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Pasiune şi dăruire 
"Lumea trebuie alc ătuită nu cu oameni, c i cu oameni buni. Că 

omul bun şi drept este o piatră mai scumpă şi mai rară , decît 
nestematele … El nu se naşte - se alcătuieşte c u înc etul", spunea 
scriitorul  nostru în secolul trecut. 

Dar c um se alcătuiesc  oamenii cei buni ? Vă invităm să deschideţi 
ac est modest volum, la care au luc rat cu hărnic ie bibliotec arii 
universitari de la  Bă lţ i, pentru c a să urmăriţi viaţa  şi activitatea unei 
personalităţ i de un rafinament pedagogic  deosebit, care în fiece zi 
vine în faţa a noi şi noi generaţii de studenţi, semănînd în inimile ş i 
minţile lor dragostea de Limbă, Mamă, Patrie ş i Neam. De 40 de ani 
ac est zîmbet mis terios şi învăluitor descreţeş te involuntar frunţile 
celor c are au norocul să-l vadă, cuprinzîndu-le cu o pace lăuntrică şi 
sentimente de siguranţă, optimism ş i încredere. 

În anii 70 - 80 ai sec olului 20, Bibliotec a Univers ităţ ii bălţene (pe 
atunci Ins titutul Pedagogic), se afla printre puţinele bibliotec i de 
învăţămînt din spaţiul ex-sovietic , c are practica în mod s istematic , pe 
temeinice argumente ş tiinţif ice, c ercetarea intereselor şi îndrumarea 
lecturilor studenţeş ti. Ministerul de Învăţămînt unional elaborase o 
Foaie de luc ru  (expres  - informaţie) prin care se disemina experienţa 
instituţ ie i bib liotecare din Moldova şi se recomanda spre aplicare 
tuturor ins tituţiilor similare din fos ta uniune. Printre multiplele 
procese şi activităţ i de calitate, ghidarea lec turii studenţilor, cu 
aplicarea diverselor metode şi proc edee, analize şi s inteze, finalizau 
cu rec omandări privind organizarea lec turilor s tudenţeş ti şi 
ac tualizarea evenimentelor c ulturale în funcţie de anul de studiu, 
rezultatele anc hetărilor preliminare, sondajelor anuale ş.a. Fiecare 
bibliotec ar era responsabil de organizarea acestor ac tivităţ i în c îte 2-3 
grupe studenţeşti. Se întîmpla c a unui bibliotec ar să-i revină grupe de 
la d iverse facultăţi, dar ş tiu c ă mulţi ne doream să avem grupe de la 
Facultatea Pedagogie şi Metodic a Învăţămîntului Primar. De c e ? 

Fiindcă ac eastă ac tivitate se baza pe o colaborare specială cu 
curatorul - diriginte le grupei, şi mulţ i căutau şansa de-a face o ec hipă 
cu dna Elena Be linschi. În această biobibliografie veţi găsi mai multe 
referinţe despre stilul muncii ac estui dirig inte, apreciat înalt de 
adminis tratori, recunoscut de colegi şi învăţat de c ătre studenţi. În 
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rapoartele anuale ale Bib liotec ii, la  capitolul Ac tiv itatea în grupele 
studenţeşti, mulţi ani de-a rîndul printre eficienţii c uratori se 
regăseşte numele dnei E.Be linschi. Ce le mai multe c ărţi citite şi cele 
mai consistente şi interesante, cu un deosebit impact educ ativ, 
ac tivităţi culturale, absolut neordinare, interac tive, c u invitaţi din ţară 
şi străinătate, erau în grupele dnei E. Belinschi. Acelaşi s til l-a 
menţinut şi atunc i c înd îşi îndeplinea c u c inste func ţia de decan al 
Facultăţii Pedagogie ş i Învăţămînt Primar. În munca cu studenţii dna 
reuşeşte să transmită atît cunoştinţe profesionale, c ît şi curajul, 
curiozitatea, înc rederea în forţele proprii. Am avut norocul şi eu să-
mi încep cariera de bibliotec ar, benefic iind de un durabil şi frumos 
partenierat cu dna profesoară. Împreună am organizat multe ac ţiuni 
educative, ac tualizînd evenimente remarc abile şi omagiind 
personalităţ i culturale." Sîntem două Lenuţe, trebuie să organizăm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ceva cu totul deosebit. Să ştii c ă neapărat ne va reuşi !", spunea cu 
multă ambiţie Doamna Profesoară. Fiind ş i un talentat regizor, 
dumneaei nu lăsa fără atenţie nic i un detaliu : de la des ignul spaţiului 
pînă la vestimentaţia participanţilor - ac tori., fluturaş ii din piept, 
invitaţ iile c u elemente de c reativitate indiv iduală a celor prinş i în 
ac ţiune. Ceea c e îi indiv idualiza însă pe învăţăceii dnei Belinschi 
dintre miile de studenţi c are veneau la Bibliotec ă, era ţinuta, vorbirea 
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corectă într-o română cultivată cu multă dragos te ş i responsabilitate 
de c ătre profesoara lor. 

Democratizarea soc ietăţii şi reformele din învăţămînt au introdus 
multe schimbări, se lucrează într-o nouă manieră, s tudenţii sînt 
ghidaţi de c ătre un diriginte doar în primii doi ani de studiu, dna 
profesoară însă nic iodată nu şi-a suspendat din funcţii altoirea 
dragostei faţă de carte tinerilor pe care mereu şi oric înd îi ghidează în 
drumul spre Bib liotecă.  

Noi, bibliotecarii, nu prea eram alintaţi de atenţia cititorilor la 
vreo sărbătoare, nici atunc i cînd ştiam să regăs im c artea solic itată în 
mod tradiţ ional, nici as tăzi cînd am îmbrăţişat tehnologiile 
informaţionale noi, progresînd şi fac ilitînd mult acc esul utilizatorilor 
la informaţie. Dar şi atunc i, şi astăzi, printre puţinii c ititori, c are vin 
să închine o floare c elui care îţi întinde mereu cartea de c are ai 
nevoie, erau  şi sînt studenţii dnei Elena Be linsc hi. De Ziua 
Bib liotecarului, c are se sărbătoreşte la 5 Oc tombrie de 4 ani în 
Moldova, slujitorii c ărţii s -au bucurat de un program special din 
partea studenţilor, c oordonat cu ac eeaşi pasiune şi dăruire de c ătre 
pedagogul, c are este convins că nu poate fi c onc epută instruirea 
studenţilor, activitatea c adrelor didac tic e fără apelul permanent şi 
major la carte, la bib liotecă. Cunosc înd dific ultăţile financ iare cu 
care se confruntă as tăzi Bib lioteca Universităţii, dna E. Belinschi se 
află printre donatorii de carte, care contribuie cu generozitate la 
dezvoltarea unei colecţii consistente care ar potoli întotdeauna setea 
de c unoştinţe a cititorilor consac raţi. "   Nimic  altc eva, nic i un film 
sau vreo fotografie c ît de rară, nu-ţi va oferi fericirea şi acea plinătate 
a senzaţiilor pe care le înc erc i atunc i c înd răsfoieşti paginile cărţii.  
Iar procesul lec turii / relec turii măsurat, liniştit ş i tăc ut conţine în 
sine ceva măreţ, foarte personal…" (Umberto Eco ).  

… Odată, într-o instituţie medicală din Chiş inău, am întîlnit o 
tînără cu un dulce copilaş în braţe. M-a salutat buc uroasă, a înc eput 
să mă întrebe cum e la Bă lţ i, la Institut, la Facultate cum e la 
Bib liotecă. Nu trebuia să se mai prezinte, căc i maniera de-a vorbi, 
expresia (mimica, gestica), c orec titudinea, tactul, politeţea, chiar şi 
zîmbetul erau ale dnei profesoare de la Bă lţ i. Cît de puternică es te 
ac eastă legătură între profesor şi student, ca peste ani de zile să se 
păstreze nealterat impactul pe care l-ai s imţit în anii studenţiei.  
Feric it este acel copilaş din braţe, căc i, cu siguranţă, i se vor 
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transmite preţioasele cunoştinţe acumulate, experienţa şi zvelteţea 
gîndirii iscoditoare şi îndemnul de a dobîndi succesul în viaţă cu 
voinţă tenac e, străduinţă ş i har, pe c are le-a însuşit mama lui de la 
Dis tinsa profesoară de la Bă lţ i. 

Elena  Ha rconiţa 
 
 
 
 
 

Passion and Abnegation 
 

“The world has to be consis ted not of people but of good 
people. The good person is more apprec iated than nonaprec iated 
one…This person is not being born but is being built litt le  by 
litt le”, our writer of previous century said. But how are the good 
persons building? We invite you to open this modest volume, the 
librarians of our University Library have been working on, for 
observing the life and professional activity of a personality who 
comes to us and to students seeding in their hearts and souls love to 
Language, Mother, Motherland and Nation. Over 40 years this 
mysterious smile illuminated foreheads  of those who had a c hance 
to look at it, embarrassing them with inner peace and insurance 
feelings , optimism and belief. 

In the 70`s-80`7s of the 20th c entury Balti University Library 
was among a few libraries  in the ex-soviet period that s erved 
lec turers and students. The Ministry of Education elaborated a 
working-paper (express information) w here the experience of 
librarian institution from Moldova was desc ribed with diverse 
activities  and proc edures, with methodologic al strategies for 
lec tures, with analysis  and synthes is and with recommendations to 
organizing different cultural ac tivities for students. Every librarian 
was responsible for organizing these ac tivities in 2-3 ac ademic 
groups. Some librarians even had groups from different 
departments but I know that many librarians w ished to have groups 
from Pedagogic  and Psychology Department. Why? Because that 
activity was based on c ollaboration betw een the librarian and the 
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tutor of the group and many librarians were looking for a chance to 
make a team with Mrs. Belinschi. In this biobibliography you will 
find many references about working style of this tutor, appreciated 
much by the staff, c olleagues and students. In annual reports of our 
Library in the chapter about ac tivity in the ac ademic  groups, the 
name of Elena Belinsc hi was among them many years. The most 
interesting and consis tent c ultural activities with unusual 
educational impact, absolutely extraordinary, interac tive with a lot 
of guests from our country and abroad, were at Mrs. Belinschì s 
groups. She had the same style while  working as  a Dean of 
Pedagogic and Primary Education Department. Working w ith 
students she achieves to give not only profess ional knowledge but 
also courage, curiosity and belief in proper strength. I also was 
lucky to begin my c areer as  a librarian c ollaborating with this 
profes sor. Together we organized many educational activities 
paying attention to remarkable events of some well-known 
personalities. ”We are two Elenas and have to organize something 
unusual. We will ac hieve it for sure!”, the profes sor said with much 
ambitions . Having talent of a film-marker, she paid attention to 
every detail: from the room des ign to invitations , c lothes style, 
correc t speech, literary Romanian and respons ibility.  

The process  of democratization provokes  a lot of c hanges-the 
teachers work us ing new strategies , every academic group has its 
tutor only the first two years of s tuding but Mrs. Be linschi never 
refused to work with students and alw ays acc ompanied them to the 
library. 

We, the librarians , were not lucky to have many students at 
different holidays even nowadays when w e have many up-to-day 
equipment  and new techno-informational technologies. But that 
times and in present. Mrs . Belinsc hì s students are the first who 
celebrate us with our professional holiday. On the Librarian`s Day, 
celebrated on Oc tober, 5, a spec ial program was organized by her 
students. Knowing those financ ial diffic ulties  our libraries  have 
nowadays, Elena Be linschi w as among those persons  who gifted 
books  to the great librarian collection. ”Nothing else, no film or rare 
photo will not give you happiness and the bucket of feelings but a 
book. The proc ess of a lesson c ontains something great and very 
personal”(Umberto Ec o). 
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…Onc e in one medical institute from Chisinau I met a young  girl 
with a sweet child. Near her she greeted me happily  and began 
asking me about Balti, and the University, the Department, the 
Library. She did not heed introduc ing herself bec ause her speech, 
politeness, even smile w ere so familiar to me. How  s trong this link 
between a teacher and a student is! After several years  the impac t 
you felt during your students’ years still remains. Happy is that sweet 
child because that prec ious knowledge, experienc e and of thinking 
style will pass to him. He w ill receive the wish to be successful in 
life and the workmanship his mother has learnt from her teacher 
from Balti. 

Elena Harconiţa 
 
 
 
 
 

Passion et dévouement 
 
“ Le monde doit être constitué non des gens , mais des braves 

gens. Un homme honnête et droit c’es t une pierre plus précieuse et 
plus  rare que les diamants…Il se forme pui à pui disait un écrivain 
du s ièc le dernier. 

Comment sont façonnés les  braves  gens? Nous vous invitons 
à ouvrir c e modeste volume, résultat du travail assidu des 
bibliothécaires univers itaires de Bălţ i. Vous allez suivre le vie et 
l’activité d’une personnalité raffinée, un excellent pédagogue, qui a 
cultivé l’amour pour la Langue Maternelle, pour la Mère , pour la 
Patrie, pour son Peuple à plus ieurs générations d’étudiants. Depuis 
40 ans son sourire misterieux et protec teur illumine le v isage de c eux 
qui ont la chanc e de l’admirer en leur communiquant la paix dans 
l’âme, les  s entiments de sécurité, d’optimisme et de c onfiance. 

Dans les années 70-80 du XX-e siècle la Bibliothèque de 
L’Un iversité de Bălţ i à ( l’époque Ins titut Pédagogique) était une des 
rares bibliothèques de l’expace ex-soviétique qui pratiquait  
l’orientation de la lecture des étudiants  avec  des méthodes 
scientifiques. Le Ministère de l’enseignement de l’Union Soviétiques 
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avait e laboré une direction par laquelle il recomandait à toutes les 
institutions simila ires de suivre cet exemple. Les multiples ac tivités 
et méthodes , l’application de divers procédes, l’analyze et la 
synthèse finissait par des  recommandations sur l’organisation de la 
lecture des étudiants et l’actualisatin des événements  c ulturels. 
Chaque bibliothéc aire était responsable de ces activités dans 2-3 
groupes d’étudiants, parfois les  bibliothécaires devaient travailler 
avec des  étudiants de différentes fac ultés, mais  je sais que la p lupart 
d’eux avait envie de diriger les  étudiants  de la Fac ulté de Pédagogie 
de l’Enseignement Primaire Pourquoi?  

Parce que cette activité es t fondée sur une collaboration 
étroite entre le bib liothéc aire et le moniteur. C’est pourquoi  
plus ieurs d’entre nous voulaient travailler en  équipe avec Madame 
Elena Be linsc hi. Dans cette bibliogrphie vous  trouverez plusieurs 
références sur le style de ce professeur hautement appréc ié par 
l’administration, les c ollegues et les étudiants. Le nom de Madame 
Be linschi est cité dans  tous  les exposés sommaires de la 
Bib liothèque, chapitre “Ac tivités avec  les étudiants”. La plus grande 
quantité de livres avait été lue par ses  étudiants. Les  ac tivités les plus 
intéressantes, avec un considerable impac t éduc atif, avec  des invités 
du pays et de l’étranger, des ac tivités culturelles  absolument 
nonordinaires, interactives etaient organisées  avec ses étudiants.  

Dans la fonc tion de Doyen de la Faculté de Pédagogie de 
L’Enseignement Primaire elle a ma intenu le même style. A c ôté des 
connaissances  elle transmettait aux étudiants le c ourage, la c uriosité, 
la foi. J ’ai eu la c hance de commencer ma c arrière profes sionnelle 
par un beau et durable parteneriat avec Madame Belinsc hi. Nous 
avons  organisé plusieurs activités éducatives en ac tualis ant des 
événements remarquables, en rendant hommage aux persinnalités 
culturelles. Nous sommes deux Lenuţe, nous devons faire quelques 
chose d’exc eptionnel. Et nous allons réuss ir! Disait  avec beaucoup 
d’ambition Madame Belinschi. Metteur en scène remarquable, elle 
n’oubliait auc un détail; des  disign de l’espac e jusqu’a  la 
vestimentation des partic ipants, les papillons et les invitations , les 
vraies  marques de créativité. Il y a encore quelque chose qui marque 
profondément les disciples de Madame Be linschi: une tenue digne, et 
un roumain impécable, cultivé, avec  beaucoup d’amour et de 
responsabilité par Madame le Professeur. 
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La démocratisation de la soc iété et les réformes de 
l’enseignement ont apporté beaucoup de changements. Aujourd’hui 
on travaille autrement, les étudiants sont guidés par un professeur 
seulement les 2 premières années d’étides . Mais  Madame Belinschi 
n’a jamais suspendu de ses fonctions  , l’éveil de l’amour pour le livre 
des jeunes qu’elle dir ija toujours vers la Bibliothèque. 

Nous, les  bibliothéc aires, nous  n’avons jamais été gâtés par 
les lec teurs. Ni à l’époque où nous c herc hions  les livres d’une 
manière traditionelle, ni aujourd’hui quand nous disposons   de 
nouvelles technologies , informatiques. Mais aujourd’hui, comme à 
l’époque, les étudiants qui nous offrent des  fleurs à l’occas ion de la 
Fête, nous admirons avec enthousiasme et reconnaissance le 
programme solennel préparé avec  la même passion et la même 
persévérence par les étudiants de Madame Belinschi, fermement 
convaincue que l’activité des professeurs et l’instruc tion des 
étudiants ne peuvent pas  se passer s ans l’appel permanent et majeur 
au livre, à la bib liothèque. Aujourd’hui la b ibliothèque est confrontée 
avec plusieurs diffic ultés. Madame Belinschi contribue avec 
généros ité à la formation d’une collec tion cons istente de la 
bibliothèque avec  des donations de livres. 

“Auc un film, aucune photo rare, rien ne vous offrait la jo ie et 
la plén itude de sensations qu’on éprouve aux moments de la lecture 
d’un livre. Le proc essus  de la lec ture mesuré tranquille et muet 
contient quelque c hose de calme, de très  personnel…” (Umberto 
Ec o). 

Une fois dans  une institution médicale de Chiş inău , j’ai 
rencontré une jeune femme avec  un enfant adorable dans les bras. 
Très contente elle  m’a salué et a demandé des  nouvelles  de Bălţ i, de 
l’Institut, de la Faculté, de la Bib liothèque. Elle ne devait pas se 
présenter, c ar sa manière de parler, l’expression du visage (la 
mimique, les  ges tes ), la c orrectitude, le tac t, la politesse, même le 
sourire me pappelaient Madame le Professeur de Bălţ i. Comment 
doit être cette lia ison entre le profes seur et l’étudiant pour préserver 
et maintenir intac te, à travers le temps, l’influence ressentie pendant 
les années d’études. Quelle joie pour le petit enfant, parce qu’on lui 
transmettra obligatoirement les préc ieux c onnaissanc es accumulés, 
l’expérience et la curiosité de la pensée, la résolution d’atteindre le 
succès grâce à la tenacité, l’effort et la grâc e divine, qualités 
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assimilées par sa mère de la Remarquable Madame le professeur de 
Bă lţ i. 

     Elena Harconiţă 
 
 
 
 
 

Dr. conf. Elena Belinschi – un merituos 
pedagog şi om de ştiinţă 

 

Dac ă este adevărat c ă verbul-predic at cons tituie „l’âme de la 
propos ition”, atunc i e tot atît de adevărat ş i faptul c ă dna doctor 
conferenţiar Elena Be linsc hi a fos t ş i rămîne motorul care a pus ş i 
pune în mişcare zeci de generaţii de studenţi de la „ Alec u Russo” să 
studieze Sintaxa, disc iplina c e încoronează gramatica şi c ursul de 
limbă română contemporană. Îndrăgostită de acest compartiment al 
limbii naturale încă din anii de studenţie la  Facultatea de Litere a 
Universităţii de Stat din Moldova, D-ei, cu scurgerea timpului,  
muncind cu as iduitate şi răbdare (ce-i sunt proprii), a ajuns să 
„deschidă”, rând pe rând, toate supapele „secrete” ale Sintaxei ca 
ştiinţă. Îşi sc rie, la înc eput, tezele de an, apoi c ea de lic enţă ş i, în 
sfîrşit, cea de doctorat, în c are a reuşit să abordeze, în mod original 
şi cu un deosebit s imţ al limbii (germ. Sprachgefiihl) o serie de 
probleme ac tuale de sintaxă teoretic ă ş i aplicativă. 

Ca gramatistă, dna Elena Belinsc hi s -a format pe o solidă bază 
metodologic ă, împărtăşind, dezvoltând şi aplic ând principiul 
onomasiologic, bazat pe aspec tul substanţial, c onţinutal, mentalist în 
procesul interpretării faptelor de limbă analizate, c eea c e i-a ajutat să 
se asocieze c urentului funcţionalist în lingvis tică. E un merit 
incontestabil a l Domniei s ale, pentru c ă s e promovează o sintaxă vie, 
ac tualizată, transformaţională, fapt care permite a scoate în relief  
structurile de adânc ime la nivel propoziţional şi c el frastic , 
demons trându-se c ă între c ele două niveluri frontierele sunt labile. 

În public aţiile sale, în luările  de cuvînt în c adrul unor 
conferinţe lingvis tice de scară naţională şi internaţională, în avizele 
oficiale prezentate la sus ţinerea doc toratelor doctorul Elena 
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Be linschi s-a pronunţat în deplină cunoştinţă de cauză şi c u 
argumente peremptorii asupra unor probleme c ontroversate cum ar 
fi: identificarea unor părţi de propoziţie, clasif ic area propoziţ iilor din 
punct de vedere structural ş i c las ificarea după conţinut şi intonaţie, 
specific ul unor tipuri de subordonate (în spec ial c ele c ompletive), 
normele punctuaţionale, utilizarea şi non-utilizarea v irgulei c a cel 
mai „buclucaş” semn de punc tuaţie ş .a.m.d. 

Numeroasele public aţii ale dnei Elena Be linsc hi, inc lusiv 
manuale de limba română, alte materiale d idac tice (lucrate în ec hipă) 
confirmă cele spuse supra. Partea forte a lucrărilor editate de către 
dna doc tor conferenţiar este argumentarea teoretică (de regulă 
impec abilă), susţinută de o exemplif ic are abundentă c u fapte de 
limbă exc erptate cu mult gus t ş i rafinament din opera c elor mai 
reprezentativi scriitori c las ic i şi contemporani. Pedagog prin vocaţie 
şi cu har dumnezeesc, autoarea celor scrise şi publicate se plasează 
mereu în ipos taza cititorului (fie student sau elev) pentru a-şi proba 
alegerea adecvată sau mai puţin reuşită a materialulu i exemplif icativ. 
Şi ac easta pentru c ă verba docent (=vorbele, teoria ne înv aţă), dar 
exempla trahunt (=exemplele conving). 

De c înd a păşit pentru întîia oară pragul Un iversităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţ i (era prin 1962) şi până în prezent Elena 
Be linschi a urc at multe trepte ale ierarhiei universitare (lec tor - lector 
superior - docent (conferenţiar) - şef de catedră – prodecan - 
dec an...), dar întotdeauna a munc it cot la cot c u studenţii, trăind c u 
bucuriile, dar şi cu necazurile ş i grijile lor. A activat permanent ca 
dirig inte de grupă ac ademic ă, a fos t animatoarea c erc urilor de 
lingvistică, ziarelor de perete cu profil f ilolog ic o-pedagogic ş i de 
cultivare a limbii. Chiar recent, la 14 mai 2004 mai, multe studente 
de la Facultatea de Pedagogie şi Psiho logie (Olesea Răileanu, Alina 
Grosu, Diana Ciobanu, Stela Mărinescu, Ludmila Pelevaniuc, Nina 
Andruh, Tatiana Izotov, Lilia Frecăuţanu, Nelea Vidmidi, Tatiana 
Bo ico, Victoria Zubatâi, Ina Ţurcanu, Ala  Şeptelic i, Taisia Donos , 
Nadejda Dumbravă, Ludmila Sp inovschi, Eudochia Dorojneac , 
Adriana Costiuc, Tatiana Hadârcă, Ala Be lous , Alexandra Vremea, 
Natalia Pascari, Svetlana Dogaru), în frunte c u iubitul lor dascăl 
Elena Be linschi, s-au fotografiat pe fundalul ziarului de perete 
„Verbul matern” (de altfel, consacrat integral aniversării Doc torului 
Honoris Causa a U.S. „Al. Russo” din Bă lţ i Anatol Ciobanu, 
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profesor la U.S.M.) şi mi-au expediat la domiciliu fotografia şi o 
impres ionantă Adresare cu urări de sănătate şi succese în munc ă. Le 
mulţumesc pe ac estă cale şi le  doresc  ab imno  pectore spor la carte 
şi noroc  în viaţă! 

Erudiţ ia lăudabilă, îna ltul profes ionalism, cumsecădenia, 
inteligenţia, dragostea faţă de oameni şi de pământul natal o fac pe 
dna Elena Belinsc hi (Pînzaru) un ac tiv militant pentru adevărul 
ştiinţ if ic privind limba şi istoria neamului nostru. Aces te sentimente 
sac re, ale căror rădăcini coboară toc mai la Climăuţi (r. Donduşeni), o 
înalţă mult în faţa studenţilor, c olegilor, rudelor, cunoscuţilor... 

Ca familistă, dna doc tor conferenţiar Elena Be linschi se 
prezintă, pe drept cuvânt, ca un model demn de urmat. Sufletul ei 
mare, deschis , griju liu şi bun i-a permis să ţină, perpetuu, aprins 
foc ul din vatră şi candela licărind de pe la icoane (aşa a învăţat-o 
mama, bunic ii şi toţi cei d in neamul „pânzărenilor”). Împreună c u 
foarte înţeleptul şi simpaticul său prieten de viaţă, a cresc ut două 
fetiţe, c a două flori exotic e, devenite, actualmente, bune spec ialiste 
în profesia aleasă. 

Pentru familia sa, pentru grupele de s tudenţi pe c are îi 
instruieşte şi îi educ ă, dna doc tor conferenţiar Elena Be linschi-
Pânzaru este (vorbind la figurat) un veritabil curc ubeu, ale c ărui cele 
7 culori semnifică: Dragos tea, Chibzuinţa, Cinstea, Vigilenţa, 
Bunătatea, Înţelegerea şi Încrederea. 

E m ult?   E puţin?  -  E, pur şi simplu, admirabil! 
În calitatea mea de fost profesor al Lenuţei Pânzaru la 

Universitatea de Stat Moldova (anii 1957-1962) vreau să-i doresc 
acum („la apus  de soare” pentru mine, dar nu şi pentru D-ei) sănătate 
durabilă, d ispoziţie t inerească, feric ire familială, realizări pa lpabile 
în predare şi în cerc etare! 

Elena! Să nu te întris teze versurile c unoscutului poet din  
Sauca (alături de Climăuţi) Petru Zadnipru: 

Vremea trece şi ne trecem 
Cum trec toate pe pământ ... 

Noi ne trecem, dar faptele noastre bune rămân pentru c ei c e 
urmează a veni! 

Aşadar, te îndemn să continui a fi ac eeaş i albină harnică, 
aceeaşi profesoară ireproşabilă, aceeaşi mamă dulce şi soţie 
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incomparabilă, aceeaşi floare aromată pentru toţi nordiştii 
basarabeni, dar şi pentru ac ei ce te adoră la Chiş inău! 

Vivas, cresc as, floreas  ! 
  

Ana to l Cioban, 
doctor hab., profeso r un ive rsitar, 

membru  co responden t al Acad emie i 
de Ş tiinţă din  Moldova , şef Catedra Limb a 

Română, Lingvistica Generală ş i Ro manică 
de  la Un iv ers itatea d e Stat din Mo ldov a 

 
 
 

 
Elena Belinschi – a meritorious  

pedagogue and scientist 
 

If it is true that the verb – predicate was  formed “l’âme de 
la proposition”, then it is a lso true that Elena Be linschi, Ph D, was 
and remains the motor that is a start point to many generations of 
students from “Alecu Russo” to s tudy Syntax, the subject that 
reigns  in Grammar and in the c ourse of Modern Romanian 
Language. She was in love w ith this part of the language being the 
student at the Faculty of Language and Literature of Moldova State 
Un ivers ity. Working hard with patienc e she approaches to open all 
“sec ret” sub-waters of Syntax as a scienc e. Firs tly she wrote 
course-papers, then the license paper and at last her dissertation 
where she was a success in several actual problems of the 
theoretical and applied Syntax. 

Elena Be linsc hi, as a specialis t in Grammar, was formed 
thanks to serious  methodological basis, sharing, developing and 
applying the princ iple of onomasiology based on subs tantial and 
on-going aspec t in the proc ess of interpreting the linguis tic fac ts  

It is her incontestable merit in promoting a real, ac tual and 
transformational Syntax. In her public ations, in her reports and 
artic les at some national and international conferences  and in some 
official reviews  presented at the submissions of researches’ theses, 
Elena Be linschi presented deep knowledge of some controversial 
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problems: identific ation of some parts of the sentence, classific ation 
of sentenc es acc ording to their structure, c lass ification of sentences 
according to the content and intonation, something spec ial to some 
types of subordinate clauses (c ompetitive ones). 

Her public ations , inc luding manuals  of Romanian language, 
another didac tic  materials (as co-author) prove the words  above 
“supra”. The “forte” part of her works is  the theoretic al 
argumentation passed succ essfully with real examples from c lass ic al 
and modern writers. 

When she entered Bălţ i State University for the first time 
(1962) and up till now  Elena Belinschi passed through all 
hierarchical university levels from the ass istant to the Dean, but all 
the time she worked with the s tudents  arm to arm and felt all their  
joy and sorrow. She was also a tutor of many ac ademic  groups. She 
was an animator of various Linguistic  c irc les  and new spapers. 
Recently, on May, 14, 2004 many students  from the Fac ulty of 
Pedagogy and Psychology (O. Răileanu, A. Grosu, D. Ciobanu, S. 
Mărinescu, N. Andruh, T. Izotov, I. Ţurcanu etc.) and their teacher 
Elena Be linschi took photos for the newspaper “Verbul Matern” 
dedicated to to Doctor Honoris Causa Anatol Ciobanu, university 
professor from MSU, and sent me the photo that impressed me 
much. 

Thanks to her erudition, high professionalism, intelligence, 
love to people and native land, Elena Be linschi (Pînzaru) can be 
considered an active militant woman for the sc ientific truth 
according to our language and our his tory. 

All these saint things , which roots lie in Climăuţi (r. 
Donduşeni), raise her among the students, colleagues  and relatives. 
She c an be considered as a model that is w orth following by. Her 
large soul, open and hard - working allowed her to keep the fire from 
the oven and the icon candle light. Together with her understandable 
and handsome husband they gave birth to two daughters, educated 
them well to be good spec ialists in the field they chose.  

For the family, for her academic groups  of students Elena 
Be linschi-Pînzaru, Ph D is a veritable rainbow whose seven colors 
mean Love, Ideas, Truth, Vig ilance, Kindlines s, Understanding and 
Be lief. 

Is it much? Is it few? 
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It is admirable!  
As for me, I was  the teacher of Lenuţa Pînzaru at MSU in 

1957-1962 and I want to wish her good health, to be always young 
and in good mood, to be happy in her family and to be a success  in 
teaching and research! 

Elena! Don’t be sad while reading some lines  written by a 
well-known poet from Sauca (near Climăuţi village) Petru Zadnipru:  

 
Time is going and we as  well 

Like everything in this world… 
 

We are gone but our good deeds  remain for those who come. 
Thus , I want you to continue being that hard-working bee, 

that intelligent teacher, that sw eet and kind mother and unique wife, 
that beautiful flower for everybody from the North and for those who 
adore you in Chişinău. 
 Vivas, cresc as, floreas  !  

Ana to l Ciobanu, 
 Ph D, University p rofessor, member  

o f Moldo va S cientific Academy,  
Chief o f Ro manian Language,  

General and Ro man ic  Linguistics Department,  
State University from Moldova . 

 
 
 

Le maitre de conferences Hélène Belinschi 
un pedagogue et un savant de merite 

 
Si c ’est vrai que le verbe-prédic at constitue « l’âme de la 

propos ition », alors c ’est vrai que Madame le doc teur ès lettres, 
maître de conférences  Hélène Bélinschi a été et reste  le moteur qui 
met en fonction des dizaines  de générations  des étudiants de « Alecu 
Russo »(université, n.t.) à étudier la Syntaxe , la  discipline qui 
couronne la grammaire et le cours de langue roumaine 
contemporaine. Elle est amoureuse de ce compartiment de la langue 
naturelle encore depuis s es années d’études à la faculté de Lettres de 
l’ Université d’Etat de Moldavie. Tout au long de son ac tivité, en 
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travaillant assidûment, avec beaucoup de patience( qui lui 
appartiennent), elle a réussit à ouv rir, l’un après l’autre, tous les  
tiroirs « secrets » de la Syntaxe comme sc ience. Elle prépare d’abord 
sa thèse de lic enc e, après celle de doctorat, oû  elle réussit à aborder 
d’une manière originale  et avec un vrai s ens de la langue 
(Sprachgefiih l, allemand) une série des  problèmes  ac tuels de la 
syntaxe théorique et appliquée.  

Comme grammairien, Madame Hélène Bélinschi a une base 
solide méthodologique, en s’as sociant, en développant et en 
appliquant le princ ipe onomasiologique, basé sur l’aspect substantiel,  
du c ontenu, dans le procès  de l’interprétation des faits analysés de la 
langue, c e qui l’a aidé à s ’assoc ier au courent fonctionnaliste en 
linguistique. C’est son mérite inc ontestable, car elle développe une 
syntaxe vivante, actualisée, transformationnelle, ce qui permet de 
mettre en relief les struc tures profondes au niveau des  propositions et 
des phrases, en prouvant que les frontières entre les deux niveaux 
sont labiles.  

Dans les publications, dans les  communic ations aux 
conférenc es linguis tiques nationales et internationales, dans les avis 
officiels aux soutenances  des thèses de doctorat, le doc teur Hélène 
Bé linschi s’est prononc ée avec beauc oup de compétenc e, avec  des 
arguments  péremptoires sur des problèmes  controversés c omme les 
suivants : l’identif ic ation des parties de la proposition, la 
classific ation des proposition du point de vue s tructurel et la 
classific ation d’après le c ontenue et l’intonation, le spécifique de 
certaines propositions subordonnées (en spécial des complétives), les 
normes de ponc tuation, l’utilis ation et la non utilis ation de la virgule, 
le plus « embêtant » signe de ponctuation etc .   

Les nombreuses public ations  de Madame Hélène Bélinschi, 
y c ompris les  manuels de langue roumaine, autres matériel 
didactique (élaboré en équipe) confirme ce qui est exposé supra. La 
partie forte des travaux édités par Madame le docteur, maître de 
conférenc es c’est l’argumentation théorique (d’habitude impeccable), 
confirmée par une illustration abondante des exemples de la langue, 
extraits avec beaucoup de goût et de raffinement de l’œuvre des plus 
représentants  auteurs c las siques et contemporains . Pédagogue par 
vocation et par grâce divine, l’auteur se met toujours  dans 
l’hypostase du lecteur (soit étudiant, soit élève) pour vérifier le c hois 



  18

adéquat ou moins réussit des exemples . Et parc e que verba docent 
(=les mots, la théorie nous enseigne), mais exempla trahunt (=les 
exemples nous conv ainquent).  

