


Biblioteca Ştiinţifică USARB a primit în dar volumul Personalităţi notorii ale neamului: 140 de

destine (Chişinău, 2018). Autorul, Gheorghe BACIU, distins profesor universitar la Catedra de

medicină legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, doctor

habilitat în ştiinţe medicale, Laureat al Premiului Naţional - 2017 în domeniul sănătăţii, este originar

din Bălţi.

Volumul conţine informaţaii despre 140 de înaintaşi, celebrităţi şi oameni de vază din spaţiul istoric

dintre Prut şi Nistru, acoperind o perioadă istorică începând cu secolul al XVI-lea şi ajungând până

în zilele noastre.

În lucrare sunt prezenţi şapte universitari bălţeni: Nicolae Filip, Iulius Popa, Gheorghe Popa, Ion

Gagim, Boris Boincean, Elena Harconiţa, Pavel Topalo.

„Profesorul Gheorghe Baciu oferă contemporanilor săi, dar şi generaţiilor în devenire o veritabilă

enciclopedie a personalităţilor notorii ale neamului nostru, justificându-şi, el însuşi, locul binemeritat

în galeria oamenilor iluştri prin modelul de slujire cu devotament societăţii şi ştiinţei” (Nicolae Enciu).

Volumul Personalităţi notorii ale neamului: 140 de destine în colecţia Bibliotecii universitare









NICOLAE
FILIP

(3.III. 1926-15. V.2009)

Fizician, cadru didactic, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1979), profesor universitar (1980), rector al Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi (1986-2007), membru de onoare al AŞM.

S-a născut în satul Sofia, judeţul Bălţi, într-o familie de ţărani cu mulţi copii. În 1939 absolveşte 7 clase, dar a fost impus de situaţie să
repete clasa a 7-a după ocuparea din 1940 a Basarabiei. În perioada 1941-1944 a învăţat la Şcoala de cântăreţi din Bălţi. Spre sfârşitul
războiului (1944) a fost înrolat în armata sovietică. Fiind demobilizat înainte de termen (1946), şi-a continuat studiile la Şcoala nr.l din Bălţi, iar
după absolvirea ei (1948) a fost înmatriculat la Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău. În 1952 îşi începe
activitatea pedagogică la Institutul Învăţătoresc din or. Soroca, iar peste un an se transferă la institutul similar din oraşul Bălţi. Mai bine de 55
de ani a activat cu dăruire pe tărâmul pedagogic, parcurgând toate etapele de avansare în plan profesional.

După multă muncă individuală, studiile de doctorat la Facultatea de Fizică a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova,
numeroase cursuri tematice în centrele universitare din Moscova şi din alte oraşe din Europa, N. Filip susţine teza de doctor (1962), mai apoi şi
de doctor habilitat (1979). Mai bine de o jumătate de secol deţine funcţia de şef de catedră şi de prorector pentru ştiinţă (1964-1986),
ulterior şi pe cea de rector al Universităţii de Stat „Alecu Russo”.

În calitate de cercetător a dezvoltat o direcţie ştiinţifică în domeniul radiofizicii, efectuând investigaţii privind dispersia radioundelor de
către ionosfera anizotropă, dispersia orientată a radioundelor ultrascurte de către ionosferă la latitudini medii, evoluţia neomogenităţilor
plasmei ionosferice a Terrei, metode contemporane de cercetare în ionosferă ş.a. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în cca
200 de lucrări, inclusiv în 5 monografii şi un curs universitar de lecţii „Radioelectronica” în 5 volume. Profesorul Nicolae Filip a fost
conducătorul ştiinţific a trei teze de doctor şi a două teze de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Pedagog de vocaţie, savant talentat, îndrumător cu har de la Dumnezeu, coleg devotat şi Om de excepţie - toate aceste trăsături l-
au caracterizat în permanenţă pe Nicolae Filip, aşezându-1 în rândul celor mai remarcabile personalităţi ale neamului. A fost decorat cu
numeroase distincţii de stat şi ale altor ţări. N. Filip a fost cetăţean de onoare al mun. Bălţi (2001), Eminent al învăţământului Public din
Ucraina, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, Om Emerit, Laureat al Premiului de Stat; a fost decorat cu Ordinul
„Gloria Muncii” şi „Ordinul Republicii”, cu Medalia de Aur a Salonului Internaţional de Inventică şi Tehnică (Iaşi), cu medalia şi diploma
„Personalitate de excepţie a secolului XX”; a obţinut multe titluri onorifice.

