENTRUL DE CULTURĂ BRITANICĂ

Centrul de Cultură Britanică a fost deschis  la 11 noiembrie 2005 la Bălţi în 
incinta Universităţii de Stat „ Alecu Russo”  de către Ambasadorul  Marii Britanii 
în Republica Moldova, domnul Bernard Whitehouse  şi de  rectorul Universităţii 
bălţene, academicianul Nicolae Filip.

La această manifestare au fost invitaţi oaspeţi şi decanii facultăţii de 
Filologie, dna dr. Maria Şleahtiţchi şi decanul facultăţii de Limbi şi literaturi 
străne, dr. Elena Dragan; şefa Catedrei de filologie şi limbă engleza, dna  dr. Iulia 
Gnatiuc. Responsabil de acest Centru i-a revenit lectorului superior  de la aceeaşi 
catedră - Elena Varzari, cît şi membrilor de catedre.

Scopul Centrului de Cultură  Britanică  susţine şi promovează procesul de 
studiere a limbii engleze la universitate, în municipiul Bălţi şi în regiunea de nord 
a Republicii Moldova.

Centrul oferă asistenţă practică studenţilor, viitorilor învăţători de limbă 
engleză, profesorilor de limbă engleză universitari şi şcolari în elaborarea 
planurilor de studii, predarea lecţiilor, organizarea discuţiilor în grup,  identificarea 
resurselor informaţionale.
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CENTRUL DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ POLONEZĂ

Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză din Bălţi a fost deschis în 
anul 2004, la iniţiativa Facultăţii de Filologie a Universtităţii de Stat „Ale-
cu Russo” din Bălţi şi a Ambasadei Republicii Polone la Chişinău. Activita-
tea Centrului constă în predarea limbii polone studenţilor şi cadrelor didac-
tice, precum şi în organizarea  unor evenimente culturale. Centrul mai oferă 
audienţilor interesaţi posibilitatea de a cunoaşte mai bine istoria Poloniei, de a 
descoperi capodoperele cinematografiei poloneze (în cadrul Cercului de Film),  
de a participa la diferite manifestaţii culturale şi ştiinţifice de promovare  
a culturii poloneze, de a colabora cu revista polonezilor din Moldova Jutrzenka. 
Cei mai buni absolvenți cîştigă burse la cursurile de vară organizate în cadrul unor 
universităţi poloneze.  

Centrul are un bogat fond de carte (dicţionare, manuale de predare  
a limbii polone ca limbă străină, cărţi de metodică, beletristică) şi este asigurat cu 
calculatoare şi alte mijloace informatice moderne.
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Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză oferă:
• posibilitatea de a studia gratuit limba polonă sub îndrumarea lectorilor 

din Polonia;
• posibilitatea de a beneficia de metode moderne de predare-învăţare a 

unei limbi străine;
• posibilitatea de a utiliza gratuit manualele şi materialele didactice din 

baza Centrului;
• posibilitatea de a împrumuta la domiciliu cărţi din biblioteca Centrului;
• posibilitatea de a participa la diferite evenimente culturale (vizionarea 

filmelor, expoziţii, concerte, excursii);
• posibilitatea de a participa la cursuri de vară de studiere a limbii polone 

la universităţi din Polonia.
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CENTRUL CULTURAL RUS

Centru a fost deschis la 25 septembrie 2009. Este situat în blocul III de stu-
dii, la etajul 3, sala 384. Conducătorul Centrului este dna conferenţiar universitar, 
doctor în pedagogie, Tatiana Suzanskaia.

Centrul este dotat cu calculatoare şi mijloace multimedia. Oferă informații 
din bazele de date „Рубикон” şi „Интегрум”, din cele mai diverse dicţionare şi 
enciclopedii. În incinta Centrului se păstrează cca 1 000 de titluri de carte din do-
meniile: filologie, istorie, culturologie, sociologie (ediţii ruseşti). Pe lîngă Centru 
activizează o serie de cluburi: teatral, poetic, cinematografic.

Centrul Rus oferă acces la vasta moştenire culturală, istorică şi literară a lu-
mii ruse, la tehnici şi metode de învăţare a limbii ruse, la idei şi programe creative 
moderne.

Centrul Rus sprijină comunitatea vorbitoare de limbă rusă, cadrele didac-
tice, studenţii şi alţi doritori, în studiul limbii ruse, creării condiţiilor pentru cu-
noaşterea literaturii şi artei ruse, clasice şi contemporane, a istoriei şi a culturii 
multinaţionale a popoarelor Federaţiei Ruse, pentru cunoaşterea vieţii actuale din 
Rusia şi pentru extinderea contactelor şi schimburilor culturale şi ştiinţifice dintre 
oameni. 

Din octombrie 2009 Centrul a început o activitate fructuoasă. Dintre cele 
mai importante evenimente menţionăm: 

• Sărbătorirea a 150 de ani de la naşterea scriitorului rus A. Cehov.
• Festivalul cîntecului rus.
• Conferinţa ştiinţifică studenţească.
• Mese rotunde, discuţii cu profesorii referitor la modernizarea curriculum-

urilor şi a manualelor şcolare.
• Excursii.
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CENTRUL FRANCOFON DE ACCES LA INFORMAŢIE

Mişcarea francofonă este una din căile cele mai propice pentru integrarea 
Universităţii „Alecu Russo” în spaţiul european. Începînd cu mai 2007, cînd 
Universitatea bălţeană devine membru asociat al AUF, Catedra de limbă franceză 
depune eforturi considerabile pentru colaborarea cu Agenţia Universitară 
Francofonă.

În scopul facilitării accesului la informaţia ştiinţifică și tehnică cu ajutorul 
Agenţiei Universitare Francofone a fost deschis Centrul de acces la informaţie. 
Prin intermediul unui cont deschis pe lîngă Institutul de Informaţie Ştiinţifică 
si Tehnică, Paris, devine posibilă consultarea cataloagelor acestei instituţii, 
comandarea copiilor lucrărilor ştiinţifice, a rapoartelor, tezelor și lucrărilor 
periodice. Centrul de acces la informaţie este destinat tuturor studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor şi profesorilor francofoni din Universitatea „Alecu 
Russo”.  Responsabil de activitatea Centrului este Şeful Catedrei de limbă 
franceză, doctor,  Ludmila Cabac.

Considerăm evenimentul  de o importanță vitală pentru activitatea ştiinţifică, 
de formare și de perfecţionare a cadrelor din universitatea noastră.

Tot prin intermediul Agenţiei Universitare Francofone Catedra a contribuit 
la organizarea  unor formări prin TIC (tehnici de informare si comunicare):

- Concepţia, dezvoltarea și utilizarea unui curs on-line.
- Redactarea ştiinţifică a publicaţiilor on-line.
Profesorii care au participat la aceste formări au apreciat realizările în do-

meniul tehnicilor de informare și comunicare, posibilitatea de a crea și lucra cu 
suporturi de curs diferite de cele clasice.
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CENTRUL FRANCOFON UNIVERSITAR

Centrul Francofon Universitar „La Francosphère” este o organizaţie independentă, 
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit.

Inaugurat la 17 martie 1998, Centrul Francofon Universitar „La Francosphère” 
a fost conceput ca un centru de resurse pentru studenţii francofoni de la Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În prezent „Francosfera” este un centru cultural şi de 
informare pentru studenţi şi profesori de limba franceză atît din cadrul universităţii, cît 
şi din afara ei. În cadrul Centrului Francofon studenţii şi profesorii pot face cunoştinţă 
cu cele mai recente ştiri din lumea francofonă, să se documenteze referitor la metodele 
noi de predare a limbii franceze, să consulte surse noi din sfera ştiinţei filologice.

Obiectivele Centrului Francofon sunt:
•	 promovarea valorilor culturale şi ale civilizaţiei franceze;
•	 sensibilizarea la limba şi cultura franceză;
•	 antrenarea studenţilor în activităţi neformale (concursuri, serate literare, 

dezbateri etc.) pentru a le lărgi orizontul cunoştinţelor şi pentru a anima viaţa 
studenţească;

•	 stabilirea contactelor cu universităţile francofone;
•	 colaborarea cu alte instituţii din ţară şi de peste hotare, care promovează limba 

şi cultura franceză (Alianţa Franceză, Solidaritatea Laică etc.).
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Activitatea Centrului Francofon este coordonată de un grup de iniţiativă, care îşi 
asumă organizarea următoarelor măsuri:

Activităţi cu caracter cognitiv:
•	 dezbateri;
•	 serate literare;
•	 expoziţii de carte;
•	 proiectări de filme şi programe video franceze.

 Activităţi cu caracter creativ-distractiv:
•	concursuri de limbă, literatură şi civilizaţie franceză;
•	 teatrul francofon studenţesc (punerea în scenă a minispectacolelor, frag-

mentelor de piese ale autorilor francofoni şi ale scenetelor proprii).
Activităţi de cooperare:
•	 stabilirea şi menţinerea contactelor cu mediul francofon (Alianţa Franceză, 

colegi din universităţi din ţări francofone etc.);
•	 colaborarea activă cu profesorii de limbă şi literatură franceză din regiune;
•	 cooperarea cu Biblioteca Ştiinţifică Universitară.

Teatrul Francofon
În fiecare an, la sfîrşitul lunii 

martie, în cadrul Zilelor Francofoniei, 
Centrul Francofon organizează un şir 
de activităţi ce sînt incluse în programul 
republican întocmit de Alianţa Franceză 
din Moldova. Studenţii bălţeni participă 
la aşa măsuri:

•	 Concursul poeziei franceze (re-
citare, creaţie, traducere);

•	 Concursul de ortografie „Ortho”;
•	 Concursul de civilizaţie fran-

ceză;
•	 Concursul de erudiţie „Questions pour un champion”;
•	 Festivalul cîntecului francofon;
•	 Cinematograful francez;
•	 Conferinţa dedicată limbii şi culturii franceze;
•	 Clubul Francez. 

În luna martie 2006, graţie echipei studenţeşti de la Centrul Francofon, 
a fost inaugurat ziarul studenţesc francofon „La Francosphère”, care apare 
regulat, fiind finanţat de Alianţa Franceză din Moldova. Ziarul are ca menire 
susţinerea studenţilor în publicarea creaţiei proprii (poezii, eseuri, traduceri etc.) 
şi promovarea valorilor francofone atît în mediul universitar, cît şi cel orăşenesc 
şi regional.  
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CENTRUL DE GERMANISTICĂ

Centrul de Germanistică a fost deschis în anul 2008 la iniţiativa Catedrei 
de filologie germană şi este condus de dna Ana Pomelnicova, conf. univ., dr., pe 
parcursul a tuturor acestor opt ani de existenţă.

De la fondarea sa, Centrul de Germanistică a reuşit să cîştige numeroşi 
parteneri de încredere, printre care se numără Ambasada Germaniei în Republica 
Moldova, Goethe-Institut, Fundaţia Robert Bosch, Serviciul German de Schimb 
Academic (DAAD), precum şi un şir de instituţii de învăţămînt superior din 
Germania, dintre care se cere menţionată Universitatea Heidelberg, în persoana 
dlui Th. Wilhelmi.

Centrul de Germanistică are ca scop principal promovarea limbii şi culturii 
germane prin organizarea de manifestări ştiinţifice, educaţionale şi culturale la 
nivel universitar, comunitar, naţional şi internaţional.

Printre obiectivele Centrului se numără:
• organizarea cursurilor de perfecţionare / seminarelor tematice şi meto-

dico-didactice pentru profesorii de limbă germană din nordul Republicii 
Moldova,

• promovarea culturii şi literaturii germane,
• organizarea cursurilor de limbă germană,
• organizarea conferinţelor metodico-ştiinţifice,
• acordarea asistenţei consultative, analiză, evaluare şi monitorizare în 

organizarea concursurilor şi olimpiadelor la limba germană pentru elevii 
din municipiu şi regiunea de nord a ţării,

• elaborarea, implementarea / realizarea, evaluarea şi monitorizarea di-
feritor proiecte la nivel local, naţional sau internaţional în domeniul 
germanisticii.
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Pînă în prezent sub egida Centrului de Germanistică au fost organizate două
conferinţe ştiinţifice, dintre care una cu participare internaţională, un colocviu 
ştiinţific republican cu participarea fonetiştilor din universităţile moldoveneşti, 
seminare ştiinţifice şi mese rotunde pentru germaniştii din Republica Moldova. 
Direcţiile prioritare de cercetare sunt: germanistica, germanistica interculturală, 
fonologia, traductologia, comparativistica, civilizaţia spaţiului germanofon.

Centrul de Germanistică se implică activ în coordonarea lucrului ştiinţific 
al studenţilor USARB prin acordarea de consultaţii, organizarea unor colocvii 
ştiinţifice pentru studenţi şi colaboratori. Studenţii Facultăţii de Litere sînt 
încurajaţi să participe la diverse concursuri organizate de Centru, cum ar fi 
concursul de traduceri, concursuri literare, olimpiade la limba germană.
Burse DAAD

Studenţii de la secţiunea Limba Germană beneficiază în fiecare an de burse 
DAAD. Serviciul de Schimb Academic German (DAAD) este o organizaţie 
de mediere în politica educaţională, ştiinţifică şi culturală externă care sprijină 
dezvoltarea cooperărilor între instituţiile academice. De asemenea susţine inter-
naţionalizarea instituţiilor de învăţămînt superior din Germania prin schimbul de 
studenţi şi cercetători, precum şi prin proiecte şi programe internaţionale. O bursă 
DAAD se poate obţine în baza unui test scris gratuit, ce se desfăşoară în cursul 
lunilor octombrie şi noiembrie, cu participarea concomitentă a tuturor persoanelor 
interesate. Informaţiile necesare pot fi obţinute de la lectorul DAAD Jan-Peter 
Abraham. Cele mai frecvente burse obţinute de studenţi sunt: 

• burse pentru cursuri universitare de vară a studenţilor avansaţi; 
• burse semestriale pentru studenţi la germanistică. 
Bursele pentru cursuri universitare de vară vizează participarea la cursuri 

de limbă şi civilizaţie germană organizate de către universităţi din Germania 
în cursul vacanţei. Aceste cursuri au o durată de trei-patru săptămîni şi au loc 
în lunile iulie-august, de regulă în grupe cu participanţi din cele mai diverse 
ţări. Bursele semestriale oferă studenţilor din străinătate de la specialităţile 
germanistică posibilitatea de a studia un semestru la o universitate germană de 
stat sau acreditată de stat. 

Tabăra Internaţională
În fiecare an studenţii de la specialitatea Limba Germană sunt antrenaţi în 

programul de schimb cultural organizat de Arbeitskreis Belarussisch-Deutsche 
Begegnungen în colaborare cu Asociaţia Germană pentru îngijirea mormintelor 
ale eroilor decedaţi în cel de-al II Război Mondial. În acest an 2010 peste 30 
de studenţi pleacă în taberele internaţionale din Moldova, Ucraina, România şi 
Germania. Sub lozinca „Înfrăţire peste morminte-muncă pentru pace” tinerii vor 
efectua lucrări de amenajare şi întreţinere a mormintelor din cimitire. Totodată 
se va pune în discuţie tema „Violenţa şi războiul” prin intermediul muncii şi al 
programului de agrement, participanţii se vor cunoaşte între ei, vor comunica, vor 
cunoaşte cultura ţării gazdă.
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CENTRUL METODIC GERMAN

Centrul Metodic German (CMG) a fost înfiinţat în 1997, la iniţiativa şefei 
Catedrei de Filologie Germană, dr. conf. univ. A. N. Pomelnicova, cu susţinerea 
Ambasadei Germaniei în Republica Moldova. Centrul Metodic German îi are 
în calitate de parteneri: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 
Institutul Goethe (Bucureşti), Fondul Robert Bosch. Obiectivul CMG constă 
în focusarea atenţiei asupra problemelor studierii limbii germane în Republica 
Moldova.

Centrul Metodic German dispune de un bogat şi variat fond de literatură 
metodico-didactică şi de referinţă, de materiale audio şi video, ziare şi reviste 
în limba germană, larg utilizate în procesul didactic. Principalele direcţii de 
activitate a CMG constau în perfecţionarea procesului de predare a limbii 
germane, în caracterul profesional orientat al însuşirii limbii şi în cultivarea 
viziunii interculturale şi socioculturale în procesul de studiere a limbii germane.

În cadrul Centrului Metodic German au loc în mod sistematic seminare 
metodice pentru profesorii de limbă germană, se efectuează analiza literaturii 
metodice şi didactice, sunt organizate cursuri de perfecţionare pentru profesorii 
şcolari de limbă germană, olimpiade anuale la limba germană cu participarea 
tuturor studenţilor, precum şi seminare metodice pentru pregătirea studenţilor în 
perspectiva practicii pedagogice.
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Centrul Metodic German consemnează anual sărbătorile naţionale germane 
(Weihnachten, Ostern, Oktoberfest), studiază tradiţiile şi obiceiurile poporului 
german, organizează serate tematice de istorie a culturii şi civilizaţiei germane, 
diverse activităţi extracurriculare şi consultaţii cu studenţii privind modalitatea de 
redactare a lucrărilor de licenţă.

În cadrul CMG se preconizează organizarea de cursuri de limba germană 
pentru adulţi, studenţi şi elevi, începînd cu nivelul zero de cunoaştere a limbii şi 
pînă la etapa însuşirii independente (A1 – C1), conform standardelor conţinute în 
„Competenţele paneuropene de cunoaştere a limbii străine”.
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CENTRUL METODIC INFORMAȚIONAL REGIONAL 
(CMIR) DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Centrul Metodic Informaţional Regional (CMIR) este un centru multimedia 
pentru profesorii şi studenţii, secţia de limbă engleză, din regiunea de nord a 
Moldovei. 

Pe parcursul anilor, CMIR s-a transformat într-o sursă de informaţie fără de 
preţ unde se pot găsi materiale de ultimă oră la metodica predării limbii engleze 
moderne, literatura şi civilizaţia Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii, 
drept, economie, cărţi de referinţă, dicţionare publicate la editurile de talie 
internaţională: Oxford, Cambridge, Longman, Macmilan ş.a. La moment, CMIR 
numără peste 500 titluri de carte metodică şi patruzeci de denumiri de reviste şi 
ziare, casete audio şi video. Colegii noştri de peste hotare contribuie permanent la 
îmbogăţirea bibliotecii CMIR cu donaţii considerabile.

CMIR a devenit locul de muncă pentru lectorii şi studenţii universitari. 
Aici ei găsesc materialele necesare pentru prelegeri şi orele practice, surse de 
inspiraţie pentru scrierea articolelor, tezelor de an şi de licenţă. Studenţii pot găsi 
aici activităţi interesante pentru promovarea practicii pedagogice superioare.

Începând cu luna noiembrie 2005, Centrul Metodic mai găzduieşte şi Cen-
trul de Scris Academic, care este un satelit al Centrului Interuniversitar de Scris 
Academic cu sediul la Chişinău. Aici oricînd se poate primi o consultaţie referitor 
la scrierea unei teze de an sau de licenţă, se poate găsi literatura necesară pentru  
scrierile de afaceri.  
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CENTRUL  GEORGIAN

La 29 octombrie 2013 pentru prima dată  la Universitatea  noastră a fost 
deschis oficial Centrul georgian. Aici, la acest centru  toţi doritorii vor putea 
studia limba şi cutura  georgiană. La 
această sărbătoare  de deschidere au 
fost prezenţi ambasadorul Georgiei la 
Chişinău şi  prorectorul Universităţii din 
Suhumi şi administraţia Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Gheorghe 
Popa, Valentina Priţcan, Gheorghe 
Neagu, Ala Sainenco şi alţi membrii de 
la Catedra de limbă română şi romanică 
şi studenţii Facultăţii de Litere.
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CENTRUL ISRAELIT

La  02.09. 2010 pe lîngă Facultatea de Limbi Străine astăzi Facultatea de Literea a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a fost deschis Centrul israelit. La inaugurare 
a fost invitat  diplomatul David Mamistvalov – prim - secretar al Ministerului Afacerilor 
Externe al Statului Israel, acreditat la Chișinău, șeful Centrului Cultural israelian 
(CCI) din Chișinău. Grupul de lectori  CCI a oferit atenției studenţilor  și  profesorilor  
universității  o prezentare cognitiv – analitică la tema „Statul Israel și realizările sale, 
în care s-a preschimbat lumea”. La Bălţi Centrul este monitorizat de  profesoara Ina, 
care predă studenţilor de la Universitatea noastră, dar şi băștinaşilor limba ebraică. La 
deschidere a participat și Liubovi Buruiană - coordonator de programe pentru studenți 
Centrul Cultural Israelian (Chișinău ). Ea a vorbit despre Statul Israel și istoria lui.  
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PARTENERIATUL 
FACULTATEA DE LITERE - BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ

Odată cu înființarea Institutului învățătoresc, în anul 1945, a fost înființată 
Biblioteca Știinţifică, în ajutorul studenţilor de atunci de la cele două facultăţi, 
și care se afla în demisolul actualului Corp administrativ Nr. 1, clădirea fostului 
Liceu de fete „Domniţa Elena”, cu o colecţie de 101 exemplare într-un spaţiu 
de numai 36,6 m2, o sală de lectură de 6 locuri. Nucleul colecţiei era constituit 
din cărţile de profil pentru cele două facultăţi. Mai tîrziu A fost transferată în 
Corpul II. Biblioteca s-a aflat acolo pînă în anul 1986, cînd a fost dat în exploatare 
edificiul modern al Bibliotecii.

 Odată cu mărirea numărului de studenţi, a crescut și necesitatea de a 
deschide mai multe săli de lectură. În anul 1964, în noul edificiu al Facultăţii de 
Filologie au fost deschise 2 săli de lectură, unde se organizau diverse activităţi, 
cenacluri, lansări de carte, întîlniri cu diverse personalităţi. Biblioteca devine un 
adevărat sprijin al rectoratului în promovarea activităţilor de studii şi de cercetări 
ştiinţifice. În anul 1978 Bibliotecii i se atribuie calificativul de Bibliotecă Ştiințifică. 

2014. USARB. Corpul II, parter. În interiorul Bibliotecii vechi.                                          
Sala de împrumut nr. 2. Astăzi aulele USARB, Facultatea ȘREM

2014. USARB. Corpul II, parter, În interiorul Bibliotecii vechi.                                          
Sala de împrumut la domiciliu nr. 1. Astăzi - Sală de concerte
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Biblioteca veche. În sălile de împrumut, corpul II 
și sala de lectură Științe filologice din corpul III.                                                                                  

Imagini din arhiva BȘ USARB
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1986 - 1 septembrie - Comunitatea universitară, bibliotecarii, conducerea 
urbei şi musafiri din capitală sărbătoresc deschiderea noului edificiu „Casa 
Albă”, construit conform unui proiect individual, avîndu-i printre autori pe A. 
L. Zolotuhin, P. Teajco, T. Dima - arhitectori, F. Tlehuci, directorul Bibliotecii 
- tehnolog.  Prezentat la concursul republican pentru cea mai reuşită construcţie 
arhitecturală, proiectul este distins În anul 1989 cu Diploma Uniunii Arhitecţilor 
din Moldova. Peste 6 000 m2, patru nivele, înzestrată cu echipament tehnic 
modern: postă pneumatică, conveier, legătură telefonică internă, lifturi. Sălile sînt  
spaţioase, cu multă lumină şi căldură. S-au format noi subdiviziuni: Serviciul 
de Automatizare şi Mecanizare a Proceselor Bibliotecare, Depozitul principal, 
Literatură în Limbi Străine, Serviciul de Literatură Muzicală. În noua structură 
s-au înscris sălile de lectură nr. 1- Filologie şi Ştiinţe Sociale, nr. 2 - Psihologie şi 
Pedagogie, nr. 3 - Ştiinţe Exacte şi Naturale. A fost creată sala de cataloage.

1987 - Biblioteca confirmă titlul de Bibliotecă a Muncii Excelente.
1991 - Prin ordinul nr. 111 din 04.05.90 al Ministerului Ştiinţei şi 

Învăţămîntului Bibliotecii Ştiinţifice i se conferă Categoria I-a. Numărul 
diviziunilor a crescut de la 8 la 12. În structura Bibliotecii se integrează diviziunea 
Literatură Naţională cu o sală de împrumut şi o sală de lectură cu 175 locuri.