Du jour quand elle a  fait  les premiers  pas  à l’Université 
d’Etat « Alecu Russo » de Balti (1962) et jusqu’à présent Hélène 
Bé linschi a monté plusieurs marc hes de l’hiérarchie universitaire 
(lecteur- lecteur supérieur – maître de conférences - responsable de la 
chaire – vice-doyen – doyen…), mais elle a travaillé  toujours à côté 
des étudiants , en partageant leurs joies et leurs difficultés. Elle a été 
maître d’études, elle a dirigé l’activité de plus ieurs c ercles de 
linguistique, des journaux philologiques et pédagogiques. 
Récemment plus ieurs étudiantes de la faculté de Pédagogie et 
Psychologie (Olesea Raileanu, Alina Grosu, Diana Ciobanu, Stela 
Marinescu, Ludmila Pélévaniuc , Nina Andruh, Tatiana Izotov, Lilia 
Frecăuţanu, Nelea Vidmidi, Tatiana Bo ic o, Victoria Zubatii, Ina 
Turcanu, Ala Septelici, Taisia Donos , Nadejda Dumbrava,  Ludmila 
Spinovschi, Eudochia Dorojneac , Adriana Costiuc, Tatiana Hadirca, 
Ala Be lous , Alexandra Vremea, Natalia Pasc ari, Svetlana Dogaru), 
dirigées  par leur professeur aimé Elena Be linschi, se sont 
photographiées à côté du journal mural « Le verbe maternel »(journal 
consac ré intégralement à l’anniversaire du Docteur Honoris Causa de 
l’ U.E. »Alec u Russo ») et ont envoyé la photographie avec des 
impress ionnantes Félicitations  et avec leurs  meilleurs  vœux de santé 
et de succ ès. J e les  remercie et je leur souhaite de grands  succès  et 
beaucoup de chance dans la vie ! 

Le m ilitant ac tif pour la vérité s cientifique en ce qui 
concerne la langue et l’histoire de notre peuple Hélène Bélinschi 
(Pinzaru) se distingue par son haut professionnalisme, par 
l’érudition, par l’honnêteté, par l’intelligence et par l’amour pour les 
Humains et pour sa Patrie. Ces sentiments sac rés, dont les  racines 
descendent à Climauti(d .Donduseni), l’élève considérablement 
devant les étudiants, les collègues, les  parents, les  amis…  

C’est une bonne mère de famille. Son grand âme, ouvert, 
soigneux et bon lui a permis  de maintenir le feu dans  la cheminée et 
la chandelle auprès de l’ic ône ( comme lui avait  enseigné sa mère, 
ses grands-parents et tous  les  « pinzareni »). Elle a é levé avec  son 
mari deux filles comme deux fleurs  exotiques, devenues 
ac tuellement de bonnes spéc ialistes. 
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Pour sa famille, pour les étudiants  auxquels elle enseigne et 
qu’elle é lève, madame doc teur maître de c onférenc es Hélène  
Bé linschi-Pînzaru est un véritable arc-en-c iel dont les 7 couleurs 
signifient : Amour, Méditation, Honneur, Vig ilanc e, Bonté, 
Compréhension et Confianc e. 

Est-ce beaucoup ?Est-ce peu ?- C’est tous simplement 
admirable !  

En qualité d’ancien professeur de Lenuta Pînzaru à l’U.E.M. 
(1957-1962), je veux lui souhaiter ( « au coucher du soleil », non 
pour elle , pour moi) de la santé durable, un état d’esprit toujours 
jeune, beaucoup de bonheur dans sa famille, des réalisations 
palpables dans  l’enseignement et dans la recherche. 

Hélène ! Ne te fait pas de la peine en entendant les vers du 
poète Petru Zadnipru originaire de Sauca (à côté de Climauti) : 

 
Le temps passe et nous nous en allons 
Ainsi comme passe tout sur la terre… 
 
Nous nous en allons, mais tous le bien fait reste pour c eux 

qui viennent après nous ! 
Soie la même abeille laborieuse, le même professeur  

irréprochable, la même mère douce et compagne incomparable, la 
même fleur pleine d’arômes pour tous  les gens du nord de la 
Bessarabie, et la même pour ceux qui t’adorent à Chisinau ! 

Vivas, crescas, floreas ! 
26 ju illet 2004     Ch is in au 

Ana to l CIOBANU,   
doct.hab. ; professeur universitaire, 

Membre correspondant de l’Académie de  
Sciences de Moldav ie, Responsable de la  

Chaire de Langue Roumaine, Linguistique  
Générale et Romane de l’Univ ersité d’Etat  

de Moldavie 
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Cercetător şi pedagog 
 

Doamna Elena Be linschi, doc tor în filo logie, conferenţiar 
universitar, este un c ercetător ş tiinţ if ic  şi un pedagog de voc aţie. 
Aptitudinile ş tiinţ ific e şi le-a manifestat din anii de doctorantură 
(1968-1971) la Institutul de Limbă şi Literatură (azi Institutul de 
Lingvistică) al Ac ademiei de Ştiinţe din Moldova, abordând ş i 
cerc etînd cu multă competenţă o problemă de s intaxă puţin studiată 
pe atunc i: Frazele formate prin subordonare. Propoziţia 
subordonată completivă în limba literară  contemporană , sub 
conducerea ac ad. Nicolae Corlăteanu, avându-l consultant şi pe 
renumitul s intaxist-teoretician Ion Eţcu. A definitivat teza în  
termenul stabilit  (fapt cam rar întâlnit) ş i a  susţinut-o c u brio la 
Universitatea de Stat din Moldova în 1972, avîndu-l recenzent pe dr. 
hab., prof. D.E. Mihalci de la Moscova.În anii de doc torantură a 
public at o serie de artic ole ştiinţ if ice în revista Limba şi Literatura 
Moldovenească a I.L.L. al A.S.M., în Analele Ştiinţif ice ale 
Universităţii de Stat din Chişinău, în Ученые записки  ale Ins titutului 
Pedagogic  din Bălţ i etc . 

O dovadă a maturităţii ştiinţ if ic e a Dnei Elena Belinschi este 
şi faptul c ă, fiind doc torandă, a partic ipat, în calitate de c oautor, la 
elaborarea prestigioasei luc rări a sectorului de limbă c ontemporană 
de la I.L.L. a l A.Ş.M. Capitole din istoria limbii literare 
moldoveneşti / Red.: N. Corlăteanu, I. Eţcu, T. Cotelnic . – Chiş inău: 
Lumina, 1971.Pe parcursul anilor îndrăgitele teme de  gramatică, 
revăzute, analizate în plan istorico-comparativ, aplic ate în mod 
prac tic  în ac tivitatea universitară şi recomandate, prin absolvenţii 
facultăţilor de Filo logie, Pedagogie ş i Psihologie, pentru oric e nivel 
de şcoală preuniversitară, i-au adus Dnei Elena Belinschi pres tigiul 
de c onferenţiar universitar. 

Elaborările teoretice şi prac tice în domeniul lingvis ticii 
(gramatic ă, stilistică, cultivarea limbii), precum şi energia debordată, 
spiritul de iniţ iativă i-au deschis  perspec tiva de a participa la 
conferinţele ştiinţif ic e republic ane ş i internaţionale. În a. 1991, 
împreună c u membrul corespondent al A.Ş.M., prof. Anatol 
Ciobanu, au prezentat o comunicare despre situaţia lingvistică din 
Moldova la Masa rotundă din c adrul Conferinţei metodico-
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ştiinţ if ice, organizată de Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” 
din Moscova, la Conferinţa Ştiinţ if ic ă Internaţională c onsacrată 
Aniversării a LXXX-ea a acad. Nicolae Corlăteanu (Chiş inău, 1995) 
a prezentat c omunicarea Corectitudinea lingv istică  în mass media. 
Cu interesanta comunic are Estetica comunicării – sintagmă 
profetică în activ itatea unui savant şi în funcţia de  moderator al 
sec ţiei Stilistică literară , Dna Elena Belinsc hi a participat la 
Conferinţa ştiinţ if ică Internaţională Probleme de Limbă Română , 
Lingvistică Generală  şi Romantică, organizată cu prilejul 
Aniversării a LXX-ea a naşterii şi a c elor 45 de ani de ac tivitate 
didactico-ştiinţ if ică la U.S.M. a prof. universitar Anatol Ciobanu 
(Chişinău, 2004). Rezultatele investigaţiilor ş tiinţif ic o-prac tic e şi le-
a prezentat şi la alte întruniri ştiinţ if ico-pedagogice. 

În funcţia de c onferenţiar universitar Dna Elena Belinschi  a 
participat ac tiv ş i la întoc mirea manualelor, fiind coautor la ediţiile: 
Limba moldovenească. Fonetica. Lexicologia. Morfologia. Sintaxa. 
Manual pentru studenţii de la facultăţile de Pedagogie şi Psihologie 
Preşcolară ale institutelor pedagogice. – Chişinău: Lumina, 1986; 
Limba română . Probe de evaluare pentru cl.1-4. Ediţie revăzută. – 
Chişinău: Prut Internaţional, 2000; Limba română: teste de 
evaluare pentru cl.1-4. – Chişinău: Prut Internaţional, 2000 şi alte 
elaborări metodice.Fire c omunic ativă, ingenioasă ş i binevoitoare, 
Dna Elena Belinschi este şi un bun organizator al întîln irilor oficiale 
(întîlnir ile c u marele lingvist al s ec. XX Eugen Coşeriu) şi cele 
colegia le (sărbătorirea acad. S. Berejan) şi multe alte întîln iri de la 
Universitatea de Stat din Bălţ i. Domnia sa a păstrat cele mai calde ş i 
mai amicale relaţ ii cu colegii de la Ac ademie ş i de la Univers itate. 

Cu ocazia aces tui jubileu, acestui popas , care nu es te dec ît 
maturitatea tinereţii, noi, foş tii c olegi de la sec torul de limbă 
contemporană, ac tualii c olegi de la  sec torul de gramatică al I.L. al 
A.Ş.M., îi dorim multă sănătate, ani mulţi şi fericiţ i, prosperare 
perpetuă, împlin iri şi rea lizări, soare şi lumină în suflet şi multă 
dragoste din partea tuturor acelora c are au avut, au ş i vor avea oc azia 
s-o cunoască. 

 
Ma ria  Cosniceanu , 

d r. conf., cercet. ş t. coo rdonator 
la In stitutul d e Lingvistică  al A.Ş.M. 
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The scientist and the pedagogue of vocation 
 

Mrs. Be linschi, Doc tor in Philology, university profes sor, is 
a sc ientific researcher and a pedagogue of vocation. Her sc ientific 
skills  w ere manifes ted during the years  on her research paper (1968-
1971) at the Institute of Language and Literature (today the Institute 
of Linguistics) of Moldova Sc ientif ic  Ac ademy, analyzing the 
problem of syntax les s studied at those times: “The phrases formed 
through subordinate. The subordinate objec tive clauses in literary 
modern language” under the supervising of N. Corlăteanu, 
ac ademic ian, and I. Eţc u, as a consultant of the w ork. In 1972 she 
was awarded her doc tor’s degree at the Moldova State University 
with the ass istance of D.E. Mihalci, Ph D, professor from Moscow. 
She published many articles in the newspaper “Limba şi Literatura 
Moldovenească”, “Analele Şt iinţ ifice” of M.S.U. form Chişinău and 
in “Ученые записки” of Pedagogic  Ins titute from Bă lţ i etc. 

Be ing a doctorate s tudent, Mrs Elena Belinschi was a co-
author of a w ell-known book “Capitole d in istoria limb ii literare 
moldoveneşti” / under red. N. Corlăteanu, I. Eţcu, T. Cotelnic / - 
Chişinău: Lumina, 1971. 

Diverse grammatical topics, analysed and reviewed 
according to historic  – comparative structure, applied in univers ity 
ac tivity, through her undergraduate students  of Philo logy 
Department, for every level of general school, brought Mrs . Elena 
Be linschi prestige of univers ity professor. 

Her theoretical and prac tic al elaborations  in the field of 
Linguistics, her energy and spirit of initiative a llow ed her to 
participate at different scientific  conferences. In 1991 together with 
the member of Moldova Sc ientific Academy, A. Ciobanu, Ph D, she 
presented a report about Linguistic  s ituation in Moldova at the 
round-table at sc ientific c onferenc e, organized by Moscow “M.V. 
Lomonosov” State University. At the International Sc ientific 
Conferenc e in Chişinău in 1995, she presented the report “Linguis tic 
Correc tness in Mass - Media”. With the interesting communication 
“The esthetic  of communication is the prophet s intagma in one 
scientist’s ac tivity” and as  a moderator of Literary Stylistic sec tion, 
Mrs. Elena Be linschi participated at the International Sc ientific 
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Conferenc e “The problems of Romanian Language, General and 
Romanian Linguistics ”, organized in Chişinău in 2004.  

Mrs. Elena Belinschi wrote several manuals being a co-
author at: “Moldavian Language. Phonetics. Lexic ology. 
Morphology. Syntax. Manual for students of the Fac ulty of 
Pedagogy and Pre-school Psychology of Pedagogic al Institutions”, - 
Chişinău, Lumina, 1986; Romanian Language. Types of evaluation 
for 1-4 grades , Chişinău, 2000; Romanian Language: evaluation tests 
for 1-4 grades, Chişinău, 2000 and other books.  

Be ing communic ative, ingenious and warm-hearted, Mrs. 
Elena Belinsc hi is a good organizer of some offic ial meetings (the 
meetings with the famous linguist of XX century Eugen Coşeriu) and 
some informal meetings  (w ith S. Berejan, academic ian) and many 
other meetings at the State Univers ity “Alec u Russo” form Bălţ i.  

We, the colleagues from the Departments of Contemporary 
Language and Grammar at the Institute of Linguistic s from Moldova 
Sc ientific Ac ademy wish Mrs. Elena Be linschi much health, happy 
years, prosperity, may all her dreams come true, sunlight inside from 
all who knew, know and will have the honor to know  her. 
 

Maria Co sniceanu,  
Ph  D, resea rcher and  coord inator a t the  

Institute  of Lingu istics o f M.S .A. 
 
 
 
 

Chercheur et pedagogue par vocation 
 

Madame Hélène Bélinschi, doc teur ès  lettres , maître de 
conférenc es, est un c herc heur et un pédagogue par voc ation. Elle a 
manifesté ses aptitudes  scientifiques  pendant les études 
doctorales(1968-1971) à l’Institut de Langue et Littérature 
(actuellement Institut de Linguistique) de l’Académie de Scienc es de 
Moldavie. Elle a abordé et a étudié avec  beaucoup de compétence 
un sujet de syntaxe peu examiné à l’époque : Les phrases formées 
par subordination. La proposition subordonnée complétive  dans la 
langue littéraire contemporaine sous la direc tion de l’ac adémic ien 
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Nic olae Corlateanu, ayant comme consultant le théoric ien renommé 
de la syntaxe Ion Etc u. Elle a présenté sa thèse dans les  termes 
établis (phénomène assez rare) et l’a soutenue avec brio à 
l’ Université d’Etat de Moldavie en 1972, ayant comme critique le 
docteur prof. D.E.Mihalc i de Mosc ou. 

Pendant ses études de doc torat elle a publié plusieurs artic les 
dans les revues scientifiques  La Langue et la Littérature Moldave de 
l’I.L.L. de A.S.M., dans  les Annales scientifiques de l’Univ ersité 
d’Etat de Chis inau, et dans «Ученые записки» de l’Institut 
Pédagogique de Balti. 

Une preuve de la maturité sc ientifique de Madame Hélène 
Bé linschi c ’est s a participation c omme coauteur, pendant les  études 
doctorales, à l’élaboration du prestigieux ouvrage de la sec tion de 
langue contemporaine de l’I.L.L. de l’A.S.M. Chapitres de l’histoire 
de la langue littéraire moldav e/ red. N.Corlateanu, I.Etcu, 
T.Cotelnic/. –Chisinau : Lumina, 1971 . 

Les sujets préférés de grammaire, analysés  du point de vue 
historique et comparatif,  revus, appliqués  tout au long de son 
ac tivité univers itaire et recommandés par l’intermédiaire des 
étudiants de la faculté de Lettres et de la fac ulté de Pédagogie, 
Psychologie et Ass istance Soc iale à tous  les  niveaux scolaires, ont 
apporté à Madame Hélène Bélinschi le prestige de maître de 
conférenc es.  

Les élaborations théoriques et pratiques dans le domaine de 
la linguis tique (grammaire, stylis tique, c ulture de la langue), ainsi 
que l’énergie débordante et l’esprit d’initiative lui ont permit de 
participer aux conférenc es scientifiques  républicaines et 
internationales. En 1991 elle a présenté avec  le membre 
correspondant de l’A.S.M. le prof. Anatol Ciobanu, une 
communic ation sur la s ituation linguistique de Moldavie à la Table 
Ronde de la Conférence scientifique de l’Université d’Etat 
« M.V.Lomonosov » de Moscou ; en 1995 elle a présenté la 
communic ation  La correction linguistique dans les mass media  à la 
Conférence Scientifique Internationale consacrée à LXXXe 
Anniv ersaire de l’acad. Nicolae Corlateanu (Chisinau, 1995). 
Madame Hélène Be linschi  participe comme modérateur de la 
sec tion Stylistique littéraire et c omme auteur de l’intéressante 
communic ation L’esthétique de la communication – syntagme 
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prophétique dans l’activité d’un sav ant à la Conférence Scientifique 
Internationale Problèmes de la Langue Roumaine, Linguistique 
Générale et des Langues Romanes, organisée à l’occ asion de LXXe 
anniversaire et de 45 ans  d’activité didactique et sc ientifique du prof. 
universitaire Anatol Ciobanu (Chis inau, 2004). Les résultats  de ses 
investigations sc ientifiques ont été présentés aussi aux autres 
réunions  sc ientifiques. 

Madame Hélène Bélinschi, comme maître de c onférenc es, a 
participé d’une manière active à la l’élaboration des manuels. Elle es t 
coauteur des éditions  : La langue moldave. Phonétique. Lexicologie. 
Morphologie. Syntaxe. Manuel pour les facultés de Pédagogie et 
Psychologie Préscolaire des instituts pédagogiques. –Chisinau : 
Lumina, 1986 ; Limba romana. Probe de ev aluare pentru cl.I-4. 
Edition rev ue.-Chisinau : Prut International, 2000 ; Limba 
romana :teste de evaluare pentru cl.1-4. –Chisinau : Prut 
international, 2000  et d’autres élaborations méthodiques. 

C’est un esprit ingénieux et bienveillant, très c ommunicatif. 
Madame Hé lène Bélinschi es t un bon organisateur des manifestation 
officielles (les rencontres avec  le grand linguiste du XXe siec le 
Eugen Coseriu) ains i que des manifestations  collégiales 
(l’anniversaire de l’acad. S.Béréjan) et d’autres  rencontres à 
l’ Université d’Etat de Ba lti. Elle a gardé des relations très 
chaleureuses avec  les collègues  de l’Ac adémie et de l’Université 
d’Etat. 

A l’occ asion de son jubilé, de cet arrêt, qui n’est que la 
maturité de la jeunesse, nous , ses  anciens c ollègues de la sec tion de 
langue contemporaine et les  c ollègues ac tuels de la s ection de 
grammaire de l’I.L. de l’A.S.M., nous  lui adressons les meilleurs 
vœux de santé, de félic ité, de prospérité ,de réalis ations , du soleil et 
de la lumière dans l’âme et beaucoup d’amour de la part de tous c eux 
qui ont eu la c hanc e de la c onnaître.  
 

Maria Co sniceanu , 
Dr, ma ître de con f., chercheur, coordonnateur 

de l’Institut de Linguis tique  de  l’A.S.M 
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Om de aleasă omenie, cercetător  
şi pedagog de excepţie 

 
La 5 iunie 1941, c înd primele raze ale  soarelui–răsare îşi dădeau 

întîlnire şi mîngîiau c u dărnicie faţa Terrei, în familia harnicilor plugari 
Ion ş i Eugenia Pînzaru din c omuna Climăuţi, judeţul Soroc a, s -a născut 
o copiliţă cu chip de bujor, c are la Botez a fost binecuvîntată cu numele 
de Elena. 

Odată c u venirea pe lume a Lenuţei, căminul tinerilor însurăţei 
Ion şi Eugenia nu numai că s-a luminat, dar şi viaţa lor c apătă valenţe 
noi, remarc îndu-se printr-un sens fundamental. Vorba e c ă pentru ac eşti 
vrednici plugari Lenuţa devine visul şi speranţa împlin irilor de viitor, 
nemărginita dragos te de viaţă, şi nu în ultimul rînd, mis iunea ş i ros tul 
lor ca părinţi pe pămînt. 

Amintir ile despre c opilăr ia fericită, petrecută la baştină, o 
fasc inează şi-i mîngîie şi astăzi sufletul, ele succ edîndu-se ca într-un 
film extraordinar dintr-o poveste de zile mari: c înd inocente şi hazlii,  
cînd curate şi naive, dar saturate în parfumul nos talgie i. 

De remarc at c ă această exemplară elevă înc ă de pe băncile şc olii 
din sat conştientizase c ă voc aţia ei este să devină dasc ăl. Ulterior, visul 
ei s e transformă într-o nestăvilită obsesie, c are pe parc ursul întregii vieţ i 
o va însoţi, fortific îndu-i licărul forţei idealulu i măreţ şi înaripat. De 
altfe l, faptul că a îndrăgit atît  de mult şi a trudit o v iaţă întreagă, cu 
deosebită dragos te ş i dăruire pe ogorul Limb ii Române li- l datoreş te în 
mare măsură unor profesori de excepţie, pe care i-a avut la şcoala din 
Climăuţ i, în frunte c u strălucitul pedagog şi Om de omenie Ion Cernei. 
Aceş ti vrednici semănători de lumină în activitatea lor de propăşire şi 
de culturalizare puneau dragos tea pentru Verbul Matern mai presus de 
toate, posedînd totodată şi harul de a-l transmite elevilor dornici de 
carte, dornic i de a gîndi şi vorbi logic, elevat şi c ît mai nuanţat. 

Absolvind s trăluc it şcoala medie din satul natal (cu Medalia de 
Argint), Elena Pînzaru este înmatriculată la Fac ultatea de Istorie şi 
Filologie a Univers ităţ ii de Stat din Chiş inău, avîndu-i ca profesori: pe 
ac ad. N.Corlăteanu, pe acad. A.Ciobanu, pe prof. Univ. Ion Rac u, pe 
prof. Univ. V.Marin, profesorii univers itar i Vasile Coroban ş i Ion 
Osadcenco (ultimii doi, polemişti temerari ş i exc elenţi specialişti în 
domeniul literaturii clasice şi contemporane româneşti) etc . 
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După 5 ani de inspirată muncă de acumulare şi aprofundare a 
cunoş tinţelor (prin lectură şi conspec tarea sistematică, iar la 
nec esitate şi prin comentarea acestora) a operelor unor personalităţ i 
lingvistice c a: F. De Saussure, Baudouin de Courtenay, I.Vendryes , 
A.Meillet, W.Meyer-Liibke, Ch.Bally, L.Hje lmslev, Al.Graur, 
I.Iordan, A.A.Pote  , I.Dubois , V.Vinogradov, R.Budagov, 
Vl.Ş işmariov, F.Diez ş.a., tînăra absolventă a Universităţii de Stat 
din Chiş inău a fost repartizată la Catedra de Limbă şi Literatură 
Moldovenească (română) a Institutului Pedagogic „Al. Russo” din 
or. Bălţ i, unde munc eşte ş i astăzi cu dărnicie. 

În c ei peste 40 de ani de ac tivitate instruc tiv-didac tică şi de 
cerc etare lingvis tică dna dr. c onf. E.Pînzaru-Be linschi a avut şi a 
promovat cu deosebită perseverenţă, doar un singur crez: să le 
transmită disc ipolilor şi învăţăc eilor săi preţioasele cunoştinţe 
acumulate, experienţa şi zvelteţea gîndirii sale iscoditoare, îndemnul 
de a cunoaşte şi s tăpîni temeinic  normele şi subtilităţ ile  limbii 
române. 

Făcînd parte din cohorta studenţilor, c e-au absolvit Fac ultatea 
de Filo logie a Universităţ ii din Bălţ i, vreau s incer să mărturisesc că 
atît în anii de studenţie, cît ş i mai tîrziu am rămas totalmente vrăjit  
de Omul şi Profesorul Elena Pînzaru-Belinschi, care prin măies tria 
pedagogică, prin arta oratorică, prin ţinuta-i sobră şi academică, 
mereu a elec trizat şi fascinat tineretul studios, servindu-i drept 
exemplu de corec titudine în vorbire şi gîndire. 

Aic i, la Un iversitatea de Stat „Al. Russo” din Bălţ i – un 
veritabil şi sacru Templu de cultură ş i ştiinţă – Domnia Sa a parc urs 
toate treptele ierarhice univers itare: asistent, lector, lector superior, 
conferenţiar, şef de catedră, prodecan, dec an. 

În anii 1968-1971 studiază la doctorantură în c adrul 
Institutului de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. sub îndrumarea ac ad. N. 
Corlăteanu. La 2 februarie 1972 dna Elena Pînzaru-Belinschi îşi va 
sus ţine c u brio, în termenii prevăzuţi, teza de doctor în filo logie c u 
tema „Frazele formate prin subordonare. Propoziţia subordonată 
completivă în limba literară contemporană”. Susţinerea publică a 
avut loc la Cons iliu l Specializat din c adrul Universităţ ii de Stat din 
Chişinău, avîndu-i ca referenţi ofic iali pe regretaţii dr. hab., prof. 
univ. D. Mihalci şi dr. conf. I. Mocreac. 
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Es te demn de notat că lecturile s istematic e ale unor s tudii 
monografic e semnate de c ercetători (romanişti şi rus işti) d in spaţiul 
european şi c el ex-sovietic i-au asigurat profesoarei E.Pînzaru-Belinschi 
o temeinic ă pregătire filolog ic ă, un vast şi elevat grad de cultură, niş te 
lucruri, nişte calităţ i intrinsec i procesului de predare şi celui de 
cerc etare. 

Vom remarc a în mod expres c ă sfera intereselor şi a 
preocupărilor omului de ştiinţă Elena Pînzaru-Be linsc hi este destul de 
impunătoare: de la manuale pînă la studii ş i cerc etări fundamentale. 
Domnia Sa a parcurs  un drum des tul de anevoios, dar niciodată n-a 
disperat şi n-a c edat în faţa generaţiilor. Studiile personale şi cele 
colec tive, manualele şcolare ş i cele univers itare, îndrumările metodic e, 
programele, tezele, recenziile – totul ce a sc ris  dna prof. Elena Pînzaru-
Be linschi poartă pecetea supleţei, profunzimei, clarităţ ii, iar pregătirea 
teoretică de excepţie permiţîndu-i să găsească c u uşurinţă c ăile cele mai 
direc te prin hăţişurile teoriilor c e se confruntă. As tfel, dna Elene 
Pînzaru-Belinsc hi s-a impus ca un asiduu cerc etător al limbii române, 
îmbrăţişînd diverse aspec te ale ei, dar c el mai îndrăgit şi mai temeinic 
studiat domeniu rămîne totuşi sintaxa. Ac estui compartiment al limbii 
române i-au fost consacrate cele mai multe studii, inc lusiv valoroasa 
teză de doc torat, s emnalată mai sus. Spec ific pentru toate investigaţiile 
sale este nu numai relevanta intuiţie şt iinţif ic ă, meticuloasa 
documentare, dar ş i respectul faţă de opiniile predec esorilor, 
oponenţilor ş i colegilor. 

Meritul studiilor elaborate mai rezidă şi în faptul că autoarea nu 
s-a lim itat doar la o s implă c onstatare şi descriere a faptelor de sintaxă, 
ci îş i expune tranşant opiniile asupra unor probleme spinoase şi 
cardinale, discutate frec vent ş i în contradic toriu în literatura de 
specialitate: limbă şi gîndire, realitate logică şi realitate lingvistic ă, 
ontologie şi gnoseologie, ontic şi gnostic, sintaxa limbii şi s intaxa 
vorbirii, element propoziţional obligatoriu, element propoziţional 
acc idental, s intagmatic şi paradigmatic . 

Problema unităţilor fundamentale, ce ţin de sintaxă 
(propoziţia, fraza, părţile de propoziţ ie, sintagma ş .a.) în opinia 
multor savanţi, inc lusiv a prof. E. Pînzaru-Belinschi, este abordată în 
contradictoriu secole în şir. Drept rezultat, a devenit limpede că 
tradiţionala concepţie, bazată pe cunoscutele principii a le logic ii 
formale, trebuie neapărat revizuită, dat fiind că ea nu mai poate face 
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faţă rigorilor sintaxei moderne. Domnia sa, alături de alţi 
sintac ticieni, propune o reconsiderare, o regîndire şi o res truc turare a 
princ ipiilor de abordare şi de c lasificare de o aşa manieră, înc ît la 
fiecare nivel de analiză (simplu sau complex, inferior sau superior, 
sintagmatic  sau paradigmatic) obiec tul, adică limba ca sistem, să 
apară în totalitatea sa. 

Rezultatele inves tigaţiilor efectuate pe parcurs au fost 
prezentate sub formă de comunicări, rapoarte şi teze la o serie de 
conferinţe, s impozioane, colocvii, seminare naţionale ş i 
internaţionale, c are s-au desfăşurat în diverse c entre ştiinţif ic e ş i 
universitare din Bă lţ i, Chiş inău, Cernăuţi, Moscova, Kiev, Aluşta, 
Tartu. 

Un c uvînt aparte merită să fie spus despre dna E.Pînzaru-
Be linschi în calitate de c adru didac tic, care a predat şi predă c u 
deosebit talent şi inspiraţie, cu dăruire exemplară şi foarte multă 
dragoste cîteva disc ipline lingvistic e, printre c are am aminti: 

• sintaxa teoretic ă a limbii române; 
• sintaxa contras tivă şi cea transformaţională; 
• sintaxa ş i semantic a; 
• sintaxa func ţională; 
• probleme de punc tuaţie, ortoepie şi ortografie; 
• probleme de s tilistică şi cultura vorbirii. 

Prelegerile şi s eminarele prof. E.Pînzaru-Belinschi 
electrizează şi c aptivează s tudenţii dornic i să se documenteze ş i să se 
înveţe a gîndi sănătos , ca mai apoi, graţie cunoş tinţelor obţinute, să 
navigheze singuri pentru a sesiza mult mai lesne rădăc inile şi 
continuitatea etnic ă şi lingvistic ă a ac estui popor de sorginte latină. 
Domnia sa a reuş it în mare măsură să facă ac est lucru prin faptul că 
stăpîneşte cu adevărat cunoştinţe enciclopedice, că ş tie să aduc ă în 
sălile de curs cele mai recente şi mai importante realizări din  
cerc etare. 

Es te demn de notat încă ceva: c a dascăl dna prof. Elena 
Pînzaru-Belinsc hi nic i pentru o c lipă n-a ezitat şi n-a uitat c e face ş i 
mereu trebuie să facă ac ea munc ă de Apostol chemată să cultive 
studenţilor săi dragostea faţă de Neam, Istorie, Cultură Naţională ş i 
Tradiţiile milenare. A făcut-o metodic, cu mult disc ernămînt şi c u 
foarte multă credinţă, întrucît dintotdeauna conştientizase adevărul 
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că, vorba unui mare român c ontemporan (Paul Bran, primul rec tor al 
A.S.E.M.): „Un filo log predă c ea mai de preţ disciplină universitară 
– Iubirea de Ţară şi de Neam” (vezi Literatura şi Arta,25 dec.,1997, 
p.3). 

I-au reuşit într-adevăr multe în c ei peste 40 de ani de ac tivitate 
rodnică, dat fiind faptul că Domnia Sa a ştiut ca nimeni altul să-ş i 
iubească cu adevărat munca şi pe cei din preajma sa, adică pe 
studenţi şi c olegi, pe c are, graţie harului şi exemplului personal, i-a 
atras, i-a apropiat făcîndu-i prieteni ş i stimîndu-le în permanenţă 
pornirile senine, încercările temerare de afirmare. 

Un Om frumos la suflet neapărat va izvodi doar alese c uvinte, 
alese potrivir i de gînd, de rostire ş i de faptă. 

La mulţ i An i, distinsă Doamnă prof. Elena Pînzaru-Be linschi! 
Şi mai z ic em: 

- Vivas, c rescas, floreas ! 
V.Botnarciuc , 

dr. conf., ş efu l Ca tedrei LMLE a UCEM , 
I.Eţcu 

dr. hab ., p rof. un iv ., Catedra LM LE a UCEM  
 

 
 

The person of chosen humanity, a 
researcher and an exceptional pedagogue 

 
A pretty c hild, who was christened with the name of Elena, 

was born in June, 5, 1941, in a family of hard-working ploughmen 
Ion and Eugenia Pînzaru from the village Climauţi, distric t Soroc a. 

With her appearanc e to this world, the life of the young 
couple got new valencies. Elena became their hope and belief, their 
dream and love to life. The memories  of her happy childhood 
fasc inate her soul today, they were a success as in an extraordinary 
film: sometimes innocent and amusing, sometimes clear and naive 
but always full of the perfume of nostalgia. 

She has understood since her school years that her voc ation 
is  to become a teacher. Her ulterior dream has been transformed into 
obsession, which followed her especially to Ion Cernei, a delightful 



  31

teacher and a humble man, she has  been working all her life with  
unusual love to Romanian language. 

Having graduated brightly general school from her native 
village (with the silver medal), Elena Pînzaru entered the Fac ulty of 
His tory and Philo logy of Chiş inău State Univers ity. The follow ing 
scientists c an be considered her teac hers: ac ademic ians N. 
Corlăteanu and A. Ciobanu; university profes sors I. Racu, V. Marin; 
and the excellent spec ialists in c lass ic al and contemporal Romanian 
literature, univers ity professors V. Coroban and I. Osadcenco.  

After five years  of accumulating know ledge through 
lectures , independent and sys tematic  work in libraries , analyzing the 
mas terpieces of F. de Saussure, Baudoin de Countenay, I. Vendryes 
and others , the young graduator w as sent to the Chair of Moldavian 
(Romanian) language and Literature of Bălţ i Pedagogical Ins titute 
“Alecu Russo” where she works  now.  

During 40 years of working in the field of teaching and 
linguistic researc h, Elena Pînzaru- Belinschi, Ph D, had the only one 
creed – to give her students deep and prec ious  know ledge, 
experienc e and c leverness, the sense of unders tanding and mastering 
the norms and principles of Romanian language.  

Be ing among those who graduated the Philo logical 
Department from Bălţ i, we w ere magnetized by the Person and the 
Teacher Elena Pînzaru- Belinschi who through her mastering, 
oratory arts  and deep knowledge fascinated the young students. 

Here in Bălţ i State Un iversity “A.Russo”, Elena Pînzaru- 
Be linschi passed through all hierarc hical university s teps (levels): 
assistant, lecturer, senior lecturer, chief of the c hair, vic e-dean and 
finally dean. 

She made her research (doc toral s tudies) during 1968-1971 
at the Institute of Language and Literature of Scientific  Ac ademy of 
Moldova under the supervising of academic ian N. Corlăteanu. Elena 
Pînzaru- Belinschi w as awarded her doctor’s degree in Philology in 
February, 2, 1972, on the topic: “The subordinate objective c lauses 
in literary modern language”. Her offic ial consultative assistants 
were D. Mihalci, Ph D, and professor I. Mocreac , Ph D. 

It’s worth mentioning that sys tematic analyses of some 
significant works  of the researc hes (Romanian and Russ ian) from 
Europe and ex-soviet ones gave Elena Pînzaru- Belinschi a s erious 
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philo logical train ing, a vast level of c ulture and qualities in  
mas tering teaching proc ess and the research one. 

The sphere of interests and work of this sc ientis t is very 
large: from writing books  and manuals to lecturing and fundamental 
researc h. Her way of life was rather difficult but she never 
surrendered. Her personal s tudies and collec tive ones , 
methodological guided, analytical programs, review s are the works 
written by Mrs. Elena Pînzaru- Belinschi with all depths, flexibility  
and clearness. 

