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(propunere de proiect ASM/STCU iniţiative co-
mune) şi „Cercetări privind creşterea potenţialului 
productiv şi calitativ al speciei Origanum vulgare L. 
pentru extinderea culturii în România şi Republica 
Moldova” (propunere de proiect bilateral).

Rezultatele ştiinţifi ce au fost apreciate atât în 
ţară, cât şi peste hotare. În anul 2002 i se acordă de 
către Institutul Internaţional al Biografi lor din SUA 
(American Biographical Institute) distincţia: „The 
Research Board of Advisors”. Pentru rezultate re-
marcabile i s-au acordat: Diploma de onoare a AŞM 
(2001), Diploma de recunoştinţă a AŞM (2002); 
Diploma CSŞDT a AŞM de merit (2003), Diploma 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012); Diploma 
de merit a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare (2012), multiple diplome şi medalii la dife-
rite expoziţii naţionale şi internaţionale.

De rând cu talentul de cercetător, natura a înzes-
trat-o din plin pe doctorul habilitat Maria Goncea-
riuc cu un spectru larg de calităţi umane. Bunătatea, 
inteligenţa, modestia, abilitatea de a evalua valorile 
adevărate sunt doar câteva din aceste virtuţi, prin 
care se impune printre colegi în mediul academic.

Cu ocazia acestei onorabile aniversări, expri-
măm cele mai sincere sentimente de recunoştinţă, 
înaltele noastre consideraţiuni pentru aportul în dez-
voltarea ramurii plantelor aromatice şi medicinale 
şi-i dorim doctorului habilitat Maria Gonceariuc 
multă sănătate, prosperitate, perseverenţă şi noi re-
alizări.

Acad. Teodor Furdui
Dr. hab. Vasile Botnari

Dr. Gheorghe Tudorache
Dr. Eugenia Cotenco

EXUBERANŢA 
ŞTIINŢEI DESPRE LIMBAJ

Profesorul Gheorghe POPA 
la 60 de ani

Născut la 30 noiembrie 1952, în s. Buteşti, 
Glodeni.

Lingvist, domeniul ştiinţifi c: lingvistică ge-
nerală, lingvistică comparată, lexicologie, lexi-
cografi e, semantică, gramatică, ortografi e, socio-
lingvistică. 

Dr. hab. în fi lologie (2007), prof. univ. (2001).  

Numele prof. Gheorghe Popa de câteva decenii 
este o permanenţă în domeniul cercetărilor lingvis-
tice, dumnealui impunându-se în cele mai diverse 
compartimente ale ştiinţei despre limbaj şi devenind 
cunoscut, prin studiile sale (unele dintre ele ajun-
gând lucrări de referinţă), în întreg spaţiul româ-
nesc. 

Îşi începe activitatea foarte devreme, când, după 
absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii 
bălţene, la numai 22 de ani neîmpliniţi, i se propu-
ne postul de asistent universitar, pe care îl deţine 
până în 1981. Ulterior este, pe rând, lector superi-
or universitar (1981-1983), conferenţiar universitar 
(1983-2001) şi profesor universitar (2001). Totoda-
tă, îndeplineşte funcţii administrative: decan al Fa-
cultăţii de Filologie (1981-1984), şef al Catedrei de 
limba şi literatura română (februarie-mai 2000), şef 
al Catedrei de limba română (mai 2000-2010). În 
februarie 2010, senatul universitar, cu o majoritate 
de voturi, îl alege în funcţia de rector al Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Concomitent cu activitatea de predare şi cea ad-
ministrativă, Gh. Popa desfăşoară o intensă muncă 
de cercetare, numărul lucrărilor ştiinţifi ce elabora-
te întrecând cifra de 150, inclusiv două monografi i 
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(1992; 2007), trei dicţionare (1990; 2001; 2010), un 
manual (1992, în colaborare); în calitate de cercetă-
tor ştiinţifi c superior la Institutul de Lingvistică al 
AŞM, a participat la elaborarea Dicţionarului deri-
vativ al limbii române, iar în calitate de membru al 
grupului de cercetare din cadrul proiectului interna-
ţional tripartit, intitulat „Limba română vorbită în 
Moldova istorică”, a participat la elaborarea a două 
volume (2000, 2002) apărute la Leipzig.