1993 - Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 332 din 2 
iunie 1993, este unica Bibliotecă Ştiinţifică la Nordul Moldovei clasată de Guvern 
în afara categoriei de retribuire a muncii alături de cele mai mari biblioteci din 
Republică. „Trebuie să vezi giuvaerul arhitectural al bibliotecii universitare din 
Bălţi, să te uimeşti cu adevărat, căci prin descriere nu se poate reda. Construit 
acum cîţiva ani, cu oberlihturi enorme în tavanul holului de intrare, giuvaerul 
mereu pare nou, sclipitor. Liniştit, cum i se cuvine unei biblioteci, îmbietor pentru 
miile de studenţi care intră zilnic aici. Este un unicat blocul bibliotecii de la 
Universitatea din Bălţi” (Leonid Busuioc „Valorile se modifică” // Făclia, 1993, 
19 noiembrie).

1999 - Informatizarea Bibliotecii începe cu implementarea Softului Integrat 
de bibliotecă TINLIB. Cunoscută în Europa prin World Guide to Libraries 
(Munchen - Germania) şi The Directory of University libraries in Europe 2004, 
(ed. Europa Publications London and New York), rămîne unica pînă în prezent 
din Republica Moldova posesoare a unei clădiri special proiectate şi construite 
pentru Bibliotecă. Amplasată pe patru nivele, cu o suprafaţă de 6 mii m2, cu o 
înzestrare tehnică modernă, Biblioteca oferă spaţii şi condiţii comode de lucru, 
acces la o colecţie enciclopedică de peste 1 mln documente în 57 de limbi şi la o 
bogată infrastructură informaţională, servicii modernizate în realizarea misiunii 
sale principale de acoperire informaţională şi documentară a procesului de studiu 
şi cercetare ştiinţifică universitară.

Timp de 70 de ani în Bibliotecă au lucrat circa 500 de salariaţi, unii numai 
au trecut, alţii consacrîndu-se integral şi dăruindu-şi deplin viaţa instituţiei din 
care şi-au făcut o a doua casa, zidindu-se în memoria Bibliotecii şi cărţilor, care 
le-au simţit mîinile gingaşe şi grijulii ori privirea ochilor obosită de asupra, în 
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Biblioteca Nouă. În holurile și sala de lectură Științe filologice.                                                                                  
Imagini din arhiva BȘ USARB
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memoria sutelor de cititori pentru care bibliotecarul a fost şi rămîne să fie cheie 
către nelimitatele spaţii informaţionale.

Nu poate fi concepută activitatea studenţilor, cadrelor didactice fără ape-
lul permanent şi major la carte, bibliotecă, bibliotecari - experţi între cîmpul 
nemărginit al informaţiilor şi utilizatorul individual, care încearcă să identifice şi 
să transforme aceste informaţii în cunoştinţe personale şi profesionale. Niciodată 
nu s-a admis absenţa bibliotecii din procesul didactic, perfecţionarea profesională 
şi morală.

Dimensiunile academice europene, calitatea studiilor, care se impune astăzi 
în Moldova, nu se vor putea obţine niciodată fără biblioteci bine organizate, cu o 
bază documentară variată şi valorificată intens, o bibliotecă care ar asigura accesul 
operativ la sursele informaţionale şi documentare - toate acestea fiind asigurate de 
către competenţii şi modeştii bibliotecari.

Elena HARCONIŢA, director BȘ USARB

Считаю, что лучшей библиотеки в вузах Молдавии, чем научная би-
блиотека БГПИ им. Алеку Руссо, нет. Прекрасные залы, свободный допуск к 
литературе, прекрасное обслуживание - все условия для того чтобы изучать, 
читать, анализировать.

Библиотека - лучший памятник классика молдавской литературы         
Алеку Руссо, который всегда считал что чтение книг - это важнейшая форма 
образования.

Л. В. Урсу, выпускник БГПИ 1963 года (февраль 1988)

Am vizitat Biblioteca Universităţii „A. Russo”, un colţ de spirit şi cultură, 
un izvor de cunoaştere, frumuseţe şi adevăr. Intrînd în bibliotecă, ai impresia că 
intri într-o lume aparte, cu reguli aparte, în care te simţi mai bun, mai frumos 
sufleteşte. Mergînd din cameră în cameră, pînă la imensul depozit, ai impresia că 
te pierzi şi în acelaşi timp cîştigi.

Adina Florea, IPB (septembrie 1992)

Am fost din nou încîntat de atmosfera înalt intelectuală din pereţii Bibliotecii 
Universitare din Bălţi şi am trăit din nou aici emoţii inedite.

Cu sincere urări de bine în munca Dvs nobilă pe tărîmul cărţii. 
Silviu Berejan (iunie 1997)
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Lansările de carte

IPSB. Facultatea  de Filologie.  Corpul III.  Sala de lectură.  Lansarea cărții Elizei Botezatu.  
Imagini: Elena  Harconiţa

IPSB. Facultatea  de Filologie. După 
lansarea cărții lui Andrei Lupan.                                          
Imagine din Arhiva BȘ USARB

BȘ USARB. Sala de conferințe. Anii 
2000.  Lansarea cărții lui Serafim Saca.                                          

Imagine din Arhiva BȘ USARB

BȘ USARB. Sala de lectură. Anii 90. Discuții 
după o lansare de  carte lîngă expoziție.                                          

Imagine din Arhiva BȘ USARB
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BȘ USARB. Sala de lectură nr. 2. Lansare de carte. Editura Știința. 
Imagine din Arhiva BȘ USARB

07.02.2013. BȘ USARB. Sala de lecturănr. 2. Lansare de  carte.                                          
Imagine din Arhiva BȘ USARB

07.02.2013. BȘ USARB. Sala de lecturănr. 2. Lansare de  carte.                                          
Autor Valeriu Matei. Imagine din Arhiva BȘ USARB
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30.05.2012. În sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice a fost 
lansată monografia Anei Bantoş „Deschidere spre universalism” şi 
revista „Limba Română”, nr. 5-6, 2012, redactor - şef Alexandru 

Bantoş. Imagine din Arhiva BȘ USARB

30.05.2013. BȘ USARB. Sala de conferinţe a Bibliotecii 
Ştiinţifice. Lansare de  carte. Autor Noie Rotaru.                                      

Imagine din Arhiva BȘ USARB
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07.02.2012. Lansarea volumelor de versuri: „Singur, în 50 de poeme”, „Tîrziul, în 50 de poeme” 
şi romanului „Donjuan de mucava” de Gheorghe Calamanciuc. Imagine din Arhiva BȘ USARB

BȘ USARB. Sala de lectură nr. 2. Lansarea cărții „Manuscrise de Dimitrie Balica comisul”. 
Autori T.-T. Marșalcovshi, M. Abramciuc, E. Harconița. Imagine din Arhiva BȘ USARB

30.11.2012. BȘ USARB. Sala de lectură nr. 2. Lansare de carte. 
Autor Anatol Moraru. Imagine din Arhiva BȘ USARB

238



30.11.2011  În Sala de lectură Ştiinţe Filologice, Editura CARTIER a lansat volumul de povestiri 
„NU mă tentează”, semnat de scriitorul Anatol Moraru, cadru didactic universitar şi romanul 

„Ţesut viu 10x10” de scriitorul Emil Galaicu-Păun. Imagine din Arhiva BȘ USARB

12.11.2012. BȘ USARB. În sala de lectură Ştiinţe Filologice a fost lansată cartea 
„Confidenţa unui loser”, autor Anatol Moraru. Imagine din Arhiva BȘ USARB

21.12.2007. BȘ USARB. Sala de lectură nr. 2. Lansarea de  carte „Locuţiunile în sistemul 
unităţilor nominative ale limbii române” a profesorului universitar, dr. habilitat în filologie, 

şeful Catedrei de limbă română a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți Gheorghe  Popa.                           
Imagine din Arhiva BȘ USARB
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Altețea Sa Regală Principele Radu al României

Pentru prima dată, după căderea zidului Comunist, Biblioteca Universitară 
din cadrul Universităţii Alecu Russo din Bălți, în sala de lectură de Știinte Fi-   
lologice, a fost gazda unor evenimente istorice de o amploare mare. Pentru un 
astfel de eveniment s-au adunat: oaspeţi, cadre didactice, studenţi şi elevi. Prin-
cipele  Radu al României  a venit la Bălţi împreună cu Curtea Veche Publishing.  
Această editură  a invitat cititorii din Republica Moldova la două întîlniri  istorice 
– prezentarea colecției de cărți „Casa Regală”, în prezența Alteței Sale Regale 
Principele Radu al României,  în Chișinău și în Bălți.  Aceste evenimente, au avut  
loc în data de 8 octombrie 2013, ora 17. 30. Prin cărțile realizate de Curtea Veche 
Publishing, alături de Casa Regală a României, editura şi-a dorit să prezinte uni-
versul regalităţii dintr-o altă perspectivă.

Colecția „Casa Regală” cuprinde  albume cu fotografii din arhivele perso-
nale ale Familiei Regale, precum „Mașinile Regelui”, „Ana. Portretul Reginei” 
și „Anul Regelui”, care sînt o puternică mărturie despre viețile membrilor Casei 
Regale a României, completînd imaginea unor personalităţi fascinante, cărțile fi-
ind adresate tuturor celor care doresc să păşească, discret, pragul Casei Regale, 
descoperind pasiunile, obiceiurile, regulile şi viziunea celor care au devenit un 
simbol al României de azi.
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Mai mult, seria cuprinde reeditări ale valoroaselor povești, cugetări sau poe-
zii dăruite de-a lungul vremii poporului român de către Reginele sale, precum 
„Fluturi sărutîndu-se” de Carmen Sylva, „Poveștile Reginei Maria a României”,  
scrise chiar de Regina Inimilor, cum era supranumită, sau „Poveştile unei Regine” 
de Carmen Sylva.

Una dintre cele mai recente cărți apărute în colecție este scrisă de Alteța Sa 
Regală Principele Radu al României: „Trei poduri peste lume. Consemnări între 
anii 1982 şi 2003” este un jurnal  „pe sărite“ în care aventura spirituală a actorului 
care duce texte româneşti şi străine pe meridianele (şi scenele) lumii se împleteşte 
cu destinul omului de stat, devenit membru al Casei Regale a României. Misiunea 
sa, aceea de a purta numele şi spiritualitatea românească în lume, de a fi mesager 
al ţării pentru reintegrarea ei în familia căreia de drept îi aparţine, lumea demo-
cratică, devine un sens şi o datorie umană, pe care o îndeplineşte cu devotament 
alături de întreaga Familie Regală a României.

La această lansare de carte a luat cuvînt Alteța Sa Regală Principele Radu 
al României, apoi rectorul Universităţii, profesorul Gheorghe Popa. După fina- 
lizarea prezentării cărţilor, Alteța Sa a făcut cadouri şi donaţii Bibliotecii și celor 
din sală, printre care mă număr și  eu, bucurîndu-mă de o carte pe care am primit-o 
împreună cu un autograf.
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20.11.2008. lansarea cărţii „Turnătorul de medalii”, autor Anatol Moraru.                                         
Imagini: Elena  Harconiţa

 26.05.2008. Lansarea volumului „Cerc deschis: Literatura română din Basarabia în 
postcomunism”, autor, conferenţiar univ., dr. Maria Şleahtiţchi, decan al Facultăţii Filologie.

Imagini din Arhiva BȘ USARB

09.12.2010. BȘ USARB. Sala de conferințe. Colocviul Ştiinţific ROMANUL ÎN SPAŢIUL 
LITERAR EUROPEAN: ÎNTRE CREAŢIE ŞI RECEPTARE, dedicat memoriei profesorului 

ILARION MATCOVSCHI, la  75 de ani de la naştere. Imagini din Arhiva BȘ USARB
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09.11.2010. Ziua Limbii şi a Scrisului Ucrainean.                                                                                  
Imagine din Arhiva BȘ USARB

13 ianuarie, 2012. BȘ USARB. Sala de lectură nr. 2. Zilele Eminescu. Acordarea 
Premiului Naţional de Poezie „MIHAI EMINESCU − Opera Omnia”, editia a XXI-a.                                   

Imagini din Arhiva BȘ USARB
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Secvenţe de la inaugurarea Expoziţiei 
HERTA MÜLLER: CERCUL VICIOS AL CUVINTELOR (29 ianuarie 2013)
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Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 70 de ani : ind. 
bibliogr. (1945-2015) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; 
red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; desing/
cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 334 p. – (Bibliographia 
Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-
155-2. http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/
usarb_70.pdf

Bibliografia ne informează despre documentele apărute 
mai bine de şapte decenii şi reflectă itinerarul de constituire 
a instituţiei superioare bălţene de după 1945 încoace. Sînt 
propuse în jur de 2250 înregistrări bibliografice care desemnează 
realizările didactice, de cercetare ştiinţifică, cultural-sportive 
ale Universităţii prezentate la întruniri ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, publicate în lucrări ştiinţifice şi mass–media.

Universitari Bălţeni : dicţionar biobibliogr. / Univ. de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Elena Scurtu, Maria 
Fotescu ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. Dora Caduc. – 
Bălţi, 2005. – 384p. – ISBN 9975-931-97-9 ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar.pdf

Lucrare de factură enciclopedică ce înglobează în cele 570 
pagini numele a circa 300 de cadre didactice de la toate cele 8 
facultăţi ale Universităţii, care şi-au legat destinul de instituţia 
bălţeană.

Alături de numele profesorilor universitari, sînt enumerate 
şi cele ale profesorilor de la Liceul şi Colegiul Pedagogic ”Ion 
Creangă”, subdiviziune integrată în complexul universitar. Un 
capitol aparte cuprinde numele bibliotecarilor – asistenţilor 
universitari (angajaţi ai catedrei Electronică şi Informatică) care 
predau cursul Bazele Culturii Informaţionale (1000 - 1200 ore 
anual).

Deţinatori ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de 
Onoare ai Senatului / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. 
; alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu ; red.-coord. : E. Harconiţa ; red. 
şt. : Gh. Popa ; design/tehnored. S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 203 
p. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 978-9975-931-31-1 ; http://
tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/honoris.pdf

Începînd cu anul 1998 Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” oferă titlul onorific Doctor Honoris Causa mai multor 
persoane distinse, cu merite deosebite, din ţară şi de peste hotare. 
Dicţionarul are misiunea de a informa cititorul despre ceremoniile 
desfăşurate la Universitatea bălţeană cu prilejul decernării acestei 
distincţii înalte.
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Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni / 
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : V. Topalo, 
E. Harconiţa ; machetare : M. Lefter ; fot. : A. Semionica. 
– Bălţi : [S. n.], 2004. – Pliant.

Realizată într-o manieră originală şi elegantă, 
Harta literară a scriitorilor - profesori bălţeni (autori 
Valentina Topalo, Elena Harconiţa) conţine informaţii 
biobibliograice dedicate scriitorilor bălţeni: decanului 
Facultăţii Filologie - M. Şleahtiţchi, şefului catedrei 
Literatură Română şi Universală - N. Leahu, titularilor 
catedrei: A. Moraru, L. Ţurcanu, Gh. Calamanciuc, M. 
Curtescu, A. Ciubotaru, jurnalistului, corespondent al 
săptămînalului Literatura şi Arta - Iu. Popa. Lucrarea 
este înzestrată cu un bogat material ilustrativ alcătuit 
din publicaţiile autorilor, aspecte de la lansările de carte 
realizate în incinta Bibliotecii, cu precădere în sala de 
lectură Ştiinţe Filologice. Editarea acestei hărţi conturează 
relaţiile durabile constituite de-a lungul anilor între 
Facultatea Filologie a Universităţii şi Biblioteca Ştiinţiică.

Gigantul lingvisticii mondiale: Eugeniu Coşeriu 
[Resursă electronică] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” 
; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Cerinţe sistem: Windows 
98/2000/EXP, 32 Mb hard. – Bălţi, 2011. – 1 CD-rom : sd., 
col.; în container, 13 x 13 cm. – ISBN 978-9975-50-076-0.

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii 
Filologie (1945-2005) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat 
„Alecu Russo" din Bălţi ; Bibl. Şt. ; alcăt. : Anişoara Nagherneac, 
Taisia Aculova ; red. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 493 p. 
– (Bibliographia Universitas). – ISBN 9975-931-81-2 ; http://
tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_fil.pdf

Publicaţia este un „omagiu bibliografic” adus profesorilor 
şi studenţilor de la Facultatea Filologie. Lucrarea acoperă 
şase decenii de referinţă. Investigaţiile ştiinţifice de amploare, 
rezultatele obţinute de către profesorii acestei facultăţi sunt 
plasate pe paginile unor monografii, manuale, anale, culegeri, 
ghiduri, dicţionare, cursuri universitare, referate de autor, articole 
cu caracter ştiinţific, social, opere, cronici literare, studii, recenzii, 
teze de magistru / licenţă coordonate de profesorii Facultăţii.
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Iulius Popa : Biobibliografie/ Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. 
Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa. – Bălţi, 
2005. – 201 p. – (Promotori ai culturii). – ISBN 9975-931-77-45 ; 
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/popa_iu/iu_popa.pdf

Iulius Popa, publicist, bibliofil, colecţionar de medalii, monede, 
posesorul unei biblioteci personale de invidiat. Lucrarea include 
confesiuni personale, părerile mai multor intelectuali din ţară despre 
pasiunea cărturărească a lui Iulius Popa, interviuri, fragmente 
răzleţe din publicistică, iconografie şi bibliografia publicaţiilor.

Larisa Bortă : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”;  
Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac ; Marina Şulman ; red coord. 
Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; trad. în lb. engl.de 
Marina Teterin, în lb. rom. de Liuba Junghină, Ana Nagherneac. – 
Bălţi, 2006. – 133 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 
9975-931-58-85 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/
borta/borta.pdf

Biobibliografia este dedicată profesoarei Larisa Bortă, dr. 
habilitat în ştiinţe filologice, şef al Catedrei de limbă şi lieratură rusă, 
numele căreia este bine cunoscut în spaţiul ex-sovietic şi în multe ţări 
străine (Germania, Polonia, Cehia). Lucrarea deschide oportunitatea 
cititorilor de a cunoaşte originalitatea operei L. Bortă, concepţiile sale 
despre învăţămînt, ştiinţă, lumea înconjurătoare, aprecierile colegilor, 
discipolilor Nina Mighirin, Elena Sirota, Stalina Stepaniuc, Larisa 
Poh, Tatiana Suzanscaia, Marina Şulman.

Elena Belinschi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” 
; alcăt. M. Fotescu ; ed. îngr. de E. Harconiţa ; trad. în lb. engl. de M. 
Ţaulean, în lb. fr. de L. Cabac. – Bălţi, 2004. – 203 p. – (Personalităţi 
universitare bălţene). – ISBN 9975-931-57-X ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/belinschi/belinschi.pdf

Profesoara Elena Belinschi, dr. în filologie, conf. univ., om de o 
aleasă omenie, cercetător şi pedagog de excepţie a împlinit 40 de ani 
de activitate instructiv-didactică şi de cercetare lingvistică. Structura 
lucrării integrează articole omagiale cu titluri sugestive semnate de 
E. Harconiţa, A. Ciobanu, M. Cosniceanu, V. Botnarciuc, Z. Tărîţă, 
A. Grabazei, Z. Dolinţă, A. Salagor, M. Ţaulean, V. Ciliuţa.

Maria Şleahtiţchi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, 
Bibl. Şt. ; alcăt. Ana Nagherneac ; red. coord. Elena Harconiţa ; red. 
Dora Caduc ; trad. în lb. fr. de Elena Dragan, în lb. engl. de Iulia 
Ignatiuc. – Bălţi, 2005. – 114 p. – (Scriitori universitari bălţeni). 
– ISBN 9975-931-79-05 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/
fulltext/sleahtitchi/sleahtitchi.pdf

Colecţia Scriitori universitari bălţeni o inaugurează Maria 
Şleahtiţchi, decanul Facultăţii de Filologie, membru titular al 
Uniunii Scriitorilor din RM, al Uniunii Scriitorilor din România, 
membru al PEN (Poeţi, Eseişti, Naratori) Centrului, Filiala din RM, 
redactor-şef adjunct al revistei literare Semn, autoare a 9 lucrări şi 
peste 125 de publicaţii în proză, dramaturgie, eseuri, antologator, 
precum şi un filolog mereu sedusă de carte, de rosturile ei legale.
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Academicianul Silviu Berejan : Biobibliografie / Univ. de 
Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; Inst. de Lingvistică al A.Ş.M ; alcăt. : M. 
Fotescu, E. Scurtu ; red. coord. Gh. Popa ; red. resp. E. Harconiţa. 
– Bălţi ; Ch. : CEUSM, 2005. – 284 p. – (Personalităţi universitare 
bălţene). – ISBN 9975-931-95-2 ; http://tinread.usarb.md:8888/
tinread/fulltext/berejan/berejan.pdf

Lucrarea este dedicată cunoscututlui lingvist, Profesor de 
Bălţi, Silviu Berejan cu prilejul aniversării a 75 de ani de la naştere. 
Remarcabil om de ştiinţă, Director al Institutului de Lingvistică a 
AŞM (anii 1991 - 2000), cercetător ştiinţific principal al Institutului 
de Lingvistică a AŞM, Doctor Honoris Cauza al Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” este autor a circa 400 publicaţii (inclusiv 3 
monografii, 4 dicţionare, 6 manuale).

Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red. resp. : Elena 
Harconiţa ; red. coord. : Ala Sainenco ; red. bibliogr. : Lina Mahaluţa 
; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 190 p. – 
(Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-091-3 ; 
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/popa_bio.pdf

Volumul este consacrat profesorului, omului de ştiinţă 
Gheorghe Popa şi „reliefează aria diverselor preocupări pe care le-a 
avut, constituind borne ale unui parcurs integru” (Ala Sainenco). 
Lucrarea este structurată în 10 capitole: Argument; Curriculum 
vitae cu iconografia; Crochiuri; Interviuri; Aprecieri in extenso 
şi in brevi; Bibliografie: Lucrări ştiinţifice şi didactice; redactare 
şi publicistică lingvistică; Varia; Coordonator ştiinţific al tezelor 
de doctorat; Referent oficial al tezelor de doctorat; Referinţe la 
publicaţiile ştiinţifice; Personalia. Biobibliografia face parte din 
colecţia Personalităţi universitare bălţene, iniţiată de Biblioteca 
Ştiinţifică a Universităţii în anul 2003 şi este destinată filologilor, 
cadrelor didactice, studenţilor, bibliotecarilor, tuturor celor care 
vor să cunoască evoluţia şi performanţele distinsului profesor şi 
cercetător.