Nicolae Filip este caracterizat foarte frumos de unul dintre cei mai apropiaţi colegi - vestitul profesor universitar bălţean Valeriu Cabac:
„Omul Nicolae Filip a fost şi rămâne în memorie ca o fire onestă, cumpătată, cu o capacitate de muncă uluitoare. Cu anii, nu şi-a pierdut
simţul noului, fiind receptiv la toate inovaţiile. În permanenţă le insufla celor care îl înconjurau ideile sale progresiste, pentru a le realiza şi a le
monitoriza. Savantul Nicolae Filip a îmbinat reuşit în sânge calităţile de experimentator şi teoretician. Cercetările iniţiate de Domnia Sa s-au
soldat cu crearea unor modele teoretice noi, care, la rândul lor, au impus realizarea altor noi experimente...”.

Drept semn de înaltă apreciere a bălţenilor este instalarea, în anul 2010, a plăcii comemorative pe casa din strada Independenţei nr.
12, unde a locuit Nicolae Filip - Educatorul, Omul, Pedagogul, Savantul şi renumitul Cetăţean de Onoare al municipiului Bălţi.



IULIUS 
POPA

Lingvist, filosof, cadru didactic, publicist, bibliograf, eminescolog, colecţionar de rarităţi, destoinic promotor al culturii naţionale din
Republica Moldova.

S-a născut la 30 aprilie 1950, în satul Buteşti, raionul Glodeni, într-o familie de pedagogi. Prieten de suflet, cu care se mândreşte, i-a fost
dintot- deauna Constantin Donici, urmaş al fabulistului Alexandru Donici şi verişor cu Serghei Lazo. Este o fire pasionată, sensibilă, receptivă,
onestă, dinamică şi înzestrată cu gust estetic.

În anii 1967-1971, Iulius Popa şi-a făcut studiile la Facultatea de Limbi Străine, specialitatea limba franceză a Institutului Pedagogic de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Într-un dialog cu Valentin Jitaru, profesor de limba franceză la universitatea bălţeană, Dumnealui mărturisea: „La
această universitate am învăţat să fiu pedagog şi să devin jurnalist. Aici am descoperit, în paginile de istorie a civilizaţiei, o Franţă
preafrumoasă, care m-a susţinut în drumul lung de căutare a monedelor, medaliilor şi cărţilor pline de înţelepciune, convingându-mă că
poporul nostru merită un destin mai bun. Odată cu universitatea, am senzaţia că am absolvit încă două facultăţi: cea de colecţionar
numismat, culminând cu specializarea în medalistică eminesciană, şi cea de bibliofil. Trăiesc concomitent în două lumi paralele: una e cea
reală, şi alta - în paginile cărţilor vechi şi pe imaginile artistice ale medaliilor. Diferenţa dintre aceste lumi e năucitoare: prima m-a dezamăgit
definitiv, a doua îmi sugerează că în altă parte va fi mai bine. Nu ştiu care o fi adevărul curat; eu, cel puţin, încerc să mă înghesui printre
cuvintele mute ale cărţilor, savurând o meditaţie cu mesaje tainice şi fără de răgaz”.281

Totuşi, în sufletul său, Iulius Popa rămâne un mare pedagog. Mulţi ani a activat în calitate de profesor de limba franceză la Facultatea
de Limbi Străine şi la Facultatea de Pedagogie şi Metodica învăţământului Primar, a contribuit la pregătirea multor generaţii de specialişti în
domeniu la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Graţie demersurilor şi insistenţei lui Iulius Popa, pentru prima dată în URSS, în anul 1989, a fost emisă rubla sovietică, având pe revers
chipul poetului nostru naţional Mihai Eminescu. Apoi au urmat medaliile ce ne indică itinerarele eminesciene în Cernăuţi, Odessa, Viena,
Berlin şi alte oraşe.

Colecţionarul Iulius Popa, de la un timp susţine că a ajuns vârful piramidei şi nu mai aspiră spre sporirea colecţiei. în schimb, a trecut
intens la colecţionarea cărţilor poştale, timbrelor, calendarelor, tablourilor, fotografiilor, statuetelor, orologiilor, diverselor piese etnografice şi
rarităţi bibliofile care constituie o bibliotecă de circa 7000 de titluri.

Se spune că printre formele de viaţă care îl caracterizează pe Iulius Popa ca om de ştiinţă şi de cultură întâietatea îi revine Bibliotecii
personale. în ea vom găsi informaţii despre cea mai veche carte din secolul XVI (1592) despre o lucrare a lui Aristotel în limbile latină şi
greacă. Ţine la cele două volume ale Mitropolitului Dosoftei al Moldovei Viaţa şi petrecerea sfinţilor (Iaşi 1682); Biblia de la Blaj din anul 1795,
Noul Testament al Domnului şi MântuitoruluiNostru Isus Hristos (1858) etc.

