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EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ:       
 
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți (USARB) (1980 –        prezent): 
 
 

 2016 – present -   Rector  USARB 
  2011- 2015 - Decan al facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte. 

 2012 – prezent - Secretar științific al Senatului USARB. 

 2005-2010 - Prorector pentru activitate științifică și relațiiinternaționale. 

 2004-2005 – Secretar științific al SenatuluiUSARB. 

 2000-2005 - Decan al Facultății de Pedagogiemuzicală. 

 1988-2000 - Șef al Catedrei de Instrumente muzicale și Metodică. 

 1988 - Prodecan al Facultății de Pedagogie muzicală 

 1980-1988 - Lector, lector superior. 

 

 

 

Academia de Științe a Moldovei: 

 

 2010–prezent - academician-coordonator al Filialei Bălți a Academiei de 
            Științe a Moldovei. 
 
 

Profesor asociat (invitat): 
 
  1996-1997 - Universitatea deArte ”George Enescu”, Iași, România. 
  2009-2010 - Universitatea de Stat ”Al. Herțen”, Sankt Petersburg, Rusia. 
  2009 – 2010 - Universitatea Pedagogică de Stat dinMoscova. 
  2009-2010 - Institutul ”Musicosophia”, Sankt Peter, Germania. 
  2010 - Academia de Balet ”A. Vaganova”, Sankt Petersburg,Rusia. 
  2010 - Universitatea de Stat ”K. Ușinsky”, Iaroslavl, Rusia. 
  2012- prezent - Universitatea de Stat dinTiraspol. 
  2012; 2015 - Universitatea de Stat ”B.P.Hajdeu” din Cahul. 
 
 



Cercetător științific (prin cumul): 
 
 2006-2011 - Institutul deȘtiințe ale Educației (Chișinău). 
 2011-1012 - Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a 

Moldovei. 

 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE: 

 

 2008 - 2010 - Institutul ”Musicosophia”, Germania; stagii de formare în filosofie, 

culturologie, estetică; obținerea Certificatului de Colaborator și Reprezentant al 

Europei de Est al Institutului”Musicosophia”. 

 2004 - Universitatea de Stat din Moldova: stagiu postdoctoral, susținerea tezei  

de doctor habilitat în științe ale educației. 

 1983-1987 - Institutul Pedagogic de Stat din Moscova: studii doctorale, 

susținerea tezei de doctor (candidat) în științe aleeducației. 

 1982 -1983 - cercetător-stagiar, Institutul Pedagogic de Stat dinMoscova. 

 1976-1980 - Institutul Pedagogic de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, 

specialitatea pedagogie muzicală, profesor școlar. 

  1969 – 1973 - Școala Pedagogică din Călărași, specialitatea profesor școlar de 

educație muzicală. 

 
 
 

LIMBA MATERNĂ:  

 

 Romană 

 

ALTE LIMBI STRĂINE 

CUNOSCUTE: 

 
 Rusa, Franceza (comunicare, citire, scriere)  
 

 

 

COMPETENŢE DE 

COMUNICARE: 

 

 
 Competențe manageriale la nivel de: 

 Rectorat / universitate (în calitate de prorector pentru activitatea 

 științifică și relații internaționale). 

 Senat (secretar științific al Senatului). 

 Facultate (decan, prodecan). 

 Catedră (șef de catedră). 

 Structură a Academiei de Științe (academician-coordonator al Filialei AȘM) prin 
coordonarea activității de cercetare, inovare și transfer tehnologic în zona de nord a 
Republicii.  



 Președinte al Consiliului Științific Specializat de susținere a tezelor 
de doctor în cadrul USARB, alAȘM ș.a. 

 

 

 

COMPETENŢE 

DOBÂNDITE LA 

LOCUL DE MUNCĂ: 

 
 Monitorizare și control al calității procesului de formare inițială și continuă a  

specialiștilor, a activității de cercetare la nivel de universitate, de facultate,  
de catedră. 

 Competențe editoriale (în calitate de redactor-șef al revistei ”Artă și Educație  
artistică”, 2006-prezent). 

