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SĂ NE PĂSTRĂM VERTICALITATEA ŞI ONESTITATEA 
MOŞTENITE DE LA STRĂBUNI 

 

 
 

Se spune că un popor poate avea un rol activ în civilizaţie doar după ce 
se constituie ca naţiune, producându-şi marele patrimoniu prin intermediul 
personalităţilor cât mai puternice şi mai originale. Or, adevăratele personalităţi 
se formează prin educaţie, prin formarea atitudinii faţă de propriul său popor, 
dar şi faţă de valorile universale, deoarece anume prin atitudinea faţă de lume, 
arătăm cine suntem. 

La etapa actuală, când societatea tranzitează o perioadă dificilă, există o 
singură cale de a o depăşi: ridicarea nivelului de cultură, luminarea poporului 
prin cunoaşterea adevărului ştiinţific, revenirea la valorile spirituale autentice, 
renaşterea adevăratei demnităţi naţionale, cunoaşterea, promovarea valorilor 
naţionale, înseamnă, de fapt, democratizarea societăţii noastre. 

Astăzi misiunea noastră e să studiem cu toţii pentru a ne edifica, să ne 
tratăm de indiferenţă şi lene spirituală, să ţinem cont de sufletul poporului 
care este singurul rezervor de fapte creatoare, să ne păstrăm verticalitatea şi 
onestitatea moştenită din strămoşi, promovând adevărul, frumosul, binele. Nu 
se poate face artă, politică şi meserie intelectuală fără vitejie, fără tenacitate şi 
inteligenţă. 

Se vorbeşte mult despre integrare europeană, integrare mondială. 
Accederea la valorile universale este posibilă doar prin păstrarea şi valorificarea 
specificului naţional. Nu poţi să iubeşti lumea, dacă nu-ţi iubeşti propriul popor, 
tradiţiile, obiceiurile, cultura. Or, după cum afirma Mihail Sadoveanu: „Ţara nu 
se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă 
… Nu înseamnă ură împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru … 
Munca cinstită, viaţa curată, iubirea de semeni, împlinirea datoriilor pe care le 
avem – adică faptele – acestea înseamnă patriotism, şi nu vorbe deşarte". 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău rămâne a fi 
una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ, o filă importantă a 
istoriei neamului nostru, deoarece a rămas fidelă aceloraşi principii. Nu ne 
putem asigura un viitor decât prin educarea tinerelor generaţii, care trebuie să 
ţină minte că prin nimic nu se vede mai complet şi mai perfect omul decât prin 
istorie, iar „ţara noastră suntem noi toţi şi ceva mai mult: este toată datoria 
teribilă care vine de la cei care au întemeiat-o", după cum afirma şi Nicolae 
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Iorga. Este mai mult decât un crez, este ceea de ce are nevoie societatea la 
etapa actuală pentru ce vor pleda în continuare profesorii şi studenţii noştri. 

Studierea şi punerea în valoare a efortului fiecărui profesor universitar în 
formarea generaţiilor de pedagogi este o faptă nobilă. Apreciem iniţiativa 
colegilor de la Facultatea de istorie şi geografie de a elabora şi a publica o 
culegere de studii dedicată evoluţiei carierelor universitare şi academice a 
profesorilor facultăţii de-al lungul istoriei sale şi contribuţia acestora în 
cercetarea şi promovarea valorilor naţionale şi universale. 

 
 

Nicolae Chicuş,  
doctor în istorie, profesor universitar, 

Rectorul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
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PRIMA FACULTATE DE ISTORIE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 

 
 

Facultatea de istorie de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă" are câteva perioade în activitatea sa. Prima începe la 23 august 1940, 
când CC al PCM ia decizia de a crea Institutul Pedagogic din Chişinău. Scopul 
principal al Institutului era pregătirea cadrelor didactice pentru treapta 
învăţământului preuniversitar, în special, din rândul populaţiei autohtone. 
Facultatea de istorie este una din cele constituite atunci, fiind prima Facultate 
de istorie din Republica Moldova. Primul ei decan a fost N. Chiricenco. În 
perioada 1941-1944 Instititul a fost evacuat la Buguruslan. În septembrie 1942 
la facultate învăţau 39 de studenţi, iar în 1943 - 74 de studenţi. În iunie 1944 a 
finalizat studiile prima promoţie a Facultăţii de istorie. Din 15 absolvenţi ai 
Institutului 13 persoane erau istorici.  

În anul 1944 Institutul Pedagogic a revenit la Chişinău. Între 1944 şi 1946 
decan al Facultăţii a fost numit Iachim Grosul, succedat de Andrei Gozun (1946-
1950). În anul 1951 ca rezultat al comasării, s-a format Facultatea de istorie şi 
filologie. În anii următori facultatea a avut succesiv câţiva decani: decan al 
facultăţii a fost numit A. Penzul, iar în ianuarie 1952, în legătură cu plecarea sa la 
studii, decan devine L. Neizvestnîh. La finele anului 1952 decan ajunge Vera 
Smelîh, iar din septembrie 1953 decan a fost numit Afanasie Repida, care a 
lucrat în acest post până la comasarea Institutului Pedagogic cu Universitatea 
de Stat din Moldova.  

Iniţial la Facultatea era o singură catedră - de istorie. În anul de studii 
1944-1945 au fost create trei catedre: de istorie a popoarelor URSS (şef al 
catedrei I. Grosul, doctor în istorie), de istorie universală (şef al catedrei N. 
Koroliov) şi de istorie a Moldovei (şef al catedrei N. Narţov). 

În conformitate cu ordinul Ministrului Învăţământului al RSSM din 17 
august 1955 Catedra de istorie a popoarelor URSS şi catedra de istorie universală 
au fost unite într-o singură unitate – catedra de istorie, şef de catedră este numit S. 
Afteniuc. Un an mai târziu, angajaţii facultăţii au elaborat şi au publicat pentru 
prima dată în republică o programă a cursului „Istoria Moldovei” pentru 
instituţiile de învăţământ superior ale republicii. 

Evenimentele ce urmează sunt dramatice pentru întregul Institut. 
Conform deciziei nr. 195 al CC al PCM şi a Ministerului Învăţământului din 
RSSM din 30 aprilie 1960, Institutul Pedagogic „Ion Creangă" este comasat cu 
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Universitatea de Stat din Chişinău. După redeschiderea Institutului în anul 
1967, abia în anul 1973 pe lângă Facultatea de filologie a fost deschisă secţia de 
istorie şi pedagogie şi recreată catedra de istorie universală. Iar, în 1976 a fost 
deschisă Facultatea de istorie şi pedagogie în frunte cu decanul Vasile 
Cojocaru şi creată catedra de teorie şi metodică a lucrului educativ condusă de 
An. Lucinschi.  

În următorul an decan este numit Vladimir Barbulat, care activează în 
această funcţie până în anul 1980. Ulterior, decani ai Facultăţii au fost: B. Vizer, 
Gh. Bîrcă, S. Custreabov, Eu. Certan, O. Stamatin.  

În 1980 Catedra de istorie universală este împărţită în două catedre: Istoria 
URSS (şef de catedră Stepanida Custreabova) şi istoria universală (şef de catedră 
Eugeniu Certan). Între anii 1978-1983 catedra de teorie şi metodică a lucrului 
educativ este dirijată de C. Stepachina, iar între anii 1983-1989 - de N. Cernomaz.  

Între 1983-1987 funcţia de decan al Facultăţii este exercitată de către       
M. Rotaru şi I. Buga, iar în perioada 1987-1990 conducerea Facultăţii revine 
Eleonorei Savin. 

Prodecani au fost Victor Beilecci, Nicolae Cernomaz, Gheorghe Postică, 
Eudochia Şveţ. 

Funcţia de şef al catedrei de istorie universală în perioada 1973-1991 a 
fost îndeplinită de: Nichita Chiricenco, Gheorghe Bîrcă, Eugeniu Certan, 
Valeria Cozma. La catedră au fost angajaţi mai mulţi profesori cu experienţă 
didactică şi ştiinţifică valoroasă. Iniţial din cadrul ei făceau parte: N. Chiricenco, 
Iu. Popovici, N. Tudoreanu, L. Feider, V. Beilecci, Gh. Căldare, I. Ţurcanu etc. În 
1978 catedra era compusă din: Iu. Popovici, N. Tudoreanu, L. Feider, V. Beilecci, 
S. Custreabov, Gh. Căldare, I. Ţurcanu, Ec. Stanciu. Iar în anul 1979 la catedră 
activau: şef Catedră - Gh. Bîrcă, prof. interimar B. Vizer, lector superior V. Beilecci, 
lector superior N. Tudoreanu, lectori Gh. Căldare, L. Feider, An. Galben,          
N. Chicuş. 

În anul 1980, când se reconstituie catedra de istorie a URSS, la catedra de 
istorie universală activează: şef catedră - Gh. Bîrcă, prof. interimar B. Vizer, 
conferenţiar interimar N. Tudoreanu, lectori superiori  Ec. Stanciu, S. Custreabov, 
Gh. Căldare, lectori V. Mîndîcanu, I. Nicolaescu, V. Ţvircun. În anii următori 
aici sunt angajaţi: I. Stăvilă, I. Varta, Au. Tverdohleb, I. Botnaru, N. Repina,  
Gh. Topor, S. Nazaria, V. Cavruc, Gh. Postică, Ed. Baidaus, An. Lisnic etc. 

Catedra i-a avut în calitate de şefi de catedră pe Stepanida Custreabov, 
Boris Vizer, Gheorghe Postică. Profesorii ce au activat aici în perioada 1981-
1990 au fost: Gh. Bîrcă, N. Chicuş, V. Cozma, L. Mogoreanu, N. Ciubotaru,     
N. Petrovschi, N. Tudorovici etc. Catedra a asigurat prezentarea cursului de 
istorie a URSS în toate perioadele istorice, Didactica Istoriei şi ştiinţelor sociale, 
precum şi a cursurilor şi seminarelor speciale şi facultative. Cu mult succes au 
condus profesorii catedrei practicile pedagogice ale studenţilor Facultăţii.  
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Catedra de teorie şi metodică a lucrului educativ a fost înfiinţată la 
propunerea dr. în pedagogie, conf. univ. Antonina Lucinschi. Conducerea 
catedrei a fost exercitată de către An. Lucinschi (1976-1978), Claudia Stepachina 
(1978-1984), Nicolae.Cernomaz (1984-1990), Au Pospai (1990-1991). La această 
catedră au activat: Maria Chiriac, Eudochia Şveţ, Liudmila Rogalencov, Aurelia 
Silvestru, Eugenia Iova, Ala Bondarenco, Petru Eftodiev, Leonida Coşciug,  
Ala Nauc. După absolvirea Facultăţii respective în anul 1981 rămân să activeze 
în calitate de lectori la această catedră Valentina Cevdar-Ursu şi Anna Bolucencov. 
În următorii ani catedra se completează cu profesorii Lilia Biniova, Valentina 
Samoilenco, Jeni Nastas, Lilia Pogolşa. 

La sfârşitul anilor '80 Facultatea de istorie şi pedagogie a Institutului 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă” a suportat schimbări radicale sub aspectul 
structurii, conţinutului, metodologiei predării etc. Astfel, prin decizia 
Consiliului Ştiinţific al Institutului Pedagogic de Stat din Chişinău din 23 iunie 
1988, se constituie Catedra de istorie a Moldovei şi arheologie. În argumentele 
aduse de Rectorul I. Borşevici se menţiona: „Deschiderea catedrei este condiţionată 
de necesitatea studierii profunde a istoriei ţinutului natal, sporirea interesului societăţii, 
inclusiv a tineretuui studios, faţă de cultura spirituală a poporului moldoveneasc, 
cerinţele privind realizarea problemei actuale privind pregătirea profesorilor de istorie 
pentru învăţământului din republică". 

În următorul an, 1989, la Facultate intervin alte modificări structurale. 
Prin Ordinul Rectorului din 17 martie 1989, catedra de istorie universală 
devine catedra de istorie modernă, catedra de istorie a URSS - catedra de istorie 
contemporană, iar catedra de istorie a Moldovei şi arheologie - catedra de Istorie 
antică şi medievală. 

