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LAUDATIO
in honorem
prof. univ. dr. hab. Victor ȚVIRCUN
cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa
al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
15 martie 2016

Domnule profesor Victor Țvircun,
Domnule rector,
Doamnelor și Domnilor membri ai 
Senatului,
Stimați invitați,
Dragi colegi și studenți,
Doamnelor și Domnilor!

Este o onoare să prezint o laudatio distinsului savant și profesor Victor 
Țvircun.

Mulțumim conducerii și Senatului Universității, care au susținut demersul 
Facultății de Istorie și Geografie de a acorda prof. Victor Țvircun titlul de doc-
tor honoris causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” pentru me-
rite excepționale în domeniul istoriei și relațiilor internaționale.

Domnule profesor Victor Țvircun, Vă mulțumim pentru faptul că ați ac-
ceptat această distincție.

Doamnelor și Domnilor!
În continuare voi face o scurtă prezentare a profesorului Victor Țvircun, pe 

care am onoarea să-l cunosc de un sfert de secol, inițial în calitatea mea de stu-
dent, iar mai apoi de coleg.

Victor Țvircun s-a născut la 18 octombrie 1955, în orașul Chișinău, 
Republica Moldova, unde a făcut studiile primare și secundare. Studiile supe-
rioare le-a primit la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova 
între anii 1975 și 1980 și de doctorat în perioada 1984-1987, iar postdoctoratul 
la Universitatea de Stat din Moscova (1990-1992).

În anul 1988 a obținut titlul de doctor în istorie, în 1990 titlul de conferenți-
ar universitar, iar în anul 2007 titlul de profesor universitar. În anul 2013 Victor 
Țvircun a susținut teza de doctor habilitat în domeniul pedagogiei.
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Principalele domenii de cercetare ale lui Victor Țvircun sunt istoria univer-
sală, istoria românilor, istoria bisericii, pedagogia generală și relaţiile internaţi-
onale. În cariera sa prof. Țvircun a publicat peste 240 de studii, inclusiv 20 de 
monografii, editate în Republica Moldova, Belarus, România, Federaţia Rusă, 
Ucraina, Franţa, Germania, Liban și Republica Turcia.

Profesorul Victor Țvircun a punctat o strălucită carieră în diferite institu-
ţii academice din Republica Moldova. A debutat în anul 1980 la Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” ca laborant și a avansat până la funcția de 
conferențiar universitar și șef de catedră (1990-1993). În perioada 1993-2005 
a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Moldova, iar 
între anii 2005 și 2008 a exercitat funcția de ministru al educației, tineretu-
lui și sportului. În perioada 2009-2010 a fost în fruntea Institutului Integrării 
Europene și Ştiinţelor Politice al Academiei de Ştiințe a Moldovei. Începând cu 
anul 2008 V. Țvircun a revenit prin cumul la Catedra de etnologie și geografie a 
Facultății de Istorie și Etnopedagogie, UPS „Ion Creangă”.

Profesorul Victor Țvircun este cunoscut în Republica Moldova și peste ho-
tarele ei atât ca expert în domeniile istoriei europene moderne (a participat la 
peste 80 de conferințe și întruniri academice internaționale), cât și ca un diplo-
mat excelent. Astfel, pe lângă cariera academică, V. Țvircun are în palmaresul 
profesional realizări importante în domeniul diplomației. Între 1993 și 1995 a 
fost vicedirector al Direcţiei principale Europa și America de Nord în cadrul 



125P L U R A LScholarly Life / Viața științifică

Ministerului Afacerilor Externe a Republicii 
Moldova, iar în perioada 1995-1998 a fost con-
silier la Ambasada Republicii Moldova din 
Republica Turcia. După revenirea la Chișinău, 
a exercitat timp de doi ani (1998-1999) func-
ția de director al Direcţiei principale Europa și 
America de Nord, Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Moldova. După care au urmat 
două misiuni diplomatice: prima în calitate 
de însărcinat cu afaceri al Republicii Moldova 
în Republica Ungară (1999-2001) și a doua în 
calitate de ambasador extraordinar și pleni-
potenţiar al Republicii Moldova în Republica 
Turcia, Emiratele Arabe Unite, Republica Arabă 
Egipt, Statul Kuwait, Statul Qatar, Republica Liban, Regatul Arabiei Saudite, 
Sultanatul Oman, OCEMN (2001-2005). Cariera diplomatică a atins un nou 
nivel în perioada 2012-2015, când prof. V. Țvircun a exercitat funcția de se-
cretar general al Secretariatului Permanent Internaţional OCEMN, Istanbul, 
Republica Turcia.

