Eugen DOGA
1 martie 1937, în satul Mocra, RASS Moldovenească (astăzi Rîbnița, Republica Moldova).

Studii:
1951-1955 - Școala de muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău
1955-1960 - Conservatorul de stat din Chișinău, clasa de violoncel a lui G. Hohlov
1960-1965 - Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu” din Chișinău, clasa de compoziție a
profesorului Solomon Lobel

Activitate profesională:
1974–1978 – studii de doctorat la Institutul de limbă şi literatură al Academiei de Ştiinţe a
RSSM;
1957-1962 - violoncelist în Orchestra Comitetului de Stat al R.S.S.M. pentru Televiziune și
Radiodifuziune
1962-1967 - profesor la Școala de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău
1967-1972 - membru al colegiului redacțional și de repertoriu al Ministerului Culturii al
RSS Moldovenești
1967 - debutează la studioul cinematografic Moldova-film, semnând muzica pentru
comedia „Se caută un paznic”.
A scris muzică la peste 200 de filme: „Nunta la palat”, „Singur în fața dragostei”, „Zece
ierni pe o vară”, „Explozie cu efect întârziat”, „Durata zilei”, „Casă pentru Serafim”, „Lăutarii”,
„Șatra”, „Gingașa și tandra mea fiară”, „Anna Pavlova”, „Patul lui Procust” etc.
A contribuit la dezvoltarea filmului de animație din republică, realizând coloana sonoră a
peliculelor „Capra cu trei iezi”, „Maria Mirabela” , serialul „Guguță” ș.a.
30 decembrie 1992 - membru titular al Academiei de Științe a Moldovei

Premii (selectiv):
1967 - Artist al Poporului din R.S.S.M.
1987 - Artist al Poporului din URSS
laureat al Premiului „Boris Glăvan” al Comsomolului din Moldova
1980 - laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M.

1986 laureat al Premiului de Stat al URSS
1972 – „Scoica de Argint” la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian pentru
muzica din filmul Lăutarii
1976 – „Scoica de Aur”, pentru coloana sonoră a filmului „Șatra”
1997 - decorat cu Ordinul Republicii
2000 - Ordinul Steaua României în grad de ofițer
2008 - Ordinul Pentru merite în fața Patriei (acordat de Rusia)
2008 - Ordinul Dinamo România în grad de Comandor
2008 - Medalia „Mihai Eminescu”
Medalia de Aur „Omul secolului XX”, SUA