În 1990 Consiliul Facultăţii de istorie şi pedagogie a propus trecerea la 
principiul problematic cronologic şi sistematizat în pregătirea cadrelor ciclului 
istoric. Astfel, au fost create catedrele: istoria antică şi medievală, istoria 
modernă, istoria contemporană. 

În anul 1990 denumirea Facultăţii de istorie şi pedagogie a fost modificată în 
Facultatea de istorie şi etnopedagogie, iar catedra de teorie şi metodică a lucrului 
educativ este redenumită în catedra de etnopedagogie şi educaţie, fiind condusă 
în perioada 1991-1992 de Ol. Luchianeţ, iar mai târziu de Eu. Şveţ şi Au. Pospai. 
Facultatea purcede la pregătirea nu doar a profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale, 
dar şi a specialiştilor în domeniul etnografiei.  

Desfiinţarea URSS şi crearea Republicii Moldova a influenţat direct 
asupra facultăţilor de istorie din ţară şi, nemijlocit, asupra Facultăţii de istorie 
şi etnopedagogie. În 1992 în cadrul Facultăţii au loc noi restructurări, este 
formată catedra de istoria românilor, iar catedrele de istorie modernă şi istorie 
contemporană au fost unite într-o singură catedră de istorie universală - şef 
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catedră V. Cozma. În acelaşi an, Nicolae Chicuş este numit în funcţia de decan 
al Facultăţii, iar Gheorghe Gonţa – şef al catedrei de istoria românilor.  

Nicolae Chicuş a fost decan al facultăţii în perioada 1992-2010. Facultatea 
a realizat un program variat de activităţi bazat pe noile tendinţe şi reforme ale 
învăţământului universitar.  

Va începe instruirea concomitentă la specialităţile duble: Istorie şi etnografie, 
Istorie şi istoria culturii, Istorie şi geografie, Istorie şi educaţie civică etc.  

Catedra de istorie universală este condusă în perioada 1997-2007 de către 
Nicolae Tudoreanu, iar din ianuarie 2007 şi până în 2015 de către Octavian 
Munteanu. 

Catedra de istoria românilor va fi dirijată din anul 1992 şi până în 2015 de 
către prof. univ. Gh. Gonţa. 

Catedra de etnopedagogie şi educaţie devine din anul 1996 catedra de 
etnografie şi istoria culturii, iar din anul 2005 - catedra de etnologie şi geografie. 
Din anul 1995 şi până în 2006 şeful catedrei de etnopedagogie şi educaţie, ulterior 
etnografie şi istoria culturii, este Jeni Nastas. Din anul 2006 şi până în prezent 
funcţia de şefă a acestei catedre este exercitată de Valentina Ursu. În luna mai 
2015 Senatul Univerităţii adoptă decizia de modificare a denumirii catedrei în 
catedra de geografie şi patrimoniu cultural. 

Din 2006 şi până în anul 2016 Prodecan al facultăţii a fost Au. Tverdohleb. 
Din noiembrie 2012 şi până în decembrie 2016 funcţia de decan a fost 

îndeplinită de Sergiu Musteaţă.  
În decembrie 2013 Senatul Universităţii adoptă modificarea denumirii 

Facultăţii în istorie şi geografie. 
Actualmente, Facultatea asigură formarea cadrelor didactice la treapta de 

licenţă în câteva programe: Istorie şi geografie, Istorie şi limbă engleză, 
Geografie şi istorie, Educaţie civică şi istorie - la învăţământ cu frecvenţă; 
Istorie, Geografie - învăţământ cu frecvenţă redusă. La treapta de master sunt 
oferite programele: Didactica disciplinelor istorice, Patrimoniu istoric şi turism 
cultural, Didactica educaţiei civice, Istorie europeană comparată. Totodată, 
Facultatea asigură programe de formare continuă şi recalificare pentru cadrele 
didactice la programele: Istorie, Educaţie civică, Geografie.  

Procesul didactic este realizat de profesorii angajaţi la două catedre: 
istorie şi ştiinţe sociale, geografie şi patrimoniu cultural.  

Catedra de istorie şi ştiinţe sociale a fost constituită prin comasarea 
catedrelor de istorie universală, istoria românilor şi catedra de ştiinţe filosofice 
şi economice. Ea este condusă de către conf. univ. Larisa Noroc. Aici activează 
conferenţiarii universitari S. Balan, V. Burlacu, El. Buzinschi, N. Chicuş, S. Chicu, 
N. Ciubotaru, An. Cuşco, D. Dumitru, M. Grosu, An. Lisnic, Oc. Munteanu,          
S. Musteaţă, I. Sava, L. Sava, C. Saviţchi, N. Sedîkin; lectorii universitari                 
G. Bodareu, V. Bolduma, S. Cataraga, S. Culea, Au. Tverdohleb. 
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Catedra de geografie şi patrimoniu cultural este formată din conf. univ. 
V. Ursu, J. Nastas, V. Maxim, Gh. Niculiţă; lectorii universitari: V. Samoilenco, 
V. Melinte, L. Ţîcu, Al. Gherman. 

Activitatea Facultăţii de istorie în toate perioadele de activitate este 
bogată în realizări academice şi educaţionale. Dovada acestei concluzii este 
calitatea specialiştilor pregătiţi de facultate, încadraţi cu mult succes în sistemul 
educaţional, academic, administrativ, diplomatic în Republica Moldova şi peste 
hotarele ei.  

Salutăm iniţiativa colegilor de facultate de a elabora şi a edita o culegere 
de studii, dedicată evoluţiei carierelor universitare şi academice a profesorilor 
facultăţii de-a lungul istoriei sale.  

 
 

Aurel TVERDOHLEB,  
decanul Facultăţii de istorie şi geografie 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 
 

Culegerea de studii „Profesori ai Facultăţii de Istorie a Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chișinău" este dedicată carierelor 

universitare a profesorilor primei Facultăţi de Istorie din ţara noastră în diverse 

perioade istorice. Intenţia profesorilor şi a absolvenţilor Facultăţii de Istorie a 

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău de a elabora o 

lucrare fundamentală despre cadrele didactice, care au activat la catedrele 

Facultăţii, de la înfiinţare până la etapa actuală, este importantă şi actuală. 

Universitatea Pedagogică din Chişinău este una dintre primele instituţii de 

învăţământ superior din Republica Moldova, unde pe parcursul deceniilor au 

muncit numeroşi profesori, datorită efortului cărora s-au format specialişti nu 

doar în domeniul istoriei şi pedagogiei, dar şi în cele ce ţin de ştiinţă, politică, 

diplomaţie, cultură, artă, administraţie etc.  

Volumul I al culegerii prezintă viaţa şi activitatea profesorilor primelor 

generaţii a Facultăţii. El cuprinde 30 de studii, scrise de 34 autori - în mare 

parte absolvenţi ai facultăţii.  

Toate articolele sunt elaborate prin depistarea, sistematizarea şi 

interpretarea unui număr bogat de surse: documente arhivistice, materiale 

publicate, surse istoriografice, imagini. Deosebit de importante sunt documentele 

din Arhiva UPS „Ion Creangă”, Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Arhiva 

Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, arhivele altor instituţii de 

învăţământ şi academice, arhivele curente ale catedrelor, presei, arhivele 

personale ale autorilor şi a protagoniştilor studiilor. Pentru prezentarea datelor 

referitoare la etapele de formare şi afirmare a profesorilor au fost analizate mai 

multe lucrări istoriografice dedicate istoriei învăţământului superior din URSS, 

RSSM şi Republica Moldova, a universităţilor, instituţiilor academice. 

Concomitent, autorii au realizat interviuri cu protagoniştii articolelor, s-au 

întâlnit cu membrii familiilor acestora.  

Articolele înserează date biografice, formarea profesională, începutul 

carierei universitare, activitatea didactică, cea ştiinţifică, activitatea managerială, 
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educaţională, o analiză a lucrărilor ştiinţifice şi didactico-metodice etc. În mai 

multe cazuri autorii au prezentat listele publicaţiilor profesorilor, ce 

completează informaţiile cunoscute până acum.  

Este valoroasă includerea în Culegere a fotografiilor, reproducţiilor 

lucrărilor, a documentelor, imaginilor de epocă, culese cu multă migală, 

prezentate şi comentate. Ele întregesc informaţiile cuprinse în texte şi permit 

crearea unui tablou integru despre fiecare profesor. 

Prezenta Culegere este prima lucrare, în care sunt integrate articole 

dedicate contribuţiei profesorilor Facultăţii de Istorie a UPS „Ion Creangă” în 

formarea cadrelor de istorici şi în promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul 

istoriei. Deşi absolvenţii şi actualii studenţi cunosc calităţile pe care le posedă 

profesorii facultăţii, este foarte important ca ele să fie ştiute de întreaga 

comunitate. Datele biografice, experienţa în domeniile în care au activat şi 

activează, etapele parcurse în activitatea profesională, cercetările didactice şi 

ştiinţifice, valorile şi ideile trebuie să fie cunoscute de comunitatea universitară 

şi academică. Sperăm ca lucrarea să fie interesantă diferitor categorii ale 

societăţii: absolvenţilor facultăţii, studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, 

precum şi tuturor celor interesaţi de istoria învăţământului superior din ţara 

noastră.  

Aducem sincere mulţumiri tuturor autorilor. Suntem recunoscători pentru 

efortul personal în selectarea informaţiilor, în interpretarea documentelor, în 

realizarea întâlnirilor cu protagoniştii articolelor, cu membrii familiilor lor. 

Mulţumim pentru documentele şi imagiile fotografice inedite. Considerăm că 

împreună am reuşit să facem o lucrare interesantă şi frumoasă. 

 
 

Valentina URSU,  
conf. univ. dr.,  coordonatorul volumului 
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VLADIMIR BARBULAT – UN REMARCABIL CONDUCĂTOR 
 

 
Valentina URSU 

 

 
 

ABSTRACT 
 

A memorable piece in the history of social-political life, education and 
science in the Republic of Moldova was written by the political man, the Dean 
and the head of the chair, Professor Vladimir Barbulat. Endowed with special 
managerial skills, pedagogical tact, perseverance and courage, he remained in 
the memory of students from the faculty of history of UPS "Ion Creanga" as a 
true teacher, mentor and leader. 

Keywords: didactic activity, scientific activity, management, 
professionalism, perseverance. 
 
Vladimir Barbulat s-a născut la 28 iulie 1929 în s. Bruşteni, raionul Dubăsari, 

într-o familie de ţărani. Studiile primare le face la şcoala de şapte ani din 
localitate, pe care o absolveşte în anul 1945. În acelaşi an se înscrie la secţia 
pregătitoare a Institutului de Învăţători (Institutul Pedagogic) din Chişinău. În 
perioada 1947-1951 studiază la facultatea de istorie a institutului, la absolvirea 
căreia primeşte calificarea – învăţător de istorie în şcoala medie1.  

Activitatea de muncă debutează cu funcţia de coordonator al grupului de 
lectori ai CC al Uniunii Leniniste Comuniste a Tineretului din Moldova (ULCT 
din Moldova), pe care o va îndeplini în perioada 1951-19532. Va fi, ulterior, 

                                                           
1
  Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f. 2a. 

2
  Ibidem. 
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şeful direcţiei tineretului studios al CC al ULCT din Moldova. Graţie activităţii 
prodigioase în aceste funcţii, în luna august 1953 este ales în calitate de secretar 
II al comitetului oraşenesc Chişinău al ULCT din Moldova. 

Însă interesul pentru ştiinţă îl orientează spre continuarea studiilor la 
aspirantură (doctorat). Susţine cu succes probele de admitere, şi, la începutul 
anului 1955, devine aspirant (doctorand) al Institutul Pedagogic „Ion Creangă" 
din Chişinău3. Concomitent cu studiile, profesează în calitate de asistent la 
catedra Bazele marxism-leninismului din cadrul aceluiaşi institut. 

După finisarea aspiranturii, în anul 1958, este angajat în funcţia de 
cercetător ştiinţific superior în cadrul Institutului de istorie a PCUS pe lângă CC al 
PC al Moldovei4. Aptitudinile manageriale pronunţate, spiritul organizator, 
colegialitatea sunt remarcate de către autorităţi şi, în anul 1963, este numit în 
funcţia de Director al acestui institut5.   

