
La 16 iunie curent s-a stins din 
viaţă Elizaveta MOROŞAN, confe-
renţiar universitar, doctor în  agricul-
tură, cea care a fost şi va rămâne Om 
de omenie, Pedagog profesionist în 
memoria celor care au cunoscut-o,  a 
discipolilor de care a fost înconjurată 
până la ultima sufl are.

Elizaveta Moroşan s-a născut la 
24 iulie 1940 în satul Sofi a, raionul 
Drochia, într-o familie de profesori: ta-
tăl – Alexei Stepanov, profesor de lim-
ba şi literatura moldovenească, mama 
– Ecaterina Stepanov – profesor de ge-
ografi e, de la care a moştenit harul şi 
măiestria de pedagog, metodolog, sa-
vant şi multe alte calităţi pozitive.

După absolvirea şcolii medii din 
satul natal, în anul 1956 a fost înma-
triculată la Facultatea de Horticultu-
ră a Institutului Agricol „M.V. Frunze” 
din Chişinău, pe care a absolvit-o cu 
menţiune în 1961, obţinând diploma 
de agronom în domeniul pomiculturii, 
legumiculturii şi viticulturii.

După absolvirea Institutului 
Agricol dna Elizaveta Moroşan a ac-
tivat până în anul 1965   în calitate 
de agronom responsabil de culturi-
le  multianuale în colhozul „Pobeda” 
(satul Sevirova, raionul Floreşti), mai 
apoi ca economist. Între anii 1967 şi 
1969 activează în calitate de agro-
nom-superior în cadrul Ministerului 
Agriculturii.

Din anul 1969 dna Elizaveta Mo-
roşan îşi începe  activitatea didac-
tico-ştiinţifi că în cadrul Institutului 
Agricol „M.V. Frunze” din Chişinău, 
ulterior Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova la Catedra de viticultu-
ră, parcurgând calea de la doctorandă, 

asistent universitar până la conferen-
ţiar universitar (din anul 1983).

În activitatea sa ştiinţifi că şi de 
extensiune conferenţiarul universitar 
Elizaveta Moroşan,  fi ind considera-
tă drept o personalitate marcantă în 
domeniul viticulturii şi metodologi-
ei cercetărilor ştiinţifi ce, s-a axat pe 
modernizarea pepinieritului viticol, a 
tehnologiei de cultivare a viţei-de-vie 
şi a metodelor de cercetare în agricul-
tură, în special a celor din viticultură.

În anul 1972 susţine teza de can-
didat în ştiinţe agricole (doctor în 
agricultură) la specialitatea 06.01.08 
(actualmente 411.07) – Viticultura, 
pe tema «Влияние различных спосо-
бов вегетативного размножения на 
процессы срастания, роста и разви-
тия кустов винограда». (Infl uenţa di-
feritor metode de înmulţire vegetativă 
asupra proceselor de concreştere, creş-
tere şi dezvoltare a plantelor viticole.)

Sub conducerea dnei  Elizaveta 
Moroşan au fost pregătite peste 100 
de teze de licenţă şi de master.

A publicat mai mult de 80 de lu-
crări ştiinţifi ce şi metodice, dintre 
care se disting următoarele:

- Субботович А.С., Перстнёв Н.Д., 
Морошан  Е.А. Новый метод выра-
щивания привитых саженцев вино-
града. Кишинёв: Изд-во «Картя Мол-
довеняскэ», 1977,  154 с. (10 c.a.);
 Perstniov N., Surugiu V., Moro-

şan E., Corobca V. Viticultură. Chişi-
nău: FEP „Tipografi a centrală”, 2000, 
503 p. (43 c.a.);

- Перстнёв Н., Дерендовская А., 
Гудумак Ф., Морошан Е., Кинтя П., 
Коробка В. Применение регулято-
ров роста в виноградарстве (реко-
мендации производству). Chişinău: 
ACSA, 2003.

Paralel cu munca de bază de peda-
gog şi savant, conferenţiarul universi-
tar Elizaveta Moroşan a participat la 
diverse activităţi din cadrul Univer-
sităţii Agrare de Stat din Moldova, al 
Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei etc. 

Activitatea prodigioasă a dnei Eli-
zaveta Moroşan a fost menţionată cu 
Diplome de onoare ale Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
ale altor organizaţii guvernamentale 
şi nonguvernamentale.  A fost deco-
rată cu medaliile «Ветеран Труда» 
(1988), „75 de ani ai UASM” (2008), 
„80 de ani ai UASM” (2013).

Elizaveta Moroşan a fost şi va 
rămâne pentru colegi şi discipoli un 
model de comportament civic, de 
onestitate şi principialitate.

Colegii, colaboratori ai Catedrei 
de viticultură a UASM, discipolii vom 
simţi lipsa conferenţiarului universi-
tar Elizaveta Moroşan, care pe par-
cursul întregii sale activităţi didacti-
co-ştiinţifi ce a dat dovadă de omenie 
şi verticalitate  în nobila misiune de 
instruire a tinerei generaţii. 

A fost, este şi va fi ,
Cea pe care-o vom iubi…
A fost, este şi va fi ,
Cea de care ne-om mândri…
A fost, este şi va fi ,
Cea din cer ce ne-a privi…
A fost, este şi va fi ,
Dar printre noi n-o vom zări…
A fost, este şi va fi ,
Dar oricum ne va lipsi…
A fost, este şi va fi ,
Dumnezeu o va păzi...

Dumnezeu să o odihnească în 
tihnă.

Colegii, prietenii, discipolii…
Gh. Cimpoieş, 
V. Vrâncean, 

Gh. Nicolaescu, 
L. Vacarciuc, 
N. Perstniov, 

Antonina Derendovskaia, 
Gh. Caldare, 
V. Marcenco, 

D. Bratco, 
V. Cebotari, 

Olga Mogâldea, 
Tamara Gavrilaş, 

Silvia Secrieru, 
A. Ştirbu, 

Valeria Procopenco, 
Mariana Godoroja, 

Tatiana Zavtoni, 
Olga Popescu, 

Cornelia Voinesco

IN MEMORIAM...

Elizaveta MOROŞAN,
conferenţiar universitar, doctor în agricultură

(24.07.1940 – 16.06.2016)
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