Cu gust şi deosebit rafinament Iulius Popa alcătuieşte titlul, schiţa, desig- nul expoziţiilor, fără voie te invită să păşeşti pragul bibliotecii în
timpul expoziţiilor. Doamna Elena Harconiţă mai evidenţiază faptul cu ce durere în suflet vorbeşte Iulius Popa despre criza cititului...!

Academicianul Silviu Berejan s-a exprimat astfel despre Iulius Popa: „El s-a manifestat din capul locului ca un ucenic independent, cu
viziuni proprii, ca unul ce vroia ceva mai mult decât simpla specializare îngustă într-o ramură anumită a ştiinţei despre limbă. El citea din
proprie iniţiativă mai mult decât îi propuneam eu în calitate de mentor - ulterior s-a dovedit a fi, de fapt, un mare iubitor de carte, un om al
cărţii în general, ba chiar un colecţionar pasionat de carte veche (dar şi nouă), de carte de valoare, adunându-şi prin eforturi susţinute o
bibliotecă unică în felul său nu numai în oraşul Bălţi, ci şi în ţară, probabil. A colindat ani de-a rândul republica, achiziţionând zeci şi sute de
ediţii rare de la învăţători şi profesori veterani, de la preoţi şi intelectuali de pe vremuri...”

Pe parcursul anilor Iulius Popa a publicat 15 cărţi valoroase, peste 600 de articole în probleme de limbă, istorie, cultură, politică. Este
membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, corespondent al săptămânalului „Literatura şi arta”. Activitatea sa rodnică s-a încununat cu
medalia „Mihai Eminescu”a Republicii Moldova şi două medalii „150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” ale României.



GHEORGHE 
POPA

Filolog, cadru didactic, doctor habilitat în ştiinţe (2007), profesor universitar (2001), rector al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
(2010- 2015).

Viitorul savant, educator şi manager s-a născut la 30 noiembrie 1952 în familia lui Dumitru şi a Verei Popa din comuna Buteşti, raionul
Glodeni, de pe malul Prutului, unde locuiau răzeşi, cu frumoase şi neştirbite tradiţii. Acolo a copilărit, a învăţat 8 clase şi a deprins toate
formele de muncă a ţăranilor. În satul Cobani, vecin cu Budeştii, absolveşte şcoala medie şi numai unica notă de „4” la algebră nu i-a
permis să obţină medalie de aur.

Capacităţile moştenite de la părinţii s-au manifestat cu prisosinţă şi s-au dezvoltat în timpul studiilor la Facultatea de Filologie a
Institutului Pedagogic din Bălţi. Fiind un student eminent, a obţinut bursă de merit „A. Puşkin” (în anul II) şi „V.I. Lenin” (în anul IV), precum şi
multe diplome şi menţiuni universitare, interuniversitare şi ministeriale. În calitate de lider al tineretului studios, Gh. Popa adesea era inclus în
componenţa delegaţiilor şi comisiilor universitare, concomitent făcea cercetări ştiinţifice sub îndrumarea dascălilor.

În 1974, Gh. Popa absolveşte cu menţiune facultatea şi se încadrează în activitatea pedagogică în calitate de asistent la Catedra de
limbă şi literatură la Alma Mater. Peste doi ani îşi continuă studiile prin doctorat la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a
RSSM, conducător ştiinţific fiindu-i academicianul Silviu Berejan. în 1981 susţine teza de doctor în ştiinţe filologice.

În perioada 1981-1984, Gh. Popa a exercitat funcţia de decan al Facultăţii de Filologie, iar din 2000 şi până în 2010 a fost şef al Catedrei
de limba română, dând dovadă de calităţi manageriale deosebite. în anul 1983 i se conferă titlul de conferenţiar. În afară de lucrul
didactico- pedagogic, îndeplinea şi activităţi obşteşti: preşedinte al comisiei de concurs, membru al senatului universitar, redactor asociat la
mai multe reviste şi culegeri ştiinţifice, membru al Adunării Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM ş.a.

Colegii de la catedră, facultate şi discipolii vorbesc foarte frumos despre Gh. Popa ca despre un om integru şi bun manager. În
preajma lui permanent sunt cei care doresc să afle adevărul despre evenimente sau situaţii neordinare. în familie, de asemenea, este preţuit
de către soţia Lucia, fiicele Doina şi Corina. Ceva mai târziu va auzi cuvinte de preţuire din partea ginerilor Ruslan şi Mihai, nepoţii Răzvan,
Cristi şi Lucian.

La 3 noiembrie 2010, profesorul universitar Gheorghe Popa devine al optulea rector al Universităţii bălţene, fiind primul ales pe cale
democratică la şedinţa Senatului. Acest eveniment constituia, la acel timp, o veritabilă istorie a spiritului românesc într-un Bălţi rusificat pe
parcursul anilor de către regimurile străine băştinaşilor şi năzuinţelor poporului.

