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Ion Moldovanu e un gânditor de frunte. Şi o 
frunte de gânditor. 

Ştie ce vrea, vrea ce ştie. 
Spune ce gândeşte, gândeşte ce spune. 
Totodeauna acelaşi, şi mereu altul.
Când stai de vorbă cu el, parcă ai răsfoi o 

enciclopedie. 
L-aş compara mai degrabă cu un geolog al 

metafizicii care face săpături în idei. Când dă 
de câte un filon de aur din adâncuri ţi-l pune la 
dispoziţie, plin de modestie şi tact, ca şi cum nu 
a făcut decât să-ţi ofere ceea ce-ţi aparţine. 

Te impresionează mai ales cunoştinţele du-
misale dinafara medicinei. 

Ca şi medicii lui Zamolxe, înainte de a trata 
rănile timpului, el le tratează pe cele ale sufle-
tului. Cârpeşte aure, înjgheabă punţi prăbuşite 
între semeni, restabileşte încrederi, zideşte re-
laţii umane. 

Gândiţi pozitiv!, îşi îndeamnă el semenii. 
Deznădejdea e pentru savant cel mai mare pă-
cat. De aici, crede el, vine îmbolnăvirea. Ca şi 
Aristotel care găsea fericirea un rezultat al mai 
multor obişnuinţe, Ion Moldovanu o crede o 
stare de spirit. Şi dânsul munceşte, cu tot ce ştie, 
cu tot ce realizează, la a o crea. 

Om cu vaste lecturi, respectat în Occident, 
citat de personalităţi notorii în domeniu, apre-

ciat în lume, dar şi Acasă, Ion Moldovanu, unul 
dintre cei mai de seamă savanţi contemporani, e 
prietenul scriitorilor şi artiştilor. 

Îl cunosc demult, de la seratele Cenaclului 
„Dialog”: se strecura în sală, ca să asculte po-
ezie. 

Mai apoi l-am întâlnit în săli de concerte, la 
expoziţii de pictură, la lansări de carte. 

„Ca să se energizeze”, îmi spunea el de mul-
te ori. Dar, de fapt, ca să energizeze. 

Acesta e Ion Moldovanu, contemporanul 
nostru, omul cu virtuţi de radar şi dătător de tă-
rii.

Nicolae DABIJA

Un cuvânt bun despre un apropiat al sufletului meu

Un Sigmund Freud 
al Republicii 

Moldova
19 mai 2007. Mă sună telefonul. Ridic receptorul, ca de la celălalt capăt 

al firului să aud o voce cunoscută: – Noroc, Ioane! Ce faci? – Ce să fac?! 
Ordine-n hârtii, ca orice birocrat. Da tu cu ce te mai ocupi? – Şi eu cu hâr-
tiile, ca orice om de ştiinţă. – Foarte bine, ştiinţa este un domeniu de studiu 
concret şi se merită să te porăieşti cu hârtiile. – Aşa-i, azi la putere-s hârti-
ile, ei, dar fiecare cu ale lui. Apropo, Ion Moldovanu te sună. Ce faci mai 
spre seară? Ai putea găsi vreo două ore libere? – Te-am recunoscut, Ioane. 
Sigur că găsesc, dar ce eveniment este, ca să ştiu cum să vin pregătit? – La 
Biblioteca „Ion Creangă” discutăm o carte de psihanaliză şi-aş vrea să iei 
parte şi tu şi ca medic, şi ca scriitor. – Mulţumesc, Ioane, la 16 şi 59 de mi-
nute ne vedem la bibliotecă. Asta a fost discuţia mea telefonică acum şase 
ani şi mai bine cu distinsul savant, doctorul habilitat în medicină, pro-
fesorul universitar al Catedrei de neurologie a Universităţii de Medici-
nă şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, bunul meu coleg de breaslă şi 
prieten Ion Moldovanu, actualmente director general al Institutului de 
Neurologie şi Neurochirurgie. Am dat curs invitaţiei, ca la ora respectivă 
să-l invit şi pe confratele meu epigramist Ion Diviza să mergem împreună 
la Biblioteca „Ion Creangă”, unde profesorul Ion Moldovanu şi-a adunat 
discipolii ca să discute aspectele medicale şi psihologice abordate în cartea 
lansată. Eu cu Ion Diviza am pregătit şi-un set de epigrame ca să le citim, 
dar nu ne-a fost dat, căci discuţiile în jurul cărţii au luat cu totul altă întorsă-
tură spre deosebire de lansările de carte beletristică din cadrul cenaclurilor 
literare. Atunci mi-a fost dat să-l văd pe bunul meu coleg de medicină Ion 
Moldovanu într-o altă ipostază decât cea de la masa de birou sau tribuna 
de lector. Dumnealui, care a făcut ca nimeni altul o şcoală destul de bună 
la Academia Medicală din Moscova „I.M. Secenov”, la universităţile şi 
clinicile medicale de profil din Paris, Grenoble, Lille, Prémontré şi Ma-
lestroit, Franţa, şi Clinica Mayo Scottsdale din Statele Unite ale Americii, 
studiind şi promovând cunoştinţele vaste în domeniul analizei psihologice 
şi somatice a funcţiei creierului, sistemului nervos uman în ansamblu, a 
insistat în acea seară de polemică să discute altfel cu discipolii şi invitaţii 
săi, evitând tradiţionalismul şi formalismul de dragul protocolului. Das-