Thus, Elena Pînzaru- Belinschi can be c onsidered a real 
researc her of Romanian language, embracing its diverse aspects but 
the mos t beloved remains “Syntax”.  This aspec t of Romanian 
language was studied much in her doc tor’s  paper mentioned above. 
All her inves tigations are full of relevant sc ientific intuition and 
respect tow ards her colleagues’ opinions. 

The author wasn’t lim ited only by a simple desc ription of 
some syntax fac ts  but she expresses her ideas and thoughts about 
some problems  disc ussed in spec ialized literature: language and 
thoughts , logical reality and linguistic  reality, syntax of language and 
speech etc. The problem of some fundamental units  that belongs to 
syntax has been studied during several years . As  a result of this 
analysis the conclusion came: the traditional c onception based on 
known principles of formal logics  has to be review ed according to 
modern syntax. Mrs. Elena Pînzaru- Belinschi proposes the review 
and the restruc ture of princ iples and to classify them in such a w ay 
that every level of analysis , the language as  a system has to appear 
as a whole struc ture. 

The results of these investigations were presented informs 
of reports, c ommunications  at some national and international 
conferenc es, seminars , round-tables held in different sc ientific 
centers in Bălţ i, Chişinău, Cernăuţi, Moscow, Kiev, Aluş ta, Tartu, 
Daugavpils, Bucureşti. 

We should mention some words about Elena Pînzaru- 
Be linschi as  a teacher who taught and teachers  w ith unusual talent 
and inspiration several linguis tic courses such as theoretic al syntax, 
syntax and semantic s, functional, the problems of spelling, s tylistics 
and speec h culture. 
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As  a real teac her she teaches  her students how to love their 
Motherland, History, national c ulture and traditions. The first Rector 
of Scientif ic  Academy Paul Bran onc e said: “A philo logist teac hes 
the most valuable subjec t – love for the country and its  people” (see 
in “Literatura şi Arta”, December, 25, 1997, p.3). 

Elena Pînzaru- Belinschi achieves a lot during more than 
40 years of teaching and lecturing because she knew how  to love her 
job, students and colleagues. Wishing her all the best we also say: 
Vivas , crescas, floreas ! 

V. Botna riuc ,  
Ph D, Ch ie f of LMLE Cha ir UCCEEM 

I.Eţcu ,  
un iversity p rofessor, LMLE Chair UCCEEM 

 
 
 

Chercheur et pedagogue exsceptionnel 
d’une rare humanite 

 
Le 5 ju in 1941, quand les premiers  rayons  du soleil  s e sont 

donnés rendez-vous pour c aresser avec grâce le visage de la Terre, 
dans la famille des agric ulteurs laborieux Ion et Eugénie Pînzaru de 
Climauti, le d istric t  Soroca, est née une fillette comme une fleur, qui 
a été baptisée Hélène. 

Avec  l’arrivée de la petite Lenuta, le foyer des jeunes  mariés 
Ion et Eugénie est devenu plus  lumineux. Leur vie a reçu de 
nouvelles valenc es, matérialisées dans un sens fondamental. Pour ce 
brave couple  Lénuta est devenue le rêve et l‘espoir des  futures 
réalisations , l’amour infini pour la vie et auss i leur miss ion et leur 
raison d’exister comme parents . 

Aujourd’hui les souvenirs de l’heureuse enfance dans le 
village natal lui caresse son âme. Ils se succède comme dans  un film 
extraordinaire :tantôt innocents et drôles, tantôt purs et naïfs , mais 
toujours saturés du parfum de la nostalgie. 

Il fa it remarquer que cette exc ellente élève prend la décision 
de devenir professeur encore à l’éc ole. Ultérieurement son rêve se 
transforme dans une irrésistible obsession qui l’accompagnera tout 
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au long de sa vie, en fortifiant le sc intillement de la torche de son 
idéal. Elle a aimé et a labouré toute la vie avec beaucoup 
d’abnégation et d’amour le champ de la Langue Roumaine. Elle doit 
ce fait aux exc ellents  professeurs de l’école de Climauti, dir igés par 
un des meilleurs pédagogues et un vrai homme Ion Cernei.  

Ces braves  semeurs de lumière mettaient l’amour pour le 
Verbe Maternel au-dessus  de tout. Ils possédaient le don de le 
transmettre aux élèves avides de connaissances , aux élèves qui 
voulaient penser et parler d’une manière logique, en possédant un 
style  élevé et le plus nuancé possible. 

Après  avoir fini br illamment les  études secondaires 
(médaille d’argent) dans son village natal, Hélène Pînzaru devient 
étudiante à la Faculté d’Histoire et de Lettres de l’Université d’Etat 
de Chis inau ayant comme professeurs  l’ac adémic ien N.Corlateanu, 
l’académicien A. Ciobanu, le prof. universitaire Ion Racu, le prof. 
universitaire V. Marin, les  prof.universitaires  Vasile Coroban et Ion 
Osadcenco (les deux derniers - des polémistes téméraires  et des 
exc ellants spécialistes  dans  la littérature c lass ique et contemporaine 
roumaine). 

Après  5 ans de travail assidu d’accumulation et 
d’approfondissement des c onnaissances (lec tures et notes 
sys tématiques, s i nécessaire – des  commentaires) des travaux des 
linguistes  renommés comme F.de Saussure, B. de Courtenay, 
I.Vendryes, A. Meillet, W. Meyer-Lubke, Ch. Bally, L. Hjelmslev, 
Al. Graur, I. Iordan, A.A. Potebnea, I. Dubois, V.Vinogradov, R. 
Budagov, Vl. Sismariov, F.Diez et d’autres , la jeune spécialiste est 
répartie à la Chaire de Langue et Littérature Moldave (Roumaine) de 
l’Institut Pédagogique « A.Russo » de Balti oû  elle travaille avec 
généros ité jusqu’aujourd’hui. 

En plus de 40 ans  d’ac tivité de recherche, didac tique et 
d’ins truc tion le doc teur, maître de conférences E. Pînzaru-Bélinschi a 
eu et a suivi avec  beaucoup de persévéranc e un seul 
credo :transmettre aux disciples ses connaissanc es précieuses, 
l'expérience et la sveltesse de sa pensée, le conseil de c onnaître de 
manière solide les  normes et les subtilités  de la langue roumaine.  

J’ai fait mes  études  à la Faculté de Lettres de l’Université de 
Ba lti. J e voudrais avouer que pendant mes études ains i que plus  tard 
je suis resté complètement fasc iné par l’Homme et le Professeur 
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Hélène Pînzaru-Bélinsc hi. Elle élec trisait constamment la jeunesse 
studieuse par sa maîtrise pédagogique, par son talent d’orateur et  par 
sa tenu sobre et académique. C’était un model de c orrection en 
paroles et en pensées. 

A l’Université d’Etat « A. Russo » de Balti – un vrai Temple 
de culture et de sc ience – sa Majesté a passé par toutes  les étapes de 
l’hiérarchie univers itaire : as sis tent, lec teur, lec teur supérieur, maître 
de c onférences, responsable de la chaire, vic e-doyen et doyen. 

En 1968-1971 elle fa it des études de doc torat à l’Ins titut de 
Langue et Littérature de l’A.S.M.  ayant c omme directeur de thèse 
l’acad. N. Corlateanu. Le 2 février 1972 Hélène Pînzaru-Bélinschi 
soutient avec  brio sa thèse de doc torat dans les thermes établis . Le 
sujet de sa thèse est « Les phrases  formées  par subordination. La 
propos ition c omplétive dans la langue littéra ire c ontemporaine ».La 
soutenance a été publique, elle a eu lieu dans le cadre du Conseil 
Spécialis é de l’Un iversité d’Etat de Chisinau. Les critiques  offic iels 
avaient été les  regrettés dr.hab., prof.univ. D. Mihalc i et le dr. maître 
de c onférences I. Mocreac.  

Il faut noter que les  lec tures systématiques des monographies 
signées par des  prestigieux savants (romanis tes et russ istes) de 
l’espac e européen et ex-soviétique ont assuré au professeur Hélène 
Pînzaru-Belinsc hi une base solide philo logique, un vaste et haut 
niveau de culture, des  qualités  intrinsèques  au procès  de 
l’enseignement et de la recherche. 

Nous voulons remarquer que la sphère d’intérêts  et de 
préoccupations du savant Hélène Pînzaru-Bélinschi  est assez 
imposante : des manuels aux recherches fondamentales. Son chemin 
n’a pas été facile, mais elle n’a jamais cédé. Tous ses travaux, tout ce 
que a été écrit par le professeur Hélène Pînzaru-Bélinschi- des études 
personnelles  et collectives , manuels scolaires et universitaires, 
direc tives méthodologiques, thèses, critiques tout est marqué par le 
sceau de la souplesse, de la profondeur, de la clarté. La base 
théorique exceptionnelle lu i permet de trouver fac ilement la c la ir ière 
dans les  broussailles ténébreuses de la sc ience. Madame Hélène 
Pînzaru-Bélinsc hi, ce chercheur  assidu de la langue roumaine, a 
étudié  de divers aspects mais le plus préféré est resté la syntaxe. Elle 
a consacré à ce compartiment de la langue beaucoup d’études, y 
compris sa thèse de doc torat de grande valeur. Ceux qui est 
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spécifique pour toutes ses investigations c’es t non seulement sa 
relevante intuition sc ientif ique, la métic ulosité de la documentation, 
mais aussi le respec t des opinions de ses prédécesseurs et de ses 
collègues.Un de ses mérites c’est non seulement la c onstatation et la 
description des faits de syntaxe, mais l’expos ition tranchée de son 
opinion sur des questions épineuses et cardinales, présentées 
fréquemment d’une manière c ontradic toire dans  la littérature de 
spécialité : la langue et la parole, les réalités log iques et les  réalités 
linguistiques, l’ontologie et la gnoséologie, l’ontique et le gnostique, 
la syntaxe de la langue et la syntaxe de la parole, l’élément 
propos itionnel obligatoire, l’élément propositionnel accidentel, 
syntagmatique et paradigmatique. 

Le problème des unités fondamentale de la syntaxe (la 
propos ition, la phrase, les parties de la proposition, la 
syntagme)d’après  l’opinion de plusieurs  savants, y compris  l’opinion 
du prof. Hélène Pînzaru-Belinschi, est abordé d’une manière 
contradictoire depuis plus ieurs siècles. C’es t claire que la c onc eption 
traditionnelle basée sur les principes de la logique formelle doit être 
révisée, car elle ne correspond plus  à la rigueur de la syntaxe 
moderne. Madame le professeur, à coté des autres syntac tic iens, 
propose de nouvelles  considérations, une réflexion nouvelle, une 
nouvelle struc ture des  principes de c lassific ation d’une telle  manière 
qu’à c haque niveau d’analyse (simple ou complexe, inférieur ou 
supérieur, syntagmatique ou paradigmatique)l’objet, la langue 
comme système, apparaît dans  sa totalité. 

Les résultats des investigations ont été présentés  en forme de 
communic ations, rapports ou thèses à un grand nombre de 
conférenc es, symposiums, colloques, séminaires nationaux et 
internationaux à Balti,  Chis inau, Cernauti, Mosc ou, Kiev, Alusta, 
Tartu, Daugavpils , Buc arest.  

Je voudrais  c onsacrer un c hapitre à part  au c adre didactique 
Hélène Pînzaru-Bélinschi, qui enseigne avec  beaucoup de talent et 
d’inspiration, avec  un sacrific e exemplaire et avec beaucoup d’amour 
plus ieurs disciplines linguistiques. Nous voulons mentionner :  

• la syntaxe théorique de la langue roumaine ; 
• la syntaxe contrastée et trans formationnelle ; 
• la syntaxe et la sémantique ; 
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• la syntaxe fonc tionnelle ; 
• les problèmes de ponc tuation, orthoépie et orthographie ; 
• les problèmes de stylistique et la culture de la parole. 

Les cours et les séminaires  du prof. Hélène Pînzaru-
Bé linschi enthous iasme et captivent les étudiants qui désirent se 
documenter et apprendre à bien parler. Ultér ieurement, grâce aux 
connaissances  obtenus, ils  doivent  naviguer tout seuls pour saisir 
plus  fac ilement les  rac ines et la continuité ethnique et linguis tique de 
ce peuple d’origine latine. Madame Pînzaru-Bélinschi a réussit parce 
qu’elle possède des  connais sanc es encyclopédiques, parce qu’elle es t 
toujours au courent des dernières réalisations les plus importantes de 
la sc ience.Il faut remarquer encore quelque c hose : comme maître 
madame le professeur Hélène Pînzaru-Bélinschi n’a jamais hésité et 
n’a jamais oublié sa mission apostolique: cultiver aux étudiants 
l’amour de leur Peuple, de leur Histoire, la Cu lture Nationale et les 
Traditions milléna ires . Elle le  fait  méthodiquement, avec beaucoup 
de discernement et enc ore plus de c onvic tion. Elle a toujours été 
consciente du fait que, comme dit un des grands roumains 
contemporains (Paul Braun, le premier rec teur de l’A.S.E.M.) : « Un 
philo logue enseigne la plus préc ieuse disc ipline universitaire – 
l’ Amour de sa Patrie et de son Peuple »(voir « Literatura si Arta, 25 
déc .,1997, p.3). 

Elle a réussit plein de c hoses dans plus de 40 ans d’activité 
fruc tueuse. Madame a su comme personne d’autre aimer son travail 
et tous ceux auprès  d’elle, les étudiants et les  collègues qu’elle a 
transformés en amis , grâc e au talent et à l’exemple personnel, elle a 
stimulé en permanence leur élan et les tentatives d’affirmation. 

Une femme avec un grand âme va c réer absolument que des 
mots recherchés, des  pensées, des paroles et des  faits remarquables. 

Bon anniversaire, chère madame prof. Hélène Pînzaru-
Be linschi. Et encore : 

Vivas, Crescas, floreas ! 
V. Bo tnarciuc 

Dr.,maître de conf., responsable d e la  
Chaire LMLE d e UCCM  

I.Etcu 
Prof. un iv . Chaire LMLE d e UCCM  
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Tîrziu  despre  Profesoara mea 

 
Nu credeam că es te atît de dific il şi de responsabil să scrii 

despre o persoană pe care o cunoş ti de mai mult de trei decenii. Ş i nu 
doar o cunoşti, ci face parte din c ategoria oamenilor puternic ancoraţi 
în des tinu-ţi: Profesoară, colegă, prietenă. 

Înc erc să depăşesc aces t inconvenient ş i inevitabila doză de 
subiectivism pentru a consemna succ int personalitatea cele ia care 
este doctorul în filologie, c onferenţiarul univers itar Elena Belinschi.  

Imaginea doamnei Elena Belinsc hi impresionează prin totala 
dăruire Univers ităţii bălţene, întruc ît, începînd c u 1962, după 
absolvirea Un iversităţii de Stat din Chişinău, şi-a dus zile le, 
săptămînile, anii în auditoriile şi b irourile Un iversităţii “A. Russo”, 
suportînd c instea şi greul începătorului de drum, împletindu-şi 
organic fiinţa proprie cu profesiunea pedagogică. 

Activitatea în calitate de prodec an al Facultăţii Filolog ie, 
dec an al Fac ultăţii Pedagogie şi Psihologie, şef al Catedrei Limbi 
Materne şi Literatură pentru Copii i-a probat şi adevăratele calităţ i de 
adminis trator, princ ipala-i pasiune însă mereu i-au fos t studenţii. 

Celor care au avut-o şi o au c a profesoară pe doamna Elena 
Be linschi li s-a amprentat o exigenţă ş i un stil propriu de predare: 
exemple selectate adecvat mediului studenţesc  şi viitoarei profesii 
(pentru pedagogie - din Gh. Vieru, G. Coşbuc , M. Eminesc u, pentru 
filologie – din L. Blaga, O. Goga), scheme, diagrame, tabele c e vin 
să concretizeze şi să materializeze noţiunile lingvis tice abstracte, 
făcînd din gramatic ă o adevărată „şcoală a gîndului”, căc i, „unu plus 
unu nu este egal cu doi”, afirmă profesoara, explic înd fenomenul 
reprizei şi antic ipării părţilor de propoziţie, e lipsa jonc tivelor va fi 
marc ată prin semne convenţionale, jonctivele vor deveni “clame”, 
definiţ iile vor fi personificate, metaforizate.  

Uneori se pare, de o sporită s everitate, exigenţa-i es te 
orientată spre un scop nobil: studenţii “să ş tie c arte”, să spună cu 
demnitate: “Am absolvit facultatea la Bă lţ i”. 

Profesoara E. Be linschi are continuu sentimentul  unei 
oficieri. Cu emoţii intră de fiecare dată în auditoriu. De ele are 
nevoie pentru a comunica efic ient cu sala. Expunînd teze, ipoteze, 
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analizînd aserţiuni diverse, lasă loc ş i pentru întrebările şi opiniile 
studenţilor. 

Doamna Elena Belinschi formează cadre didactic e (filologi,  
învăţători la c lasele primare), dar, întîi de toate, educă oameni. 
Suport al aces tui deziderat sînt şi activităţ ile extraauditoriale: şedinţe 
ale cenaclurilor literare, întîlnir i cu personalităţ i marc ante din oraş şi 
din republică, c luburi de dezbateri, reviste orale etc . Investind mult 
suflet în tot c eea c e fac e, chipul doamnei E. Be linschi emană o 
inepuizabilă şi fascinantă energie, pe care au sesizat-o toţi cei c are au 
avut şansa, norocul şi feric irea de a o avea profesoară, curator. 

Doamna Elena Be linschi se grăbeş te mereu: la fac ultate, la 
prac tic ă, la întîlnir ile cu profesorii. În afara oricărei grabe e c ea a 
grijilor c otidiene în spec ial, spre scumpii nepoţei: Săndel, Victoraş, 
Iulia. 

Vin să-i întregească fructuoasa-i activitate ştiinţif ico-
didactic ă a dnei E. Belinschi şi numeroasele-i lucrări: articole, 
manuale (pentru fac ultate, gimnaziu, şcoală), materiale d idac tice 
(ghiduri, soluţii didac tic e, probe de evaluare) editate la Ch işinău şi la 
Cernăuţi. 

Calităţ ile  definitor ii a le dnei E. Be linschi -  responsabilitate, 
punctualitate, capacitate de munc ă  - le remarcă oric ine o cunoaşte. 
Impresionează, în deosebi, recunoştinţa faţă de înaintaşi: şi astăzi 
Dumneaei poartă ac elaşi s entiment neofelit de trecerea timpului, c el 
de recunoştinţă,  de pioşenie şi admiraţie pentru dăruirea de sine a 
îndrumătorilor săi: N. Corlăteanu, A. Ciobanu, S. Berejan, V. Marin 
ş.a. 

Mulţi cunosc faptul că dna E. Belinschi este un exemplu de 
ospitalitate, c entrat pe capacitatea de a formula invitaţ ia, de a 
convinge acc eptarea, şi de a primi musafiri, ta lent moş tenit, probabil,  
de la mama Doamnei – tanti Jenea, care găsea o vorbă bună şi “o 
bucăţică c aldă şi gustoasă” pentru oricine-i păşea pragul, ea 
retrăgîndu-se c uminte în odaia nepoţelelor. În apartamentul doamnei 
E. Be linschi, modes t ca spaţiu, dar foarte înc ăpător şi cald prin 
ospitalitatea stăpînilor, au fos t invitaţ i mulţ i savanţi cu renume din 
Moldova, Moscova, Belarusi, Uc raina, preşedinţii examenelor de 
lic enţă. Desigur, plăc erea Doamnei de a avea oaspeţi s e împletea cu 
utile ş i interesante discuţii f ilologic e şi pedagogic e. 
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Păşind pe sc ara afirmării profesionale, c um nu arareori se 
întîmplă, dna E. Belinschi n-a adunat tit luri şi medalii, ci doar 
suprema rec unoştinţă a discipolilor, care, de c ele mai multe ori, ş i-o 
exprimă în gînd. Aşa sîntem noi, oamenii, economi la laude şi 
mulţumiri, sperînd c ă va veni un moment mai potrivit. Şi eu, des igur, 
am scris mult mai puţin decît am vrut şi n-am reuşit să-mi exprim 
întreaga-mi recunoş tinţă şi afecţiune faţă de Profesoara mea şi să 
cuprind tot ceea c e a făcut pentru crearea şi propagarea unei imagini 
de succes  a filo logiei şi pedagogiei bălţene. 

Voi mai adăuga doar c ă doamna Elena Belinschi es te un om 
în afara timpului – veşnic  tînără prin felul de a f i ş i a priv i luc rurile, 
de a se implica în soluţionarea problemelor, servind drept exemplu 
pentru alţii, acc eptînd fără nici o rezervă aforismul lui Diderot: 
Munc a fac e ziua mai scurtă şi viaţa mai lungă. 

Aşa vă dorim mereu! 
 

Zina ida  Tărîţă , 
con ferenţiar un iversitar 

 
 
 
 

Late about my Teacher 
 

I didn’t believe that it was  so difficult and responsible to 
write about a person it have known more than thirty years. I know 
her as  a Teacher, a Colleague, a friend. 

I try to pass this  inc onvenient dose of subjec tivism to 
describe in short the personality of Elena Belinschi, Doc tor in 
Philology, University Professor. 

The image of Elena Be linschi impresses  much. After her 
graduation (Chiş inău State Univers ity) in 1962, she began lecturing 
at “A. Russo” State University. Be ing as a vic e-Dean of Philo logy 
Department, Dean at Pedagogy and Psychology Department, chief of 
Romanian Language and Literature for  Children Chair, she showed 
her abilit ies  in managering, but her real passion was her students. 
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For those who know  her as a teac her, can say that she has her  
own s tyle of teaching : she selected up-to-students-life examples and 
for their future job (for pedagogy – from Gh.Vieru, G.Coşbuc, M. 
Eminescu; for philology - from L. Blaga, O. Goga), she also drew 
schemes, diagrams , tables that helped students to concretize and 
materialize abstract linguistic notions. That gave Elena Be linschi a 
chanc e to make a real “sc hool for thoughts  from grammar because 
one plus  one “is  not two”, says the teacher, explain ing the 
phenomenon of s entence clauses and of parts of the sentenc e of the 
sentence parts . 

Sometimes w e believe that her seriousity, have only one 
noble goal for students  to “know the book” and to be able to say: “I 
graduated the Department from Bălţ i”. 

Mrs  Elena Belinsc hi always enters  her classrooms with a lot 
of emotions. She needs them to c ommunicate effic iently in the 
classroom; explain ing topics , themes grammar structures and 
analyzing them, she leaves the spac e from questions and s tudents 
points of view. Mrs Elena Belinschi tries to do her bes t not only to 
give knowledge but also to educ ate teac hers. She also organized 
different extracurric ular activities : literary club settings , meetings 
with well-known persons of our town and our republic, debate clubs 
etc. All that Elena Belinschi has done, she’s  done w ith all her heart, 
her soul, her energie. Everybody who has  a change, luc k and 
happiness to know  Elena Belinsc hi as a professor and as a tutor, 
knows about her nice qualities. 

Mrs  Elena Belinschi is always in a hurry to the Department, 
to students’ practice at schools, to the meetings with the teachers and 
to her beloved nephews: Sandu, Vic toraş, Iulia. 

Mrs  Elena Be linschi has a very solid sc ientific ac tivity and 
she has a lot of sc ientifically works: artic les , text-books  (for the 
Department, sc hools  and gymnasiums), methodological materia ls 
(guides for teachers, tests  for evaluation etc.), published in Chişinău 
and Cernauti. 

Her best qualities  are responsibility, punctuality, and she is 
always eager to work. She is thankful to her teachers – N. 
Corlăteanu, S. Berejan, V. Marin etc. 

Mrs Elena Be linschi is an example of hospitability, she is 
happy to meet the guests  and that is a talent taken from her mother – 
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aunt Jenea, w ho was a good companion and a nice housewife, and 
always found “a warm and tas ty piec e” for everyone who came in. In 
a very small and modest but warm and cosy flat Mrs  Elena Belinschi 
met many well-known sc ientis ts  from Mosc ow, Belarussia, the 
Ukraine. Passing her professional way, Mrs Elena Be linschi, has got 
tit les, degrees and awards  but the highest award is her thankful 
students. Telling the truth, we, people, are so “economical” to say 
somebody the words of thanks, hoping for another chance to be that 
it will another time to say these w ords. Even me, wrote too short that 
I had to write about my Teac her. 

I’d like to mention that Mrs Elena Be linschi is a person 
beyond times , she is always  young and eager to work, to solve 
problems, keeping in mind the state ment by Diderot: “The work 
makes the day shorter but life longer”. 

May you alw ays be so. 
 

Zina ida  Tărîţă , 
Un iversity Pro fesso r 

 
 
 
 

Un peu tard de mon professeur 
 

Je ne croyais qu’il soit si diffic ile s i responsable d’écrire à 
propos  d’une personne très connue depuis  plus de 30 ans . Pas 
seulement la connaître, mais l’avoir parmi les hommes qui font partie 
de ceux qui sont très liés à votre destin, étant en même temps 
professeur, collègue, amie. 

Je vais  essayer d’inviter, autant que c’est possible, le 
subjectivisme pour pouvoir définir la personnalité de c elle qui es t 
Hélène Belinschi, docteur ès  lettres , professeur universitaire. 

L’image de M-me Belinsc hi impressionne par son ac tivité à 
l’ Université de Bă lţ i, ayant commencé en 1962, après avoir terminé 
l’ Université de Chişinău, elle a passé ses journées , s emaine après 
semaine, s es années dans les salles  et les bureaux de cette Université 
en supportant le bien et le mal au début de son travail. 
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Son ac tivité pédagogique es t devenue l’essence même de sa 
vie: e le a été vice-doyen de la Faculté des Lettres, doyen de la 
Faculté de Pedagogie et Psichologie, c hef de la chaire des Langues 
Maternelles et de la Littérature pour les Enfants. Cela lu i a permis de 
présenter ses vraies qualités d’administrateur, mais sa pass ion a été et 
restera pour toujours l’ac tivité avec les étudiants. 

Ceux qui ont eu et ont comme professeur M-me Belinsc hi la 
connaissent très exigente et avec  un style partic ulier d’enseignant: 
élection des examples  originaux pour la future profession (Gr.Vieru, 
G.Coşbuc, M.Eminescu - pour les étudiants de la Fac ulté de 
Psychologie et L. Blaga, O. Goga – pour ceux de la Faculté de 
Lettres ; des shémas , des diagrammes qui viennent pour concrétis er et 
matérialis er les notions linguistiques  abstraite en transformant la 
grammaire en une “vrai école de la pensée”, parce que “un et un ne 
font pas deux”, affirme M-me Belinschi, en expliquant  le 
phénomène de la reprise et de l’antic ipation des parties du discours, 
l’é lypse des jonc tifs sera marquée par des signes conventionnels qui 
deviendront des  “c rochets”, les définitions seront personnifiées, 
métaphorisées. 

Quelquefois elle semble trop sévère, s a sévérité étant 
orientée vers  un but noble: que les étudiants soient instruits , qu’ils 
puis sent dire avec  dignité, qu’ils  ont terminé leurs études à la Faculté 
de Bălţ i. 

Le profes seur Hélène Be linschi a toujours pendant s es c ours 
le sentiment d’une communion. Elles a les mêmes émotions chaque 
fois qu’elle entre dans la sale. Elle s’en sert pour communiquer avec 
l’auditoire. En présentant des thèses, des hypothèses, en analysant la 
matière, elle laisse toujours assez du temps pour éc outer les opinions 
des étudiants et répondre à leur questions. 

M-me Belinschi forme des c adres didactiques (des hommes 
de lettres, des instituteurs), mais avant tout elle forme des Hommes.  

Un support solide de ses desederata sont les ac tivités hors les 
cours: s éanc es des cerc les  littéra ires , rencontres  avec des 
personnalités de grande valeur de la ville et de la République, des 
débats de toutes sortes, des  revues etc . Elle met beaucoup d’énergie 
et d’âme dans ce qu’elle fait, sa figure émane une énergie inépuisable 
et fascinante qui a été sentie par tous  c eux qui ont eu la chanc e et le 
bonheur de l’avoir comme professeur. 
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M-me Belinschi s e dépêche toujours à la faculté, au stage 
pédagogique, à la renc ontre avec les profes seurs des  lyc ées. Aussi, se 
dépêche-t-elle à réaliser ses ac tivités quotidiennes liées à s es petits -
fils aimés : Săndel, Vic toraş, Youlia. 

Son ac tivité pédagogique es t complétée par des  nombreuses 
public ations : articles sc ientifiques, manuels pour la Faculté aimée, 
pour les  gymnases, pour les lycées ; toutes espèces de matériaux 
didactiques  – des quides, des tests d’évaluation parus à Chişinău et à 
Cernăuţi. 

Les qualités  qui définissent M-me Belinschi sont la 
responsabilité la ponc tualité, un grand désir de travailler. Elles sont 
observées par tous ceux qui la connaissent. A son tour, M-me 
Be linschi res te toujours reconnaissante et pleine d’admiration pour 
ses anc iens professeurs: N.Corlăteanu, A.Ciobanu, S.Berejan, 
V.Marin. 

Beauc oup d’entre nous connaissent l’hospitalité deM-me 
Be linschi, s a c apac ité de formuler l’invitation, de convainc re la 
personne pour l’acc epter, le ta lent de recevoir des hôtes, talant qui 
est, probablement, herité de sa mère, tanti Jenea, qui avait toujours  à 
dire une parole douc e à c elui qui entrait chez elle et quelque chose de 
délicieux à lui offrir. 

Dans le modes te appartement de M-me Belinschi ont été 
invités et reçus chaleureusement beauc oup de personnalités  illustres 
de Moldova, de Moscou, de Bielorussie, d’Ucraine. Ic i on avait la 
possibilité et le plais ir auss i d’avoir des discuss ions intéressantes de 
philo logie et de didac tique. 

Comme il arr ive souvent, pendant son activité M-me 
Be linschi n’a pas accumulé des titres et des médailles, elle n’a que la 
suprême reconnais sanc e de ses disciples qui es t, pas rarement, 
formulée seulement dans  leurs  pensées.  

Tels  nous sommes, les les hommes , éc onomes  aux paroles 
douces, aux louanges , à la reconnaissanc e, à attendre toujours  un 
autre moment plus  convenable pour les exprimer. 

Et moi aussi, j’a i éc rit beaucoup moins que j’aurais  pu écrire. 
Je n’ai pas réuss i à exprimer ma reconnaissance et mon affection 
envers elle, je n’ai pas parlé de tout ce qu’elle  a fait pour les succès 
de la philolog ie et la pedagogie de Bălţ i. 
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Je vais ajouter seulement que M-me Belunschi reste pour 
moi une personne toujours jeune par sa façon de voir et c omprendre 
les choses , en servant d’exemple pour les autres  en acceptant sans 
réserve l’aphorisme de Diderot: le  travail rend la journée plus courte 
et la vie plus longue. 

Ainsi nous désirons vous  voir! 
Zina ida  Tărîţă , 

Pro f.un iv 
En français par 

L. Ia vorschi 
 
 
 
 

Semne de recunoştinţă 
 

“Oamenii sînt zei muritori. 
Zeii sînt oameni nemuritori. 

Ferice de cel care înţelege 
aceste cuvinte, căci are atunci 

cheia tuturor lucrurilor”. 
(Din  învă ţă turile lu i Hermes Thot). 
 
 

Ca să fii un bun profesor, nu se cere dec ît temeinic ă ştiinţă,  
bun-simţ ş i destulă iubire de ceea ce faci. 

În contextul acestui adevăr înţelept, am cunoscut-o pe tînăra 
de atunc i profesoară Elena Be linschi, aflată în perioada de 
asc ensiune profes ională în serviciul limbii române.  

Graţie entuziasmului t ineresc  inerent vîrstei, a avut curajul 
să-şi justif ic e menirea şi c rezul temerar, mereu fertil ş i generos, că 
mare e puterea luminii de c arte. Realiza demersuri didactic e cu o 
mînă sigură, neezitantă, cultivînd c rezul că toate se trag de la c uvînt. 
De aceea, poate, lumina cuvîntului ei sever a ajuns la sufletele 
disc ipolilor Dumneaei. Prin orele c ons istente, nic iodată private de 
substanţă ştiinţif ică, lansa tac it îndemnul la muncă. Stăpînea un ritm 
de activitate febril, aproape de invidiat, încît nu permitea nimănui 
nici o clipă de răgaz sau plictis eală. 
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Cu un remarcabil s imţ al prevederii, ş tia să cons truiasc ă 
demersuri de o înaltă ţinută ştiinţ if ică, conjugată cu luări de atitudine 
şi c aracter de polemic ă. Îş i ordona măies trit gîndurile în fraze 
inteligib ile, dovedind prin ele însele o atitudine exemplară faţă de 
meserie şi grai matern. 

În faţa oc hilor noştri s-a conturat modelul unui profesor cu 
bunsimţ, nobleţe sufletească ş i dragos te de şcoală. Prin forţa 
personalităţ ii sa le, a influenţat esenţial generaţii de filo logi, mulţ i 
dintre care i-au preluat ţinuta didactic ă şi stilul de munc ă. Cu 
certitudine c ă cei care au avut şansa şi onoarea de a învăţa la dna E. 
Be linschi, om intrans igent, îş i amintesc  cu deplină c laritate şi 
recunoş tinţă că prezenţa ei le-a marcat viaţa şi c ariera profes ională. 

Coordonatele unei personalităţ i, cum este cea a dnei E.  
Be linschi, nu s -au modific at în timp, iar calităţ ile definitorii sînt 
acreditate cu fidelitate de actualii studenţi, depăşind c u demnitate 
intemperiile zile i. 

Între c ele două coperte ale cărţii sînt adunate cele mai 
valoroase gînduri exprimate în artic ole, lucrări ştiinţ ific e şi manuale 
apărute de-a lungul dec eniilor. 

Vo lumul de faţă reprezintă documentul conştiinţe i unui 
dascăl filo log, rodul munc ii asiduie la catedră, rod care vorbeşte 
despre cum poţi aduna într-o existenţă modestă bucurii nenumărate, 
slujind c u devotament adevărului că „oamenii sînt muritori” ş i doar 
„zeii sînt oameni nemuritori”. 

 
Ana Grabazei (Ciolpan), 

Profesoa ră , gr. d idactic  sup erior, 
Coleg iul de Medicină , Bă lţi. 
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The Signs of great respect 
 

“People are mortal, 
Gods  are immortal people. 

The happy is that who 
 understands these words, 

 as he has the key for all things.” 
(From Hermes Thot’s work). 

 
 

To be a good teacher one needs knowledge of the subject, 
intelligenc e and enough love for what one does. In context of this 
true saying onc e I got acquaintance w ith the young teac her Elena 
Be linschi who only began her teaching career in the field of 
Romanian language. 

Thanks to her enthusiasm and youth she had courage to 
justify her qualif ication, mere fertile and generous  because the power 
of the book light is  s trong. That’s why perhaps the light of her s evere 
word light came to her students ’ souls. 

She promoted the febrile rhythm of her activity c lose to 
envies but she never permitted anyone to feel boring at her lessons.  
She knew how to build dimens ions of high scientific  style full of 
attitude and polemic c harac ter.  She mastered her thoughts into 
intelligib le phrases, proving correctly the attitude tow ards her 
profession, native country and language. A model of a teacher with 
enthusiasm and punc tuality, fairness, concern and love for s tudents 
has been shaped during our students life. Thanks to her personality, 
she influenc ed muc h upon the huge generation of linguists and many 
of them took a lot of her perfect qualities and professional s tyle.  

