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DOCTORUL HABILITAT VLADIMIR BLAJCO 

 LA 75  DE ANI

Doctorul habilitat, conferențiarul cercetător Vladimir Blajco este născut la
13 aprilie 1945 în orașul Yaroslavl, Federația Rusă. A absolvit în 1974 Facultatea de Litere a 
Universității de Stat din Moldova, obținînd calificativul de filolog, profesor de limbă și 
literatură rusă. După finalizarea studiilor superioare, începe activitatea profesională în 
cadrul unor instituții ai mass-media raională (or. Nisporeni și or. Ialoveni) și națională 
(radioul republican, „Молодежь Молдавии”, „Советская Молдавия”, „Вечерний 
Кишинев”, „Komunistul Moldovei” etc.). A fost asistent al vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (1988–1990). 

Începând cu anul 1990, activează în calitate de cercetător științifi c în cadrul Secției de 
Filosofi e și Drept a Academiei de Științe a Moldovei (actualmente: Institutul de Cercetări 
Juridice, Politice și Sociologice), unde a parcurs toate treptele ierarhice – de la cercetător 
științifi c stagiar până la cercetător științifi c principal. Însă anterior, înainte de a fi  angajat 
în această instituție academică, în perioada 1981–1984 își realizează studiile doctorale în 
cadrul Facultății de Filosofi e a Universității de Stat din Leningrad, la specialitatea sociolo-
gie. Susține teza de doctor cu tema „Formarea morală a tinerilor muncitori”, în anul 1988 
obține gradul științifi c de doctor (candidat) în fi losofi e. În anul 2004 susține teza de doctor 
habilitat în sociologie cu tema „Tineretul Moldovei: particularitățile socializării în societa-
tea contemporană”. În același an i se conferă titlul științifi c de conferențiar cercetător. Do-
meniul său de activitate știinţifi că cuprinde, în principal, subiecte din științele sociologice, 
problematica intereselor științifi ce ține de socializarea tinerilor în societatea contemporană, 
valorile sociale ale populației într-o societate tranzitivă, procesul de stratifi care a societății, 
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aspecte sociale ale tehnologiilor electorale, rolul euroregiunilor în procesul de integrare 
europeană a Republicii Moldova. Este autor a circa 150 lucrări științifi ce și metodico-di-
dactice în volum total de peste 120 coli de autor, inclusiv 3 monografi i: Cum vom fi  mâine 
(1980), Aspectele morale ale formării unei poziții active de viață a tinerilor muncitori (1988, 
în colaborare), Tineretul Moldovei: particularitățile socializării în societatea modernă (2003). 

Pe parcursul activității științifi ce, doctorul habilitat V. Blajco s-a implicat activ în reali-
zarea proiectelor instituționale de cercetare (10) și internaționale (6) în calitate de executor. 
Semnifi cația teoretică a cercetărilor sale ține de un studiu cuprinzător privind rolul coope-
rării interregionale și interstatale în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 
în Uniunea Europeană, precum și cooperarea în cadrul CSI și GUAM. În ultimii 25 de ani, 
a participat la peste 90 de foruri științifi ce naționale și internaționale din țară și peste ho-
tare (România, Ucraina, Rusia și Belarus) cu rapoarte și comunicări ce ţin de problematica 
intereselor științifi ce.

Doctorul habilitat V. Blajco este conducător de doctorat la specialitatea 541.02 – Struc-
tura socială, instituții și procese sociale. Sub coordonarea lui științifi că și-a susținut doc-
toratul în sociologie Ion Mocanu și Serghei Horozov. Este important de menționat că a 
fost desemnat de două ori referent ofi cial pentru susținerea tezelor de doctorat în cadrul 
Universității de Stat din Moldova, de două ori președinte al Consiliului Științifi c Specializat 
din cadrul Universității de Stat din Moldova pentru susținerea tezelor de doctor la speciali-
tatea menționată, precum și de șase ori membru al Consiliului Științifi c Specializat pentru 
susținerea tezelor de doctorat.

Paralel cu activitatea științifi că, pe parcursul mai multor ani a predat cursurile de socio-
logie în cadrul Universității de Stat din Moldova și a altor instituții de învățământ superior 
din țară. Este deținător al Diplomei de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei (2015). 
Prin ceea ce a realizat, prin monografi ile, studiile, articolele, prin activitatea didactică și-a 
câștigat un nume binemeritat, iar efortul, multiplicat prin acţiunea conjugată a discipolilor, 
colegilor de breaslă, prietenilor, prezintă un model de slujire cauzei alese, care merită res-
pect și apreciere adecvată.

Cele expuse nici pe departe nu epuizează caracteristicile esenţiale ale doctorului habilitat 
V. Blajco, precum competența, modestia, responsabilitatea, disciplina interioară, loialitatea 
în relațiile cu colegii și, evident, marea pasiune pentru cercetarea sociologică. 

Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

Pantelimon VARZARI, doctor habilitat în științe politice, 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
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