călul a impus învăţăceilor exprimarea proprie a 
gândirii, a analizei faptelor concrete ale eroilor şi 
circumstanţelor obişnuite şi celor imprevizibile. 
Acelaşi lucru mi-a fost dat să-l observ şi-n ca-
drul discuţiilor profesorului Ion Moldovanu cu 
pacientul. Dumnealui discută de la egal la egal 
cu pacientul, descosându-i subtilităţile pe care 
le nutreşte în interior şi nu totdeauna îi este co-
mod să le expună. Profesorul Ion Moldovanu nu 
te va întreba deodată: Ce te doare?, dar va căuta 
să ştie unde locuieşti, cum şi în ce condiţii locu-
ieşti, ce oameni te-nconjoară, cum reacţionezi la 
vorbe şi fapte deşănţate, la unele conflicte create 
artificial, la evenimentele sociale şi politice; pe 
dumnealui îl va interesa şi viaţa personală, şi ac-
tivitatea profesională, care luate în ansamblu pot 
conduce la dereglarea funcţiei unui organ şi de-
termina începutul unei boli. Apoi profesorul va 
trece şi la examinarea propriu-zisă a pacientului, 
începând cu simptomele şi reflexele respective 

şi terminând cu consolarea prescrisă şi cu unele remedii medicamentoa-
se şi, evident, cu sfaturi înţelepte, ce vor contribui la tratarea eficientă a 
omului. Putem afirma cu certitudine că odată cu venirea doctorului Ion 
Moldovanu în cadrul instituţiilor medicale din ţara noastră au fost puse 
bazele unei noi gândiri medicale, unui nou comportament: medic-pacient-
bolnav-medic. Fondând Societatea de Psihanaliză şi Psihosomatică din Re-
publica Moldova şi conducând-o cu brio, profesorul Ion Moldovanu a şi 
creat o nouă Şcoală de gândire medicală, care ar putea servi drept exemplu 
bun de urmat şi pentru alte Societăţi medicale, care vin să perfecţioneze şi 
măiestria profesională a doctorului, dar şi vindecarea eficace a bolnavului, 
întremării sănătăţii societăţii, ce ne înconjoară. Activitatea prodigioasă de 
savant profesorul universitar Ion Moldovanu astăzi o îmbină cu succes şi 
cu cea managerială de director general al Institutului de Neurologie şi 
Neurochirurgie, ceea ce nu-l împiedică să meargă şi la unele manifestări 
culturale, onorând publicul şi cu prezenţa sa şi cu sfaturile preţioase de care 
are nevoie orice om care gândeşte şi făureşte sănătos. Odată, în biroul pro-
fesorului i-am replicat, că, uite, se fac transplanturi de rinichi, piele, ficat, 
dar de crier nici vorbă, la care bunul meu coleg şi prieten Ion Moldovanu cu 
umorul care-l caracterizează îmi răspunde fără ezitare: Da, deocamdată nu 
se face transplant de creier, în schimb, cu efect se fac spălări de creier! Ce 
putem să-i răspundem distinsului nostru doctor neurolog?! Să se facă, dacă 
este în folosul sănătăţii omului, căci cine nu şi-ar dori un creier curat ca să 
gândească sănătos şi normal. Şi-apoi se ştie, cum gândeşti, aşa şi trăieşti. 
Profesorul Ion Moldovanu te îndeamnă să gândeşti sănătos, creştineşte, cu 
dragoste de viaţă, cu dragoste şi credinţă în Bunul nostru Dumnezeu! Ce 
poate fi mai de folos ca povaţa şi aportul personal a unui doctor creştin!