Those who had a c hanc e and honor to be taught by E. 
Be linschi, will keep in mind that she is the person who influenced 
upon their professional c areer and life. I should say that her personal 
features haven’t been c hanged much through time but her s tudents 
accredit her qualities with fidelity today. In this present book her 
mos t valuables and solemn thoughts are gained, expressed in the 
works, sc ientifically artic les and textbooks appeared through years.  
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The present book represents a conscienc e document of a 
linguist who is still lecturing at the Philology Chair and it talks  about 
how a lot of uncountable joy c an be gained in such a modest 
creature, being devoted to “ the truth” that “people are mortal and 
only Gods are immortal people”. 

Ana Graba ze i (Ciolpa n), 
Ba lti Medic ine  Colleg e Teacher, 

superior grad e. 
 

 
 
 

En signe de reconnaissance 
 

“Les hommes sont des dieux mortels, 
les dieux sont des hommes immortels. 

Heureux est celui qui comprend ces 
Mots, car il a la clef de toutes les choses” 

(Les affirmations de Hermes Thot) 
 
 
Pour être un bon professeur on doit posseder de bonnes 

connaissances , du bon sens et assez d’amour pour le travail qu’il fait.  
Dans le contexte de c ette vérité, je me rappelle avoir renc ontré, il y a 
bien longtemps, la jeune professeur, Hélène Belinski. Elle était en 
pleine ac tivité professionnelle au servic e de la langue roumaine. 

Grâce à l’enthous iasme caractéris tique  à la jeunesse, elle 
avait le courage de jus tific er son amour pour la profession, elle 
transmettait ses  vastes connaissanc es aux autres d’une façon 
généreuse, car elle aimait beaucoup, elle-même, la lim ière du livre. 
Elle se réalisait dans son ac tivité d’une manière sûre, sans  hésitation, 
etant persuadé que toutes les bonnes choses viennent du mot. C’est, 
probablement, grâce à c ela que la lumière du son mot sévère a gagné 
le c oeur de ses disciples. 

Ses leçons étaient toujours interessantes parc e qu’elles 
invitaient les  étudiants aux  réflexions  scientufiques. On pouvait 
l’envier pour son rythme fébrile òu les étudiants  n’avaient pas de 
temps  de s ’ennuyer. 
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M-me Be linski possédait le sentiment de la prévoyanc e, elle 
savait présenter les problèmes pour éveiller l’intérêt pour les 
recherches et pour la polémique. 

Elle organisait avec  maîtrisese ses idées dans des phrases 
courtes et intelligibles en prouvant un grand amour pour son activité 
et sa langue maternelle. 

Nous avons eu devant nous un modèle de professeur 
aimable, pleine  de noblesse et d’amour pour l’école. Ces  qualités  lui 
ont permis de préparer plusieurs générations  de professeurs  qui ont 
continué à travailler comme leur guide ayant la même tenue 
didactique et le même style. Certainement que tous  c eux qui ont été 
les disciples de M-me Be linski, personne intrasigente, se souviennent 
d’elle avec beaucoup de reconnaissance, étant sûr que leurs vies sont 
restées  marquées de ses sentiments . 

Les coordonnées de la personnalité de M-me Belinski ne se 
sont modifiées à travers  le temps, les gualités qui défin is sent c ette 
personne appreciée avec fidelité par les étudiants d’aujourd’hui. 

A l’ intérieur du livre qui va paraître sont réunis des  oeuvres, 
des artic les et des manuels parus durant son activité. Ce volume 
représente le document de la conscienc e d’un professeur philo logue, 
le résultat d’un travail assidu, résultat qui montre comment on peut 
récolter pendant son exis tence modeste de nombreuses  joies, étant au 
servic e de la verité et que “les hommes sont mortels”, s euls “les 
Dieux sont immortels”.  

 
Ana Graba ze i (Ciolpa n), 

Profesoară , gr.d idactic superio r, 
Coleg iul de Medicină, Bălţi 
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Credinţă, sacrificiu şi destin 
 

Nim ic  mai f iresc  dec ît să scrii ş i să vorbeşti despre un om a 
cărui operă e însăş i viaţa lu i de fiecare zi, aşa cum e modelată ea, 
dominată fiind de o c redinţă într-o lume în care înaltele va lori ş i 
categorii conveţuiesc şi guvernează nestingherite într-o paşnică şi 
deplină armonie. 

Nim ic  mai firesc  decît să vorbeş ti despre un om c are, 
conştient, dar şi prin forţa harului şi destinulu i a a les  în viaţă drumul 
luminii, c ărţii, adevărului. 

... Ne încîntă privirea şi gîndurile, ne extinde orizontul 
cunoaşterii Dna Elena Belinschi – personalitate proeminentă a 
munic ipiu lui Bălţ i, pedagog de voc aţie, doc tor în filolog ie, 
conferenţiar universitar – Universitatea de Stat „A. Russo”, unde 
ac tivează mai mult de 40 ani. Înaltă ţinută morală, s tilul elevat, 
inteligenţă deosebită, demnitatea, înţelepciunea, sinceritatea, voinţa, 
receptivitatea, exigenţa pînă la refuz, gingăşia sunt trăsăturile 
onorabile de c aracter ale Dnei Elena Belinschi cu c are îşi c îş tigă 
stima, respectul, admiraţia c elor din jur. 

Cu modestie, dar ş i cu tenacitate, cu dragoste de grai, de plai,  
de oameni, de frumos ştie să-şi ducă nobila muncă de apostolat întru 
luminarea tiner ilor dornici de c arte. Ac tivitatea rodnic ă, sacrific iul,  
dăruirea totală în numele profesiei asumate îi aduc  succesele, bucuria 
împlin ir ilor, recunoş tinţa tuturora. 

Trece prin clepsidra timpului, c ultivînd dragostea de verbul 
matern, de meleag şi de strămoş i. Îndrăgită de disc ipoli, de oameni, 
aşteptată la orele de limbă, la diversele manifestări culturale din 
urbea noastră, iubită şi adorată de c ei dragi ai familie i – ac eas ta es te 
traseul vieţ ii, firele de mărgăritare a distinsei D-ne Elena Belinschi. 

Avînd-o în preajmă, ne considerăm plini de avantaj. 
Spunea un înaintaş  al nos tru că c ine a sădit în viaţa sa un 

pom, a construit o casă şi i-a dat viaţă unui copil, ac ela poate 
considera pe bună dreptate că ş i-a făcut datoria de om pe pămînt, 
sfinţind loc ul unde i-a fost hărăzită sc urta sa trecere prin universul 
lumii. 

Despre Elena Be linschi s e poate spune că ş i-a făc ut datoria 
mult prea bine lăsînd c elor c are vor veni mai tîrziu o şcoală de 



  51

valoare, o şcoală de bunătate, omenie, munc ă asiduă şi, în sfîrşit, cu 
pornire de la Valer ian Belinschi – 2 copii c uminţi, deştepţi, valoroşi 
care i-au adus o a treia generaţie. Cu adevărat, Omul sfinţeş te locul. 
Acea aură de nobleţe, care se răsfrînge în modul ei de a fi, a se defini 
ca personalitate se observă numai la adevăraţii profesori, fiind – ca 
om şi intelec tual – un adevărat model pentru toţi. 

Ne exprimăm dragostea, respectul şi admiraţia pentru 
contribuţia substanţială a  D-nei Elena Belinschi întru prosperarea 
învăţămîntului, promovarea culturii naţionale din Republica 
Moldova. 

Ajunsă la vîrsta unor izbînzi notorii, îi urăm cu pietate mult 
noroc şi sănătate. 

Vă mulţumim pentru toate c lipe le de neuitat pe c are ni le-aţi 
dăruit cît am lucrat împreună cu Dvs. la numeroasele manifestări 
culturale pe parcursul multor ani. Aţi ştiut să puneţi suflet în tot ce aţi 
făcut ş i de ac eea Vă rămînem recunoscători. Să rămîneţi întotdeauna 
frumoasă şi plină de viaţă aşa cum V-am c unoscut şi c um vrem să Vă 
ştim mereu. 

La mulţ i ani, D-nă Elena Be linschi! 
Cu alese sentimente de cons ideraţiune lucrătorii în domeniul 

culturii, mun. Bă lţ i 
Ion Ungureanu, 

Şef S ecţie  Cultu ră , Primăria Bă lţi, 
Zina ida Gîrbea , 

Specialist p rincipal în do men iu l 
 învăţămîntului a rtistic,  

Primă ria  Bălţi 
Zinaida Dolin ţă , 

Director, Bib lio teca  Mun icipa lă , 
Vero nica Ca raulan, 

Specialist p rincipal-regizo r,  
Centrul de Cultură şi Artă , 

Nadejda  Rîjicova , 
Specialist p rincipal,  

Centrul de Cultură şi Artă , 
Vera  Borgheriu, 

Director, Palatul munic ipal de Cu ltu ră , 
Lid ia  Noro c-Pînzaru, 

Artistă  emerită RM  
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Belief, sacrifice and destiny 
 

It is not so easy to write about a person whose opera is his 
day by day life, the w ay it is modulated, dominated being a belief in 
the world where high values and categories live s ide by side in peace 
and harmony. It is also hard to talk about a person whose c hoice in  
life is full of light, knowledge and truth. 

We are delighted w ith views and thoughts, and the horizon 
of knowledge – Elena Be linsc hi- a prominent personality of our 
town, a teacher by voc ation, Doc tor in Philology, University 
professor of Balti “ Alecu Russo” State Univers ity where she has 
been working more than 40 years. 

High morality, elevate style, extraordinary intelligence, 
sinc erity, tenderness are honorable features of her character. With 
modesty, love  for native plac es, for people living in this country, she 
knows how to teac h, how to bring the light to the young who are 
eager to learn. She is waited for the c lasses of Romanian and for 
diverse cultural extracurricular activities. She is  adored by her 
students and colleagues, by her daughters and husband, by her 
relatives and Grandc hildren. 

Onc e a wise man said “ he who planted a tree, built a house 
and gave life to a child, c an be c ons idered a real person did his duty 
in this  w orld. We can say that Elena Be linschi did her duty very well 
giving to those who are coming soon a school of values , a sc hool of 
humanity and hard work; starting with Valer ian Be linschi, two 
children, clever and kind, who brought for the third generation-her 
Grandchildren. Undoubtedly, the man blesses the place. That aura of 
nobility is obvious only for a true teacher, being a human and an 
intellectual person, Elena Be linschi is cons idered a true model for 
everyone. 

We express our admiration, respect and love for substantial 
contribution of Elena Belinschi in education prosperity, promotion of 
national c ulture of the Republic  of Moldova. 

We wish her luck, health, and thank for all unforgettable 
glimpses, whic h she presented us while w orking together and 
promoting diverse cultural ac tivities during many years of 
collaboration. Elena Be linschi knew how to make everything from 
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the bottom of her heart and soul and she will remain still young, 
beautiful and full of life as we remembered her and remember now. 

With great respect and admiration the offic ials involved in 
the field of culture from Balti: 

Ion Ungureanu, 
Chief o f Cu ltu re  Depa rtment, Balti Major Office ; 

Zina ida Girbea , 
Ma in  spec ia list in Art Education, Balti Major Office ; 

Zinaida Dolinta , 
Town Library Directo r; 

Vero nica Ca raulan, 
Ma in  spec ia list, Cen ter o f Arts a nd  Cultu re; 

Nad ejda Rijico va 
Ma in  spec ia list, Cen ter o f Arts a nd  Culrtu re ; 

Vera  Borgheriu, 
Director, Ma jor Cultu re  Hou se; 

Lid ia  Noro c-Pinzaru, 
Honored  Artist o f the Republic  o f Moldova , 

member o f the M in istry o f Culture the  Board 
 
 
 
 

Croyance, sacrifice et destin 
 

Rien de plus naturel que d’écrire et de parler d’un homme don’t 
l’oeuvre est sa proper vie quotidienne modelée jour par jour et 
ghidée par la Sainte c royance vers un Univers où les valeurs 
inestimables  convivent et reignent dans une harmonie paisible et 
parfaite. Rien de plus naturel que parler d’un homme qui 
conscienc ieusement, mais  par la forc e de son talent et de son destin a 
choisi le chemin de la lumière, du livre, de la vérité. 

Sa vision et ses opinions surprennent et élargissent l’horizon des 
connaissances . M-me Hé lène es t une personnalité proéminente de la 
munic ipalité Bă lţ i, pedagogue par voc ation, doc teur ès letters, 
conférenc ier universitaire à l’Université d’Etat “A.Russo” où elle 
travaille depuis plus de quarante ans. Son code morale est d’une 
pureté impecc able. Son style élevé, son intelligence partic ulia ire, sa 
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dignité, sa s agesse, s a sincérité sa volonté, son exigence, sa 
tendresse, sa gentillesse voic i les traits honorables de son c arac tère 
don’t elle s e sert pour gagner l’estime, le respec t et l’admiration de 
tous  c eux qui l’entourent. 

Par sa modestie et par sa ténac ité, par son amour pour la lanque 
maternelle, pour la contrée natale, pour les gens du pays, pour la 
beauté elle accomplit  la noble tâche d’apôtre pour éclairer et 
raisonner l’ésprit des jeunes passionnés par les livres. Son activité 
fruc tueuse, son sacrific e, son abnegation totale au service de son 
métier lu i apportent les  success attendus, la joie des realizations et la 
reconnaissanc e de tous. 

A travers les ans elle cultive l’amour pour le verbe maternel, 
pour le pays natal, pour nos parents , le respect envers nos anc êtres. 
Adorée par ses  disciples, estimée par ses c ollèques, attendue aux 
leçons de lanque et aux diverses ac tivités culturelles  de c hez nous, 
aimée éperdument par les siens dans sa famille -voic i le trajet de sa 
vie et les fibres  dorées de cette Dame distinc te dont le nom sonore 
est Hélène Be linsky. Nous jouissons de la chance hereuse de l’avoir 
auprès et nous en avons beaucoup d’avantages. 

La sagesse du people affirme que l’homme a le devoir sac ré de 
planter un arbre, de bâtir une maison, d’élever un enfant, pour laisser 
une trace sur la Terre. Il doit f leurir oùil est sémé. Quant à M-me 
Be linsky on peut dire qu’elle a accompli son devoir par excellanc e. 
Elle va lequer aux generations suivantes une école d’une énorme 
valeur spirituelle. C’est l’éc ole de la bonté, de la bonhomie, du 
travail acharné, qui forgera des  homes  de haute qualité morale et des 
specialists qualif ies . Elle est une bonne épouse et une mere 
exc ellente. Qui a élevé deux enfants  sages , intelligents, comme il 
faut. Cette Grande Dame es t devenue grand-mère qui adore ses 
petits-fils. L’aurore de noblesse qui reflète l’existence, le s tyle de 
vie, le mode de s’affirmer et de définir c omme personnalité on ne 
remarque que les vrais  professeurs. Homme et intellec tuel, M-me 
Be linsky est un exemple eloquent pour nous tous. 

Notre amour, notre estime, notre respec t, notre admiration pour 
son grand apport à la prospérité de l’enseignement, à la promotion de 
la c ulture nationale de la République Moldova. A l’âge des vic tories 
remportées nous lui souhaitons de tout coeur beaucoup de vaine et de 
santé. 
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M-me Hélène! Nous vous remerc ions pour tous les instants 
inoubliables que vous nous avez offert aux nombreuses ac tivités 
Durant les  années. Vous  avez mis toute votre âme dans tout ce que 
vous aviez fait. C’est pourquoi nous vous  sommes reconnaissants. 
Restez toujours belle, v ive, ac tive, énergique et enthousiasmée, c elle 
que vous étiez toujours.  

A vos souhaits! Beaucoup de bonnes années ! 
Les  meilleurs vieux et la plus haute consideration de la part 

des laboureurs du domaine culturel de la municipalité Bă lţ i. 
Ion Ungu rean, 

 Chef du Departemen t de Culture, Mairie de Bălţi, 
Zinaida Gîrbea, 

Spécialiste principal dans le domaine de  l’enxiguement , 
 artistique Mairie de  Bălţi 

Zina ida  Dolinţă, 
Directeur, Bibliothéque Municipale, 

Veronica Caraulan, 
Spécialiste principa l-metteur en scene, Cen tre de Culture et Art, 

Nadejda Rîjicova, 
Spécialiste principa l, Centre de Cultu re et Art, 

Vera Borgheriu, 
Directeur, Pala is municipal de Culture, 

Lidia  Noroc-Pînzaru, 
Actrice émérite de la Répub lique de Moldavie, 

 
 
 
 

Un cuvînt de bine 
 

D-na Elena Be linsc hi, doc tor conferenţiar s-a impus printre 
intelectualii bălţeni, şi nu numai, ca o neobosită slujitoare a zeiţei 
Minerva. 

Prin erudiţie, vocaţie, profesionalism ş i dăruire de s ine ea 
întruchipează figura unui filo log, pedagog şi a unui om îndrăgostit de 
carte, c are cu măiestrie duce licărul ac estei dragoste în sufletele 
tineretului studios, ale utilizatorilor şi tuturor îndrăgostiţilor de carte 
şi de lectură. 

Pe parc ursul a multor ani D-na Elena Be linschi a fos t şi 
rămîne a fi iniţ iatoarea ş i animatoarea diverselor manifestări 
culturale : a orelor şi c enac lelor literare, a c ompoziţiilor teatral-
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muzic ale şi artistic e dedicate sc riitorilor, poeţilor, oamenilor de 
cultură din munic ipiul Bălţ i şi a a ltor evenimente culturale organizate 
în incinta Bib liotecii Municipale Bălţ i (BM B). 

Prin originalitatea şi pertinenţa ideilor susţinute a putut 
ajunge la inimile benefic iarilor ş i non-beneficiarilor BM B, trezîndu-
le interesul ş i dragos tea pentru cuvîntul tipărit. Pentru Domnia sa – 
literatura ş i bibliotec a sînt o imagine a lumii. În bibliotec ă, pe 
paginile cărţilor există multe spirite vrăjite ce se trezesc doar atunc i 
cînd le chemăm. Doamna E. Be linschi a ştiut de fiecare dată cum şi 
cînd să trezească acele spirite dragi tuturor. Ea c a nimeni altul dă 
naştere c ărţii, c are renaş te, de fapt, la fiec are lectură. 

Îi s întem rec unoscători D-nei Elena Be linschi pentru 
abnegaţie şi devotament, pentru aportul adus  bibliotec ii noastre, 
pentru popularizarea c ărţii ş i lecturii în rîndurile bălţenilor. 

Împlineasc ă-vi-se-va pînă la turla cea mai de sus tot ce aţi 
visat să aveţi şi să fac eţi. 

 
Zinaida Dolin ţă , 

Director al Bib liotecii Municipale. 
 

 
 

One kind word... 
 

Mrs Elena Belinsc hi, PhD, has  got pres tige among 
intellectuals of our town not only as a tireless servant of Goddess 
Minerva. 

Through voc ation, erudition, profes sionalism and self-
sac rifice, she represents  a figure of a philo logist, a pedagogue and a 
person who fell in Love with the book, who with all her mastery 
brings this  Love to the souls of all readers. 

Mrs Elena Belinschi was and remains  full of initiatives and 
an animator of diverse cultural ac tivities such as literary round-
tables, theater-music al plays dedicated to well – known poets , writers 
and famous people from cultural sphere, and many other activities 
organized in the Balti Munic ipal Library’s reading – halls. 

Thanks to her original thoughts, she could come to the 
readers’ hearts, awaking their interest and love to the written word. 
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Literature and Library are the images  of the world for her. There are 
a lot of miraculous spirits on the books ’ pages  that awake only w hen 
we call them. Mrs  Elena Belinschi knew all the time how and w hen 
to awake these spirits that everybody adores . 

We are thankful to Mrs Elena Be linsc hi for her devotion and 
abnegation, for her help and support to our Library, for popularizing 
the book and the lecture among our c itizens . May all her dreams 
come true. 

Zinaida Dolinţă , 
Director of Balti Municipal Library. 

 
 
 

Des merveilleuses paroles 
 

Madame Be linsky docteur es-lettres, conferenc ier s ’est imposée 
parmi les intellectuals de Bălţ i de même que parmi les autres par son 
exemple d’un service infatigable rendu à la Déesse Minerve. 

Par son erudition sa vocation, son professionalisme, par son 
abnegation elle présente la personnalité qui inc arne un illus tre 
pedagogue, un exc ellent philologue et un homme pass ionné de livre. 
Elle mêne avec adresse la flame de son amour et la lumière de son 
coeur  afin d’éclairer l’esprit et l’âme de la jeunesse es tudiantine et 
de tous c eux qui aiment le livre et la lec ture. 

Durant beaucoup d’années M-me Hélène a  été et va res ter c elle 
qui a initié, a animé, a créé diverses ac tivités culturelles: heures 
publiques, c enac les littéraires, compositions théâtrales -musicales et 
artis tiques dédiés aux écrivains, aux poètes, aux hommes renommés 
de notre ville et aux autres événements c ulturels organizes  par la 
Bib liothèque Municipale de Bălţ i. 

Par ses competences  et l ‘orig inalité  de ses idées elle a réussi 
toucher les c oeurs des  benefic iaries  de la Bib liothèque Municipale 
provoquant et excitant leur intérêt pour la parole écrite. Pour sa 
Majes té la litterature et la bibliothèque présentent l’image du Monde. 

Dans la bibliothèque, penchés sur les pages des livres d’esprits 
charmés qui ne se reveillent qu’à l’appel. M-me Hélèa toujours su 
quand et comment les reveiller. C’est elle qu i possède la magie de 
donner la vie au livre et à c haque lecture le faire renaître. 
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C’est grâc e à elle beaucoup de lecteurs  ont pu goûter le plais ir  
inédit, l’eau fraîche et le bonheur qu’offre le livre. C’est M-me 
Hélène qui a toujours su, qui a toujours pu inviter, provoquer, exiter, 
enc ourager l’intérêt et l’appetit pour la lecture et par conséquance 
pour les connaîssances, pour la c ulture.Nous mettons bas le c hapeau 
devant cette Grande Dame, M-me Hélène qui mérite toute notre 
reconnaissanc e pour son apport pondérable, pour son travail 
infatigable à l’activité de notre Bibliothèque Universitaire. 

Que Bon Dieu bénisse toutes les besognes. Que tous vos 
rêves se réalis ent. Que vous ayez de la santé pour une centaine 
d’années. Que vous  c onnais siez le bonheur dans tous ses aspects. 

 Z.Do lin ţă , 
Directeu r, Bib liothéque Municipale.  

 
 
 
 

Frumoase amintiri 
 

A fos t odată ... o zi. Aşa începe orice poveste. Şi viaţa 
noastră e o adevărată poveste, cu personaje asemenea Sf. Duminici, 
cu întîmplări rea le şi irea le. Ac ea zi a fost fermecată, o zi care s-a 
prelungit ani întregi. Şi a fost numai c er s enin, şi a fost numai soare, 
şi au fost numai flori, şi a fost multă voie bună. 

În ac ea zi am c unoscut-o pe E. Belinschi, profesoară tînără 
de limbă română, exigentă la maximum faţă de tot c e ţinea de 
numele unui învăţător (cretă, tablă, cunoş tinţe, exprimare)... 

M-a uimit prin inteligenţa D-ei, prin acea bogăţie de 
cunoş tinţe c e o stăpînea şi ne-o transmitea nouă, s tudenţilor, fără a 
avea vreun manual s au alte notiţe. Şi emana atîta dorinţă c a noi să 
cunoaştem limba română, să înţelegem subtilităţ ile e i. Şi totuşi, 
alături de c erinţele  enorme, se ascundea o bunătate rară, un suflet 
senin, o dăruire pentru noi şi atîta omenie.  

An ii au trecut şi povestea vieţii mele s-a îmbogăţit. Ne-am 
cunoscut mai bine cu dna profesoară E. Belinschi: Eu – învăţătoare la 
clasele primare, D-ei profesoară de limbă română şi decan al 
facultăţii Pedagogie şi Metodica Învăţămîntului Primar. Un ceva ne-a 
apropiat. D-ei a ş t iut întotdeauna să descopere în oameni calităţ i 
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invizib ile. Şi vorbele D-ei echilibrate te îndemnau numai la activităţ i 
frumoase. La solic itarea doamnei E. Be linschi am partic ipat la multe 
întîlnir i cu studenţii, manifestări cu ocazia unor sărbători. 

Pentru mine, pe atunc i învăţătoare la clasele primare, 
examenele de Stat la Universitatea „A. Russo”, unde mă invita 
doamna E. Be linschi, erau o reciclare permanentă, o oc azie de a 
cunoaşte tot ce e nou. N-am să uit nic iodată cuvintele deosebit de 
frumoase, urările de drum bun spuse din suflet de d-na E. Belinschi 
studenţilor-absolvenţi, mi-au servit întotdeauna exemplu.  

Mă opresc încă la o pagină din povestea vieţii mele. Condusă 
şi îndrumată de E. Be linschi, am devenit coautoarea manualelor 
pentru c lasele primare „Limba română. Probe de evaluare pentru 
clasele I-IV”, „Limba română. Teste de evaluare pentru clasele I-
IV”. Aces ta e şi domeniul de activitate al doamnei profesoare de 
limbă română. Doar a editat atîtea manuale de limbă română pentru 
clasele primare. 

Modestia sobră, reţinută, binevoitoare a ştiut cu multă 
măiestrie, să c izeleze, să completeze, să dea străluc ire ac elui material 
pe care noi, practicienii, l-am pus la baza acestor manuale. Sub 
redacţia d-nei E. Be linschi s-au conturat nişte manuale-minune, 
destul de solic itate în republic ă. 

D-na E. Belinschi niciodată nu-ş i exteriorizează durerile 
proprii. Cu o glumă, cu un zîmbet, cu cuvinte alese crează buna 
dispoziţie pentru c ei din jur. Nic iodată nu spune „nu”, c înd e vorba 
de ajutat pe c ineva. 

Mulţumesc mult d-nei E.  Be linschi pentru că a crezut în 
forţele mele, pentru că m-a îndrumat, pentru c ă m-a susţinut  să fiu 
ac eea ce sunt as tăzi. Pentru viaţa şi ac tivitatea  d-nei E. Belinschi s înt 
potrivite cuvintele din povestea lui P. Ispirescu „tinereţe fără 
bătrîneţe ş i viaţă fără de moarte”... 

Şi am intir ile se vor depăna încet. Cu c ît timpul trece, vor 
deveni mai strălucitoare, mai penetrante. 

Cu stimă, d rago ste şi deo sebit respec t 
A.Salagor, p rofesor-metodist la Co leg iu l 

Pedagogic „Ion Creangă”, Bălţi 
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Sweet  memories 
 

Once upon a time…there was  one day. Fevery tale begins the 
same. And what our life is , nothing else but a true fairy tale with its 
“heroes”, such as Saint Sunday or real and virtual facts. It was a 
special day, a charming day that lasted for years under bright sky and 
clear sun with many flowers and a lot of good mood.That day I met 
E. Belinsc hi, a young professor of Romanian language, a person of 
maximum exigency for every element that refers to teacher’s status 
(a chalk, a blackboard, knowledge and speech)… 
 I’ve been surprised by her intelligenc e and vast know ledge 
she w as giving to us, her students  not having, neither handbooks nor 
other sort of notes . She was emanating suc h a des ire to teach us 
Romanian language and to make us unders tand its subtleties. With 
her extreme requirements, she spread a rare kindness, she had a c lear 
soul and self-sacrific e for us  and for all people. Years have passed 
and my life s tory has  become richer in events. We have got to know 
each other better: myself - being a teacher at a primary school, she – 
being the professor of Romanian language and the Dean of the 
Faculty of Pedagogy and Methods of Primary Educ ation.  
 There was  something that made us c loser. Mrs. E. Be linschi 
always knew how  to discover the invisible good traits of people’s 
characters. All her moderate sayings alw ays provoked only nice 
deeds. Due to Mrs . E. Belinschi’s  recommendations I partic ipated at 
numerous s tudents  and holiday meetings.  

At the time I was a teacher of Primary Education, State 
Examinations at the University “A.Russo” have always been a 
perpetuum training, a chance to find out what was  new. I will never 
forget Mrs. E. Belinsc hi’s greeting w ords to all her undergraduators. 
She has  always been an example to me, because all she had done was 
from the bottom of her heart. 
 I will look through one more page of my life. Managed and 
guided by Mrs . E. Belinsc hi, I became the co-author of some books 
for primary education: “ Romanian language: Evaluation Exams for 
1-4 grades” and „Romanian Language: Evaluation Tests for 1-4 
grades”. This is the sphere of activity of Mrs. E. Belinschi, who is a 
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professor of Romanian language and the author of many books for 
Primary Education. 
 Mrs. E. Be linschi is  a person w ho never shows her own pain. 
She winds  to everybody around her a breath of good mood just with 
a joke, a smile or some delicate words. Mrs. E. Be linschi never says 
“NO” when it is about to help someone.I’m grateful to Mrs. E. 
Be linschi, for believing in me, for showing me the right way, for 
supporting me to be w hat I am today. The following words from 
P. Isirescu’s fairy tale would sketch Mrs . E. Belinschi’s life: “youth 
without ageing and life w ithout death”.And all the memories will go 
slower and slower and as time goes , they will get brighter and 
penetrating than ever. 

With love and  great resp ect, 
A.Salagor, p rofessor –  methodologist, 

a t Pedagog ica l Co llege  “Ion  Creangă”, Bă lţi 
 
 
 

Les plus beaux souvenirs 
 

Il était fois … un jour. Le comte commence comme ça. 
Parfois notre vie c’est un vrai comte avec des personages 

merveilleux, avec des événements reels ou irréels . C’était uun jour 
non ordinaire, un jour qui a c ontinue des années. Le ciel éta it d’un 
bleu de Provenc e, le soleil inondait la terre, les  fleurs était d’une 
beauté rare et la bonne humeur dominait le monde. Ce jour-là j’ai 
connu le jeune professeur de lanque roumaine Hélène Bé linschi, un 
professeur très  exigent. J e suis res tée surprise par son intelligence, 
par les vastes connaissances qu’elle possédait et qu’elle  voulait nous 
transmettre sans manuel, s ans aucune note pendant les cours. Son 
désir de nous faire connaître la langue roumaine était énorme. Mais 
derrière les exigenc ies se c achait une bonhomie rare, un vas te âme et 
tant d’humanisme. 

Les années ont passé. Et le c ompte de ma vie a c ontinue. J ’ai  
connu mieux Madame le Professeur. Moi, j’était maître d’école, elee 
doyen de la faculté Pédagogie de l’ Enseignement Primaire. Quelque 
chose nous  a rapproché. Elle avait le don de découvrir en nous des 
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qualities invis ibles . Toujours  de bonne humeur, souriante ele 
racontait des choses qui nous étonnaient. J’ai été invitee par Madame 
à plusieurs ac tivités. Je me rappelle les examens d’Etat a l’Institut 
Pédagogique “A.Russo”, les veux qu’elle adressait aux étudiants qui 
finis saient leurs etudes. Elle m’a servi toujours  d’exemple. 

Je voudrais vous relater encore une page de ma vie. Quidée et 
enc ouragée par Madame Nélène Bélinschi je suis devenu coateur des 
manuels pour les classes primaries – “La Langue Roumaine-
évaluation” et “La  Langue Roumaine-testes d’évaluation”. C’est 
aussi son domaine d’activité, elle a c rée plusieurs manuels de langue 
roumaine. Modes te, sobre, bienveillante, elle a su completer et faire 
briller le materiel que nous , les praticiens, l’avons mis à sa 
disposition. Comme résultat-des  manuels merveilleux. 

Madame Hélène Bélinschi n’extériorise jamais ses torments, ses 
problèmes . Elle crée une atmosphere bienveillante, agreeable avec 
une blague ou des mots surprenants , elle donne du courage, elle rend 
noble la confiance. Elle ne dit jamais “non” quand il faut aider 
quelqu’un. 

Je vous remerc ie, chère Madame, pour votre aide, pour la 
confianc e que vous m’avez faite, pour la foi dans mes  forces. P. 
Ispiresc u a écrit un c ompte “Jeunesse sans vieillesse et vie sans 
mort”. C’est un titre qui c onvient parfaitement à la vie  et à l’ac tivité 
de Hélène Bé linschi. 

Le temps passé… mes souvenirs tournent lentement en devenant 
plus  brilliants, plus pénétrants. 

 
Avec beau coup  d’a mou r et du profound respects, 

Angela Salago r, 
Professeur méthodiste, 

Collège Pédagog ique “Ion  Creangă”, Bălţi 
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O Femeie Miraculoasă 
 

Femeile mereu par să fie o “melodie de mesaje”, tr imise pentru 
noi printr-un miracol de coincidenţe. Bunic a mea era într-adevăr un 
miracol, plină de c ăldură, bucurie, lin işte şi, uneori, tristeţe. Ştim noi 
că tindem să trăim mai mult în inimile rudelor noastre şi noi filtrăm 
realitatea mai mult printr-o prismă de Spirit, decît prin acele c inc i 
simţuri c are sînt favorabile pentru om. 

Vreau să spun că Mămica mea a îmbibat toată blăndeţea, 
sinc eritatea, intuiţ ia cea binecuvîntată, care ne păzeşte pe noi mereu 
– două fete mature, doi nepoţei ascultători ş i o nepoţică blîndă şi 
is teaţă, gata la oric e moment să-şi oprească joaca pentru a asculta cu 
mare atenţie şi nerăbdare toate poveş tile miraculoase ale Bunicuţei 
Elena. Şi dacă s e spune c ă femeile sînt mai intuitive, mai deschise 
spre tainele vieţ ii, atunc i trebuie să menţionez că Mămica mea are 
nevoie ac um de un timp, de un moment de a vedea magic a aces tor 
momente mici, dar foarte importante pentru noi – c ei c are o adorăm 
şi o iubim mult – o s implă plimbare într-o zi c aldă de toamnă, o 
vorbă dulc e după c are este mai curat şi mai liniş t it pe suflet. 

O inimă c are simte durerea altuia este mereu binecuvîntată cu 
puterea tămăduirii. Mă simt curabilă mereu după conversaţia cu 
Mămic a. Nic iodată n-am să pot uita c uvintele Maicei me le, spuse, 
cînd credeam c ă “pămîntul s -a prefăcut în nisip” sub picioarele mele: 
“Să ştii, Ălea, orice ieşire poate fi cel mai bun şi corec t drum spre 
întrare!” Şi într-adevăr, un cuvînt corec t, în locul corect şi la un timp 
corect înseamnă salvare, un c urcubeu, o rîndunică, un izvoraş plin de 
apă limpede, dulc e ş i curată. 

Mirac olele des  apar atunci, c înd noi ne îndepărtăm de frică, 
de o fobie, c e se află undeva la adîncimea sufletului; atunc i noi ne 
ridic ăm c apul spre încredere. Ac est Om demn de înc redere mereu a 
fost şi este Mama. 

E d espre Tine – Mămică , 
e pentru Tine – Mămică , 

cu ma re Dragoste, 
fiica Ta  – Micaela 
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A Miracle Woman 
 

Women always  seem to be in tune w ith the messages sent to us 
through the miracle of coincidences. My Granny was a real miracle 
woman full of kindness, joy, c alm and sometimes sorrows. We know 
that we tent to live more in the hearts of our relatives and we filter  
much more reality through the prism of Spirit rather than through the 
five senses that a man typically favor. 

I would like to say that my Mummy includes all kindness of the 
world, sincerity that blessed intuition which protects us all the time / 
her tw o grown - up daughters, her two curious  Grandsons  and a 
beautiful and clever Granddaughter, always eager to stop their 
games in order to listen to her Granny’s fairy-tales  with great 
attention. 

And if one says  that women are more intuitive, more open to 
life’s  mysteries, then it is worth mentioning that my Mummy needs 
to take to stop and see the magic of the tiniest moments. Suc h 
moments are very important for us  as w ell-those who adore her. She 
together w ith us needs a simple talk, a s imple walk in a warm 
autumn day and we’ll become calmer, more protected and blessed. 

A heart that feels another’s pain is often blessed w ith the power 
to heal it. I feel much more c urable, calm and defendant after my 
Mother’s c onversation. I will never forger her words when the 
“ground split under my feet”, she said to me: “Allie, no way out may 
very well be the only w ay in!” And for sure, the right word in the 
right plac e ar the right time means  much-it w as a real help for me, a 
rainbow in the sky, a robin, a stream full of sweet and clean water. 

Mirac les often arrive at the moment we depart from fear that is at 
the bottom of our souls and raise our heads toward faith. And that 
faithful Woman was  and is  my Mother. 

 
 

It is a bou t You –  Mu mmy, 
It is fo r You  - Mu mmy, 
With  a ll my  love to you 

Yo ur daughter, Micae la . 
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Une Femme Miraculeuse  
 
Il semble que les femmes sont une “mélodie de message” 

transmis au monde par un mirac le de c oincidences . Ma grand-mère 
était un vrai mirac le, pleine de chaleur, de joie, de calme et, parfois, 
de tristesse. Nous voulons rester dans les c oeurs de nos  parents  le 
plus  longtemps  possible et nous filtrons la réalité plutôt par une 
prisme de l’Esprit que par les cinq sens favorables à l’être humain. 

Je veux dire que ma Maman s’est impreignée de toute la 
douceur, la s inc érité et l’intuition bénie pour nous garder toujours – 
les deux filles adultes, les  deux petit-fils  s ages , une petite fille douce 
et ingénieuse, prête à tout moment d’arrêter le jeu pour écouter avec 
beaucoup d’attention et impatienc e toute les  histoires miraculeuses 
de la Grand-Mère Elena. 

On dit que les femmes ont plus d’intuition, elles sont plus 
ouvertes aux sec rets  de la vie. Je voudrais mentionner que Maman a 
besoin de quelques instants pour observer la magie de c es petits 
moments, très  importants pour nous c eux qui l’aimons  et qui 
l’adorons  – une simple promenade un beau jour d’automne, quelques 
mots doux qui rec hauffent et purifient l’âme. 

Un coeur qui sent la douleur de l’autrui est toujours béni par 
la forc e de guérison. J e me sent soulagée après les conversations 
avec Maman. 

Je n’oublierai jamais ses paroles au moment quand je sentais 
la terre s ’écrouler sous  mes pieds . “il faut que tu saches, Ălea, toute 
sortie peut devenir la  meilleur et la p lus correcte façon d’entrer: 
C’est vrai, un mot convenable au moment opportun et dans un 
période exac te s ignifie le salut, un arc-en-ciel, une hirondelle, une 
source d’eau claire et douc e. 

Les miracles se produisent souvent quand nous nous 
éloignons de la peur, des phobies, qui demeurent au fond de notre 
âme et nous levons la tête vers la c onfiance. Cette personne digne de 
confianc e a toujours été et est Maman. 

 De Toi, Ma man , 
Pou r To i, Maman 

Avec beau coup  d ’Amour 
Ta fille Micaela 
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Notre chère M-me Hélène 
Vo ix douce de la sirène 
Vous  mettez autant de peine 
Pour enseigner la langue roumaine 
 
Aux leçons vous êtes la reine 
Et tous  disent: Ah! quelle aubaine 
Que c’es t vous M-me Hélène 
Qui enseignez la langue roumaine 
 
Que vous acc ompagne toujours la veine 
N’ayez jamais  le coeur en peine 
Beauc oup d’amis, quelques dizaines 
Beauc oup d’années, toute une centaine 
Nous  vous  aimons, M-me Hélène! 
     

Valentina  Ciliuţa 
Pro f.de  lb.fran ceză 

Liceul “B.P.Haşd eu” 
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 Curriculum Vitae 
 
Adresa serviciu: Universitatea de Stat „Alec u Russo”, Bălţ i. 
   Doctor, conferenţiar Catedra Limba Română. 
   Str. Puşkin, 38, 
   Bă lţ i, 3121, 
   Republic a Moldova. 

 Telefon : (231) 2-41-90 
 

Adresa domiciliu: s tr. Coşbuc, 17, ap.25, 
   Bălţ i, Republic a Moldova. 
   Telefon: (231) 2-57-89 
 
 
Studii: 
 
1972 –   Susţinerea tezei şi conferirea gradului ş tiinţ ific  de 

doc tor în filolog ie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1968 – 1971  Doctorandă la Institutul de Limbă şi Literatură al 

Ac ademiei de Ştiinţe a Moldovei. 
 
 
1957 – 1962  Studii la Fac ultatea de Istorie şi Filo logie a 

Un ivers ităţii de Stat din Chiş inău. 
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1962 . Ab so lvenţi ai facu ltă ţiid e Istorie şi Filologie, Universitatea d in  
Chişinău  
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1947 – 1957  Şc oala medie. Atestat de maturitate cu Medalia de 
argint. 
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1947. Bobo ceii din sa tu l Climăuţi cu  Dna  Ma ria  Cernei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1955.La  fin e de “gimnaziu”cu  p rofesoara  de  Limbă  română   
Ana Balan  
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Expe rienţa academică şi me nţiuni: 
 
1985  Decorată c u Insigna „Eminent al Învăţămîntului public  al 

RSSMoldoveneşti”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1980  Conferirea titlu lui didactic  de conferenţiar la Catedra Limba 

şi Literatura Română. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978  Dip lomă de onoare de la Minis terul Învăţămîntului ş i 
Comitetulu i Sind ic al al Republic ii Moldova. 

1966  Lector superior 
1965  Dip lomă de onoare de la Ministerul Învăţămîntului şi 

Comitetului Sind ic al al Republicii Moldova 
1962  Lector la Catedra Limba şi Literatura Moldoveneasc ă 
 
 
Expe rienţa administrativă: 
 
1992 – 1995  Şef de catedră interimar al Catedrei deLimbi 

Materne şi Literatură pentru c opii 
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1986 – 1992  Dec an la Facultatea Pedagogie ş iMetodic a 
Învăţămîntului Primar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1988.În  po stu ră d e d ecan  al fa cultă ţii Pedagogie şi Metodica  
Învă ţămîntului Prima r. Locu l I la  întreceri între fa cultă ţile IPSB 
 
1974 – 1981  În funcţie de prodecan al Facultăţ ii de Filologie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979. Cu Maia V. Vsevo lodova, renumit ling vist sla vist 
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Stagii: 
 
1969  Universitatea de Stat din Tartu (10 ianuarie – 10 

februarie) 
1983  Universitatea de Stat „V.I. Lenin” din Chişinău (4 

septembrie-30 noiembrie). 
1993   Universitatea Buc ureşti (Sinaia, iu lie-august). 
 

 
Limbi cunoscute :  
                               româna, rusa, franc eza şi italiana (cu dic ţionar) 

 
Pe rsonal:  născută la 5 iunie 1941 în s. Climăuţi, raionul 

Donduşeni Republic a Moldova; căsătorită; 2 fiice, 2 
nepoţi ş i o nepoţică 
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           Cu  cele  mai scu mp e şi drag i fiinţe: so ţul, fiicele Micae la  şi Victo riţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bun icu ţa  la plimba re cu  
nepoţeii: Vicu , Sandu, 

Iulia 
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1958. S tudenţii anu lu i II ga ta  de  pleca re  la desţelin irea  Kazahstanului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1959 . “ Ce  tin eri fost-am Doa mne !” 
Prima nuntă  în grupă  (mirele  Ion  Cio canu , mirea sa Raisa Co şcodan) 
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1962. Lecto r de două  săp tămîni a lă turi de mama  
cu sfa tu ri şi poveţe 

 

    1966 .Catedra  de  Limbă  şi Litera tu ră  Mo ldovenea scă la  p leca rea 
 familie i Cio rn îi în  capita lă  
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Oaspeţi d ragi: mama  şi finii cu finu ţii  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1983.Cu  un  foa rte bun  decan - Maria  Gusac , T.Ca rauş, Lucia  
şi Doiniţa Popa  
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1985.Dezbateri în ju ru l noii Reforme a Învăţămîn tu lui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985.În discuţie p roblemele arzătoare a le in struirii studen ţilor 
 
 



  80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985. Catedra  Limbi Ma terne şi Literatură pen tru cop ii, una 
 d in  cele  mai bune la facu lta te 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989 . La  o  întîlnire cu Sera fim Saca 
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1989 .Kutaisi. La  un  seminar ling vistico-metodic 
 

 

1990. De vorbă  cu  Boris Dînga , pedagog  inova to r, me tod ist, 
directorul şcolii din  Criuleni 
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1992. Colocviu desch is la  Limba  Română  pentru a lo lingvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995.La o cafea cu rectorul US B, p ro f. N.Filipp şi 
 recto rul Fachhochschule Düsseldo rf pro f. Paul Ku ff 
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1998. Con ferinţa con sa crată Marelui po et M .Eminescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un elogiu adu s că rţii şi b ib liotecii de  Ziua  Mondială a Că rţii 
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Cu respect faţă de „Stăp îna  că rţilor – biblio teca”, stud enţii 
facu ltăţii Pedagog ie,Psiho log ie , Asisten ţă  socială au adus un  
frumos omag iu  la Ziua  b ib liotecaru lu i, d eschizîndu -şi sufle tul la  
sera ta  ghidată de ei, cu  genericu l „La tine vin stimate 
b ib liotecar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Regizor, desigur, Doamna Elena Belinschi 
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Participări la foruri ştiinţifice 
 

1. Filologia secolulu i XXI: Colocviul Internaţional dedicat 
aniversării a 185-a a zile i de naş tere a lui Alec u Russo. 
Ediţ ia a 2-a (Bălţ i, 16-18 mart. 2004). 

 
2. Probleme de Limbă Română, Lingvistic ă Generală ş i 

Romanică: Conf. Şt. Int. Organizată cu prilejul An iversării a 
LXX-ea a naşterii şi a celor 45 de ani de ac tivitate didactic o-
şt. la U.S.M. a prof. univ. Anatol Ciobanu, (Chişinău, 14 
mai 2004). - Sec ţia XV. Stilistic ă literară / Moderator: E.  
Be linschi. 

 
3. Coloc viu Internaţional Filologia sec olului XXI (organizat c u 

prile ju l a 80 de ani din z iua naşterii prof. Eugen Coşeriu), 
(Bă lţ i, 18-19 mai 2001). (Comunic.: Une le împrumuturi 
lexicale în limbajul public istic ac tual).  

 
4. Conferinţa ştiinţif ică Interuniversitară „Mihai Eminescu ş i 

unele probleme de limbă, stil ş i literatură”, c onsacrată 
Anulu i Eminescu (Chiş inău, 25 ianuarie 2000). (Comunic .: 
Corelaţia „expans iune-contragere” în poezia eminesc iană). 

 
5. Dim itrie E. Mihalc i 100: Pomenirea creş tinească a 

centenarului naş terii a c unoscutului romanist, profesor 
universitar, doctor habilitat în filo logie (Chiş inău, 17 
septembrie 2000). 

 
6. Conferinţa Ştiinţ ifică Interuniversitară c onsacrată 

Aniversării a LXXX-ea de la naşterea lui N ic olae 
Corlăteanu, academician al A.Ş.M., doctor habilitat în  
filologie, profesor universitar, membru al Un iunii 
Sc riitorilor din Republic a Moldova (Chiş inău, 12 mai 1995). 
- (Comunic .: Corectitudinea lingvistic ă în mass-media). 

 
7. Semeniuc , Valentina. Filo logii s -au întrunit... şi s-au răcorit! 

: Şc oala în tumultul evenimentelor: [întrunirea filo logilor 
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experţi de pe lîngă Min. Ştiinţei şi Învăţămîntului]/  
Valentina Semeniuc . – Făc lia. – 1993. - 29 ian. – P.7. -  
(participanţi la întrunire:... Elena Be linschi,..). 

 
8. Congresul XVIII al Academiei Româno-Americane de ştiinţe ş i 

Arte „Moldova: deschideri ştiinţif ice şi c ulturale spre Ves t” 
(Chişinău, 13-16 iulie 1993). – (Poster: Cultura dezvoltării 
vorbirii în raport cu lexic ul din arealul „Plai natal”, Elena 
Be linschi, Ana Manoil, Bălţ i, Moldova). 

 
9. Научно-методическая конференция «Современные 

тенденции совершенствования процесса обучения 
русскому языку как инос транному» (Москва, 1-3 февраля 
1991) / МГУ им. М.В. Ломоносова. – Круглый с тол : Чобану 
А.И., Белинская Е.И. О языковой ситуации в  Молдове. 

 
10. [Участвовала в работе Очередного  заседания Комиссии по 

проблемам обучения языкам национального и 
межнационального  общения (с  18 по  20 июня 1991 года в г. 
Москве) организ. Науч .-метод. советом по  проблемам 
обучения языкам межнационального  и национального 
общения. 

 
11. Научно-практическая конференция «Языковая культура и 

языковые традиции в  деле воспитания в  духе 
взаимопонимания и взаимоуважения» (Алушта, 26-29 
ноября 1990 г.). – (Доклад: Проблемы взаимодействия 
культур в воспитании в  духе взаимопонимания) 

 
12. Научно-практическая конференция преподавателей 

института «Совершенствование форм и методов 
подготовки высококвалифицированных  специалистов в 
свете требований апрельского (1984) Пленума КПСС» 
(Белцы, 1985). – (Comunic.: Componentele esenţiale ale 
atitudinii c onştiente a s tudentului faţă de s tudierea la facultate). 
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Lucrări  ştiinţifice 
Scientific works 

Oeuvres scientifiques 
 

1962 
 

1. Matcaş, N.G. Unde-i virgula? / N.G. Matc aş, E.I. Pînzaru //  
Cultura Moldovei. – 1962. – 21 ian. - (Cu carac t. chir.). 

 
1965 

 
2. Pînzaru, E.I. Сonferinţa ş tiinţ if ic ă la Institutul pedagogic 

din Bălţ i / E.I. Pînzaru // Lb. ş i Lit. moldovenească. – 1965. – 
Nr.3. – P.79-80. - (Cu caract. chir.). 

 
1966 

 
3. Пынзару , Е.И. К вопросу  об украинизмах в молдавском 

языке / Е.И. Пынзару // Восточнославянско-
восточнороманские языковые, литературные и 
фольклорные связи : Тез. докл . и сообщ. межвуз. конф. 
11-16 окт. 1966 г. (Черновиц. гос. ун-т). – Черновцы, 
1966. – P. 65-66. 

 
4. Трейбич, Р.З. Именные словосочетания в английских 

публицистических текс тах  и румынских текс тах  в 
радиоэлектронике / Р.З. Трейбич, Е.И. Пынзару  // 
Итоговая научная конференция преподавательского 
состава института за 1965 г. : тез. докл. / (БГПИ). – 
Бельцы, 1966, - С.117-119. 

 
1967 

 
5. Pînzaru, E.I. Cu privire la sec undara completivă / E.I. 

Pînzaru // Итоговая научная конференция 
преподавательского  сос тава за 1966 г . : тез. докл. / 
(БГПИ). – Бельцы, 1967. – P. 95-97. – (Cu c aract. chir.). 
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6. Pînzaru, E.I. Un tip de secundare c omplementare juxtapuse / 

E.I. Pînzaru // Conferinţa ştiinţif ică, consacrată problemelor 
de filologie moldovenească în c ei 50 de ani ai Puterii 
Sovietice : tezele ref. – Bă lţ i, 1967. – P. 46-48. – (Cu carac t. 
chir.). 

 
1968 

 
7. Pînzaru E.I. Cu privire la problema unor propoziţii 

sec undare / E.I. Pînzaru // Материалы итоговой научной 
конференции преподавательского состава института за 
1967 г. / (БГПИ). – К., 1968. – P. 139-142. – (Cu carac t. 
chir.). 

 
8. Pînzaru, E.I. O nouă ediţie a manualului de gramatică 

pentru clasele V-VI / E.I. Pînzaru, I.V. Matcovschii //  
Învăţătorul Sov. – 1968. – Nr.1. – P.59-62. - Rec. la cartea: 
Gramatic a limbii moldoveneş ti: Fonetic a. Morfologia : man. 
pentru c l. V-VI / S. Berejan, A. Dîrul, I. Eţco,... – Ch. : 
Cartea Moldovenească, 1966. – 275 p. - (Cu carac t. c hir.). 

 
9. Pînzaru, E.I . Sondaje statistice referitoare la secundara 

complementară / E.I. Pînzaru // Limba şi lit. mold. – 1968. – 
Nr.3. – P. 35-41. – (Cu c aract. chir.). 

 
1969 

 
10. Pînzaru, E.I. În jurul problemei unor secundare / E.I. 

Pînzaru // An. şt. / Univ. de Stat din Chiş inău. – Ch., 1969. – 
Vo l.93 (filo l.). – P. 79-81. – (Cu c arac t. c hir). 

 
11.  Пынзару, Е.И. Статистические исследования в облас ти 

придаточного  дополнительного предложения / Е.И. 
Пынзару  // Сборник аспирантских  работ / Бельц. пед. ин-
т. – Бельцы, 1969. – P. 125-140.  
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1970 
 

12. Pînzaru, E.I. Propoziţia  completivă interogativă indirectă / 
E. Pînzaru // Учен. зап. / Бельц. пед. ин-т. – 1970, вып.14 
(филол .) – P. 107-126. (Cu caract. chir.). 

 
13. Matcovschi, I. [Recenzie] / I. Matc ovsc hi, E.  Pînzaru //Cul-

tura. – 1970. – 23 mai. – P.14-15.- Rec  la c artea: A. Ciobanu 
Probleme dific ile de gramatică. – Ch.: Lumina, 1969.- (Cu 
c aract. chir.). 

 
1971 

 
14. Capitole din istoria limbii literare moldoveneşti / Red.: N.G. 

Corlăteanu, I.I. Eţc o, F.S. Cotelnic . – Ch.: Lumina, 1971. – 
[Pînzaru E.I. §23, punct. 6-8, P. 163-165]. - (Cu carac t. 
chir.). 

 
15. Axenfeld, M.G. Indicaţii metodic e referitoare la ortografia 

limbii franc eze: (reguli, exerciţii) /  M.G. Axenfeld; Resp. 
pentru ediţ. Ă.J. Haham, E.I. Pînzaru. – Bălţ i,  1971. – 64 p. 
– Inst. Pedagogic  de Stat “A.Russo” din Bă lţ i. – (Cu carac t. 
chir.). 

 
16. Пынзару , Е.И. Сложные предложения с  придаточными 

дополнительными в  современном молдавском литера-
турном языке: Дис…. канд . филол . наук  / Е.И. Пынзару ; 
АН МССР, Ин-т Языкознания и Литературы; науч . рук . 
Н.Г.Корлэтяну . – К., 1971. – 324 с. 

 
17. Пынзару , Е.И. Сложные предложения с  придаточными 

дополнительными в  современном молдавском литера-
турном языке: Автореф. дис…. канд. филол. наук  / Е.И. 
Пынзару ; Кишинев . Гос. Ун-т им. В.И. Ленина. – К., 
1971. – 15 с. 
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1973 
 

18. Белинская, Е.И. Придаточные дополнительные в роли 
приложения в молдавском языке / Е.И. Белинская // 
Проблемы теории членов предложения. – К., 1973. – P. 
149-154. 

 
1974 

 
19. Belinschi, E. Tradiţionalul ş i noul în manual / E.Belinschi //  

Cultura. – 1974. – 11 mai. – P.4-5. - Rec. la cartea: Matcaş 
N.G. Limba moldoveneasc ă : man. pentru cl. VI / N.G. 
Matcaş, I.V. Matc ovschii. – Ed. a 2-a. – Ch.: Lumina, 1974. 
– 240 p. - (Cu c aract c hir.). 

 
20. Валяева, Ольга М. Молдавское устное народное 

творчество как средство нравс твенного воспитания и его 
использование в  современной практике учебно-воспи-
тательной работы начальных  классов: Автореф. дис…. 
канд. пед. наук / Казан. Гос. Пед ин-т; Официальные 
опоненты: Г.Н. Волков, Е.И. Белинская. – Казань, 1974. 
– 25 с.  

 
1975 

 
21. Учебная книжка первокурсника: Планы учеб. занятий: 

Спец. 2104 Математика. Спец. 2120 Общетехн. дисци-
плины и труд с доп. Спец. Физика / Отв . за вып.: Я.И.  
Нягу , Б.Ф. Сотник , И.М. Штефэницэ; Отв. ред. Е.И.  
Белинская, В.И. Чамлер; БГПИ им. А. Руссо. – Бельцы, 
1975. – 98 с. 

 
1976 

 
22. Belinschi E. Predarea subordonatei complementare: (Lb. şi 

lit. în şcoală) / E. Belinschi // Învăţătorul Sov. – 1976. – Nr.5. 
– P. 13-16. – (Cu carac t chir.). 
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1977 
 

23. Carte de studii a studentului din anul I de învăţămînt: 
(planurile lecţiilor) / Resp. de ed. E.I. Belinschi; Red. V.I. 
Ceamler. – Ch.: Lumina, 1977. – 32 p. 

 
24. Belinschi, E. Un manual nou / E. Belinschi // Învăţămîntul 

public. – 1977. – 16 noiembr. - Rec . la cartea: Zencenco V.P. 
Limba moldovenească: Man. pentru c l.III:  / V.P. Zencenco, 
Iu. V. Roman; Sub red. I.V. Matcovschi. – Ch.: Lumina, 
1977. – 135 p.] - (Cu caract. chir.). 

 
25. Учебная книжка второкурсника: (Планы учеб . занятий): 

Спец. 2102 Молд. яз. и лит. Спец. 2101 Рус. яз . и лит. / 
Отв . за вып. Е.И. Белинская. – К.: Лумина, 1977. – 59 с. 

 
1979 

 
26. Belinschi, E. Constatări pe marginea examenelor de admitere 

la limba ş i literatura moldovenească / E. Belinsc hi // 
Învăţămîntul public  – 1979. – 22 sept. – (Cu carac t. c hir). 

 
1980 

 
 
27. Dicţionar şcolar german-moldovenesc: Circa 12000 de 

cuvinte / M.G. Zoref, Z.M. Cameneva, E.K. Pilar ino, T.S. 
Raenco; Sub red. E.K. Pilar ino; Rec. de A.S. Rotari, E.I. 
Belinschi. – Ch.: Lumina, 1980. – 367 p. – (Cu carac t. chir.). 

 
28. Belinschi, E. Un studiu valoros în domeniul conversiei: 

[Rec .la c artea: Cotelnic V. Conversia unităţilor lex ic ale. – 
Ch.: Şt iinţa, 1980. 256 p.] / E. Be linsc hi, I. Matcovschi // 
Învăţămîntul public . – 1980. – 6 aug. - (Cu caract. chir.). 

 
 
 
 



  92

1981 
 

29. Belinschi, Elena. Principalul e publicitatea / Elena Be linschi 
// Pedagogul. – 1981. – 10 dec . - (Cu c aract. chir.). 

 
30. Programa cursului de limbă moldovenească literară 

contemporană : Specialitatea Nr.2110 “Pedagogia ş i psiho-
logia preşc . pentru fac. de pedagogie ş i psihologie preşc. ale 
in-lor ped. din RSSM” / Alc . E.I. Belinschi, Z.G. Tărîţă ; 
Min. învăţ. super. şi mediu de spec ialitate a l RSSM. Un iv de 
Stat “V.I.Lenin” din Chiş inău. – Ch., 1981. – 18 p. – (Cu 
c aract. chir.). 

 
31. Белинская, Е. Главное – гласность / Е. Белинская // 

Коммунист. – 1981. - 26 дек. 
 

1982 
 

32. Belinschi, E. Sintaxa limbii moldoveneşti la o nouă ediţie /  
E. Belinschi // Învăţămîntul public . – 1982. – 12 mai. - Rec . 
la cartea: Limba moldoveneasc ă literară contemporană: 
Sintaxa: Man. pentru şc. superioară / A.I. Ciobanu, A.M. 
Dîrul, I.I. Eţco,… - Ch.: Lumina, 1981. – 438 p. – (Cu carac t. 
chir.). 

 
33. Белинская, Е.И.  Классы предложений и репрезентация 

категорий компенсирования в  современном молдавском 
литературном языке / Е.И. Белинская // Оптимизация 
грамматики в  свете ленинской теории отражения: Мате-
риалы респ. конф. по лингвис тике, посвящ. памяти проф. 
В.Н.Мигирина / БГПИ им. А.Руссо . – К., 1982. – P. 78-80. 

 
1983 

 
34. Belinschi, E. Fraza cu propoziţii subordonate atributive: Lb. 

mold. în şc . / E. Belinsc hi // Pedagogul Sov. – 1983. – Nr.11. 
– P. 16-19. – (Cu carac t. chir). 
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35. Belinschi, E. Un nou studiu de limbă maternă / E. Belinschi, 
Z. Tărîţă // Pedagogul Sov. – 1983. – Nr.4. – P. 63-64. - Rec . 
la c artea: Ciobanu A.I. Sintaxa prac tic ă (cu elemente de 
analiză transformaţională). – Ch.: Lumina, 1982. – 198 p. – 
(Cu caract. chir.). 

1984 
 

36. Belinschi, E. Predic ativul complementar – o parte de pro-
poziţie /  E. Belinschi // Тезисы докладов  XXVII научной 
с туденческой конференции. – Бельцы, 1984. – С.3. - (Cu 
c aract. chir.). 

 
37. Обсуждаем реформу  общеобразовательной и 

профессиональной школы : За круглым столом / Сост. Е. 
Харконицэ; Ред. Е. Белинская. – Бэлць, 1984. – 7 р . 

 
1985 

 
38. Belinschi, E. Fac eţi cunoştinţă: incipienţ ii! = Пополнение 

вуза / E. Belinschi // Pedagogul. – 1985. – 4 sept. 
 
39. Belinschi E. Formarea deprinderilor ortografic e la elev i: 

Clasele primare / E. Belinsc hi, A. Salagor // Pedagogul Sov. 
– 1985. – Nr.10. – P. 18-21. – (Cu c arac t. c hir.). 

 
40. Indicaţii metodice la manualul de limbă moldovenească 

pentru clasa II : (Partea I) / Alc . E.I . Belinschi, I.P. Negură; 
Min. Învăţămîntului al RSSM. Inst. de cercet. şt. în domeniul 
pedagogiei. – Ch., 1985. – 80 p. – (Cu carac t. chir.). 

 
41. Belinschi, E.I. Limba moldovenească : Man. experim. pentru 

c l.2 / E.I. Belinschi, S.E. Mazureac, I.P. Negură. – Ch.: 
Lumina, 1985. – 214 p. – (Cu c aract. chir.). 

 
42. Belinschi, E. Mai multă atenţie public ităţ ii = Больше 

внимания гласнос ти / E. Belinsc hi // Pedadodul. – 1985. – 
26 iunie. 
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43. Probleme de gramatică şi s tilis tică: Culeg. de materia le ale 
c atedrelor de lb. şi lit. mold. de la inst. de învăţămînt superor 
/ Col. de red.: A.C. Ciobanu, …, E.I. Belinschi, …; Univ. de 
Stat “V.I. Lenin”din Ch işinău. - Ch.: Şt iinţa, 1985. – 148 p. - 
(Cu caract. chir.). 

 
44. Belinschi, E. Un om adevărat: Despre învăţătoarea claselor 

primare de la şc. Nr.13 din or. Bălţ i A.I. Sa lagor / E.I. 
Belinschi, Z. Tărîţă // Învăţămîntul public . – 1985. – 4 sept. ; 
Нар . образование. – 1985. – 4 сент. – (Cu c aract. chir.). 

 
45. Belinschi E.I. Unităţ i s intactice c u s truc turi comprimate / 

E.I. Be linschi // Probleme de gramatic ă ş i stilistic ă: Culeg. de 
materiale a le  c atedrelor de lb. şi lit. mold. de la ins t. de 
învăţămînt superior. – Ch., 1985. – P. 15-23. – (Cu carac t. 
chir). 

 
1986 

 
46. Indicaţii metodice la manualul de limbă moldovenească 

pentru clasa II : (Partea II) / Alc . E.I. Be linschi, I.P. Negură; 
Min. Învăţămîntului al RSSM. Inst. de cercet. şt. în domeniul 
pedagogiei. – Ch., 1986. – 80 p. – (Cu carac t. chir.). 

 
47. Belinschi, E. Îndrumar efic ient / E.I. Be linsc hi, Z. Tărîţă // 

Învăţămîntul public . – 1986. – 20 sept. ; Нар . образование. – 
1986. – 20 сент. - Rec. la c artea: Lavric  M.S. Metodica 
dezvoltării vorbirii preşcolarilor. – Ch.: Lumina, 1985. – 203 
p. – (Cu carac t. chir.). 

 
48. Evtuşenco, Ivan. Limba moldovenească: Fonetica. 

Lexicologia. Morfologia. Sintaxa: Man. pentru studenţii de la 
fac . de Pedagogie şi Ps ihologie Preşcolară ale Inst. 
Pedagogic e / Ivan Evtuşenco, Ilarion Matcovschi, Elena 
Belinschi. – Ch.: Lumina, 1986. – 272 p. – (Cu carac t. chir.). 
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49. Belinschi, E. Să înc epem restructurarea de la sine : 
Discutarea proiectului CC a l PCUS / E. Belinschi //  
Pedagogul. – 1986. – 18 iunie. - (Cu carac t. chir.). 

1987 
 

50. Îndrumări metodice la efec tuarea lucrării de c ontrol (3) la 
limba mold. : (Pentru st. sec ţ. prin c orespondenţă) / Alc. E.I. 
Belinschi, N.N. Iavorschi ; Red. resp. Gh. D. Popa; Rec. V.F. 
Botnarciuc; IPSB “A.Russo”. Cat. de lb. materne şi lit.  
pentru c opii. – Ch. : IPC “S. Lazo”, 1987. – 50 p. – (Cu 
c aract. chir.). 

 
51. Belinschi, E. Îndrumător al tineretului : cuvînt despre 

Nicolae Iavorschi = Наставник молодых  : слово о  Николае 
Яворски / E. Belinschi, T. Marşalcovschi // Pedagogul. – 
1987. – 17 apr. 

 
52. Белинская, Е.И. К вопросу  о  классификации 

сложноподчиненнных  предложений в молдавском и 
русском языках  / Е.И. Белинская, Л.Г. Таран // 
Особенности функционирования русского  языка в 
национальной республике. Проблемы взаимодействия 
языков : Материалы респ. науч.-практ. конф. (г.Бельцы, 
21-22 мая 1987 г .). – К., 1987. – P. 64-67. 

 
1988 

 
53. Belinschi, Elena. Fişe la limba moldoveneasc ă pentru clasa 

3 / Elena Be linschi, Serghei  Mazureac. – Ch.: Lumina, 1988. 
– 328 p. – (Cu carac t. chir.). 

 
54. Ins truirea în c lasa 3 : Lb. mold., citirea şi dezv. vorbirii : 

Indicaţii metod. / S.E. Mazureac , E.I . Belinschi, E.P. Guţan, 
I.S. Gantea. – Ch. : Lumina, 1988. – 243 p. – (B-c a metod. a 
şc .). – (Cu caract. c hir.) 

 
55. Belinschi, E.I. Limba moldovenească: Fonetica, gramatica, 

ortografia şi dezv. vorbirii: Cl.3: Man. de probă / E.I. 



  96

Belinschi, S.E. Mazureac, I.P. Negură. – Ch.: Lumina, 1988. 
– 269 p. – (Cu carac t. chir.). 

 
56. Limba moldovenească : Man. pentru c l. a 3-a şc. primare de 

patru ani cu lb. de predare mold. din RSSU / E.I. Be linschi, 
S.E. Mazureac , I.P. Negură, Z.G. Nichifor. – Kiev ; Cernăuţi 
: Rad. şc ., 1988. – 175 p. – (Cu c aract. chir.). 

 
57. Luc rarea de control Nr.1 la limba mold. şi indic aţii metodice 

la efec tuarea ei (pentru s tud. secţ. f.f. a facultăţ ii de 
Pedagogie şi Metodic ă a Învăţămîntului Pr imar) / Alc. E.I. 
Belinschi, Z.G. Tărîţă, N.N. Iavorschi ; Red. resp. Gh. Popa ; 
IPSB “A.Russo”. Cat. Limbi Materne şi Literatura. pentru 
copii. – Ch. : ИПК ”С. Лазо”, 1988. – 51 p. – (Cu carac t. 
chir.). 

 
58. Probleme de lingvis tică: Culg. de materiale  a le c atedrelor de 

lb. şi lit. mold. de la inst. de învăţămînt superor din 
RSSMoldovenească / Col. de red.: A.C. Ciobanu,…,E.I . 
Belinschi,…; Univ. de Stat “V.I. Lenin”din Chişinău. - Ch.: 
Ştiinţa, 1988. -150 p. 

 
59. Programa cursului de limbă moldovenească literară 

contemporană pentru spec ialitatea 0307 “Pedagogia şi 
psihologia” de la institutele pedagogice din RSS 
Moldovenească / Alc . I.Z. Evtuşenco, I.V. Matcovschii, E.I. 
Belinschi; Min. învăţ. publ. a RSSM. – Ch., 1988. – 29 p. - 
(Cu caract. chir.). 

 
60. Мигирина, Н.И. К вопросу  о квазисложных 

предложениях в русском и молдавском языках / Н.И.  
Мигирина, Е.И. Белинская // Национально-русские 
языковые связи в процесс е функционирования русского 
языка в Молдавии: Вопр . рус . яз. и лит.: Межвуз. сб. / 
БГПИ им. А.Руссо. – Кишинев, 1988. – P. 60-69. 
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1989 
 

61. Belinschi, Elena. Fişe la limba moldoveneasc ă pentru clasa 
4 / Elena Be linschi, Bor is Dînga, I.Roman. – Ch.: Lumina, 
1989. – 222 p. – (Cu carac t. c hir.). 

 
62. Limba ş i literatura moldovenească în şcoală: rev. şt.-

metodică a Min. învăţămîntului public al RSS Moldoveneşti / 
Red. şef Valer iu Senic ; col. red.: Ele na Be linschi,… - Ch., 
1989. – (Cu carac t. chir.). 
Nr.3; 4. 

 
63. Probleme de lingvistică moldoveneasc ă şi c ontrastivă: Cu leg. 

de materiale a le c atedrelor filo logic e de la inst. de învăţămînt 
superior din RSSM / Col. de red.: A.I. Ciobanu (red. resp.), 
I.P. Ciornîi,..., E.I. Be linschi,... – Ch.: Ştiinţa, 1989. – 184 p. 

 
64. Iavorschii N.N. [Rec enzie] / N.N. Iavorschii, E.I. Belinschi. 

// Probleme de lingvistic ă moldovenească ş i c ontras tivă] – 
Ch., 1989. – P. 175-181. – Rec . la c artea: Ciobanu A.I. 
Sintaxa ş i semantica : (Studiu de lingvistic ă moldovenească 
şi contrastivă. – Ch. : Ştiinţa, 1987. – 198 p.]  

 
1990 

 
65.  Belinschi, Elena. Limba moldoveneasc ă: c lasa 3: Fonetica, 

gramatic a, ortografia şi dezvoltarea vorbirii / Elena 
Belinschi, Serghei Mazureac, Ion Negură. - Ed. a 3-a. – Ch.: 
Lumina, 1990. – 270 p. : il. 

