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Victor Moraru, profesor universitar, doctor habilitat – titular al Ordinu-
lui „Steaua Italiei” în grad de Cavaler

Evidenţierea unei personalităţi știinţifice din domeniul de cercetare și inova-
re științifică este un privilegiu, dar acest fapt este extrem de necesar, deoarece 
profesorul universitar Victor Moraru, coordonator al Secţiei de Știinţe Sociale 
și Economice a Academiei de Știinţe, reprezintă un etalon de valoare, o perso-
nalitate știinţifică și academică de excepţie, un unicat, a cărui preţuire și valoa-
re sunt unanim recunoscute de comunitatea oamenilor de știință din domeniul 
politologiei și al comunicării, dar și de profesioniștii din sfera relațiilor publice și 
mass-media.

Acum într-un moment de apreciere maximă a valorii și a importanței sale 
pentru știința mondială, prin decorarea cu Ordinul „Steaua Italiei” în grad de Ca-
valer de către președintele Republicii Italiene, evidenţiem personalitatea sa de-
osebită ca un model de profesionalism, fiind un om minunat, devotat, cu multă 
putere de muncă, dedicat carierei știinţifice și universitare, care a obţinut pe par-
cursul a peste 40 de ani de activitate rezultate de excepţie, pentru care merită toa-
tă lauda și stima.

Ordinul „Steaua Italiei”, fiind una dintre cele mai înalte distincţii italiene, i-a 
fost conferită domnului profesor universitar Victor Moraru de către Excelenţa 
Sa, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Enrico Nunziata, la 20 noiem-
brie 2015, pentru merite deosebite în dezvoltarea știinţelor sociale și economice, 

dar și pentru promovarea culturii 
și limbii italiene în spațiul cultural 
și științific moldo-român. Profe-
sorul Victor Moraru este printre 
primii cetățeni moldoveni care 
au primit această înaltă distinc-
ţie a statului italian, care i-a fost 
acordată pentru a recompensa și 
aprecia la cel mai înalt nivel tru-
da și abnegația sa depusă în sco-
pul apropierii științei și culturii 
din Republica Moldova de știința 
și cultura italiană. Această înaltă 
distincție a Republicii Italiene a 
venit să confirme amploarea și ca-
litatea deosebită a aportului prof. 
Victor Moraru la apropierea din-



215P L U R A LScholarly Life / Viața științifică

tre cele două culturi, eforturi ce au 
fost apreciate de autoritățile statului 
italian și până la decorarea cu Ordinul 
„Steaua Italiei” prin decernarea Pre-
miului „Italia 2012” pentru consolida-
rea relaţiilor moldo-italiene, în special 
în domeniul știinţei.

Profesorul universitar Victor Mo-
raru este bine cunoscut în cercurile 
științifice europene și mondiale ca un 

promotor asiduu al culturii și știinţei italiene, al conlucrării și colaborării dintre 
știința și cultura italiană și cea din România și Republica Moldova. Pe parcursul 
a aproape trei decenii prof. Moraru a publicat numeroase lucrări de o importan-
ță inegalabilă în Italia, România și Moldova, consacrate problemelor actuale de 
politologie, sociologie și relaţii internaţionale. A tradus și a promovat în spațiul 
moldo-român importante lucrări ale savanților italieni notorii din cele mai diver-
se domenii ale științelor sociale, de exemplu operele lui Domenico Fisichella, po-
litolog de referință în științele politice contemporane, lucrări care, prin eforturile 
deosebite ale prof. Moraru, sunt incluse azi în lista bibliografică obligatorie spre 
a fi lecturate de studenți la toate facultăţile de știinţe politice și sociale din Chi-
șinău, dar și din București, Iași și alte orașe din România. Profesorul universitar 
Victor Moraru a participat la organizarea a numeroase foruri științifice de o va-
loare determinantă pentru dezvoltarea științei la acest început de mileniu în Ita-
lia, România și Republica Moldova. A fost cooptat ca expert de cea mai înaltă 
categorie în numeroase proiecte de cercetare în cele trei țări.

Există oameni „binecuvântaţi de Dumnezeu”, dispuși să ajute, care trăiesc nu 
numai pentru ei, influenţând în bine viaţa celor care au avut șansa să le stea în 
preajmă o perioadă de timp. Un astfel de om este profesorul universitar Victor 
Moraru, a cărui carieră este dedicată promovării și amplificării calitative și canti-
tative a rezultatelor științei academice din Republica Moldova.

Este dificil a cuprinde într-un cadru restrâns o personalitate, de aceea voi se-
lecta doar câteva repere semnificative care să constituie un cadru definitoriu al ac-
tivităţii sale. Profesorul universitar Victor Moraru s-a născut la 7 august 1953 în or. 
Hâncești, Republica Moldova. Activitatea sa știinţifică a început-o în anul 1976 la 
Academia de Știinţe a Moldovei, imediat după absolvirea Universităţii de Stat din 
Moldova, iar activitatea didactică – în anul 1982, la Universitatea de Stat din Mol-
dova. De-a lungul carierei sale științifico-didactice prof. Moraru a desfășurat o ac-
tivitate prodigioasă ca cercetător știinţific și ca profesor universitar. Cu anii, a fost 
învestit și în funcţii manageriale de răspundere: decan al Facultăţii de Jurnalism și 
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Știinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova (1992-2004), director 
al Institutului Mass-Media (2004-2010), director al Institutului Integrare Euro-
peană și Știinţe Politice al Academiei de Știinţe a Moldovei (2010-2013).