Ion CUZUIOC, 
medic şi scriitor

Aşa l-aş caracteriza eu pe colegul şi prietenul 
meu Ion Moldovanu, doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, director general al Institutului 
de Neurologie şi Neurochirurgie.

Din şcoală era pasionat de ştiinţă - îndeletnicire 
umană ce poate răspunde la întrebările dificile, ex-
plica fenomenele misterioase, cum este de exemplu 
hipnoza, de care elevul Ion Moldovanu era fascinat.

A simţit vocaţia puternică spre tot ce e legat 
de fiinţa umană şi a intrat în anul 1966 la medici-
nă. Aici, cum e şi natural, îşi schimbă preferinţele 
în materie de viitoarea specialitate pe parcursul 
a şase ani de studii. La început se gândea la der-
matologie (ştiinţa despre bolile pielii), deoarece 
(motivul este interesant!), după părerea lui, ramura 
această a medicinei era insuficient studiată. Apoi, 
însă, persistenta atracţie de fenomenul hipnozei îl 
aduce în anul trei de facultate la cercul de psihia-
trie (NB, psihiatria se studiază în anul cinci al cur-
riculumului medical). Atunci studentul medicinist 
Ion Moldovanu citeşte absolut toată literatura dis-
ponibilă în biblioteca universitară şi cea naţiona-
lă la compartimentul hipnozei. Concomitent face 
lecturi serioase extracurriculare în psihologie, do-
meniu insuficient prezentat pe atunci în programul 
de studii la medicină. Vine anul patru de facultate, 
când viitorul medic Ion Moldovanu face alegerea 
decisivă de a se consacra neurologiei. Este iarăşi 
interesant motivul acestei decizii: în examinarea 
bolnavului neurologic în afară de anamneză (da-
tele clinice obţinute în urma discuţiei cu bolnavul) 
există şi un control specific neurologic obiectiv, 
care poate fi procesat ştiinţific. A urmat cercul şti-
inţific studenţesc pe lângă Catedra de neurologie şi 
prima publicaţie ştiinţifică în anul cinci de studii. 
La absolvirea facultăţii traseul vieţii profesionale a 
tânărului medic Ion Moldovanu deja se conturase: 
era ferm convins că se va face neurolog şi că se 
va consacra ştiinţei. Nici serviciul militar obliga-
toriu în calitate de ofiţer pe atunci de doi ani nu 
i-a schimbat vectorul ştiinţific urmat de lecturi se-
rioase în neurologie şi studiu aprofundat al limbii 
engleze, cu luarea examenului de candidat (docto-
rat) la această disciplină,dar şi la filosofie chiar în 
timpul serviciului militar.

După întoarcere profesează în calitate de neu-
rolog la Bălţi, unde are norocul de a conlucra cu 
o echipă de medici experimentaţi şi creativi (neu-
rologii, doctori în medicină I. Faverman, M. Şor, 
S.Tenembaum şi alţii), ce reprezentau o adevăra-
tă elită medicală a Bălţiului de atunci. Abordarea 
ştiinţifică a fiecărui caz clinic mai complicat era o 
obişnuinţă în acest colectiv de medici cultivaţi şi 
performanţi. Tot aici a avut prilejul de a acumula 
o experinţă vastă în urgenţele neurologice, intere-
sându-l mai ales cazurile nestandarte, neobişnuite, 
misterioase chiar. 

