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Valeriu Bujor este profesor universitar, doctor în drept, rector al 
Institutului de Științe Penale și  Criminologie Aplicată din 
mun. Chișinău. După două decenii de activitate în organele 
de drept s-a dedicat pedagogiei și cercetării, în special studiază 
criminalitatea organizată, cea în grup, violența și corupția. 
Activează în domeniul științei și învățământului  de peste trei 
decenii, reușind să pregătească zeci de doctoranzi, sute de 
masteranzi, iar licențiați – mii. De-a lungul carierei a editat circa 
50 de cărți și publicat peste 150 de articole științifice. Colonelul 
de poliție în rezervă. Doctor Honoris Causa a unor instituții de 
învățământ superior din Rusia, Ucraina și Republica Moldova.
Este decorat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a Academiei de 
Științe a Moldovei, Ordinul „Petru Movilă” de gradul II a Mitropoliei 
Moldovei. Cetățean de onoare al satului Sofia, Drochia. 

- Domnule profesor Valeriu 
Bujor, în calitate de criminolog 
studiați problematica crimei și 
violenței, iar bagajul de cunoș-
tințe și experiența bogată acu-
mulată de-a lungul timpului vă 
prezintă drept un dascăl dedicat 
și profesionist. Cum percepeți 
infl uența școlii în prevenirea 
criminalității și educarea tinerei 
generații?

- Școala este una dintre cele 
mai importante instituții socia-
le care pune bazele personalită-
ții elevului, viitorul muncitor și 
familist. Fiecare stat are la bază 
valori fundamentale: morale, spi-
rituale, juridice, valori care expri-
mă spiritul națiunii. Prin aceasta 
se deosebesc popoarele unele de 
altele. În școală dascălii, învățând/
educând elevi, modelează în fi eca-
re dintre ei viitorul cetățean – per-
sonalitate care corespunde cerin-
țelor societății de azi, dar mai ales 
celei de mâine. Și în primul rând 
– un cetățean patriot al neamului. 
De exemplu, în Roma sau Spar-
ta se pregăteau cetățeni luptători 
care erau gata să-și dea viața pen-
tru societate, aceștia se identifi cau 
cu familia și neamul. Așa este! În 
toate timpurile au fost formați și 
educați cetățeni de care avea ne-
voie un sistem social concret. Ne 
punem întrebarea – pe cine for-
măm noi, ce educăm. Nu doar 

școala, dar toate instituțiile socia-
le, pe cine formăm noi? În Franța 
sunt făuriți francezi, în America 
sunt educați americani, în Fin-
landa sunt crescuți fi nlandezi etc. 
Greșeala noastră e că noi tindem 
să facem din copiii noștri englezi, 
ruși sau francezi, dar nu educăm 
moldoveni – bravi urmași a lui 
Ștefan cel Mare, persoane care să 
iubească meleagul nostru și să fi e 
gata să trăiască și să muncească 
acasă, în Republica Moldova. 

- Totuși, Republica Moldova 
are vreo strategie de ameliora-
re a lucrurilor? Fiind profesor 
universitar, rector, ați sesizat pe 
parcursul anilor implementarea 
unor politici, la nivel de stat? 

- Este tristă constatarea că de 
la Independență până în prezent 
nu avem o politică și o strategie 
națională în domeniul învățămân-
tului, cum nu avem nici în alte do-
menii precum ar fi  justiția, cultura, 
economia etc. Mă refer la politici 
și strategii care ar ține de interese-
le vitale ale națiunii. Mai devreme 
m-am referit la ideea pe ce trebu-
ie să se bazeze orice politică în-
tr-un stat care pretinde a se numi 
democratic și de drept. Acea-
sta ține de promovarea interesului 
poporului și a cetățeanului, și nu 
a unor clanuri sau partide preocu-
pate numai de rezolvarea interese-
lor personale sau de grup.

- În condițiile noastre școala 
nu dispune de toate instrumen-
tele pentru a preveni violența 
de orice tip, un rol esențial în 
educarea copilului îi revine 
atunci familiei. Realitățile ne 
demonstrează că majoritatea 
părinților sunt plecați la munci 
peste hotare...

- Societatea noastră este de-a 
binelea bolnavă și acest lucru se 
vede după nivelul criminalității, 
violenței, după emigrarea în masă 
dar și starea sănătății populației, 
nivelului de alcoolizare și narco-
tizare a națiunii. Cu regret, foar-
te mulți părinți sunt plecați peste 
hotare, iar copiii rămân cu rude-
le (bunei, frați) sau cu persoane 
străine. Așa e realitatea, exodul în 
masă e tot o formă de protest con-
tra stării de fapt creată de cei ce au 
guvernat. Moldovenul nu protes-
tează, nu luptă pentru binele său și 
al viitorului copiilor. În lipsa aten-
ției și dragostei părintești, recom-
pensă sunt banii și bunurile pe 
care le trimit din truda lor. Lipsa 
îndelungată a părinților afectea-
ză mult copiii, starea lor emoțio-
nală. Astfel avem deja generație 
care nu este formată emoțional, 
este indiferentă, nu cunoaște ce e 
dragostea, ce e responsabilitatea 
față de familie și neam. Acești ti-
neri sunt măcinați de germenele 
egoizmului. Indiferent cât de bine 
va fi  școlit, el va fi  un egoist, lipsit 
de căldura sufl etească, de respon-
sabilitate socială. De aici pornește 
comportamentul antisocial, delic-
vent și infracțional.

- Suntem azi apți să remo-
delăm personalitatea acestor 
tineri, să-i vedem pozitivi, cetă-
țeni activi și responsabili?

