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Nota alcătuitorului
Prezenta bibliografie este consacrată domnului Mihai Prigorschi cu ocazia împlinirii a
70 de ani din ziua naşterii. Lucrarea constituie cea de-a XII-a fasciculă în colecţia ,,
Universitaria”, prezentând un omagiu adus savantului , pedagogului , profesorului universitar
Mihai Prigorschi. Biobibliografia are drept scop sintetizarea, reflectarea şi promovarea
contribuţiilor ştiinnţifice şi didactice ale profesorului Mihai Prigorschi, doctor conferenţiar la
catedrele ,,Limbă şi literatură Franceză”, ,,Limbi Străine Aplicate “ ale Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova.
Structura lucrării este determinată de specificul publicaţiei bibliografice, incluzând
articole, semnate de personalităţi marcante în domeniu ( Zinaida Radu, Ana Mihălachii,
Maria Dorogan ), Curriculum Vitae, lista publicaţiilor lui Mihai Prigorschi şi indexul auxiliar
de nume.
La alcătuirea biobibliografiei au fost consultate bibliografiile naţionale ( publicaţii
ale Camerei Naţionale a Cărţii şi ale Bibliotecii Naţionale), instrumentele de informare
asupra colecţiilor bibliotecilor ştiinţifice şi universitare ( ale DIB ULIM, Academiei de
Ştiinţe, USM), precum şi colecţia personală a d-lui M. Prigorschi.
Descrierile bibliografice ale documentelor sunt structurate conform genului
publicaţiei
( volume, publicaţii în volume, seriale etc. ), respectând criteriile cronologic şi alfabetic.
Acestea sunt realizate în corespundere cu prevederile standardelor bibliologice în vigoare.
Indexul auxiliar de nume ne orientează spre numărul de ordine al descrierilor
bibliografice.
Această lucrare este destinată profesorilor şi studenţilor ce studiază Limba şi
Literatura Franceză, colaboratorilor instituţiilor ştiinţifice de profil filologic, precum şi
tuturor persoanelor interesate.
Aducem sincere mulţumiri d-lui Mihai Prigorschi pentru contribuţiile la elaborarea
acestei lucrări. Echipa alcătuitorilor speră că prezenta lucrare va constitui un instrument util
în procesul de studiu şi cercetare.
Natalia Gimpu

STAS 8629/1-88 ,,Descrierea bibliografică a documentelor . Schema generală,,.

SR ISO 9 ,, Informare şi documentare. Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine.
Linbi slave şi ne slave,, , STAS 8256-82 ,, Informare şi documentare. Prescurtarea cuvintelor
şi expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice.,,

În lumina amintirilor mereu împreună
Pe Mihai Prigorschii l-am întâlnit prin 1955 fiind studenţi la facultatea de limbi străine a
Universităţii Pedagogice din oraşul Bălţi. Eram toţi tineri, plini de visuri , setoşi de carte şi buni la
suflet. Eram cei născuţi şi formaţi în perioada acea a războiului , uniţi şi săritori la nevoie. Mihai
Prigorschii un băiat modest din fire , modest în felul lui de a fi, un flăcău de elită , ce a păstrat
această frumoasă calitate până astăzi ,cucereşte într-o bună zi pe cea mai interesantă fată de la curs
– orăşanca Claudia Tincu. Studentul modest ,de altă dată, a îdomeniul Pedagogiei. Mulţi ani a
îndeplinim funcţia de preşedinte al comisiei de experţi pentru analiza şi recomandarea pentru
publicarea manualelor şcolare. Împreună cu soţia sa, profesoară la USM, au creat o insulă de limbă
franceză în familia lor. Au scris multe cărţi împreună, au cultivat dragostea pentru limba franceză
fiicelor lor . Fiica Lilia continuă exemplu părinţilor lor . A terminat facultatea de limbi străine la
USM, a asimilat la perfecţie tot ce e propriu pentru limba franceză, în particular şi limbile străine în
general. A cucerit datorită inteligenţii sale şi multor alte calităţi, inima unui tânăr din Franţa.
Într-un frumos restaurant al Chişinăului , francezi împreună cu moldoveni ,au cântat în
limbile franceză şi română, au petrecut o seară de poveste. Tot se simţeau bine. Şi din nou
colegii de Universitate de altă dată ,erau împreună.
Acum sântem din nou împreună zi de zi , fiind profesor ce are visuri de basm şi propria
carieră se străduie să-şi lase o amprentă, să aducă un suflu ştiinţific, bunul nostru coleg ,
Mihai Prigorschii îi doresc din tot sufletul noroc , sănătatea să rămână mereu în căutare
specificului francez şi a cării propagări ar contribui la înflorirea Universităţii şi a Moldovei.
Sa ne trăiască , Mihai Prigorschii la mulţi ani.
Zinaida Radu
Şef catedră Filologie Franceză
Departamentul Limbi Străine ULIM