Va creşte pe scara ierarhică peste doar un an, fiind numit în calitate de şef 
al secţiei de propagandă şi agitaţie din cadrul CC al PC al Moldovei, un sector 
deosebit de important în structura sistemului politic sovietic. Va activa în acest 
rol timp de 4 ani.   

Activitatea profesională o continuă în funcţia de redactor-şef adjunct al 
Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti, unde competenţele ştiinţifice sunt pe 
deplin apreciate şi unde va munci în perioada 1967-19686.  

Va reveni la Alma Mater la începutul anului de studii 1968-1969, fiind 
desemnat în funcţia de şef al catedrei de istorie a PCUS şi filosofie prin decizia 
biroului CC al PCM din 02.09.19687. Se remarcă ca un bun conducător cu 
abilităţi manageriale şi iniţiativă. În referinţele semnate de Rectorul Institutului 
N. Chiricenco, adresate CC al PCM, Comitetului Orăşenesc Chişinău, 
Ministerului Învăţământului din RSSM, se menţionează că V. Barbulat 
dirijează cu iscusinţă activitatea întregului colectiv al catedrei în desfăşurarea 
procesului didactic. Se evidenţiază ca un bun pedagog, ce îmbină cu succes 
activitatea didactică cu cea ştiinţifică8. Va fi reales în funcţia de şef al catedrei 
prin decizia din 22 iunie 19749.  

Activităţile didactice ale dr. Vl. Barbulat s-au distins prin atitudine 
responsabilă faţă de cursurile prezentate, erudiţie, exigenţă. A prezentat cursul 
Istoria PCUS studenţilor facultăţii de istorie şi pedagogie, defectologie, pedagogie, 

                                                           
3
  Ibidem, f. .4 

4
  Ibidem, f. 5. 

5
  Ibidem. 

6
  Ibidem. 

7
  Aprobarea funcției de şef al catedrei de istorie a PCUS se făcea prin decizia CC al PCM. AOSPRM: 

F. 51, inv. 29, d. 19, f. 1. 
8
  Referință pentru şeful catedrei de istorie a PCUS şi comunismului ştiințific V. Barbulat. Arhiva UPS 

„Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f.. 11-14. 
9
  Extras din Ordinul Rectorului Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă", nr. 100-A din 4 iulie 

1974. Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f.. 29. 
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arte plastice şi design (secţia zi), precum şi studenţilor de la secţia cu frecvenţă 
redusă de la toate facultăţile. A perfecţionat continuu cursul, ţinând cont de noile 
publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice. A prezentat numeroase lecţii publice, a 
elaborat materiale didactice pentru desfăşurarea prelegerilor şi seminarelor.10 Un 
efort mare a fost depus de către Vl. Barbulat în desfăşurarea muncii individuale 
cu studenţii, în studierea documentelor primare şi a celor publicate de către 
aceştia, în elaborarea şi publicarea materialelor metodico-didactice etc.11. 

O pagină foarte importantă în istoria facultăţii de istorie a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă" o reprezintă activitatea conferenţiarului 
universitar Vladimir Barbulat în funcţia de Decan. A fost numit în această înaltă 
funcţie la 1 septembrie 1978 şi se află la cârma facultăţii până la 15 octombrie 
198012. 

 

 
 

O şedinţă a colectivului Facultăţii condusă de Decanul Vl. Barbulat (de la 
stânga la dreapta): B. Vizer, Vl. Barbulat, C. Stepachina, Gh. Bîrcă, 1978.  

Foto din arhiva Facultăţii. 
 

În această calitate a realizat o activitate rodnică cu studenţii şi colectivul 
pedagogic al facultăţii. A atras o mare atenţie muncii educative cu tinerii. A 
fost organizatorul şi susţinătorul numeroaselor manifestări educaţionale: 

                                                           
10

  Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940–2000. Coord. N. Banuh, red. şt. 

B. Vizer. Chişinău, 2000, 385 p. 
11

  Raportul privind activitatea conferențiarului universitar Vl. Barbulat în perioada iunie 1984 - 

septembrie 1989. Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f. 64-67. 
12

  V. Ursu. Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă" din 

Chişinău în sistemul educațional sovietic (1976-1991). În: O istorie multidimensională a carierelor 

universitare: instituții, rețele sociale, biografii. Ed. S. Musteață, Chişinău: ARC, 2017, pp. 226-227. 
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sărbători, concursuri, mitinguri, demonstraţii, activităţi de propagandă şi 
agitaţie, brigăzi de construcţie etc. Cu toată tenta ideologică şi politică a 
acestora, ele permiteau studenţilor şi profesorilor implicarea directă în viaţa 
socială, ofereau sentimentul contribuţiei personale în procesele de edificare a 
societăţii.  

 

 
 

Vl. Barbulat, alături de profesorii şi studenţii facultăţii, la o întâlnire cu 
delegaţii Festivalului Mondial al Tineretului şi Studenţilor, 1978.  

Foto din arhiva catedrei de geografie şi patrimoniu cultural 

 
Dr., conf. univ., V. Enachi, absolventa facultăţii de istorie şi pedagogie, 

promoţia anului 1980, îşi aminteşte: „Vl. Barbulat a reuşit să se implice activ în 
viaţa politică şi ştiinţifică a republicii noastre. A avut succese în cariera de partid. În 
calitate de conducător al facultăţii, a fost un bun administrator a unui colectiv destul 
de numeros şi dificil, pe alocuri. Vl. Barbulat a ştiut să formeze echipe competente, nu 
a complicat relaţiile dintre oameni, ci a posedat arta de a-i solidariza. Profesorul 
Barbulat a fost exigent şi sever. Funcţia sa i-a solicitat responsabilitate şi perseverenţă. 
Noi, studenţii de atunci, îl susţineam şi-l apreciam. Adunările facultăţii, pe care le ţin 
minte, uneori, prin luările de cuvânt, deviau de la subiect, dar intervenţia decanului 
era promptă şi corectă. Era o persoană competentă şi onestă. Se impunea prin 
cunoştinţe vaste, pot să spun că era „un om dintr-o bucată‖. A fost un adversar al 
faptelor necugetate şi a vorbelor agresive şi negândite"13. 

 

                                                           
13

  Interviu cu V. Enachi, realizat de V. Ursu la 1 august 2017, Chişinău. 
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Decanul Vl. Barbulat, alături de C. Stepachina - Şefa catedrei teorie şi 
metodică a muncii educative, la o şedinţă a studenţilor şi profesorilor, 1978. 

Foto din arhiva catedrei de geografie şi patrimoniu cultural 

 
Vl. Barbulat a întreprins a vastă activitate ştiinţifică. În calitate de savant 

a studiat procesele sociale din republica noastră, s-a manifestat plenar, anume 
în studierea problemelor clasei muncitoare14. Deşi a plătit tributul timpului, 
utilizând fraze şi concepte azi depăşite, Vl. Barbulat a valorificat şi a definit 
numeroase noţiuni şi fapte importante pentru istoria ţării noastre. 

Este coautorul mai multor volume enciclopedice, culegeri, articole 
ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei, lucrări didactice. A organizat un număr 
impunător de conferinţe ştiinţifice. A fost conducător al lucrărilor ştiinţifice 
studenţeşti, prezentate la mai multe conferinţe şi concursuri republicane şi 
unionale. Bunăoară, Vl. Barbulat a dirijat elaborarea lucrării ştiinţifice a 
studentei Panico Svetlana pe tema „Participarea Comsomolului din RSSM în 
construcţia socialistă şi dezvoltarea economiei şi culturii republicii". Această 
comunicare a fost prezentată la Concursul republican al lucrărilor ştiinţifice 
studenţeşti în domeniul ştiinţelor sociale, în anul 1982 şi distinsă cu Diploma 
de gradul I. O altă lucrare foarte înalt apreciată de către autorităţii a fost cea 
elaborată de studentul Gorodinski A., cu tema „Activitatea PC al Moldovei în 
dezvoltarea industriei constructoare de maşini în anii cincinalului". Studiul a 

                                                           
14

  Очерки истории Коммунистической Партии Молдавии (coautor şi redactor-coordonator). 

Кишинѐв: Картя Молдовеняскэ, 1964, 34 п. л.; Очерки истории Коммунистической Партии 

Молдавии. Ediția a II-a revăzută şi adăugită (coautor şi redactor-coordonator). Кишинѐв: Картя 

Молдовеняскэ, 1967, 32 п. л.; Развитие рабочего класса Молдавской ССР (1945-1955 гг.). 

Монография, Кишинѐв: Картя Молдовеняскэ, 1970, 10 п. л.; Рабочий класс Советской Молдавии 

(в соавторстве), Кишинѐв: Картя Молдовеняскэ, 1974, 3 п. л. и др. 
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participat la Concursul republican al lucrărilor studenţeşti în domeniul ştiinţelor 
sociale, dedicat aniversării de 60 ani de la formarea URSS şi a primit Diploma de 
gradul I şi recomandare la concursul unional15. Graţie succeselor studenţilor 
conduşi de Vl. Barbulat, catedra şi facultatea au fost menţionate cu Diplome de 
gradul I şi premii. 

În perioada 1 februarie 1982 – 30 iunie 1982 a beneficiat de un stagiu de 
formare continuă în cadrul Institutului de perfecţionare a profesorilor 
disciplinelor socio-umanistice a Universităţii de Stat din Leningrad16. Succesele 
obţinute pe parcursul acestuia sunt apreciate de către administraţia Institutului 
printr-o scrisoare de mulţumire17. A urmat şi stagiul de formare continuă la 
Institutul de Istorie a PCUS, în anul 1989. 

A îndeplinit multiple funcţii obşteşti. A fost membru al colegiului de 
redacţie a Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti, şeful secţiei de lectori ai CC al 
PCM, secretar al organizaţiei de partid al Institutului, conducător de sector din 
cadrul Consiliului Ştiinţific Republican pentru coordonarea activităţilor de 
cercetare ştiinţifică în istoria PCUS, membru pentru acordarea Premiilor de Stat a 
RSSM18. 

În ultima perioadă a vieţii a activat în calitate de conferenţiar universitar 
la Catedra de istorie a PCUS, ulterior la catedra de istorie contemporană. Iar 
începând cu anul 1992 şi până la sfârşitul vieţii a fost conferenţiar universitar la 
catedra de istorie a românilor.  

Pe tot parcursul activităţii în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă", Vl. Barbulat s-a bucurat de autoritate şi respect binemeritat în 
rândurile studenţilor şi cadrelor didactice. Prof. univ. M. Rotaru, conf. univ.    
Gh. Nantoi şi A. Garaz, apreciind activitatea dlui Vl. Barbulat, au menţionat 
atitudinea foarte responsabilă faţă de îndatoririle funcţionale, perfecţionarea 
continuă a calităţii, nivelul înalt al activităţilor ştiinţifico-didactice şi metodice19. 
Conf. univ. V. Mireniuc a remarcat faptul că prof. Vl. Barbulat are o bogată 
experienţă pedagogică, lecţiile teoretice şi practice le desfăşoară neordinar, este 

                                                           
15

  Raportul privind activitatea conferențiarului universitar Vl. Barbulat în perioada iunie 1979 - iunie 

1984. Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f. 58. 
16

  Arhiva UPS "Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f. 51. 
17

  Scrisoare de mulțumire adresată Rectorului IPS Ion Creangă I. Borşevici şi secretarului organizației 

de partid a Institutului M. Surovțeva, Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f. 52. 
18

  Referință pentru şeful catedrei Istoria PCUS, conf. univ. Vl. Barbulat din 16 aprilie 1976, semnată de 

Rectorul Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă" I. Borşevici, secretarul biroul de partid M. 

Calinionoc şi preşedintele comitetului sindical A. Ghinsari, Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 

5PS, d. 973, f. 31-32. 
19

  Extras din procesul verbal nr. 15 al şedinței catedrei de istorie a PCUS a Institutului Pedagogic de 

Stat „Ion Creangă"  din 5 iunie 1979, Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f. 43-44. 
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un excelent metodist, acordă ajutor tinerilor profesori20. Prof. Ion Dulschi a 
evidenţiat faptul că dl Vl. Barbulat motivează studenţii pentru lecţii, manifestă 
creativitate şi spirit analitic în prezentarea cursurilor21. 

Activităţile didactice, ştiinţifice şi manageriale ale dlui Vl. Barbulat au fost 
apreciate prin diplome şi scrisori de recunoştinţă22. Pentru merite deosebite în 
activitatea didactică şi socială, a fost decorat cu Ordinul „Insigna de Onoare" 
(1960)23, medalia „Pentru munca remarcabilă" (1970)24, insigna „Pentru succese 
deosebite în muncă" în domeniul învăţământului superior din RSSM, medalia 
„Veteran al Muncii" (1984)25, insigna „Eminent al învăţământului public din 
RSSM"26 (1990). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

  Extras din procesul verbal nr. 2 al şedinței catedrei de istorie a PCUS din 18 septembrie 1989,  Arhiva 

UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f. 68-69. 
21

  Ibidem. 
22

  Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973. 
23

  Arhiva UPS „Ion Creangă", F. 1, inv. 5PS, d. 973, f. 2a. 
24

  Ibidem. 
25

  Ibidem. 
26

  Ibidem. 
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DRAGOSTEA DE VIAŢĂ ŞI ADEVĂR L-AU GHIDAT  
PE TOT PARCURSUL VIEŢII. GHEORGHE BÎRCĂ  

 

 
Mariana S. ŢĂRANU 

  

 
 

ABSTRACT 
 

Gheorghe Bîrcă, associate professor, worked in two distinct epochs: the 
Soviet era, dominated by communist ideology and the era of transition from 
totalitarianism to a society based on free expression. Throughout his life, the 
exigency and self-giving were the dominant features of his personality. Man and 
researcher Gh. Bîrcă has conducted fundamental studies of national history that 
have been valuable at the moment but have also laid the basis for further research. 

Keywords: teacher, education, university lecturer, Pedagogical University, 
national history 

 
Gheorghe Bîrcă (26.IV.1934, Chişinău, România – 4.X.1998, Chişinău, 

Republica Moldova). La 26 aprilie 1934, în sectorul Buiucani al municipiului 
Chişinău, România, s-a născut Gheorghe Bîrcă – viitorul istoric, dascăl prin 
vocaţie, Om de o rară cumsecădenie. Părinţii săi erau muncitori, oameni cu 
verticalitate, care au reuşit să cultive, şi la tânărul Gheorghe, dragostea faţă de 
muncă, îndeosebi – faţă de munca intelectuală.  

În anul 1941 Gheorghe Bîrcă merge în clasa întâi. În primii trei ani de 
studii are norocul să facă şcoală românească. Schimbările politice ale timpului, 
inclusiv, reocuparea Basarabiei de către autorităţile sovietice, îşi pun pecetea 
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asupra destinului tuturor, inclusiv, ale copilului Gheorghe Bîrcă, care, începând 
cu clasa a patra este nevoit să accepte şi să se încadreze în noile realităţi sociale. 

Foametea organizată, deportările apropiaţilor ş.a. pun în faţa adolescentului 
mai multe semne de întrebare, tocmai de aceea decide să găsească răspuns la 
toatea aceste întrebări la facultatea de istorie. În anul 1951, după absolvirea şcolii 
medii, se înscrie la facultatea de Istorie şi filologie a Universităţii de Stat din 
Moldova. Patru ani mai târziu, în 1956, absolveşte cu brio facultatea aleasă, 
obţinând calificativul de învăţător de istorie pentru şcoala medie, diploma nr. 
02789927.  

Pentru a aprecia corect personalitatea lui Gheorghe Bîrcă, trebuie de 
menţionat că Domnia sa a activat în două epoci distincte – epoca sovietică, 
dominată de ideologia comunistă şi epoca de trecere de la totalitarism la o 
societate bazată pe libera exprimare.   

Vocaţia înnăscută de cercetător, setea de cunoaştere, dar şi dragostea faţă 
de locurile natale îl motivează şi îl determină ca, după absolvirea facultăţii, să se 
angajeze în domeniul cercetării. În primul an după absolvire se regăseşte în 
funcţia de colaborator ştiinţific inferior la Arhiva Naţională a RSSM. Un an mai 
târziu, în octombrie 1957, se transferă la Institutul de Istorie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, unde activează până în anul 1968. Iniţial era laborant, după 
care, laborant superior, iar din noiembrie 1962 – colaborator ştiinţific inferior. 
Între timp, în decembrie 1962 se înscrie la doctorat la aceiaşi instituţie28.   

Din anul 1963 devine membru al Partidului Comunist al URSS.  
Tenacitatea, dar şi responsabilitatea de care a dat dovadă pe tot parcursul 

vieţii tânărul cercetăror Gheorghe Bîrcă, l-au motivat, şi, la 10 aprilie 1968, 
susţine teza de doctor în ştiinţe istorice cu tema: „Pregătirea cadrelor de 
calificare medie şi superioară în RSSM în perioada construcţiei socialiste (1940-
1958)”29. La fel ca şi toţi colegii de generaţie, tânărul doctor în istorie, în lucrarea 
sa, plăteşte tribut regimului comunist, dar totuşi, teza sa se remarcă printr-o 
vastitate de materiale factologice inedite şi date statistice care scot în evidenţă 
transformările cantitative în perioada vizată.  

În primul an după susţinerea tezei de doctor, începând cu 1 septembrie 
1968, se transferă la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, unde este 
angajat în calitate de lector superior la Catedra de Istorie a PCUS şi comunismului 
ştiinţific.  

În noua sa postură – cea de cadru didactic – se încadrează plenar, cu dăruire 
de sine şi devotament – se pregăteşte pentru orele de curs, dragostea pentru 
studenţi şi-o manifestă permanent, iar studenţii îl răplătesc cu aceelaşi respect şi 
recunoştinţă.  

                                                           
27

  Fişa personală în Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981, f. 2.  
28

  Autobiografie în Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981, f. 4.  
29

  Certificat eliberat de Universitatea de Stat din Moldova. Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981, f. 8. 
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În afara orelor de curs, periodic, conform necesităţilor, merge prin satele 
Moldovei şi prezintă diferite lecţii de agitaţie politică, în faţa localnicilor. 
Caracteristica eliberată de administraţia Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, la 
8 aprilie 1970, denotă că dl Gheorghe Bîrcă „În toată această perioadă s-a afirmat 
ca o persoană conştiincioasă şi exemplară. Bîrcă Gh. participă la munca 
obştească, prezintă lecţii în faţa muncitorilor din întreaga republică”30.  

Profesionalismul, capacitatea de a lucra în echipă şi voinţa de a-şi asuma 
responsabilitatea – toate au determinat administraţia 
Institutului Pedagogic „Ion Creangă” să-l promoveze 
într-o funcţie de conducere şi, începând cu 1 octombrie 
1970, doctorul în istorie Gheorghe Bîrcă este numit 
prorector la secţia cu frecvenţă redusă. Această funcţie a 
exercitat-o cu dăruire de sine şi corectitudine până în anul 
1977. Domnia sa a contribuit mult la perfecţionarea 
procesului instructiv-educativ şi la îmbunătăţirea calităţii 
specialiştilor31.   

Între timp, prin hotărârea Ministerului 
Învăţământului mediu şi superior al URSS, Comisia 
Superioară de Atestare de la Moscova, la 7 februarie 1973, 
se confirmă hotărârea Comisiei de Atestare republicane 
din 25 octombrie 1972, de conferire lui Gheorghe Bîrcă a 
gradului didactic de conferenţiar universitar la catedra de 
Istorie a PCUS şi comunismului ştiinţific a Institutului 
Pedagogic de stat „Ion Creangă” din Chişinău32.   

Funcţia administrativă, orele de curs nu-l împiedică, 
ci, dimpotrivă, îl stimulează pe doctorul în istorie 
Gheorghe Bîrcă să continuie activitatea de cercetare. În 
perioada vizată publică primele sale monografii: în anul 
1971 „Intelectualitatea Moldovei sovietice”, lucrarea apare 
în variantă rusă, iar în 1973, monografia „Nivelul 
bunăstării şi culturii oamenilor muncii din Moldova la 
etapa actuală”, în limba română33. Ambele monografii au 
impactul scontat, reuşind să completeze golul 
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  Caracteristica lectorului superior al Catedrei de Istorie a PCUS şi comunismului ştiințific. În:  Arhiva 

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981, f. 11.  
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  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940–2000, Coordonator Nicolae 

Banuh, Chişinău, 2000, p. 118.  
32

  Certificatul de docent eliberat de Ministerul Învățământului Superior şi Mediu Special la 7 februarie 

1973. În: Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981 , f. 9.  
33

  Caracteristica prorectorului secției cu frecvență redusă a Institutului Pedagogic din Chiținău, 

candidatul în ştiințe istorice Gheorghe Bârcă. În: Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981, f. 16.  
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istoriografic ce ţine de cercetarea tematicii formării intelectualităţii în RSSM în 
perioada imediată terminării războiului sovieto-german şi rolul acesteia în societate.  

Fiind antrenat în diferite activităţi sociale, Gheorghe Bîrcă participă la mai 
multe emisiuni televizate şi radiofonice. Publică multiple materiale în mass-media 
timpului, iar articolele sale, „Învăţătorul poporului” şi „Intelectualitatea Moldovei 
sovietice”, au fost menţionate la Concursul unional printre cele mai bune lucrări 
de popularizare a ştiinţei34.  

Fiind atras mai mult de activitatea didactică, Gheorghe Bîrcă renunţă la 
funcţia administrativă pe care o deţinea, şi, în luna august 1977, este numit şef la 
catedra Istorie universală35. Un an mai târziu se transferă la catedra Istoria URSS, 
ocupă funcţia de conferenţiar universitar la catedră şi predă cursul „Istoria URSS” 
(epoca socialistă). Alături de colegii săi de catedră: Stepanida Custreabov, Boris 
Vizer, Iacob Copanschii, Ecaterina Stanciu, Virgil Mândâcanu, Natalia Repina, 
Nicolae Tudoreanu, Nina Tudorovici, Victor Ţvircun, Gheorghe Topor, Valeria 
Cozma ş.a.36, Gheorghe Bîrcă îşi continuă activitatea de cercetare, cu corectitudine 
se pregăteşte şi predă cursul încredinţat37. Rămâne fidel activităţii de cercetare şi 
pregăreşte pentru publicare monografia: „Pregătirea cadrelor de calificare medie 
şi înaltă în RSS Moldovenească”, în volum de 9,2 c.a.38 

În anii '90 ai secolului XX Gheorghe Bîrcă se include în cercurile intelectuale 
care au direcţionat pulsul societăţii spre restructurarea ştiinţei şi învăţământului 
în Republica Moldova. Participă activ la mişcarea de eliberare naţională, înţelege 
responsabilitatea momentului şi se include plenar în restabilirea adevărului 
ştiinţific.  

În baza deciziei Rectorului Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, la 29 
aprilie 1992 Gheorghe Bîrcă este numit şef-interimar al catedrei de Istorie 
contemporană39. Câteva luni mai târziu, în baza hotărârii Consiliului Facultăţii 
de istorie şi etnopedagogie al Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din 6 iulie 
1992, „Despre restructurarea catedrelor de profil ale Facultăţii de istorie şi 
etnopedagogie”, Catedra de istorie universală modernă se comasează cu 
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 Ibidem.  
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  Caracteristica docentului Catedrei de Istoria URSS a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă‖ 

Bîrcă Gheorghe Iovovici. În: Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, 

dos. 981, f. 53.  
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  V. Ursu. Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat "Ion Creangă" din 

Chişinău în sistemul educațional sovietic (1976-1991). În: O istorie multidimensională a carierelor 

universitare: instituții, rețele sociale, biografii, Chişinău: ARC, 2017, pp. 227-228. 
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  Extras din procesul verbal nr. 3 al şedinței Catedrei „Istoria URSS‖ din 9 octombrie 1981: În: Arhiva 

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981, f. 60.  
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  Darea de seamă anuală (20 octombrie 1980 – 20 octombrie 1981) a colaboratorului ştiințific superior 

Bîrca Gh. În: Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981, f. 61.  
39

  Cerere de numire a lui Gh. Bîrcă în funcția de şef-interimar de catedră. În: Arhiva Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, F. 1, inv. 5PS, dos. 981, f. 87.  
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Catedra istorie universală contemporană, formându-se Catedra de Istorie 
universală modernă şi contemporană şi, respectiv, Gheorghe Bîrcă devine 
membru al nou-createi catedre40. În acelaşi an, luând la bază propunerea 
catedrei, Senatul Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” confirmă alegerea 
dlui Gheorghe Bîrcă, prin concurs, în funcţie de conferenţiar universitar la 
catedra istorie modernă şi contemporană41.  

Schimbările cantitative şi calitative din viaţa politică şi socială îi oferă şansa 
conferenţiarului universitar Gheorghe Bîrcă să aducă în aulele studenţeşti adevărul 
ştiinţific, să predea generaţiilor tinere istoria fără clişee, prin prisma valorilor 
general-umane. Alături de colegii de la catedră: Valeria Cozma, Stepanida 
Custreabov, Victor Ţvircun, Natalia Repina, Sergiu Nazaria, Gheorghe Topor, 
Vladimir Mănescu, Aurel Tverdohlev, Eugeniu Certan, purcede la modificarea 
conţinutului disciplinelor predate, actualizarea acestora, dar şi predarea în 
corespundere cu normele didactice într-o societate bazată pe o pluraliitate de opinii.  

După cum este firesc, noile tendinţe ale timpului impun revederea 
Curriculei universitare, conferenţiarul Gheorghe Bîrcă urmează să predea o 
disciplină fundamentală pentru studenţii facultăţii de istorie – Istoria 
contemporană a ţărilor Europei de Vest şi Americii. Experienţa pedagogică, 
pregătirea solidă, capacitatea de a analiza multiaspectual informaţia, dar şi 
dorinţa de a preda critic materia de studii – toate acestea au contribuit la 
elaborarea unui text de lecţii original, accesibil şi util pentru studenţi.   

Cunoscând istoriografia sovietică, care, la moment, monopoliza spaţiul 
informaţional al Republicii Moldova, conferenţiarul universitar Gheorghe 
Bîrcă se încadrează în cercetarea problemelor interzise în perioada ocupaţiei 
sovietice. Fără prea multe ezitări, aprobă, la una din şedinţele Catedrei, tema de 
cercetare: „Învăţământul din Basarabia în perioada interbelică (1918-1940)”. De 
asemenea, revine la o temă apropiată sufletului, şi anume: „Istoria Universităţii 
Pedagogice „Ion Creangă”42. Aceste teme au fost în vizorul cercetătorului 
Gheorghe Bîrcă constant. Pe parcurs a publicat articole în reviste de 
popularizare, unele teze le-a expus la Conferinţe naţionale sau internaţionale, 
dar, spre regret, majoritatea materialelor colectate aşa şi nu au fost publicate, 
rămânând în arhiva autorului.  
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  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940–2000, Coordonator Nicolae 

Banuh, Chişinău, 2000, p. 194.  
41

   Extras din ordinul nr. 71 din 16 iulie 1992 de a-l confirma pe Gh. Bîrcă în funcția de docent la Catedra 
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Pentru a suplini lipsa lucrărilor ce ţin de istoria contemporană a Ţărilor 
Europei de Est, în colaborare cu colegul de catedră, doctorul în istorie, Gheorghe 
Căldare, a elaborat o lucrare metodică, de pionerat, pentru perioada respectivă – 
Planurile seminarelor la cursul „Istoria Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
(în perioada sovietică), în volum de 4,75 c.a.  

Împreună cu colegii de catedră, Gheorghe Bîrcă participă la elaborarea 
programei la Istoria modernă şi contemporană pentru candidaţii la admitere la 
facultatea de istorie, publicată în revista „Cugetul”, 1993, nr. 2. 

Conferenţiarul Gheorghe Bîrcă a atras, în munca de cercetare, studenţii 
interesaţi, propunându-le şi ajutându-i să scrie teze de licenţă şi teze de curs la 
nivelul cerinţelor timpului. Sub conducerea Domniei sale, anual, 3-5 studenţi 
participau la Conferinţa ştiinţifică studenţească, unde prezentau diferite aspecte 
ale subiectului cercetat.  

Experienţa sa pedagogică, unele aspecte metodologice, dl Gheorghe Bîrcă 
le-a împărtăşit studenţilor în timpul practicii pedagogice. Anual conducea 
stagiul pedagogic a 10-12 studenţi. 

De asemenea, era preocupat şi de pregătirea metodică a tinerilor colegi de la 
catedră, tocmai de aceea periodic organiza lecţii publice, la care îi invita să participe.   

Recunoaşterea şi aprecierea muncii conferenţiarului Gheorghe Bîrcă de 
către colegii de catedră o denotă, inclusiv, lectura procesului verbal al şedinţei 
catedrei de istorie universală modernă şi contemporană din 25 iunie 1993, 
unde, pe ordinea de zi, figura şi subiectul: Cu privire la rezultatele concursului 
pentru suplinirea postului vacant de conferenţiar universitar la catedra istorie 
universală modernă şi contemporană, anunţat la 8 mai 1993. În cadrul respectivei 
şedinţe, colegii au dat apreciere înaltă activităţii conferenţiarului Gheorghe 
Bîrcă. Lectorul superior Natalia Repina menţiona: „Lucrez cu dl Bîrcă din anul 
1981, adică de când a venit la facultate. Îl cunosc ca pe un profesor care are o atitudine 
conştiincioasă faţă de cursurile sale, are relaţii de bună-credinţă cu colegii şi studenţii. 
Cunosc bine activitatea dlui Bîrcă ca metodist. Domnia sa atribuie foarte mare atenţie 
muncii cu studenţii, este atent cu studenţii şi întotdeauna apără interesele acestora. A 
elaborat un curs nou, care este cu interes însuşit de către studenţi.‖ La aceeaşi 
şedinţă, şefa catedrei, conferenţiar universitar, Valeria Cozma, a menţionat că 
dnul Gh. Bîrcă este veteranul Universităţii şi al catedrei. Domnia sa a acumulat o 
mare experienţă de muncă, pe care o foloseşte din plin în activitatea pedagogică. 
A elaborat, în ultimul timp, un nou curs de lecţii şi a alcătuit planurile 
seminarelor. A participat activ la elaborarea programei la Istoria modernă şi 
contemporană, pentru examenele de admitere, se ocupă cu munca de cercetare. 
La aceeaşi şedinţă, conferenţiarul Victor Ţvircun a atras atenţie că dl Bîrcă, în 
decursul ultimilor cinci ani, a lucrat intens asupra cursurilor normative. Domnia 
sa a elaborat un curs nou şi foarte complicat, aşa cum este Istoria contemporană a 
CSI. În ultimii doi ani, a pregătit cursul de lecţii la Istoria contemporană a ţărilor 
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Europei şi Americii. Dl Bîrcă, activ şi fructuos lucrează cu studenţii. Sub 
conducerea sa, în fiecare an, se susţin lucrările de diplomă. Dumnealui a făcut 
mult şi face pentru menţinerea la catedră a atmosferei de creaţie, este stimat 
atât de colegi, cât şi de studenţi43.  

 

 
 

Gh. Bîrcă împreună cu profesorii Facultăţii la întâlnirea cu absolvenţii, 1996. 
Foto I. Topală. 

 

Conferenţiarul Gheorghe Bîrcă avea legături permanente cu colegii istorici, 
atât din Republica Moldova, cât şi din România. În perioada 24 martie – 24 aprilie 
1997 merge la o stagiere la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi44.  

În realizarea activităţii profesionale a fost susţinut constant de familie. 
Împreună cu soţia a educat două fiice.   

Spre regretul nostru, al tuturor, viaţa biologică a conferenţiarului universitar 
Gheorghe Bîrcă se termină mult prea devreme şi total neaşteptat. La 4 octombrie 
1998, la doar 64 de ani, în plin proces de creaţie, se stinge din viaţă.  

PS! Subsemnata, Mariana S. Ţăranu, sunt mândră că am fost studenta dlui 
Gheorghe Bîrcă şi sunt onorată să fiu unul dintre discipolii Domniei sale. Îi sunt 
profund recunoscătoare pentru tot ce a făcut pentru noi, studenţii. Exigenţa şi 
dăruirea de sine au fost doar câteva dintre calităţile Omului şi cercetătorului   
Gh. Bîrcă, pe care le-am apreciat la moment şi care m-au ghidat în timp.  
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GHEORGHE CALMOI: CU PASIUNEA DE PEDAGOG NEDESPĂRŢIT 

 

 
Ion DULSCHI  

 

 
 

ABSTRACT 
  

Gheorghe Calmoi was born on 15 July, 1939 in the village of Chircani, in a 
households family. Student life and his thirst for knowledge have made him 
increasingly interested in the profession of teacher. Gheorghe Calmoi has long 
decided to embrace the teaching profession. He often imagines how he comes out 
to the students and speaks with much inspiration about the heroes in history and 
literature. The pedagogical school, the activity as a teacher, the military service 
left a deep impression on the way of life of student Gheorghe Calmoi. Assiduity, 
insistence and principality are just some of the character traits they have shaped 
and guided at any time, wherever they may have been. 

For work and active participation in public life Mr. Calmoi was mentioned 
with medals and diplomas from the state and republican state organs. In the 
scientific and methodical activity, Mr. Calmoi has come up with several scientific 
and scientific-methodical articles useful today for the students. 

Keywords: researcher, professor, historian, science, lecturer 
 
Gheorghe Calmoi s-a născut la 15 iulie 1939 în satul Chircani, actualul 

raion Cahul, în familia lui Pavel şi Pelaghea Calmoi, oameni gospodari, fiind al 
3-lea copil din cei 9 copii ai familiei. 
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În anul 1946, ca şi toţi semenii săi care au atins vîrsta de şcolarizare, a păşit 
pragul şcolii primare din satul de baştină, iar începând cu anul 1950 a mers în 
ciclul următor, la şcoala de 7 ani din satul vecin, pe care a absolvit-o în 1954. 

Viaţa de elev şi setea de cunoştinţe l-au făcut să manifeste tot mai mult 
interes faţă de profesia de învăţător. Cînd se finisa ora, nu se grăbea să părăsească 
clasa, ci venea cu o listă întreagă de întrebări la învăţător şi până nu obţinea un 
răspuns nu-l lăsa să plece. Ajungând la finele studiilor medii incomplete, urma să 
decidă privitor la calea sa în viaţă. Nu a stat mult pe gînduri, deoarece demult a 
hotărît să îmbrăţişeze meseria de pedagog. De multe ori îşi imagina cum iese în 
faţa elevilor şi le vorbeşte cu multă inspiraţie despre eroii din istorie şi literatură.  

Primul pas spre realizarea visului copilăriei a fost înscrierea la şcoala 
pedagogică din oraşul Cahul. Dragostea de viitoarea profesie se făcea şi mai mare 
când se aprofunda în oceanul infinit al cunoştinţelor şi pescuia cele mai splendide 
perle, care l-au ajutat mult, ulterior, în activitatea de pedagog, dar şi în alte situaţii 
îi veneau adesea în ajutor, pentru înnobilarea comunicării cu exemple vii din 
istorie, cultură şi artă. 

De nediscris sunt emoţiile pe care le-a trăit atunci când a mers în excursie la 
Leningrad, cum se numea pe atunci or. Sankt Peterburg. Vizitînd oraşul-muzeu 
de pe Neva, a fost imposibil să nu-şi dorească continuarea studiilor la o facultate 
din capitală. Din păcate, din motive ce nu le-a putut depăşi, deoarece nu avea o 
vechime de 3 ani de muncă în profesie, a ratat şansa de a se înmatrucula la o 
universitate şi a fost nevoit să continue activitatea în calitate de învăţător la clasele 
primare, îmbinând lecţiile cu elevii, cu lecţiile ţinute şi adulţilor. 

Ascensiunea în carierea de pedagog, în octombrie 1960, a fost întreruptă 
pentru 3 ani, pentru exercitarea serviciului militar, care, pe drept, era şi el apreciat 
ca o şcoală a vieţii, din care 14 luni au fost dedicate instruirii în cadrul şcolii de 

comandanţi de tanc.  
În 1963, după revenirea la vatră, tânărul Gheorghe 

Calmoi se înscrie, totuşi, la Facultatea de istorie a 
Universităţii de Stat din Chişinău. 

1962 - comandant de 
tanc, unical în ochelari. 
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Şcoala pedagogică, activitatea în calitate de 
învăţător, serviciul militar şi-au lăsat adânc amprenta 
asupra modului de viaţă a studentului Gheorghe Calmoi. 

Asiduitatea, insistenţa şi principialitatea sunt doar câteva din trasăturile de 
caracter, pe care şi le formase şi de care se ghida oricând şi oriunde s-ar fi aflat. 
După anul doi de studii a fost delegat, din partea Universităţii de Stat, la 
Conferinţa studenţească unională, care s-a desfăşurat în Mahacicala, Daghestan. 
Alături de premiul pentru cel mai bun referat, a venit şi cu un trofeu inedit – o 
fotografie alături de renumitul scriitor Rasul Gamzatov. Studiile universitare au 
culminat cu diploma, în care era doar calificativul „excelent”, care a fost 
anticipată de o „rebeliune” din partea viitorului eminent. Având teza de diplomă 
deja scrisă şi gata pentru susţinere în faţa Comisiei de stat, tânărul absolvent a 
solicitat să susţină examenul de stat la istoria Greciei şi Romei antice. Şi de data 
aceasta a impresionat colegii şi comisia prin erudiţia şi profunzimea cunoştinţelor 
la disciplinele alese. 

Cu toate că a avut mai multe oferte de angajare în câmpul muncii, inclusiv şi 
în calitate de lector la Universitatea de Stat, totuşi a ales satul Măcăreşti, care, deja, 
era în raionul Ungheni şi în care a început activitatea de pedagog, având mulţi 
discipoli de diferite vârste. A devenit director adjunct la şcoală.  

 

 
 

Cu viitorii campioni ai Moldovei între şcolile de 7 ani, 1959.  
Foto din arhiva personală a dlui Gh. Calmoi 

 

Foto din arhiva 
personală a dlui  

Gh. Calmoi 

1964 - Alegerea Mariei 
Bieşu în Sovietul Suprem 
al RSSM. Foto din arhiva 

personală a dlui  
Gh. Calmoi 
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După mai multe tentative insistente de a fi 
transferat în funcţia de director într-o şcoală din altă 
localitate a raionului, pe care a refuzat-o, la începutul 
anului 1968 a fost nevoit să accepte funcţia de lector la 
Comitetul raional al PC din Moldova şi învăţător în 
şcoala serală. 

Activitatea în cadrul grupului de lectori la 
Comitetul raional era una foarte prestigioasă, dar şi 
foarte responsabilă. Comunicarea cu colectivele de 
oameni de la întreprinderi, gospodării, instituţii 
impuneau necesitatea de a fi la curent cu cele mai 

diverse evenimente din viaţa publică din ţară şi de peste hotare, iar răspunsurile 
urmau să fie complete, echilibrate şi convingătoare. 

 
Anul 1975 a venit cu noi provocări în activitatea profesională. Pentru prima 

dată a acceptat numirea în funcţia de şef-adjunct, ulterior şef al secţiei Societăţii pe 
Acţiuni „Inturist" din Ungheni. Peste trei ani, în 1978, a fost numit şef de secţie la 
Direcţia de turism extern de pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM. În 1982 a fost 
ales secretar al Comitetului de partid al Societăţii pe Acţiuni „Inturist”, filiala din 
Chişinău, unica de acest gen în fosta URSS.  

 

 
 

Cu delegaţia conducerii judeţene Iaşi la Ungheni, 1973. Foto din arhiva 
personală a dlui Gh. Calmoi 

 

În această calitate a activat până la numirea în fincţia de şef al serviciului 
personal (şef cadre) la Comitetul de Stat pentru Radio şi Televiziune al RSSM. 
Toate aceste funcţii, destul de prestigioase, în acele timpuri, nu au inhibat dorinţa 
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de activitate în calitate de pedagog, de comunicare cu tineretul. Urmărea cu 
atenţie toate avizele din presa republicană, căutând cu mare sete un aviz, care 
urma să-l aducă în faţa auditoriului cu feţe sincere şi ochi sclipitori, dornici de 
cunoştinţe noi – avizul privind concursul de ocupare a funcţiei vacante de lector 
universitar. Şi iată că în 1988, în cotidianul Chişinău Gazeta de seară, a fost publicat 
avizul privind anunţarea concursului de ocupare a funcţiei de lector la Catedra 
de istorie a PCUS, în cadrul Institutului Pedagogic de Stat Ion Creangă. Fără a 
ezita mult, a aplicat la concurs şi după parcurgerea procedurilor legale, a fost 
numit în funcţia ştiinţifico-didactică de lector universitar şi de membru cu 
drepturi depline al colectivului de profesori ai Institutului Pedagogic. 

Activitatea de lector la Catedra de istorie a PCUS, în toate timpurile, era 
una foarte responsabilă şi monitorizată de organele de partid, iar funcţia de şef 
de catedră era inclusă în nomenclatura Comitetului Central al PCM.  

Anul 1990 a fost un an de cotitură, nu doar în afirmarea ţării ca stat 
suveran şi independent, dar şi un început de depolitizare şi de deideologizare 
a învăţământului superior naţional. Prin hotărârea guvernului din 27 august în 
toate instituţiile de învăţământ superior au fost reorganizate catedrele care 
predau discipline legate de ideologia marxist-leninistă. Catedra de istorie a 
PCUS a fost reorganizată în Catedra de istorie a culturii universale şi naţionale, 
în cadrul căreia dl Calmoi s-a regăsit din plin, fiind considerat cel mai versat 
specialist în istoria culturii Greciei şi Romei Antice. 

Desfăşurarea lecţiilor practice şi a seminarelor impunea buna cunoaştere 
a literaturii şi documentelor. Domnul Calmoi, şi în această calitate, se deosebea 
de alţi lectori ai catedrei prin spiritul de responsabilitate şi dorinţa de a le acorda 
sprijin studenţilor în pregătirea pentru seminare. De fiecare dată îl găseam 
preocupat de identificarea surselor bibliografice şi a izvoarelor, cu indicarea 
minuţioasă a paginilor şi alineatelor, care urmau să fie studiate şi conspectate. Se 
deosebea dl Calmoi şi prin maniera de comunicare cu studenţii. Orice cerinţă 
înaintată studenţilor era îmbrăcată în cele mai inteligente forme de politeţă. 

Punctualitatea şi responsabilitatea în lucrul cu documentele l-au plasat pe 
dl Calmoi în centrul atenţiei conducerii Institutului, care, atunci când urma să 
identifice o persoană, care s-ar potrivi pentru o misiune importantă, îşi oprea 
privirea pe dl Calmoi.  

Chiar în primul an de activitate, dl Calmoi a fost numit în calitate de 
Secretar responsabil adjunct al Comisiei de admitere. În această funcţie a 
participat, mai mulţi ani la rând, la organizarea admiterii la Institutul Pedagogic.  
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Sector electoral la UPSC, 1997. Foto din arhiva personală a dlui Gh. Calmoi 

 
După care au urmat şi alte misiuni legate de ghidarea studenţilor la 

diverse activităţi în ţară şi peste hotare, inclusiv Bulgaria; conducerea Facultăţii 
de Profesii Sociale, actualmente Centrul de educaţie artistică şi instruire 
complementară, şeful secţiei de practică pedagogică. 

Anul 1995 a venit cu noi evoluţii în activitatea profesională, care, păstrând 
relaţii strânse cu Universitatea Pedagogică ‖Ion Creangă”, ,,a migrat” la Ministerul 
Educaţiei, fiind numit în funcţia de şef al Secţiei ştiinţe socio-umane. Activitatea în 
cadrul Ministerului a fost foarte responsabilă, dar şi cu un spaţiu larg pentru 
crearea noilor repere pentru sistemul învăţământului superior naţional în noile 
condţii. O preocupare majoră a dlui Calmoi, în cadrul secţiei, a fost elaborarea 
propunerilor pentru componenta socioumană a cadrului educaţional naţional 
al învăţământului superior. 

Atingând vârsta de pensionare, dl Gheorghe Calmoi a rămas fidel 
domeniului pedagogic, sistemului educaţional, Universităţii Pedagogice ‖Ion 
Creangă”. De circa 10 ani are grijă de arhiva Ministerului Educaţiei, 
recepţionând şi ordonând documente importante privind funcţionarea 
sistemului educaţional naţional, iar în prezent, la apelul colegilor de la Alma 
Mater, a majorităţii pedagogilor din ţară, a revenit în calitate de şef de arhivă. 

Pentru activitatea de muncă şi participare activă în viaţa obştească, dl 
Calmoi a fost menţionat cu medalii şi diplome din partea organelor de stat 
unionale şi republicane. 

În activitatea ştiinţifică şi metodică, dl Calmoi a venit cu mai multe 
articole ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, utile şi azi studenţilor. 
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ISTORICUL NONCONFORMIST GHEORGHE CĂLDARE 
 

 
Larisa NOROC 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Gheorghe Caldare, during his work, combined teaching and scientific 
research. He was part of several research institutions and laboratories. He 
attended scientific events and conferences, organized Olympiads at the history 
discipline for the pupils of the republic. The historian and researcher, Gheorghe 
Caldare, taught subjects related to the contemporary history of the countries of 
Europe and America. He knew how to motivate young people to read as much 
literature, to question information, to draw their own conclusions on the basis of 
archival documents and conclusive evidence. 

The itinerary of Gheorghe Căldare's life suggests that he may be called a 
non-conformist man who, wherever he has worked as a teacher or scholar or has 
held important positions, has impressed his colleagues through both professional 
and high moral discipline. 

Keywords: savant, pedagog, science, function, events, conferences 

 
După obţinerea independenţei Republicii Moldova, în cadrul UPS „Ion 

Creangă”, la Facultatea de istorie, a activat o pleiadă de profesori care s-au raliat 
activ la imperativele timpului. Deşi la acel moment lipseau şi curriculele, şi 
suporturile didactice, profesorii universitari reuşeau să impresioneze tineretul 
studios prin cursuri obiective şi fundamentale, bazate pe adevărul ştiinţific. 
Istoricul şi cercetătorul Gheorghe Căldare, care a predat discipline ce ţin de istoria 
contemporană a ţărilor Europei şi Americii, disemina ex cathedra informaţii inedite 
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privind colaborarea eficientă a sistemului sovietic cu cel fascist în perioada 
interbelică sau referitoare la aşa-numitul „complot al doctorilor” (дело врачей), 
despre deportarea românilor din RSSM, a nemţilor din regiunea Volgăi şi a 
tătarilor din Crimeea, despre corupţia din perioada brejnevistă etc. El ştia să 
motiveze tinerii să citească cât mai mult, să pună la îndoială o informaţie, să-şi 
formuleze propriile concluzii în baza documentelor de arhivă şi a dovezilor 
concludente. Or, studenţii formaţi şi inspiraţi de profesori de factura lui Gh. 
Căldare, în perioada stagiului pedagogic surprindeau cu mesaje fondate ştiinţific 
nu doar elevii, ci şi cadrele didactice care îi asistau.     

Căldare Gheorghe Varfolomei s-a născut la 21.06.1947 în s. Cîrnaţeni, rn. Căuşeni, 
într-o familie de colhoznici45. A absolvit şcoala de 7 ani din localitate (1954–1961), 
ulterior şcoala medie din raionul Căuşeni (1965). În perioada 1965–1969 a făcut 
studii la Universitatea de Stat „V. Lenin” din Chişinău (în prezent, USM), absolvind 
Facultatea de istorie, specialitatea istorie. După finalizarea studiilor, a fost îndreptat 
la lucru în calitate de învăţător de istorie şi ştiinţe sociale la şcoala moldovenească nr. 2 
din Căuşeni. În perioada 1970–1972 a fost încorporat pentru satisfacerea serviciului 
militar în Armata Sovietică, iar la întoarcere a revenit la activitatea pedagogică, 
cumulând atât funcţia de învăţător de istorie şi ştiinţe sociale, cât şi pe cea de 
director al şcolii medii nr. 2 din raionul Căuşeni (1972–1974). Ulterior, în perioada 
1975–1976, a fost directorul şcolii medii din satul de baştină, Cîrnaţeni. 

După anul 1976 s-a strămutat cu traiul la Chişinău, antrenându-se activ 
în activitatea didactică şi, mai nou, în cea ştiinţifică. Astfel, între 1976–1980 s-a 
angajat în calitate de lector la Institutul Pedagogic din Chişinău „I. Creangă”, 
Catedra istorie universală.  

 

 
 

Gh. Căldare – curatorul grupei nr. 11 de la Facultatea de istorie şi pedagogie 

la „subotnikul comunist”. Aprilie 1977. Foto din Arhiva facultăţii. 

                                                           
45

  Arhiva UPSC, F. 1, inv. 5 PS, inv. 988, p. 4. 
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În 1980, s-a transferat la Institutul de Istorie a Partidului Comunist din 
Moldova de pe lângă CC PCM, angajându-se în calitate de cercetător ştiinţific 
inferior46, paralel efectuând studii de doctorat la Universitatea de Stat „V. I. 
Lenin” din Chişinău. În anul 1987, după susţinerea tezei de candidat în ştiinţe 
istorice (azi teză de doctorat)47, a fost avansat în funcţia de cercetător ştiinţific 
superior. Diploma de candidat i-a fost conferită prin hotărârea Consiliului 
Universităţii de Stat „I. I. Mecinicov” din Odessa, la 12 oct. 1987. Din aug. 1988 a 
revenit la activitatea didactică, reuşind în scurt timp să-şi creeze autoritate în faţa 
corpului profesoral-didactic, dar şi în faţa studenţilor. Potrivit dosarului său 
personal, a fost printre primii profesori care încep să ţină cursuri în „limba 
moldovenească”48.  

În 1988 a fost ales prin concurs lector superior la Catedra de istorie a URSS, iar 
în 28.08.1993 – conferenţiar interimar la Catedra de istorie modernă şi contemporană49. 
Conform extrasului şedinţei Senatului Universităţii din 31.01.1996, proces-verbal 
nr. 5, dl Căldare a fost înantat pentru a i se conferi titlul ştiinţifico-didactic de 
conferenţiar50, ulterior oferindu-i-se şi atestatul de conferenţiar, în baza hotărârii 
Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova din 25.IV.1996, proces 
verbal nr. 2351. 

Din 28.02.1989 este promovat în funcţii administrative la Universitate. În 
conformitate cu dosarul personal, „luându-se în consideraţie situaţia complicată 
de la catedra de istorie a URSS”, Gh. Căldare a acceptat să îndeplinească temporar 
funcţia de şef catedră până la sfârşitul anului52. După câteva luni a fost ales, deja 
prin concurs, în funcţia de şef al catedrei de istorie modernă (redenumită din catedra 
istoria URSS), post deţinut între anii 1989–1992.  

Erudiţia şi experienţa pe care le deţinea, au făcut să fie observat de 
organele de conducere de stat. Astfel, din 29 aprilie 1992, este angajat în cadrul 
Ministerului de Externe al Republicii Moldova, rămânând în activitatea 

                                                           
46

  Considerăm necesar de menţionat că în perioada ideologizării totale a societăţii oamenii erau 

încorporaţi în structuri politizate, iar cei mai erudiţi erau promovaţi în ierarhia de partid. Căldare Gh. 

nu a fost o excepţie în acest sens: în 1963 a devenit membru al Komsomolului, în 1973 – membru al 

PCM. Între iulie 1974 şi iulie 1975, a activat ca lector al comitetului raional de partid din Căuşeni, 

apoi propagandist în domeniul iluminării de partid, organizator al organizaţiei de partid din cadrul 

Institutului de Istorie a Partidului Comunist din Moldova, a participat cu lecţii şi comunicări în faţa 

cetăţenilor republicii, în mass-media. În: AUPSC, F. 1, inv. 5 PS, inv. 988, p. 13. 
47

  Tema tezei de doctorat „Совершенствование работы первичных партийных организаций 

промышленных предприятий Молдавии между 23–25 съездами КПСС‖ (Perfecţionarea 

activităţii organizațiilor primare de partid din cadrul întreprinderilor industriale din Moldova, în 

perioada congreselor XXIII–XXV ale PCUS‖. 
48

  Arhiva UPSC, F. 1, inv. 5 PS, inv. 988, p. 13. 
49

  Ibidem, p. 10. 
50

  Arhiva UPSC, F. 1, inv. 5 PS, inv. 988, p. 45. 
51

  Arhva UPSC, F. 1, inv. 5 PS, inv. 988, p. 53. 
52

  Arhiva UPSC, F. 1, inv. 5 PS, inv. 988, p. 16, 17. 
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pedagogică pe 0,5 salariu de funcţie. În cadrul MAE este preocupat de 
valorificarea documentaţiei de arhivă a instituţiei.  

Din iunie 1995 deţine postul de preşedinte al comitetului sindical al UPS 
„Ion Creangă”. Este de precizat că la fiecare concurs sau post de promovare, 
colegii de serviciu apreciau cu sinceritate meritele cadrului didactic şi ale omului 
de ştiinţă Căldare Gheorghe. Doctorul hab. în istorie, prof. univ. Custreabov S. F. 
a specificat erudiţia, principialitatea, posesia unei limbi „moldoveneşti” elevate. 
Doctorul, conf. univ. Ţvircun V. a remarcat responsabilitatea, tenacitatea, 
bunăvoinţa, manifestată atât faţă de profesori, cât şi faţă de studenţi. Doctorul în 
istorie, conf. univ. Valeria Cozma a subliniat competenţa, exigenţă personală şi 
profesională, compatibilitatea temelor de cercetare şi a cursurilor de predare, 
care influenţează eficient asupra calităţii de predare a disciplinelor universitare, 
posesia artei de comunicare cu cei care relaţionează. Valeria Cozma aprecia 
exemplul demn de urmat al profesorului Căldare în asigurarea cursurilor cu 
suport ştiinţifico-metodic. Din caracteristica oferită dlui Gh. Căldare de către 
directorul Institutului de Istorie V. Isac, evidenţiem aşa calităţi ca „abilitatea de 
cercetător matur, cultură politică înaltă, echilibrul moral, autoritate ştiinţifică53.  

Din amintirile Luciei Argint, doctor în istorie şi fostă studentă a 
domnului Căldare, cităm următoarele: „Am avut noroc să învăţ la facultate, în 
perioada când predau mulţi profesori universitari cu experienţă, de mare valoare, cu 
nume de rezonanţă... Printre ei era un profesor care ne producea mare interes atât ca 
persoană, cât şi pentru felul de a preda, dar în mod special era foarte curios pentru 
generaţia noastră, studenţi la înc. anilor '90, conţinutul predării disciplinei sale... Pe 
atunci, având puţin acces la informaţii veridice noi, deficit de literatură, îl priveam şi îl 
ascultam în timpul prelegerilor cu gurile căscate, lectorul nostru condimentând abil 
informaţia cu bancuri istorice, şi dând peste cap cu trimiteri şi argumente tot ce 
învăţasem la şcoală despre URSS şi rolul partidului comunist în formarea lui homo 
sovieticus, dar, în mod special, rolul şi amprenta URSS asupra evenimentelor 
internaţionale de mare rezonanţă...  

Datorită hazardului destinului, profesorul al cărui prelegeri m-au inspirat să plec 
tocmai la Moscova în 1996 ca să fac rost de literatură pentru a mă pregăti decent la 
seminarele disciplinei sale, lectorul care ne trezea un fel de evlavie, frică din respect 
concomitent a devenit .... socrul meu.  

În această toamnă, dl profesor universitar, doctor în istorie Gheorghe Căldare, a 
împlinit 70 de ani, minunându-ne în continuare, cu cultura, inteligenţa, cunoştinţele 
sale enciclopedice, înţelepciunea, dragoste pentru oameni şi modele de atitudine de mare 
demnitate omenească. Suntem nişte fericiţi că îl avem printre noi aproape!‖54. 

                                                           
53

  Arhiva UPSC, F. 1, inv. 5 PS, inv. 988, p. 13. 
54

  Lucia Argint – doctor în istorie, profesoară la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi‖ din 

Chişinău, specialist principal, metodist al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din 

Chişinău, responsabilă de formarea directorilor de şcoli. În anul 2012, a obținut titlul „Pedagogul 
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Gh. Căldare la aniversarea de 70 de ani. Chişinău, octombrie 2017.  
Foto din arhiva familiei Căldare. 

 
După câţiva ani de activitate la Ministerul de Externe, Gheorghe Căldare 

îşi desfăşoară activitatea didactică la Academia de Administrare Publică, 
canalizându-şi cercetarea în domeniul relaţiilor externe. În această instituţie a 
predat cursurile „Diplomaţia practică”55 şi „Probleme actuale ale politicii 
externe a Republicii Moldova”.  

 
Activitatea de cercetare 

Pe parcursul activităţii sale, Gheorghe Căldare a cumulat munca 
didactică cu cea de investigare ştiinţifică. A făcut parte din mai multe instituţii 
şi laboratoare de cercetare. A participat la evenimente şi conferinţe ştiinţifice, a 
organizat olimpiade la disciplina istorie pentru elevii republicii. Dintre domeniile 
de interes ştiinţific ale domniei sale enumerăm: Istoria contemporană a URSS, 
Istoria universală contemporană a ţărilor Europei şi Americii, Diplomaţia practică, 
Politica externă a Republicii Moldova. A depus efort în abordarea obiectivă a unor 
teme actuale, precum: analiza sistemului totalitar, influenţa totalitarismului 
asupra ţărilor incluse în sfera de influenţă sovietică, URSS în sistemul relaţiilor 
internaţionale, Moldova în sistemul relaţiilor internaţionale (din 1998). Este 
autor a mai multor studii, coautor la monografii56.  

                                                                                                                                                                 
Anului‖. Este autoarea multor articole publicate în ediţii periodice şi culegeri naţionale şi 

internaţionale. 
55

  http://www.aap.gov.md/ro/componen%C5%A3a-nominal%C4%83-cspri 
56

  În monografia „Viaţa social-politică a Republicii Moldova în an. 70–80sec. XX‖, are un 

paragraf cu un volum de 2.2 c.a. 
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În atenţia autorului au stat probleme de ordin social, ca situaţia 
demografică a populaţiei din RSSM57, migraţia şi pericolele sale, protecţia 
socială a emigranţilor, încadrarea în câmpul muncii a celor reveniţi de peste 
hotare etc. În articolul „Protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova în 
UE”58, autorul a evocat problema protecţiei sociale insuficiente a lucrătorilor 
moldoveni peste hotare, condiţiile precare de muncă (17%), lipsa accesului la 
serviciile medicale (29%), la îndemnizaţii de şomaj (72%), la concediu de boală 
plătit (74%), probleme de cazare (22%), necunoaşterea limbii (23%), inducerea 
în eroare a cetăţenilor etc. Autorul susţine că până în 2009, problemele de 
asigurare a muncitorilor din Moldova aflaţi peste hotare erau abordate 
episodic de autorităţi, existau câteva acorduri privind protecţia socială a 
migranţilor peste hotare între RM şi Bulgaria (2008), RM şi Portugalia (2009). 
După 2009, puterea şi-a accelerat interesul în această direcţie. În 2011 RM a 
semnat un acord similar cu Italia şi cu Republica Cehă. Se duc tratative în 
această direcţie cu Federaţia Rusă, Franţa, Spania, Grecia, Marea Britanie, 
Polonia, Ucraina. Autorul a recomandat ca autorităţile republicii să întreprindă 
măsuri concrete în vederea încheierii acordurilor bilaterale de protecţie socială 
între RM cu alte ţări, să informeze potenţialii migranţi despre condiţiile de 
angajare în câmpul muncii peste hotare şi cunoaşterii cât mai profunde a 
statutului de migrant59. În studiul Problema revenirii migranţilor moldoveni în 
Patrie şi încadrarea lor în câmpul muncii, cercetătorul a discutat o problemă foarte 
sensibilă pentru stat, şi anume consecinţele negative ale migraţiei masive a 
populaţiei peste hotare: îmbătrânirea populaţiei RM, distrugerea bazei sociale a 
ţării, care trebuia să contribuie la dezvoltarea economică a statului nostru. Prin 
urmare, autorul invocă necesitatea soluţionării imperioase a problemei de 
revenire a migranţilor în ţară şi încadrarea lor în câmpul muncii, implementarea 
reformelor de ordin economic, social, politic, sporirea substanţială a calităţii vieţii 
în RM60.   