Alecu Russo - 185 ani de la naştere : Biobibliografie / Univ. 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu ; red. 
resp. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 67 p. : il. – ISBN 9975-931-37-
5 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/russo/russo.pdf

Lucrare biobibliografică la a 3-a ediţie, consacrată ani-
versării de 185 de ani de la naşterea scriitorului, numele căruia 
este purtat cu mîndrie şi cinste de Univesitatea bălţeană din anul 
1959. Cuprinde mai multe aspecte ce ţin de viaţa şi activitatea lui 
Alecu Russo: file de biografie, analiza creaţiei literare, bibliografia 
operei şi literaturii despre scriitor, materiale metodice. Volumul 
este adresat profesorilor de limbă şi literatură română, studenţilor, 
elevilor care doresc să cunoacă mai multe despre viaţa şi creaţia 
scriitorului.
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Cenaclul KONTUR
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DOCUMENTE 
ARHIVARE
(1945-2013)



INVENTARELE ŞI DOSARELE PROFESORILOR DE LA CATEDRA 
DE LIMBĂ ROMÂNĂ

CATEDRA DE LIMBĂ  ŞI  LITERATURĂ (1945-1946)

1. Şciuca Maria - prof. de limbă şi literatură română
2. Hriseliov B. I. - prof. de limbă şi literatură română
3. Marina V. F. - prof.  de limbă şi literatură română
4. Taratin  G. A. - prof. de limbă şi literatură rusă
5. Vaisman M. M. - prof. de limbă şi literatură rusă
6. Avdeeva Z. G. - prof. de limbă şi literatură rusă
7. Bogdanova V. N. - prof. limbă şi literatură rusă
8. Guterman I. S. - prof. de limbă şi literatură rusă

CATEDRA DE LIMBĂ ŞI  LITERATURĂ MOLDOVENEASCĂ1                     
(1946-2000)

Şefi de catedră:
1946-1954 - Şciuca Maria 
1954-1957 - Gobjelean Alexei 
1960-1962 - Evtuşenco Ion 
1966-1968 - Matcovschi Ilarion  
1969-1974 - Evtuşenco Ion 
1974-1980 - Botezatu Eliza 
19762- şef-interimar - Senic Valerii 
1981-1982 - Senic Valerii 
19833-1999 - şef-interimar - Guduma  Mihail  
19874  - şef-interimar5 - Matcovschi Ilarion  
1988-2000 - Matcovschi Ilarion  
1998 - şef-interimar - Evtuşenco Ion  
20006 - şef-interimar - Enciu Valentina   

1 Ce e grasiat din această listă, sint titularii care au predat limba română şi sint incluşi în ancheta de 
mai jos. Despre  ei materialul este prelucrat. Iar cei de la Catedra de literatură,  se cere prelucrare.
2 Ordinul nr. 69-p din 16. 02.1976
3 Ordinul nr. 111-p din 28. 02.1983
4 Lector superior
5 Ordinul nr. 5-288  din 16.06.1987
6 Ordinul nr. 05-141 din 31.05.2000
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Membrii titulari:
Abramciuc Maria Vasile - 1987-2000
Amoaşei-Lavric Maria Stepan - 1972-2000
Antoniuc Vadim - 1995-1997
Arbuz-Gavriliţă Ala Fiodor - 1988-1990
Arbuz Grigore Procop - 1959-1989
Avricenco-Vacarciuc Valentina - 1997-1998
Babin Dumitru - 1996-1999
Baciu-Rotaru Nicoleta - 1996-2000
Badîr Zamfira Gavril - 1967-1980
Baidaus Steluţa - 1995-2000
Belinschi Elena - 1962-2000
Berejan Silviu Grigore - 1974-1980
Berghii Ivan Iosif - 1977-1984
Bevz-Medveţcaia Olimpiada Gheorghe - 1954-1967
Bileţchi Nicolai Vasileivici - 1968 
Bogatu Ivan Timofei - 1979 
Boliac-Toacă Aliona - 1997-2000
Borzac-Popa Lucia Stepan -1977-1984
Botezatu  Petru Ion - 1959-1995
Botezatu Eliza Nicolae - 1961-1980
Botezatu Ion Ion -1966 - 1984
Botnarciuc Vasile Fiodor - 1975-1978
Bragari-Blanuţa Maria Ivan - 1981-1986
Brumă-Macovei Tamara Gheorghe - 1988-2000
Budurin-Botnariuc Valentina Vasile - 1988 -2013 
Butucioc Dorina -1998 - 1999
Calamanciuc Gheorghe Ilie - 1972-1999
Cantemir Grigore  Efim - 1974-2013
Caralupa- Şciuca Maria - 1945-1958
Carauş I. P. - 1979 
Caţaveicu Ivan  Carp - 1974-1977
Ceban P. I. - 1954-1955
Ceban-Melnic Nely -1976-2000
Cenuşa Filicia Eugeniu - 1993- 1994
Ceremuş Liliana - 1995-2000
Cernei Tudor - 1953-1958
Chiroşco Boris Pavel - 1954-1964
Cioban Svetlana Mihail -1977
Ciobanu  Mircea - 1994-1996
Ciolpan-Grabazeu Ana Gheorghe - 1978-1981 
Ciornaia Elena C. - 1954-1966
Ciornîi Ion Petru  - 1954-1977
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Ciubotaru Adrian - 1997-1999
Cociu Tatiana  Alexandru - 1981- 987
Codreanu-Bîrsanu Aurelia - 1994-2000 
Cojocaru-Sandu Raisa Vasile - 1976-1995
Condrea Galina Grigore - 1989-1990 
Corcinschi N. A. - 1957
Cosciug-Sainenco Ala  Petru - 1993-2013
Cotelinic Fiodor Sevastian - 1967-1970
Cotruţă N. - 1995
Creţu -Golearschi Valentina C.- 1962-1965
Curici Aliona - 1999
Cuşmir Foma - 1990-1995
Damanciuc Gheorghe - 1969-2000
Darii Fiodor Petru - 1970
Derescu Petru Semion - 1984-1985
Dîrul Alexandru Mihail - 1954-1967
Dociu Zinaida Nicolae - 1975-1976
Eladii Fiodor Vasile - 19887 -1989
Enciu - Holodnic Valentina -1979-2013
Eşanu  Lev Isacovici - 1957-1980
Eşanu Valentina Mihai - 1991-2000
Eţco Ivan Ivan - 1959-1969
Evtuşenco Ion Zahar - 1958-1998
Fedozovschi Vladimir Fiodor - 19808-1981
Gavriliţă  Ala Teodor - 1993
Gobjelean Alexei Isidor - 1954-1958
Grigoraş Daniela - 1997-2000
Gudima  Mihail Anton - 1966-2000
Gulcă  Ana Hariton - 1967-1969
Harea-Stanţieru Svetlana - 1996-2000
Hăbăşescu Elena Andrei - 1976-1980
Hristeva B. I. -  ?
Iarovschi Nicolae Nicolae - 1962-1997
Iavorschi I. I. - 1965-1969
Iavorschi Lidia Teodor - 1991
Jitaru  Lucian - 1998-2000
Junghină-Razmiriţă Liuba - 1996-2000
Leahu Nicolae Gheorghe - 1985-1999
Levit Efim - 1953-1955
Lungu Evghenii Gherasim - 1976-1977

7 Ordinul nr. 5-600  din 15.11.1988.
8 Ora cu plată
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Lungu-Lunic Natalia - 1998-1999
Machidon Svetlana Dumitru - 1989-1990
Mardari Svetlana Mihail - 1974-1977
Mardari-Ciobanu Natalia - 1974-1977
Marin Vitalie F. - 1954-1959
Matcovschi Ilarion  - 1959-2000
Mitric Dmitrii Vasile - 1969-1970
Mocanu Vladimir Cristofor  - 1965-1995
Moraru Anatolii Dmitri - 1984-1999
Moroşan Stepan Petru - 1980-1981
Mostovic Galina Vladimir - 1982-1985
Musteaţă-Popescu Ana Stepan - 1979-1981
Nedelciuc Larisa Vasile - 1984
Negară Ana Vasile - 1979-1987
Nicu Ghenadie - 1997
Novac Adela Sava  - 1985-2000
Novac L. I. - 1954
Odajiu Valentina Petru - 1979-1995
Orlov Silvia Maxim - 1991
Paraschiv Alina - 1995-2000
Pavliuţchi R. A. - 1975
Pînzari-Belinschi Elena Ion  - 1964-2013
Popa Gheorghe  Dumitru - 1974-2013
Postolachi V. M. - 1977 
Potîng Tatiana - 1997 
Proţap Ivan Vasile - 1987-1997
Raru Ivan Vasile - 1976 
Rivilis Sofia Iosif - 1974-1975
Romaşova Daria M. - 1949-1951 
Rotaru-Marşalcovschi Ecaterina Calistrat - 1969
Rusnac Gheorghe - 1961- 1966
Russu M. S. - 1967
Rusu Dmitrii Semion - 1984-1985
Salagor Anjela Ivan - 1970-1971
Saulea-Cincilei Rodica - 1994-1995
Scurtu Elena Alexei - 1987
Senic Valerii Boris - 1969-1982
Spataru Gheorghe -?
Stog Gheorghe Petru - 1976 - 2000
Stratan Galina Vasile - 19779

Şleahtiţchi Maria Nicolae - 1987 - 2013
9 Laborantă la Catedra limbă rusă şi lingvistică generală 
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Tărîţă Zinaida Gheorghe - 1975 -2013
Tcaciuc Ala Gheorghe - 1989-1995
Tofan Gheorghe - 1987-1991
Tambur-Trinca Lilia - 1996-2000
Ţurcanu Lucia - 1997-1999
Ursu Nina Anton - 1996-1998
Vainştein Veniamin  Mihail - 1977-1979
Volcov Corina Ion - 1995-1996
Zalucean Aliona Vasile - 1995-1999
Zencenco  Anton Stepan  - 1954-1987

CATEDRA  DE LIMBĂ  ROMÂNĂ  APLICATĂ (1995-2000)

Şefi de catedră: 
1995-2000 - Stog  Gheorghe  

Membrii titulari:
Avricenco Valentina - 1998
Babin Dumitru - 1999
Baidaus Steluţa - 1995-2000
Boliac Aliona - 1997 
Ceremuş Liliana - 1995-1999
Codreanu Aurelia - 1995-1999
Curici A. - 1998 
Damanciuc Gheorghe - 1995-1999
Eşanu Valentina - 1995-1999
Focşa Rodica - 1997-1999
Gnatiuc Natalia - 1997
Grigoriş Daniela - 1998-2000
Jitaru Lucian - 1998
Junghină Liuba - 1998-1999
Lavric Maria - 1995-2002
Lungu Natalia - 1998-1999
Rotaru Nicoleta - 1999
Sandu Raisa - 1995
Stanţieru Svetlana - 1996-1999
Stog Gheorghe - 1995-2000 
Tărîţă Zinaida - 1995-1999
Trinca Lilia - 1996-1999
Zalucean Aliona - 1995
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CATEDRA DE LIMBI MATERNE ŞI LITERATURĂ PENTRU COPII 
(1981-1995)

Şefi de catedră:
1982 - şef–interimar - Iavorschi Nicolai 
1983-199210 - Iavorschi Nicolai
1986 11,12,13 - şef–interimar - Belinschi Elena 
1992 - şef –interimar - Belinschi Elena

Secţia  română: 
Belinschi Elena Ion - 1981-1991
Calamanciuc Gheorghe  Ilie - 1984-1990
Cociu Tatiana Alexandru - 1986 
Moroşanu  Stepan Petru - 1982-1984
Nedelciuc Larisa Vasile - 1985
Odajiu Valentina Petru - 1989-1990
Pînzari  Anatol Petru - 1989 
Popa Lucia S. - 1981-1984
Popescu Ana Ştefan  - 1992-1993
Salagor  Anjela  Ivan - 1986-1988
Stog Gheorghe P. - 1984-1985
Stratan Galina Vasile - 1989
Şleahtiţchii  Maria  Nicolae - 1985-1988
Tărîţă Zinaida Gheorghe - 1982-1991
Tofan  Gheorghe Vasile - 1987-1990

Secţia rusă:
Babcinschi Nely Serghei - 1987-1993
Baranov Natalia  Leonid  - 1987- 989
Bînzari  Aurel  Grigore - 1985-1992
Bondarev  Ludmila Dumitru - 1987
Bucikov Ala Alexandru - 1988-1994
Caliujnaia Natalia Vasile - 1984-1986
Ceban Nely Nicolae - 1981-1993
Ciolanu Ludmila Vasile - 1984-1985
Coreţcaia Raisa Vasile  - 1982-1990
Costeţchi  Victor Nicolae - 1984
Kozîrev Ludmila  Boris - 1989
10 Eliberat din funcţie de şef, Ordinul nr. 5-192  din 14.07.1992
11 Ordinul nr. 5-94  din 24.02.1986
12 Decan facultăţii de Pedagogie
13 Ordinul nr. 5-721a  din 29.10.1986
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Krîjanovski Mazra  Antip - 1987 
Cuşnir Petru Toma - 1991
Damanciuc Crigore Gheorghe - 1991
Ezerscaia Victoria Mihail - 1984 
Fedoseev Svetlana Motil - 1982 -1993
Fedotova Ludmila Alexandru - 1981-1993
Gorbuli  Nely Serghei - 1984 
Gurevici  Malcu Berilei - 1987-1988
Halizev Irina Nichiticina - 1989-1990
Ianevici T. I. - 1982
Ianiţcaia Margarita Iacob - 1982-1988
Iarovaia Ludmila Efrem - 1982-1989 
Iavorschi Nicolai Nicolae - 1983-1992
Lavrenco  Valentina Fiodor -1987
Leahova T. I. - 1984
Liutina- Maliutina Nely Constantin - 1985-1990
Manoil Ana  Petru - 1982-1990
Miliman Mariana Azic - 1985
Moiseenco J. I.- 1986
Moiseev Jana Iurie - 1986
Motuzenco Evghenii Mihail - 1981-1993
Matuzencu Victoria Demian - 1982-1990
Plasiciuc Ludmila Dumitru - 1988-1991
Poleanscaia Galina Vasile - 1981
Preachina Margarita Mihail - 1984 -1992
Puzcariuc  Valintina  Dmitri - 1986
Rujina Lidia Andrei - 1982-1990
Sandu Raisa Vasile - 1989-1993
Savciuc Petru Fiodor - 1989
Scobioală Artemiza Ivan - 1984 -1989
Smetanina  Tatiana Mihail - 1985-1990
Şincariuc Valentina Dumitru - 1986-1989
Taran Larisa Grigore - 1981-1987
Tudos S. I. - 1982
Ţîgleanu  Maria Carl - 1988
Vorobcenco Ana Petru - 1989-1993
Zachernicinaia Nadejda Mitrofan -1982
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CATEDRA DE LIMBĂ ROMÂNĂ (2000-2013)

Şefi de catedră: 
2000-2010 - Popa Gheorghe  
201014 - şef-interimar - Sainenco Ala
2011- Sainenco Ala 

Membrii titulari:
Belinschi Elena - 2000-2013
Benea Cristina - 2007-2014
Bîrsanu Aurelia, lect. sup.
Bodnariuc Natalia - 2007
Boj Tatiana - 2006-2009
Cantemir Grigore - 2000-2014
Căpăţînă Ana  - 2004-2010
Ceremuş Liliana - 2000-2001
Cioban Nely - 2004
Codreanu-Bîrsanu Aurelia - 2002-2014
Damanciuc Gheorghe - 2000-2006
Dubiţcaia Tatiana - 2006-2009
Eşanu Valentina - 2000-2002
Evdochimov Liliana - 2009-2010
Gorea Ludmila - 2002 
Gudima Mihail - 2000-2007
Junghină Liuba - 2000 - 2013
Lavric Maria - 2000-2002
Leşcic Cristina - 2006
Luncaşu Liliana - 2005-2006
Macovei Tamara - 2000-2001
Mocanu-Lăcustă Elena - 2007- 2013
Musteaţă Liliana - 2004-2006 
Novac Adela  - 2000-2014
Ocinschi Violina - 2009
Paraschiv Alina - 2001
Popa Gheorghe - 2000-2014
Popa Viorica - 2006-2014
Proca Mariana - 2005-2007
Rabei-Dubeţ  D. - 2002
Răciulă Lilia - 2002-2104
Sainenco Ala - 2000-2014
Stanţieru Svetlana - 2000-2014
Stog Gheorghe - 2000-2004
14  Ordinul nr. 05-350  din 07.09.2010

260



Tărîţă Znaida - 2000-2013
Toacă Aliona - 2002-2004
Trinca Lilia - 2000-2013
Uruşciuc  Ion - 2005-2010
Vrabie Diana - 2002
Zaiaţ  Augustina - 2001

Laborant:  Cincilei Rodica, lab. sup.

CATEDRA DE LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ 
(2000-2013)

Şefi de catedră: 
200015,16,17,    - şef-interimar  -  Leahu Nicolae 
2001 - 2011 -  Leahu Nicolae

Membrii titulari:
Abramciuc Maria – 1998-2013 
Baciu Daniela - 2010-2013
Boj Tatiana - 2007-2009
Botnarciuc Elena - 1998
Botnariuc Valentina - 1998-2013
Bronaşco Natalia - 2010 
Calamanciuc  Gheorghe - 1998-2007
Cazacu Vitalie - 2008-2010
Chetrari Ana - 2008-2010
Ciobanu Inga - 2004
Ciobanu Natalia - 2005
Ciobanu Silvia - 2009-2010
Ciubotaru Adrian - 1998-2008
Curici Aliona - 1998
 Dobronicico Oxana - 2006
Dragan Rodica - 2005
Enciu Valentina - 1998-2013
Gaivas Octavian - 2004
Ghicov Adrian - 1998
Gorbul Valerii - 2009-2013
Grigoraş Ludmila - 2001-2004
Harconiţă Elena - 2009-2010
15 Lector-superior
16 Este ales în funcţie de şef de Catedră 
17 Ordinul nr. 05-203 din 11.07.2000
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Ivasişen Natalia - 2005-2008
Leahu Nicolae - 2000-2013
Leahu Raisa - 2002-2013
Leşcic Cristina - 2004-2005
Manoil Tatiana - 2002
Mihaila Ina - 2009-2010
Mihaluţă Aculina - 2009
Mihaluţa Lina - 2009
Mocanu Vladimir - 1998-2003
Moraru Anatol - 1998-2013
Nicu Ghenadie - 1998-2013
Popanu Natalia - 2002
Potîng Tatiana - 1998-2010
Prian Tatiana - 2009
Răileanu Ludmila - 2009
Scurtu Elena - 2009-2010
Staver Mihaela - 2009-2010
Stratan Elena - 2010
Şimanschi Ludmila - 2008-2010
Şleahtiţchi Maria - 1998-2013
Ţurcanu Lucia - 1998-2007
Vrabie Diana - 2002-2013
Zaharia Diana - 2005

CATEDRA DE LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ18 
(2000 - 2013)

Abramciuc Maria conf. univ., dr.
Leahu Nicolae, conf. univ., dr.
Maria Şleahtiţchi, conf. univ., dr.
Valentina Enciu, conf. univ., dr.
Vrabie Diana, conf. univ., dr.
Leahu Raisa lect. sup
Anatol Moraru, lect. sup.
Elena Lăcusta, lect. univ., dr.
Valentina Botnariuc, lect. univ.
Melnic Olesea, lab. sup.
Gorbul Valeriu lab. sup.

18 La 2 mai 2001, în conformitate cu ordinul rectorului, este  creată Catedra  literatura română şi 
universală.
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CATEDRA DE LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ (din 2013)

Doctori:
Abramciuc Maria, conf. univ.,dr.
Bantoş  Ana, conf. univ.,dr. hab.
Brajuc  Vladimir, lector superior, dr.
Enciu Valentina,conf. univ.,dr.
Gheorghiţă Liliana, lector superior, dr.
Leahu Nicolae,conf. univ.,dr.
Suzanskaia Tatiana, conf. univ.,dr.
Vrabie Diana,conf. univ.,dr.

Lectori superiori:
Aladina Lara,  lector superior 
Ciornaia Irina, lector superior 
Jitaru  Lucian, lector superior 
Leahu Raisa, lector superior
Moraru Anatolie, lector superior

Lectori unversitari:
Botnariuc Valentina, lector universitar 
Niculcea Ecaterina, lector universitar
Niculica Oxana, lector universitar

Asistenţi universitari:
Baciu Daniela, asistent universitar
Covalciuc Lucia, asistent universitar
Gorbul Valeriu, asistent universitar, cumul
Nicu Ghenadie, asistent universitar, cumul
Prodan Svetlana, asist. univ.cum.

Laborant:
Iavorschi Corina, laborant superior

CATEDRA  DE  LIMBĂ ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ19              
(din 2013)

Doctori:
Belinschi Elena
Cantimir Grigore
19 În  conformitate cu  Hotărîrile  Senatului nr. 1 din  26.08.2013 şi  nr. 3 din 02.10.2013
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Coşciug Angela
Lacusta Elena
Novac Adela
Popa  Gheorghe
Popa Viorica
Răciula Lilia
Rumleanschi Mihail
Sainenco Ala
Trinca Lilia

Lectori superiori:
Birsanu Aurelia
Panaguţa Tamara 
Razmeriţa  Liubovi 
Stanţieru  Svetlana

Lectori universitari:
Balanici Lucia
Cerbari Laurenţa
Costin Iraida
Gorea  Tatiana

Asistenţi universitari:
Benea Cristina
Chiriţa Mariana
Cojocar Natalia
Coţaga (Dragan) Rodica
Ocinscaia Violina
Ungureanu Victoria

Laboranţi superiori:
Cincilei Rodica
Drab Elena 
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CATEDRA DE FILOLOGIE ENGLEZĂ ŞI FILOLOGIE GERMANĂ
(din 2013)

Doctori:
Ignatiuc Iulia, conf. univ., dr.
Pomelnicova   Ana, conf. univ.,dr.
Şmatova Valentina, conf. univ.,dr. 
Ţaulean Micaela, lector superior, dr.

Lectori  superiori:
Muntean Ana
Borş Zinaida
Filipp  Svetlana
Corcodel Viorica
Gorbani Stella
Bogdan Silvia 
Tomailî Liubovi
Călăraş Angela
Puiu  Dina
Proţiuc Eugenia
Varzari Elena
Ceh Oxana
Puiu Rodica
Bulgacova  Irina
Guranda  Elvira
Şcerbacova Tatiana

Lectori  universitari:
Griţunic-Mirca Diana
Mascaliuc Victoria
Creciun Aliona
Cebotaroş Viorica
Răciula Ludmila
Alexanchin Lidia
Banaru Natalia
Pădureţ Natalia
Omeed Aminian
Cabac Lina
Chira Oxana
Dzechiş Svetlana
Kononova  Tatiana
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Stanţieru Oxana



INVENTARELE ŞI DOSARELE PROFESORILOR DE LA CATEDRA 
DE LITERATURĂ ROMÂNĂ (de la origine pînă în prezent )

Abramciuc Maria 
Antoniuc Vadim  
Arbuz-Gavriliţă Ala Fiodor 
Baciu Daniela 
Bantoş  Ana
Bileţchi Nicolai Vasileivici 
Blanuţă Maria Ivan 
Bogatu Ivan Timofei 
Botezatu  Eliza N. 
Botezatu Ion Ion 
Botezatu Petru  Ion 
Botnarciuc Elena 
Bronaşco Natalia 
Budurin-Botnariuc  Valentina  Vasile 
Butucioc Dorina  
Calamanciuc  Gheorghe 
Caţaveicu Ivan  Carp 
Cazacu Vitalie 
Ceban P. I. 
Cenuşa  Felicia Eugeniu 
Chetrari Ana 
Ciobanu Inga 
Ciobanu Natalia 
Ciobanu Silvia  - bibliotecară 
Ciornaia E. C.
Ciornîi Ion P.  
Ciubotaru Adrian 
Covalciuc Lucia 
Curici Aliona 
Darii Fiodor Petru 
Dobronicico Oxana
Dragan Rodica 
Gaivas Octavian 
Ghicov Adrian 
Gorbul Valeriu 
Grigoraş Ludmila 
Harconiţă Elena 
Hăbăşescu Elena Andrei 
Holodnic – Enciu  Valentina Vladimir 
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Ivasişen Natalia 
Leahu Nicolae 
Leahu Raisa 
Leşcic Cristina
Levit Efim 
Lungu Evghenii Gherasim 
Melnic Olesea 
Mihaluţa Aculina - bibliotecară
Mocanu Vladimir Cristofor  
Moraru Anatolie Dmitri 
Moroşan  Stepan  Petru 
Nedelciuc  Larisa Vasile 
Nicu Ghenadie 
Odajiu Valentina Petru 
Pavliuţchi R.A .
Pînzari  Anatol Petru 
Popanu Natalia 
Prian Tatiana 
Proţap Ivan Vasile 
Răileanu Ludmila  - bibliotecară
Russu Mihai S. 
Scurtu Elena Alexei  - biblotecară
Senic Valerii Boris
Spataru  Gheorghe
Staver Mihaela 
Stratan Elena 
Şimanschi Ludmila 
Şleahtiţchi Maria 
Ţurcanu Lucia 
Vrabie Diana 
Zaharia Diana 
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INVENTARELE ŞI DOSARELE PROFESORILOR DE LA CATEDRA 
DE SLAVISTICĂ20 (de la origine pînă în prezent )

NOTĂ: Material neprelucrat

Andronova Rima Petru  
Antoncenkov Piotr T.
Auzeac Marina 
Avdeeva Z. G. 
Avdievschi Ludmila 
Avricenco Valentina 
Babcinschi Nely Serghei 
Baranov  G. M.
Baranov Natalia Leonid  
Baţevici Florii 
Bedonca - Cugal Tatiana 
Belaşova Ecaterina Afanasie  
Beliţki Vasile
Beloglazova  A. I.
Belousova  Elizaveta  Fiodor
Benkovici  Maia Arcadie 
Berzoi-Barabaş  Nadejda Mihail 
Bînzari Aurel Grigore 
Bleher Ester Abram 
Blîndu Natalia  
Bogdanova Vera Nicolae 
Boicenko Grigore Efim
Bolohan Snejana 
Bondarev Ludmila Dumitru 
Bordeniuc Tatiana Leonid
Brajuc Vladimir 
Branaşco Olîsea 
Bruşenco Lidia Vladimir 
Bucikov Ala Alexandru 
Budescu-Zavorotnaia Svetlana 
Carauş G. T. 
Caţman  ?
Ceban Nely Nicolae 

