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PROFESORUL ȘI CERCETĂTORUL AUTENTIC
Doctorul în istorie Valentin BURLACU
la 60 de ani

Născut la 6 aprilie 1959 în satul Cervonîi Iar, rn. Chilia,
regiunea Odesa, Ucraina.
Istoric, pedagog.
Doctor în științe istorice (1994), conferențiar universitar (2002).
Activitatea polivalentă a profesorului Valentin
Burlacu se manifestă pe parcursul a circa patru decenii în trei domenii conexe: didactică, științifică și managerială. În domeniul didactic a avansat de la funcția
de profesor de istorie într-o instituție medie (Școala
Medie din s. Lipoveni, Cimişlia, în anii 1981–1999) și
până la cea de cercetător și cadru didactic în sistemul
de învățământ superior. A dovedit calități de pedagog
înnăscut.
S-a afirmat cu succes în mediul universitar. Grație
unei munci laborioase a parcurs etapă cu etapă funcția
de lector superior universitar (2000–2002), conferențiar universitar (2002–2009, 2011–2015) la Catedra
Istoria Românilor la UPS „Ion Creangă”. În calitate de
profesor al Facultății de Istorie și Geografie, Valentin
Burlacu este titularul cursului fundamental de Istorie
Contemporană a Românilor și a cursurilor opționale
,,Relațiile româno-sovietice: 1944–1989” și „Evoluția
culturii în RASS Moldovenească (1924–1940): trăsături generale și specifice”. Totodată, profesorul este
autorul cursului universitar „Istoria Contemporană
a Românilor” în trei volume. Studenții și masteranzii
îndrumați de profesorul Valentin Burlacu au susținut
teze de licență/masterat la un înalt nivel științific. Din
2015 este conducător științific al tezelor de doctorat.
În anul 1994, lui Valentin Burlacu i s-a conferit
gradul științific de doctor în științe istorice. Teza de
doctorat a fost una cu valențe aplicative și fundamentale, fiind consacrată instituțiilor cultural-educative
din RSS Moldovenească (1944–1950). Numele său a
devenit cunoscut mediului academic, precum și marelui public mai ales odată cu apariția lucrării sale Știința istorică în sistemul de propagandă din RSSM (anii
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1960–1980) (2014), reușind să deconspire o perioadă
tenebră pentru cercetarea istorică din Moldova sovietică, în care factorul politico-ideologic și-a subordonat
în întregime scrisul istoric, înregimentându-l în albia
propagandei comuniste.
Începând cu anul 2015, este cercetător științific
coordonator, Secția Istorie Contemporană, la Institutul de Istorie al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării. Din această perspectivă, se constată o activitate prodigioasă desfășurată în ultimii ani în domeniul cercetării, iar drept argument sunt cele câteva
monografii de incontestabilă valoare științifică. Domeniile sale de cercetare sunt: istoria românilor, istoria culturii naţionale; relaţii internaţionale în epoca
contemporană, instituţiile culturale în viaţa spirituală
a RSS Moldovenești. Drept urmare, au fost elaborate și
editate consecutiv câteva monografii de mare valoare
și mai multe articole științifice.
În ultimii ani, asistăm la eruperea „vulcanului
Burlacu”: editează lucrări științifice și didactice de
amploare și cu problematică recurentă. Acestea sunt
bazate pe materiale inedite de arhivă, literatură de
specialitate de ultimă oră, reevaluări, idei și concepte originale, sinteze, investigarea conexiunii dintre
domeniul istoriei și cel al promovării intereselor politice etc. Se prezintă relațiile dintre puterea centrală
și populație, dintre putere și propagandă, utilizarea
culturii în arsenalul propagandistic etc. A publicat în
Republica Moldova și România. Recunoașterea și validarea activității sale științifice este realizată prin publicarea în reviste științifice recenzate și participarea
la manifestări științifice (congrese, conferințe, mese
rotunde)
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O vastă activitate Valentin Burlacu o desfășoară
în domeniul cercetărilor enciclopedice. Este autorul
unor sinteze din enciclopedia Republica Moldova (lucrarea a fost editată în trei ediții, iar în anul 2012 a fost
distinsă cu Marele Premiu „Coresi” în cadrul Salonului Internațional de Carte). În același timp a elaborat
zeci de articole din domeniul istoriei contemporane
pentru volumele lucrării fundamentale Enciclopedia
Moldovei. Este expert, consultant şi autor al ediţiilor
enciclopedice ale Institutului de Studii Enciclopedice
al AŞM (actualmente, Biblioteca Ştiinţifică (Institut)
,,Andrei Lupan” a Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării).
Profesorul Valentin Burlacu s-a manifestat și în
domeniul managerial. În calitate de organizator al
muncii educative la Şcoala Medie Lipoveni, Cimişlia,
director al Ş. M. Micăuţi, Străşeni (1981–1999), şef
adjunct al Secţiei învăţământ gimnazial şi liceal al Direcţiei Judeţene de Învăţământ Chişinău (1999–2000),
a adus contribuții esențiale la dezvoltarea infrastructurii manageriale, la asigurarea activități administrative eficiente.
Merită scoasă în evidență activitatea profesorului
Valentin Burlacu la Catedra Istoria Românilor de la
UPS „Ion Creangă” (2015–2016). În această funcție a
căutat să modernizeze curriculum-urile universitare.
Unitățile de conținut au fost ajustate la noile cerințe

ale educației naționale și universale. A asistat la orele
de curs și cele de seminar ale colegilor mai tineri, pe
care i-a îndrumat și le-a oferit sfaturi prețioase pentru
a asigura obiectivele generale și specifice ale disciplinelor. Din acest perimetru se mizează pe experiența
principalelor curente/școli, tendințe științifice din domeniu.
Profesorul Valentin Burlacu are o pronunțată vizibilitate în mass-media. Este asociat în mai multe proiecte științifice naționale. Deține competența de expert
în evaluarea proiectelor. Este membru al Seminarului
științific de profil. Participă ca referent științific oficial
la susținerea tezelor de doctorat. A fost distins cu Medalia Academiei de Științe a Moldovei „Nicolae Milescu Spătarul”.
Doctorul în istorie Valentin Burlacu este o personalitate notorie în mediul universitar și științific din
Republica Moldova, România și alte state. Promovează cu probitate și competență profesională educația,
știința și cultura. Este recunoscut și prețuit în mediul
profesional. Autoritatea sa e edificată în urma unei
munci sistematice și asidue, dar și a talentului nativ.
Cu prilejul împlinirii unei frumoase vârste, colegii
de breaslă adresează distinsului istoric Valentin Burlacu alese cuvinte de prețuire și sincere urări de sănătate
și de noi realizări în domeniul profesional.
Dr. hab. Nicolae ENCIU
Dr. Ion Valer XENOFONTOV
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