Despre rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi foarte frumos îşi aminteşte Eliza Botezatu, profesor universitar, care menţiona:
„A-ţi aprecia discipolii înseamnă a-i ţine minte. Gheorghe Popa a fost un student inteligent şi harnic, bun de glume, dar şi cu simţul
responsabilităţii şi al demnităţii. Este în el o îmbinare fericită de fire mucalită şi de greutate, de atitudine serioasă faţă de oameni şi de viaţă.
Nu mă deranjează că s-a făcut lingvist, şi nu literat: un lingvist cu sensibilitate şi gândire de literat mi se pare a fi un specialist mai complet,
mai armonios, cu potenţial şi forţă lăuntrică...”.289

Nicolae Leahu scrie: „...Ca şi orice om adevărat, refuzând tonalitatea monocordă şi temperamentul liniar, Gheorghe Popa este o
personalitate ce nu poate fi surprinsă şi fixată într-o formulă schematică. Mediul universitar bălţean are, însă, în persoana Dumisale unul
dintre pilonii săi de rezistenţă. Pentru azi, pentru mâine, pentru atât timp cât discursul său intelectual va rămâne înscris în conştiinţa
învăţăceilor Domniei Sale”. 290

În pofida multor obligaţiuni de bază, Gh. Popa găsea timp pentru a exercita prin cumul funcţia de cercetător ştiinţific superior la
Universitatea de Stat „Alecu Russo” (1994-1996), iar mai târziu la Institutul de Lingvistică al AŞM (1995-2000). Domeniile cercetărilor ştiinţifice
erau axate pe cele mai prioritare probleme: lingvistica generală şi comparată, lexicologia, lexicografa, semantica şi gramatica. Pe parcursul
anilor a publicat peste 200 de lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv dicţionare, monografii, un manual. În cadrul Academiei de Ştiinţe a
participat la elaborarea „Dicţionarului derivativ al limbii române”, precum şi la pregătirea altor lucrări de valoare. Rezultatele cercetărilor
ştiinţifice au fost prezentate la numeroase foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A pregătit 7 doctoranzi şi 20 de masteranzi.



ION 
GAGIM

Cadru didactic, muzicolog cu potenţial ştiinţific psiho-educaţional şi filosofic, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice (2004), profesor universitar (2008), academician-
coordonator al Filialei Bălţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2010), membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Studii Pedagogice (Moscova), rector al
Universităţiide Stat „Alecu Russo” din Bălţi (2016). Membru al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Muzicienilor şi al Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova.

S-a născut la 31 mai 1954, în familia lui Tudor Gagim şi a Alexandrei Cocârţă, din satul Onişcani, raionul Călăraşi. În copilărie a primit o educaţie aleasă, în spiritul
respectului faţă de valorile general-umane, al dragostei pentru muncă şi cunoaştere largă a lumii înconjurătoare. Atât în familie, cât şi în localitatea de baştină muzica se
afla în „capul mesei”. Observând că este ataşat de muzica populară de copil, tata l-a dus la directorul Casei de Cultură din satul natal, unde avea să studieze acordeonul,
ceea ce i- a şi determinat preocupările ulterioare.

După ce absolveşte şcoala de 8 ani din satul natal, adolescentul Ion Gagim se înscrie la Şcoala Pedagogică, Secţia educaţie muzicală din Călăraşi, unde a însuşit
tainele tehnicii interpretative la diferite instrumente muzicale, preferând acordeonul. Fiind un tânăr studios, şi-a pus scopul să-şi continue studiile în domeniu. Aflând că la
Institutul Pedagogic din Bălţi începând cu anul 1975 se deschide o nouă facultate - cea de Pedagogie Muzicală, a depus documentele şi, susţinând examenele de
admitere cu brio, devine student. A fost numit şef al grupului de studenţi la noua specialitate îndrăgită.

La anul trei de studii la facultate, eminentul student se include în procesul de cercetare, treptat îndrăgeşte activitatea ştiinţifică, elaborând primele analize teoretice
din domeniul muzical. Pregătirea temeinică în cadrul universităţii i-a permis să ocupe funcţia de cadru didactic. Astfel, în anul 1980 finalizează studiile la facultate şi este
numit lector la Catedra de pregătire metodică şi instrumentală a profesorilor de muzică, concomitent fiind prodecan
(1980-1988), apoi decan (1988-2000) al Facultăţiide PedagogieMuzicalăa Institutului Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi.