20  Numele grasiate din listă sînt titularii cu datele de curriculum vitae prelucrate în anchetele 
respective
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Cebotari Tamara 
Cerneva Elena Dmitrie  
Cernîşenko Maria 
Ciolanu Ludmila Vasile 
Cioporov Petru Nicolae 
Cocerga-Bortă Larisa Vasile 
Cojocari-Pascari Larisa Mihail 
Conup Ilie  A.
Costeţcaia L. V.
Costeţki Victor  Nicolae 
Covalco Alexei 
Cuşnir P. Toma 
Dadacova-Stepaniuc Stalina Vasile 
Damanciuc Crigore Gheorghe 
Danilov P. S.
Dascăl Natalia 
Dementiev Electron Grigore 
Deseatnic-Stadniţcaia Valentina Nicolae  
Dimitraşco Angela Nicolae 
Dimitrova Lidia Ivan 
Dolgov Veaceslav 
Dorfman Isac Şlioma 
Dubrovin Tatiana 
Epifanov Tatiana Nicolae
Ezerscaia Victoria Mihail 
Faiman Nina Ivan 
Farber B. Iu. 
Fedoseev Svetlana Motil 
Fedotov Ludmila  Alexandru 
Filipp Natalia Dinu 
Florovski O. - 1963
Frolov Vera  Valerii
Gaidarji Gavril Arcadie
Gaiduc Oxana 
Gasparov Boris Mihail 
Ghendrihson Galina N.
Goihştein R. M. - 1966
Goloschevici S. I. 
Gonciar Maria Vasile 
Gorb Galina Fiodor 
Gorbuleac Elene Ilie 
Gorbuli  Nely Serghei 
Goreaciaia Ludmila 
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Gorlenko Fiodor Mihail 
Grenştein Brona Bercov 
Grişina Ludmila Leonid  
Gurevici  Malcu  Berilei 
Guterman I. S. 
Halizev Irina  Nichiticina 
Hitalischi O. 
Iagupova Olga
Ianevici T. I.
Ianiţcaia Margareta Iacob 
Iarovaia Ludmila Efrem 
Ignatenco Diana
Ivanova Ludmila 
Ivaşcu Tamara Vasile 
Jukova Valentina  Pavel 
Juravski Petru Ion 
Kaliujnaia Natalia Vasile 
Karimova Aiziteak Muzaghitiv 
Kirova Ludmila
Kladkov S. M.
Kocikina  Valentina I. 
Kojuşco Galina Iurie 
Kolcina Ludmila Semion 
Koltakov Ștefan
Komarniţkaia Ina Alexandru 
Kopecika Danuţa Maria 
Koreţkaia Raisa 
Kosăh Claudia Gheorghe 
Kovaliuc E. A. 
Kozîrev Ludmila  Boris 
Kravciuc  Olga Lev 
Kriucikova Antonina Alexeevna 
Krîjanovski Mazra Antip 
Kruglîi Ludmila Iosif 
Kubenski Natalia  Alexandru 
Kurapco  ?
Ladocikina Svetlana  Ivan 
Lavrenco Valentina Fiodor 
Leahova T. I. 
Leonteac Olga 
Lisa Ludmila Mihail 
Liutina Nely Constantin 
Liviţchi  Janna 
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Lozebnoi Ivan Semion 
Lungu Ala Nicolae 
Majar-Bologan Snejana 
Maleţki S. I. 
Malgorzata Maryia Dybcio 
Maliutina Nely Constantin 
Mandîci Valentina Afanasie 
Manoil Ana Petru
Marcova  R. N. 
Masliucov Valentina Fiodorovna  
Masliukov Nicolai 
Matuzenco Evghenii Mihail 
Matuzenco Victor Demian 
Mazur Liubovi Gheorghe 
Medînscaia Vera Leonid 
Medvedeva Anfisa V. 
Mighirin Nina Iosif 
Mighirin Victor Nicolae 
Mihailenco E. 
Mihailişin Leonid Zinovici 
Mihaliciuk L. A. 
Miliman  Mariana Azic 
Mitriniuc Natalia
Moiseenco J. I.
Moiseev Jana Iurie 
Moscaliov Alexandru Alexei 
Moşneaga Tamara 
Mihailenco Elena 
Neceaeva N. G. 
Neruşceac Ludmila Mihai 
Ocinschi Ion V. 
Orlova Silvia Maxim 
Ostafeiciuc Ivan Timofeevici 
Ostapenco Serghei Anatolie 
Paina Raisa 
Panico Victor Dimitrie 
Perjinscaia Valentina Arcadie 
Petruşin P. C.
Pileţchi Vladimir 
Piwowareyc Bona 
Plasiciuc Ludmila Dumitru 
Pocaliuc Ludmila Vasile 
Poh Larisa Iosif 
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Poleanscaia Galina Vasile 
Poleanschih Alexandr G. 
Preachina Margarita Mihail 
Priluţcaia Elena Anatolie 
Puzcariuc Valintina Dmitri 
Reabov Ghenrih Inochentie 
Reapolova Zoia Iacob
Ritalischi Oleg 
Rîklis Vitalii Efim 
Rîmaşevscaia Chira Petru 
Rotari L. G. 
Rudescu Svetlana 
Rudneva V. N. 
Rudoi L. F.
Rujina Lidia Andrei 
Rujina Vadim Antonovici 
Safronov Svetlana Efim 
Safronova Vera Nicolae 
Sandu Raisa Vasile 
Savciuc Petru Fiodor 
Scobioală Artemiza Ivan 
Skopenko Ludmila Gheorghe 
Screbeţ Elena Ivan 
Scurtu Emilia 
Semenovski Oskar Vladimir 
Serjant Svetlana Nicolae 
Sirota Elena Vladimir 
Slivciuc Olga 
Smetanina Tatiana Mihail 
Sobolev Ludmila Iurie 
Stici Dina Mihai 
Stojarova Antonina I. 
Studneva Ana Ivan 
Suzanscaia Tatiana Nicolae 
Svetenco Iurii Ivan 
Şarabkov Nicolai Stepan 
Şaripov Elmira Rahmatulov 
Şciuca Maria 
Şecurova G. V .
Şestiricova I. I. 
Şevţova ?
Şincariuc Valentina Dumitru 
Şişleannicova Elena Mihail 
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Şpartac Natalia 
Ştep Tamara Mihail 
Ştepa Ivan Gheorghe 
Şvacikin Vadim Alexei  
Taran Larisa Grigore 
Tarasova Ludmila Vasile 
Taratin  Gheorghi A. 
Tîltu Liliana Nicolae 
Toporova  L. A. 
Tretiacova  M. D.
Trofimova Lenina Petru 
Tudos S. I. 
Tufari E. F. 
Tuniţki Marina Vasile 
Urjumova Galina Fiodor 
Vaisman Moisei M.
Valkova Alexandra Ivan  
Vansovici V. N.
Vasilieva M. N.
Verhovţeva Serafima Petru 
Vieru Tatiana Evghenii 
Vlasov Alexandr C. 
Voptovskaia Lidia Iacov 
Vorobcenco Ana Petru 
Vorobcenco Valerii Ivanovici  
Vovciuc Olesea
Vsevolodov Maia Vladimir 
Zakernicinaia Nadejda Mitrofan 
Zavorotnaia Svetlana 

CATEDRA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ RUSĂ (1946-1961)

Şefi de catedră: 
1946 -1967 -  Bogdanova V. N.

Membrii titulari:
Andronova ? - 1949 - 1954
Avdeeva Z. G. - 1949
Beloglazova  A. I. - 1952-1955
Belousova  Elizaveta  Fiodor. - 1954-1961
Bencovici  Maia Arcadie - 1959-1967
Bogdanova Vera Nicolae  - 1946-1967
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Bruşenco L. V. - 1968
Caţman ?- 1949
Cocikina  V. I. - 1951-1959
Conup I. A. - 1949 -1962
Criucikova Antonina Alexeevna - 1958
Curapco ?  - 1949 
Danilov P. S. - 1954
Dementiev Electron Grigore - 1958-1959
Dimitrova  Lidia Ivan - 1953-1954
Farber B. Iu. - 1959
Fedotov Ludmila  Alexandru - 1969
Gaidarji G. A. - 1964
Ghenderson G. N. - 1955
Guterman I. S. -  1946-951
Maleţki S. I. - 1954-1955
Marcova  R. N. - 1954
Masliukov Nicolai - 1950-1963
Mihaliciuk L. A. - 1954-1959
Neceaeva N. G. - 1958-1959
Şarapkov Nicolai - ?
Ocinski I. V. - 1956 
Poleanskih  A. G. - 1954-1959
Reapolova  Z. A. - 1954-1959
Rîmaşevscaia Kira Petru - 1953-1956
Rujină Vadim A. - 1949-1968
Şecurova G. V. - 1957
Şestiricova I. I. - 1952 
Şevţova ? - 1949
Taratin  G. A. - 1946-1949
Tretiacova  M. D. - 1952
Vaisman M. M. - 1946-1949
Valicova A. I. - 1961-1962
Vansovici V. N. - 1954
Vasilieva M. N. - 1954
Vlasov Alexandr  C. - 1956
Voptovscaia Lidia Iacov - 1958
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CATEDRA DE LIMBĂ RUSĂ (1966-1972)

Şef de catedră:
Mighirin V. N - 1966-1972 
Kladcov S. M. - 1966
Kocerga  L. V. - 1966
Costeţchi V. N. - 1972
Gaidarji Gavriil -1966
Medînscaia Vera  - 1972
Mighirin Victor - 1972
Reapolova  Zoia - 1966
Stepaniuc Stalina - 1968, 1969
Stojarova  Antonina - 1968

CATEDRA DE LIMBI SLAVE ŞI LITERATURĂ (1994-1999)

Blîndu Natalia  - 1994-1995
Bortă Larisa - 1995-1999
Budesco Svetlana - 1999
Ceban Nely - 1995
Cerneva Elena - 1999
Coreţcaia Raia - 1995-1999
Dubrovina Tatiana - 1995-1999
Fedotova Ludmila - 1995
Gorlenco Teodor - 1994 
Liviţchi Jana - 1995
Majar Snejana - 1995
Mighirina Nina - 1995
Orlov Silvia - 1994
Ostapenco Sergiu - 1994
Pascari Larisa - 1999
Poh Larisa - 1994-1995
Scopenco Ludmila - 1995
Scurtu Emilia - 1999
Sirota Elena - 1995,1999
Stepaniuc Stalina - 1994-1995
Stici Dina - 1999
Şaripov Elmira - 1994
Şuzanschi Tatiana - 1995-1999
Trofim Lenina - 1994
Tuniţchi Maria - 1994
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Vorobcenco Valeriu - 1994-1995

CATEDRA DE LITERATURĂ RUSĂ ŞI UNIVERSALĂ (1961-1994)

Antoncencov P. T. - 1966-1967
Baranov  G. M. - 1992
Belousov ? - 1962
Bencovici Maia Arcadie - 1963-1991
Bordeniuc Tatiana Leonid - 1987-1989
Carauş G. T. - 1966
Chirov Ludmila Alexandru - 1971-1979
Ciolanu Ludmila Vasile - 1979-1992
Cioporov Petru Nicolae - 1970-1971
Kolcina Ludmila Semion - 1982-1990
Coreţcaia Raisa Vasile - 1970-1992
Kozîreva Ludmila Boris - 1981
Kruglîi Ludmila Iosif - 1968-1992
Dorfman Isac Şlioma - 1988-1989
Dubrovina Tatiana Iurie - 1974-199221

Faiman Nina Ivan - 1975
Florovschi O. - 1963
Goihştein R. M. - 1966
Juravschi Petru Ion - 1972-1974
Maliutina N. C. - 1971
Masliucov Valentina Fiodorovna - 1960-1981
Orlova Silvia Maxim - 1982-1992
Paina Raisa - 1963-1971
Panico Victor D. - 1992
Petruşin P. C. - 1966
Pocaliuc Ludmila Vasile - 1993
Poh Larisa Iosif - 1971 - 1999
Priluţcaia Elena Anatolie -1975-1981
Rîclis Vitalii Efim - 1969-1992
Rudoi L. F. - 1966
Rujină Vadim Antonovici - 1963-1990
Scopenco Ludmila Gheorghe - 1979-1992
Semenovschi  Oscar  Vladimir - 1960-1980
Suzanscaia Tatiana Nicolae - 1980-1992
Şarapcov Nicolai Stepan - 1963-1968
Şvacikin Vadim Alexei - 1966-1979

21 docent
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Tîltu Liliana Nicolae - 1969-1970
Toporova  L. A. - 1989-1990
Trofimova Lenina Petru - 1976-1993
Valikova Alexandra  Ivan  - 1960-1991
Verhovţeva Serafima Petru - 1976-1987
Vorobcenco Valerii Ivanovici  - 1971-1992

CATEDRA DE LIMBĂ RUSĂ ŞI LINGVISITICĂ GENERALĂ                     
(1961-1995)

Şef de catedră:
1963-1968 - Andronova Rima Petru  
1970 - Semenovschi Oscar Vladimir 
1971-198022- Mighirin Victor Nicolae 
1981- 1984 - şef-interimar - Stici Dina Mihai 
198323- şef-interimar - Bortă Larisa Vasile 
198424,25 - 1992 - şef-interimar - Valicova Alexandra Ivan 
198426- 1990 - Bortă Larisa Vasile
1990-199227- şef-interimar - Stepaniuc Stalina Vasile 

Membrii catedrei:
Andronova  Rima Petru - 1963-1968
Belaşova Ecaterina Afanasie - 1977-1980
Bleher Ester Abram - 1969
Blîndu Natalia Filip - 1993
Bogdanova Vera Nicolae -1964-1965
Boicenco Grigore Efim - 1966-1970
Bortă Larisa Vasile - 1976-1990
Bruşenco Lidia Vladimir - 1966
Karimov Aizirean Muzaghitiv - 1968, 1969
Cernîşenko Maria - ?
Cerneva Elena Dumitru - 1978-199328

Kirova  Ludmila Alexandru - 1966-1990
Kladkova S. M. - 1966-1968
Kocerga-Bortă Larisa Vasile - 1965-1975
22 profesor
23 Ordinul nr. 126-P  din 11 .03.1983
24 docent
25 Ordinul nr. 774-P,  din 27.11.1984
26 docent
27 Docent, pensionară
28 Ordinul nr. 126-P  din 27 .12.1993
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Kojuşko Galina Iurie - 1985-1987
Komarniţcaia Ina Alexandru - 1988-1989
Kosteţcaia  L. V. - 1982
Kovaliuc E. A. - 1965
Kruglii Ludmila - 1994
Kubenschi Natalia  Alexandru - 1974-1978
Dadacova Stalina Vasile - 1964
Epifanov Tatiana Nicolae - 1989-199129

Fedotov Ludmila Alexandru - 1972-1999
Gaidarji Gavril Arcadie - 1964-1988
Gasparov Boris Mihail - 1965-1966 
Gonciar Maria Vasile - 1969
Gorb Galina Fiodor - 1977-1992
Grişina Ludmila Leonid - 1969-1982
Karimova Aiziteak - ?
Ladocikina Svetlana Ivan - 1979-1981
Leviţchi Jana - 1992
Lisa Ludmila Mihail -1988
Lavrenco Valentina Fiodor - 1987-1992
Lozebnog Ivan Semion - 1875-1976
Mandîci Valentina Afanasie - 1992
Masleacov V. F. - 1982-1984
Medînscaia Vera Leonid - 1963-1988 
Medvedeva A. V. - 1966
Mighirin Victor Nicolae - 1970-1980
Mighirina Nina Iosif - 1974-1999
Mihailişin Leonid Zinovici - 1968
Neruşceac Ludmila Mihai - 1994
Ostapenco Serghei  Anatolie - 1985-1993
Perjinscaia Valentina Arcadie - 1968
Poh Larisa Iosif - 1968-1993
Poleanscaia Galina Vasile - 1976-1979
Reapolova Zoia Iacob - 1965-1966
Rudneva V. N. - 1966
Safronov Svetlana Efim - 1975, 1977
Screbeţ Elena Ivan - 1988-1989
Serjant Svetlana Nicolae - 1979-1986
Sirota Elena Vladimir - 1978-1990
Sobolev Ludmila Iurie -1979
Stajarova A. I. - 1966
Stepaniuc  Stalina Vasile - 1972-1992
29 comulant
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Stici Dina Mihai  - 1966-1990
Studneva Ana Ivan - 1968
Şaripov Elmira Rahmatulov - 1987-1993
Ştepe Ivan Gheorghe - 1970
Şvacikina V. A. - 1968-1974
Taran Larisa Grigore - 1993
Tufari E. F. - 1966
Urjumova Galina Fiodor - 1976-1977
Valicova Alexandra Ivan - 199230

Vsevolodov Maia Vladimir - 198931

Valicova Alexandra Ivan - 1966-1992

CATEDRA DE METODICA PREDĂRII LIMBII RUSE (1972-1987)

Şefi de catedră:
197232 - şef-interimar - Karimova Aiziteak 
197233-1982 - Gaidarji Gavril 
1980-1982 -  Costeţki Victor Nicolae 
198334-198735 - Gaidarji Gavril

Membrii catedrei:
Berzoi-Barabaş Nadejda Mihail - 1977
Blîndu Natalia Filip - 1975-1987
Bogdanov Vera Nicolae -1974
Ceban Nely Nicolae - 1977-1980
Cerneva Elena Dmitrie  - 1980-1987
Cojocari- Pascari Larisa Mihail -1976-1979
Costeţki Victor Nicolae - 1974-1982
Cravciuc Olga Lev - 1982
Kozîreva Ludmila Boris - 1982-1987
Deseatnic-Stadniţcaia Valentina Nicolae  - 1985-1986
Filipp Natalia Dinu - 1986- 1987
Fedoseeva Svetlana Motel - 1972-1981
Gaidarji Gavril - 1972-1987 
Gorbuleac Elene Ilie - 1986-1987
30 docent
31 Doctor, profesor, Ordinul nr. 5-460,  din 11.10.1989
32 Ordinul nr 212-P,  din 11.04.1972.
33 Ordinul nr 511-P,  din 22.08.1972.
34 Ordinul nr 449-P,  din 01.09.1983
35 docent
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Gorlenko Feodor  Mihail - 1977-1987
Grinştein Brona Bercov - 1977-1979 
Ianiţcaia Margarita Ivan - 1972-1981
Iarovoi Ludmila Efrem - 1977-1981
Ivaşcu Tamara Vasile - 1984-1985
Karimova Aiziteak - 1972
Lisa Ludmila Mihail - 1986
Maliutina Nely Constantin - 1972-1986
Mazur Liubovi Gheorghe - 1986-1987
Mandîci Valentina Afanasie - 1974-1987
Manoil Ana Petru - 1972-1980
Matuzenco Evghenii Mihail - 1976-1981
Matuzenco Victor Demian - 1977-1980
Mazur Liubovi Gheorghe - 198936

Ostafeiciuc Ivan Timofeevici - 198037

Panico Victor Dimitrie - 1975
Pascari Larisa Mihail  - 1980-1987
Reabov Ghenrih Inochentie -1980-1982
Rotari L. G. - 1980-1984
Safronova Vera Nicolae - 1977-1980
Serjant Svetlana Nicolae - 1980-1987
Stojarova A. I. - 1972-1979
Suzanscaia Tatiana Nicolae - 1975-1985
Şişleannicova Elena Mihail - 1984-1985
Ştep Tamara Mihail - 1976-1987
Ştep Ivan Gheorghe - 198938

Tarasova Ludmila Vasile - 1979
Tuniţcaia Marina  Vasile - 1974-1987
Vieru Tatiana Evghenii - 1985-1987
Vorobcenco Ana Petru - 1972-1987

CATEDRA DE METODICĂ ŞI CURSUL PRACTIC AL LIMBII RUSE 
(1987-1991)

Blîndu Natalia Filip  - 1989-1990
Cerneva Elena Dmitrie  - 1987-1990
Kozîreva Ludmila Boris - 1987-1990
Dimitraşco Angela Nicolae - 1987-1990
Filipp Natalia Dinu - 1987
36 Lector-cumulard, ŞM-1
37 Plata cu ora
38 Lector superior
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Goloschevici S. I. - 1987-1989 
Gorb Galina Fiodor - 1987-1990
Gorbuleac Elene Ilie - 1987-1989
Gorlenko Feodor Mihail - 1987-1990
Jukova Valentina Pavel - 198739-1989 
Lavrenco Valentina Fiodor - 1987-1990
Lungu Ala Nicolae - 1987-1990
Mazur Liubovi Gheorghe - 1987-1989
Mandîci Valentina Afanasie - 1987-1989
Moiseeva Jana Iurii - 1987-1990
Mazur Liubovi Gheorghe - 198740-1989
Pascari Larisa Mihail - 1987-1990
Svetenco Iurii I van - 1987-1990
Ştep Tamara Mihail - 1987-1990
Ştep Ivan Gheorghe - 1987-1989
Taran Larisa Grigore - 1987-199041

Tuniţcaia Marina  Vasile - 1987-1990
Vieru Tatiana Evghenii - 1987-1990

CATEDRA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ RUSĂ (1995-2010)

Şefi de catedră:
1995-2010 - Bortă Larisa 
200842- şef-interimar - Sirota Elena
200943- 2011 - Sirota Elena

Membrii catedrei:
Blîndu Natalia - 1995-1996
Bortă Larisa - 1995-2013 
Brajuc Vladimir - 2000-2010 
Ceban Nely - 1995
Cebotari Tamara - 2003
Cerneva Elena - 1995-2000
Kopecika Danuţa Maria - 2009-2010
Coreţcaia Raisa - 1995-2000
Dolgov Veaceslav - 2000-2010
Dubrovin Tatiana - 1995-2000
39 Asistent- cumulant, Ordinul nr. 5-749, din 19.10.1987
40 Asistent –cumulant, Ordinul nr. 5-756, din 20.10.1987.
41 docent
42 Ordinul nr. 05-303 din 02.09.2008
43 Ordinul nr. 05-111 din 20.03.2009
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Fedotov Ludmila - 1997-2000
Frolova Vera - 2010-2013
Gorb Galina - 1995-2003
Hitaliski O. - 2000-2003
Leonteac Olga - 2009- 2010
Liviţchi Janna - 1997
Malgorzata Maryia Dybcio - 2004-2009
Manoil Anna - 1995-2002
Mighirina Nina - 1995-2010
Mihailenco E. - 2000
Mitriniuc Natalia - 2000-2004
Muhailenco Elena - 2000
Pascari Larisa - 1995-2010
Piwowareyc Bona - 2010
Poh  Larisa - 1995-2010 
Ritalischi Oleg - 2000
Rotari  L. - 1995
Scopenco Ludmila - 1995-2000
Sirota  Elena - 1995-2010
Stepaniuc Stalina - 1995-2010
Stici  Dina - 1995-2010
Suzanschi Tatiana - 1995-2010
Şpartac Natalia - 2010
Ştep Ivan - 1995-1999

CATEDRA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ UCRAINEANĂ (1995-2010)

Şefi de catedră:
1998-2010 - Bortă Larisa 
200844 - şef-interimar - Sirota Elena
200945-2011 - Sirota Elena

Membrii catedrei:
Auzeac Marina - 2007
Avdievschi Ludmila - 1995
Avricenco Valentina - 1997
Baţevici Florii - 1995
Bedonica-Cugal Tatiana - 2005-2010
Bolohan Snejana - 2008
44 Ordinul nr. 05-303 din 02.09.2008
45 Ordinul nr. 05-111 din 20.03.2009
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Branaşco Orîsea - 1995
Budescu-Zavorotnaia Svetlana - 1998-2001
Celanu Ludmila - 1995-2010
Covalco Alexei - 1997-1998
Cruglii Ludmila - 1995-2010
Dascăl Natalia - 2007
Gaiduc Oxana - 1997-1999
Goreaciaia Ludmila - 1997-2004
Iagupova Olga - 1995
Ignatenco Diana - 2005-2010
Ivanova Ludmila - 1997-1998
Majar-Bologan Snejana - 1998-2005
Moiseeva Ianina - 1995
Moşneaga Tamara - 1997
Motuzenco V. - 1995-1998
Pileţchi Vladimir - 1995
Pocaliuc Ludmila - 1997-1998
Rudescu Svetlana - 2000
Slivciuc Olga - 2007-2010
Tuniţchi Maria - 1995-2010
Vorobcenco Valerii - 1995-2010
Zavorotnaia Svetlana - 2002-2005

CATEDRA DE SLAVISTICĂ (din 2013)

Doctori:
Larisa Bortă, prof. univ., dr. hab
Dina Stici, conf. univ., dr.
Elena Sirota, conf. univ., dr.
Larisa Pascari, conf. univ., dr 
Marina Tuniţchi, conf. univ., dr.
Nina Mighirina, conf. univ., dr. 
Stalina Stepaniuc, conf. univ., dr.
Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.
Valerii Vorobcenco, conf. univ., dr.
Vladimir Brajuc, lect. sup. dr.
Ludmila Kruglii, lect. sup., dr. 
Vera Frolov, asist. univ., dr.