În anul 1977 se transferă la spitalul Direcţiei 
a Patra din Chilinău. Lucrează ca neurolog prac-
tic dar trăsătura inerentă a curiozităţii şi spiritul 
neobosit de cercetător îi duce gândul la activitatea 
ştiinţifică mai profundă, ce se putea realiza doar 
în cadrul unei doctoranturi în centrele ştiinţifice 
bine cunoscute din fosta Uniune Sovietică. Chiar 
din primii ani de activitate profesională el ştia deja 
ce probleme clinice îl interesează – patologia sis-
temului nervos vegetativ – cine este lider în acest 
domeniu. Un coleg şi prieten de facultate, Grigore 
Bivol, aflat pe atunci la doctorantură la Moscova, 
acum profesor universitar, şef de catedră la USMF 

„Nicolae Testemiţanu”, i-a ajutat să-l contacteze 
pe profesorului Alexandru Vein, conducătorul unei 
şcoli ştiinţifice, vestită în fosta URSS prin aborda-
rea ştiinţifică profundă a unor patologii neurologice 
mai complicate şi uneori chiar neclare. 

Perioada anilor 1980-1991 petrecută la Mos-
cova a fost pentru Ion Moldovanu o perioadă de 
devenire ca savant. Face cele mai profunde lecturi 
în neurologie, psihologie şi filosofie. Este fascinat 
de concepţiile şi teoriile fundamentale nu numai în 
neurologie dar şi în alte domenii medicale şi non 
medicale, dar conexe cu neurologia. Interesul său 
era nu numai strict teoretic, dar şi în strânsă legătură 
cu experienţa clinică cotidiană. Mottoul tânărului 
savant devine celebrul postulat al unui cunoscut 
savant german Gustav Kirchhoff, care se pare că a 
rezolvat permanenta dilemă şi dispută între teorie şi 
practică în folosul teoriei „bune”: „Nu este nimic 
mai practic decât o teorie bună”, afirma savantul. 

Dă dovadă de o capacitate de muncă enormă 
abordând foarte larg problemele neurologiei prac-
tice prin studii vaste pluridisciplinare. Timp de opt 
ani participă activ într-un program ce reunea sa-
vanţi medici, psihologi şi filosofi in efortul lor de a 
studia „fenomenul omului”. Era pasionat de ideea 
studiului pluridisciplinar al omului, fiind convins 
pe bună dreptate, că numai cu efortul comun a mai 
multor specialişti la hotarul a mai multe ştiinţe, ce 
studiază omul în integritatea sa se poate ajunse la o 
cunoaştere nouă cu rezultate practice concrete. La 
locul său de muncă în specialitatea de bază – clini-
ca neurologică a Institutului Nr. 1 de Medicină din 
Moscova „I.M. Secenov” devine un lider adevărat 
în domeniul studiului ştiinţific al patologiilor neu-
rologice legate de mai multe fenomene complexe 
neuro-psiho-fiziologice. Conduce un grup de 10 
oameni ce investigau problemele patologiei siste-
mului nervos vegetativ, durerii, tulburărilor funcţi-
onale ale respiraţiei. Rezultatele obţinute de grupul 
acesta erau considerate un veritabil succes de că-
tre conducătorul clinicii academicianul Alexandru 
Vein şi colaboratorii săi: 9 teze de candidat (doctor) 
în ştiinţe medicale susţinute, două monografii de 
valoare citate şi până acum de sute de cercetători, 
zeci de alte publicaţii, valoarea cărora era dovedi-
tă prin faptul că ele erau incluse în programele de 
pregătire a specialiştilor prin doctorat. Savantul Ion 
Moldovanu creează adevărate „perle ştiinţifice” în 
domeniul său, cum este monografia „Hiperventila-
ţia neurogenă” (1988) care a rămas un bestseller 
adevărat şi până în zilele noastre, sau în domenii-
le pluridisciplinare, cum sunt articolele „Modelele 
culturologice a reglării funcţiei respiratorii şi une-
le perspective ale psihosomaticii” (1991), precum 
şi o lucrare inedită „ Specificul interacţiunii dintre 
emisferile creierului în procesul creaţiei. Principiul 
metaforei” (1987).

