
ceea ce a creat el cu mintea, ini-
ma şi   vrerea, rezultatul a ceea ce 
spune şi, mai cu seamă, a ce poate 
să facă bine, cu discernămînt şi 
pînă la capăt.

Prin prezenta Biobibliografie,   
Biblioteca Ştiinţifică a Universită-
ţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
inaugurează o nouă colecţie: DOC-
TOR HONORIS CAUSA al Uni-
versităţii bălţene. Ajunsă la a 16-a 
publicaţie de acest gen, aceasta 
se adaogă la cele apărute pînă 
acum în colecţiile Personalităţi 
universitare bălţene, Uni-
versitari bălţeni, Scriitori 

„Consider că este de dorit ca, după ce 
te realizezi undeva în lume, să nu-i uiţi 
pe ai tăi şi să te întorci acasă, contribuind 
la ridicarea materială şi spirituală a ce-
lor din mijlocul cărora ai plecat.  Nu am 
uitat niciodată, oriunde m-am găsit sau 
trăit, că sunt basarabean, moldovean şi 
român”, susţine doctorul - arhitect Ale-
xandru Budişteanu.

În vara anului 2008, la 11 august, 
domnul Alexandru Budişteanu a împli-
nit frumoasa vârstă de 80 de ani, o vârstă 
care înseamnă împliniri, viaţă activă, 
muncă pasionată şi mari năzuinţe.

Se spune că un om adevărat este 
valoarea faptelor sale, rezultatul a tot  105
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universitari bălţeni, Promotori ai Cul-
turii. Graţie unei susţinute colaborări 
cu ambasadorul nostru pe mapamond 
de talia doctorului - arhitect Alexan-
dru Budişteanu, propunem cititorilor 
această lucrare complexă, cu text în 
limba română şi engleză, despre viaţa 
şi activitatea unui Om cu un caracter 
puternic, onest, generos, care a între-
prins un şir de acţiuni culturale, istorice, 
civice şi caritabile.

Alexandru Budişteanu este una 
dintre personalităţile notorii ale Ţării. 
Dumnealui s-a remarcat prin viziune 
şi competenţă, prin continuitate şi 

rigoare, prin încredere şi generozi-
tate. A traversat perioada tragică 
de război, destinul fiindu-i ulterior, 
contorsionat dramatic de evoluţiile 
istorice cînd oamenii erau obsedaţi 
mereu de pierderea libertăţii şi 
identităţii. Născut în Pârliţa - Iaşi 
(actualmente raionul Ungheni), a 
locuit cu părinţii la Bălţi şi a învăţat 
la Liceul de băieţi „Ion Creangă”, de 
unde a plecat în anul 1944 constrîns 
de vicisitudinile timpurilor. Absol-
vent al Institutului de Arhitectură 
„Ion Mincu” din Bucureşti, candidat 
în ştiinţe al Institutului de Arhitectură 
din Moscova şi doctor - arhitect în 
1965, timp  de 5 ani, pînă în 1972 a 
fost funcţionar internaţional la ONU, 
New York. În anul 1977 a devenit 
Arhitect – Şef al Bucureştiului timp 
de şase ani, iar după 1989 a înde-
plinit funcţia de expert parlamentar                                                 
al Camerei Deputaţilor. A lucrat în 
calitate de Consilier al Ministrului şi 
consultant la Camera de Comerţ şi                                                                                              
Industrie a României, a fost Preşedin-

te al Uniunii Vorbitorilor de 
Limbă Engleză din România 

(2001–2006), iar în 2007, la Tokyo – 
Japonia, a fost ales Preşedinte al Con-
siliului Internaţional al ESU – Uniunea 
vorbitorilor de limbă engleză din 53 de 
ţări ale lumii. „Pe linie oficială şi pe linie 
particulară am vizitat toate ţările din Eu-
ropa, America de Nord, Centrală (cu trei 
excepţii: Costa Rica, Nicaragua şi Hon-
duras) şi cea de Sud, Australia, precum 
şi majoritatea ţărilor din Asia şi Africa”, 
ne mărturiseşte protagonistul aces-
tei lucrări, vorbitor al limbilor engleză, 
franceză, rusă, spaniolă, germană şi 
italiană.