Lectori superiori:
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Larisa Poh
Ludmila Ciolanu
Veaceslav Dolgov

Asistenţi universitari:
Diana Ignatenco
Olesea Vovciuc
Tatiana Bedonca-Cugal

Laborant:
Ludmila Colcina, lab. sup. 

CATEDRA DE LITERATURĂ  RUSĂ ŞI UNIVERSALĂ (1961-1994)

Antoncencova  P. T. - 1966
Kosăh Claudia Gheorghe - 1965
Gaidarji Gavril Arcadie - 1971
Moskaliov Alexandru Alexei - 1966
Şarapkov  Nicolai - ?
Rujina Lidia - 1972
Semenovschi  Oskar  - şef de catedră - 1970
Vorobcenco Valerii - 1983-1994
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TITULARII DE LA CATEDRA DE LIMBĂ ROMÂNĂ

AMOAŞEI – LAVRIC MARIA STEPAN 
Anul naşterii: 08.08.1944 
Locul naşterii : s. Văscăuţi, raionul Orhei
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1962 -1967
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 1978 - Doctor în pedagogie
Grad pedagogic: 
1962-1977 - lector la Catedra de limba şi literatura română 
1977-1981 - lector superior la Catedra de metodică a educaţiei preşcolare
1981-1986- conferenţiar universitar la Catedra  de limbă română aplicată 
1995-1996 - conferenţiar universitar la Catedra  de limbă română aplicată
1988 -1992 - şef la Catedră de limba şi literatura română
1995-2002 - conferenţiar la Catedra de limbă română aplicată.     
Activat din: 1967-2002

ARBUZ GRIGORE PROCOP 
Anul naşterii: 21.01.1911-
Locul naşterii: s. Cubolta, raionul Drochia
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1948-1953
Facultatea: Istorie şi Filologie 
Specialitatea: Limba română şi literatura română
Grad pedagogic: 1958 - lector superior
Activat din: 1958-1977

AVRICENCO–VACARCIUC VALENTINA VASILE
Anul naşterii: 28.06.1972
Locul naşterii: s. Corjeuţi, raionul Briceni 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1994
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad pedagogic: 1997-1998 - lector-asistent la Catedra                                                             
de limbă română aplicată. 
Activat din: 1997-1998
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BABIN DUMITRU ARTIMON
Anul naşterii: 26.07.1965 
Locul naşterii: s. Putineşti, raionul Floreşti
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii: 1990
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad pedagogic: 
1996-1999 - lector-asistent la Catedra de limbă română aplicată 
Activat din: 1996-1999

BADÎR ZAMFIRA GAVRIL 
Anul naşterii: 16.11.1928
Locul naşterii: s. Hîrbova, raionul Donduşeni
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1958
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad pedagogic: 
1967-1982 - lector
1974-1982 - metodist la Secţia cu frecvenţa redusă
Activat din: 1967-1982

BAIDAUS STELUŢA GHEORGHE
Anul naşterii: 22.10.1974
Locul naşterii: or. Bălţi 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1995
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: magistru
Grad pedagogic: 
1995 - lector-stagiar;
1998-2000 - lector la Catedra de limbă română aplicată 
Activat din: 1995-2000
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BELINSCHI ELENA ION
Anul naşterii: 05.06.1941
Locul naşterii: s. Climăuţi, raionul Donduşeni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău 
Anul absolvirii facultăţii: 1962
Facultatea: Istorie şi Filologie
Specialitatea: Limbă şi literatură română
Grad ştiinţific:
1972 - Doctor în filologie
Grad pedagogic: 
1962 - lector
1966 - lector superior Catedra limba şi literatura română
1968-1971 - lector superior
1974-1980 - prodecan la Facultatea de Filologie
1976 - conferenţiar-interimar
1980 - conferenţiar universitar
1986-1991 - decan la Facultatea de Pedagogie şi metodică a învățămîntului 
primar
1992 - şef-interimar Catedra de limbi materne şi literatură pentru copii
1993-1994 - şef Catedra de limbi materne şi literatură pentru copii
2000-2013 - Catedra de limbă română
Activat din: 1962-2013

BENEA CRISITINA GHEORGHE 
Anul naşterii: 19.03.1983
Locul naşterii: s. Varatic, raionul Rîşcani
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii: 2005
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba engleză
Grad pedagogic: 
2005-2013 - asistent universitar (cumul)
2005-2008 - metodist de Categoria I
Activat din: 2005-2013

BEREJAN SILVIU GREGORE 
Anul naşterii: 30.07.1926
Locul naşterii: s. Bălăbăneşti, raionul Anenii Noi
Locul absolvirii: Universitatea de Stati din Chişinău 
Anul absolvirii facultăţii: 1947-1952
Facultatea: Istorie şi Filologie
Specialitatea: Limbă şi literatură română (menţiune)
Grad ştiinţific:
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1956 - Doctor în filologie 
1961 - colaborator ştiinţific la AŞM
1972 - Doctor habilitat în filologie
1973-1983 - Profesor universitar IPSB
1979 - Profesor universitar
1987-2000 - Director al Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de 
Ştiinţe a R.M.
1989 -  Academician. Membru titular al Academiei de Ştiinţe din Moldova
1999 - Membru de onoare al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan” din 
Bucureşti
1999 - Doctor Honoris Causa USARB
Grad pedagogic: 
1974-1984 - lector superior
1974 - profesor universitar
1983 - profesor prin cumul
Activat din: 1974-1984
Menţiune: 
1970 - Medalia jubileară „Gloria muncii”
1977 - insigna „Eminentul învăţămîntului public”

BERGHII IVAN IOSIF 
Anul naşterii: 17.06.1948
Locul naşterii: s. Hristici, raionul Soroca
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii: 1966-1970
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
Doctor în filologie 
profesor asociat la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi
profesor asociat la Universitatea  „Petre Andrei” din Iaşi
Grad pedagogic: 1977-1984 - asistent
Activat din: 1977-1984

MEDVEŢCAIA-BEVZ OLIMPIADA GHEORGHE 
Anul naşterii: 27.07.1926-09.07.2006
Locul naşterii: or. Leova
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1948-1952
Facultatea: Istorie şi filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 1970 - Doctor în filologie
Grad pedagogic: 
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1954-1960 - lector, 
1960-1969 - lector superior.
Activat din: 1954-1969

BODNARIUC NATALIA ION
Anul naşterii: 28.10.1982
Locul naşterii: or. Chişinău
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii: 1999-2004
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba engleză
Grad ştiinţific: 2006 - Magistru în Filologie
Grad didactic: 2006 - asistent universitar
Activat din: 2006-2008

BOJ TATIANA VASILE
Anul naşterii: 12.11.1982 
Locul naşterii: or. Soroca
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2005
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad didactic:
2005-2009 - secretara decanului
2005-2009 - lector universitar (cumul)
Activat din: 2005-2009

BOTNARCIUC VASILE FIODOR 
Anul naşterii: 25.04.1948
Locul naşterii: s. Climăuţi, raionul Donduşeni 
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1966-1970
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
1978 - Doctor în filologie
2009 - Doctor habilitat
Grad didactic:
1975 - asistent universitar
Activat din: 1975-1978
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BRAGARI-BLANUŢA MARIA IVAN 
Anul naşterii: 07.10.1953
Locul naşterii: s. Ciutuleşti, raionul Floreşti
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1971 -1975
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1975-1981 - bibliotecară
1981 - asistent universitar
Activat din: 1981-1988

CANTEMIR GRIGORE EFIM 
Anul naşterii: 04.10.1951
Locul naşterii: s. Dominteni, raionul Drochia
Locul absolvirii: Institul Pedagogic de Stat din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii: 1974
Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Facultatea: Filologie (menţiune)
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
1998 - Doctor în filologie
Grad didactic: 
1974-1976 - asistent
1988-1989 - lector
1989-1991 - prodecan
1993 - lector
1994-1999 - lector-asistent
2002 - 2013 - conferenţiar universitar
Activat din: 1974 - prezent

CUŞMIR FOMA PETRU 
Anul naşterii: 07.10.1935
Locul naşterii: s. Nemirovca, raionul Camenca
Locul absolvirii: Institul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1953-1958
Facultatea: Istorico - Filologie
Specialitatea: Istorie şi Limbă şi literatură română
Grad ştiinţific: 
1985 - Doctor în istorie
Grad didactic:
1992 - lector superior
Activat din: 1990-1995
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Menţiune:
1960 - Insigna „Eminent al învăţămîntului public al RSSM”
1978 - Medalia „Pentru munca asiduă”
1988 - Medalia „Veteran al muncii”

CĂPĂŢINĂ ANA GHEORGHE
Anul naşterii: 22.03.1977
Locul naşterii: s. Ciocîlteni, raionul Orhei
Locul absolvirii: Universitatea de  Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1997-2001
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
Grad didactic: 
2004 - asistent universitar
Activat din: 2004-2011

CEREMUŞ LILIANA TEODOR 
Anul naşterii: 29.07.1974
Locul naşterii: s. Zabriceni, raionul Edineţ
Locul absolvirii: Universitatea de  Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1991-1995
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
2000 - Magistru în Filologie
Grad didactic:
1995- lector stagiar 
1996 -1999 - lector 
2000 - lector-asistent 
2001- lector-stagiar 
2001 - asistent universitar 
Activat din: 1995-2001

CHIRAŞCO BORIS PAVEL 
Anul naşterii: 06.04.1910- 199?
Locul naşterii: or. Soroca
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii:
1934-1937 - Universitatea din Iaşi
1951-1953 - Universitatea serală Marxist-Leninistă din Kiev
Facultatea: Drept
Specialitatea: Limba şi literatura română, folclor
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Grad ştiinţific:
Grad didactic:
Activat din: 1954-1964

CEBAN-MELNIC NELY NICOLAE 
Anul naşterii: 14.08.1953
Locul naşterii: or. Chişinău
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de  Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 
1972-1976
1992-1996 (ne finalizat)
Facultatea: Filologie
Specialitatea:  Limba şi literatura rusă, 
Limba şi literatura română 
Grad ştiinţific: 1989 - Doctor în pedagogie
Grad didactic:
1976-1980 - secretară la Facultate
1980-1985 - asistent la Catedra de metodică a predării limbii române
1989 - lector la Catedra de metodică a predării limbii române
1990-1994 - lector superior
2004-2005 - lector-asistent la Catedra de limbă română
Activat din: 1976-2005

MARDARI-CIOBANU NATALIA MIHAIL 
Anul naşterii: 04.11.1953
Locul naşterii: s. Curtoe, raionul Ungheni
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de  Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1970-1974
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
Grad didactic: 1974-1977- asistent universitar
Activat din: 1974-1977

CIOLPAN-GRABAZEI ANA GHEORGHE 
Anul naşterii: 02.08.1955
Locul naşterii: s. Flămînzeni, raionul Sîngerei
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de  Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1974-1978
Facultatea: Filologie
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Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
Grad didactic: asistent universitar
Activat din: 1978-1981

CIORNÎI ION PETRU
Anul naşterii: 20.05.1928 
Locul naşterii: s. Culmaia Veche, regiunea Odessa
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1947-1951
Facultatea: Istorico-Filologică
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
1961- doctor în filologie
1992 - profesor universitar USM
1998 - Doctor Honoris Causa USARB
Grad didactic:
Activat din: 1954-1977

COCIU TATIANA ALEXANDRU 
Anul naşterii: 07.10.1952
Locul naşterii: s. Hînceşti, raionul Făleşti
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii:1971-1975
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1981-1985 - laborantă la Catedra de limbă şi literatură română
1981-1986 - lector la Catedra de limbă şi literatură română
1986-1987 - lector la CLMLC
Activat din: 1981-1987

CODREANU–BÎRSANU AURELIA 
Anul naşterii: 25.06.1972 
Locul naşterii: s. Biliceni Vechi, raionul Sîngerei
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1994
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
2002 - doctor în filologie
Grad didactic:
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1994 - laborant superior
1994 - lector-asistent la Catedra de limbă şi literatură română
1995 - 1998 - lector-asistent la Catedra de limbă română aplicată
2006 - lector universitar
2007-2013 - lector superior
Activat din: 1994 - prezent

CONDREA GALINA GRIGORE 
Anul naşterii: 11.11.1966
Locul naşterii: s. Marculeşti, raionul Floreşti
Locul absolvirii: 1984-1988
Anul absolvirii facultăţii: 
Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
Grad didactic:
1989 - conferenţiar universitar
Activat din: 1989-1990

COTELINIC FIODOR SEVASTIAN 
Anul naşterii: 13.09.1933
Locul naşterii: s. Volontiri, raionul Ştefan-Vodă
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1951-1956
Facultatea: Istorico-Filologică 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
1968 - doctor
1986 - doctor habilitat
Grad didactic:
1958 - colaborator inferior ştiinţific al AŞM
1968 - lector superior
Activat din: 1967-1970

DAMANCIUC GHEORGHE CRISTOFOR 
Anul naşterii: 22.02.1941-04.08.2011
Locul naşterii: s. Fîntîna Albă, raionul Edineţ
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1960 -1964
Facultatea: Istorie şi Flologie
Specialitatea: Istorie şi Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
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1975 - doctor în istorie
Grad didactic:
1984 - Conferenţiar universitar
2003 - Cercetător ştiinţific superior la Institutul de Cercetări Interetnice al AŞM
Activat din: 1969 - 2011
2003-2011 - lector superior la CLR

DERESCU PETRU SEMION 
Anul naşterii: 16.08.1956
Locul naşterii: s. Ghindeşti, raionul Floreşti
Locul absolvirii: 
Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1973-1977
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
1984 - doctor în filologie
Grad didactic: 1984 - lector universitar
Activat din: 1984-1985

DÎRUL ALEXANDRU MIHAIL 
Anul naşterii: 21.03.1929 
Locul naşterii: s. Lunca, raionul Dubasari
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Moldova
Anul absolvirii facultăţii: 1947- 1952
Facultatea: Istorico-Filologică
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
1958 - doctor în filologie
1987 - doctor habilitat 
Grad didactic:
Activat din: 1954-1967

DOBRONICICO OXANA VALERIU
Anul naşterii: 07.08.1982
Locul naşterii: s.Larga, raionul Briceni 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii 2001-2005
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad ştiinţific:
2005-2006 - Masterand
Grad didactic: 
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2005 - asistent universitar
Activat din: 2005-2006

DOCIU ZINAIDA NICOLAE 
Anul naşterii: 27.03.1946
Locul naşterii: or. Bălţi
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1971- 1975
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic: 1975 - lector 
Activat din: 1975 -1976

ELADII FIODOR VASILE 
Anul naşterii: 29.07.1935
Locul naşterii: s. Nicoreni, raionul Drochia 
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1954-1959
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad didactic: 1988 - lector 
Activat din: 1988-1989
Merite: Medalia „Gloria muncii”

EŞANU LEV ISACOVICI 
Anul naşterii: 10.03.1912 - ?.05.1975, Bălţi
Locul naşterii: s. Vadul lui Raşcov, raionul Şoldăneşti
I. Locul absolvirii: 1932 -1938 - Universitatea din Iaşi, 
Facultatea de Drept
II. Locul absolvirii: Institutul Pedagogic din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: - 1948-1950 
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
1967 - doctor în filologie
Grad didactic: 
1957-1967 - lector superior
1965 - şef-interimar la Catedra de limbă şi literatură română
1967 - conferenţiar universitar
Activat din: 1957-1975
Merite: Distincţii: insigna „Eminent al învăţămîntului public al RSSM”
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EŞANU VALENTINA MIHAIL
Anul naşterii: 14.06.1968
Locul naşterii: s. Mihăilenii Vechi, raionul Rîşcani
Locul absolvirii: 1985-1990
Anul absolvirii facultăţii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1991 - asistent
1994-2000 - lector-asistent
2001 - lector-stagiar
2002 - asistent
Activat din: 1991-2002

EŢCO IVAN IVAN 
Anul naşterii: 21.04.1933
Locul naşterii: s. Horodişte, raionul Călăraşi
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1951-1956
Facultatea: Istorico-Filologică
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
1969 - doctor în filologie
Grad didactic: lector ?
Activat din: 1959-1969

MUSTEAŢĂ-EVDOCHIMOV LILIANA VLADIMIR 
Anul naşterii: 02.08.1981
Locul naşterii: s. Tîrnova, raionul Donduşeni 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2003
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad ştiinţific: 
2004 – magistru 
Grad didactic:
2004-2007 - asistent universitar
2004-2010 - redactor la Tipogravia universitară
2010-2013 - corector la Tipogravia universitară
Activat din: 2004-2013
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EVTUŞENCO ION ZAHARIA
Anul naşterii: 24.02.1917
Locul naşterii: or. Izmail, Ucraina
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic din Chişinău 
Anul absolvirii facultăţii: 1948-1953
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
Grad didactic
1958-1987 - lector superior    
1959-1960 - prorector-interimar la Secţia studii
1960 (01.02-29.08) – decan-interimar
1960 - şef de Catedră 
1962 -şef la Catedra de limbă şi literatură română
1968 - şef-interimar la Catedra de limbă şi literatură română
1970-1974 - şef la Catedra de limbă şi literatură română
1988 - conferenţiar universitar
Activat din: 1958 -1998
Merite: Insigne: „Eminent al învăţămîntului public al RSSM”

FEDOZOVSCHI VLADIMIR FIODOR 
Anul naşterii: 27.11.1952-13.03.2014
Locul naşterii: s. Pîrliţa, raionul Făleşti
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1974-1980
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
Grad didactic: 1980-1981- lector la Catedra de limbă şi literatură română 
(cumulard)
Activat din: 1980-1981 

ŢURCAN-FOCŞA RODICA 
Anul naşterii: ?
Locul naşterii: or. Şoldăneşti.
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii:
Facultatea:
Specialitatea:
Grad ştiinţific:
Grad didactic:
Activat din:
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GOBJILEAN ALEXEI ISIDOR
Anul naşterii: 27.02.1914
Locul naşterii: s. Sîrovo, raionul Vradievsk, reg. Odessa
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic din Tiraspol
Anul absolvirii facultăţii: 1933- 1937
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
Grad didactic: 
1954-1958 - şef la Catedra de limbă şi literatură română
1954-1957 - lector universitar 
Activat din: 1954-1958

GALEARSCHI–CREŢU VALENTINA CONSTANTIN
Anul naşterii: 12.10.1941-  21.11. 2007
Locul naşterii: s. Climăuţi, raionul Donduşeni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1957-1962
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: ?
Grad didactic: 1962 - lector universitar
Activat din: 1962-1965

GRIGORIŞ DANIELA ALEXANDRU 
Anul naşterii: 05.04.1975 
Locul naşterii: s. Cuhneşti, raionul Glodeni 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo”
Anul absolvirii facultăţii: 1997
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba latină
Grad ştiinţific:
Grad didactic: 
1997 - lector-asistent
1998-2000 - lector-stagiar la Catedra LRA
Activat din: 1997-2000
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GUDIMA MIHAIL ANTON 
Anul naşterii: 22.11.1939
Locul naşterii: s. Egoreni, raionul Soroca 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1966
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
1974 - doctor în filologie
2000 - doctor conferenţiar
Grad didactic:
1966-1968 - lector 
1974-1980 - lector superior
1981-2007 - conferenţiar universitar
1983-1984 - şef-interimar la Catedra de limbă şi literatură română
Activat din: 1966-2007

GULCĂ-ŢENTIU ANA HARITON 
Anul naşterii: 20.06.1939
Locul naşterii: s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni
Anul absolvirii facultăţii: 1959-1964
Facultatea: Istorico - Filologică
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad didactic: 
1967- lector 
Activat din: 1967-1969

IAVOVSCHI NICOLAE NICOLAE
Anul naşterii: 27.04.1937- 05.03.2003, Bălţi
Locul naşterii: s. Biruinţa, raionul Taraclia
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău 
Anul absolvirii facultăţii: 1955-1960
Facultatea: Istorie şi Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 1982 - doctor în filologie
Grad didactic:
1962 - asistent universitar
 1966 - lector
1967 - 1992 - lector superior
1981 - şef-interimar la Catedra de limbi materne
1982-1988 - şef la Catedra de limbi materne
Activat din: 1962-1997
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JITARU LUCIAN VALENTIN
Anul naşterii: 24.08.1972
Locul naşterii: or. Bălţi
Locul absolvirii: Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi
Anul absolvirii facultăţii: 1994
Facultatea: Litere
Specialitatea:
Grad ştiinţific:
Grad didactic:
1998 - lector-asistent
2003-2013 - lector superior
Activat din: 1998 - prezent

JUNGHINĂ-RAZMERIŢĂ LIUBA DUMITRU
Anul naşterii: 23.06.1974
Locul naşterii: s. Cobani, raionul Glodeni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii: 1996
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
2001 - doctor în filologie
Grad didactic: 
1996 - lector-stagiar la Catedra de limbă română aplicată
2001-2006 - asistent universitar la Catedra de limbă română
2006-2007 - lector universitar la Catedra de limbă română
2007-prezent - lector superior la Catedra de limbă română şi filologie
romanică
Activat din: 1996 - prezent

MOCANU-LĂCUSTA ELENA TUDOR
Anul naşterii: 22.09.1979 
Locul naşterii: or. Făleşti 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1998-2003
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba rusă
Grad ştiinţific: 
2009 - doctor în filologie
Grad didactic:
2007-2009 - asistent universitar la Catedra de limbă română
2009-2011 - redactor la Tipografia universitară
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2011 - lector universitar la Catedra de limbă română
Activat din: 2007- prezent

LESCIC–ANTONI CRISTINA VLADIMIR
Anul naşterii: 12.07.1981
Locul naşterii: or. Bălţi
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2000-2004
Facultatea:  Filologie  
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad ştiinţific: magistru
Grad didactic: ?
Activat din: 2004-2006

LUNGU–LUNIC NATALIA DUMITRU 
Anul naşterii: 18.08.1976
Locul naşterii: or. Bălţi
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1994-1998
Facultatea: Filologie  
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad didactic:
1998 - lector-stagiar
Activat din: 1998-1999

MACHIDON SVETLANA DUMITRU 
Anul naşterii: 20.03.1967
Locul naşterii: s. Ganaşeni, raionul Cantemir
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Moldova
Anul absolvirii facultăţii: 1984-1989
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic: 1989 - asistent universitar
Activat din: 1989-1990

RUMĂ–MACOVEI TAMARA GHEORGHE 
Anul naşterii: 30.08.1956 
Locul naşterii: s. Varvareuca, raionul Floreşti
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1977
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
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Grad didactic: 
1988-1990 - laborant la Catedra de limbă şi literatură română
1990-1994 - laborant-superior la Catedra de limbă şi literatură 
română
1991 - lector 
1995 - lector-asistent
1996-2002 - prodecan 
2000-2002 - lector superior
Activat din: 1988-2002

MANOIL–DUBIŢCAIA TATIANA ANATOLIE
Anul naşterii: 09.08.1978
Locul naşterii: or. Bălţi 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1995-2000
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba rusă
Grad ştiinţific: 
2002 – magistru 
Grad didactic: 
2002-2010 - asistent universitar 
Activat din: 2002 -2010

MARIN VITALIE ZAHAR 
Anul naşterii: 22.04.1930
Locul naşterii: s. Brînza, raionul Vulcăneşti
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1950-1954
Facultatea: Istorico-Filologică
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
1959 - doctor în filologie
1988 - doctor habilitat
Grad didactic:
Activat din: 1954-1959

MATCOVSCHI ILARION VASILE
Anul naşterii: 17.11.1935-15.02.2000, Bălţi
Locul naşterii: s. Glinjeni, raionul Rezina 
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii:1955 - 1959
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
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Grad ştiinţific: 
1990 - doctor în filologie.
1995 - Profesor universitar
Grad didactic: 
1958-1959 - laborant la Catedra de limbă şi literatură română 
1959-1992 - lector superior
1966-1968, 1988-2000 - şef la Catedra de limbă şi literatură 
română
1992 - conferențiar universitar
Activat din: 1959- 2000
Distincţii: insigna „Eminent al învăţămîntului public al RSSM”

MITRIC DMITRII VASILE 
Anul naşterii: 31.12.1947
Locul naşterii: s. Krasnaia Putna, raionul Storojeneţ, regiunea 
Cernăuţi
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1965-1969
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic: 1969 - lector 
Activat din: 1969-1970

