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Cu privire la recomandarea dlui Valeriu 

Matei, scriitor, istoric, om politic, director 

al Institutului Cultural Român ,,Mihai 

Eminescu” - Chișinău, membru de onoare 

al Academiei Române, pentru Premiul 

Naţional al Republicii Moldova  

 

 În rezultatul examinării dosarului dlui Valeriu Matei, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei a constatat că prin volumele de poezie,  publicistică, eseu, cele de studii 

istorice, etnologice și traduceri, apărute la Chișinău, Iași, București ș.a., activitatea 

literară, culturală și de cercetare a candidatului a contribuit la îmbogățirea substanțială a 

culturii, artei naționale și a cunoașterii din Republica Moldova pe domeniile de referință. 

Actul creator a dlui Valeriu Matei, corelat cu talentul de căutător, reprezintă unul din 

principalele repere de structurare a demersurilor sale, din care rezultă idei, sensuri și 
argumente concludente, grile estetice și cognitive ce stimulează emoții artistice și 
decelează mesaje culturale solide. Originalitatea operei literare, calitatea ei artistică, 

dimensiunea scriitoricească a textelor, prin care își sublimează formele de expresie 

literată, precum și profunzimea demersului  istoric și etnologic i-au adus dlui Valeriu 

Matei notorietatea  unui rafinat maestru al cuvântului, punându-i în evidență vocația unui 

creator de valoare. 

 În calitate de scriitor, om de cultură, om politic și de stat a promovat idealurile 

naționale, istoria, cultura, limba română, revenirea la grafia latină și decretarea ei ca 

limbă de stat. Opera-i artistică a scriitorului și cea istorică a cercetătorului l-au promovat 

pe dl Valeriu Matei în șirul personalităților de frunte ale Renașterii Naționale. Totodată, 

valoarea estetică a mesajului poetic al dlui Valeriu Matei a avut un impact substanțial 

asupra edificării și dezvoltării ulterioare a Republicii Moldova ca stat independent, 

aducând un aport important la promovarea imaginii țării pe plan internațional.  

Contribuţia deosebită a dlui Valeriu Matei în domeniul literaturii și culturii este 

recunoscută şi înalt apreciată de comunitatea intelectualității din țară și de peste hotarele 

ei. Opera literară (lirică, epică, dramatică) și eseistica scriitorului au fost traduse în 

diferite limbi de pe glob (engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă, greacă, suedeză, 

letonă, slovacă, maghiară, macedoneană, turcă ș.a.) și publicată în diferite țări, fiind 

menționată cu numeroase premii și distincții naționale și internaționale.  



Având în vedere cele menționate, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

 Se recomandă candidatura dlui Valeriu Matei, scriitor, istoric, om politic, director 

al Institutului Cultural Român ,,Mihai Eminescu” - Chișinău, membru de onoare al 

Academiei Române, pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional 

al Republicii Moldova în domeniul artei și culturii. 

 
 

Preşedinte,  

Academician        Gheorghe DUCA  

Prim-vicepreşedinte,  

Academician               Ion TIGHINEANU  
 

 

 