Pentru meritele deosebite în edifica-
rea şi promovarea imaginii polisemnifi-
cative a României în lume, pentru apor-
turi strălucite în ştiinţele arhitecturale şi 
pentru susţinerea în reînfiinţarea Liceu-
lui „Ion Creangă”, în anul 2000, doctorul 
- arhitect Alexandru Budişteanu devine 
Doctor Honoris Causa al Universităţii 
de Stat „Alecu Russo”, susţinînd în Se-
nat un memorabil discurs academic de 
investitură. Este inclus: în dicţionarul 
The Contemporary Who”s Who, editat 
de Institutul Biografic American din Ra-
leigh, (ediţia din 2002 - 2003); în 2000 
în Dicţionarul Constructorilor Români; 
Centrul Biografic Internaţional din Cam-
bridge, Marea Britanie, îl menţionează 
printre cei 2000 de oameni de ştiinţă 
remarcabili din sec. XX şi XXI (ediţiile 
din 2000 şi 2002); este deţinător al Or-
dinului Naţional al României Serviciul 
credincios în grad de Ofiţer, al medaliei 
comemorative „Alecu Russo” din Repub-
lica Moldova.

Cu zestrea genetică de la Pârliţa, 
cultivată la Bălţi, Ploieşti, Bucureşti şi 
în zeci de ţări de pe glob, îndemnat de 
gînduri nobile şi mare dragoste faţă de 
neam, Alexandru Budişteanu revine la 
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dea capitolul Bibliografie).
Domnul Alexandru Budiş-

teanu excelează în multe do-
menii ale vieţii, inclusiv în cel 
al cunoaşterii cărţilor. Cartea pen-
tru Dumnealui este nu altceva, decît un 
simbol al legilor care guvernează ma-
teria, legi în care transpare prezenţa 
Adevărului, Puterii şi care sunt însuşi 
Dumnezeu. Cărţile l-au inspirat şi i-au 
modelat viaţa pe care o trăieşte cu mare 
destoinicie, aflîndu-se sub protecţia 
spirituală a volumelor de o importanţă 
inestimabilă din propria Bibliotecă - 
una dintre rafinatele şi bogatele Biblio-
teci particulare din România. 

Are o privire limpede, pătrun-
zătoare, un zîmbet binevoitor, une-
ori ironic, gesturi cumpătate, lim-
baj de o identitate inconfundabilă, 
posedă o elegantă diplomaţie. 
Lupta cu necazurile produse de 
tot felul de adversităţi i-au adăugat 
forţe, o mare dragoste de viaţă şi 
optimism cu care îi molipseşte pe 
toţi cei care îl cunosc.

Vă invităm, stimaţi cititori, să 
Vă contaminaţi de optimism şi 
nobleţe sufletească, citind acest 
volum, care se vrea un omagiu de 
recunoştinţă şi deosebită preţuire 
a doctorului arhitect Alexandru 
Budişteanu din partea bibliote-
carilor universitari bălţeni.

Editînd această lucrare, aducem 
şi pe această cale sincere mulţumiri 
domnului Alexandru Budişteanu 
pentru preţioasele materiale pe 
care ni le-a oferit cu discernămînt. 
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Bălţi în anul 1995 şi contribuie în cea mai 
mare măsură la reînfiinţarea Liceului 
Teoretic „Ion Creangă”, care şi-a marcat 
în 2006 cu mult fast a suta aniversare. 
Premiul Alexandru Budişteanu, instituit 
de Dlui acum 13 ani, s-a decernat pînă 
în prezent la 16 dintre cei mai buni elevi 
ai Liceului de la profilul real şi umanist. 
Avînd inima şi gîndul pline de genero-
zitate, astăzi îi ajută şi îi călăuzeşte 
pe cei mai buni învăţăcei, în care are 
deplina încredere în dezvoltarea lor ca 
cetăţeni de nădejde ai Ţării în care s-au 
născut. Este cel mai mare reanimator şi 
susţinător al revistei Crenguţa, pe care o 
editau liceenii înainte de război şi care a 
revenit acasă în anul 2006.

Domnul Alexandru Budişteanu 
este un exemplu strălucit prin modul şi 
calitatea în care a abordat şi a realizat 
serviciile profesionale, acţiunile civice 
şi patriotice. Cu o deosebită vocaţie a 
cercetării, disponibilitate intelectuală 
pentru abordarea problemelor de orice 
natură, dl Al. Budişteanu a înţeles di-
mensiunea sistemică a relaţiilor din 
perimetrul arhitectural, coborînd spre 
rădăcinile profesiei, spre structurile 
şi orizonturile construcţiilor moder-
ne. Modul deosebit de a construi ar-
gumentele, legăturile şi realităţile, 
competenţele psihologice i-au permis 
să stabilească un tip special de co-
municare cu organele ierarhice şi cu 
subalternii. Acestea rezonau profund, 
impuneau şi motivau demersuri supe-
rioare. A adus o mare contribuţie şi la 
organizarea procesului didactic (despre 
meritele dlui în acest domeniu a se ve-
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