
 

 
 

ZINAIDA BOLBOCEANU, Artistă a poporului 

Conferențiar universitar interimar (2011-prezent) 

 

Născută la 3 iulie 1959, în comuna Opaci, județul Căușeni  

 

Studii:  
Conservatorul de Stat din Moldova, studentă la catedra de folclor, secția canto-popular şi 

pedagogie (1986-1991); 

Colegiul Republican de Arte Plastice, studentă la catedra pictura şi pedagogie (1975-1980); 

Școala Republicană de Arte Plastice pentru copii (1970-1975); 

Școala primară din comuna Opaci (1966-1970). 

 

Activitate pedagogică:  

2011-prezent – Conferențiar universitar interimar la Catedra Muzică populară a AMTAP 

1999-2001 – Șef secție canto popular la Catedra de folclor a Academiei de Muzică, Teatru şi 

Arte Plastice, lector superior 

1991-1994 – lector la Catedra Folclor, Conservatorul de Stat din Moldova 

1984-1985 – cadru didactic, Grădinița de copii din comuna Cojușna, raionul Strășeni 

1981-1984 – cadru didactic, Școala raională de arte pentru copii din Briceni 

 

2007-prezent – pregătește şi lansează tinere talente care practică arta vocală populară. Participă şi 

câștigă primele locuri la diferite festivaluri de muzică populară pentru copii. 

 

Activitate artistică:  

 Solista corului popular de copii Ciocârlia conducător Eugeniu Mamot (1970-1979); 

 Taraful satului Colicăuți, r. Briceni (1980-1983) 

 Ansamblul folcloric Poienița din Cojușna, r. Strășeni (1984-1997), Concomitent – solistă 

a Ansamblul folcloric Mărțișor din Chișinău. 



 Ansamblul folcloric Țărăncuța de pe lângă catedra de folclor a Conservatorului de Stat 

din Moldova (1987-1994); 

 Debut la TV Moldova. Tinere talente (1987); 

 Concert solo la Filarmonica de Stat din Moldova (1989); 

 Solistă a orchestrei Busuioc Moldovenesc (1989-1997); 

 Concert solo la Conservatorul de Stat din Moldova. Sala Mare (1993); 

 Solistă la Teatrul Etnofolcloric Ion Creangă (1993-1995); 

 Grupul folcloric Ethnos, fondator şi director artistic (1995-2001); 

 Realizarea filmului muzical Ethnos la TVM (1996).  

 Colaborator științific la Muzeul Național de Etnografie şi Istorie Naturală (1997-2001); 

Film muzical la TVR1 (2000).  

 Membru activ al al Ligii culturale Balcania, Grecia. Recitaluri muzicale (2002-2004); 

 Solistă a ansamblului folcloric Busuiocul din Bacău, România (2006-2010); 

 Concert solo la sala Radio-Moldova (2007). 

 Participări în emisiuni la radio TV Moldova şi radio TV România. 

 Organizarea şi participarea la întruniri de creație cu publicul meloman din școli, instituții 

superioare de învățământ, întreprinderi, biblioteci din republică şi din străinătate. 

 Concert aniversar de 25 ani de activitate artistică la Filarmonică Națională din Chișinău 

(2011) 

 

 

Discografie:  

 Album audio Rapsozii Moldovei, Editat la Iaşi, 12 piese (1994); 

 CD - "Ia-mă-n brațe, dorule", editat Oltenia Star-Muzic, România, vol I (1997); 

 CD - "Ethnos, editat Oltenia", Star-Muzic, România, vol II (1998); 

 CD - "Ethnos", editat Casa de discuri Roton, România (2000); 

 CD - "Cine aude gura mea", editat Casa de Discuri Roton (2002); 

 CD - "Mi-a venit un dor de-acasă", Chișinău, editat de Etno muzic, seria Fonoteca de aur 

(2007). 

 

Turnee:  
Spectacole de muzică populara în Moldova, Ucraina, România, Iugoslavia, Germania, Belgia, 

Rusia, Grecia, Emiratele Unite (2009), Italia (2010).  

 

Premii :  

 Concurs Cântați cu noi, premiul 1 (1989); 

 Festivalul Colinda, premiul 1 (1989); 

 Festivalului republican al interpreților cântecului folcloric tradițional Tamara Ciobanu 

(ediţia I), Chișinău, premiul 2 (1989); 

 Festivalul-concurs internațional Rapsozii Moldovei, premiul mare (1992); 

 Festivalul-concurs internațional Meşterul Manole, premiul 1 (1993); 

 Festivalul-concurs internaţional de la Giurgiu, România Pe marginea Dunării, premiul 1 

(1993). 

 Festivalul concurs Miorița, Cornățel, România, Premiul Mare. 



 Premiul Ethnos al Fundației Culturale Ethnos din România pentru valorificare şi 

autenticitate (2000). 

 Membru  al Uniunii Muzicienilor din Moldova, (din 2000) 

 

Viața personală: 

Este căsătorită din 1979 cu Dumitru Bolboceanu, pictor - membru al Uniunii artiștilor 

plastici din Moldova. Are 3 copii: Tudor, Radu si Mihai.  
 