PROFESORUL MIHAI PRIGORSCHII
LA 70 DE ANI
Profesorul Mihai Prigorschii atinge anul acesta venerabila vârstă de 70 ani şi inclusiv 49
ani consacraţi activităţii pedagogice, în special, în domeniul de cercetare a problemelor ce ţin
de elaborarea obiectivelor , conţinutului şi strategiilor de predare a limbii franceze la nivel de
invăţământ superior.
Domnul Mihai Prigorschii, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, s-a născut la 21
noiembrie 1933 în orăşilul Camenca. Absolveşte şcoala medie din Camenca, apoi Facultatea
de Limbi Străinea a Institutului Pedagogic Alecu Russo din Bălţi în1960. Tînărul pedagog de

la şcoala medie din Brânzenii Vechi ( Teleneşti ) îşi orientează visul şi eforturile intelectuale
cât şi capacităţile profesionale spre domeniul de cercetare a ştiinţei pedagogice. Datorită
vocaţiei sale pedagogice domnul Mihai Prigorschii este promovat la Institutul de Cercetări
Ştiinţifice în domeniul Şcolilor, unde a exercitat funcţia de şef de sector, şef de secţie şi de
director- adjunct pentru ştiinţă, între anii1963-1992.
În anul 1969 a susţinut cu succes teza de doctor în pedagogie pe tema ,, Învăţarea
gramaticii limbii franceze în şcoala moldovenească,, Activitatea ştiinţifică a doctorului în
ştiinţe pedagogice în cadru Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul pedogogiei în
decursul unui şir de ani a avut un singur scop bine determinat:
--- crearea unor astfel de programe şi manuale, ce ar permite însuşirea mai trainică de către
elevi a linbii străine;
--- formarea deprinderilor de comunicare.
În colaborare cu alţi cercetători domnul Mihai Prigorschii a editat manuale şi lucrări
ştiinţifico-metodice destinate învăţătorilor de limbi străine. Multe din ele se află şi în prezent
pe masa de lucru a specialiştilor de limbă franceză, constituind acel material didactic şi
metodic ce-i poate orienta la pregătirea pentru lecţii. Aşa, de exemplu, în lucrarea ,,Metodica
predării limbii franceze în şcoala moldovenească,, (1979), Mihai Prigorschii şi-a
concentratatenţia asupra conţinutului şi metodelor de predare a vorbirii orale, audierii, citirii
şi scrisului, asupra metodelor şi procedeelor moderne de instruire a limbilor străine. În total
doctorul conferenţiar Mihai Prigorschii a publicat peste 70 de lucrări ştiinţifico- didactice
printre care :
--- trei monografii;
--- două dicţionare;
--- opt manuale;
--- şase broşuri:
--- treizeci articole ştiinşifice etc.
În prezent domnul Mihai Prigorschii activiază în calitate de conferenţiar universitar la
catedra de Filologie Franceză ( Departamentul Limbi Străine) şi Limbi Străine Aplicate (
Departamentul Istorie, Informatică, şi Jurnalizm. ) la Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova ( ULIM), manifestându-şi din plin capacităţile sale profesionale şi talentul de
pedagog şi profesor de Limbă Franceză.
Pe parcursul activităţii sale a manifestat mai multe calităţi bune, dintre acestea ar putea fi
Evidenţiate, în primul rând , corectitudinea în relaţii cu colegii de muncă şi cu studenţii,
disciplina, calificaţia, capacitatea de muncă,consecvenţa,bunăvoinţaşi altruismul.
Cuprilejul împlinirii onorabilii vârste de 70 ani îl felicit cordial pe scumpul nostru coleg
MIHAI PRIGIRSCHII şi-I doresc mulţi ani de viaţă plini de sănătate, bucurii, succese şi
realizarea gândurilor frumoase.
Ana Mihalache
Şef catedră Limbi Străine Aplicate
Departamentul Limbi Străine ULIM