- În principiu școala, ca in-
stituție socială, în toate timpuri-
le modela și remodela persoana 
după tiparele sociale existente. 
Însă, când lipsesc cei șapte ani de 
acasă la mulți copii, tineri, întâl-
nești multe-multe familii dezbi-
nate/distruse, iar școala noastră e 
în permanentă reformă, situația se 
complică. Guvernarea a contribuit 
în anii de independență la distru-

gerea celor doi piloni pe care se 
zidește o societare sănătoasă – fa-
milia și școala. Nu văd în țară o 
profesie mai nobilă și o fi gură mai 
importantă decât cea a ÎNVĂȚĂ-
TORULUI, sau dacă vă place - a 
profesorului învățător. Statutul so-
cial al acestuia a fost diminuat și 
se cer ani și ani pentru a reveni la 
normalitate, când învățătorul for-
mează nu doar baza intelectuală, 
dar și cea volitivă a elevului, repa-
ră lacunele din sfera emoțională. 
Dacă nu vom lua măsuri urgente 
pe acest palier – suntem pierduți 
ca neam. Cu cât mai defi cient e 
sistemul de învățământ, cu atât 
vom avea nevoie de mai mulți po-
lițiști, procurori, gardieni, securiș-
ti ca să menținem un minimum de 
ordine în țară. Dorești să distrugi 
o națiune, o țară – distruge școala. 

- Educația de calitate este 
esențială pentru a îmbunătăți 
calitatea vieții celor mulți. Dar 
universitățile din țară rămân cu 
tot mai puțini studenți.  Tinerii 
noștri după ce iau adeverința de 
absolvire a gimnaziului sau di-
ploma de bacalaureat pleacă la 
munci sau studii peste hotare. 
Cum putem crește nivelul de in-
teligență al tinerilor și astfel să 
diminuăm nivelul criminalității?

- Din cele spuse anterior eu 
conchid că intenționat se distru-
ge școala, în sensul larg, pentru 
că este cea mai efi cientă metodă 
de îndobitocire a națiunii. E mai 
lesne de condus cu o comunitate 
de oameni cu facultăți intelectuale 
și morale reduse, decât o societa-
te de oamenii educați, inteligenți, 
volitivi, iubitori de țară și de neam. 
De aceea școala superioară nu e o 
excepție în lanțul distrugerii siste-
mului de învățământ. Am activat 
în multe instituții din țară și de 
peste hotare, dar așa proporții de 
distrugere a învățământului supe-
rior nu am întâlnit. Eu aș propune 
să încercăm a zidi un sistem de în-
vățământ precum cel din Japonia, 
de exemplu, unde studiile supe-
rioare sunt gratuite și obligatorii. 
Chiar și atunci când studentul se 
afl ă în mediul universitar timp 
de 3-5 ani, fără mari eforturi de a 

însuși materia, doar frecventând 
orele, el devine un alt om, o altă 
personalitate cu conștiința trează. 

- Astăzi în școală, pentru a 
avea tineri informați și educați, 
se studiază mai multe discipline 
Educația în bioetică, Educația 
pentru sănătate, Educația eco-
logică, Educația civică etc. Rea-
litățile arată, însă, că ne lipsește 
Educația criminologică, deoa-
rece atunci și elevii,  și studenții 
ar cunoaște ce este un compor-
tament civilizat, ce e bine și ce e 
rău, cum să se procedeze în si-
tuații de risc etc. După părerea 
dvs. este necesar un asemenea 
curs? 

- Includerea Educației crimi-
nologice și victimologice, în școli 
ar fi  o idee bună, deoarece infor-
marea și crearea unor deprinderi 
comportamentale legale, bazate 
pe consens și nu pe confl ict, edu-
carea abilităților de a nu deveni 
victimă a infracțiunilor și com-
portamentelor patologice. Totuși, 
dacă nu a fost învățat copilul în 
familie, să se bucure de frumuse-
țea naturii, să arunce deșeurile la 
tomberon, să fi e atent și grijuliu cu 
oamenii care-l înconjoară, să nu 
fi e violent și obraznic, atunci toate 
aceste cursuri de educație ecologi-
că, civică, sexuală, criminologică 
și multe altele ce se mai propun 
nu vor schimba nimic în persoana 
săracă emoțional, cu defi ciențe de 
socializare, egoistă și fără respon-
sabilitate față de familie, prieteni, 
țară. Mottoul instituției noastre, a 
Institutului de Criminologie este 
„Disciplină, moralitate, carte”, 
consider că e potrivit nu doar pen-
tru noi, ci pentru întregul sistem 
de educație din țară. Societatea 
trebuie să înțeleagă importanța și 
consecutivitatea acestor concepte 
fundamnetale în educarea noilor 
generații. 

În fi nal vreau să menționez 
că problemele din învățământ și 
educație sunt cunoscute de toți, 
dar cu regret, remedierea situației 
depinde doar de unii, care au fost 
și ei elevi și studenți. Și îmi pare 
rău că, mulți doar au trecut prin 
școală fără a înțeleage și aprecia 
rolul ei în viața personală, dar și 
socială, importanța învățătorilor 
și profesorilor de o ținută intelec-
tuială impecabilă pentru socie-
tatea noastră. Doar valorile cresc 
valori! Și totuși e bine - timpurile 
și oamenii se schimbă. Rămânem 
optimiști!

- Domnule profesor Valeriu 
Bujor, Vă multumesc mult pen-
tru acest interviu. Vă urez suc-
cese! 

 Irina ODOBESCU,
reporter UPp

Disciplină, 
moralitate, carte...


