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Dr. hab. Victor MORARU 
la 60 de ani

(n. la 7 august 1953 în or. Hânceşti)
Politolog, domeniul de cercetare: tranziţia de 

la totalitarism la democraţie, dezvoltarea plura-
lismului politic, procesele de integrare europeană 
şi relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova, 
provocările democraţiei mediatice.

Dr. hab. în ştiinţe politice (2001), profesor 
universitar (2005).

 
Victor Moraru se trage din viţă de codreni, cu 

dragoste de neam şi ţară, de prin părţile Hânceştilor. 
După absolvirea Universităţii de Stat din Moldo-
va, activitatea ştiinţifi că a început-o în anul 1976 la 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar cea didactică, 
în anul 1982 la Universitatea de Stat din Moldova, 
desfăşurând, de-a lungul timpului, o activitate pro-
digioasă atât ca cercetător ştiinţifi c, cât şi ca profe-
sor universitar. A fost desemnat ulterior şi în funcţii 
manageriale importante: decan al Facultăţii de Jur-
nalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de 
Stat din Moldova (1992-2004), director al Institutu-
lui Mass-Media (2004-2010), director al Institutului 
Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (2010-2013).

Interesele sale ştiinţifi ce acoperă un spectru am-
plu de probleme vizând dinamica dezvoltării siste-
mului politic contemporan şi caracteristicile esenţia-
le ale vieţii politice actuale, perspectivele cooperării 
internaţionale, faţetele proceselor migraţioniste ş. a. 
A adus o contribuţie semnifi cativă la examinarea 
proceselor de democratizare a societăţii, inclusiv a 
fenomenului democraţiei mediatice şi provocărilor 
generate de aceasta. 

Rezultatele cercetărilor întreprinse şi-au găsit 
refl ectare în peste 300 de lucrări ştiinţifi ce (monog-
rafi i, studii, articole, recenzii, traduceri), publicate 
la Chişinău, Roma, Madrid, Bruxelles, Moscova, 
Sankt Petersburg, Kiev, Lvov, Minsk, Bucureşti, 
Iaşi, Sibiu, Galaţi. Numele lui Victor Moraru fi gu-

rează pe coperţile a peste 30 de cărţi: Mass media 
vs politica (Chişinău: USM, 2001), Mass media în-
tre incertitudini şi aspiraţii (Chişinău: USM, 2002), 
Repere italiene (Chişinău: Presa, 1998), Publicisti-
ca moldovenească contemporană (1983, Chişinău: 
Ştiinţa, 1983), Labirinturile politicii (Chişinău: 
USM, 1991); coautor – Politica y comunication. 
Conciencia civica, espacio publico y nacionalis-
mo (Madrid: La Catarata, 1999), Identità nazionali 
e Leadership in Europa (Rome: Jouvence, 2001), 
Mass media din Republica Moldova – 2004 (Chi-
şinău: Presa, 2005); Pendulul migraţiei  (Chişinău: 
IIEŞP al AŞM, 2012), Faţetele unui proces: migra-
ţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia 
(Chişinău: Editerra Prim, 2011) ş.a. Câteva din luc-
rările sale au fost distinse cu premii internaţionale 
şi constituie opere de referinţă pentru mediul acade-
mic şi universitar (multiple citări, includeri în lista 
literaturii recomandate).  

Din 2010 Victor Moraru exercită funcţia de 
redactor-şef al revistei academice „Revista de 
Filozofi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice”, este 
membru al colegiilor de redacţie de la mai mul-
te publicaţii academice de peste hotare şi din 
ţară: „Studia Securitatis” (Universitatea „Lucian 
Blaga”, Sibiu, România, din 2010), „International 
Journal of Communication Research” (România, 
din 2011), „Acta Universitatis „George Bacovia” 
(România, din 2011), „Law and Politology” (AŞM, 
Azerbaidjan, Georgia, din 2011), „Moldoscopie” 
(din 2007), prim-vicepreşedinte al colegiului de 
redacţie al revistei „Convergenţe spirituale Iaşi-
Chişinău” (din 2010). De numele lui Victor Moraru 
este legată lansarea seriilor „Migraţia: probleme şi 
oportunităţi” (4 cărţi editate), „Starea mass media” 
(8 cărţi editate), „Mass Media” (USM, 4 cărţi publi-
cate) şi „Comunicare” (USM, 4 cărţi publicate).