Odată revenit la Chișinău, prof. V. Țvircun este numit în funcția de acade-
mician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice și Arte a AŞM, unde activea-
ză până în prezent.

În ultimii ani prof. Victor Țvircun participă activ la proiectele de cerceta-
re privind viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir și familia Cantemir (2008-
2009), iar în perioada 2013-2014 a participat la proiectul internaional „When 
Sweden was ruled from Moldova. 1709-1713”.

Prof. V. Țvircun este activ și în colegiile de redacție a mai multor re-
viste academice din republică și de peste hotare, cum ar fi: „Academus” 
(Republica Moldova), „Cogito” și „Euromentor” (România), „Педагогическое 
образование и наука” (Federaţia Rusă). V. Țvircun este un membru activ al 
Societăţii Ştiinţifice a Genealogiștilor din Republica Moldova și al Societăţii 
Ştiinţifice a Genealogiștilor din Federaţia Rusă.

Pentru meritele sale în domeniile științei și diplomației prof. univ. dr. hab. 
Victor Țvircun a fost decorat cu mai multe ordine, medalii și mențiuni din par-
tea unor instituții din Republica Moldova și de peste hotare. Menționăm aici 
doar câteva din ele: Ordinul de Onoare al Republicii Moldova (2012), Ordinul 
„Gloria Muncii” (2005), Medalia de Aur a Academiei Elene (2014). Totodată, 
succesele prof. Țvircun au fost apreciate prin conferirea unor titluri onori-
fice, cum ar fi: cetăţean de onoare al orașului Kars, Republica Turcia (2005), 
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cetăţean de onoare al Gagauz Yeri (2006), Omul Anului – distincţia „Europa 
Liberă”, Praga, Republica Cehă (2006), membru titular al Academiei de Ştiinţe 
Pedagogice și Sociale, Federaţia Rusă (2006), membru titular al Academiei 
Internaţionale a Şcolii Superioare, Federaţia Rusă (2007), doctor honoris cau-
sa al Universității din Seul, Coreea de Sud (2007), doctor honoris causa al 
Universităţii Sociale de Stat din Federaţia Rusă (2012), academician de onoare 
al Academiei Internaţionale a Ştiințelor Educaţionale, Moscova (2014), doctor 
honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2015).

În calitate de profesor și de mentor, prof. Victor Țvircun a contribuit la for-
marea profesională a mai multor tineri, printre care se numără și mulți absol-
venți și angajați ai Facultății de Istorie și Geografie a UPS „Ion Creangă”.

Doamnelor și Domnilor!
Reieșind din meritele academice, diplomatice și cetățenești menționate mai 

sus, Senatul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, în ședința din 25 
februarie 2016, a decis să acorde prof. univ. dr. hab. Victor Țvircun titlul de 
doctor honoris causa.

Prin acordarea acestui titlu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
recunoaște și apreciază public meritele profesionale ale prof. Victor Țvircun.

Domnule profesor, suntem bucuroși că sunteți parte a universității noastre.
Vă urăm sănătate și succes în realizarea unor noi proiecte de cercetare.
VIVANT PROFESSORES!
VIVAT ACADEMIA!
Vă mulțumesc!

Prof. univ. dr. Sergiu Musteaţă,
decanul Facultății de Istorie și Geografie

Întrevederea cu E.S. dl Emil Lahud, Președinte 
al Republicii Libaneze

Întrevederea cu MS dl Qabus, sultan al Statului 
Oman