MOSTOVIC GALINA VLADIMIR 
Anul naşterii: 04.12.1953
Locul naşterii: s. Grinăuţi, raionul Ocniţa
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Moldova
Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii:
Facultatea: Filologie
1971-1976
1978-1982
Specialitatea:
Limba şi literatura română, Limba şi literatura rusă
Grad didactic:
1982-1983 - bibliotecar USARB
1984-1985 - lector 
Activat din: 1982-1985
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NEGARĂ ANA VASILE 
Anul naşterii: 23.02.1931
Locul naşterii: s. Tărăsăuţi, raionul Noua Suliţa, regiunea Cernăuţi
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1951-1956
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic: 
1979-1987 - lector
Activat din: 1979-1987

NOVAC ADELA SAVA 
Anul naşterii: 13.12.1962 
Locul naşterii: s. Bezeni, raionul Floreşti
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1981-1985
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română (menţiune)
Grad ştiinţific: 
2003 - doctor în filologie
Grad didactic:
1985 - laborantă (temporar) 
1985-1991 - asistent universitar la Catedra de limbă română
1991-1995 - lector la Catedra de limbă română
1995-2003 - lector-asistent la Catedra de limbă română
2004 - lector superior universitar la Catedra de limbă română
2008-prezent - conferenţiar universitar la Catedra de limbă română şi filologie
romanică
2010-2014 - prodecan
Activat din: 1985-prezent

OCINSCHI VIOLINA ION 
Anul naşterii: 21.02.1987 
Locul naşterii: s. Goloşeni, raionul Rîşcani
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2009
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad ştiinţific:  
2010 - magistru 
Grad didactic: 
2009-2013 - asistent universitar
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din 2011 - lector la Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova
Activat din: 2009-2013

PARASCHIV ALINA GRIGORE
Anul naşterii: 20.06.1973
Locul naşterii: s. Pîrliţa, raionul Făleşti
Locul absolvirii: Universitatea „Transilvania” din or. Braşov
Anul absolvirii facultăţii: 1990-1995
Facultatea: Ştiinţe
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad didactic:
1995 - lector-stagiar
Activat din: 1995-2000

POPA GHEORGHE DUMITRU 
Anul naşterii: 30.11.1952 
Locul naşterii: s. Buteşti, raionul Glodeni
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1974
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
1981 - doctor în filologie
2007 - doctor habilitat
2008 - profesor universitar
Grad didactic:
1980 - asistent universitar
1984-2000 - conferenţiar universitar la Catedra de limbă română
200-2010 - şef la Catedra de limbă română
1981-1984 - decan
Activat din: 1974 - prezent

BORZIAC–POPA LUCIA STEPAN 
Anul naşterii: 13.12.1954
Locul naşterii: or. Drochia
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1973-1977
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1977-1981 - laborant la Catedra de limbă şi literatură română
1981-1982 - profesoară de limbă şi literatura română la Şcoala medie nr. 4
1982-1984 - laborantă la Catedra de limbă şi metodica predării limbilor clasice
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1984 - lector la Catedra de limbă şi literatură română (cumul)
Activat din: 1977-1984

POPA VIORICA CONSTANTIN 
Anul naşterii: 17.05.1975
Locul naşterii: or. Bălţi
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1999
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba latină
Grad ştiinţific: 
2006 - doctor în filologie
Grad didactic:
2005-2006 - metodist Categoria I
2005-2007 - asistent universitar la Catedra de limbă română
2007-2012 - lector superior la Catedra de limbă română
2012-prezent - conferenţiar universitar la Catedra de limbă română şi filologie 
romanică
Activat din: 2005 - prezent

POPANU NATALIA VASILE
Anul naşterii: 07.07.1979
Locul naşterii: s. Petrunea, raionul Glodeni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2002
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba rusă
Grad didactic:
 2002 – asistent universitar (cumulard)
Activat din: 2002-2003

MUSTEAŢĂ-POPESCU ANA STEPAN 
Anul naşterii: 09.12.1943
Locul naşterii: s. Antonov, raionul Drochia 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1962- 1967
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic: 1979 - asistent (cumulard)
Activat din: 1979-1981
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PROCA MARIANA ANATOLIE
Anul naşterii: 21.10.1982
Locul naşterii: s. Sofia, raionul Drochia
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2003
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
2004 - magistru
Grad didactic: 
2005-2007 - asistent universitar
Activat din: 2005-2007

PRODAN SVETLANA ANATOLIE 
Anul naşterii: 07.07.1988
Locul naşterii: s. Scumpia, raionul Făleşti
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2006-2009
Facultatea: Limbi străine
Specialitatea: Limbă şi literatură franceză 
Grad ştiinţific:
2011 - magistru 
Activat din: 2011

RABEI-DUBEŢ DANIELA EUGEN
Anul naşterii: 10.01.1980
Locul naşterii: s. Balatina, raionul Glodeni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2002
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba engleză 
Grad didactic: 2002 - asistent universitar
Activat din: 2002-2003

RARU IVAN VASILE 
Anul naşterii: 01.10.1949
Locul naşterii: s. Andrieşul de Jos, raionul Cahul
Locul absolvirii: 
Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1967-1971
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română (menţiuni)
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Grad didactic:
1976 - asistent la Catedra de limbă şi literatură română
Activat din: 1976

LEANCĂ-RĂCIULĂ LILIA ALEXEI 
Anul naşterii: 07.05.1975 
Locul naşterii: or. Teleneşti
Locul absolvirii: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Anul absolvirii facultăţii: 1997 
Facultatea: Litere
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba franceză
Grad ştiinţific: 
2009 – doctor în filologie
Grad didactic:
2002 – asistent universitar
2008 – lector universitar
2010 – lector superior
2012 – conferenţiar universitar
Activat din: 2002 - prezent

RIVILIS SOFIA IOSIF 
Anul naşterii: 25.02.1907
Locul naşterii: or. Mistikivka. Ucraina.
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Cernăuţi
Anul absolvirii facultăţii:1927-1938
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Activat din: 1974-1975
Merite:
1947 - Medalia Gloria muncii în cel de-al Doilea război mondial
1949 - Insigna Eminentul învăţămîntului public al RSSM
1952 - Ordinul Insigna de onoare

ROMAŞOVA DARIA MARTIAN 
Anul naşterii: 15.03.1913
Locul naşterii: or. Kilia Nouă, jud. Izmail
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1944-1948
Facultatea: Istorie şi Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic: 1949 - lector
Activat din: 1949-1951
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ROTARU–MARŞALCOVSCHI  ECATERINA CALISTRAT 
Anul naşterii: 09.03.1944 -
Locul naşterii: s. Zăicani, raionul Rîşcani
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău
Anul absolvirii facultăţii: 1961-1966
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
 1969 (18.02.-11.12) - lector 
Activat din: 1969

ROTARU-BACIU NICOLETA ILIE
Anul naşterii: 29.01.1974
Locul naşterii: or. Nisporeni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1991-1995
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: master
Grad didactic: 
1996-2000 - lector 
Activat din: 1996-2000

SAULEA–CINCILEI RODICA ALEXANDRU 
Anul naşterii: 17.01.1971 
Locul naşterii: s. Cobani, raionul Glodeni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1989-1994
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1994-1995 - asistent universitar
Activat din: 1994-1995

RUSNAC GHEORGHE EREMEI
Anul naşterii: 07.09.1937
Locul naşterii: s. Bulboaca, raionul Briceni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Chişinău 
Anul absolvirii facultăţii: 1961
Facultatea: Istorie şi Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 
1965 - doctor în filologie
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Grad didactic: 
1961 - lector 
Activat din: 1961- 1966

RUSU DMITRII SEMION
Anul naşterii: 09.11.1952
Locul naşterii: s. Popeştii de Sus, raionul Drochia
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1972-1976
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic: 
1984 - lector-asistent (cumul)
Activat din: 1984-1985 

COŞCIUG-SAINENCO ALA PETRU
Anul naşterii: 25.10.1970
Locul naşterii: s. Gura Camencii, raionul Floreşti
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii: 1988 -1993
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: 2002 - doctor în filologie
Grad didactic:
1993 - asistent
1993 - lector-stagiar
1996 - lector-asistent
1997-2000 - lector 
2000 - lector-asistent
2003 - lector superior
2005 - conferenţiar universitar 
2008-2009 - prodecan
2010-2014 - şef la Catedra de limbă română
Activat din: 1993 - prezent

SALAGOR ANJELA IVAN 
Anul naşterii: 12.11.1939
Locul naşterii: s. Mălăieşti, raionul Rîşcani
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1960-1966
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
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Grad didactic: 1970 – lector 
Activat din: 1970-1971

COJOCARU-SANDU RAISA VASILE 
Anul naşterii: 12.08.1949 
Locul naşterii: or. Făleşti
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1966-1970
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1976-1987 - laborant-superior
1977-1978 - Catedra delimbă şi literatură română
198 7-1995 - lector la Catedra limba moldovenească şi limbi clasice
Activat din: 1976-1995, cumulard

HAREA-STANŢIERU SVETLANA ANDREI
Anul naşterii: 05.02.1972 
Locul naşterii: s. Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1989 -1994
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
2001 - doctor în filologie
Grad didactic:
1996 - lector-stagiar la Catedra de limbă română aplicată
2001 - asistent universitar la Catedra de limbă română
2006 - lector universitar la Catedra de limbă română
2007 - lector superior universitar la Catedra de limbă română
2013 - lector superior universitar la Catedra de limbă română şi filologie 
romanică
Activat din: 1996 - prezent

STOG GHEORGHE PETRU 
Anul naşterii: 05.10.1952
Locul naşterii: s. Rediul Mare, raionul Donduşeni
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1976
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română (menţiune)
Grad ştiinţific: 
1986 - doctor în filologie
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Grad didactic:
1983 - lector la Catedra limba moldovenească şi limbi clasice
1986-1987 - lector superior
1986-1988 - prodecan
1988-2004 - Conferențiar universitar la Catedra de limbă română
1995 - şef-interimar la Catedra de limbă română aplicată
1996-2004 - şef la la Catedra de limbă română aplicată
Activat din: 1976-2004

STRATAN GALINA VASILE 
Anul naşterii: 25.03.1953
Locul naşterii: s. Climăuţi, raionul Donduşeni
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1972-1976
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1977- laborant la Catedra de limbă moldovenească
1977-1978 - lector la Catedra de limbă şi literatură moldovenească
Activat din: 1977-1978

CARALUPA–ŞCIUCA MARIA HARITON
Anul naşterii: 05.05.1905 – 31.05.1983 
Locul naşterii: or. Floreşti 
Locul absolvirii: Universitatea din Iaşi
Anul absolvirii facultăţii: 1927 -1936
Facultatea: Literatură şi Filosofie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1945-1958 - lector
1946-1954– şef la Catedra de limbă şi literatură moldovenească
Activat din: 1945-1958

TĂRÎŢĂ ZINAIDA GHEORGHE 
Anul naşterii: 07.09.1952 – 10.12.2013
Locul naşterii: s. Cobani, Raionul Glodeni
Locul absolvirii: Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1971-1975 
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: doctor în filologie
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Grad didactic:
1975-1981 - lector 
 1981-1995 - lector superior
1995-2013 - conferenţiar universitar
Activat din: 1975-2013

TCACIUC ALA GHEORGHE 
Anul naşterii: 15.10.1966
Locul naşterii: or. Chişinău
Locul absolvirii: Universitatea  de Stat din Moldova
Anul absolvirii facultăţii: 1989
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
1989- lector 
Activat din: 1989-1995

TOACĂ–BOLIAC ALIONA 
Anul naşterii: 31.08. 1976
Locul naşterii: s. Dumbrăviţa, raionul Sîngerei
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii: 1998
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba latină
Grad didactic:
1997 - lector-stagiar
1999-2004 - asistent universitar
Activat din: 1997-2000

TOFAN GHEORGHE VASILE 
Anul naşterii: 10.07.1959
Locul naşterii: S. Vorniceni, raionul Străşeni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Moldova
Anul absolvirii facultăţii: 1980-1985
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limbă şi literatură română
Grad didactic: 
1987-1989 - lector
1990 - conferenţiar universitar la Catedra de limbă şi literatură română
Activat din: 1987-1991
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TAMBUR-TRINCA LILIA MIHAIL
Anul naşterii: 07.08.1974
Locul naşterii: Bălţi 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1991-1995
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific:
2004 - doctor în filologie
Grad didactic: 
1995-2004 - asistent universitar
2005-2008 - lector superior
2008 - conferenţiar universitar
2009-2010 - prodecan
Activat din: 1996 - prezent

URSU NINA ANTON
Anul naşterii: 18.09.1974
Locul naşterii: or. Sîngera, mun. Chişinău.
Locul absolvirii: Universitatea de Stat din Moldova
Anul absolvirii facultăţii: 1996
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba latină
Grad didactic: 
1996-1998 - lector-stagiar
Activat din: 1996-1998

URUŞCIUC ION  SERGIU
Anul naşterii: 19.01.1983
Locul naşterii: s. Cuhneşti, raionul Glodeni 
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2005
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi litertura română şi limba engleză
Grad ştiinţific: 
2006 - magistru
Grad didactic: 
2005-2010 - asistent universitar
Activat din: 2005-2010
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VAINŞTEIN VENIAMIN /BENŢION MIHAIL 
Anul naşterii: 28.03.1935 
Locul naşterii: s. Chetrosu, raionul Drochia
Locul absolvirii: 
Institutul Învăţătoresc din Soroca 
Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi 
Anul absolvirii facultăţii:
1952-1954 - (1) 
1958-1962 - (2)
Facultatea: Filologie 
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad ştiinţific: ?
Grad didactic:
1977 - lector (cumulard)
Activat din: 1977-1979
 
VOLCOV CORINA ION
Anul naşterii: 07.05.1972
Locul naşterii: or. Chişinău
Locul absolvirii: Universitatea „Ioan Alexandru Cuza” din Iaşi
Anul absolvirii facultăţii: 1994
Facultatea: Litere
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba latină
Grad didactic:
1995 - lector-stagiar
Activat din: 1995-1996

ZAIAŢ AUGUSTINA  ION
Anul naşterii: 15.08.1978
Locul naşterii: s. Coropcani, jud. Ungheni
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 2001
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română şi limba latină
Grad didactic: 
 2001 - lector-asistent
Activat din: 2001-2002
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ZALUCEAN ALIONA AFANASIE
Anul naşterii: 28.10.1974
Locul naşterii: s. Petroasa, raionul Făleşti
Locul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Anul absolvirii facultăţii: 1995
Facultatea: Filologie
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic:
 1995 - lector-asistent
Activat din: 1995-1999

ZENCENCO ANTON STEPAN 
Anul naşterii: 17.06.1913 – 18.04.2005
Locul naşterii: comuna Ivaneştii Vechi (astăzi, 
satul Russcaia Ivanovca), 
raionul Belgorod Dnestrovsk, regiunea Odessa
Locul absolvirii: 
Institutul Învăţătoresc din Tiraspol 
Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din  Chişinău 
Anul absolvirii facultăţii:
1946-1948 - I
1945-1949 - II
Facultatea:  
Facultatea de Filologie - I
Facultatea de Filologie şi Istorie - II
Specialitatea: Limba şi literatura română
Grad didactic: 
1954-1980 - lector 
1987 - lector superior
Activat din: 1954 -1987 
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TITULARII  DE LA SECŢIA DE LIMBĂ RUSĂ
(1945-2013)

ANDRONOVA RIMA
(17.12.1923, Atkarsk, Saratov / Federația Rusă – 13.12.1968, 
Bălți)
Studii: Universitatea de Stat din Saratov, Facultatea de Filolo-
gie, specialitatea Limba și Literatura Rusă  (1945). Doctor în 
științe filologice (1959). Angajări: conferențiar și șef al Cate-
drei de limbă rusă și lingvistică generală (1962-’68). 

ANTONCENKOV PIOTR
(28.01.1924, Upreamovo, Kaluga / Federația Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat „V. P. Potiomkin” din 
Moscova, Facultatea de Limbă și Literatură Rusă, specialita-
tea Limba și Literatura Rusă, diplomă de merit (1949). Doctor 
în științe pedagogice (1952). Angajări: conferențiar la Catedra 
de literatură rusă și universală (1963-’68). Lucrări: 14 articole 
științifico-metodice. Distincții: Insigna „Eminent al Învăță-
mîntului Public din Federația Rusă” (1961).

BELIȚKI VASILI
(11.03.1902, Molceanovka, Țarițân / Imperiul Rus)
Studii: Universitatea de Stat din Saratov, Facultatea de Peda-
gogie, secția de Literatură, specialitatea Limba și Literatura 
Rusă (1930). Doctor în științe pedagogice (1954). Conferențiar 
(1956). Angajări: conferențiar la Catedra de limbă și literatură 
rusă (1960-’62). Prorector ad-interim pentru studii și știință 
(1960-’62). Lucrări: 11 articole didactico-științifice. Distincții: 
2 medalii de război. 

BENKOVICI MAIA
(01.11.1926, Herson / RSS Ucraineană – 03.02.1990, Bălți)
Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Isto-
rie și Filologie, specialitatea Limba și Literatura Rusă (1950). 
Doctor în științe filologice. Angajări: conferențiar la Catedra 
de literatură rusă și universală (1956-’91). Distincții: Insignele 
„Eminent al Învățămîntului Public din RSS Moldovenească” 
(1975), „Pentru muncă eminentă” a Ministerului Culturii al 
URSS, „Pentru succese eminente în muncă” a Ministerului În-
vățămîntului al URSS (1985).
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BLÂNDU NATALIA
(20.08.1938, Rujnița, Edineț, Basarabia / România)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
și Literatura Rusă (1962). Angajări: metodistă la secția cu frec-
vență redusă, lector la Cat. de metodică a predării limbii ruse 
(1963-’93).

BOGDANOVA VERA
(11.06.1912, Kazan  / Imperiul Rus)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Ulan-Udă, Facultatea 
de Limbă și Literatură Rusă, specialitatea profesoară de Limba 
și Literatura Rusă (1938). Angajări: lector superior la Cate-
dra de limbă rusă și lingvistică generală (1945-’74). Distinc-
ții: Ordinul (sovietic) „Semnul de Onoare”, medalii. Insigna 
„Eminent al Învățămîntului Public al RSS Moldovenești”. Ti-
tlul onorific „Învățător emerit din Moldova”. Medalia jubiliară 
„100 de ani de la naşterea lui V. I. Lenin; Pentru muncă glori-
oasă” (1970). Diploma de Onoare a Ministerului Învățămîntu-
lui Public al RSS Moldovenești (1975).

BOICENKO GRIGORE
(07.03.1919, Fedoseevka, Kirovograd / RSS Ucraineană)
Studii: Școala Pedagogică din Zagorsk (1938). Institutul 
Învățătoresc din Zagorsk, Facultatea de Filologie, specialitatea 
Limba și Literatura rusă, diplomă de merit (1940). 
Institutul Pedagogic de Stat din Moscova, specialitatea Limba 
și Literatura rusă (1952). Angajări: lector superior la Catedrei 
de limbă rusă și lingvistică generală (1965-’73). Președinte al  
sindicatului IPSARB (1965-’69). Lucrări: 6 articole  științi-
fice. Distincții: 1 medalie de război.

BORTĂ LARISA
(23.08.1938, Odessa / RSS Ucraineană – 29.01.2015, Bălți)
Studii: Universitatea de Stat din Leningrad, Facultatea de Filo-
logie, specialitatea Limba și Literatura Rusă (1960). Doctor în 
științe filologice (1971). Conferențiar (1978). Doctor habilitat 
în științe filologice  (1991). Profesor (1988). Angajări: lector, 
lector superior, conferențiar, profesor la Catedra de slavisti-
că (1961-2015). Șef ad-interim al Catedrei de limbă rusă și 
lingvistică generală (1981-’82). Șef al Catedrei de limbă rusă 
și lingvistică generală (1983-’93). Șef al secției de limbă și 
literatură rusă la Catedra de limbi și literaturi slave (1994-
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’95). Șef al Catedrei de limbă și literatură rusă (1995-2008). 
Lucrări: 8 monografii,  peste 100 de articole. Redactor res-
ponsabil al culegerii interuniversitare republicane: «Вопросы 
русского языка и литературы» (Chişinău, Ştiinţa, 1982-’92). 
Conducător  a 5 teze de doctor şi a 2 teze de doctor susţinute. 
Distincții: insigna „Eminent al  Învățămîntului Public al RSS 
Moldovenești” (1988). Medalia jubiliară „Puşkin” de la Am-
basada Federaţiei Ruse în Moldova (1999). Diploma Ministe-
rului Educației (2005).

BRAJUC VLADIMIR
(3 februarie 1971, or . Bălţi, Republica Moldova)
Studii: Facultatea Filologie USARB (1996-2000); specialitatea 
Limba și Literatura Rusă. Doctor în științe filologice (2011). 
Posturi ştiinţifico-didactice: asistent universitar Catedra 
de limbă şi literatură rusă (2000-2006); 2006-2010 - lector 
universitar; 2010-2014 Lector superior universitar Catedra de 
slavistică USARB. Grad ştiinţific: doctor în  ştiinţe filologice. 
2009-Prezent - Metodist al Centrului Rus; 2013-prezent 
Președinte al Comisiei pentru imagine Facultatea de Litere 
USARB.

CEBAN NELY
(14.08.1953, Chişinău)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
și Literatura Rusă (1976). Doctor în ştiințe pedagogice (1989). 
Angajări: lector, lector superior la Catedra de limbi materne şi 
literatură pentru copii, la Catedra de limbi slave şi literatură 
(1989-’96), 1996-2005 - prin cumul).

CERNÎȘENKO MARIA
(03.07.1910, 1 Mai, reg. Dnepropetrovsk  / Imperiul Rus)
Studii: Universitatea de Stat din Kiev, Facultatea de Filologie, 
specialitatea Limba și Literatura Rusă (1938). Doctor în ști-
ințe filologice  (1958). Angajări: lector superior la Catedra de 
limbă rusă și lingvistică generală (1960-’62). Șef ad-interim al 
Catedrei de limbă rusă și lingvistică generală (1961-’62).
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CERNEVA ELENA
(06.02.1954, Novokuznețk, Kemerovo  / Federația Rusă)
Studii: Universitatea de Stat din Kemerovo, Facultatea de Fi-
lologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1975). Doctor 
în științe pedagogice (1988). Angajări: asistent la Catedra de 
metodică a predării limbii ruse (1978-’84). Lector superior, 
conferențiar la Catedra de limbă și literatură rusă (1988-2000).

CIOLANU LUDMILA
(21.01.1957, s. Kurilovca, reg. Cernigov, Ucraina)
Studii: Facultatea Filologie IPSB (1974-1978); doctorantura 
IPSB (1986-1989). Posturi ştiinţifico-didactice: lector la Ca- 
tedra de literatură rusă şi universală (1979-1992); lector supe-
rior la Catedra de limbă şi literatură ucraineană, 1992 - prezent 
(Catedra de slavistică).

CONUP ILIA
(02.08.1906, Dolinskoe, Odessa / Imperiul Rus – 1982, Bălți)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Chișinău, sspecialitatea 
Limba şi Literatura Rusă (1945). Angajări: lector, lector supe-
rior la Catedra de limbă și literatură rusă (1950-’65). Director 
adjunct al Institutului Învățătoresc de Stat din Bălți la secția cu 
frecvență redusă (1949-’53). Secretar al organizației de partid 
(comunist) la aceeași instituție (1949-’51, 1953).

COSTEȚCHI VICTOR
(22.02.1947, Târnova / Dondușeni)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă (1968). Doctor în științe pedagogice. An-
gajări: asistent, conferențiar la Catedra de metodică a predării 
limbii ruse (1969-’74, 1978-’81). Șef al Catedrei de meto-
dică a predării limbii ruse (1978-’81). Distincții: Diploma de 
Onoare a Ministerului Învățămîntului Public al RSS Moldove-
nești (1982).

CRUGLII LUDMILA
(08.07.1936, Sumî / RSS Ucraineană)
Studii: IPSARB, Fac. de Filologie, specialitatea Limba şi 
Literatura Rusă / Limba Franceză, diplomă de merit (1959). 
Institutul Pedagogic de Stat din Leningrad, Facultatea de De-
fectologie (1963). Doctor în științe pedagogice (1985). Confe-
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rențiar (1989).  Angajări: lector, lector superior la Catedra de 
literatură rusă și universală, la Catedra de limbă și literatură 
ucraineană (1967-2012).

DEMENTIEV ELECTRON
(29.10.1926, Moscova)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Leningrad, Facultatea 
de Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1948). 
Doctor în științe filologice (1952). Angajări: conferențiar 
adj.-interimar la Catedra de limbă și literatură rusă (1959-’61).