Un savant neurolog deja bine format, care şi-a 
propus să studieze creierul uman, conexiunile cre-
ier-corp şi psihic-creier-corp, nu putea să nu ajungă 
la un moment dat la psihanaliză – ştiinţă pe cât de 
bine dezvoltată în Europa occidentală şi SUA, pa 
atât de frânată şi ignorată în fosta URSS. Începând 
cu 1991, proaspătul doctor habilitat în neurologie 
Ion Moldovanu face un stagiu de 2 ani la Depar-
tamentul de psihanaliză al Universităţii Paris VIII, 
obţinând şi competenţa de psihanalist. Urmând 
conceptul propriu de necesitatea strânsei cone-
xiuni a studiilor teoretice cu practica neurologică 
cotidiană, concomitent constituie o echipă de cer-

cetători ce realizează un proiect INSERM (Institu-
tul Naţional de Sănătate şi Cercetări Medicale din 
Franţa) aplicat şi câştigat de el însuşi. Această ac-
tivitate ştiinţifico-practică se desfăşoară în Spitalul 
din Prémontré împreună cu cunoscutul psihiatru şi 
psihanalist Roland Broca în conlucrare cu vestitul 
Centru Neurologic Salpétrière din Paris, avându-l 
consultant pe profesorul Yves Ajid, expert interna-
ţional în patologia mişcărilor involuntare. Foloseş-
te orice posibilitate pentru a-şi lărgi şi aprofunda 
cunoştinţele în domeniile conexe, frecventând 
prelegerile din spaţiile filosofiei fenomenologice, 
hermeneuticii, dar şi fenomenologiei corporalităţii 
la Şcoala Normală din Paris a diferiţilor filozofi de 
marcă, inclusiv ţinute de profesorul Paul Ricoeur 
– ofertă aranjată de prietenul său din Paris, actual-
mente vestitul profesor de filosofie Marc Crepon. 
Abordarea nestandardă şi inovatoare în cercetarea 
unor probleme ale neurologiei teoretice şi aplicati-
ve de care a dat dovadă doctorul Ion Moldovanu în 
timpul stagiului din Paris s-a soldat cu câteva publi-
caţii prestigioase, participări la conferinţe internaţi-
onale pluridisciplinare, invitaţii pentru publicaţii în 
reviste recunoscute pe plan internaţional.

Au început să apară şi oferte de lucru în labo-
ratoarele de avangardă în domeniu. Doctorul Ion 
Moldovanu însă hotărăşte să accepte oferta pro-
fesorului Leonid Cobâleanschi, pe atunci rector al 
Universităţii de Medicină din Chişinău, şi in 1994 
se întoarce în Moldova. Fondează în acelaşi an la-
boratorul de neurologie funcţională în clinica uni-
versitară de neurologie, în cadrul căruia dezvoltă 
împreună cu profesorul V. Vovc un concept nou de 
abordare a problemelor neurologiei practice – con-
ceptul neurologiei funcţionale, publicat în revista 
internaţională „Functional Neurology” în 1998. 
Esenţa inovatoare a conceptului dat este analiza 
profundă şi multilaterală din punct de vedere func-
ţional a unor fenomene şi boli neurologice, ce nu 
au o cauză organică, morfologică bine determinată. 
Această abordare deschide perspective noi în dia-
gnostic şi tratament a unui şir de boli insuficient 
diagnosticate şi tratate în trecut. 

Abordarea pluridisciplinară, atât de specifică şi 
aproape profesorului universitar Ion Moldovanu, se 
manifestă pe deplin în activitatea ulterioară. Orga-
nizează un grup de lucru în domeniul neuroştiinţe-
lor cu participarea neurologilor, fiziologilor, ingi-
nerilor, fizicienilor şi chiar a matematicienilor. Din 
timpurile acelea colaborez şi eu cu profesorul uni-
versitar Ion Moldovanu. Mărturisesc că este o cola-
borare deosebit de fructuoasă şi agreabilă. Omul şi 
profesorul universitar Ion Moldovanu este un inter-
locutor erudit, cu o vastă cultură generală, pasionat 
de tot ce e valoros din punct de vedere a cunoaşterii 
în general şi a cunoaşterii omului în special. Din 
iniţiativa şi nemijlocita participare a Domniei Sale 
s-au realizat şi se realizează un şir de proiecte naţi-
onale şi internaţionale în domeniul neurologiei şi al 
specialităţilor medicale conexe. 

A fondat şi conduce Asociaţia de Psihanaliză 
din Republica Moldova, asigurând în primii ani 
după fondare editarea primei reviste de cultură 
psihanalitică din ţara noastră „Reverberaţii”. Da-
torită neobositului spirit de promovare a noului, 
performanţelor în toate sferele de existenţă umană, 
inclusiv în schimbarea mentalităţii depăşite, speci-
aliştii în domeniu, dar şi publicul larg interesat de 
psihanaliză din Republica Moldova a avut prilejul 
să asculte prelegerile „stelelor” psihanalizei france-

ze Colette Soler, Marc Strauss şi Roland Broca. Pot 
afirma cu certitudine că începuturile psihanalizei 
profesioniste şi ştiinţifice în ţara noastră sunt legate 
de numele profesorului universitar Ion Moldovanu.

O altă reuşită a doctorului Ion Moldovanu este 
deschiderea în 2010 a Centrului Naţional de Cefa-
lee şi Tulburări Vegetative. Această subdiviziune a 
clinicii neurologice a devenit în scurt timp un cen-
tru de competenţă înaltă în diagnosticarea şi trata-
mentul cefaleelor de diferită origine, şi mai ales a 
migrenelor cronice devastatoare. În privinţa migre-
nelor s-a făcut o adevărată revoluţie, deoarece până 
la dezvoltarea de către profesorul universitar Ion 
Moldovanu a competenţelor necesare la specialiştii 
neurologi din republică, procentul de eşecuri dia-
gnostice în această patologie atingea 95 la sută. În 
cadrul centrului menţionat s-au realizat două pro-
iecte internaţionale şi unul naţional cu un impact 
substanţial ştiinţific şi practic. Recent am lansat 
împreună un Centrul de Medicină a Somnului, do-
meniu ce necesită o dezvoltare în cadrul sistemului 
de ocrotire a sănătăţii din republică. 

Savantul şi medicul Ion Moldovanu este şi un 
bun dascăl al studenţilor, rezidenţilor şi doctoranzi-
lor de la USMF „Nicolae Testemiţeanu”. Cursurile 
Domniei Sale se bucură de un succes constant la 
mai multe generaţii de tineri studioşi. Este un izvor 
nesecat al temelor pentru teze de licenţă şi doctorat. 
Profesorul Ion Moldovanu are un dar deosebit de a 
trezi la studenţi interesul viu faţă de cercetarea şti-
inţifică, dovadă fiind numărul impresionant de teze 
de licenţă susţinute sub conducerea Domniei Sale. 
Cei mai performanţi din foştii studenţi alcătuiesc 
cohorta doctorilor în medicină îndrumaţi de profe-
sorul universitar Ion Moldovanu. 

Ajuns acum la cei 65 de ani, Ion Moldovanu se 
poate considera un om împlinit, deoarece şi-a realizat 
marele vis al tinereţii de a deveni savant. Consider că 
colegul şi prietenul meu Ion Moldovanu a devenit un 
adevărat savant în deplinul înţeles al cuvântului, nu 
numai datorită faptului că a realizat şi a publicat peste 
350 de lucrări ştiinţifice (inclusiv articole, monogra-
fii, manuale), dar mai ales prin faptul că a considerat 
şi consideră ştiinţa, în contextul activităţii medicale, 
o prioritate fundamentală a vieţii sale.

La mulţi ani, dragă prietene! Fie ca în anii ce 
urmează să te ştiu tot aşa de entuziasmat şi de fas-
cinat de procesul infinit al cunoaşterii! 

Victor VOVC,
profesor universitar

CEL CarE înfruntă infinituL CunoaştErii

omuL Cu virtuţi dE radar

uLim: institutul Confucius a obţinut Premiul de Excelenţă la Beijing
«Confucius Institute Individual Performance Excellence Award»

Institutului Confucius din cadrul ULIM 
i-a fost decernat Premiul de Excelenţă în ca-
drul celei de-a VIII -a Conferinţe Internaţi-
onale a Institutelor Confucius. Evenimentul 
a avut loc în zilele de 7-8 decembrie 2013, 
la Centrul Naţional de Congrese din Beijing. 
Cu această ocazie, comunitatea academi-
că a Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova adresează colaboratorilor acestui 
institut cele mai sincere felicitări. Premiul 
pentru Excelenţă reprezintă recunoaşterea 
Institutului Confucius din cadrul ULIM ca 
fiind un centru performant – model de bune 
practici în lume. Activitatea sa prodigioasă 
şi eficientă a fost apreciată la cel mai înalt 
nivel de către Conducerea Sediului General 
al Institutelor Confucius, Hanban. 