 

 

COMPETENŢE 

INFORMATICE: 

 

 
 Cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 
 
 

ALTE COMPETENŢE: 

 

 
 Competențe de evaluare a instituțiilor din sfera științei și inovării 

 (în calitate de președinte / membru al unui șir de comisii de evaluare / acreditare 
instituțională (la USM, AMTAP, IPC al AȘM ș.a.). 

 Competențe de luare de decizii / de evaluare a procesului de pregătire a cadrelor 
științifice de înaltă calificare la nivel național (În calitate de membru al Comisiei de 
Atestare a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA);  
de vicepreședinte al Comisiei Unificate de exeprtiză a CNAA; de vicepreședinte al 
Comisiei de exeprți aCNAA). 

 Competențe de evaluare și avizare a materialelor științifice, de luare de decizii 
privind publicarea materialelor științifice (în calitate de membru al consiliilor  
redacționale ale revistelor științifice internaționale: Aghatos.  
An International Review oft he Humanities and Social Scientes; Rewiew of artistic 
education;  
Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование (Москва), 
Гуманитарный науки и образование (Саранск, Россия). 

 Competențe de pregătire a emisiunilor TV și Radio la nivel național și de  

prezentare a diferitor subiecte în cadrul emisiunilor Radio-TV, participare  

în emisiuni televizate pe probleme de cultură, artă, spiritualitate la posturile de 
televiziune Moldova-1, Noroc, Jurnal TV,TV-Iași, la postul de Radio Moldova, 

 Radio-Iași ș.a. 

 Competențe de comunicare cu publicul larg prin prezentare de multiple 

prelegeri publice pe probleme de cultură, civilizație, spiritualitate în 

R.Moldova, România, Italia, Germania, Rusia. 

 Competențe de prezentator al spectacolelor artistice la nivel național (la 



Filarmonica Națională, în Sala cu Orgă ș.a.). 

 

             INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE: 

 

Aportul ştiinţific, educaţional, cultural la nivel național: 

 

 Conceptualizare, elaborare și implementare (în colaborare) a reformei 

învăţământului muzical general în Republica Moldova. 

 Fondatorul, în Republica Moldova, şi conducătorul şcolii de doctorat în 

domeniul Pedagogiei muzicale (1 doctor habilitat, 5 doctori în știință, 8 

doctoranzi). 

 Coordonarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare în Zona de 

Nord a Republicii. 

 Formarea cadrelor de înaltă calificare în diferite universități: coordonator 

științific; membru al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare 

(prin Decretul Președintelui RM); aport la editarea materialelor științifice 

a doctoranzilor din diferite universități în calitate de redactor-șef al 

Revistei de cultură, artă și practică educațională „Artă și Educație 

Artistică” ș.a. 

 Coordonator al manualelor de educație artistică editate la 

Editura ”Știința” prin concursul Ministerului Educației. 

 Coordonarea materialelor didactice în calitate de membru al Consiliului 

Național pentru Curriculum al Ministerului Educației. 

 Coordonarea activității de cercetare, inovare și dezvoltare în calitate de membru al 
Secției Științe Umanistice și Arte a Academiei de Științe a 

Moldovei ș.a. 

 Protagonistul, în Republica Moldova, a domeniilor: Filosofia artei, 

Pedagogia artei, Psihologia artei: monografii, cursuri universitare etc. 

 Protagonist al multiplelor prelegeri publice, work-shop-uri, master-class 

ș.a. în ţară şi peste hotare (România, Germania, Italia, Rusia) pe teme de 

cultură, artă, spiritualitate ș.a. 

 Emisiuni TV-Radio în probleme de cultură, artă, spiritualitate (în țară și 

peste hotare). 

 Promovarea imaginii R.Moldova, a USARB în calitate de profesor 

asociat (invitat) în mai multe universități de peste hotare (Romania, 

Germania, Rusia) ș.a. 

 

 
Aportul în cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți: 

 

 Inițiatorul și formatorul primei școli de doctorat în cadrul USARB. 

 Inițiatorul și președintele primului Consiliu Știinșific Specializat de 

susținere a tezelor de doctor în cadrul USARB. 

 Susținerea primei teze de doctor în cadrul USARB (2006) de către un 

discipol al subsemnatului. 

 Conducător al mai multor teze de doctorat, susținute în cadrul USARB. 

 Discipoli: 1 doctor habilitat, 5 doctori în ştiinţe. 



 Contribuție la pregătirea și admiterea la studii de doctorat a unui șir de cadre 

didactice tinere de la diferite specialități, facultăți. 

 Inițierea și promovarea orelor de curs în scopul formării doctoranzilor USARB în 
domeniul teoriei și metodologiei cercetării științifice. 

 Conceptorul şi redactorul-şef al revistei de cultură, ştiinţă şi practică educaţională  

Artă şi educaţie artistică, acreditată de CNAA și AȘM. 

 Fondatorul şi conducătorul Laboratorului ştiinţific Psihopedagogia şi filosofia artei. 

 Crearea Filialei Catedrei UNESCO în baza Catedrei de artă și educație artistică. 

 Elaborarea Regulamentului privind cuantificarea integrată a activității cadrului 

didactic universitar (în baza căruia are loc acordarea de sporuri diferențiate la  

salarii în USARB în conformitate cu rezultatele obținute pe domeniile de activitate). 

  Co-organizatorul și coordonatorul activității Atheneului universitar. 

 Contribuție la promovarea imaginii USARB prin participare la diverse emisiuni TV 
Radio în țară și peste hotare (Radio-Iași, TV-Iași ș.a.); realizator și coordonator al 
multiplelor activități culturale prezentate în cadrul municipiului, republicii, peste 

 hotare de către cadre didactice și studenți ș.a. 

  Lansarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, în calitate de decan, 

 în capul topului universitar în ultimii 4 ani privind activitatea didactică, 

 extracuriculară, educațională (conform rapoartelor prezentate la ședințele  

 Senatului de către prim-prorector, prorectorul pentru activitatea didactică a  
universității). 

 
 
 

Stagii de formare continuă peste hotare: 
 

  Universitatea „Vohsho” (Suedia). 
  Institutul „Musicosophia” (Sankt Peter, Germania). 
  Universitatea de Arte „George Enescu” (Iaşi,România). 
  Universitatea de Stat „Herzen” (Sankt Petersburg, Rusia). 
  Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova (Rusia) ș.a. 

 

 

 

Alte activități și funcții: 
 

 Membru-corespondent al Academiei Internaționale de Studii Pedagogice, Rusia. 

 Colaborator și reprezentant al Europei de Est al Institutului ”Musicosophia”,  

Germania. 

 Membru al comitetului ştiinţific al societăţii internaţionale Le Colege Doctoral  

Regional d’Europe centrale et oriental en Sciences lumaines (CODFREURCOR) – 

reseau academique de l’AUF. 

 Membru al consiliilor de redacție ale revistelor științifice internaționale: 

Aghatos. An International Review oft he Humanities and Social Scientes 

(România); Rewiew of artistic education (România); Вестник кафедры 

ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование (Москва), 

Гуманитарный науки и образование (Саранск, Россия). 

 Membru al Asambleei Academiei de Științe a Moldovei. 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. 

 Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor dinMoldova. 



 
 
 

 Membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova. 

 Membru al Juriului Permanent al Concursului-Festival Interna- 

țional ”Dm. Kabalevsky”, Moscova, Rusia ș.a. 
 

 

 

PUBLICAȚII: 

 

 Circa 150 de titluri de lucrări științifice, științifico-metodologice și didactice 

dintre care: 5 monografii, 7 manuale universitare și preuniversitare, 2 

dicționare, zeci de articole științifice, volume de eseuri, 5 ghiduri 

metodologice, ș.a. (în limbile română, engleză, franceză, rusă, italiană, 

germană editate în R. Moldova, România, Rusia, Germania, SUA, Ucraina). 

 

 

DISTINCŢII: 

 

 Ordinul de Onoare al Republicii Moldova. 

  Titlul onorific Maestru în Artă. 

  Medalia Dimitrie Cantemir a Academiei de Științe aMoldovei. 

  Medalia 60 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei. 

  Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova. 

  Diploma de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei. 

  Diploma Meritul Academic a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare. 

  Diplome de merit ale Ministerului Educației. 

  Diplome de merit ale Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți. 

  Gold Medal Euro-Invent. 

  Premiul F.I.R. în cadrul Euro-Invent ș.a. 

 

 