În următoarea perioadă de activitate îmbină armonios procesul didactico- metodic şi organizatoric cu cel de cercetare. Continuă studiile prin doctorat sub
conducerea profesorului Olga Aprexin la Facultatea de Pedagogie Muzicală a Universităţii Pedagogice din Moscova, unde susţine teza de doctor în ştiinţe pedagogice
(1984). Mai mulţi ani la rând, Ion Gagim îndeplineşte funcţia de secretar ştiinţific al Senatului universitar (2000-2005), apoi şi pe cea de prorector pentru activitatea ştiinţifică
şi relaţii internaţionale (2005- 2010). în anii 2011-2015 Ion Gagim a deţinut funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, iar în 2016 este ales rector
al Universităţiide Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Printre activităţi adiacente vom menţiona exercitarea funcţiilor de: preşedinte şi membru al Consiliilor ştiinţifice specializate în mai multe instituţii universitare şi de
cercetare, preşedinte, membru al Seminarelor ştiinţifice de profil, referent oficial la un şir de teze de doctorat la domeniile: ştiinţe ale educaţiei şi studiul artelor, culturologie;
redactor-şef al revistei „Artă şi educaţie artistică”; membru al Colegiului ştiinţific redacţionalal revistei „Review of artistic education”, editată la Iaşi (din 2011).

Performanţele academice şi profesionale ale profesorului Ion Gagim: colaborator şi reprezentantul 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 colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice; conducător ştiinţific al Filialei Catedrei UNESCO Музыкальное искусство и образование din cadrul
Universităţii Pedagogice de Stat din Moscova (în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi); membru al comisiilor de specialitate (Iaşi), membru permanent al juriului
la festivaluri internaţionale (Sankt Petersburg, Moscova, Kiev) ş.a.

Activitatea multilaterală a profesorului universitar Ion Gagim a fost înalt apreciată la nivel internaţional: Diploma of excellence şi Premiul F.I.R. „Pentru întreaga
activitate în slujba muzicii”, în cadrul EUROINVENT 2014; Diploma of excellence şi Premiul F.I.R. „Pentru volumele Muzica, Experienţe metafizice, Gheorghe Mustea şi lumea
muzicii sale” în cadrul EUROINVENT 2014; Medalia EUROINVENT European Exhibition of Creativity and Innovation, Iaşi, România; medalia Universităţii de Arte
„George Enescu” din Iaşi „Pentru promovarea, afirmarea şi susţinerea artei, culturii şi educaţiei artistice” (2015); Medalia de Aur (European Exhibition of Creativity and
Innovation EUROINVENT-2014) pentru volumele Muzica, Experienţe metafizice, Gheorghe Mustea şi lumea muzicii sale”, Iaşi; Premiul Institutului Cultural Român pentru
monografia „Fenomenul muzical Gheorghe Mustea” (2016).

La nivel naţional, Ion Gagim a fost distins cu: titlul onorific Maestru în Artă; medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei; medalia „60 de ani ai
Academiei de Ştiinţe a Moldovei”; medalia „70 de ani ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei”; Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova; Diploma de Excelenţă a
Academiei de Ştiinţea Moldovei; Diploma Meritul Academic al ConsiliuluiNaţionalpentru Acreditare şi Atestare.

Conferenţiara universitară Margareta Tetelea menţionează: „Printre pedagogii muzicieni, Ion Gagim este cunoscut ca integrator al ştiinţei, culturii, pedagogiei,
spiritualităţii, fiind întemeietorul şi fondatorul unei baze teoretice psihopedagogice şi muzicale în domeniul educaţiei contemporane... Originalitatea viziunii lui Ion Gagim
asupra sunetului muzical trebuie căutatădincolo de răsunetulmultiplelor salepreocupări.. .”.299

Cercetătoarea Maria Şleahtiţchi îl caracteriza pe profesorul Ion Gagim astfel: „Este un om împătimit de muzică; cărţile Dânsului sunt mărturia grăitoare a acestei
patimi care este adevărata vocaţie a lui. Dumnealui reuşeşte să se apropie de interiorul său cumulând mai multe mijloace de deplasare cu studiile în domeniul
muzicologiei, al filosofiei şi, nu în ultimul rând, al religiilor. Preocupările lui prezintă interes şi stârnesc curiozitatea”.



BORIS
BOINCEAN

Specialist în domeniul disciplinelor agricole, cadru didactic, doctor habilitat în ştiinţe (1998), profesor universitar (2009), membru titular al
Academiei Internaţionale de Ecologie şi Securitate Vitală, Sankt Petersburg (1998).

S-a născut la 23 noiembrie 1954 în satul Vancicăuţi, raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi în familia lui Pavel Boincean, muncitor la
calea ferată. Mama lui a fost pedagog. De la părinţi a însuşit din copilărie atitudinea sinceră şi binevoitoare faţă de oameni. Anume în satul
natal din dulcea Bucovină a deprins pasiunea faţă de îndeletnicirea agrară. Aici îşi face studiile începătoare, după care învaţă la Colegiul
Agricol din satul Ţaul, Donduşeni (1969-1973). Ulterior îşi continuă studiile la Academia Agricolă „K.A. Timireazev” din Moscova (1973-1978). În
timpul anilor de studenţie Boris Boincean a demonstrat un deosebit interes faţă de aspectele privind menţinerea fertilităţii şi sănătăţii solului,
inclusiv posibilităţile de administrare a substanţelor organice.

După ce absolveşte, cu menţiune Academia Agricolă din Moscova, B. Boincean continuă studiile de doctorat (1979-1982), susţinând
teza de doctor în ştiinţe agricole (1982). Revine la baştină şi începe să activeze (1983) în calitate de colaborator ştiinţific la Institutul de
Cercetări Ştiinţifice pentru Culturile de Câmp „Selecţia” din Bălţi. În scurt timp devine secretar ştiinţific (1985-1990), apoi (din 1990) conduce
Secţia sisteme agricole a acestei instituţii. În anii 1993-1998 exercită funcţia de director-adjunct în problemele ştiinţei al ICŞCC „Selecţia”. În
anii 1999-2009 este director general al acestei instituţii.

Direcţia principală a cercetărilor dlui Boris Boincean o constituie studierea şi perfecţionarea continuă a conceptului de agricultură
ecologică. În 1998 susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe agricole şi tot în acel an este ales membru titular al Academiei Internaţionale de
Ecologie şi Securitate Vitală din Sankt Petersburg (Federaţia Rusă). Din anul 2004, profesorul Boris Boincean este ales în funcţia de şef al
Catedrei de tehnologie agricolă a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În 2009 obţine titlul de pro- fesor-cercetător în agricultură,
manifestând un interes deosebit faţă de gospodăriile fermierilor, sistemele de lucrare şi fertilizare în asolament.301

În anul 2005 Boris Boincean devine membru al Comitetului Naţional privind Agricultura Ecologică, fiind responsabil de programul de
cercetare în acest domeniu. în 2007 a audiat un curs de lecţii sub genericul: „Agricultura ecologică - principii şi practici” organizat de
Ministerul Afacerilor Externe şi Agriculturii din Israel. Cooperează intens cu savanţii în domeniu din mai multe ţări ale lumii, inclusiv Ucraina,
România, Italia, Franţa, Germania, Japonia, SUA ş.a. în anii 1993-1998 a fost membru al Consiliului de Directori ai Asociaţiei Mondiale a
Agriculturii Durabile.

În anii ’90 s-a aflat la stagii la Şcoala Superioară de Management în Agricultură de pe lângă Academia Agricolă „K.A. Timireazev” din
Moscova; în 1995-1996 a făcut un stagiu de patru luni pe probleme de agricultură ecologică în SUA. în 2001, efectuează un stagiu de
cercetare la Staţiunea Experimentală Rothamsted din Marea Britanie.

Boris Boincean a participat activ la elaborarea altor proiecte de cercetare internaţională, printre care: proiectul moldo-american
privind tehnologiile avansate în agricultură şi protecţia mediului înconjurător (1996-1997); proiectul internaţional Alter-Energy în colaborare
cu Universitatea Udine din Italia şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Iones- cu” de la Bârlad, România.

Este laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe din Moldova pentru cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică (2004); a fost decorat cu medalia
„140 de ani ai Universităţii Agrare de Stat K.A. Timireazev” din Moscova (2005). în 2007 a obţinut Medalia de Argint a Agenţiei de Stat pentru
Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova. Rezultatele cercetărilor sale Boris Boincean în repetate rânduri le-a prezentat şi la alte foruri
ştiinţifice, iar abordările teoretice şi recomandările metodice au fost publicate în cele peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv în numeroase
monografii preţioase pentru ştiinţa agrară.

Boris Boincean este unul dintre pionierii agriculturii ecologice din Republica Moldova, el promovează insistent ideea agriculturii durabile
începând cu anii '80. Reuşeşte să îmbine cercetările ştiinţifice cu activitatea didactică la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.



ELENA 
HARCONIŢA

Bibliotecară, publicistă, traducătoare, manager iscusit, profesionist de excepţie, dotată cu cunoştinţe multilaterale, directoare a
Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” (din 2001).

S-a născut la 15 martie 1955 în oraşul Bălţi. Învaţă la Şcoala Feroviară din cartierul Slobozia. A terminat Facultatea de Biblioteconomie şi
Bibliografie a Universităţii de Stat din Chişinău, apoi a parcurs toate treptele funcţionale de serviciu (bibliotecar, apoi 17 ani în funcţia de şefa
a secţiei metodice, director-adjunct timp de 8 ani) şi a acumulat o practica bogată, lucrând alături de directoarea Faina Tlehuci.Chiar de la
începutul directoratului E. Harconiţă şi-a trasat două obiective strategice: să menţină faima bibliotecii la nivelul predecesoarei sale şi să
dirijeze activitatea spre noi realizări. Şi a reuşit. Ba mai mult, fiind în fruntea unui colectiv destul de mare, ea rămâne binevoitoare, receptivă şi
cu o principialitate sănătoasă, ceea ce favorizează conlucrărilede serviciu. A reuşit să menţină faima bună a bibliotecii.