SAVANTUL ŞI PEDAGOGUL
MIHAI PRIGORSCHII
LA VÂRSTA ÎMPLINIRILOR
Multiple sunt aspectele pe care le putem trata vizavi de personalitatea unui specialist cu
merite deosebite, recunoscute şi apreciate. Acum, la vârsta împlinirilor savantului şi omului
Mihai Prigorschii voi încerca să deschid doar o fereastră spre orizontul atât de bogat pe care
îl întrevedem. Voi accentua cea mai importantă caracteristică ca savant şi ca pedagog.
De remarcat faptul regretabil că adesea profesia de pedagog e eclipsată de cea de savant
însă acestea merg mână în mână pretutindeni ; vocaţia, talentul, măiestria de savant se
concugă cu cea de pedagog. Mai mult chiar, în lipsa abilităţilor pedegogice exigezele proprii
pot fi mai mult sau mai puţin accesibile destinatarilor.
Cunosc în amănunte etapa iniţială de formare a d-lui Prigorschii, începând cu anul 1963,
când şi-a făcut apariţia, în calitate de cercetător ştiinţific la Institutul de Pedogogie şi
Psihologie. Graţie neobositului director adjunct , de atunci Tudor Ostapciuc , tânărul
specialist de limbă franceză s-a încadrat activ în elaborarea programelor , manualelor,
indicaţiilor metodice pentru şcoala de cultură generală. Trebuie să recunosc că are o
activitate de pionierat în toate cercetările pedagogice, deoarece trăim în atmosfera de
separare a ştiinţei soietice de cea occidentală, inclusiv ştiinţa pedogogică din România.
Îcadrându-se de unul singur în munca pe acest teren declarat viral ( avantajele dezgheţului
hruşciovist erau pera puţin simţite în Moldova de pe atunci ) , tânărul specialist, ieşit din
aulele Institutului Pedogogice Aleco Russo din Bălşi, a făcut dovada faptului că cercetarea
ştiinţifică şi interpretarea ei pedagogică alcătuieşte un tot unitar. Confirmare a celor
menţionate o constituie monografia ,, Particularităţile de studiere a fenomenelor gramaticale
ale limbii franceze în şcoala moldovenească,,.
Activitate ştiinţifică şi didactică efectuiată în această perioadă de către Mihai Prigorschii
confirmă cu surplus de argumente faptul că talentul constituie înflorirea superioară, dusă la
maximum., a înzestrării personalităţii, dublată de aşa numita vocaţie. În consecinţă urma să
se formeze savantul, pedagogul şi artizanul Mihai Prigorschii. E mult prea dificilă formarea
concomitentă a unui savant şi pedagog, după cum e o raritate feptul că un compozitor celebru
să fie un interpret mult râvnit, sau a unui inventator si a unui tehnician, a unui teoretician şi
un practic în aceiaş persoană. Prezenţa spiritului ştiinţific, a talentului, măiestriei, a
inteligenţeiîn cea mai largă accepţie a cuvântului toate aceste calităşi, abilităţi erau solicitate
în activitatea complexă pe timpurile trecute, dar ele nu şi-au pierdut importanţanici astăzi,
când se elaboriază manuale, progrome, indicaţii metodice, când se instruiesc viitorii
specialişti şi trec prin reciclări cadrele de acum formate. În domeniul padagogiei e dificil să
te ridici la înălţimea exigenţilor. Nu întâmplător se spine : îşi poate face studiile pedagogice
oricine, dar se afirmă ca atare doar numai unele din ele.
Savantul şi pedagogul Mihai Prigorschii a reuşit să se realizeze prin inteligenţă, talent,
măiestrie şi vocaţie, încât , acum, la vârsta împlinirilor , se simte fericit practicând activitatea
căreia i s-a dedat cu trup şi suflet. Actualmente ,în calitate de doctor conferenţiar la ULIM ,
face cu plăcere bilanţul activităţii efectuate decenii la rang , şi ca profesor , dar şi ca autor de
lucrări ştiinţifice : ,, Dicţionar de bază francez- român ,, , ,, Manual alternativ pentru liceeni,
colegieni şi studenţi,,. Concepţia ştiinţifico- didactică conturată, cristalizată şi-a găsitexpresie
şi în cursurile universitare elaborate : obiectivele, conţinutul şi metodologia procesului de
predare- învăţare a linbii franceze. Concomitent cu activitatea ştinţifico- didactică
actualmente coordonează cu succes munca metodică la departamentul Limbi Străine.
Maria Dorogan
Doctor conferenţiar