Succesele cercetărilor prof. Moraru sunt reflectate în peste 300 de lucrări ști-
inţifice (monografii, studii, articole, recenzii, traduceri), publicate la Chișinău, 
Roma, Madrid, Bruxelles, Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Lvov, Baku, Minsk, 
București, Iași, Sibiu, Galaţi. Numele prof. Moraru figurează pe coperţile a peste 
35 de cărţi, pe care le-a publicat în calitate de:

autor – 1. Mass-media vs politica. Chișinău: USM, 2001. 2. Mass-me-
dia între incertitudini şi aspiraţii. Chișinău: USM, 2002. 3. Repere 
italiene. Chișinău: Presa, 1998. 4. Publicistica moldovenească contempo-
rană. Chișinău: Știinţa, 1983. 5. Labirinturile politicii. Chișinău: USM, 
1991;

coautor – 1. Politica y comunication. Conciencia civica, espacio publico 
y nacionalismo. Madrid: La Catarata, 1999. 2. Identità nazionali e Lea-
dership in Europa. Rome: Jouvence, 2001 3. Mass-media din Republica 
Moldova – 2004. Chișinău: Presa, 2005. 4. Pendulul migraţiei. Chi-
șinău: IIEȘP al AȘM, 2012. 5. Faţetele unui proces: migraţia forţei de 
muncă din Republica Moldova în Italia. Chișinău: Editerra Prim, 2011;

editor-coordonator – 1. Republica Moldova pe calea modernizării. 
Studiu enciclopedic. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 2. Dialogul 
civilizațiilor: etică, educație, libertate şi responsabilitate într-o lume în 
schimbare. Chișinău: „Sofart Studio”, 2015. 3. Dialogul civilizațiilor: 
etică, educație, libertate şi responsabilitate într-o lume în schimbare. Chi-
șinău: „Almor-Plus”, 2013. 4. Realitățile politice şi realitățile mediatice. 
Chișinău: Sirius, 2014. 5. Europenizarea: faţetele procesului. Chișinău: 
IIEȘP al AȘM, 2013. 6. Brain Drain: cazul Republicii Moldova. Chiși-
nău: IIEȘP al AȘM, 2011. 7. Republica Moldova: provocările migraţi-
ei. Chișinău: Știinţa, 2010. 8. Republica Moldova: Uniunea Europeană: 
problemele şi perspectivele cooperării. Chișinău: Știinţa, 2010. 9. Refor-
ma în sfera ştiinţei şi inovării: studiu sociologic. Chișinău: Știinţa, 2010. 
10. Societatea şi comunicarea în tranziţie. Chișinău: ULIM, 2008. 11. 
Politica şi comunicarea în tranziţie. Chisinau: ULIM, 2006. 12. Presa în 
oglinda presei. Chișinău: Presa, 2005. 13. Identitatea naţională şi comu-
nicarea. Chișinău: Presa, 1998. 14. Un itinerar în universul mediatic şi 
comunicaţional. Chișinău: USM, 2004;

traducător – 1. Domenico Fisichella. Ştiinţa politică. Concepte, pro-
bleme, teorii. Ediţie revăz. și compl. Iași: Polirom, 2007. Traducere din 
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limba italiană în limba română; prima ediţie: Chișinău: USM, 2000. 
2. Ion Iliescu. România – renaşterea speranţei. Moscova: Logos, 2003. 
Traducere din limba română în limba rusă. 3. Gill Carroll. Dialogul 
civilizaţiilor. Chișinău: IIEȘP al AȘM, 2012. Traducere din limba en-
gleză. Etc.

Lucrările prof. Moraru sunt înalt apreciate în țară și peste hotare, câteva din-
tre ele fiind menţionate cu importante premii internaţionale (Union Latina-
Term Rom, București; VDNH, Moscova) și constituie lucrări de referinţă pentru 
mediul academic și universitar (multiple citări, includeri în lista literaturii reco-
mandate).

Pe parcursul carierei științifico-didactice și manageriale prof. Victor Mora-
ru a fost încadrat în multiple funcții și, la fiecare treaptă a devenirii sale umane 
și profesionale, a demonstrat o maximă responsabilitate și seriozitate, un spirit 
organizatoric deosebit. Grație talentului său înnăscut de lider și experienţei ma-
nageriale acumulate, prof. Moraru a mobilizat cu succes colectivele pe care le-a 
condus pentru rezolvarea sarcinilor, aducând o contribuţie reală la dezvoltarea 
știinţei, a învăţământului superior, a sectorului mediatic din Republica Moldova.

Dimitrie Gusti afirma că „cea mai înaltă datorie etică a cuiva este să devină o 
personalitate”. Profesorul Victor Moraru și-a construit personalitatea prin strădu-
inţă, insistenţă și pasiune. Format pe puternice fundamente creștine, este un OM 
de speţă rară, dintre cei aleși. Putem spune că pentru prof. Moraru cumpăna tim-
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pului se înclină nu după numărul anilor, ci după împlinirile obţinute. Profesor de 
elită, cercetător în diverse domenii ale științelor sociale și politice, prof. Moraru 
este un maestru spiritual pentru generaţii de studenți și doctoranzi, o personali-
tate de excepţie a comunității academice din țara noastră și din Italia și România.

În acest moment de maximă apreciere a muncii sale, cu prilejul decorării cu 
Ordinul „Steaua Italiei” în grad de Cavaler în semn de profundă recunoștinţă și 
respect pentru truda depusă pe parcursul a peste 40 de ani în învăţământ și cer-
cetare, îi adresez domnului profesor Victor Moraru sincere și cordiale felicitări, 
pline de admirație și respect profund, dorindu-i multă sănătate, putere de mun-
că, noi mari realizări în activitatea sa de cercetare, precum și în cea managerială 
în domeniul cercetării, pentru a continua să ridice pe noi culmi prestigiul științei 
moldovenești.

Valeriu Cușnir, profesor universitar, doctor habilitat
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei


