
LAUDATIO RECTORULUI GHEORGHE CIOCANU 

 

Doamnelor și domnilor senatori, 

 

Azi, Universitatea de Stat din Moldova trăiește un moment deosebit, momentul exprimării 

gratitudinii noastre celui care ne reprezintă, ne conduce, celui care și-a asumat responsabilitatea 

pentru destinul Almae Matris. Personal încerc un sentiment de puternică emoție și de mare 

responsabilitate la citirea acestui Laudatio rectorului Universității de Stat din Moldova domnul 

Gheorghe Ciocanu. 

Profesorul Gheorghe Ciocanu este un savant cu renume în știința matematicii, având drept 

direcții de cercetare teoria inelelor și modulelor; a algebrelor asociative și a varietăților de algebre, 

fiind autorul a circa 200 de lucrări, dintre care: manuale, monografii, articole științifice - toate 

contribuții însemnate în domeniu, impunându-se, pe parcursul unei îndelungate și consacrate 

activități, ca un remarcabil om de știință, organizator și coordonator al cercetării.  

Născut la 22 ianuarie 1953, în satul Pârlița, raionul Fălești, Gheorghe Ciocanu și-a făcut 

studiile medii la școala nr. 4 feroviară din Bălți, după absolvirea căreia este înmatriculat, în 1970, 

la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău, specialitatea 

„Matematică”, pe care, în 1975, o absolvă cu mențiune. După finalizarea studiilor universitare, 

Gheorghe Ciocanu este angajat la Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe 

a Moldovei. În cei 25 de ani de activitate la Institut, Domnia sa a parcurs toate treptele ierarhice 

de la laborant superior până la cercetător științific principal. Tot în cadrul acestei instituții, în 1982, 

a susținut teza de doctor, iar apoi, în 1995, pe cea de doctor habilitat în științe fizico-matematice. 

Talentul, aptitudinile de cercetător ale tânărului savant Gheorghe Ciocanu i-au fost 

recunoscute prin acordarea Premiului republican pentru tineret în domeniul științei și tehnicii. Pe 

parcursul întregii cariere în știință a nutrit aceeași pasiune constantă pentru domeniul algebrei 

clasice și moderne, devenind unul dintre reprezentanţii valoroşi ai cunoscutei şcoli de algebră din 

Republica Moldova - şcoala academicianului V. Andrunachievici. Printre cele mai importante 

rezultate ştiinţifice sunt de menționat rezolvarea unor probleme ce poartă în literatura de 

specialitate numele cunoscuţilor algebrişti Shestacov, Latyshev, Lvov, Heidelman, Reabuhin. În 

semn de preţuire şi recunoştinţă pentru eforturile depuse în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, 

în managementul învăţământului şi ştiinţei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei l-a decorat pe Gheorghe Ciocanu cu medalia 

”Dimitrie Cantemir”.  

Coordonator de proiecte de cercetare naționale și internaționale, conducător al Programelor 

de Stat de cercetare în domeniul matematicii, fondator al Institutului de Cercetare și Inovare a 

Universității de Stat din Moldova, a promovat și promovează activ, într-o competiție acerbă, 

demersul științific universitar ca instrument de formare profesională avansată și vector de progres 

a performanței și calității în învământul universitar. 



Cariera managerială a avut și ea un traseu firesc, ascensional, de succes: șef al Catedrei 

Algebră și Geometrie a Universității de Stat din Moldova (1995), șef al Departamentului 

Cercetare-Dezvoltare la Ministerul Educației al Republicii Moldova (în perioada 1999-2000, în 

această calitate a contribuit la elaborarea documentelor relevante de politici în domeniul științei), 

decan al Facultății de Matematică și Informatică (din 2000), rector al Universității de Stat din 

Moldova (din 2007). Pe parcursul a nouă ani de activitate în funcție de manager al celei mai 

prestigioase instituții de învățământ superior din țară, a aplicat o reformă multidimensională a 

instituției noastre, a venit în cadrul acestui for cu multiple inițiative, promovând o strategie a 

schimbării (la nivel de mentalitate, atitudine, concepte).  

În acest răstimp a pus în aplicare o politică managerială focalizată pe o serie de principii și 

măsuri concrete, toate având drept finalitate evoluția universitară, dezvoltarea, modernizarea și 

utilizarea eficientă a infrastructurii instituționale, dobândirea recunoașterii internaționale. 

A dezvoltat o cultura organizațională, promovând performanța, excelența, meritocrația, 

competitivitatea, în scopul creării unei elite științifice, didactice, sociale. A promovat o serie de 

inițiative ce denotă grijă pentru profesorii tineri. 

Exigența, perfecționismul, spiritul de inițiativă, voința, creativitatea, dinamismul, curajul 

sunt calități ce-i definesc personalitatea și care s-au răsfrânt substanțial asupra evoluției 

Universității, consolidându-i imaginea.  

Prin propriul exemplu, prin energia creatoare, cu adevărat debordantă, își motivează colegii 

să muncească mai mult, și-a formulat un credo, pe care-l aplică cu consecvență: „Un manager este 

bun dacă îi face pe cei din jur să aibă încredere în el. Un manager este foarte bun dacă îi face pe 

cei din jur să aibă încredere în ei înșiși”.  

Este un continuu generator de idei, corelându-le și punându-le în ecuație cu filozofia de 

viață a poporului nostru, adânc inoculată în familia părinților săi. Făcând referință la aceeași 

mentalitate colectivă, susțin cu toată încrederea: Este omul potrivit la locul potrivit. 

Toate cele afirmate mai sus, precum și multe alte fapte care nu s-au regăsit în rândurile 

acestui laudatio, constituie argumente indubitabile pentru a-l înscrie pe actualul Rector al 

Universității de Stat din Moldova în galeria personalităților de primă mărime a vieții universitare 

și a științei contemporane. 

Acordarea acestui titlu onorific comportă o dublă semnificație: exprimarea recunoștinței 

pentru munca depusă la evoluția Universității noastre, precum și asumarea de către comunitatea 

academică a Universității de Stat din Moldova a principiilor și valorilor pe care Rectorul Gheorghe 

Ciocanu le-a promovat și continuă să le promoveze.  

Împreună cu Rectorul Gheorghe Ciocanu, alături de rectorul Gheorghe Ciocanu suntem o 

forță. 

Felicitări din inimă pentru onoarea pe care ne-o faceți, domnule Rector! 