Fiind profesionistă cu spirit contemporan, Elena Harconiţă era în permanentă căutare a noilor metode de păstrare şi conservare a
colecţiilor, considerând că misiunea esenţială a unei biblioteci constă în accesibilitatea procesului de organizare a conservării
documentelor şi tezaurului bibliotecii, pentru a le lăsa în starea cea mai bună viitoarelor generaţii. Cu câtă grijă atenţiona tinerii angajaţi că
tratamentele de conservare reprezintă un ansamblu de măsuri profilactice de păstrare a materialului de bibliotecă în stare bună şi de
prelungire a vieţii fiecărui document, de protejare de deteriorări mecanice.

Graţie capacităţilor sale profesionale, dna E. Harconiţă s-a încadrat şi în lucrul pedagogic cu studenţii. Este lector superior la Catedra
literatura română şi universală. A semnat circa 200 de articole ştiinţifice. Autor, redactor responsabil, coordonator, prefaţator a peste 30 de
publicaţii (monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, ghiduri etc.).

Competenţa profesională îi permite să promoveze buna activitate a întregului colectiv, având următoarea misiune: „Satisfacerea
necesităţilor de pregătire profesională, cercetare ştiinţifică, educaţie culturală a membrilor comunităţii universitare şi şcolare prin
dezvoltarea şi valorificarea bazei documentare şi de informaţii relevante, facilitarea accesului rapid la diverse surse de informare (proprii şi
externe), dezvoltarea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor modeme şi formarea culturii informaţionale a utilizatorilor”.

Biblioteca oferă acces la o colecţie cu caracter enciclopedic în 42 de limbi şi la o bogată infrastructură informaţională. Îîn cele 14
subdiviziuni (centre) ale ei (Mediateca, Serviciul de referinţe, Punctul de Informare a Consiliului Europei ş.a.) activează cu dăruire circa 80 de
colaboratori, devotaţi instituţiei. în ultimii ani, alături de dna E. Harconiţă, câteva generaţii de bibliotecari fac faţă universităţii bălţene,
printre care: Lina Mihăluţă, Valentina Topală, Elena Stratan, Elena Scurtu, Silvia Cioban, Anişoara Naghrneac, Lucia Zadiraico, Igor Afatin,
Elena Cristian, Ludmila Railean, Maria Fotescu ş.a.

În structura bibliotecii bălţene sunt integrate: Centrul de Documentare al Organizaţiei Naţiunilor Unite (din 2001), Filiala Institutului
„Goethe” din Bucureşti (2003); Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei (2007). De o valoare incontestabilă sunt Fondul Depozitului
Legal Naţional, Fondul Wilhelmi, Fondul AGEPI, Fondul Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala ,,C. Negri ” din Galaţi, Fondul Revistelor Ştiinţifice ale
Proiectului JDP - New York , Fondul Universităţii Fresno din Carolina de Nord ş.a., care adaugă o importantă plusvaloare ofertei
informaţionale.

Meritele dnei E. Harconiţă au fost apreciate cu distincţii guvernamentale: titlul onorific „Om Emerit” (2010), medalia „Mihai Eminescu”
(2005); Diploma Guvernului de gradul I (2008); Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului (2005, 2006); Diploma ABRM, Medalia
comemorativă „Alecu Russo” (2005); Premiul I la Concursul AGEPI „Biblioteca - partener în promovarea proprietăţii intelectuale” (2006); Omul
Lunii pe site-ul Bibliotecii Naţionale (2010); deţinătoare a premiilor şi diplomelor în cadrul concursurilor naţionale: Cel mai bun bibliotecar al
anului (1993, 1999); Cea mai bună lucrare în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării (2005- 2010); premiul Gazetei Bibliotecarului (2005,
2007); Diploma de excelenţă a Universităţii, Diploma din partea Primăriei mun. Bălţi. Pe bună dreptate doamna director E. Harconiţă este un
profesionist de marcă, fără a dispune de grade ştiinţifice, pe care, cu siguranţă, le-ar merita.