Sub îndrumarea sa a sporit vizibilitatea interna-
ţională a cercetătorilor moldoveni în domeniul şti-
inţelor sociale, lucrările acestora au început să apară 
tot mai des în reviste de peste hotare. A crescut mo-
bilitatea cercetătorilor, participarea lor cu diverse 
comunicări la foruri ştiinţifi ce internaţionale. Un 
adevărat succes personal constituie faptul că mo-
nografi ile Dlui Victor Moraru au apărut la edituri 
prestigioase din Spania, Italia, România.  

O experienţă relevantă şi, într-un fel, unică, rep-
rezintă colaborarea consecventă şi pertinentă, pe 
multiple planuri, a  prof. Victor Moraru, cu partene-
rii din Italia, fapt consemnat prin acordarea, în 2012, 
a Premiului „Italia 2012” al Camerei de Comerţ şi 
Industrie moldo-italiene pentru activitate jurnalisti-
că şi studii interculturale. Relaţiile cu Italia, stabili-
te de prof. V. Moraru cu mai mult de două decenii 
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în urmă şi consolidate mereu pe parcurs, au permis 
valorifi carea unor oportunităţi importante de coope-
rare ştiinţifi că. Graţie proiectelor, iniţiate de prof. 
Moraru, zeci de cercetători, cadre ştiinţifi co-didac-
tice şi studenţi din Moldova au avut posibilitatea să 
„descopere” Italia, să asimileze practicile avansate, 
să se alinieze la standardele europene în domeniul 
cercetării şi educaţiei. 

Prof. Victor Moraru a iniţiat multiple colaborări 
cu centre academice şi universitare din Italia, Franţa, 
Spania, Portugalia, SUA, Turcia, România, Rusia, 
Belarus, Ucraina. A fost visiting professor şi a ţinut 
conferinţe la universităţile „La Sapienza” (Roma, 
Italia) şi „Complutense” (Madrid, Spania). A parti-
cipat cu rapoarte ştiinţifi ce şi comunicări în cadrul 
simpozioanelor internaţionale la Roma, Maastricht, 
Kalmar, Quebec, Rhodes, Alicante, Lyon, Antalya,  
Istanbul, Moscova, Kiev, Lvov, Odessa, Baku, 
Bucureşti, Braşov, Bacău, Constanţa, Sibiu, Cluj, 
Botoşani, Iaşi ş. a. Numele său este legat şi de orga-
nizarea şi desfăşurarea la Chişinău a unor conferinţe 
ştiinţifi ce internaţionale de amploare. 

Potenţialul său creator şi-a găsit un câmp priel-
nic în sfera proiectelor internaţionale. Printre primii 
în republică, a valorifi cat oportunităţile, oferite de 
participarea la Programele internaţionale. Astfel, în 
anul 1994, la iniţiativa lui, a fost lansat cel dintâi pro-
iect de acest gen din ţară, „Tempus”, realizat, timp de 
patru ani, în cooperare cu universităţile de prestigiu 
„La Sapienza” şi „Complutense” din Italia şi Spania. 
Pe parcursul anilor, Victor Moraru a fost coordona-
tor al mai multor proiecte internaţionale cu tematică 
ştiinţifi că, ştiinţifi co-didactică şi socială, desfăşurate 
cu sprijinul Comisiei Europene, Consiliului Europei, 
UNESCO, UNDP, UNICEF, OIM ş. a. 