 
66. Limba noastră : rev. şt.-metodică a Min. Învăţămîntului 

public al RSS Moldoveneşti / Red.-şef Valeriu Senic; Coleg. 
red.: Ele na Be linschi, Nic olae Bileţchi, Sofia Bolduratu, ... – 
Ch., 1990. –  
Nr.1 (ianuarie-martie). – 72 p. 
Nr.2 (aprilie- iunie). – 72 p. 
Nr.3 (iulie-septembrie). – 72 p. 
Nr.4 (oc tombrie-dec embrie). – 72 p. 
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67. Belinschi, E. Limba română: c l.8 / E. Be linschi, A. Ciobanu, 

Z. Tărîţă. – Ch.: Lumina, 1990. – 190 p. 
 
68. Botnarciuc, Vasile. [Rec enzie] / Vasile Botnarciuc, Elena 

Belinschi // Rev. de lingvis tică ş i şt. literară.- 1990. – Nr.3. – 
P.103-104. – Rec. la c artea: Ciobanu A.I. Limba maternă ş i 
cultivarea ei. – Ch.: Lumina, 1988. – 320 p. 

1991 
 

69. Belinschi, E. Fişe la limba română pentru c lasa 3 / E. 
Belinschi, S. Mazureac. – Ed. a 2-a, rev. ş i c ompl. – Ch.: 
Lumina, 1991. – 207 p. : tab. 

 
70.  Belinschi, E.I . Limba moldoveneasc ă: Fonetica, grafica, 

ortografia şi dezv. vorbirii : Man. pentru c l. 3-a / E.I. 
Belinschi, S.E. Mazureac, I.P. Negură. – Ed. a 4-a. – Ch.: 
Lumina, 1991. – 270 p. 

 
71. Belinschi, E. Propoziţia. Verbul / E. Be linschi // Limba 

română în clasele 1-4. – Ch., 1991. – P. 248-293, 328-350. 
 

1992 
 

72. Belinschi, E. Descrierea obiectivelor de instruire prin 
intermediul limbii române: (pe baza experimentului în  
vigoare) / E. Belinschi // Modalităţ i de perfecţionare a 
învăţămîntului din Republic a Moldova: Culeg. de teze a 
conf. ş t. / USB “A.Russo”. – Ch., 1992. – P. 33-34. 

 
73. Belinschi, E. Fişe la limba română pentru c lasa a 4-a / E. 

Belinschi, B. Dînga, I. Roman. – Ed. a 2-a, rev. şi c ompl. – 
Ch.: Lumina, 1992. – 224 p. 

 
74. Chetrari, T. Impertinenţă şovină sau Imperialism democ ratic : 

[mitingul de protest al c olectivului Ins titutului Pedagogic  „A. 
Russo”] / T. Chetrari // Curierul de Nord. – 1992. – 10 apr. 
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75. Belinschi, E. Limba română: c l.8 / E. Be linschi, A. Ciobanu, 
Z. Tărîţă; Sub red. A. Ciobanu. – Ch.: Lumina, 1992. – 190 
p. 

 
76. Limba română : Man. pentru c l. a 3-a a şc . c u lb. de predare 

rom.(mold.) din Uc raina / E.I. Be linschi, S.E. Mazureac, I.P. 
Negură, Z.Gh. Nichifor. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. ; Cernăuţi : 
Osvita, 1992. – 204 p. 

 
77. Ciobanu, A. Limba română: Man. pentru c l. a IX-a / A. 

Ciobanu, E. Belinschi; Sub red. A. Ciobanu. – Ch. : Lumina, 
1992. – 199 p. 

 
78. Каким видится нам учитель начальных классов / Е.И.  

Белинская, В.К. Буздуган, Л.Г. Ступаченко, Г.С. 
Плэмэдялэ, М.И. Айзенберг, Е.М. Мотузенко, И.А.  
Врабие // Факел. – 1992. – 12 апр. – P. 11. 

 
1993 

 
79. Culegere de dic tări şi exerc iţii la limba română pentru clasele 

V-IX / E. Be linschi, T. Cartaleanu, A. Ciobanu, O. 
Cosovan,… - Ch.: Lumina, 1993. – 336 p. 

 
80. Belinschi, E. Cultura limbii naţ ionale – una dintre sursele 

formării culturii spir ituale a spec ialistului / E. Belinschi, N. 
Maliutin-Konkoli // Tezele conferinţei Republic ane “Cultura 
c a valoare general-umană” (28-29 mai 1993). – Ch., 1993. – 
P. 63-64. 

 
81. Belinschi, E. Limba română: Fonetica, gramatic a, ortografia 

şi dezv. vorbirii: Man. pentru c l. a 3-a / E. Be linsc hi, S. 
Mazureac, I. Negură. – Ed. a 5-a. – Ch.: Lumina, 1993. – 272 
p.  

 
1995 

 



  100

82. Belinschi, Ele na . Limba română: Man. pentru cl. a 8-a / 
Elena Belinschi, Anatol Ciobanu, Zinaida Tărîţă ; red. Anatol 
Ciobanu. – Ed. a 3-a rev. – Ch.: Lumina, 1995. – 224 p. 

 
83. Ciobanu, A. Limba română: Man. pentru c l. a IX-a / A. 

Ciobanu E. Be linschi; sub red. prof. Anatol Ciobanu. – Ch.: 
Lumina, 1995. – 192 p. 

 
84. Şur, V. Lingvistic a în contextul şcolar: tezele ref. / V. Şur, E.  

Belinschi // Realizăr i ş i deschideri ş tiinţ if ic e: Conf. jubiliară. 
– Bălţ i, 1995. – P.65. 

 
85. Butuc , Petru. Predic atul angrenat în limba română. 

Spec .10.02.05-limb ile romanic e: Autoref. tz. de dr. în 
filologie /  Petru Butuc; c ond. ş t. Anatol Ciobanu; ref.: Victor 
Banaru, Vasile Pojoga, Ele na Belinschi; Univ.de Stat din 
Moldova. -Ch., 1995. - 17 p. 

 
86. Belinschi, E. Tradiţ iile lingvistic e în mediul socio-cultural: 

tez. ref. / E. Be linschi // Realizăr i şi deschideri ştiinţif ice: 
Conf. jubiliară. – Bălţ i, 1995. – P.70-71. 

 
87. Белинская, Елена . Забота о культуре родной речи-

источник воспитания добрых  начал / Елена Белинская, Н. 
Малютина-Конколь // Психолого-педагогические 
проблемы подготовки специалис тов  начальной школы и 
дошкольных учреждений: Сб. науч . труд. – Мозырь, 
1995. – P. 24-28. 

 
1996 

 
88. Belinschi, E. Criteriile însuşirii gramatic ii în învăţămîntul 

primar / E. Belinschi // Experienţe ş i perspec tive în 
dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republic a 
Moldova. – Bă lţ i, 1996. – P.73-74. 
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89. Belinschi, E. Limba română: Manual pentru c l. 8 a şc . cu lb. 
de predare română din Uc raina / E. Be linschi, A. Ciobanu, G. 
Jerovoi. – Lviv: Svit, 1996. – 160 p. 

 
90. Ciobanu, A. Limba română: Manual pentru cl. 9 a şc. cu lb. 

de predare română din Ucraina / A. Ciobanu, E. Be linschi, 
G. Jerovoi. – Lviv: Svit, 1996. – 208 p. 

 
1998 

 
91. Belinschi, E. Pronumele relativ – component al frazei c u 

dublă funcţie / E. Be linschi // An. şt. / Univ. „A. Russo” Bă lţ i 
(ser. nouă). – 1998. – T.XIX, fasc . b Filologie. – P.31-36. 

 
1999 

 
92. Belinschi, E. Sintaxa formelor cazuale ale numelui în limba 

română / E. Belinschi // Omagiu profesorului Ion Ciornîi c u 
prilejul împlinir ii a 70 de ani. – Ch., 1999. – P. 121-129. 

 
2000 

 
93. Limba română : probe de evaluare pentru c l.1-4 / Elena 

Belinschi, Liuba Oliva, Zinaida Galben-Panciuc,… - Ch.: 
Prut Internaţional, 2000. – 152 p. 

 
94. Limba română: probe de evaluare pentru c l. 1-4 / Elena 

Belinschi, L. Oliva, Z. Galben-Panc iuc ,.... - Ed. rev.. - Ch.: 
Prut Internaţional , 2000.- 152 p.- Bib liogr. p. 152. 

 
95. Li mba română : tes te de evaluare pentru c l. 1-4 / Elena 

Belinschi, Zinaida Galben-Panc iuc, Angela Salagor,… - Ch.: 
Prut Internaţional, 2000. – 140 p. 

 
96. L imba română : tes te de evaluare pentru cl. 1-4 / Elena 

Belinschi, Zinaida Ga lben-Panciuc, Angela Salagor,.... - Ed. 
rev.. - Ch.: Prut Internaţional , 2000.- 140 p. - Bib liogr. p. 
139 
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2001 

 
97. Belinschi, E. Gerunziul – funcţie şi raport în context / E. 

Belinschi // Актуальные проблемы современной 
филологии: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. 80-
летию проф. В.Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 68-71. 

 
2003 

 
98. Botnarciuc, V. Despre româna vorbită în Republic a 

Moldova: partic ularităţi şi perspective / V. Botnarciuc, E.  
Belinschi // Totalurile ac tivităţ ii ş t iinţ ific e a corpului 
profesoral-didactic pe anul 2001: (Materiale le Conf. a X-a), 
26 apr. 2002 . - Ch.. - 2003. - P.248-255. 

 
2004 

 
99. Limba română : probe de evaluare pentru c l.1-4 / Elena 

Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc , Angela Salagor,… - ed. 
a 2-a. - Ch.: Prut Internaţional, 2004. – 158 p. 

 
100.  Matcovschi, Galina. Dir ijat c oral : În 2 vol. / G.Matcovschi, 

V.Luchian, M.Şarai ; Red. E. Belinsc hi; Univ. de Stat "Alec u 
Russo". - Bălţ i : Presa Univ. Bălţeană, 2004. - 
Vo l.1. - 2004. - 141 p. - Bibliogr. p. 141. 
Vo l.2. P.1 : Repertoriul de studiu. - 2004. - 144 p. 
Vo l.2. P.2 : Repertoriul de studiu. - 2004. - P. 145-266. 
 

101. Postolache, T. Programa analitic ă la Limba română. Pentru 
specialitatea “Pedagogia învăţămîntului primar”/ T. 
Postolac he; rec.-coord. E. Be linschi; Univ. de Stat “A.  
Russo”, Colegiul Pedagogic “Ion Creangă”. – Bălţ i, 2004. - 7 
p. 
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Membru al comisiei de evaluare 
 

2000 
 

102. Limba şi literatura română: c l. a 5-a: ghidul profesorului /  
Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihâian, 
Georgeta Cinc u. -Ch. : Şt iinţa; Bucureşti: Humanitas 
Educaţional, 2000. - 149 p. 

 
103. Limba şi literatura română: man. pentru c l. a 5-a / Alexandru 

Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian,.... - Ch.: Ştiinţa; 
Buc ureşti: Humanitas Educ aţional, 2000.- 248 p. 

 
2002 
 

104. Abec edar : Man. de limba română pentru c l.1 / Maria 
Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi, .... -Ch.: Ştiinţa; 
Prut Internaţional, 2002. - 143 p. 

 
105. Limba română: Cl.1 : ghidul învăţătorului / Maria Buruiană, 

Natalia Cubreacov, Silvia Cotelea, Aurelia Ermic io i. - Ch.: 
Ştiinţa; Prut Internaţional , 2002. - 168 p.   

 
106. Limba română: Cl. a 2-a : ghid pentru învăţători şi părinţi /  

Irina Gantea, Galina Ciubară, Viorica Goraş-Postic ă, Iulian  
Filip. - Ch.: Prut Internaţional; Lumina, 2002. - 120 p. 

 
107. Limba română: man. pentru c l. a 2-a / Irina Gantea, Galina 

Ciubară, Vior ica Goraş-Postic ă, Iulian Filip. - Ch.: Prut 
Internaţional; Lumina, 2002. - 160 p. : il. 

 
2003 

 
108. Cartaleanu, Tatiana. Limba şi literatura română: man. pentru 

c l. a 8-a / Tatiana Cartaleanu, Mirc ea Ciobanu, Olga 
Cosovan. -Ch.: Ştiinţa, 2003. - 191 p. : il. 
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109. Cartaleanu, Tatiana. Limba şi literatura română: man. pentru 
c l. a 9-a / Tatiana Cartaleanu, Mirc ea Ciobanu, Olga 
Cosovan. - Ch.: Ştiinţa, 2003. - 208 p. : il. 

 
110. Cartaleanu, Tatiana. Limba şi literatura română: ghidul 

profesorului c l. a 8-a / Tatiana Cartaleanu, Mirc ea Ciobanu, 
Olga Cosovan. -Ch.: Ştiinţa, 2003. - 91 p. - Bibliogr. selec t. 
p. 91. 

 
111. Cartaleanu, Tatiana. Limba şi literatura română: ghidul 

profesorului c l. a 9-a / Tatiana Cartaleanu, Mirc ea Ciobanu, 
Olga Cosovan. - Ch.: Ştiinţa, 2003. - 87 p.- Bibliogr. selec t. 
p. 87.  
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Recenzent şi coordonator ştiinţific 

 
1984 

 
112. Lemeşc iuc, V. Efic ienţa lecţiei de citire în c lasele primare / 

V. Lemeşc iuc ; cond. şt. E. Belinschi // Тезисы докладов 
XXVII научной студенческой конференции. – Бельцы, 
1984. – С.8-9. – (Cu carac t. c hir). 

 
113. Osoianu, G. Statutul morfo-sintac tic şi metodic  al 

loc uţiunilor şi expresiilor moldoveneşti / G. Osoianu; cond. 
şt. E. Belinschi // Тезисы докладов  XXVII научной 
с туденческой конференции. – Бельцы, 1984. – С.8. – (Cu 
c aract. chir). 

 
114. Şveţ, E. Cuvintele de adresare şi momente de predare a lor 

în clasele primare / E. Şveţ; cond. ş t. E. I. Be linschi // 
Тезисы докладов XXVII научной с туденческой 
конференции. – Бельцы, 1984. – С.6. – (Cu c aract. chir). 

 
115. Şveţ, Eudochia. Interpretarea morfo-sintactic ă a adresărilor : 

Luc r. de diplomă / Edochia Şveţ ; cond. şt. Elena Belinschi ; 
Ins t. Pedagogic „A. Russo” din Bă lţ i. – Bă lţ i, 1984. – 65 p. – 
(Cu caract. chir). 

 
1986 
 

116. Плэмэдялэ, Р. Прилагательное в роли именной час ти 
сказуемого / Р. Плэмэдялэ; науч. рук. Е. Белинская // 
Программа XXIX студенческой научной конференции по 
итогам научно-исследовательской работы за 1985 год 
(Бельцы, 14-16 апреля 1986 г.). – Бельцы, 1986. 

 
117. Пронич, М. Элементы программирования при обучении 

синтаксиса молдавского языка / М. Пронич; науч . рук. Е. 
Белинская // Программа XXIX студенческой научной 
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конференции по итогам научно-исследовательской 
работы за 1985 год (Бельцы, 14-16 апреля 1986 г.). – 
Бельцы, 1986. 

 
118. Ротарь, М. Роль соотносительных слов в  сложном 

предложении / М. Ротарь; науч. рук . Е. Белинская // 
Программа XXIX студенческой научной конференции по 
итогам научно-исследовательской работы за 1985 год 
(Бельцы, 14-16 апреля 1986 г.). – Бельцы, 1986. 

 
2003 

  
119. Rusu, Olga. Va loarea s tilistică ş i gramaticală a pronumelui 

personal neacc entuat: Teză de licenţă / Olga Rusu; Cond. şt. 
Ele na Belinschi; Rec. Z. Tărîţă; Univ. de Stat „A. Russo” 
din Bălţ i. – Bălţ i, 2003. –58 p. 

 
2004 

 
120. Fotescu, Felic ia. Valenţe formativ-dezvoltative ale lec turii 

partic ulare în ciclul primar: Teză de lic enţă / Felicia Fotescu; 
Cond. şt. Zinaida Tărîţă; Rec . Ele na Be linschi; Univ. de Stat 
“A.Russo”. – Bălţ i, 2004. 

 
121. Vrânc eanu, Lilia. Modalităţ i de familiar izare a preşcolarilor 

mari cu literatura artistic ă: Teză de lic enţă / Lilia Vrânceanu; 
Cond. şt. Lora Ciobanu; Rec. Ele na Belinschi; Univ. de Stat 
“A. Russo”. – Bălţ i, 2004. 

 
122. Норок , Наталья. Проблемы исследования 

синтаксических  единиц с нереализованными 
синтаксическими позициями и особеннос ти их 
функционирования в  романе М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита»: Лицензион. работа / Наталья Норок ; Науч . 
рук.Л.И.Пох  ; Рец. Елена Белински. – Бэлць, 2004. 
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Citări 
 

123. Ciobanu, A. Probleme dific ile de gramatică : Material 
didactic pentru seminarele spec iale la lb. moldovenească 
pentru s tudenţii de la fac . de filologie / A. Ciobanu. – Ch.: 
Lumina, 1969. – 98 p. 

(La  p .76 este citată lucrarea : Pînzaru, E.I. Sonda je statistice 
referitoa re  la secundara  co mp lemen ta ră  / E.I. Pîn zaru // Lb . şi lit. 
mo ld . – 1968. –  Nr.3 . – P. 3 5-41.). – (Cu  ca ra ct. chir.). 
 

124. Matcaş, N. Probleme dific ile de analiză gramaticală : 
Controverse şi recons iderări /  N. Matc aş. – Ch.: Lumina, 
1978. – 124 p. 

(La  p.111 este cita tă  lucrarea: Pîn za ru, E.I. În jurul 
prob lemei uno r  secundare / E.I. Pînza ru // An . şt. / Un iv . de  S tat 
din Chişinău. – Ch., 1969. – Vol.93 (filol.). – P. 7 9-81). – (Cu 
carac t. ch ir). 

(La  p.113 este cita tă  lucrarea: Белинская, Е.И. 
Придаточные дополнительные  в  роли приложения в 
молдавском языке / Е.И. Белинская // Проблемы теории членов 
предложения. –  К., 1 973 . – P. 149-154.) 
 

125. Ciobanu, A.I. Sintaxa ş i s emantic a: (studiu de lingvistic ă 
generală) / A.I. Ciobanu; Sub red. lui P.A. Budagov. – Ch.: 
Ştiinţa, 1987. – 198 p.  

(La  p .175 este c itată lucrarea: Pînza ru , E.I. S onda je  statistice 
referitoa re  la secundara  co mp lemen ta ră  / E.I. Pîn zaru // Lb . şi lit. 
mo ld . – 1968. –  Nr.3 . – P. 3 5-41.). – (Cu  ca ra ct. chir.). 

 
126. Ciobanu, A. Sintaxa practică : (Cu elemente de analiză 

trans formaţională) : Man. pentru studenţii de la fac. de 
filologie. – Ed. a 2-a, rev. şi comp. – Ch.: Lumina, 1991. – 
280 p. 

(La  p.148 este cita tă  lucrarea: Белинская, Е.И. 
Придаточные дополнительные  в  роли приложения в 
молдавском языке / Е.И. Белинская // Проблемы теории членов 
предложения. –  К., 1 973 . – P. 149-154.) 
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127. Демченко , Людмила. Концептуальные основы 
преподавания сложного предложения / Людмила 
Демченко  // Culegere de proiec te didactice: în ajutorul 
învăţătorului ş i al profesorului de disc ipline umanistic e şi 
exacte). – Ch., 1998. – Vol.VII. - P.94-110.  

(La  p.103  este  citată lucra rea: Белинская (Пынзару), Е.И.  
Сложные предложения с придаточными  дополнительными в 
современном молдавском литературном языке: Автореф. 
дис… . канд . филол . наук  / Кишинев. Гос. Ун-т им. В.И. 
Ленина . – К., 1971. –  15  с .). 

 
128. Vaxman, Boris. [Rec enzie] / Boris Vaxman // Lb. şi lit.  

moldovenească. – 1987. – Nr.1. – P.67-69. – Rec. la cartea: 
Evtuşenco, Ivan. Limba moldovenească: Fonetica. 
Lexicologia. Morfologia. Sintaxa: Man. pentru studenţii de la 
fac . de Pedagogie şi Ps ihologie Preşcolară ale Inst. 
Pedagogic e / Ivan Evtuşenco, Ilarion Matcovschi, Elena 
Belinschi. – Ch.: Lumina, 1986. – 272 p. – (Cu carac t. chir.). 

Fiind rezultatul unei munc i migăloa se , a l unor cerce tă ri în 
domeniul limb ii, al unor ob servaţii persona le  şi al experien ţei 
pedagogice, manua lu l recen za t o feră  idei şi puncte de vedere  no i, 
ma teria l adăugă to r p entru  cunoa şte rea ma i ap rofunda tă  a  limbii. 
Au to rii au ştiut să  facă  fa ţă greu tă ţilor, ca re  reies din sa rcina de a 
prezenta în tr-un  singur vo lu m un cu rs, care să  cup rindă  toate 
compa rtimentele  limb ii. 

 
129. Gîrlea, Elena. Teme de umplutură / Elena Gîrlea. – Făc lia. – 

1993. – 15 ian. – P.6; 29 ian. – P. 7. 
Manualul [Belinschi, E. Limba română: cl.8 / E. 

Be linsch i, A. Ciobanu, Z. Tă rîţă. – Ch.: Lumina, 1990. –  190 p.]  în 
viziunea învăţătoare i  de Limbă  şi Lite ra tu ră ro mână  E. Gîrlea. 

 
130. Corlăteanu Nicolae. Pregătirea cadrelor de înaltă 

c alif icare.a) Avize date în c alitate de conducător ştiinţif ic al 
tezelor de c andidat în ştiinţe filo logice (astăzi doc tori în 
filologie) // Corlăteanu Nic olae. Aşa am trecut până acum 
prin viaţă: Schiţă biobib liografic ă /USM. – Ch., 2000. – 
P.45-46.  
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Acest tip de propoziţii co mpuse prezintă –  în  limba  noastră ca 
şi în  alte limbi indo europene –  un  anu mit spec ific în p rivinţa 
structu rii sintactice a fiecă re i limbi, câ t şi în  ceea  ce p riveşte 
realiza rea con cretă  în vorbire a unui tip de  re la ţii sin tac tice, pe 
baza că rora iau naşte re  anumite un ită ţi comun ica tive, d iverse ca 
structu ră, da r id entice  d in  punct de vedere  a l con ţinu tu lui 
semantic gen eraliza t. 

Apa re  necesita tea  de a  cla sifica propo ziţii co mpuse cu 
secundară co mp lemen ta ră , a vând  în  vedere pa rticularităţile 
semantico-gramaticale, precu m şi elemen tu l director a l acelor 
secundare complementare. S e mai cere a  evid enţia  va loa rea 
lexico -mo rfo log ică  a  cuvintelor ca re servesc la legătu ra 
secundarelor complementare  de cele principale, precu m şi 
stabilirea relaţiilor sintactice d in tre  an teced ent şi p ropo ziţiile 
secundare. Co mpetitoarea  a depu s o muncă  eno rmă , con sultând 
mu lte lucrări d e sp ecialitate ca să-şi formeze o concepţie originală 
în  tratarea  unor p robleme sin tac tice deoseb it de dificile. 

Partea teoretică a  chestiunii s-a stă ruit s-o aplice în  p ractică . 
Id eile  p rinc ipa le  a le  tezei au făcu t ob iectul a 8 articole pub licate 
în  diverse reviste .Consider că  teza  El.I. Pân zaru poa te  fi admisă 
spre susţin ere. – 
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Personalia 
 

1965 
 

131. Buzuleanu, E. Luminiţa studenţilor : [despre luminiţa „În lumea 
frumosului” organizată de studenţii fac ultăţii de litere sub 
conducerea lectorului Elena Pînzaru] / E. Buzulean // Cultura 
Moldovei. – 1965. – 14 mart. – P.3. 

 
1977 

 
132. [Despre aportul femeilor în realizarea sarc inilor c incinalulu i al 

zecelea] // Pedagogul. – 1977. – 4 mart. 
Este men ţiona tă  şi locţiitorul decanului facultăţii de  Litere dna  E. 

Be linsch i. 
 

1978 
 

133. Berco, Boris. Munc a n-a fos t înzadar / Boris Berc o // 
Pedagogul. – 1978. – 13 oct. 

...”Îmi a mintesc de  prima cuno ştinţă cu  cand idaţii în ştiin ţe E. 
Be linsch i şi V. Ca raulan, care urmau să  ne predee g ramatica  limbii 
materne şi....  

S în tem  recunoscători lectorilo r E. Belinschi, R. Lopa tiuc, N. 
Gorba tiuc. Munca  lor n-a fo st în zăda r...” . 

 
1980 

 
134. Darea de seamă a controlului norodnic  / Pedagogul. – 1980. – 

22 mai. 
Se menţion ează atitudin ea responsab ilă  a dn ei E. Belinschi fa ţă de 

fu ncţiile controlor. 
 

135. Нягу , М. Сделано немало , впереди – ответственные задачи 
/ М. Нягу // Педагог. – 1980. – 18 окт. 

În  da rea de seamă a lideru lui sindical este menţionată şi a ctivita te 
dne i E. Belinschi ... 

 



  111

1982 
 

136. Carpenco, Emilia. Cerc ul nos tru : [c ercul lingvis tic condus 
de E. Be linschi] / Emilia  Carpenc o // Pedagogul. – 1982. – 1 
apr. 

 
137. Talanov, E. „Necuprinsă-i ţara mea natală” : despre serata 

consac rată aniversării a 60 a formării URSS / E. Talanov // 
Pedagogul. – 1982. – 30 dec . 

Serata a  fo st p regă tită  de stud enţii de la Facultatea PMÎP 
împ reună  cu  monito rii E. Belinschi, E. Barbă roşie şi biblio tecara 
E. Talano v.  

 
1983 

 
138. Diverse aspec te : despre conf. teoretico-şt. a profesorilor de 

la Fac ultatea PMÎP // Pedagogul. – 1983. – 6 ian. 
A p rezentat refera t şi dna E. Belin schi. 

 
1984 

 
139. Carauş, G. Să concentrăm eforturile / G. Carauş  // 

Pedagogul. – 1984. – 7 mart. 
E vo rba  d espre educaţia po litică rea lizată cu  iscu sin ţă  de 

către un g rup de  cura to ri d e la IPS B, p rin tre ei e şi dna  E. 
Be linsch i. 

 
140. Ciobanu, Anatol. [Recenzie la teza de diplomă: Şveţ, 

Eudochia. Interpretarea morfo-sintactic ă a adresărilor / cond. 
şt. Elena Belinschi ; Ins t. Pedagogic „A. Russo” din Bă lţ i. –  
Bălţ i, 1984. – 65 p.] 

...După realiza rea generală şi ţinuta ştiin ţifică  lu crarea 
recen za tă  echivalează  cu cele mai bune  teze  de diplomă un iver-
sita re (fap t datora t, în  p rimul rînd , conducă to ru lu i ştiinţific – doc . 
E.I.Belinschi) şi, în con secin ţă  merită  a  fi ap recia tă  „foarte bin e”. 

 
141. Codreanu, L. Adunare a părinţilor / L. Codreanu // 

Învăţămîntul public . – 1984. – 25 ian. 
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Despre succese le g rupei studen ţeşti 233  d e la Fa culta tea  de 
Pedagogie şi Metodică a  În văţămîn tu lu i Prima r de la Institu tu l 
Pedagogic d e S ta t „A. Ru sso”.  Se men ţionea ză: ”Faptu l că  g rupa 
233  e  una d in tre  cele ma i bune în institu t se datoreşte şi 
conducă to rulu i E.I. Belinschi. Du mneaei lucrea ză cu a ceastă 
grupă nu ma i un an şi ju mă tate , da r în  acest ră stimp a reuşit să 
fo rmeze un colectiv  pu tern ic ....” 

 
142. Coroliuc , B. Contează efec tul : organizarea învăţămîntului: 

stil şi metode de luc ru / B. Coroliuc // Învăţămîntul public. – 
1984. – 16 mai. - (Cu c aract. chir.).  

Autoru l  pune în  discuţie prob lema  p racticii de muncă 
edu cativă  a conducă to rilor de  grupe  studenţeşti. Este ev iden ţia t 
stilul de muncă a  dnei E. Be linsch i. 

 
143. Popa, S. În comunitate de limbi /  S. Popa, T. Rusanovschi //  

Pedagogul. – 1984. – 30 apr. - (Cu carac t. chir.). 
Despre con ferinţa ştiin ţifico -p ractică  „Limba  moldoven ească 

în fa milia  limb ilor fră ţeşti” organizată d e E. Belin schi.  
 

144. Rujina, L. Dispoziţ ia de muncă / L. Rujina // Pedagogul. – 
1984. – 10 oct. - (Cu carac t. chir.). 

...Pentru su ccesele obţinute în lu crul instructiv  şi ştiinţific 
docentul E.Belinschi s-a în vredn icit de drep tu l de a  fi trecută pe 
Panou l orăşenesc de onoa re ...  

 
145. Spatari, Iulia. În familia frăţească : s tudentul ş i ştiinţa / Iulia 

Spatari // Pedagogul. – 1984.- 10 dec. - (Cu carac t. chir.). 
Despre con ferinţa ştiin ţifică , p ro mo vată de  membrii cerculu i 

lingvistic sub  condu cerea  E.Belinschi ce a  contribuit e sen ţia l la 
îmbogă ţirea  o rizon tu lu i studen ţilor. 

 
146. Они – наша гордос ть и честь // Коммунист. – 1984. – 28 

апр. 
Printre bălţenii de la panou l de onoare o  gă sim şi pe dna 

Elena  Belin schi. 
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1985 
 

147. Cîrc ea, Vera. Cartea – prietenul nos tru / Vera Cîrc ea // 
Pedagog. – 1985. – 30 ian. - (Cu carac t. c hir.). 

La d ispu ta  „Talen tul c itito ru lu i”, o rgan izată de grup ele  stu -
den ţeşti d e la  Facu ltatea  PMÎP au  fost pu se  în discuţie prob leme 
ce ţin  de  ca rte şi bib liotecă . Desp re impo rtan ţa că rţii în viaţa unu i 
spec ialist contempo ran a vorbit dna E. Belin schi. 

 
148. Lemeşc iuc, Victoria. „Limba noastră-i o comoară” : [despre 

luc rul cercului lingvistic  condus de E. Be linschi] / Victoria 
Lemeşc iuc, Emilia Eremei // Pedagogul. – 1985. – 9 ian. - 
(Cu caract. chir.). - (Cu carac t. c hir.). 

 
149. Loghinovschi, L. O convorbire despre c arte : [despre c onf. 

„Bibliotec ă-cititor”] / L. Loghinovschi // Pedagogul. – 1985. 
– 17 apr. - (Cu caract. chir.). 

Cuvin te de  recunoştinţă pen tru slujito rii cărţii  au  fost rostite 
de V.P. Sch iba , E. Belinschi,... 

 
150. Macovei, A. Forţa noastră – prietenia / A. Macovei // 

Pedagogul. – 1985. – 6 noiembr. - (Cu c aract. chir.). 
Despre con tribu ţiile dnei E.Belin schi la  organizarea mun cii 

studenţilo r de  la secţia  fără  frecvenţă 
 

151. Sc urtu, N. Seminarul curatorilor / N. Scurtu // Pedagog. – 
1985. – 17 ian. - (Cu carac t. chir.). 

„... Un ecou  v iu  au  trezit cu vîn tă rile cura to rilor, ca re lu crează 
de acu m mu lţi ani, folosesc metode interesante d e lu cru . Astfel a 
fo st cuvîn ta rea docentu lu i E. Belinschi, ca re şi-a împărtă şit 
experien ţa  în vederea  formării co lec tivului studenţesc a l grup ei”. 

 
152. Stratan, V. Literatura de spec ialitate a învăţătorului : [despre 

ac tivitatea edit. “Lumina” din republic ă] / V. Stratan // 
Învăţămîntul public . – 1985. 17 iulie. - (Cu c aract. chir.). 

Despre utilizarea  manualelor d e limba  moldoven ească  de 
către studenţii din  Moldova . Este evid enţia t manua lul “Limba 
moldovenească (fonetica , mo rfo logia, sinta xa)”, autori E. 
Be linsch i, I. Evtuşen co şi I. Matcovsch i. 
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153. Ştefăniţă, R. Să traduc em în viaţă c ele trasate / R. Ştefăniţă // 

Pedagogul. – 1985. – 11 dec . - (Cu c aract. chir.). 
Printre rea lizări: editarea  manualului exp erimen ta l pentru 

clasa II de  E. Belinschi (coautor), do cent la  ca ted ra  Limb i 
materne şi Literatura  pen tru  cop ii 

 
154. Ungureanu, L. Un bun început / L. Ungureanu, E. Baban // 

Pedagog. – 1985. – 16 ian. - (Cu carac t. c hir.). 
Monito rii cîto rva grupe stud enţeşti de  la sec ţia fă ră frecvenţă 

îşi expun  gîndurile  în  preajma sesiunii. Vor avea  fe ric irea  d e a 
ascu lta lecţiile şi discuţiile n eob işnuite şi u tile  a le dn ei E. 
Be linsch i. 

 
155. Донигевич , М. Проблем много , выход один – работать : 

с амостоятельная работа с тудентов / М. Донигевич // 
Педагог. – 1985. – 13 марта. 

E vorba  de  munca  ind epend entă  a  studen ţilor în  incinta 
biblio tecii ştiinţifice. Este menţionată frecvenţa înaltă în  să lile de 
lectu ră a g rupei condu să de dna  E. Belinsch i.  

 
156.  Унгуряну, Л. От всей души / Л. Унгуряну , Е. Бабан // 

Коммунист. – 1985. – 11 июля. 
Despre întîln irea  studen ţilo r de  la sec ţia fă ră  frecvenţă  a 

fa cultăţii PMÎP organiza tă  de  dna  E. Be linsch i cu co lectivu l 
teatrului „V. Alecsand ri”. 

 
1986 

 
157. Nilva, Z. Învingătorii sînt numiţ i : totalur ile anului 1985 / Z. 

Nilva //  Pedagogul. – 1986. – 12 febr. - (Cu c arac t. chir.). 
Printre învingă tori este şi colec tivul facu ltăţii PM ÎP unde 

activa şi dna  E. Be lin sch i. 
 

158. Vic neanschi, A. Cu toată c atedra – la start! / A. Vicneanschi 
// Pedagogul. – 1986. – 19 iunie. - (Cu caract. chir.). 

O sărbă toare a sportului cu  partic ipa rea profesorilor şi 
colabo ratorilo r d e la IPS B. Printre pa rticipanţi a fost şi dna E. 
Be linsch i.  
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159. Максимова, Н, Праздник  театра / Н. Максимова // 

Коммунист. – 1986. – 23 ноябр. 
O întîln ire  a  colectivu lu i tea trului „V. Alecsand ri” cu 

spec tatorii. Cu un  cuvînt emo ţionant desp re arta tea trală  din 
pa rtea  IPS B a venit d ecanu l facultă ţii PMÎP dna  E. Be lin sch i. 

 
1987 

 
160. La facultatea de PMÎP : Veşt i de la facultate // Pedagogul. – 

1987. – 17 apr. - (Cu carac t. chir.). 
Despre activ ităţile va riate  de la  facultatea  PMÎP condu să de 

dna  E. Belin schi: ziua uşilo r deschise, ziua  stagiaru lui, conferin ţe , 
întîlniri p ro mo vate în  frumoasa  „Ca să  ma re” d e la  facultate. 

 
1988 

 
161. Pavlova, L. Educarea personalităţ ii prin personalitate : 

reflec ţii după adunare / L. Pavlova // Pedagogul. – 1988. – 10 
oc t. - (Cu caract. c hir.). 

De rînd  cu alte probleme  la  aduna rea de  la  facu lta te a  fo st 
pu să în  discuţie şi cea a  muncii ind epend ente a studenţilor. În 
acest context a  vo rbit  decanul facu ltăţii dna  E. Be linschi.  