DOLGOV VECESLAV
(23 august 1978, or. Bălţi )
Studii: Facultatea Filologie USARB, specialitatea Limba şi 
Literatura Rusă (1996-2000); Doctor în filologie. Posturi şti-
inţifico-didactice: asistent universitar, lector, lector universitar 
la Catedra de limbă şi literatură rusă, 2001 - present (Catedra 
de slavistică).

DUBROVINA TATIANA
(18.03.1950, Bălți)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă (1971). Doctor în științe filologice (1983). 
Angajări: lector, lector superior, conferențiar la Catedra de 
limbă și literatură rusă (1974-2000).

FEDOSEEVA SVETLANA
(03.11.1940, Ivanovo / Federația Rusă)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă / Limba Franceză (1962). Angajări: lector, 
lector superior la Catedra de limbă rusă și lingvistică generală, 
la Catedra de limbi materne și literatură pentru copii (1964-
’93).

FEDOTOVA LUDMILA
(26.03.1938, Moscova)
Studii: Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Mos-
cova, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba şi Literatura 
Rusă (1960). Doctor în științe filologice (1987). Conferențiar 
(1990). Angajări: conferențiar la Catedra de limbă și literatură 
rusă (1969-’99).
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FROLOVA VERA 
(29.12.1981, or. Bălţi)
Studii: Universitatea de Stat  Alecu Russo din Bălţi, Facultatea 
de Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1999-
2003) Doctor în științe filologice (2009). Angajări:  asistent 
universitar la Catedra de limbă şi literatură rusă (2010-2012) 
lector universitar (2012 - prezent) (Catedra de slavistică)

GAIDARJI GAVRIL
(02.09.1938, Carbolia / Cahul)
Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Filo-
logie, specialitatea Istoria /Limba şi Literatura Rusă (1962). 
Doctor în științe filologice (1970). Angajări: conferențiar  la 
Catedra de metodică a predării limbii ruse (1972-’83). Prode-
can al Facultății de Filologie (1970-’72).

GHENDRIHSON GALINA
(1910, Plodihino, Moscova / Imperiul Rus)
Studii: Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Mosco-
va, Facultatea de Literatură (1931). Doctor în științe filologice 
(1949). Angajări: conferențiar la Catedra de limbă și literatură 
rusă (1955-’57).

GORB GALINA
(03.12.1947, Spassk Dalni, Primorie / Federația Rusă - 
06.01.2004, Bălți)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă (1971). Doctor în științe filologice (1990). 
Angajări: lector, lector superior la Catedra dee limbă și litera-
tură rusă (1976-2004).

GORLENKO FEODOR
(06.11.1956, Bălți)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă (1977). Doctorr în științe filologice (1987). 
Conferențiar (1988). Angajări: lector, lector superior, confe-
rențiar la Catedra de metodică a predării limbii ruse (1979-
’94). Șef al Catedrei de metodică a predării limbii ruse (1990-
’91).

323



IANIŢKAIA MARGARETA
(04.10.1930, Toropeţ, Kalinin / Federaţia Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Odessa, Facultatea de 
Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1953). Anga-
jări: lector, lector superior la Catedra de pedagogie şi metodică 
a învățămîntului primar, la Catedra de metodică a predării lim-
bii ruse (1970-’86).

IAROVAIA LUDMILA
(23.10.1926, Kapustențî, Kiev / RSS Ucraineană)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Novokuznețk, Faculta-
tea de Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1965). 
Angajări: lector la Catedra de metodică a predării limbii ruse 
(1974-’84).

JURAVSKI PIOTR
(20.08.1924, Rudnea, Vitebsk / RSS Belorusă)
Studii: Universitatea de Stat din Minsk, Facultatea de Filolo-
gie, Specialitatea Jurnalism (1952). Doctor în științe filologice 
(1971). Doctor în științe psihologice (1982). Angajări: confe-
rențiar la Catedra de literatură rusă și universală (1970-’75).

KARIMOVA AIZITEAC
(20.12.1927, Tolkino /RSS Azerbaidjană)
Studii: Universitatea de Stat din Kazan, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă (1945). Doctor în științe filologice  (1955).  
Angajări: conferențiar la Catedra de limbă rusă și lingvistică 
generală (1969-’74). Șef al Catedrei de limbă rusă și lingvis-
tică generală (1968-’71). Șef al Catedrei de metodică a pre-
dării limbii ruse (1971-’72).

KIROVA LUDMILA
(20.02.1926, Kricev / RSS Belorusă – 1991, Bălți)
Studii: Universitatea de Stat „V. I. Lenin” din Minsk, Facultatea 
de Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă / Limba şi 
Literatura Belorusă (1952). Doctor în științe filologice (1968). 
Conferențiar (1970). Angajări: lector superior, conferențiar la 
Catedra de limbă și literatură rusă (1953-’90). Lucrări: 9 arti-
cole. Distincții: insigna „Eminent al Învățămîntului Public al 
RSS Moldovenești” (1976).
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KOCIKINA VALENTINA
(01.1927, Goreacevo, Ivanovo / Federația Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Chișinău, Facultatea de 
Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1950). An-
gajări: lector, lector superior la Catedra de limbă și literatură 
rusă (1950-’60). Secretar al organizației de partid (comunist) 
la IPSARB (1953-’54).

KOLTAKOV STEFAN
(10.12.1915, N.-Turnovo, Voronej / Imperiul Rus)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Krasnodar, Facultatea 
de Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1941). 
Doctor în ştiințe filologice (1961). Angajări: conferențiar 
adj.-interimar la Catedra de limbă rusă şi lingvistică generală 
(1970-’71).

KOREȚKAIA RAISA
(12.10.1943, Krasnopresnensk, Moscova)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă (1968). Angajări: lector la Catedra de limbă 
și literatură rusă (1970-2000).

KRIUCIKOVA ANTONINA
(19.01.1919, Iurieva, Moscova / Federația Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Moscova, Facultatea de 
Filologie, specialitatea Limba şi literatura rusă (1944). Doctor 
în ştiințe filologice (1955).  Angajări: lector superior la Cate-
dra de limbă şi literatură rusă (1958).

LIVIȚCHI JANA
(02.02.1965, Bălţi)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă (1986). Angajări: asistent la Catedra de lim-
bi materne și literatură pentru Copii; la Catedra de metodică 
a predării limbii ruse; la Catedra de limbă rusă și lingvistică 
generală (1986-’97).
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LOZEBNOI IVAN
(23.01.1933, Manino, Voronej / Federația Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat „M.  V. Frunze” din Sim-
feropol, Facultatea de Istorie și Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă (1958). Doctor în științe filologice (1972). 
Angajări: lector, lector superior la Catedra de limbă rusă și 
lingvistică generală (1975-’78).

MALIUTINA NELEA
(28.10.1931, Orehovo-Zuevo / Federația Rusă – decedată)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Orehovo-Zuevo, Fa-
cultatea de Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă, 
diplomă de merit  (1954). Doctor în științe pedagogice (1966). 
Conferențiar (1972). Angajări: conferențiar la Catedra de lim-
bă rusă și lingvistică Generală; Catedra de limbi materne și 
literatură pentru copii (1969-’91). Prodecan al Facultății de 
Filologie (1970-’73). Prorector pentru munca didactică (1975-
’80). Prorector pentru munca de educație în căminele studen-
țești (1984-’86). Distincții: insigna „Eminent al Învățămîntu-
lui Public al RSS Moldovenești” (1975). Diploma de Onoare 
a Ministerului Învățămîntului  Public al RSS Moldovenești 
(1975).

MANDÎCI, Valentina
(29.01.1929, Novosibirsk / Federația Rusă)
Studii: Tehncumul de croitorie, specialitatea tehnolog. Insti-
tutul Învățătoresc de Stat din Acinsk, Facultatea de Limbă și 
Literatură Rusă, specialitatea Limba şi Literatura Rusă, diplo-
mă de merit (1955). Institutul Pedagogic de Stat din Krasno-
iarsk (1959). Doctor în științe pedagogice (1979). Angajări: 
conferențiar la Catedra de limbă rusă și lingvistică generală 
(1969-’90).

MANOIL ANA
(28.02.1940, Sauca / Otaci)
Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultate de Filo-
logie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1965). Doctor 
în științe pedagogice (1980). Conferențiar (1989). Angajări: 
lector, lector superior, conferențiar la Catedra de limbă rusă 
și lingvistică Generală; Catedra de limbi materne și literatură 
pentru copii (1965-2003). Lucrări: 14 articole științifice, 1 
manual de l. rusă (coautor).
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MEDÂNSKAIA VERA
(04.09.1937, Bobruisk, Moscova – 24.08.2013, Moscova)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă / Limba Engleză, diplomă de merit (1959). 
Doctor în științe filologice (1973). Angajări: conferențiar la 
Catedra de limbă rusă și lingvistică generală (1961-’88). Pro-
decan al Facultății de Filologie (1973-’82). Lucrări: 11 articole 
științifico-metodice. Distincții: insigna „Eminent al Învățămîn-
tului Public al RSS Moldovenești” (1987). Diploma de Onoare 
a Ministerului Înv. Public al RSS Moldovenești (1975). Diplo-
ma de Onoare a Ministerului Învățămîntului  al URSS (1985).

MEDVEDEVA ANFISA
(15.04.1927, Kildiuşcevo, Ciuvaşia / Federaţia Rusă)
Studii: Universitatea de Stat din Leningrad, Facultatea de Filo-
logie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1960). Doctor în 
ştiințe pedagogice (1966). Angajări: lector superior la Catedra 
de limbă rusă şi lingvistică generală (1966-’67). Lucrări: 3 ar-
ticole ştiinţifice.

MIGHIRIN VICTOR
(17.01.1921, Iaroslavka, Sumî, Ucraina - 30.04.1981, Bălți)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Kuibâșev, Facultatea 
de Limbă și Literatură Rusă (1942). Doctor în științe flologice 
(1946). Doctor habilitat în științe filologice (1956). Profesor 
universitar ((1961). Angajări: profesor și șef al Catedrei de 
limbă și literatură rusă (1971-’81). Lucrări: cca 100 de articole 
științifice, inclusiv 6 monografii. Îndrumător științific a 45 de 
doctori în științe și a 5 doctori habilitați. Fondator de școală 
științifică în filologie. Distincții: Ordinul (sovietic) „Drapelul 
Roșu de Muncă”. Medalia jubiliară „100 de ani de la naşterea 
lui V. I. Lenin. Pentru muncă glorioasă” (1970). Insigna „Pen-
tru succese eminente în muncă” a Ministerului Învățămîntului 
Superior şi Mediu de Specialitate al URSS. Diploma de Onoa-
re a Ministerului Învățămîntului Public din RSS Moldoveneas-
că (1972).

MOTUZENKO EVGHENI
(25.03.1949, Târnova / Dondușeni - 23.03.2003, Odessa)
Studii: Universitatea de Stat din Odessa, Facultatea de Filo-
logie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1973). Doctor 
în științe filologice (1988). Angajări: lector, lector superior la 
Catedra de limbi materne și literatură pentru copii (1976-’93). 
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MOTUZENKO VICTORIA
(11.11.1949, Calanceac, Odessa / RSS Ucraineană)
Studii: Universitatea de Stat din Odessa, Facultatea de Filolo-
gie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1974). Angajări: 
lector, lector superior la Catedra de metodică a predării limbii 
ruse, la Catedra de limbă și literatură ucraineană (1973-’98).

OCINSCHI ION
(01.04.1908, Secureni, Hotin, Basarabia / Imperiul Rus - 01-
12.1970, Chișinău)
Studii: Institutul Învățătoresc Public din Kiev, Facultatea de 
Limbă și Literatură, specialitatea Limba şi Literatura Rusă 
(1924). Doctor în științe filologice (1941). Conferențiar 
(1947). Angajări: conferenția la Catedra de limbă și literatură 
rusă (1955-’58). Decan al Facultății de Filologie (11.1956 – 
09.1956). Distincții: 1 medalie de război. Insigna „Eminent al 
Învățămîntului Public al RSS Tadjice”. (Anterior: redactor al 
revistei „Octombrie”, Tiraspol (1930-’34).

PAINA RAISA
(02.05.1909, Dubrovna, Smolensk /Imperiul Rus/ - 17.08.1971, 
Bălți)
Studii: Tehnicumul Pedagogic din Vitebsk (1928). Institu-
tul Pedagogic de Stat din Minsk, Facultatea de Filologie, 
specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1938). Doctor în științe 
filologice (1955). Conferențiar (1965). Angajări: lector supe-
rior, conferențiar la Catedra de literatură rusă și universală 
(1963-’71). Lucrări: 10 articole științifice. Distincții: 1 meda-
lie de război.

PASCARI LARISA
(19.01.1953, or. Bălţi)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă  (1970-1974). Doctor în științe filologice 
(1986-1989).  Angajări: lector, conferențiar la Catedra de 
slavistică (din 1994). 
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POH LARISA
(05.11.1935, Balta / RASS Moldovenească)
Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Filo-
logie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1958). Angajări: 
lector superior la Catedra de limbă și literatură rusă (1967-
2013). Lucrări: peste 20 de articole științifico-metodice. Dis-
tincții: insigna „Eminent al Învățămîntului Public al RSS Mol-
dovenești”.

POLEANSKIH ALEKSANDR
(08.1924, Malâi Kolodeț, Orlov /Federația Rusă/)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Chișinău, Facultatea de 
Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1951). Anga-
jări: lector, lector superior la Catedra de limbă și literatură rusă 
(1954-’58). Șef al Catedrei de limbă și literatură rusă (1954-
’55).

RÎKLIS VITALIE
(09.11.1931, Celeabinsk / Federația Rusă)
Studii: Universitatea de Stat din Odessa, Facultatea de Filo-
logie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă, diplomă de me-
rit (1953). Doctor în științe filologice (1982). Conferențiar 
(1989). Angajări: lector superior, conferențiar la Catedra de 
literatură rusă și universală (1968-’92).

REAPOLOVA ZOIA
(19.12.1924, Oziorki, Kursk / Federația Rusă)
Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Isto-
rie și Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1950). 
Doctor în științe filologice (1966). Angajări: lector, lector su-
perior la Catedra de limbă rusă și lingvistică generală (1954-
’67). Distincții: 2 medalii de război.

RUJINA LIDIA
(11.06.1947, Novo-Donbassovsk, Donețk / RSS Ucraineană)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat „Taras Șevcenko” din Tiras-
pol, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba şi Literatura 
Rusă (1969). Angajări: lector la Catedra de limbi materne și 
literatură pentru copii (1982-’91).
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RUJINA VADIM
(14.11.1920, Feodosia / RSS Ucraineană - 15.01.1993, Bălți)
Studii: Universitatea de Stat din Saratov, Facultatea de Filolo-
gie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1945). Doctor în 
științe filologice (1968). Conferențiar (1969). Angajări: lector 
superior, conferențiar la Catedra de literatură rusă (1962-’93). 
Șef al Catedrei de limbă și literatură rusă  a Institutului Învăță-
toresc de Stat din Bălți (1949-’50). Lucrări: 7 cărți, 1 broșură, 
peste 200 de articole.

SEMENOVSKI OSKAR
(27.07.1926, Balta / RASS Moldovenească - 10.10.1979, 
Odessa / RSS Ucraineană)
Studii: Universitatea de Stat din Odessa, Facultate de Filo-
logie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1949). Doctor 
în științe filologice (1954). Doctor habilitat în științe filologi-
ce (1971). Angajări: lector superior, conferențiar, profesor la 
Catedra de literatură rusă și universală (1960-’77). Lucrări: 9 
cărți, peste 100 de articole științifice.

SKOPENKO LUDMILA
(14.01.1942, Kemerovo / Federația Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Kemerovo, Facultatea 
de Istorie și Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă 
(1963). Doctur în științe filologice (1978). Conferențiar 
(1981). Angajări: conferențiar la Catedra de limbă și literatură 
rusă (1978-2000). Lucrări: 4 articole științifice.

STEPANIUC STALINA
(19.03.1936, Gluhov, Cernigov / Federația Rusă)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea 
Limba şi Literatura Rusă / Limba Engleză, diplomă de merit 
(1959). Doctur în științe filologice (1972). Angajări: lector, 
conferențiar la Catedra de slavistică (din 1994). Șef adj.-
interimar al Catedrei de limbă și literatură rusă (2008). Șef al 
Catedrei de limbă și literatură rusă (2009). Șef al Catedrei de 
slavistică (2011). Lucrări: cca 40 de articole. Distincții: insigna 
„Eminent al Învățămîntului Public al RSS Moldovenești”. 
Diplome de merit ale Ministerului Învățămîntului al URSS și 
RSS Moldovenești.



STOJAROVA ANTONINA
(14.03.1920, Dușanbe / RSS Tadjică)
Studii: Universitatea de Stat din Tașkent, Facultatea de Filo-
logie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1950). Angajări: 
lector, lector superior la Catedra de metodică a predării limbii 
ruse (1960-’75).

ȘARABKOV NICOLAE
(20.06.1921, Bejița, Breansk / Federația Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Moscova, Facultatea 
de Limbă și Literatură Rusă, specialitatea Limba şi Literatura 
Rusă (1951). Doctor în științe filologice (1954). Angajări: 
conferențiar la Catedra de limbă și literatură rusă (1959-’61); 
Catedra de literatură rusă și universală (1961-’68). Șef al 
Catedrei de limbă și literatură rusă (1959-’61). Șef al Catedrei 
de literatură rusă și universală (1961-’68). Distincții: 3 medalii 
de război.

ȘTEPA ION
(02.02.1939, Sturzovca, Glodeni, Basarabia / România  - 
15.06.2005, Sturzovca, Glodeni)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
şi Literatura Rusă / Limba Engleză (1966). Angajări: lector, 
lector superior la Catedra de limbă și literatură rusă (1973-
’99). Prodecan al Facultății de Filologie (1988-’95).

ȘVACIKIN VLADIMIR
(15.01.1914, Odessa / Imperiul Rus – 20.06. 1979, Bălți)
Studii: Universitatea din București, Facultatea de Filologie 
(1934-’36, neterminată). Institutul Pedagogic de Stat din 
Chișinău, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba şi 
Literatura Rusă, diplomă de merit (1949). Doctor în științe 
filologice (1965). Conferențiar (1968). Angajări: conferențiar 
la Catedra de literatură  rusă și universală (1963-’79). Lucrări: 
2 manuale, 2 cărți (1 în colaborare), 2 articole. Distincții: 1 
medalie de război.

TARAN LARISA
(02.10.1937, Liuberțî, Moscova / Federația Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Kustanai, Facultatea 
de Istorie și Filologie, specialitatea Limba şi Literatura Rusă  
/ istoria, diplomă de merit (1961). Doctor în științe filologice 
(1969). Conferențiar (1985). Angajări: conferențiar la Catedra 
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de limbi materne și literatură pentru copii, la Cat. de limbă rusă 
și lingvistică generală (1985-’94).

TARATIN GHEORGHI
(Rostov-pe-Don)
Angajări: director al Școlii Pedagogice „Boris Glavan” din 
Bălți (1945-’46). Director al Institutului Învățătoresc de Stat 
din Bălți (1945-’49). Lector superior la Catedrei de  limbă și 
literatură rusă (1946-’50). Șef al Catedrei de  limbă și literatură 
rusă (1946-’49). Distincții: Diploma de Onoare a Ministerului 
Învățămîntului Public al RSS Moldovenești (1975).

TROFIMOVA LENINA
(06.05.1936, Kemerovo / Federația Rusă)
Studii: Universitatea de Stat din Tomsk, Facultatea de Filologie, 
specialitatea Limba şi Literatura Rusă (1959). Doctor în științe 
filologice  (1970). Conferențiar (1974). Angajări: conferențiar 
la Catedra de literatură rusă și universală (1976-’93).

TUNIŢCHI MARINA
(4 decembrie 1944, s. Goleni, Edineţ, Moldova)
Studii: Facultatea Filologie IPSB (1962-1967); Doctor în 
științe pedagogice (AŞP din Moscova, 1975-1978). Posturi 
ştiinţifico-didactice: lector; lector superior; conferenţiar la 
Catedra de metodică a predării limbii ruse (1978-1992); 
conferenţiar universitar la Catedra de limbă şi literatură 
ucraineană (1992 - prezent) (Catedra de slavistică). 

VAISMAN MOISEI
(08.1919, Birzula, Herson / RSS Ucraineană)
Studii: Universitatea de Stat din Odessa, Facultatea de Filo-
logie, specialitatea filolog (1941). Angajări: lector superior la 
Catedra de limbă și literatură rusă (1946-’50). Decan al Facul-
tății de Istorie și Filologie a Institutului Învățătoresc de Stat 
din Bălți (01.12.1947-’49…). Distincții: Ordinul (sovietic) 
„Steaua Roșie”, 3 medalii de război.

VALKOVA ALEXANDRA
(05.01, 1930, Praskovia, Stavropol / Federația Rusă)
Studii: Universitatea de Stat din Rostov-pe-Don, Facultatea 
de Istorie și Filologie, specialitatea Limba și Literatura Rusă 
(1953). Doctor în științe filologice. Angajări: conferențiar la 
Catedra de limbă rusă și lingvistică generală (1960-’92).
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VERHOVŢEVA SERAFIMA
(14.08.1930, St.-Torbeevo, Tambov / Federaţia Rusă)
Studii: Institutul Învăţătoresc din Miciurin, specialitatea Lim-
ba și Literatura Rusă (1952). IPSARB, Facultatea de Filologie, 
specialitatea Limba și Literatura Rusă (1964). Angajări: labo-
rant (1953-’74), lector la Catedra de limbă şi literatură rusă 
(1974-’87).

VLASOV ALEKSANDR
(1910, Rîlovo, Iaroslavl / Federația Rusă)
Studii: Institutul Pedagogic de Stat din Iaroslavl, Facultatea de 
Filologie, specialitatea Limba și Literatura Rusă (1931). Doc-
tor în științe filologice (1949). Conferențiar (1945). Angajări: 
conferențiar la Catedra de limbă și literatură rusă (1956-’57). 
Șef al Catedrei de limbă și literatură rusă (1956-’57).

VOROBCENCO ANA
(15.09.1944, Goleni / Edineț)
Studii: IPSARB, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba 
și Literatura Rusă (1967). Angajări: lector la Catedra de me-
todică a predării limbii ruse (1975-’93). Laborant superior la 
Catedra de limbi materne și literatură pentru copii (1994-’97).

VOROBCENCO VALERII
(7 august 1943, or. Voznesensk, Ucraina)
Studii: Facultatea de Filologie IPSB (1962-1967). Doctor în 
științe filologice (Universitatea de Stat din Kiev (1981-1983). 
Posturi ştiinţifico-didactice: lector la Catedra de literatură rusă 
şi străină (1968-1981); lector superior la Catedra de literatură 
rusă şi străină (1983-1994); conferenţiar universitar la Catedra 
de limbă şi literatură ucraineană (1994 - prezent).



DOCUMENTE 
DE ARHIVĂ

(1945-2013) 

	X Ordine

	X Oaspeţi  

	X Mulţumiri

	X Deplasări

	X Primii studenţi şi absolvenţi



ORDINE ŞI DISPOZIŢII

„Trecutul nu este o arhivă, o magazie, unde  scuturînd praful, gaseşti şi azi, şi 
mîine, şi poimîine aceleaşi lucruri, mai uzate, mai şterse, dar în fapt aceleaşi. 

Trecutul trăieşte, e viu, se schimbă în funcţie de ceea ce ni se întîmplă”. 

Octavian Paler. 

1947. Primii absolvenţi ai Facultăţii  de Filologie
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1946. Bălţi. Institutul Învăţătoresc de Stat din Bălţi. Cei 18 abiturienţi ai Secţiei de 
limbă română şi 24 de abiturienţi ai Secţiei de limbă rusă ai  Facultăţii de Istorie şi 

Filologie
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 Notă istorică

 Сonform hotărîrii nr. 470 din 14.03.1945 „Despre măsura ajutorării şco-
lilor din RSSM”, Sovietul comisarilor norodnici al URSS permite Narcomului 
sovietic al RSSM de a deschide la începutul anului de studii 1945-1946 în or. 
Bălţi Institutul învăţătoresc de Stat cu un contingent de primire 120 de abiturienţi. 
În conformitate cu hotărîrea Narcomului sovietic al URSS, Consiliul comisaria-
tului narodnic al RSSM în hotărîrea sa din 12 iunie 1945 a hotărît de a deschide în 
anul şcolar 1945-1946 în or. Bălţi Institutul învăţătoresc de Stat cu două facultăţi: 
istorico – filologică şi ştiinţe naturale şi geografie. 