PAVEL 
TOPALĂ

Inginer-tehnolog, cadru didactic, doctor habilitat în ştiinţe tehnice (2005), profesor universitar (2009), membru al Asambleei Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, membru al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

S-a născut la 15 iulie 1958 într-o familie de agricultori din satul Abaclia, raionul Basarabeasca. Învaţă la şcoala de 8 ani, apoi la şcoala
medie din satul natal, pe care o absolveşte cu rezultate excepţionale în anul 1975. Se înscrie la Facultatea de Discipline Tehnice Generale a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, pe care o absolveşte, cu menţiune, în anul 1980. Timp de două luni activează în calitate de
profesor de fizică în şcoala medie din satul Ilenuţă, raionul Făleşti, apoi urmează (1980-1982) serviciul militar.

După demobilizarea din armata sovietică îşi începe activitatea didactică
în calitate de asistent la Catedra discipline tehnice generale la Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, unde trece toate

treptele ierarhice respective. În anii 1983-1985 îşi continuă activitatea la Catedra metoda predării muncii, după care este doctorand (1985-
1988) la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, lucrând la aceeaşi catedră (1988-1994).

În anul 1994, prin concurs, Pavel Topală se transferă în calitate de lector superior la Catedra tehnologii de instruire şi producere, ca
ulterior (2003-2009) să deţină funcţia de şef al Catedrei de tehnică şi tehnologii. în anul 2010 este numit în funcţia de director al Centrului
Universitar „Nanotehnologii de rezonanţă”, concomitent (2010-2013) fiind decan al Facultăţii de Ştiinţe Reale, iar din 2013 este decan al
Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului a USARB. Pe parcursul activităţii sale, profesorul universitar Pavel Topală a predat mai
multe cursuri speciale: „Geometria descriptivă”; „Tehnologia materialelor”; „Aşchierea materialelor”; „Maşini-unelte şi scule”; „Tehnologii
neconvenţionale” şi „Studiul materialelor”.

Este autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice, deţinător a cinci medalii de aur şi două de argint, a fost destins cu mai multe diplome la
saloane, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A publicat cursuri didactice şi un vast îndrumar de proiectare. A
educat cadre de înaltă calificare, inclusiv 53 de licenţiaţi, 16 masteranzi, a fost conducător a peste 10 teze de doctorat. A realizat 14
proiecte de cercetare, a fondat Şcoala Doctorală de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi.

De menţionat că Pavel Topală a fost primul câştigător şi coordonator, la nivel naţional, al unui proiect ştiinţific din cadrul Programului
European CEEPUS III şi unul din fondatorii Centrului Ştiinţifico-Didactic Interuniversitar la Universitatea Tehnică din Moldova şi Universitatea de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Valeriu Abramciuc spune cuvinte frumoase despre colegul de lucru şi de facultate, cu care au studenţit în aceeaşi perioadă.
Activităţile lui didactice şi de cercetare se îmbină armonios cu cele de inventică. Despre succesele în domeniul ştiinţei ne vorbesc patentele
şi brevetele de invenţie, precum şi medaliile obţinute la mai multe expoziţii şi saloane. Pavel Topală, fiind un bun organizator şi un manager
competent, posedând o capacitate de muncă notorie şi fermitate în soluţionarea celor mai complicate probleme, în acelaşi timp este
generos cu studenţii, promovează activ tehnologiile modeme de instruire în cadrul cursului.309

Cunoscutul savant de la Universitatea Tehnică din Moldova Valeriu Dul- gheru îl consideră pe profesorul Pavel Topală un pilon al
învăţământului real în „Capitala de Nord”, oraşul Bălţi, un om împlinit, stimat de cei pe care i-a ajutat şi i-a îndrumat să-şi pregătească şi să
susţină doctoratele, inclusiv de cei pe care i-a educat pe parcursul celor peste 30 de ani de activitate profesorală universitară. Cei care l-au
cunoscut cu mulţi ani în urmă menţionează că profesoml Pavel Topală a rămas acelaşi: întotdeauna binevoitor, amabil, cu un surâs blând
nelipsit pe buze.

Academicianul Ion Tighineanu susţine că abilitatea cu care Pavel Topală prezintă rezultatele sale ştiinţifice ne demonstrează
profunzimea cunoştinţelor sale în domeniile în care activează. Este acela care a impulsionat esenţial dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice la
Bălţi şi a fructificat majoritatea posibilităţilor de a pune în valoare atât propriile rezultate, cât şi pe cele ale colegilor săi. Este un traseu
parcurs cu multă dăruire şi perseverenţă, un strălucit exemplu de afirmare profesională şi de cucerire a culmilor.

Cea mai recentă informaţie despre succesul acestui om de ştiinţă o găsim în săptămânalul „Făclia”: „Două echipe de inventatori de la
Universitatea bălţeană au obţinut şapte medalii de aur la Salonul Internaţional de Inventică INVENTICĂ 2017 (Iaşi), dintre care patru îi aparţin
echipei conduse de profesorul universitar Pavel Topală”