 
162. [Ziua s tagiarulu i la FPMÎP] // Pedagogul. – 1988. – 8 apr. - 

(Cu caract. chir.). 
Anima toarea activităţii a  fost dna  E.I. Belin schi...” 

 
1989 

 
163. Zahilneac , Ala. Pătrundem tainele profesiei / Ala Zah ilneac 

// Pedagogul. – 1989. – 7 apr. - (Cu carac t. chir.). 
Despre şedin ţa  comună  a  două  cercuri de la  facu ltatea  PMÎP 

„Limba  moldovenească  în  clasele primare”(cond. dna  E. 
Be linsch i) şi „Pregătirea ling vistică a  p reşcolarilo r pentru 
şcoa lă” (cond. M . Lavric) cu prob leme de in struire  lingvistică . 
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164. Айзенберг, М. Учиться у мастеров :[о встрече с 
педагогом-новатором С.Н.Лысенковой] // Педагог. – 
1989. – 7 апр. 

În tîlnirea cu  S.N.Lîsenco va, pedagog -no vator d in Rusia 
organ izată  de  E Belin schi 

 
165. Constantin, I. Apa vie a Limbii Române / I. Constantin // 

Opinia. – 1992. – 30 aug. – P.3 
În  lupta p entru pă stra rea entităţii ro mâneşti şi susţin ere a 

proceselo r reformatoare în  Republica Mo ldova  s-au înro la t şi 
ab so lvenţii Facultăţii Pedagogie şi Metodica  In stru irii Primare 
condusă d e dna  E. Belin schi care a firmă : în cadru l facultăţii se 
pregă tesc circa  1000 d e tineri şi tinere  pentru a deven i apostolii 
limb ii şi cultu rii române  în sa te le  ba sa raben e... 

 
166. Şc erbacova, T. Expediţie în trecut ş i în viitor / T. 

Şcerbacova, T. Zemţova // Deşteptarea. – 1992. – 26 sept. 
Despre expediţia  istorico-pedagogică – 92  de  stud iere a 

plaiului na ta l iniţiată  cu ma i mu lte oca zii: Ziua  Independen ţe i 
RM , să rbătoa rea  „Limba noastră” şi 40 de an i d e la şta feta 
etnog ra fică -52 .  A pa rticipat un grup  d e stud enţi şi p ro feso ri de  la 
USB. Printre ei şi dna E. Belin schi. 

 
167. Кушмир, Ф. К знаниям – вмес те : Вуз и школа / Ф . 

Кушмир // Голос Бэлць. – 1992. – 22 апр. 
Despre legă tu ra strînsă  a  studen ţilor de la IPSB cu învăţătorii 

de la şco lile d in  or. Bă lţi. În  colabo ra rea rec ip rocă un  ajutor 
considerab il îl prezintă manualul ”Limba  ro mână”, unul dintre 
autorii că ru ia  este dna  E. Belinsch i. 

 
1994 

 
168. Stoic u, P. Revenit la Bălţ i Ion Pelivan / P. Stoicu. – Curierul 

de Nord. – 1994. – 29 ian. 
La Bă lţi, în in cinta  Biblio tec ii de carte română  şi-a desfăşura t 

lucrările simpo zionului consacrat marelui politician  şi om de cu-
ltură  Ion  Pelivan. Au prezen ta t comun ică ri mai mulţi con ferenţia ri 
de la Un iversitatea „A. Ru sso”, p rin tre  ei fiind şi E. Belinsch i. 
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169. Ţurcanu, Galina. Studentul restanţier – un om pierdut? / 
Galina Ţurc anu. – Făc lia. – 1994. – 27 mai. – P.6. 

Răsfoind pag in ile de studen ţie, au toarea îşi a minteşte de Elena 
Be linsch i, severă , dar n ic iodată rea , exigenţa căreia  fin isa  cu 
bucu ria  succesului d idactic . 

 
1995 

 
170. Gane-Moraru, Auric a. Reflecţii pe marginea artic olului 

„Unde eş ti tu, Ţepeş Doamne?” / Auric a Gane-Moraru. – Lit.  
şi arta. – 1995. – 21 sept. 

Autoa rea  artico lu lu i îşi aminteşte  de ultimele momen te 
petrecu te în  pereţii Universităţii (era în  prag  de absolvire), 
despă rţindu-se de  profesorii drag i. Pentru Do mn ia  ei d -na  E. 
Pîn za ru (Elena Belinsch i) este dască lu l sever, bun, care a ştiu t să 
transforme sintaxa  în  po ezie , cucerind inimile  discipolilor  cu 
tonu l ei no sta lg ic. 

 
171. Stoic u, P. Mărţişoare pentru Eminesc u : serata literară / P.  

Stoic u //Curierul de Nord. – 1995. – 18 mart. 
S tudenţii Fa cultă ţii Pedagog ie şi Psihologie a  Un iversităţii „A. 

Ru sso” din Bă lţi sub condu cerea dn ei Elena Belinschi au în scena t 
un  spectacol pe parcursu l că ruia  ce i prezenţi au ascultat întreaga 
biog ra fie şi ac tivita te  a marelui po et. 

 
Şi o poezie – sintaxei  Dnei Elena Belinschi 
 
Decanul nostru a anunţat 
Că trebuie bine de învăţat, 
De profesori să ascultăm, 
La întrebări, răspuns să  dăm 
 Şi noi pe ei îi vom ruga 
 Atunci cînd ne vor examina  
 Să  ne întrebe şi să  ne noteze 

Şi bine să  ne aprecieze, 
 Căci decanul ne-a sfătuit  
 Şi el rău nu ne-a dorit 

Scurtu Maria, gr.232 
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2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2003 

 
172. Corcodel, Tamara. Viaţa  plină de dăruire: despre V. 

Botnarciuc, conf. univ., doctor în filologie / Tamara Corcodel, 
Ion Eţcu. – Lit. ş i arta. – 2003. – 22 mai. – P.8. –  

Autorii a rticolului evid enţia ză perioada  de fo rma re a D-lui 
Bo tnarciuc la Institutul Pedagogic „A. Russo” sub îndru ma rea  ma i 
multo r p rofesori talentaţi bălţen i, remarcînd-o în mod special pe dna 
Elena  Belin schi. 

 
2004 

 
173. Ciobanu, Anatol. „Vom ieş i din impasul lingvis tic ruşinos  şi 

ridicol, în care am ajuns, numai atunci, când în capul mesei se 
va afla ştiinţa eternă, şi nu politic ul efemer” : Dia log / Anatol 
Ciobanu; Consemnare Alexandru Bantoş // Limba Română. – 
2004. – Nr.1-3. – P.28-37. 

La întrebarea : Vă rog  să  faceţi referinţă la  cîteva  nume de foşti 
studen ţi... Ana tol Ciobanu  pomeneşte printre ei şi nu mele E.Pîn zari-
Be linsch i. 
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Teza de an       1959 

 
Lucrarea de curs a studentei E. Pînzari tratează o temă 

interesantă din lingvistica moldo-
venească . Problema trăsăturilor 
caracteristice, pe care le prezintă 
prepoziţiile în limba noastră , este 
actuală mai ales prin faptul, că 
pînă  acuma nu av em un studiu de 
ansamblu în această privinţă. E. 
Pînzari a căutat cu rară  stăruinţă 
să se clarifice în priv inţa acestei 

chestiuni spinoase din gra-
matica noastră. În bună parte 
ea a reuşit să  scoată în ev idenţă 
unele caracteristici ale prepo-

ziţiilor, care rămăsese oarecum în umbră în cercetările anterioare. 
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Analiza mai completă şi mai adîncită  a prepoziţiilor noastre 
în comparaţie cu alte limbi romanice şi de altă  sistemă ar da 
rezultate şi mai trăitoare. 

Lucrarea tov . E. Pînzari e scrisă la nivelul cerut şi apreciez 
această lucrare cu nota „foarte bine”. 

11 /V 1959    N. Co rlăteanu 
 

 
 

Teza de an    1961 
 

   Lucrarea „Propoziţia secundară 
complementară” a studentei E. 
Pînzaru e originală prin faptul că s-a 
făcut încercarea de a aborda tema 
sub aspectul frecvenţei secundarelor 
complementare la scriitorii noştri. 
Bazîndu-se pe fapte statistice, men-
ţinute din consultarea minuţioasă  a 
celor mai autoritari scriitori în 
materie de limbă , studenta ajunge să 
conchidă, că  în limba contemporană 
predomină secundara introdusă  prin 
„că”...... 
   Lucrarea de fapt a fost citită  la 
Conferinţa XIV a Asociaţiei Ştiinţif ice 
studenţeşti de la Universitatea de Stat 
din Chişinău (8.10.1961), unde a 
primit o înaltă apreciere.  
   Chiar numai în felul cum se 
prezintă acum lucrarea tov. Pînzaru 
poate fi apreciată  cu nota 5(cinci) 
28 .V.61   A.Ciobanu  
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Referinţe la teza de doctor 
 

Диссертант поставил перед  собой огромную по своей 
сложности  задачу: определить объем понятия  сложного 
предложения  с придаточными дополнительными  и  круг 
явлений, охватываемых им, выявить структурно-
грамматические и семантические признаки  сложных 
предположений  с придаточным дополнительным, определить 
место  и  значение придаточного дополнительного в 
образовании  сложного  синтаксического  целого , описать все 
возможные средства связи придаточного  дополнительного  с 
главным предложением, выявить условия  необходимые для 
возникновения  в речи сложных предложений  с придаточным 
дополнительным, установить принципы их отграничения от 
близких по  форме, но различных по  содержанию, 
синтаксических явлении, другими словами , раскрыть 
синтаксическую сущность сложных предложений  с 
придаточным дополнительным, проследить пути их 
возникновения , становления и дальнейшего  развития . 
Обсуждение диссертационной работы Е.И. Пынзарь на 

заседании  сектора современного молдавского  литературного 
языка Института  Языка и  Литературы АН МССР показало , 
что автор блестяще справился  с поставленной перед собой 
задачей, доказав, что  при  всей  сложности связей, возникающих 
в рамках исследуемых явлений, сложные предложения  с 
придаточным дополнительным возникают исключительно на 
основе простого предложения , вследствие чего придаточное 
дополнительное подчиняется не так называемому главному 
предложению, ибо оно как  таковы и  не существует вне связи с 
придаточным дополнительным, а только  отдельному элементу 
неоформленного, структурно  незавершенного простого 
предложения , и само  придаточное дополнительное является 
необходимым и в  то же время  завершающим структурным 
элементом - правда, на  этот раз более сложным – простого 
предложения…. 

… Исходя  из вышесказанного, сектор  современного 
молдавского  литературного  языка Института Языка и 
Литературы АН МССР рекомендует диссертацию Е.И. 
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Пынзарь «Сложные предложения с придаточными 
дополнительными  в современном молдавском литературном 
языке» к  защите на  Ученом Совете Кишиневского 
государственного университета . 

Н.Г.Корлэтяну 
Зав. сектором со временного 

молдавского  литературного языка 
Института  Языка  и  Литературы АН МССР 

Профессор, доктор филологически х наук  
 

 

Работа Е.И. Пынзарь «Сложные предложения с 
придаточными дополнительными в современном молдавском 
литературном языке, является результатом упорного и 
кропотливого исследования малоизученного , но весьма важного 
вопроса синтаксиса  современного молдавского языка. 

Как и  в большинстве романских и  других 
индоевропейских языках, в молдавском языке очень часто 
используются  сложные синтаксические образования , одним из 
главных структурных компонентов которых является не 
отдельное слово , а придаточное дополнительное предложение. 
Эти языковые явления лишь спорадически привлекали внимание 
специалистов. До сих пор  эти конструкции не получили  сколько-
нибудь удовлетворительного решения . Почти не изучены 
лексико-семантическая  природа , грамматическая  сущность, 
многообразие форм и  стилистическое использование данных 
конструкций. 

Диссертант поставил перед  собой большую и очень 
сложную задачу: определить объемы понятия  сложного 
предложения  с придаточными  дополнительными, выявить 
структурно-грамматические и семантические признаки 
подобных предложений, определить роль и  место 
придаточного  дополнительного в образовании сложного 
синтаксического комплекса , описать все элементы связи 
придаточного  дополнительного  с главным предложением. 
Одновременно автор диссертации проследил пути 
возникновения  и дальнейшего развития  придаточных 
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дополнительных предложений, кроме того, установил 
теоретические принципы и практические предпосылок 
разграничения близких по  форме, но  различных по содержанию 
синтаксических явлений . 
Изложенный материал во  введении, в трех главах и  в заклю-

чении, из которых складывается диссертация, доказывает, что 
автор блестяще справился с поставленной перед  собой задачей . 
Е.И. Пынзарь пришла в  конце работы к строгим изученным 
выводам при  всей сложности связей, возникающих в рамках 
исследуемых явлений. Придаточное дополнительное предложе-
ние, как и простое дополнений, из которого оно  развилось, 
служит для придачи  определенному синтаксическому образова-
нию структурной целостности  и  смысловой  полноты. 
Диссертант внимательно изучил и  все возможные 

связывающие элементы дополнительного предложения , 
представив в диссертации  детальные частотные списки . 
Исследование сложных предложений с придаточными 
дополнительными  в  молдавском языке автор  проводит на 
широком теоретическом фоне и базирует на больном и 
разнообразном фактическом материале, извлекаемом из лучших 
произведений  молдавских писателей , классиков и современных, а 
также из устного  народного  творчества . 
Досконально изучила Е.И. Пынзарь литературу вопроса , 

опираясь в своем исследовании  на  работы отечественных и 
зарубежных ученых. Она  неоднократно  смело  и  успешно 
полемизирует с ними  по определенным вопросам. Обширная 
литература , привлекаемая в диссертации, дает возможность 
объективно судить о  степени  изученности  данной  проблемы и 
оценить те новые моменты, которые вносит данное 
исследование в разработку вопроса  о  сложных предложениях с 
придаточными дополнительными в современном молдавском 
языке. 
Кроме научного значения, данная диссертация представляет 

и большой практический  интерес, ибо  она  вносит и предлагает 
ряд существенных изменений и уточнений  в методике изучения 
и преподавания данной  темы в средней  и  высшей школе, а 
также в разработке и  составлении учебников по  специаль-
ности. 
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Исходя  из вышеизложенного , рекомендую диссертацию 
Е.И. Пынзарь «Сложные предложения  с придаточными допол-
нительными  в современном молдавском литературном языке» к 
защите на  Ученом Совете Кишиневского ордена Трудового 
Красного Знамени Государственного  университета им. В.И. 
Ленина . 

Н.Г.Корлэтяну 
Научный  руководитель 
академик АН МССР, 

профессор, доктор  филол. Наук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диссертационная  работа Е.И. Пынзарь «Сложные 

предложения  с придаточными  дополнительными  в  современном 
молдавском литературном языке» по  своей тематике является 
актуальной  и пополняет ощутимый пробел, имеющийся в 
синтаксисе молдавского языка. Следует сказать, что научная 
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разработка ряда  кардинальных вопросов сложноподчиненного 
предложения  стоит и поныне в  центре внимания 
исследователей  современного молдавского  языка…. 
В работе проводятся сравнения языкового  материала  с 

аналогичными  явлениями в других романских языках, а также 
показана  их эволюция в  древнемолдавском языке. Глубоко 
научным представляется  и классификации, приведенные в 
рассматриваемой диссертационной  работе… 
Следует сказать, что  работа для молдавского  языкознания 

представляет как  теоретический , так и практический 
интерес…. 
В заключение я полагаю, что  научному сотруднику и 

вузовскому педагогу Е.И. Пынзарь за образцово выполненную 
диссертационную работу «Сложные предложения с 
придаточными дополнительными в современном молдавском 
литературном языке» наш уважаемый Ученый  Совет вполне 
может присудить искомую степень кандидата филологических 
наук, а  ее работу при  первой возможности  следовало 
рекомендовать к печати . 

И. Мокряк 
Доцент Кишиневского 

Ордена  Трудо вого Красного  Знамени 
Госуниверситета  им. В.И . Ленина 

 
 

… Работа Е.И. Пынзарь предс тавляет большой теорети-
ческий и практический интерес, так как  автор прослеживает 
эволюцию сложного предложения с  придаточными дополни-
тельным, начиная с классической и народной латыни до  совре-
менного  молдавского языка. … 

Выполненная  работа свидетельс твует о  глубокой 
теоретической подготовке ее автора, об умении осуществлять 
научное описание лингвистических фактов . 
Считаю, что теоретический уровень исследования 

достаточно  высокий, материал исследования богатый . Это 
дает основание считать, что  диссертационная  работа 
«Сложные предложения с придаточными дополнительными  в 
современном молдавском литературном языке» удовлетворяет 
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требования, предъявляемым к  кандидатским диссертациям, а 
ее автор  Пынзарь Е.И. заслуживает присуждения ученой 
степени  кандидата филологических наук . 

Е.Я. Павлюк 
Кандидат филологический  наук 

Зав . кафедрой молдавской филологии 
Черновицкого  госунивер ситета 

 
 
Работа Е.И. Пынзарь «Сложные предложения с 

придаточными дополнительными в современном молдавском 
литературном языке» является первой  попыткой  в  молдавском 
языкознании  исследования сложных предложений  с 
придаточными дополнительными, так как данная  проблема 
еще не была подвергнута детальному исследованию не только в 
молдавском, но  и  в других романских языках. Поэтому труд 
Е.И. Пынзарь, будучи синтезом успешных поисков, в 
значительной мере отразившихся в  ряде уже опубликованных 
работах диссертантки, призван заполнить существующий 
пробел в молдавском языкознании…. 

Н. Печек 
И.о . зав . кафедрой молдавского 

языка и литературы Кишиневского 
государственного педагогического 
института им И. Крянгэ , кандидат 

филологических  наук 
 
Уже введение к диссертации говорит о серьезности 

намерений  диссертантки  в ее занятиях, которые синхронное 
изучение многих явлений заставляют подкреплять 
отступлениями диахронного порядка, а  для подтверждении 
сказанного требуется  привлечение большого числа  всякого рода 
книг и статей …  
Конечно, читателя  романиста устроит вполне и  та часть 

введения, где говорится о  латинских параллелях и приводится 
достаточное число примеров; однако , в порядке известной 
придирчивости, эти примеры хотелось… 

Авторские статьи  и автореферат соответствуют 
содержанию диссертации. Диссертация «Сложные 
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предложения  с придаточными  в современном молдавском 
литературном языке», о  чем уже говорилось раньше, вполне 
отвечает нормам, установленные для работ этого жанра . 
Автор  диссертации Е.И. Пынзарь без сомнения  заслуживает 
искомой  ею степени кандидата филологических наук . 

Д. Михальчи 
Доктор  филол. наук, профессор 
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Felicitări 
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O comoară de nepreţuit – cărţile cu dedicaţie 
 

 

Cu ceva sealegea  şi de la  p ictoru l 
Igo r Vieru . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Divine au fost prezicerile dr.con f. 
Elen a Cio rnîi: 
    Dă  doa mne, să  fie  ziua asta 
începutu l un ei no i epo ci în via ţa  d -ta le. 
16 .XI.1967 E.K. 
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         Lenuţei Pîn zaru –  sincera-mi 
recunoştin ţă  
        Per aspera ad astram. 

Chişinău, 7  sep t. 1967  
 
 
 
 

 

Elen ei Pîn zaru  cu  ce le mai a lese 
sentimente  

11-VII-68       F.Cotelnic 
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Lenuţei Pîn za ru spre bună 
amintire . 
  A.Ciobanu  
18 -I-70  or.Moscova 
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Spre bună a min tire în cercatei sintaxiste bă lţiene  
30.V.70    I.Eţco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  136

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  137

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    S timatei mele colege d e g rupă, de 
brea slă  şi a ş vrea  să  cred , de id ei, 
    Elena Ivano vna  Pîn zaru-Belinschi 
cu mu ltă că ldură  şi u rări de succese, 
fe ric ire şi no roc. (cu  ca ract. chir.) 
3/X-1978  N.Matca ş 
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   Lenuţei I.Pînzaru -Belin scaia un 

mic omagiu  în semn de o mult p re 

ma re dragoste şi respect d in 

partea autorului acestei mod este 

cărţulii. 

A.Ciobanu  

28.IV-84 Chişinău  
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   Cu  d rag şi mu lt respec t Doa mn ei 

Elena  Belin sch i 
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   Cele i ma i d ragi d in  toate fostele 
mele stud ente, diploman te şi 
actua lmente co leg i de b reaslă  Elena 
Ivanovna Belin schi omagiu de 
amintire  şi cu u ră ri de su ccese pe 
ace la şi tărîm! 

       A. Cio banu  
7-IX-88   Ch iş in ău 
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   Scu mp ei mele fo ste  studen te 
(ac tualmen te co leg i) Elena Belin schi-
Pîn zaru omag iu  de înaltă  p reţuire d in 
pa rtea  coauto ru lu i şi coo rdona to rulu i 
acestui manua l.    

 A. Ciobanu 28 -X-97 . 
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Lenuţei Pîn za ru (Belin schi) cu  semn  de pro fundă stimă şi înaltă apreciere. 

 24-V-98  V. Marin 
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     Pe Elena  Pînzaru  o  cunosc  b ine 
ca  stud entă  deoseb it de stă ruitoare, 
b ine  educată , conştientă  de marea 
ră spundere, pe ca re  i-a încredinţat-
o  poporu l no stru român  din 
Basarab ia  în pregătirea  cad relor 
de  oamen i meticuloşi în  păstrarea 
g ra iulu i nostru mo şten it d in  moşi 
strămoşi. Dragă Lenu ţă  ca fost 
da scăl în  to t cu rsul celo r 5 an i de 
studii universita re şi în  calitate de 
conducă to r al tezei de doctorand în 
filo log ie  la tema  „Propoziţiile 
co mpuse cu  secundare com-
p lemen ta re”, su sţinu tă  cu  b rio  la  2 
februa rie  1972  la U.S .M . m-a m 
con vins pe d eplin  de  capa cita tea 
matale de filolog bine pregă tit. 

    

An i mu lţi, sănă ta te bună , fericire în fa milie , îţi doresc  din tot su fletu l 
succese mai mari în p redarea obiectului ce ţi l-ai ales pen tru  o via ţă 
întreagă . 
28 /VII.01    N.Co rlă teanu 
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Multă sinceritate în corespondenţa de ani de zile 
  

 
Lena, bună ziua! 

Vin să-ţi comunic în aceste 
cîteva rînduri, că am primit 
banderolle ta cea pentru care, în 
primul rînd, îmi cer scuze, că te-am 
deranjat, şi, în al doilea, îţi 
mulţumesc. ...  

Dacă îţi trebuie I. Iordan 
(ori, mai ales, rudelor), scrie 
numaidecît şi cît mai degrabă . 

La noi e relativ bine. 
Personal, nu mă  satisface (că  am 
rămas acelaş sceptic, neîncrezut în 
forţele sale şi pesimist, peste 
măsură) aproape nimic. ... 

Cele bune! 
25/IX-62 

 
Buna, Lenuţo! 

 
Iarăşi vin din iarna asta 

spre voi ai mei, de departe, buni şi 
dragi şi gata să-mi întindă  mîna şi 
să-mi dea umărul, cînd îmi va fi 
mai cumplită viaţa! 

Din monotonia clipelor de 
cazarmă  mă  arunc din cînd în 
cînd ca o ciută  la suprafaţă să mă 
uit în ochii voştri calzi şi buni, să 
mă limpezesc în ei ca după o 
ploaie văratică  ... 

7 martie 1963  
 Anatolie 
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Noroc, Eleno! 
 
    În chipuie-ţi că  m-am sătura t. M-
am sătu ra t să sc riu  poeme de 
dragoste pe  seiful cu  revo lvere , 
noaptea, c înd  îl păzesc, m-a m săturat 
să u mb lu  p rin  fierăria a erodromului 
ca pe fundu l unei mă ri şi să  mă 
împ ied ic  d e umbrele sch ele tice 
zbu ră toare, m-a m să tura t să  mă  văd 
aici de p riso s şi singur şi întomnat în 
trup şi-n  minte ca o bostănă rie  pă lită 
de bru mă ... 

....Salutări lui Gheorghe 
Rusnac. 

 
Cu mult drag 

 Anatol Ciocanu 
28 martie 1963 
 

Bună sara, Elena Ivanov na! 

 



  159

 
    Ş tii, m-am repezit la cărţile  tale ca un cotei la  legă tu ră , cînd  i se a runcă 
un  boţ de mă ligă şi mai rar – un  o s, ad ică  să-i a mintească d e carne ... Îţi 
mulţu mesc nespu s de fru mo s pentru Costenco  –  e minunat! Mai ţii min te 
prima în tîlnire cu el la  Un iversitate, cînd  spunea  că  a plămădit o  casă de 
cop ii cu ajutorul lu i Dumnezeu? Era  vese l şi p lin  de  tinereţe, cu m e  el ma i 
întotd eauna.... 
 

o, beciuri tainice lăsate din strămoşi! 
beţivănii temeinice şi ochi frumoşi... 
sau: 
îţi sărut părul rece ca arama 
şi mînile ţi le sărut... 
sau: 
te-am cunoscut într-un decor banal, 
la o plimbare, nici măcar la bal... 
şi într-o crîşmă  am băut comună  
şi ţi-am luat sărutul drept arvună  
şi încă, şi încă, şi încă ...  
 

    Ştii, respiră o „rapsodie moldavă” din toate v ersurile lui 
Costenco, e un moldovenesc pur şi limpede şi plin de prospeţime ca-
n casele fetelor cele mari de la ţară , duminicile, cînd miroase atît de 
frumos a cimbru şi a cîmp şi fetie modestă  şi sfioasă. Şi încă ceva – 
ia aminte cum sînt întitulate culegerile lui de versuri: „poezii  
alese”, „poezii noi”, „poezii”, şi aceasta „versuri”. Ştii titlurile de 
la cărţi v orbesc ca nişte reclame, dar uneori cu cît reclama e mai 
ţipătoare cu atît marfa e mai proastă  ... 

Mi se pare totuşi că  este un Costenco pe care noi nu-l 
cunoaştem de loc şi anume cel dintre anii ’40 şi ’50. Sau că a scris 
prea puţin în acest răstimp sau că ceea ce s-a scris e prea riscant a 
fi publicat. Sînt anii Sev erogradului. Cine ştie, poate că aceşti ani s-
au scurs în romanul cu acelaşi titlu. Poate în romanul, care încă  e în 
manuscris, sau în altă surpriză ... Să-i dorim sănătate! 

Stau singur în faţa maşinii de scris şi mă gîndesc ce face 
dincolo de geamul cămarei acestea militare, dincolo de gardul de 
piatră înalt, care-mi înconjoară cazarma şi visele, dincolo de zarea 
asta de plumb, unde se îngemănează Chişinăul şi nordul Moldov ei ... 
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Bine-nţeles, că  tu acum nici nu-ţi dai sama cît de mult faci pentru 
mine prin aceste frumoase intenţii, întinzîndu-mi peste – atîtea 
zilnice ocupaţii atîta poezie. Va trebui să f ie cîndv a o sară numai a 
noastră, cînd pentru tot am să  pot să-mi exprim cumva nesfîrşita 
mea recunoştinţă. 

Ninge atît de frumos afară . De mult nu a mai nins atît de 
frumos ca acum. Şi prea rar observăm aici cum ninge – sau că  nu 
sîntem acasă sau că nu avem dispoziţia zăpezii sau pur şi simplu 
uităm de tot şi de toate ... 

Ţi se începe sesia şi mi se pare că  vei av ea mai mult timp 
liber pentru a-ţi face ordine în gînduri şi-n cele de toate zilele. Eu – 
voi continua şi mîne ca şi ieri şi alaltăieri drumul prin stepa albă  şi 
fără  capăt, dincolo de cîmpia de piatră  de unde-şi iau zborul 
păsările cu stele roşii pe aripi ... Întinde-mi mînile să ţi le încălzesc 
– am nişte mănuşi atît de mari şi de pufoase în care te poţi încălzi ca 
la un cămin francez ... 

 
La rev edere şi cu mult drag şi respect 
Decembrie 24, 1963   Anatolie 
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Dragă Elena! 
 

Cu drag, Anatolii 
20-VIII-64 
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Draga mea fetiţă  
Scrisoarea ta şi m-a bucurat şi m-a întristat. Sînt înduioşată 

undev a în adîncul sufletului meu, că pe mine m-ai ales confidenta-
prima, că  ţii, mai mult sau mai puţin, la sfatul meu. ... 

I.P. e la Moscov a. Anul acesta iau concediu creator pentru 
cîteva luni. 

Să  mă asculţi la 5 iunie la radio – 22-30 – emisiunea Rapsodii 
cetăţeanului. 

Să  ne vedem sănătoşi. 
Vreau să  te văd.     E.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...Nu ma i aceste rînduri, semnate d e Doa mna  pro fesor, doctor în 

filolog ie Elena  Ciornîi, avîndu -le vreodată , la grea cumpănă, la sigur că fa c să 
birui mu lte obstaco le 
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Cît e de bine să ai o prietenă alături. 
 Cu Eliza Botezatu, Moscova, 1969 
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             Scrisori de la Budişteanu 
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Invitaţii onorate 
 

Anatolii Ivanov ici Ciobanu, profesor, doctor în ştiinţe 
filologice, împlineşte cinci decenii de viaţă  şi aproape un sfert de 
veac de  prodigioasă  activitate pedagogică şi ştiinţif ică  în cîmpul 
literelor moldav e. 

Student eminent al Universităţii de Stat din Chişinău, 
Anatolii Ciobanu s-a afirmat de la bun început ca un observator şi 
tălmăcitor fin al graiului moldovenesc, ca un cercetător de 
profunzime al  sorgintei limbii materne. Spirit enciclopedic, în buna 
tradiţie a cuv întului, a priv it fenomenul lingv istic moldovenesc în  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 contextul mai larg al dezvoltării şi interferenţei limbilor şi 
dialectelor romanice şi slave. 

Noi, foştii studenţi ai Alma Mater de la Chişinău, păstrăm o 
amintire plină de respect şi neţărmurită admiraţie profesorului pe 
care îl audiasem cu nesaţ, nelipsind de la nici una din splendidele 
sale prelegeri şi luînd notiţe cu o favoare şi asiduitate de neofit. 
Cursurile sale de o claritate impecabilă, bazate pe o logică 

1984 . Pro feso ru l Anatol Ciobanu la  50  d e an i. 
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irezistibilă  şi pe un fon care degaja permanent o inepuizabilă 
căldură  umană , au devenit pentru noi modele irepetabile. Cu o 
conştiinciozitate profesională perfectă îşi pregătea de la un an la 
altul cursurile cu o migală care poate servi drept pildă generaţiilor 
viitoare. Purtător al unui fond de cunoştinţe solide şi multilaterale, 
al unei v aste experienţe pedagogice, stilul său de predare s-a impus 
unteresului şi emotiv ităţii studenţilor printr-un pronunţat accent de 
influenţă  umană  prin perspectivă  aplicativă, legată nemijlocit de 
practica învăţămîntului. Lector de o ireproşabilă ţinută , cu un simţ 
pedagogic înnăscut, de o bunătate, care nu excludea exigenţa, de un 
calm care nu excludea sev eritatea, profesorul Ciobanu a desfăşurat 
activitatea sa pedagogică cu competenţă şi abnegaţie, care s-a 
răsfrînt generos şi fertil în munca de formare şi educare a 
numeroase cadre de filologi din republica noastră . 

Vă dorim mult noroc şi sănătate!  14 mai 1984 
 

Din nou la Alma Mater... 

     Şi eu, la vîrstă înaintată , 
păstrez cu sfinţenie în aminti-
re anii de studenţie, colegii 
(promoţia ’62) şi mai cu sea-
mă  pe profesori – oameni 
dăruiţi cu trup şi suflet idea-
lurilor curate, care, în ciuda 
atîtor vicisitudini şi greutăţi, 
au păstrat tradiţia muncii 
cinstite, promov înd valori 
autentice. 
     Astăzi v in la ora de 
omagiere a marelui nostru 
savant, Dl Nicolae Corlă-
teanu, cu respect şi bucurie. 
Pentru D-ta, ani în şir am 
adăugat tot ce-aveam a vă 
spune: Mărite învăţător, ne-
aţi învăţat, ne-aţi ajutat, ne-aţi 
susţinut să păşim şi noi pragul 
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ştiinţei, ... dar „o fatalitate” înnăscută  m-a oprit de-atîtea ori! 
„Oamenii răsar şi apun ca soarele, 
prin fapte ei trec şi rămîn ca izvoarele” – 

parafrazîndu-l pe Baconsky, îmi va fi mai uşor să  adaug ceva din 
suflet: 
Marele N. Corlăteanu este prezent la toate orele mele de gramatică , 
cartea D-sale e în auditoriu, pe masa studenţilor de 33 de ani de 
cînd sînt la Bălţi, aici e Fonetica, Lexicologia, Gramatica, 
Dicţionarele etc.; chipul blajin, frumos şi tacticos (multe ne mai 
îndrăgosteam de Dum-neata, stimate profesor!) – mă  obligă  să  port 
răspundere de felul meu de a mă  comporta cu studenţii; vocea 
calmă , cumpătată  şi cîte un zîm-bet înţelegător – ne păzeşte şi acum 
pe mulţi absolv enţi ai universităţii să  n-o prea luăm razna. 

Cîndv a marele geniu, muzician al poporului, George Enescu 
spunea: „... nu îmbătrîneşti din pricina anilor, ci pentru că  dezertezi 
de la idealul tău; anii îţi brăzdează faţa, dar renunţarea la ideal îţi 
brăzdează sufletul”. Sînt sigură  că  academicianul N. Corlăteanu nu 
va îmbătrîni, pentru că  nu-şi permite să  dezerteze de la idealul său: 
lingv istica şi studenţii. ... aceste săli, de aici am plecat, atîtea 
promoţii... şi toţi cu dragoste faţă  de fiecare oră  susţinută de 
Dumneata, stimate dascăl, ore de suflet, calme şi conv ingătoare, 
împrospetate de crenguţa v erde pe care o aduceaţi din părţile 
lacului. Adoram gestul D-tale şi aşteptam şi stimam lecţiile D-tale. 
Nu vom uita, în lumea ştiinţei, prin sălile Academiei tot D-ta ne-ai 
dus, şi la cele mai importante şedinţe tot cu D-ta, dar, fără 
comentarii sau orgoliu. 

Iar dacă anii vor lăsa un rid în plus pe faţă şi o şuviţă  de păr 
brumărie se va face mai brumărie, tot nu v eţi renunţa la idealul 
major, în jurul căruia aţi polarizat tot ce e mai bun, neîmpăcîndu-vă 
cu pesimismul, neîncrederea, comoditatea, laşitatea. 

Pe scara vieţii vă aflaţi pe o treaptă de pe care vedeţi clar tot ce 
ne înconjoară, dar, exigent, căutaţi necontenit izv oarele adevărului: 

• În faţă se află viitorul lingvisticii pentru care o viaţă 
întreagă aţi muncit şi veţi munci. 

• Multă  sănătate şi aceeaşi dragoste de v iaţă pe care v-o 
purtăm noi, care vă  sîntem datori şi recunoscători. 