De remarcat şi implicarea sa ca expert în nume-
roase proiecte naţionale şi internaţionale, realizate 
la nivel academic, universitar, al ONG-urilor sau 
individual. A participat la „NATO Research Indivi-
dual Fellowships Program” (2000-2002), şi-a adus 
contribuţia, prin realizarea proiectelor, la moderni-
zarea societăţii moldoveneşti pe multiple planuri, 
fi ind antrenat, deseori cu titlu de pionierat, în elabo-
rarea legislaţiei (în domeniul audiovizualului), con-
ceperea strategiilor naţionale, studierea proceselor 
social-politice şi cultural-spirituale actuale, monito-
rizarea mass-media, studierea opiniei publice, exa-
minarea desfăşurării reformelor în diferite sectoare 
ale vieţii sociale.

Dovadă a polivalenţei preocupărilor profesoru-
lui Victor Moraru este faptul că a fost cofondatorul 
primului în republică post de radio nestatal „Unda 
Liberă” (1993-1999), preşedinte şi cofondator al 
Secţiei din Moldova a Uniunii Internaţionale a Pre-

sei Francofone şi al publicaţiei „Courrier de Molda-
vie”, membru al primei componenţe a Consiliului 
de Observatori al Companiei „Teleradio-Moldova” 
(2003-2004), membru al Comitetului de conducere 
al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova (1996-2008), 
aducându-şi, în felul acesta, contribuţia la formarea 
noilor viziuni, la sensibilizarea generaţiei tinere şi 
susţinerea aspiraţiilor inovatoare ale societăţii.

Pe parcursul anilor, a colaborat, în calitate de 
cad ru didactic titular, cu Universitatea Liberă In-
ternaţională din Moldova (2004-2010), sau cadru 
didactic asociat – cu Şcoala Naţională de Studii Po-
litice şi Administrative din Bucureşti (2000-2003), 
Universitatea AŞM (din 2010), Academia de Relaţii 
Internaţionale şi Studii Diplomatice din Chişinău 
(2001-2002), Universitatea de Studii Europene din 
Moldova (2009-2011), Universitatea de Studii Po-
litice şi Economice Europene „C. Stere” (din 2013). 
În anii în care a condus Facultatea de Jurnalism a 
USM, a reuşit să obţină modernizarea ei, să imple-
menteze aici noi principii de activitate şi de formare 
a jurnaliştilor în spiritul ideilor democratice. Este 
promotorul conceptelor inovaţionale în învăţămân-
tul superior, susţinător al formulelor didactice noi, 
iniţiator al lansării unor programe formative descă-
tuşate de dogme ideologice şi racordate la reperele 
moderne de abordare a realităţii.   

Prof. V.Moraru efectuează coordonarea lucrări-
lor de doctorat în  politologie, relaţii internaţionale, 
jurnalism şi ştiinţe ale comunicării. Sub conduce-
rea lui au susţinut teze de doctor în ştiinţe politice 
5 persoane. Alte cinci teze se afl ă la etapa pregătirii 
pentru susţinere. 

S-a manifestat şi ca membru al Asambleei 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică, preşedinte şi membru al Comisiilor de 
experţi ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare, vice-preşedinte al Consiliului Rectorilor 
din Republica Moldova (2001-2004). 

La fi ecare treaptă a afi rmării profesionale, 
Victor Moraru a demonstrat o maximă responsabi-
litate şi seriozitate, un spirit organizatoric deosebit. 
Experienţa managerială relevantă pe care a acumu-
lat-o i-a permis de fi ecare dată să mobilizeze cu suc-
ces colectivele pe care le-a condus la rezolvarea im-
portantelor şi actualelor sarcini, aducând, astfel, o 
contribuţie reală la dezvoltarea ştiinţei, învăţămân-
tului superior, sectorului mediatic din republică.  

Academician Gheorghe Duca

Aniversări


