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L A U D A T I O 

Patriarhul Universităţii Bălţene la 80 de ani 

Colegul nostru Rectorul, doctorul conferenţiar, de la Catedra de Drept Public 

al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ Boris Coroliuc, pe care 

eu şi colegii mei îl numim, pe bună dreptate, patriarhul Universităţii Bălţene a 

rotunjit, în această toamnă de aur, la 24 octombrie, onorabila vârstă de 80 de ani. 

Această vârstă este cea a bilanţurilor şi împlinirilor pentru anii trăiţi, pentru că  

domnul profesor are într-adevăr cu ce se mândri – o pleiadă de mii de pedagogi pe 

care i-a şcolit şi care, al rândul lor, au semănat  şi cultivat valorile supreme ale 

omenirii - binele, adevărul şi frumosul pe acest plai mioritic. 

De 50 de ani încoace Domnul Profesor are o contribuţie substanţială în 

procesul de formare profesională şi civică a studenţilor şi unei părţi considerabile 

din corpul profesoral actual care se pot numi cu mândrie discipoli ai Rectorului 

Boris Coroliuc. Pe parcursul activităţii sale Rectorul B. Coroliuc a lansat în funcţii 

didactice mulţi profesori, în special mulţi tineri. Astăzi foştii lui discipoli activează 

în diverse sfere ale vieţii sociale din Republica Moldova. Sunt ferm convins că 

aceste rezultate au constituit sensul şi bogăţia vieţii sale. 

Soarta nu l-a prea alintat pe jubiliar pentru că anii copilăriei şi adolescenţei 

au coincis cu războiul al doilea mondial şi cu perioada postbelică. În copilărie 

domnul Rector a făcut şcoala primară românească în satul natal Hincăuţi din 

judeţul Hotin, apoi a trebuit să termine şcoala medie rusă din Briceni. După 

absolvirea Facultăţii de istorie a Universităţii de Stat din Moldova revine în raionul 

natal, unde a activat în calitate de şef de studii, apoi director la şcoala medie din 

Marcăuţi, iar puţin mai târziu, director al şcolii medii nr. 2 din Edineţ. 

Abilităţile tânărului profesor au fost înalt apreciate şi printr-un ordin al 

Ministerului Învăţământului în august 1960 este transferat la muncă la Institutul 

Pedagogic de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi la care activează şi până în prezent. 

Activitatea profesională a domnului profesor a atins culmi semnificative în anii 

1975-1985 timp în care a exercitat cu brio funcţia de Retor al Institutului 

Pedagogic „Alecu Russo‖ din Bălţi, care au fost ani de maximă mobilizare 

profesională  pe motiv că obiectivele şi scopurile strategice în pregătirea cadrelor şi 

în dirijarea administrativă au devenit destul de complexe. Această muncă asidue s-

a soldat cu faptul că Institutul Pedagogic Bălţean, pe bună dreptate, a devenit unul 

din cele performante instituţii de profil din fosta URSS. 

Este important să remarcăm şi faptul că domnul Rector B. Coroliuc fiind 

doctor în filozofie, grad ştiinţific pe care l-a obţinut în anul 1969 susţinând teza de 

doctor la Universitatea „T. G. Şevcenco‖ din Kiev, a luat în calcul principiul 

filozofic al continuităţii în dezvoltare şi cel al negării negaţiei, în activitatea 

dumnealui l-a materializat din plin, continuând cu abilitate ceea ce s-a făcut până la 
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ele de predecesori, dar, în acelaşi timp, a reuşit să însereze noi dimensiuni 

activităţii Institutlui Pedagogic de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 

Pentru munca îndelungată şi fructuoasă în domeniul pregătirii cadrelor 

pentru economia naţională profesorul Boris Coroliuc este decorat cu distincţii 

guvernamentale precum: „Eminent al învăţământului public din Moldova‖, 

„Eminent al învăţământului public din URSS‖, „Insigna de onoare‖, este purtător 

al titlului onorific „Lucrător emerit al şcolii superioare din Moldova‖. 

Însă cele mai mari distincţii Rectorul şi profesorul B. Coroliuc le-a avut şi le 

are de la studenţii dumnealui în faţa cărora s-a impus ca un profesor foarte dotat, 

dar şi destul de exigent,  promovându-le cursuri destul de interesante, bine 

argumentate ştiinţific. 

În această perioadă, dar şi pe tot parcursul activităţii sale profesorul B. 

Coroliuc a materializat din plin calităţile morale pe care le-a însuşit de la părinţii 

săi Lavrentie şi Lidia: umanismul, modestia, răbdarea, echitatea, simţul datoriei, 

cumpătarea, facultăţi care pot fi exprimate printr-o singură noţiune – 

cumsecădenie, valoarea spre care a râvnit şi pe care a materializat-o în mod plenar 

domnul profesor Boris Coroliuc în acţiunile şi faptele sale dintotdeauna. 

Considerăm că prin aceste calităţi, fapte şi acţiuni domnul B. Coroliuc şi-a înscris 

cu litere de aur numele său în analele Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi 

ca profesor de înaltă performanţă, ca Om înzestrat cu cele mai frumoase facultăţi 

ce trebuie să fie proprii unui fiinţe umane. 

Cu această ocazie ţinem să vă felicităm Domnule Rector, Profesor, coleg 

dorindu-vă sănătate, bucurii şi împliniri pentru anii trăiţi, pentru că aveţi cu ce vă 

mândri – mii de discipolii care v-au urmat calea. 
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