Catedra Filologie Franceză
Departamentul Limbi Străine ULIM

CURRICULUM VITAE
Numele , Prenumele

PrigorschiiMihai

Data şi locul naşterii

21 noiembrie 1933 , orăşelul Camenca ,
Republica Moldova.

Cetăţenia

Republica Moldova

Starea civilă

Căsătorit, 2 copii

Profesia

Profesor , Pedogog

Locul de muncă

ULIM

Titlul ştiinfic

Doctor în pedagogie
,,Studierea gramaticii limbii franceze în şcoala
moldovenească,,

Titlil didactic
predării

Colaborator ştiinţific superior, specialitatea ,, Metodica
limbilor străine,,.

Limbile

Româna, rusa, franceza, spaniola.

Studii şi experienţă profesională
a)
19453 –

studii
şcoala medie N1, or. Camenca

1953 -- 1954 student în anul întâi al Institutului Pedagogic de Stat din Chişinău
1956 – 1960 a absolvit Institutul Pedagogic de Stat ,, Aleco Russo,, din Bălţi
b)
1955 – 1956
1960 – 1963
1963 – 1992

experienţă profesională
învăţător de limbă franceză şi instructor superior de pioneri
la şcoala medie N 1 din or. Camenca
director adjunct şi profesor de linbă franceză în cl. a IX -- XI la şcoala medie
de cultură generală ,, Brânzenii Veci,, , Teleneşti.
colaborator la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domanniuul Pedagogiei al

Ministerului Educaţiei din Republica Moldova ( şef de sector , şef de secţie ,
director
adjunct pentru ştiinţă, colaborator ştiinţific principal ).
.1992 – 1997 doctor conferenţiar la Universitatea de Stat din Republica Moldova
1997 – 1999 şef catedră ,, Limbi străine,, la Universitatea de studii Umanistice din
Republica Moldova
1999 – până la momentul actual
doctor conferenţiar la Catedrele ,, Limba şi Literatura Franceză,, şi ,, Limbi
Străine Aplicate,, la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Cursuri de reciclare
1966
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Conţinutului şi Metodelor de
predare al Academiei Pedagogice din USSR
1973
1991
1997

