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V I C T O R I A  C O V A L C I U C  

B I B L I O T E C A  M U N I C I P A L Ă  

„ M I H A I L  S A D O V E A N U ”  S O R O C A  

Întâlnire de totalizare cu eseista, 

traducătoarea, jurnalista, autoarea de texte 

pentru cântece, Maestru în Artă  

G A L I N A  F U R D U I  

B I B L I O T E C A  M U N I C I P A L Ă  

„ M I H A I L  S A D O V E A N U ”  

S O R O C A  

Amenajare: 

Poster: „Mesaje de prețuire” 

Expoziție de carte la temă 

 

 

În program: 

Totaluri, dialoguri, muzică, poezie, amintiri, impresii, 

mesaje de apreciere. 



S-a născut în satul Vărăncău 
raionul Soroca, Republica 
Moldova.  
Studii: Univer sitatea de Stat 
din  Moldova, Facultatea de 
Filologie, Institutul Poligrafic 
din Moscova, specialitatea 
Teoria şi Practica  Redactării 
(curs special). 

Activitate:             
Pe tărâm literar: semnează 47 de cărți (poezie, 

publicistică, analize literare, dialoguri...), volume 
apărute în Republica Moldova și peste hotare. 
Creează preponderență formei fixe de poezie, 
mânuind cu insistență arta rondelului (7 cărți 
de rondeluri, peste 500 de lucrări). 

Opera scriitoarei este tradusă  (volume apar-
te) în diverse limbi ale lumii  (engleză, franceză, 
rusă, azeră, macedoneană, aromână ș. a.). Cărțile 
pe care le semnează s-au învrednicit de premii de 
valoare în țară și peste hotare. Este cunoscută 
și în calitate de traducător  (cărţile ”Viața și arhi-
tectura” de Dmitrii Ceciulin, ”Chemare” 
de Elena Roerich, tălmăcire în  colaborare cu 
Maia  Şaghin,  "Floarea cea de dimineaţă" 
de  Marina Stefandria). Prezentă în diferite Anto-
logii de poezie în ţară şi peste hotare. Prefațează 
circa 80 de cărţi ale mânuitorilor de condei. 

 Pe tărâm muzical-artistic:  în baza textelor 
poetice ale  scriitoarei ai fost create până în pre-
zent peste 1000 de pânze sonore (poeme coral-
simfonice de proporție, muzică ușoară, muzică 
populară etc.). Cele circa 150  de romanțe, întru-
nite în volumul de autor” Mi-e  dor de-o seară cu 
romanțe” (Ch., 2012, 680 pag.), carte editată  în 
2 volume și în România (ed. Gens Latina, 2011) 
vorbesc despre o contribuție esențială la evoluția 
acestui gen muzical în areal românesc. O demon-
strează  continuu și festivalurile-concurs 
„Crizantema de Argint (Chișinău), „Crizantema 
de Aur” (Târgoviște), „Crizantema Al-
bă” (Criuleni) ș.a., în cadrul cărora romanțe-
le  pe  versurile   poetei sunt  apreciate. Galina 

GAL INA  F UR DUI  

Furdui  e autoarea a 12 CD-uri,  albume sono-
re (muzică academică, piese coral-simfonice, cântece 
în stil popular, creații pentru copii etc.), precum și 11 
cărți de cântece. Prefațează numeroase albume de 
autor ale interpreților și compozitorilor din Moldova 
și de peste hotare. 

Pe tărâm jurnalistic:  scrie recenzii, studii, analize 
literare, eseuri, atitudini, cronici… privind  procesul 
evolutiv sociouman, cel cultural-artistic. Volumele 
”Tangențe policrome” (Ch., ed. Labirint, 2009), şi 
„Ziceri pentru  Cuvânt” ( Ch,. ed. Pontos”, 2020) 
însumează o parte din aceste materiale. 

În calitate de radiojurnalist (IP „Teleradio-
Moldova”) realizează, pe parcurs de ani, un șir de 
emisiuni radiofonice (literare și muzicale) cu generi-
cul „Dialog cu Arta”, „Talentul și misiunea 
lui”, „Logos”, „Revista muzelor”, ”Arpegii”, „La ora 
strunei”,  „Domeniile Euterpei”, „O melodie pentru 
tine”, „Ars longa...” și altele. 

Dialogurile întrunite în 2 volume substanția-
le („Amprente în timp”, Ch., 2010, 586 pag. 
și „Spațiu interactiv pentru nucleu”, Ch.,.2013, 670 
pag.) vorbesc despre un spirit creativ activ angajat în 
viața  cotidiană. 

Pe tărâm pedagogic:  în funcție de profesor, lec-
tor superior (Poetica, Istoria literaturii româ-
ne, Romanistica, Teoria literaturii,  Stilistica, Teoria 
și practica redactării ) la Universitatea de  Arte 
din Moldova (actualmente Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice) a instruit pe parcurs de 
ani tânăra generație, discipolii pășind astăzi convin-
gător pe cala manifestărilor artistice în țară și peste 
hotare. Dirijează, pe parcursul anilor, activitatea mai 
multor studiouri literar-artistice, cenacluri literare 
(„Carpe Diem" la Palatul de Creație a Copiilor, 
„Maria Oprea" la LT Mihail Kogălniceanu, „Plus o 
floare" la Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, "Ispita 
Cuvântului" la LT Traian, „Ars  poetica" la LT Nico-
lae Iorga, „Condeie tinere" la LT Mihai Eminescu 
ş.a.), muncă ce s-a soldat cu mai multe apari-
ții  editoriale. Drept exemplu, discipolii  de la LT 
Nicolae Iorga au publicat la edituri de prestigiu, pe 
parcursul câtorva ani, 12 cărţi de autor. 

Pe târâm științifico-cultural:  este unul din-
tre membrii fondatori ai Societății Științifice 
„Omul și Universul”, întemeiată în ca-
drul Academiei de Științe a Republicii Moldo-
va. 

E redactorul-șef al revistelor „Univers-
Om” (Societatea Ştiintifică  Omul şi Univer-
sul) şi „Să creștem fără tutun" (Asociația Inter-
națională INGAT). Organizează şi moderează, 
participă la diverse Conferinţe ştiinţifico-
culturale cu  alocuțiuni la temă. 

Despre viața și activitatea protagonistei au 
fost publicate până în prezent 12 
cărți (monografii, studii, culegeri tematice), și 
realizate 2 filme documentare de proporții. 

Biobibliografia, editată în anul 2008 de 
către Centrul Academic Internațional ”Mihai 
Eminescu”, cuprinde peste 1300 de surse in-
formativ-analitice privind creația scriitoa-
rei.  E în curs de pregătire o nouă ediție 
a Biobibliografiei, care va cuprinde peste 3000 
de surse informative. 

În prezent Galina Furdui activează în calita-
te de radiojurnalist  în cadrul IP ”Teleradio-
Moldova”. 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Repu-
blica Moldova 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia 

Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Repu-
blica Moldova. 

Membru al Uniunii Muzicienilor din Repu-
blica Moldova. 

  
Distincții guvernamentale: 
Medalia ”Meritul Civic” (decernare: a. 

2008) 
Titlul onorific ”Maestru în Ar-

tă” (decernare: a.2015) 
 Cetățean de Onoare al Comunei Vărăncău, 

Soroca 