La eveniment au participat reprezen-
tanţi a peste 500 de Institute Confucius şi 
Centre de Limbă şi Cultură Chineză, rectori 
şi vicerectori ai centrelor universitare din 
întreaga lume, pe lângă care funcţionează aceste 
institute. În capitala Chinei se organizează anual 
astfel de conferinţe, pentru a face o radiografie a 
activităţii Institutelor Confucius din întreaga lume. 
Dincolo de bilanţul anului încheiat, Conferinţa sta-
bileşte şi programul de acţiuni ce urmează să fie 
desfăşurate în perioada următoare. 

La eveniment a participat şi dna Liu Yandong, 
vicepremier al Chinei, care a declarat la ceremonia 

de deschidere a celei de a 8-a ediţii a Conferinţei 
Internaţionale că Institutul Confucius a fost înfiin-
ţat cu scopul de a promova limba şi cultura Chinei 
şi relaţiile de prietenie ale poporului chinez cu alte 
popoare ale lumii.

Reţeaua acestor institute s-a extins rapid în 
lume, iar dorinţa de a învăţa limba chineză este tot 
mai mare. Numai în anul 2012, în Marea Britanie, 
Suedia, Irlanda, Serbia, Republica Moldova şi în 
alte şase ţări, a fost inclusă predarea limbii chineze 

în sistemul naţional de învăţământ, a remarcat 
dna Liu Yandong.

Conferinţa din acest an a fost organizată cu 
genericul „Reamintindu-ne trecutul, privim 
spre viitor”.

În cadrul ceremoniei de deschidere a Con-
ferinţei a avut loc festivitatea de premiere. 
Dna Liu Yandong a acordat premiul „Institutul 
Confucius de Excelenţă” celor mai remarcabi-
le Institute Confucius ale anului 2013 la nivel 
mondial. De menţionat, dintre 
cele 440 de Institute Confucius 
existente în peste 120 de ţări, 
28 au obţinut această distincţie 
notorie, printre acestea fiind şi 
Institutul Confucius din cadrul 
ULIM. Premiul a fost înmânat 
dlui academician Andrei Galben, 
rectorul ULIM.

În contextul vizitei în China, 
dl Andrei Galben şi codirecto-

rii Institutului Confucius din partea 
Chinei şi Republicii Moldova au 
purtat negocieri cu dl Wang Yongli, 
vicedirector general, vicepreşedinte 
executiv al Cartierului General al 
Institutului Confucius din China. La 
întrevedere a fost abordată perspec-
tiva dezvoltării Institutului Confu-
cius şi fortificarea cooperării dintre 

ULIM şi Cartierul General, Universitatea Pedago-
gică Nord-Vest din Lanzhou, China. 

În cadrul convorbirilor, care s-au desfăşurat 
într-o atmosferă cordială, a fost evidenţiat rolul 
important pe care îl are Institutul Confucius de la 
ULIM în cadrul relaţiilor de bună prietenie dintre 
ţările noastre. Oficialii chinezi au elogiat activitatea 
desfăşurată de echipa noastră dedicată recunoaşte-
rii excelenţei valorilor care s-au făcut remarcate în 
cele două ţări şi care au avut o contribuţie impor-

tantă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale.
Institutul Confucius a fost creat în temeiul Acor-

dului de cooperare semnat în 2009 între ULIM şi 
Hanban – Sediul General al Institutelor Confucius. 
Institutul reprezentă o platformă pentru dezvoltarea 
relaţiilor culturale moldo-chineze, pentru promo-
varea predării limbii chineze, prin cursuri destinate 
publicului larg, precum şi pentru sprijinirea pro-
iectelor de cercetare şi organizarea de manifestări 
ştiinţifice. 

Secvenţă de la ceremonia de deschidere a Conferinței , Centrul Naţional de Congrese din Beijing

Dna Liu Yandong, Vice-premier 
al Chinei înmînează distincţia Dlui 

Andrei Galben, Rector ULIM