Universitatea ,, Paul Valery,, din Montpellier din Franţa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al Ministerului Educaţiei din România
Institutul de Reciclare a Cadrelor Pedagogice din Utreau, Franţa
Grade ştiinţifice, titluri didactice
1960 învăţător de limba franceză , limba şi literatura moldovenească în
şcoala
medie ( Diploma N 731526 )
1969 doctor în pedagogie ,, Studierea gramaticii limbii franceze în şcoala
moldovenească,, ( Diploma de doctor în ştiinţă MPD N 002982)
1973 colaborator ştiinţific superior , specialitatea ,, Metodica predării
limbilor
străine ( Atestat de colaborator ştiinţific superior MSN N 071953 )

DIPLOME PENTRU CERCETĂRILE ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL FILOLOGIEI
ALE PROFESORULUI UNIVERSITAR MIHAI PRIGORSCHI
Diploma de onoare a Ministerului Invăţământului pentu succesele obţinute pe tărâmul
pedagogic din 1974.
Diploma de onoare a Ministerului Invăţământului pentru succese deosebite pe tărâmul
pedagogic din1977.
Diploma de onoare a Ministerului Învăţământului pentru succesele profesionale pe tărâmul
pedagogiei din 1984.
Diploma de onoare a Institutului de Cercetări în Ştiinţe Pedagogice şi Phihologice pentru
succesele pe tărâmul pedagogic din 1993.
Diploma de onoare a Sindicatelor -------- pentru succesele deosebite pe tărâmul pedagogiei
din 1997.
DECORAŢII ale PROFESORULUI UNIVERSITAR
MIHAI PRIGORSCHI
Decorat cu insigna ,, Otlicinicul învăţământului norodnic din RSS Moldovenească” 1971.
Decorat cu ordinul ,, Znac pociota” 1976.
Decorat cu insigna ,, Otlicinic prosveşienia SSSR” 1985.
MULŢUMIRI PRIMITE DE CĂTRE PROFESORUL
UNIVERSITAR MIHAI PRIGORCHI
Mulţumire a Sovietul Miniştrilor SSSR pentru participarea la recensământul unional pe
anul 1970.
Mulţumire şi premiul bănesc cu ocazia a 25 de ani de la înfiinţarea Institutului de
Cercetări Ştiinţifice în domeniul Şcolilor pentru o activitate profesională activă pe tărâmul
pedagogic pe anul 1971.
Mulţumire cu ocazia Zilei profesorului pentru activitate pe tărâmul pedagogic pe anul
1972.
Mulţumire cu ocazia zilei 1 Mai pentru activitate pe tărâmul pedagogic pe anul 1973.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru cercetările ştiinţifice şi implimentarea programelor
şcolare pe anul 1976.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru activitatea obştească pe anul 1977.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru activitatea ştiinţifică pe anul 1978.
Mulţumire pentru succesele obţinute în cercetările ştiinţifice pe anul 1979.
Mulţumire şi premiul bănesc cu ocazia zilei profesorului pentru succesele obţinute în
activitatea de cercetare pe anul 1988.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru îndeplinirea planului de lucru pe anul 1988.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru realizarea calitativă a planului de lucru ştiinţific
pe anul 1989.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru rezultatele în lucru ştiinţific pe anul 1989.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru succesele înregistrate în activitatea ştiinţifică şi cu
ocazia Zilei profesorului pe anul 1989
Mulţumire şi premiul bănesc pentru succesele înregistrate în activitatea ştiinţifică şi cu
ocazia Zilei Profesorului anul 1990.
Mulţumiri şi premiul bănesc pentru rezultatele obţinute în lucrul ştiinţific pe anul 1990.