Conştient de impactul benefi c al manifestărilor 
ştiinţifi ce, Gh. Popa, susţinut de colegii săi Maria 
Şleahtiţchi şi Nicolae Leahu, este iniţiatorul şi or-
ganizatorul unui număr considerabil de conferinţe, 
simpozioane, colocvii ştiinţifi ce (naţionale şi inter-
naţionale) consacrate unor subiecte de actualitate 
din domeniul fi lologiei româneşti, dar şi cu prilejul 
omagierii şi comemorării unor personalităţi remar-
cabile ale culturii româneşti din Basarabia, cum ar 
fi  Eugeniu Coşeriu, Silviu Berejan, Grigore Vieru 
ş.a. În acelaşi timp, Gh. Popa este prezent în per-
manenţă, cu rapoarte şi comunicări, la diverse reu-
niuni ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale, la care a 
participat sau pe care le-a prezidat. Aria geografi că 
a acestor participări impresionează, iar numărul lor 
este de cca 50.

Gh. Popa desfăşoară o largă activitate în calitate 
de coredactor, redactor responsabil şi redactor prin-
cipal sau coordonator la mai multe lucrări colecti-
ve apărute la Bălţi şi la Chişinău. Printre acestea se 
remarcă mai cu seamă volumul aniversar Un ling-
vist pentru secolul XXI (Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 
2002), consacrat împlinirii a 80 de ani ai reputatului 
savant cu renume mondial Eugeniu Coşeriu, avân-
du-i în calitate de coordonatori pe M. Şleahtiţchi, 
N. Leahu şi Gh. Popa, lui revenindu-i şi studiul in-
troductiv al acestei culegeri festive intitulat Eugeniu 
Coşeriu: drumurile vieţii şi ale afi rmării. În opinia 
acad. Silviu Berejan, acest studiu introductiv este 
„una dintre cele mai reuşite sinteze a biografi ei şi a 
operei ilustrului nostru conaţional din câte au fost 
publicate în decursul ultimului deceniu în Basara-
bia (şi au văzut lumina tiparului destule încercări de 
acest fel)”. 

Un capitol aparte în activitatea prof. Gh. 
Popa îl ocupă cel legat de pregătirea cadrelor. 
Format ca cercetător la şcoala acad. S. Berejan, 
prof. Gh. Popa însuşi a ajuns să coordoneze activita-
tea colegilor mai tineri. Sub îndrumarea sa ştiinţifi -
că patru doctoranzi şi-au luat doctoratul, iar alţii doi 
sunt în fază avansată de susţinere a tezei de doctor 
în fi lologie. În afară de aceasta, prof. Gh. Popa a fost 
referent ofi cial la cinci candidaţi la gradul ştiinţifi c, 
autor a peste treizeci de avize la monografi i, diser-

taţii, autoreferate de disertaţii, dicţionare, programe, 
manuale etc.

Întreaga activitate de profesor universitar şi de 
om de ştiinţă a dlui Gh. Popa poate fi  caracterizată 
ca fi ind nu numai bogată, ci şi exuberantă. Îi place 
şi, foarte important, continuă să-i placă noul, acea 
schimbare pe care mulţi cu greu o acceptă. Numai 
cine nu cunoaşte amănuntele, astăzi devenite fapte 
istorice, poate să nu observe ce a făcut dumnealui 
pentru organizarea Catedrei de limbă română, cu 
proiecte de muncă de perspectivă, concrete şi foarte 
ambiţioase, cu atragerea cadrelor tinere în munca de 
predare. 

Calitatea sa de bun organizator s-a manifestat în 
procesul de fondare a publicaţiei ştiinţifi ce bălţene 
Noua Revistă Filologică. Este la fel de activ într-o 
mulţime de comisii şi comitete ştiinţifi ce de organi-
zare a manifestărilor ştiinţifi ce, este vicepreşedinte 
al Seminarului ştiinţifi c specializat la specialitatea 
10.02.01. – Limba română din cadrul Facultăţii 
de Filologie, redactor asociat al revistei „Semn” 
(Bălţi), co-director al „Noii Reviste Filologice” 
(Bălţi), membru al colegiului de redacţie al re-
vistei Institutului de Filologie Philologia (Chişi-
nău) şi al revistei Intercultural communications /
Межкультурные коммуникации (Tbilisi), mem-
bru al Comisiei de experţi din cadrul Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Personalitate complexă, autor al unor lucrări de 
înaltă ţinută ştiinţifi că, realizate cu multă acribie, 
îndrumător, coordonator şi organizator al activită-
ţii universitare, prof. Gheorghe Popa a devenit un 
nume în lingvistica românească, bucurându-se de o 
înaltă apreciere din partea specialiştilor fi lologi.

Aniversarea celor 60 de ani de curând împliniţi 
ne oferă onorantul şi fericitul prilej să-i urăm sănă-
tate, ani mulţi şi la fel de rodnici!

Dr. Galaction Verebceanu
Dr. Ala Sainenco
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