Elena Belinschi. 
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Onoraţi oaspeţi, 

Stimate profesor 

     Strălucit profesor univer-
sitar, renumit savant-filolog, 
incomparabil conducător – 
toate acestea ne vorbesc despre 
Domnul Ion Ciornîi ca despre 
unul din cei mai înzestraţi şi 
mai reprezentativi f ilologi şi 
manageri în administrarea aşe-
zămintelor superioare de învă-
ţămînt, inclusiv  în Ministerul 
Învăţămîntului. 
    Două posturi le-aţi avut, în 
două puncte geografice: Bălţi 
şi Chişinău. Vocaţie aţi avut 
pen-ru ambele: un v rednic 
condu-cător în stare de a se 
devota mai întîi singur şi apoi 
a tran-smite printr-o 
intransigenţă şi o puritate de 
conduită cristalină toate 

ordinile, circularele, documentele, dispoziţiile de sus spre a fi 
îndeplinite în treptele (etapele) de mai jos. 
     Ne-a captivat întotdeauna cumpătul, onestitatea: niciodată  n-aţi 
permis să  vă v ină informaţii eronate spre cabinetul Dv. şi, cu atît mai 
mult, să vă lăsaţi furat de ispita încercărilor unora de „a se 
ev idenţia”.Dacă postul de conducător a fost polivalent: rector, şef de 
catedră  (Bălţi), ministru-adjunct, şef de catedră (Chişinău), postul al 
doilea, de profesor, este unul – unifuncţional. În calitate de profesor, 
Vă cunosc ca profesor al celor mai alese calităţi de dascăl şi 
îndrumător al nostru, cei ce vă eram colegi la catedră . 

Recunosc că sev eritatea Dv. şi azi o văd în faţă; sever, dar, după 
multe lecţii ce mi le asistaţi, din vorba Dv . emana mai multă omenie, 
decît seriozitate. Vă ascultam şi simţeam cum se îndepărtează  frica. 
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Pentru noi, bălţenii de altă dată , aşa aţi rămas: „Pe cît de serios, pe 
atît şi de omenos”. Fie la şedinţele (multiple pe atunci, dar clare, scurte 
şi fără supărări), f ie la orele de curs, cuv intele Dumitale cădeau moale, 
printr-o melodie uniformă  şi prin concentrarea esenţei în privirea D-
tale. Pe noi, colegi cu Dv., dar de-o vîrstă cu studenţii de-atunci, tot cu 
această bunăv oinţă , omenie şi răbdare ne-aţi tratat. 

Învăţătura am făcut-o şi din cărţile Dv ., aşa cum o fac, de-atîţea 
ani, atîtea generaţii de studenţi, profesori, doctoranzi, învăţători. 

Mi-am permis un experiment din 20 mai pînă miercuri, 27 mai: în 
10 grupe academice am rugat să ridice cartea de pe masă . Cartea avea 
aceeaşi copertă, de aceeaşi culoare; v erde, ori albastră. Despre 
autorul cărţii am spus ce merită  să se spună despre lingv istul Ion 
Ciornîi. Exprompt, - am rugat: dacă ar fi posibil, ce aţi transmite?  

Au urmat exclamaţii: Sănătate, Succes, Noroc, La mulţi ani!... Mi-
au plăcut încă  două: 

- Mulţumiri cu plecăciune, de la generaţia ’98! 
- În fiecare an cîte o carte! 

În labirinturile lingvisticii v or parcurge mulţi din cei porniţi la 
studii, numai dacă şi alături de ei se vor afla dascăli ca Dumneata.  

Poate pentru aceste calităţi stăpînite de cugetarea şi umanismul ce 
vă  aparţin sunt gata să-mi divulg şi marea mea confesiune. O stare de 
fapte de prin 1837 îndemna scriitorii să  aibă grija cantităţii, nu a 
calităţii celor scrise. Scriitorii nu se gîndeau atît să scrie frumos, cît, se 
gîndeau, să  scrie cu folos. Acum, îndrăznind a prezenta omagiatul: Om 
cu o întreită  misiune: Conducător – Profesor – Savant, misiune însoţită 
de semnătura Dlui pe documente, borderouri, carnete de student, 
materiale, manuale, articole, monografii, suntem la un alt an de istorie, 
1998, cînd s-au împlinit ambele părţi ale propoziţiei logice: profesorul 
Ion Ciornîi şi frumos scrie, şi cu folos scrie. 

Ne v om bucura şi în continuare de succesele Dv. Să f iu sinceră 
pînă la urmă, îmi permit să adaug: cred în tot ce aţi obţinut pînă  astăzi, 
dar mai cred că aţi ajuns aici, la apogeu şi de aceea că  vă însoţeşte în 
viaţă  un suflet curat şi un filolog literat excelent de talentat – soţia Dv., 
Dna Elena Ciornîi. Numai două zile v -au despărţit zodiile, numai cîteva 
zile v-au despărţit data naşterii. Noi le v edem sub aceeaşi cunună de 
flori, Urîndu-vă Flori de tei de – asupra-vă să  mai cadă  rînduri – 
rînduri. 
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Vă  stimăm. Vă  iubim cartea. Vă  aşteptăm cărţile! Vă transmitem 
multe flori.  La mulţi ani! 

1998      Elena Be linschi 
 

 

Stimate profesor, 

m-am străduit să vin la timp, să nu întîrzii la ora de azi a Dumitale. 
Aşa o făceam şi în anii de s tudenţie: noi vă aşteptam! As tăzi 

însă aş  vrea să vă odihniţi puţin, să ne aşteptaţi Dv., iar noi să venim, să 
venim şi să vă vorbim. 

Binele făcut de Dv. pe atunc i nu-l pot nici cîntări, nici măsura 
în volum, dar, mai c u seamă în oportunitate. Binele Dumitale s-a fixat 
adînc în subconştientul meu. De la oră la oră ne-aţi învăţat tainele lu i 
mi, ţi, i, ni, v i, li, şi, de la an de studii la alt an ne luaţi la Ins titutul de 
Limbă şi Literatură al Ac ademiei de Şt iinţe, de la o teză de an (prima şi 
pe care o am şi azi cu mine!) m-aţi îndrumat şi blagoslovit să o prezint 
şi pe c ea teză numită de doctor în filologie. Ac um înţeleg: numai un 
prea bun profesor şi un renumit s avant c um eşti Dumneata, Dle Nicolae 
Corlăteanu, poate şi vrea, atît de liber şi vast, să emane, din tot sufletul, 
numai c almul şi răbdarea, bunătatea ş i credinţa. 

Cred că nu spun un secret c înd afirm c ă mulţi am vrut să vă 
semănăm în felul de a expune tema, opinia, dar e greu la deal ş i distanţa 
rămîne ac eeaş i între noi. 

La aniversare, am preferat, s inc er vorbind, în locul comentării 
lucrărilor Dv. ştiinţif ic e, itinerarul prin c ei 42 de ani de cînd vă ş tiu 
(observaţi că pe atunci, în ’57 aveaţi 42 de ani!). 

Sunt mult prea perfec te şi sănătos sc rise monografiile ce ne 
înconjoară şi nu vom îndrăzni să le cităm aici (avem auditorii pentru 
ac easta) s au să le substituim vreo s intagmă, frază prin alta, puţin 
meş teşugărită de mine. Am preferat să vorbesc  despre Omul care le-a 
scris cu multă competenţă ş i luciditate. 

Or, recunoaşterea Dv. că aveţi 85 de ani poate fi privită c a 
fiind înc eputul unei aventuri. Unii îmbătrînesc preamatur, Dv. n-
aveţi fric ă de ea, n-aţi fost obsedat de fric a anilor, c i, aş zice, de grija 
cît mai trebuie, c ît se mai cade să lucraţi. Ac easta-i s ecretul 
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aventurii: om c elebru-n tinereţe, iar sufletul vă menţine tînăr la vîrsta 
senectuţii. 

Bunul nos tru profesor, vă dorim să continuaţi a munc i azi,  
precum aţi muncit ieri, să speraţi c ă, aş teptînd, s e vor produce 
circumstanţe şi condiţ ii de trai mai favorabile ş i mai bune. 

În ce priveşte pe noi, învăţăc eii Dv., eu una mă voi bucura ş i 
în continuare de succ esele Dv. Să cîştigaţi „cîmpul răzbelulu i”, să 
rămîneţi marele nostru savant autohton care de-acasă merge-n lume 
şi din lume acasă vine. Parafrazînd versurile poetului: 

Pomul creşte unde-l pui, / Omul doar la c asa lui, 
exc lam: şi la acest capitol sînteţi exemplu pentru toţi! 
12 mai 2000     Elena Be linschi 

 

 

Stimaţi invitaţi, 

pornind de la versul 
eminescian: „Cînd aminti-
rile-n trecut încearcă  să mă 
cheme...” mă  duc şi eu cu 
gîndul la celebra maximă: 
„Tinerii trăiesc cu idealuri, 
bătrînii – cu amintirile”. 
Acesta este un adevăr care 
nicicînd nu-şi pierde actuali-
tatea; el rămîne fidel tine-
rilor, dar, cert lucru, f idel şi 
nouă , bătrînilor. Să recu-
noaştem, la anii noştri, o 
amintire de azi altădată  a 
fost un ideal, dar şi un ideal 
de atunci a devenit cu timpul 
amintire. La propunerea pro-
fesorilor mei şi, cît de cît, la 
străduinţa mea, se înfiripa 
un ideal pentru mine: mai multă  carte să  fac, să  ajung la teza de 
doctor. Se cerea şi un ajutor-două din partea unui savant din afara 
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Academiei Moldova. Şi acest sav ant a fost lingvistul Dm. Mihalci, şef 
de catedră  moscovită, coleg colegilor, profesor univ ersitar studenţilor, 
conducător ştiinţif ic doctoranzilor, dar, la apelul nostru, şi-a întins mai 
larg aripile şi încăpeam şi noi, chişinăuienii, sub aripa D-sale. 

În cei trei ani de studii postuniversitare mi-a prins bine 
îndemnul directorului Institutului de Limbă  şi Literatură al Academiei, 
academicianului Nicolae Corlăteanu: să intru în birou la convorbire cu 
Dl Dm. Mihalci, mi-a dat şi o povaţă: să  ascult, mai mult s-ascult, ”mai 
întîi ascultă” – zice D-lui. 

Dacă am pornit-o pe traseul sincerităţii, vă daţi seama că 
trecutul pentru mine e mai lung decît v iitorul, deci şi amintirile v or fi 
mai multe. 

Au trecut de atunci treizeci de ani. 
Prin anii 70-72 avusesem trei discuţii cu Profesorul Mihalci: 

spuneam, prima – la director, a doua – la o conferinţă, la care m-a 
sfătuit să stau vreo lună-două  în Biblioteca Univ ersităţii din Tartu. L-
am ascultat şi am fost acolo. Fiind rugat, la telefon, de Dl. Dm. 
Mihalci, şeful catedrei, Boris Gasparov  mă  aştepta cu dejun şi cină  în 
casa D-lui, iar toată ziua - cu masa plină  de cărţi în biblioteca cu 
manuscrise rare.  Şi acum mă întreb: de unde au apărut aşa cărţi 
româneşti rare acolo şi de unde ştia D-sa de acest noian de cărţi, 
găzduite de rafturile de acolo, interzise, ştiţi prea bine, pe atunci, la 
noi? A treia întîlnire – în ziua susţinerii tezei. Cred că  îmi ajuta mult 
Domnia sa v orbind, eu însă, din cauza emoţiilor, nu prea înţelegeam, 
sau nu auzeam ... Apoi au venit clipele mai libere, cînd îl petreceam la 
gară pe Dlui şi pe soţia Dlui Natalia Dm.., s-au adunat mulţi 
cercetători ştiinţif ici, doctoranzi de la Academie: erau şi doctorii 
habilitaţi Teodor Cotelnic, Ion Eţco, Maria Cosniceanu ş.a.  Trecuse 
cîteva zile şi toţi am primit cîte un răv aş de mulţumire de la Dl Dm. 
Mihalci. Chiar la Bălţi am primit cărţi poştale de la această simpatică 
familie. Eram măgulită! Un savant are răgaz a-mi scrie şi a mă  întreba 
dacă nu studiez tema mai departe: „Напоминаю, Ваш  Совет имеет 
право  принимать докторские диссертации  по молдавскому 
языку».  

N-am progresat - e v ina mea, dar leac bun erau aceste cuv inte 
pentru un lector începător! Merită această omagiere D. Mihalci! 

Eu adresez sincere mulţumiri acad. N. Corlăteanu şi stăpînilor 
acestei Case (familiei Bantoş) pentru inv itaţie. Aşa se întîlnesc 
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specialiştii: şi cu un gînd de încurajare, şi cev a propuneri, sugestii 
pentru activ itatea de filologi la instituţiile de unde venim şi care ne 
aşteaptă acasă. 

Priv iţi în jur! Venim ca puii cînd ne cheamă  savantul, acad. N. 
Corlăteanu... Ascultînd mesaj după mesaj, cred în cele afirmate de 
acad. H. Corbu că  D. Mihalci e dintr-un „cuib de nobili”, dar e tot atît 
de ade-vărat şi faptul că  prof. N. Corlăteanu este padre al unui „cuib 
de filologi”. 

Solicităm, în continuare , colaborare între generaţii cu pecetea 
materialului lingvistic şi orientării în „a şterge colbul de pe cronice 
bătrîne”. Vă  îndemn să ne învăţăm limba. Să ştim a-i molipsi şi pe 
nemoldov eni a o învăţa. Exemplu ne-a fost prof. D. Mihalci! Să-l 
pomenim cum se cuv ine unui creştin! 

Bătrînii trăiesc în amintiri...... 
Elena  Belinschi 

 

 

Stimate  Domnule Ion 
Eţcu, 

   Cariera de savant aţi dobîndit-o 
printr-o muncă ce V-a făc ut să 
puneţi pe prim plan caracterul de 
c ercetător devo-tat ş i nu c îştigul 
material. Numele de mare filolog 
l-aţ i cucerit punînd serviciul îna-
intea c onvenabilulu i; punînd per-
spec tiva înaintea momentanului. 
    Ac eastă integritate, c e tot o 
aprec iem pe traseul celor , poate, 
40 de ani a i c ărţii, este calitatea 
c ea mai importantă, pe care o 
posedaţi. 
   Aţi devenit o persoană mar-
c antă în ş tiinţă, dar ş i un Om 
admirat, pentru prin-cipiile etice, 
pentru onesti-tate, pentru încre-
derea ce-o demonstraţi de-atîtea 
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ori. 
     Indispensabilele calităţ i c e vă aparţin sunt factorul c are ne 
îndeamnă să fim sinceri şi să recunoaştem: eu una, încă din anii de 
doctorantură, am avut noroc  de un Sector de Limbă, de un colectiv 
de lingviş ti buni: Teodor Cotelnic, Maria Cosnic eanu ş i nu în ultimul 
rînd de Dumneavoastră, stimate sintaxist forte şi profesor titular de 
limbă română. Am profitat de un sfat bun, de o vorbă echilibrată a 
unui moderator, în persoana Dumneavoastră, ş tiut şi aprec iat fiind ca 
autor şi coautor al unor lucrări, monografii, artic ole de un succes 
meritoriu. 

În consec inţă, trăgînd multe foloase excerptate şi din infor-
maţiile, şi din monografiile Dv., s-ar c ere să recunosc: rare oc azii m-
au făcut să Vă amintesc  de marele respect c e Vi- l port. Deci, îmi 
permiteţi a zic e: aşa cum tot ce e bun s-ar vrea la mediana existenţei, 
consideraţi c ă am păstrat recunoş tinţa chiar pentru mediana anilor 
Dumneavoastră. 

Vă dorim să mergeţi mai departe cu acelaşi elan, cu acelaş i 
dor de c arte; succesul să Vă însoţeasc ă în acest drum presurat 
deopotrivă cu bunuri şi reuşită, cu griji şi speranţe... 

... Multă cerneală aţi irosit ş i pentru noi... Folosiţi ac este 
culori (un set de stilouri c olorate) ce vor aduc e un fon cald şi o 
pagină nouă...  

Din  nu mele fa miliei, 
Elena  Belinschi 
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    Dacă se afirmă că lingv istica a 
devenit o ştiinţă  pilot, e pentru că îl 
găsim pe F. De Saussure în Europa, pe 
L.Bloomfield în America, Şcoala glo-
semantică  daneză  cu L. Hielmslev , 
Şcoala de la Praga cu fondatorii 
Jacobson şi Trubeţkoi şi pentru că îl 
găsim pe marele nostru savant Silviu 
Berejan în spaţiul Estcarpatin: cu 
reşedinţă  la Chişinău şi cu nume 
cunoscut printre multe şcoli lingv istice. 
     Perspectiv ele din care poate fi 
privită  activitatea ştiinţif ică a 
academicianului Silviu Berejan sunt 
multe la număr: 

o acumularea  şi raportarea 
ştiinţei la univ ersul real; 

o dirijarea adevărului lingv i-
stic prin porţiuni şi dificile 
ale traseului explorat. 

    Statistic, şi numărul, şi calitatea luc-
rărilor semnate de Dl Berejan S. sunt 
impunătoare. Fireşte, imaginea genera-
lă  de sav ant vine de la Academie, dar îi 

purtăm cinste şi onoare şi imaginii de profesor universitar de la 
Bălţi. 
     Criticul literar Zoe Dumitrescu-Buşulenga observa că artiştii şi 
scriitorii se comportă ca nişte Demiurgi. Mă întreb: de ce nu şi un 
lingv ist? Sunt sigură  că Un Berejan este printre valorile univ ersale o 
divinitate, un creator de Norme: 

♦ norme de comunicare (prin articole, monografii, sau 
conferinţe, simpozioane, prin manuale şi ore de curs…); 

♦ norme de comportare în familie, alături de soţie – o 
doamnă plină  de calm şi demnitate. 

Tactul şi atmosfera binevoitoare ce domnesc în casa D-voastră  se 
datoresc unui suflet mare - Doamna Zoe Berejan. Am cunoscut-o 
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mai întîi pe Dei, cînd făceam primele încercări în pedagogia şcolii 
(practica pedagogică  la Univ ersitate). 

Un mulţumesc, vă zic preferindu-l ca să se facă  mai mare şi mai 
dur, peste anii ce se duc. Perafrazîndu-l pe Roland Barthes, aş spune 
că  “povestirea, cu eroul ei Silviu Berejan, este o mare propoziţie, 
după  cum orice propoziţie constativă este în schiţă  o mică  povestire" 

Astfel, îmi voi întemeia modesta afirmaţie: Dl Berejan nu mai 
trebuie să devină… (cineva). Dl Berejan a fost şi este, cu adevărat, 
moderatorul şi modernizatorul ştiinţei Lingvistică. 

E. Belinschi 

 

 

Mult Stimate  Domnule profe sor, 

    Ce să  vă  aduc? 
   Un brad n-am putut aduce, 
ca nu cumva să  concureze cu 
profesorul Anatol CIOBANU  
care e şi el un brad  – călăuză 
în ştiinţă , stăpîn în probleme 
de gramatică, bărbat drept şi 
milostiv, niciodată biruit, ci 
biruitor, înfricoşător duşma-
nilor, iar prietenilor – de 
folos, şi cu o tulpină  arbo-
rescentă  de invidiat: 
      - atîţia studenţi au fost ai 
Dv ., 
   - atîţia doctoranzi au ajuns 
cu bine la finiş, 
  - nenumărate avize de 
susţinere a multor începători 
şi cercetători din ţară  şi de 
peste hotare, 
- tot multe şi multe articole, 
monografii, lucrări care Vă 

poartă numele... 
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    Am adus altcev a – cev a ce-i seamănă  părintelui Lingv isticii prin 
fineţe, severitate, sensibilitate, puritate, demnitate, devotament, 
delicateţe - toate bine mascate, cu dorinţa de a face din noi buni 
cărturari. 

Acest ceva este o Floare. Ea va adia a vară , a zi de 14 mai, v a 
lăsa spre seară  umbre, la fel ca şi ramurile bradului. 

Aceste flori descrise cu măiestrie de bardul de la Mirceşti le-aş 
aduce azi unui alt bard, dar de la Chişinău, aceluia care întruna 
scrie, convinge, meditează, însufleţeşte, susţine, bardului care urme-
ază  să atingă  apogeul şi în etica comunicării cu atîtea alte nume din 
lumea filologiei, om care numai prin bonomenia ce-i aparţine 
cedează  şi aşteaptă rev endicări, pe unde s-au produs eroziuni. 

Acest alt bard al cărţii poartă numele Domnului doctor 
habilitat Anatol CIOBANU. Demersul nostru se doreşte a fi unul de 
suflet în care credem că vor găsi ecou cuv intele: 

„În rădăcini moldoveneşti au crescut aripi universale”. 
    A trecut ceva timp de cînd vă ştim noi, prima promoţie, de pe cînd 
eraţi tînăr şi celibatar, doctorand, lector şi curatorul nostru. 
Dar cînd au trecut cei 70 de ani ai acestui iubitor de frumos şi 
cultură, credincios valorilor tradiţionale? Aţi purtat cu noi lungi 
discuţii despre carte, pentru care: 

Vă  suntem şi azi recunoscători, Vă  rămînem datori şi Vă 
mulţumim pentru:  încredere, răbdare, îndem n. 

Ne închinăm cu pietate, avînd a zice că  într-o v iaţă  ce nu e sim-
plă , ba chiar dură , cînd tranzităm nu se ştie ce şi pentru ce, excla-
măm în gînd: „Mulţumescu-ţi Doamne, că-l avem pe OMUL, cu 
rarul talent pedagogic, sănătos, fericit şi, în speranţă , la mai mare! 

Elena  Belinschi 
 

 

Dinamica inteligenţei marelui savant 

 

Nimic nu este mai de preţ decît să  ai ocazia să asişti la o fes-
tiv itate, cum a fost cea din 14 mai 2004, în Universitatea de Stat din 
Moldova, consacrată  omagierii sav antului septuagenar Anatol 
Ciobanu, doctor habilitat în filologie, profesor univ ersitar, membru 
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corespondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, şef al 
Catedrei Limba Română, Lingvistica Generală  şi Romanică USM, 
Doctor Honoris Causa al Univ ersităţii de Stat „Alecu Russo”, ... să 
auzi vorbe-mărgăritare meritate, să vezi feţe radiinde care cer, 
insistă să-şi rostească  alocuţiunile expuse în proză , în poezie şi 
îngînate în vers dulce şi să  recunoşti că  toţi îşi manifestă  respectul 
pentru cel care s-a consumat două  treimi din v iaţă pentru a-i învăţa 
pe alţii şi a le fi întruna model la Carte. 

Dominante fiind atmosfera de o înaltă  ţinută  ştiinţif ică şi 
prezenţa în sală a reprezentanţilor de v îrste diferite şi a 
mentalităţilor de tradiţională  „omenie” şi „bunăcuv iinţă”, ascultam 
şi simţeam că pentru oricine, oricînd şi oriunde, există două 
extremităţi: idealurile şi amintirile. Aşa că ceea ce este astăzi o 
amintire a fost ieri un ideal, şi, invers, ceea ce numim azi ideal (v is) 
peste ani, neapărat, v a fi o amintire. 

... Prin anii ’57 douăzeci şi cinci de tineri şi tinere, porniţi la 
carte din diferite colţuri ale Moldov ei, îşi văd primul ideal realizat: 
dev enind studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filologie USM, s-au 
întîlnit cu Cartea şi cu Măria sa – Profesorul. 

Eram captivaţi de lecţiile susţinute de mulţi profesori: avansaţi 
în grad şi-n ani, incipienţi ca lectori şi tineri de v îrstă . Dar Unul 
dintre aceşti stimaţi şi aşteptaţi cu mare ardoare la ore a fost pentru 
noi tînărul, sfiosul, talentatul şi superbul doctorand Anatol Ciobanu. 

Experienţa intuitivă şi atractivă, capacitatea de a se dărui unor 
ţeluri nobile – Cartea, proprii prof. A.Ciobanu, ne făceau adesea 
idealurile realitate: absorbiţi de expunerea lejeră , logică  şi 
melodică, ne-a dat imboldul nestăv ilit să ne zbatem în noianul de 
informaţii pe care le ascultam vrăjiţi şi care ne cucereau (chiar de la 
anul I de studii) atunci cînd audiam cursul de limbă română 
contemporană (şi îndeosebi sintaxa!). Am av ut norocul să ascultăm 
o materie expusă într-un limbaj ştiinţif ic convingător, cu trimiteri la 
diverse opinii şi la propriile-i descoperiri, pe care le făcea Dascălul 
expromt şi cu gust. Spre exemplu, la tema atributul f ixam că 
atributul genitiv al formează sinonimie prin înţelesul semantic cu 
atributul prepoziţional: omul acţiunii = om de acţiune şi că , 
schimbînd prepoziţia, căpătăm o diferenţă  vădită semantică: omul 
acţiunii şi om de acţiune nu pot sinonima cu om cu rost (cu 
autoritate), dar cînd se opera cu exemplele: atitudinea prietenească 



  184

= (egală cu) atitudinea de prieten, iar atitudinea prietenului ≠ (nu 
este întotdeauna egală  cu) atitudinea de prieten, atunci eram prea 
fericiţi! Atunci visam si înţelegeam că sintaxa „este ce este”, dar e şi 
romantică. 

În cariera de cadru didactic şi doctorand îi revine Domnului A. 
Ciobanu şi funcţia de diriginte al grupei noastre. Noi ne-am întrebat 
nu odată: cum a reuşit Dlui să ne facă totuşi o grupă  de prieteni (aşa 
ne numeau la facultate) şi să  ne păstreze tot la cifra douăzeci şi cinci 
deja absolv enţi ai Univ ersităţii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi atunci, un coleg, încîntat de atitudinea celui mai bogat om 
din America, Anderw Cornegie, faţă de angajaţii săi – patruzeci şi 
trei de milionari, ne pov esteşte că milionarul, răspunzînd unui 
reporter cam de ce ţine la ei aşa de mult, ar fi zis: „Oamenii sînt 
trataţi precum aurul din mine. Atunci cînd aurul este scos din mină , 
trebuie îndepărtate cîteva tone de noroi pentru a obţine o uncie de 
aur, dar cînd te duci în mină, nu cauţi noroiul – ci cauţi aurul”. 
Sigur că  noi, ceilalţi, am exclamat că  A. Ciobanu este un Andrew 
Carnegie al nostru, care de pe atunci şi pînă  acum, în aceşti 
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patruzeci şi cev a de ani de trudă ne tratează  pe toţi ca şi aurul din 
mine. 

Domnia sa a v enit din Ruseniul natal la Chişinăul de tron unde 
de jumătate de veac devine tot mai bogat şi mai bogat, deschizînd 
altora drumul: atîtor generaţii de studenţi, masteraţi, doctoranzi, 
colegi, profesori de orice disciplină  din şcoli de orice niv el 
(gimnaziu, liceu, colegiu, universitate) ale Republicii Moldov a. 

Numai bogăţia spirituală şi inteligenţa înnăscută  îl rupeau de la 
Carte şi-şi croia timp să ne poarte pe noi prin muzee, biblioteci, 
uzine, fabrica de bomboane (şi astăzi simt dulceaţa bomboanelor 
dăruite cu nemiluita la plecare). Tot la orele de suflet dascălul 
nostru ne spunea că  marele filosof grec Democrit considera că 
generaţiei tinere trebuie să i se ofere trei daruri: darul de a gîndi 
bine, darul de a v orbi bine, darul de a face bine. Acum observăm că 
inteligenţa enciclopedică  a prof. A. Ciobanu l-a făcut să  meargă  mai 
departe, adăugînd al patrulea dar – darul de a av ea ruşine, căci 
„ruşinea” este temelia moralităţii, apoi al cincilea dar (care i-i 
propriu, dar e frumos pentru toţi!) – darul modestiei. 

Activitatea ştiinţif ică  îl face pe dr. hab. A.Ciobanu autor cu 
renume al atîtor pagini scrise, tipărite pentru filologi de pretutindeni 
şi manuscrise pentru orele de prelegeri în aulele Univ ersităţii. Acest 
deosebit cărturar contemporan a citit în ochii noştri că idealul 
nostru este Cartea. Încetul cu încetul, grupa noastră a obţinut succes 
la orele de seminare graţie cărţilor ce ni le propunea savantul 
Anatol Ciobanu: o dată – pe cele din Fondul de aur al Bibliotecii, 
altă dată – pe cele şi mai rare ce le primeam chiar din mîna Magului 
A. Ciobanu de pe rafturile Bibliotecii sale. Devenise un ceva obişnuit 
şi să citim mai îndesat, mai mult, dar şi să ne certăm mai îndesat, 
mai mult. Cînd ne porneam la ceartă (Ion Ciocanu, Valentina 
Galearschi, Ion Dumeniuk , Nicolae Matcaş, eu ş.a), veneau, desigur 
să ne potolească  Maria Naval şi Gheorghe Mazilu. Pe cînd însă 
maestrul profesor, zîmbind, ne şi încuraja, nu ne indica nici 
slăbiciunile, nici neajunsurile, nici subiectiv ismul ce încolţea în noi, 
ci căuta aspectul pozitiv în această „luptă”, ca mai tîrziu, după ore, 
să revenim la discuţii, propunîndu-ne să  vedem ce mai spun şi alţii 
(acad. I.Iordan, Al.Graur, Mioara Avram, Valeria Guţu-Romalo...). 

Astăzi încerc să conturez o comparaţie între cadranul 
ceasornicului, care mînă timpul înainte, şi poveţele, elocinţa, 
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bunătatea profesorului nostru – slujitor al ştiinţei şi torţă  pentru noi. 
Aş zice că , după cum obţinem un răspuns corect cînd ne aruncăm 
ochii asupra ceasornicului, tot aşa ne v eneau în ajutor răspunsurile–
fulger ale Domniei sale la întrebările noastre stîngace şi „crude”, 
dar pe care le zămisleam, le plămădeam. Le făceam aceste întrebări-
eforturi cu scopul (acum îmi dau mai bine seama de ce o făceam!) să 
dovedim unul altuia şi profesorului că  totul ne este extrem de 
interesant şi frapant, discutabil (v orba lingvistului Anatol Ciobanu, 
dar apoi repetată  de colegii cei mai buni şi de nădejde la seminare: 
Ana Arnăut, Raisa Coşcodan, Ana Marian, Boris Herţa etc.). 

Intram pe nesimţite într-o atmosferă  de discuţii, încercam să 
pătrundem în tainele arborelui predicativ sau descifram enigma 
valorilor semantice ale multor v erbe, utilizînd o exemplificare, 
propusă de profesor, din cele mai valoroase opere literare. Şi iarăşi, 
ca în orice alt caz, domnul profesor ne dovedea că există  o lege: cu 
cît vom căuta mai mult, cu atît mai mult v om găsi. Ne-a învăţat să 
preţuim Cartea. Zestrea mea de cărţi nu este mare, dar e scumpă . 
Ce-am putut am cumpărat, dar mai scumpe şi mai de preţ consider 
că  sînt cărţile, revistele, cărţile poştale, ilustratele însoţite de 
autograf din partea savanţilor de la care am învăţat multe: acad. N. 
Corlăteanu, dr. hab. V.Marin, prof. I.Ciornîi, iar mai de suflet le-aş 
numi cărţile şi vederele cu „Le Louv re et ses jardin”, Universitatea 
„M.V.Lomonosov ” etc., semnate de dr. hab. Anatol Ciobanu (despre 
care toţi ştiam că  a plecat, şi-l aşteptam nerăbdători la discuţiile ce 
urmau). 

Multe probleme dificile de gramatică pornite de Dlui în 
auditoriu au dev enit peste nu mult timp lucrări ştiinţif ice apărute la 
Editura de Stat. Unele idei originale propuse nouă spre discuţie erau 
deja germenele multor publicaţii lingv istice monografice solicitate în 
republică  şi cu ecou în diferite şcoli şi curente lingv istice 
internaţionale. 

În aceste aproape cinci decenii, ce s-au scurs, am avut 
frumoasa ocazie să-i apreciez Dlui Savant multe calităţi: 

Primo: competenţa de personalitate responsabilă, preocupată 
de calitate şi inov aţie – atunci cînd mi-a fost profesor, conducător 
ştiinţif ic la teza de an (1961), la teza de licenţă  (1962), consultant în 
anii de doctorantură, moderator în cele 3 luni (1983) de stagiere cu 
viza de a-l suplini pe Dumnealui la ore chiar în aulele în care am 



  187

fost şi eu studentă , iar acum se aflau copiii colegilor mei de-atunci 
(aşa s-a întîmplat că  am făcut cunoştinţă cu fiica marelui critic 
literar Ion Ciocanu şi a soţiei lui Raisa Coşcodan). 

Secundo: competenţa socioumană de mentor, colaborator şi 
coautor nedespărţită de talentul, cultura şi capacitatea de a-şi 
împărtăşi cunoştinţele şi experienţa – atunci cînd venea preşedinte la 
Examenele de Stat la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, cînd promova Curs special şi la noi, cînd le 
făcea avize la teze de licenţă şi studenţilor bălţeni, cînd lucram 
împreună  la elaborarea manualelor şcolare de limba română  pentru 
clasele a VIII-a şi a IX-a din republică şi a celor din Ucraina (1990, 
1992, 1993, 1995, 1996). 

Terţio: deşi Dl profesor este Omul multiplelor preocupări 
lingv istice care se intersectează  în piramida celor mai de preţ 
direcţii: Limbi clasice, Lingv istică  generală , Sintaxă (funcţională , 
contrastivă, transformaţională), Stilistică, Sociolingvistică , 
Cultivarea limbii, Punctuaţia, poate fi tratat şi ca un bun şi demn 
manager care a făcut o şcoală de virtuoşi ai ştiinţei (3 doctori 
habilitaţi, peste 20 de doctori în filologie, poeţi, jurnalişti etc.). 

Şi totuşi mă întreb: cine este Dumnealui? E un om obişnuit? 
Poate că da: tînăr – a fost, l-am văzut furat cu ochii de studentele 
care-l ascultau cu respect la ore; soţ – este, a ales-o de soţie pe cea 
mai drăguţă, cu nume de floare – Margareta; tată – este, pentru fiul 
Silvian; coleg, vecin, şef ... – da. Dar ... poate că  nu e obişnuit. Nu, 
nu poate fi obişnuit acela care le-a dovedit pe toate. Şi pe lîngă 
toate, f iind un săritor la nev oie, un înfocat apărător al adevărului, 
soli-citat în diferite funcţii sociale şi membru al diferitor delegaţii în 
Centre de ştiinţă internaţionale la conferinţe, sim-pozioane, savan-
tul Anatol Ciobanu rămîne credincios, aidoma unui Tristan 
îndrăgostit: a) locului natal; b) casei dragi; c) prietenilor şi 
colegilor de orice v îrstă; d) catedrei Limba Română, Lingv istica 
Generală  şi Romanică , monumental de vastă, în care sînt aşteptaţi 
îndrăgostiţii de limbă , cărora li se acordă încredere, pregătindu-le 
aripile de zbor. 
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   Sîntem siguri că aceşti noi specialişti, cărora li se insuflă atîta 
încredere în forţele proprii, adunaţi la vatra catedrei, în continuare, 
vor duce faima Ştiinţei lingvistice care se porneşte de pe palmele 
acestui Nume de prestigiu pe plan naţional şi internaţional, numit 
savantul Anatol Ciobanu. Acest Nume este o av ere a neamului 

nostru. 
N-avem 

curajul a-l în-
demna pe Ma-
rele profesor 
să  lase şi pen-
tru mîine ceva, 
pentru că atîta 
pasiune şi atîta 
ardoare, depu-
se în fiecare zi, 
vorbesc despre 
Omul care, 
aflîndu-se la 
cei 70 de ani ai 
săi, este în de-
plină putere 
creatoare şi că 
pentru Dlui as-
tăzi este astăzi, 
precum şi mîi-
ne tot astăzi va 
fi. 
    Erudiţia şi 
inteligenţa la 
infnit ne ba-

rează orice încercare de a-l convinge pe Dl A. Ciobanu că  şi o mică 
pauză  intelectuală e bună. 

Să trăiţi cu bucuriile zilelor de astăzi, să vă bucuraţi de o 
sănătate meritabilă  şi să vă  mîndriţi, în continuare, de viabilitatea 
principiilor, opiniilor şi şcolii ştiinţelor înalt-filologice trasate de 
Dumneav oastră! 

Elena  Pînzaru-Belinschi 
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