Mulţumire şi premiul bănesc în legătură cu îndeplinirea planului de investigaţii a unor
comenzi ale M. Ş. Î. pe anul 1991.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru succesele obţinute în activitatea ştiinţifică şi cu
ocazia Zilei Profesorului pe anul 1992.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru îndeplinirea planului de învestigaţii pe anul 1992.
Mulţumire şi premiul bănesc pentru manualul ,,Le Chance” pe anul 2002

Lucrări semnate de către Mihai Prigorschi

VOLUME
1972
1. Prigorschi, M. Particularităţile de studiere practică a fenomenelor gramaticale ale limbi
franceze în şcoala medie moldovenească / Min. învăţământului publ. al RSSM. Inst. de
cercetări şt. în domeniul şc. – Ch.: Lumina, 1972 . – 123 p. – Cu caractere chir.
1995
2. Prigorschi, M. Carte de citire la limba franceză pentru elevii claselor primare şi
gimnaziale. -- Chişinău, 1995. –137 p.
VOLUME ÎN COLABORARE CU ALŢI AUTORI
1971
3. Prigorschi, M. Le français en 5-eme classe / M. I. Prigorschi, C. Ia. Groisman, B. P.
Pşenicinicova. – Ch.: Lumina, 1971. – 175 p. – Cu caract. chir.
4.
5. Prigorschi, M. Unele indicaţii metodice la manualul de limbă franceză pentru clasa
5-a / C. Ia. Groisman, M. I. Prigorschi / Min. învăţământului publ. al RSSM. Inst.

de cercetări şt. în domeniul şc. – Chişinău, 1971. – 33 p. – Cu caract. chir.
1972
6. Prigorschi, M. Le francais en 5-eme classe: man. de lb. franceză pentru cl. a 5-a a
şc. medii / M. Prigorschi, C. Ia. Groisman, B.O. Pşenicinicova. – Ch.: Lumina,1972. –
175 p. – Cu caract. chir.
7. Prigorschi, M. Le francais en 6- eme classe / M. I. Prigorschi, C. Ia. Groisman. – Ch.:
Lumina,1972. – 171 p. – Cu caract. chir.
1973
7. Prigorschi, M. Le francais en 5-eme classe / M.I. Prigorschi, C.Ia. Groisman, B. P.
Pşenicinicova/ red. M. I. Prigorschi. – Ch.: Lumina, 1973. – 175 p.
8. Prigorschi, M. Le francais en 6-eme classe / M.I Prigorschi, C. Ia. Groisman; sub.
red. Prigorschi M. I. – Ed. a 2-a. – Ch.: Lumina, 1973. – 171 p. – Cu caract. chir.
1974
.Prigorschi, M. Le francais en 5-eme classe / M.I. Prigorscaia, C.Ia. Groisman,
B.P.Pşenicinicova . – Ed. a 4-a . – Ch.: Lumina, 1974. – 76 p. – Cu caract. chir.
9.
1975
10. Prigorschi, M. Le francais en 5-eme classe / M.I. Prigorschi, C.Ia. Groisman,
B. P. Pşenicinicova. – Ed. a 5-a . – Ch.: Lumina, 1975 . – 191 p. – Cu caract. chir.
11. Prigorschi, M. Le frančais en 5-eme classe / M.I. Prigorschi, C.Ia. Groisman,
B. P. Pşenicinicova. – Ed. a 6-a. – Ch.: Lumina, 1975. – l92 p. – Cu caract. chir.
12. Prigorschi, M. Limba franceză în clasa a 5-a: (indicaţii metodice pentru învăţători)/ M. I.
Prigorschi, C. Ia. Groisman, B. P. Pşenicinicova; sub red. M. I. Prigorschi. – Ch.:
Lumina, 1975. –111 p. – Cu caract. chir.
1976
13.Prigorschi, M. Le français en 6- eme classe / M. I. Prigorschi, C. Ia. Groisman; sub
red. M. I. Prigorschi . – Ed. a 5-a . – Ch.: Lumina, 1976. –192 p. – Cu caract. chir.
14. Prigorschi, M. Tabele fonetice la limba franceză: Indicaţii metodice / M. I.
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