  Blocul de studii al institutului s-a stabilit în gimnaziul de fete nr.2 din str. 
Puşkin, 88. În edificiu au fost 12 auditorii şi cabinete de studii. Trei odăi în de-
misol au fost alocate pentru căminul de studenţi. În 1950 sub cămine de studenţi 
Primăria a transmis 2 case de locuit, unde au fost plasaţi 80 de studenţi. De la 
început la cele două facultăţi au fost deschise 4 secţii:

•	 Limba şi literatura moldovenească -1 grupă

•	 Limba şi literatura rusă - 1 grupă

•	 Istorie -1 grupă.
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•	 Ştiinţe naturale şi geografie – 2 grupe.

 La aceste secţii au fost admişi 120 de studenţi.1 Procesul de instruire a fost 
condus de 4 catedre speciale, în care s-au unit 13 profesori, inclusiv directorul 
institutului şi directorul-adjunct pe instruire şi activitate ştiinţifică.

 În anul de studii 1946, a fost deschisă o secţie nouă – limba engleză, cu un 
număr de studenţi - 43 şi 7 profesori. La această facultate s-a deschis în anul 1946 
şi o secţie de limbi străine, şi aceasta era limba engleză. Prima promoţie a secţiei 
de limbă străină a avut loc în anul 1948. Aceasta a fost prima şi ultima promoţie a 
învăţătorilor de limbă engleză pentru clasele V-VII. Această secţie a fost transfe-
rată la Instituttul pedagogic din Chişinău. În anul de studii 1946 se deschide sec-
ţia cu frecvenţă redusă. Prima promoţie a fost în anul 1947. De aici reieșeă că la 
Institutul învăţătoresc se studia 2 ani. În această promoţie, la facultatea de limbă 
şi literatură moldovenească au absolvit 9 absolvenţi, de limba şi literatură rusă 
10 absolvenţi, de istorie -31 de absolvenţi. În anul l948 au absolvit 18 profesori 
de limba engleză. Tot în acest an a fost închisă această secţie. Pînă în anul 1953 
inclusiv Institutul învăţătoresc avea în posesie 5 secţii:

- Limba şi literatura moldovenească;

- Limba şi literatura rusă;

- Istorie;

- Ştiinţe ale naturii şi geografie. 

În anu 1953 secţia de istorie cu frecvenţă redusă a fost transferată la Insti-
tutul pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, iar secţia de Ştiinţe ale naturii şi 
geografie - la Institutul pedagogic din Tiraspol. Totuşi în anul de studii 1954, la 
Institutul învăţătoresc a fost comasat Institutul învăţătoresc de Stat din Soroca, iar 
de la Institutul învăţătoresc de Stat din Tiraspol a fost transferată secţia de limbă 
şi literatură moldovenească, şi promoţia în masă de învăţători cu studii superioare 
incomplete a continuat pînă în anul 1955. În anul 1953 la 1 septembrie Institutul 
învăţătoresc devine Institul Pedagogic şi facultatea noastră se desprinde de „Isto-
rie” şi rămîne doar Filologie. Specialitatea „Istorie” pleacă la Institutul Pedagogic 
din Chişinău. De la Institutul Învăţătoresc din Tiraspol, în anul 1954 la Bălţi este 
transferată Secţia limba şi literatura moldovenească. Aceste două formează Facul-
tatea de Filologie a Institului Pedagogic de Stat din Bălţi.

1 Историческая справка Бельцкого государственного пединститута за 1945-1960 г.г. Вну-
тренняя опись документов, находящихся в деле за 1945-1960 г.г. pag. 3, 4, 5.
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Statele institutului din anul 1945 pînă în  anul 19521

Personal 

19
45

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

Componenţa  didactică
Şefi-catedre,  printre care: 4 7 7 7 8 8 8 9
•	 cu titlri ştiinţifice - - - - - - - -
•	 cu grade didactice - - - - - - 1 -
laboranţi - 4 7 8 10 11 10 10

Promoţia studenţilor. Staţionar. Anul  1947-19552.

Specialităţi /studenţi

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

Limba şi literatura 
moldovenească 9 10 23 34 27 21 31 45 47

Limba şi literatura rusă 10 22 44 53 37 40 43 24 28

Limba engleză 18 - - - - - - -

Promoţia studenţilor. Cu frecvenţă redusă. Anul  1947-19553.

Specialităţi / 
studenţi 19

49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

Limba şi 
literatura 
moldovenească 

41 30 34 21 43 143 105 117 65 6 - 1

Limba şi 
literatura rusă 20 15 23 24 28 59 68 46 47 7 2 -

1 Историческая справка Бельцкого государственного пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя 
опись документов, находящихся в деле за 1945-1960 г.г.  pag. 6.
2 Историческая справка Бельцкого государственного пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя 
опись документов, находящихся в деле за 1945-1960 г.г.  pag. 7.
3 Историческая справка Бельцкого государственного пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя 
опись документов, находящихся в деле за 1945-1960 г.г.  pag. 8.
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Document eliberat de Arhiva Naţională a R. Moldova, fond - 2848, inventar - 22, dosar - 12
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Document eliberat de Arhiva  Naţională a R.Moldova. fond- 2991,  inventar-1, dosar-14 
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Document eliberat de Arhiva  Naţională a R.Moldova. fond- 2848, inventar-22, dosar-12
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Lucrul de bază instructiv - educativ în anul 1945 îl avea Catedra de limba 
şi literatura  moldovenească. De la început, catedra era compusă din 3 membrii. 
Tot în anul acesta a început să funcţioneze şi cabinetul metodic. Ca laborant a 
fost numit un student.1 Catedra asigura predarea cursurilor de limba şi literatura 
moldovenească la o secţie specială de limbă şi literatură moldovenească la secţia 
de filologie rusă şi cea moldovenească la această facultate de istorie şi limbă 
moldovenească. Din unele surse, predarea limbii moldoveneşti a fost la un nivel 
slab: în primul rînd, din cauza calificării insuficiente a profesorilor şi în al doilea 
rînd, din cauza lipsei complete a programeleor de studii, a manualelor şi a altor 
ghiduri de limbă şi literatură moldovenească. Unicul ghid  de limbă şi literatură 
moldovenească pînă în anul 1953 a servit manualul şcolar pentru clasele  V-VII, 
care nu era şi acesta perfect. 

În anul de studii 1950-1951 numărul profesorilor a crescut cu 5, pe lîngă toate 
acestea activează 3 cumularzi. La funcţia de laborant a fost angajat un absolvent al 
institutului învăţătoresc. Această funcție s-a păstrat pînă în anul 1953.

Pe lîngă Catedra de limba şi literatură moldovenească din anul 1948 au 
activat 3 cercuri studenţeşti: 

• două la disciplini (limbă şi literatură)
• unul - literatuă şi creaţie (literaturno-tvorceskii). Cel mai bine funcţiona 

cel de al treilea. Unii din  membrii acestui cerc au devenit mai tîrziu 
jurnalişti ş.a.

În  corespundere cu hotărîrea sovietului de miniştri URSS din 10 iulie 1953, 
sovietul de miniştri  al RSSM cu decizia nr. 846 din 13 august 1953 decide a trans-
forma la 1 septembrie 1953 Institutul învățătoresc din Bălţi în Institutul pedagogic 
din Bălţi. Ce ţine de facultatea de limbi străine (lima engleză, franceză şi germa-
nă), în anul 1954 este transferată la Institutul pedagogic din Chişinău. Din anul 
1954, secţia de limbă şi literatură moldovenească  şi cea de limbă şi literatură rusă 
se comasează la facultatea de Filologie.2

Tot în anul 1954, în urma lichidării Institutului învăţătoresc din Soroca, la 
Bălţi se transferă cele trei secţiii pentru finalizarea pregătirea învăţătorilor  pentru 
clasele V-VIII-ea. 

Din acest an, a început să se ridice prestigiul facultăţii, au fost înscrişi mai 
mulţi studenţi. Pentru aceasta, facultatea avea nevoie de mai multe auditorii. Pen-
tru aceasta, institutului i se transmite blocul de studii al fostului colegiu pedagogic, 
astăzi  blocul 2 al Universităţii (str. Puşkin, 38). În  acest bloc s-au plasat 2 facul-                           
tăţi: de filologie şi limbi străine (15 auditorii), biblioteca cu  sala de lectură şi de-
pozite de cărţi, secţia cu frecvenţă redusă, contabilitatea şi gospodăria economică. 

1 Отделение молдавского языка и литературы,  в  Исторической  справки Бельцкого 
государственного пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя опись документов, находящихся 
в деле за 1945-1960 г.г.  pag.15-17.
2 Педагогический институт 1953-1960,  в  Исторической  справки Бельцкого государственного 
пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя опись документов, находящихся в деле за 1945-
1960 г.г.  pag. 30, 31.
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Toate demisolurile blocului I au fost utilate ca Săli de studii. În anul 1954 au existat 
36 de Săli de clasă... . Institutul a primit posibilitatea ca studenţii să studieze numai 
într-un schimb pînă în anul 1957. A apărut necesitatea de a construi  un cămin 
pentru studenţii de la facultate. În martie 1960 se dă în exploatare  un nou cămin 
de 200 de locuri. S-a crezut că s-a îmbunătăţit situaţia la Institut, dar nu. Pentru că 
în anul 1960 se transferă facultatea  învăţămîntul primar de la Institutul pedagogic 
Ion Creangă din Chişinău.3

În anul 1954 Institutul se reorganizează  în 3 facultăţi:
• filologie cu 2 secţii,
• limbi străine cu 3 secţii (limba engleză,franceză, germană)
• fizico-mamtematică cu 2 secţii. 
Se organizează 2 noi catedre: limbi străine şi educaţie fizică; catedra fizică şi 

matematică...
În  anul 1955 facultatea de limbi străine se comasează cu cea de filologie, iar 

în anul 1957 din nou devine facultate de sine stătoare.

Din anul 1953 pînă în anul 1956 în Institut se enumerau 7 secţii:
• limba şi literatua moldovenească
• limba şi literatua rusă
• limba engleză
• limba franceză
• limba germană 
• matematică
• fizică 
Din  anul 1956 durata studiilor este de 5 ani.
Începînd cu anul 1958, la facultatea  de Filologie, secţia zi, absolvenţii 

primesc două specialităţi, învăţători de limbă şi literatură moldovenească şi limbă 
şi literatură rusă, cu durata de studii 5 ani, iar la secţia cu frecvenţă redusă se 
studiază numai o specialitate.

În anul 1959 apare un profil nou, limba rusa, literatua şi cîntul, limba 
moldovenească, literatura şi cîntul.4,5

3 Педагогический институт 1953-1960,  в  Исторической  справки Бельцкого государственного 
пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя опись документов, находящихся в деле за 1945-
1960 г.г.,  pag. 32, 33.
4 Педагогический институт 1953-1960,  в  Исторической  справки Бельцкого государственного 
пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя опись документов, находящихся в деле за 1945-
1960 г.г.,  pag. 36.
5 Педагогический институт 1953-1960,  в  Исторической  справки Бельцкого государственного 
пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя опись документов, находящихся в деле за 1945-
1960 г.г.,  pag. 58.
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Promoţii absolvenţi. Staţionar.6

Specialităţi / studenţi

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

Limba şi literatura moldovenească - 39 - - - -

Limba şi literatura moldovenească şi 
limba franceză - - - - 44 2

Limba şi literatura moldovenească                              
şi istorie - - - 84 4 2

Limba şi literatura rusă -- - 25 - - -
Limba şi literatura rusă şi limba străină - - - - 80 26
Limba franceză - 22 18 - 36 -
Limba franceză şi limba şi literatura 
moldovenească - - - - 35 37

Limba engleză 25 24 - 26 19 -
Limba engleză şi limba şi literatura 
moldovenească - - - - 15 2

Limba germană - - - 46 1 -

Anii Lectori 
superiori Profesori 

1954-1955 6 3
1955-1956 5 3
1956-1957 6 1
1957-1958 8 0,5
1958-1959 6 1,5
1959-1960 6,5 1,5

În august 1954 în componenţa instituttului nostru s-au alăturat facultăţile 
de limbă şi literarură moldovenească ale Institutului  învăţătoresc din Soroca şi 
Tiraspol. Datorită acestui fapt se măreşte volumul de lucru al Catedrei de limbă şi 
literatură moldovenească - catedra de bază a facultăţii. De ex7. Au activat:
6 Педагогический институт 1953-1960,  в  Исторической  справки Бельцкого государствен-
ного пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя опись документов, находящихся в деле за 
1945-1960 г.г.,  pag. 38.
7 Кафедра молдавского языка и литературы,  в  Исторической  справки  Бельцкого  государс-
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Din 1958, atunci cînd la Institut se înfiinţează o nouă secţie, Învăţămîntul 
primar. Această secţiune a fost componenta facultăţii de filologie pînă în anul 
1960. În anul 1960, numărul studenţilor de la această secţiune/împreună cu cei 
care s-au transferat (200 studenţi) de la Institutul pedagogic „Ion Creangă” din 
Chişinău, fapt ce a servit deschiderea unei noi facultăţi – Facultatea Instruirea 
primară. La catedra Instruirea primară au activat 4 cabinete: 

твенного пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя опись документов,  находящихся в деле 
за 1945-1960 г.г.  pag.49
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• pedagogie
• limba moldovenească şi limba rusă
• matematica şi lucrul manual
• estetica.
Cele trei cabinete au fost  asigurate cu literatură necesară şi materiale didac-

tice.8

Din anul 1945-1962, studenţii de la Facultatea istorie şi filologie se aflau în 
blocul doi. În anul 1962, se dă în exploatare cel de-al doilea bloc al Facultăţii de 
Filologie, astăzi, blocul Colegiului de Medicină din Bălţi şi cele  două cămine. În 
anul  de studii 1962-63, se mai dă în exploatare  un  nou bloc de studii.

În anul 1964, se dă în exploatare  cel de al treilea bloc. Acesta este actualul 
bloc al Facultăţii de Filologie.

    În anul 1965, la Institutul pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi au existat trei 
facultăţi: Filologie, Fizico-matematică, Limbi străine. 
8 Факультет начального обучения,  в  Исторической  справки Бельцкого государственного  
пединститута за 1945-1960 г.г. Внутренняя опись документов, находящихся в деле за 1945-
1960  г.г.,  pag.75.
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PRIMII NOŞTRI STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI
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PRIMELE DOCUMENTE 

DE ABSOLVIRE A FACULTĂŢII

410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



VINIETE
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PUBLICAŢII PERIODICE FILOLOGICE BĂLȚENE

    Pe  parcursul existenţei Facultăţii de Filologie, au apărut diverse publicaţii pentru 
cadrele didactice şi studenţi. Prima publicaţie a fost  ziarul  Pedagogul1, apoi  în 
anul 2010,  au apărut alte trei - Sintagme2, Semn3,  Noua  Revistă  Filologică.  În 
aceste reviste, profesorii şi studenţii  şi-au  abordat diverse teme.  De la început 
revista Semn era foarte modestă, alcătuită din cîteva pagini. Astăzi această revistă 
este mai  interesantă, frumoasă, cartonată şi conţine mai multe pagini.

1 Aceast ziar a fost fondată de către Organul biroului de partid, rectoratului, comitetelor 
comsomolist şi sindical ale Institutului Pedagogic din Bălţi  în anul 1969  şi a existat pînă în anul 
1989.
2 Această revistă a fost  fondată  de  Ghenadie Nicu, titular  la  Catedra  de literatură  română 
şi universală a Facultăţii de Filologie a  Universităţii de  Stat „Alecu Russo” din Bălţi  la  2 
noiembrie 2010  şi apare pînă în prezent.
3 Această revistă literară a fost fondată la 1 Martie 1995 şi apare pînă în prezent. Primele  numere 
au  fost sprjinite de Editor: Fundaţia „Soros-Moldova” (Programul „Hesp”). Patronaj  juridic: 
Curierul de Nord (Bălţi). Primul şi ultimul redactor-şef – Nicolae Leahu, apoi Revista apare cu 
sprijinul Institutului Cultural Român. 

1 ianuarie 1969.  
Bălţi. Institutul  

Pedagogic de Stat   
„Alecu Russo”  din 
Bălţi. Presa locală. 
Numărul unu și doi 
al ziarului. Redactor 

adjunct Valentin 
Jitaru.
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1 martie 1995. Numărul doi al 
revistei SEMN. Redactor-şef  

Nicolae Leahu  
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Universitatea  de Stat  
„Alecu Russo”  din Bălţi. 
Presa  locală. Numărul trei al 
ziarului. Redactor Ghenadie 
Nicu. 
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2008
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nr. 30 (300), 06.08.2010, p. 2.
33. PROBLEMA BĂLŢENILOR: TUBERCULOZA?. În: Vocea Bălţiului, nr. 

37 (307),  24.09.2010, p. 2.
34. ARMATA NAŢIONALĂ ÎN DISCUŢIE CU CIVILII. În: Vocea Bălţiului, 

nr. 40 (310), 15.10.2010, p. 2.
35. INSULIŢA DIN STRADA CANTOANELOR. În: Vocea Bălţiului, nr. 45, 
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Capitolul enciclopedic cuprinde:
1.	 Succinte date biografice a 212 cadre didactice.
2.	 Numele şi prenumele cumularzilor, de asemenea ale persoanelor care au 

funcţionat temporar şi laboranţilor
3.	 Lista angajaţilor  cu/fără imagini fotografice în dosarele personale.

Lista abrevierilor:
1.	 IPSB - Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi
2.	 Inst. Ped. - Institutul Pedagogic
3.	 USB - Universitatea de Stat din Bălţi
4.	 USARB - Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
5.	 Fac. - facultatea
6.	 Dr. -  doctor
7.	 Dr. şt. - doctor în ştiinţe
8.	 Dr. hab. şt. - doctor habilitat în ştiinţe
9.	 Cat.- catedră
10.	Conf. - conferenţiar
11.	L. - limbă
12.	Lit. - literatură
13.	Sp. - specialitatea
14.	Şt.- ştiinţe  
15.	Ord. - ordin
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Cu drag, de la autor…

A fi profesor universitar înseamnă mai presus de orice  o  „artă”.  Apar-
ent o profesie  simplă, banală, aceasta nu este totuşi la îndemîna oricui. Da, poţi 
primi studii şi absolvi facultatea cu brio, dar nu toţi pot să o mănuiască cu demni-
tate.  Pregătirea dascălilor pentru a preda, pentru a-i învăţa pe alţii cum să înveţe 
este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multă cercetare, 
multe lecturi, multe momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore de  
studiu. Totuşi, la capătul acestui drum lung, te pot aştepta multe bucurii, satisfacţii 
şi descurajări. Profesorul universitar are un rol crucial în viaţa studenţilor. Atît 
abilităţile lui profesionale, cît şi însuşirile de personalitate au repercusiuni pro-
funde în inima studenţilor, provocînd reverberaţii încă mulţi ani după absolvirea  
studiilor de la facultate.

De la apariţia Facultăţii de litere bălţene, începînd cu sfîrşitul celui de-al 
Doilea război mondial, tot el - profesorul ţine ușile larg deschise şi astăzi. De la 
fondare şi pînă în present, au activat şi mai muncesc mulţi profesori. Unii dintre 
ei au rămas renumiţi prin faptul artei de predare, inteligenţă, lucrări de valoare,  
alţii au trecut ca o umbră ş.a.

Am  întîlnit în viata mea profesori, oameni de care te legi dincolo de cu-
vinte, oameni care văd în tine mai mult decît vezi tu şi care iau decizia de a munci 
alături de tine pînă  cînd şi tu vei ajunge să descoperi aceea parte din tine de care 
încă nu esti conştient. Prin felul său de a fi ori de a nu fi, prin comportamente 
şi atitudini, profesorul apropie ori îndepărtează studenţii: motivează, pedepseşte,  
povăţuieşte, blamează, încurajează etc. Profesorii pe care i-am avut ca model au 
fost şi ei la rîndul lor studenţi ai celor din urmă. Unii din ei au preluat maniera lor 
de predare, alţii şi-au modelat stilul propriu. Unii din ei astăzi au devenit favori-
ţii studenţilor, iar alţii au devenit spaima acestora. La unii dintre profesori orele 
sînt interesante,  pline de creaţie, la alţii decurg încet, plictisitor şi monoton. Din 
cauza unor profesori, unii din studenţi  nu se pot regăsi aici, o chiulesc de la ore, 
abandonează studiile, iar alţii o îndrăgesc.

După absolvire, am muncit mulţi ani în şcoală. În consecință, am căpătat 
o experienţă în predare. Mulţi ani am dorit să studiez la această facultate, la una 
din universităţile din Chişinău, dar nu mă puteam decide, iar soarta m-a adus din 
nou la Bălţi. După două facultăţi absolvite anterior. Este vorba de Universitatea 
de Stat din Tiraspol (Facultatea de Pedagogie), cu care mă mîndresc nespus de 
mult, de profesorii care mi-au fost alături toţi cinci ani. Acum, în această lucrare, 
îmi pot permite să fac o comparaţie între metodele de predare acolo şi cele de aici. 
Atitudinea profesorilor  şi studenţilor faţă de ore. Competenţa unor profesori faţă 
de disciplina pe care o predau ş.a. Sînt oameni care parcă sînt făcuţi pentru suflet-

445



ul tău. Aceștea sunt: Elena Belinschi, Grigore Cantemir, Valentina Enciu, Adela 
Novac, Maria Abramciuc, Lilia Leancă-Răciulă, Lilia Trincă, Nicolae  Leahu, 
Raisa Leahu, Zinaida Tărîţă, Anatol Moraru, Valentina Botnariuc, Ana Bantoș, 
Svetlana Stanţieru, Tatiana Şcerbakova, Svetlana Dzekiş ş.a.

În timpul studiilor aici nu  mă interesa  atît de mult materia pe care o preda 
profesorul, cît mă interesa omul din fața mea. Am avut şi profesori care, în cele 
80 de minute petrecute la orele de curs sau  seminare, nu au zîmbit absolut deloc, 
sau întîrziau la ore, sau erau foarte severi, indulgenţi ori orgolioși pentru titlurile 
lor ştiinţifice. Și la un moment dat prezența lor a devenit epuizantă. Am ajuns să 
fac tot posibilul să le evit orele, astfel încît să evit depresia în care  intru după oră.  
Nu sînt o persoană sensibilă, dar totul în jur  mă afecta. Poate că exagerez? Dar a 
fost o vreme în care și dumneavoastră ați trăit anii de studenţie, știți cum e. Poate 
vă aduceți aminte de momentele de tristețe sau de pasele proaste.

Pe această cale, doresc să le mulţumesc  din suflet acestor scumpi profe-
sori şi dragi inimii mele, de la această  facultate, care mi-au lăsat  o flacără  mare, 
o amprentă strălucitoare şi celor care  ne-au demonstrat profesionalismul lor. Ne-
au dăruit multă energie, dragoste şi multe cunoştinţe. Le multumesc acestor pro-
fesori  pentru acest lucru. Este un multumesc mare pe care, din păcate, nu am avut 
ocazia să li-l spun şi în persoană. Pentru că timpul nostru este scurt, cîteodată mult 
prea scurt. Dar, cu  toate acestea, în pofida timpului, valoarea unui om este cea 
care dăinuie.

Ne amintim de fiecare profesor care ne-a învăţat la facultate, şi  vrem să 
ne amintim de bine. Nu o să-mi amintesc definiția romanului sau a schiței, dar o 
să-mi aduc aminte de acea zi în care v-ați  permis să lăsați materia deoparte pentru 
a ne cunoaște, pentru a ne aminti că nu e prea tîrziu să vedem ființa umană. Aşa 
cum o făceau pe timpul nostru aceşti scumpi profesori.

Țin să vă anunț că există și acum..., iar data viitoare, cînd o să mergeți 
la o oră de curs, uitați-vă mai atent la sufletele prezente și nu uitați că nu pentru 
toți e ușor și uneori tot ce ne lipsește e o privire încurajatoare.

Știm că fericirea nu e o materie și nu doriți să predați așa ceva.

Noie Rotaru
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„Ştiinţa este clasificarea sistematică a experienţei”.

George Henry Lewes

LUCRUL DE CERCETARE  ÎN ARHIVĂ

AL STUDENŢILOR GRUPEI RG32Z
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Dumitru Gorbulea, Olesea Comîş, prof. Valentina Botnariuc, prof. Maria Abramciuc şi Noie 

Rotaru. Autor: Noie Rotaru, Olesea Comîş
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Studenta Olesea Comîş la o discuţie cu  profesorul Ion Vrabie despre trecutul glorios al facultăţii
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