Un alt domeniu vast de aria de interes a savantului Gh. Căldare sunt 
relaţiile diplomatice şi politica externă a Republicii Moldova. Importanţa acestor 
investigaţii rezidă nu doar în abordarea ştiinţifică a diferitor probleme de ordin 
diplomatic, securitate, dar şi în recomandările oferite întru soluţionarea lor. 
Astfel, în studiul Impactul Tratatului de la Lisabona asupra securităţii naţionale a 
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Republicii Moldova61 face o evaluare a Tratatului de la Lisabona din 1 decembrie 
2009, care a acordat UE statutul de persoană juridică, i-a consolidat poziţia şi 
statutul de actor mondial. Autorul explică în ce fel politica de extindere a UE 
se intersectează cu interesele RM, care ar putea conta pe participarea 
Bruxellelului în reglementarea conflictului transnistrean sau a eventualelor 
crize declanşate în regiune (conflictul energetic, ameninţări armate, economice, 
sociale). Cercetătorul precizează că viitorul european al RM depinde de voinţa 
statului de a se europeniza, de a implementa reforme pentru modernizarea 
statului. Gh. Căldare sugerează că aderarea RM la UE ar avea mai multe efecte 
pozitive, printre care susţinerea unui dialog eficient cu locomotivele 
comunitare: Germania, Franţa, Olanda ş.a. Din partea RM se cere extinderea 
personalului calificat de profil în ambasadele RM, promovarea coerentă şi 
eficientă a mesajelor de integrare, aprofundarea raporturilor directe dintre 
parlamentele RM cu legislativele statelor membre UE, stabilirea contactelor la 
nivel de partide (pe bază de unitate doctrinară62) ş.a.  

În articolul Relaţiile RM cu SUA: Realităţi şi perspective autorul a subliniat 
importanţa dezvoltării relaţiilor RM cu SUA, care este un actor internaţional 
major, cu un imens potenţial politic, economic, militar etc., factor dominant în 
politica mondială. După analiza beneficiilor care pot fi obţinute în urma 
colaborărilor, autorul nu ezită să sublinieze insuficienţa valorificării 
potenţialului real de colaborare dintre aceste state. Cercetătorul propune 
realizarea câtorva deziderate: intensificarea dialogului politic bilateral pe 
dimensiunea legislativă şi, anume, impulsionarea colaborării cu membrii 
Congresului SUA; suplimentarea personalului diplomatic al ambasadei RM la 
Washington cu specialişti în domeniile economico-financiar, educaţional, cultural, 
revitalizarea Comitetului moldo-american de cooperare economică şi 
investiţională; organizarea expoziţiilor agro-alimentare în diferite state americane 
pentru a promova exportul pe piaţa americană, deschiderea unui Centru 
cultural moldovenesc în cadrul unei Universităţi din SUA pentru a facilita 
cunoaşterea culturii noastre de către cetăţenii americani etc.63  

În studiul Obiectivele şi priorităţile parteneriatului strategic moldo-american, 
scris în coautorat cu N. Patraşcu, a fost menţionat că succesul parteneriatului 
cu SUA depinde de exigenţa, perseverenţa şi responsabilitatea de aplicare în 
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practică a obiectivelor de colaborare, reformelor democratice64. Sunt necesare 
strategii şi acţiuni concrete din partea organelor abilitate din RM şi, în special, 
a Guvernului şi reflectarea lor într-un document oficial precum „Concepţia de 
politică externă”; stimularea dialogului politic privind obiectivele de interes 
comun: apărarea libertăţilor, drepturilor omului, democraţia, combaterea 
corupţiei, a traficului cu fiinţe umane, implementarea reformelor eficiente şi de 
durată; utilizarea la maximum a potenţialului şi influenţei SUA la negocierile în 
format 5+2 în vederea soluționării conflictului transnistrean65.    

Gh. Căldare a analizat istoria negocierilor în formatul „5+2”, a relatat 
impactul negativ al conflictului transnistrean asupra stării de securitate 
naţională, aspectelor socio-economice şi politice şi necesitatea imperioasă a 
continuării negocierilor în formatul „5+2” în publicaţia Reluarea negocierilor în 
format „5+2‖ şi perspectivele soluţionării conflictului transnistrean. Aici a consemnat 
câteva principii care trebuie respectate în negocierea unei soluţii viabile: a) RM 
este singura autoritate constituţională şi legitimă pe teritoriul ţării, b) viitorul 
statut juridic al zonei transnistrene poate fi acordat doar în contextul 
independenţei, indivizibilităţii şi suveranităţii statului, c) retragerea trupelor şi 
armamentului rusesc nu trebuie să constituie obiectivul unor condiţii impuse de 
Federaţia Rusă sau de orice alt actor internaţional, d) democratizarea, 
decriminalizarea şi demilitarizarea zonei transnistrene trebuie să preceadă 
desfăşurarea alegerilor libere şi democratice în raioanele de est, cu prezenţa 
observatorilor internaţionali66. 

În Colaborarea economică dintre RM şi UE. Realitate şi perspective. Negocierea 
zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător (ZLSAC)” autorul a estimat 
importanţa vectorului european al politicii externe a RM, iar crearea zonei de 
liber schimb aprofundat şi cuprinzător – un prim pas spre constituirea 
progresului şi dezvoltării durabile. Autorul a specificat avantajele economice ale 
cooperării RM în cadrul ZLSAC, dar şi în formatul negocierilor diferendului 
transnistrean şi a creşterii imaginii RM pe arena internaţională ca partener de 
încredere cu poziţii asumate67.  

Gh. Căldare a subliniat în lucrările sale că integrarea în UE este un obiectiv 
prioritar, idee asupra căreia insistă în Negocierea acordului de asociere a RM la UE. 
Aici este analizat parcursul european şi se accentuează că după alegerile din 29 
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iulie 2009, soldate cu victoria partidelor prodemocratice / proeuropene, relaţiile 
dintre RM şi UE au cunoscut o etapă nouă. În accepţia lui Gh. Căldare, nivelul 
calitativ nou al relaţiilor moldo-comunitare au fost marcate de angajamente 
asumate de către Guvernul Alianţei pentru Integrare Europeană, care în 
programul de activitate a formulat un şir de obiective şi priorităţi concrete, 
care urmează să includă nu doar autorităţile, dar şi întreaga societate, întru 
susţinerea transformărilor radicale de ordin politic, economic, social68. Autorul 
constată că raporturile dintre RM şi UE au inclus acţiuni din cele mai diverse. 
Pentru eficientizarea procesului de negociere, a fost constituită Comisia de stat 
pentru integrare europeană, care a desfăşurat acţiuni concrete pentru a iniţia 
procesul de negocieri cu UE. În lucrare este specificat că s-au desfăşurat câteva 
runde de negocieri moldo-comunitare, la care s-a reuşit conturarea principalelor 
aspecte ale negocierilor cu UE, concretizarea mai multor domenii ale viitorului 
acord. Totodată, procesul de negocieri a amplificat colaborarea RM cu structurile 
europene în domenii de interes reciproc: economic, financiar etc. 69 

După un răgaz de câţiva ani, autorul a continuat abordarea aspectului de 
apropiere de UE. Astfel, în 2015 a apărut articolul semnat de Gh. Căldare 
Probleme şi priorităţi în colaborarea RM cu UE la etapa actuală, în care se susţine 
că, începând cu 2014, RM se află într-un nou cadru juridic de colaborare cu UE, 
care permite ţării noastre să se încadreze treptat în spaţiul democratic şi 
prosper european. Semnarea Acordului de Asociere (AA, 27 iunie 2014) cu UE 
este un prilej de a scoate RM din zona gri a Europei, creşterea investiţiilor, 
propăşirea statului de drept. Autorul a ţinut să sublinieze nu doar succesele 
obţinute, dar a reliefat şi o serie de circumstanţe îngrijorătoare, de ordin 
intern/extern (regimul foarte lent al reformelor în domeniul politic, juridic, 
nivelul scăzut al dezvoltării economice, corupţia, devalorizarea accentuată a 
monedei naţionale, nivelul de viaţă scăzut al populaţiei, contextul nefavorabil 
regional, problema transnistreană), care ar putea compromite implementarea 
Acordului de Asociere şi ZLSAC (zona de liber schimb aprofundat şi 
cuprinzător). Gh. Căldare a subliniat necesitatea imperioasă de a realiza 
prevederile Acordului de Asociere şi ZLSAC care vizează reformele ce trebuie 
realizate privind justiţia, procuratura, combaterea corupţiei, revizuirea 
Constituţiei, măsuri de asanare a sistemului financiar-bancar etc. 70 

În Colaborarea RM cu organizaţiile internaţionale în domeniul democratizării 
societăţii, savantul a explorat colaborarea RM cu organizaţiile internaţionale ONU, 

                                                           
68

  Căldare Gh. Negocierea acordului de asociere a RM la UE. În: Ştiinţa politică în RM: realizări şi 

perspective . Studii internaţionale. Chişinău: CEP USM, 2011, p. 188. 
69

  Căldare Gh. Negocierea acordului de asociere a Republicii Moldova la UE. În: Ştiinţa politică în 

RM: realizări şi perspective. Studii internaţionale. Chişinău: CEP USM, 2011, p. 176-189.  
70

  Căldare Gh. Probleme şi priorităţi în colaborarea Republcii Moldova cu UE la etapa actuală. În: 

Ştiinţa politică şi societatea în schimbare. Chişinău: CEP USM, 2015. 



43 

 

CE, CEDO, UE şi a identificat beneficiile obţinute la capitolul dezvoltării 
democraţiei, adoptarea valorilor democratice, promovarea reformelor71. În 
Colaborarea RM cu NATO la etapa actuală, împreună cu Furculiţă D., a examinat 
istoria colaborării RM cu NATO şi a identificat avantajele care pot fi realizate în 
cadrul intensificării procesului: sporirea consolidării securităţii naţionale, 
perfecţionarea şi dezvoltarea abilităţilor şi experienţei militarilor Armatei 
Naţionale, reforma în domeniul apărării şi securităţii; colaborarea în domeniul 
ştiinţei şi mediului, modernizarea armamentului şi arsenalului de tehnică 
militară, reforma armatei naţionale72. 

Gh. Căldare consideră că operaţiunea de menţinere a păcii din RM este 
nelegitimă, deoarece nu a fost plasată conform prevederilor dreptului 
internaţional sub mandatul unei organizaţii de securitate globală sau regională, 
ceea ce contravine normelor dreptului internaţional şi prevederilor organizaţiilor 
internaţionale (ONU, OSCE) cu privire la imparţialitatea forţelor operaţiunii de 
menţinere a păcii, neimplicarea în operaţiune a părţilor beligerante; caracterul 
multinaţional al acestor forţe, caracterul temporar al operaţiunii. Aşa cum susţine 
în studiul Rolul forţelor de menţinere a păcii în reglementarea conflictului transnistrean, 
operaţiunea are o influenţă negativă asupra situaţiei interne din republică, 
deoarece nu sprijină sfaturile de soluţionare politică durabilă a conflictului. 
Operaţiunea din RM şi Georgia au creat un precedent negativ în practica 
internaţională – implicarea în astfel de procese a părţilor implicate în conflict. 
Autorul a explicat că operaţiunea este ineficientă din mai multe considerente: în 
zonele de securitate au fost introduse formaţiuni şi tehnici militare, au fost 
stabilite interdicţii pentru observatorii militari, create „posturi vamale – 
migraţionale şi de grăniceri” de către regimul separatist – care contravin spiritului 
operaţiunii, prevederilor convenţiei semnate în 1992 şi a altor documente similare 
semnate ulterior73. 

Autorul vizat a acordat o atenţie aparte studiilor didactico-ştiinţifice, 
adresate tinerilor studioşi. Astfel, în cuprinsul lucrării Diplomaţia practică. Curs de 
lecţii, sunt incluse teme care se referă la analiza factorilor interni/externi, care 
influenţează procesul de elaborare a politicii externe a statelor precum: contextul 
internaţional regional, interesul naţional. O atenţie specială s-a acordat cadrului 
juridic de realizare a politicii externe, funcţiei şi rolului misiunilor diplomatice, 

                                                           
71

  Căldare Gh. Colaborarea Republicii Moldova cu organizaţiile internaţionale în domeniul 

democratizării societăţii. În: Teoria şi practica administrării publice. Chişinău: AAP, 2015, p. 

144-148. 
72

  Căldare Gh., Furculiţă D.  Colaborarea RM cu NATO la etapa actuală. În: Teoria şi practica 

administrării publice. Chişinău: AAP, 2016, p. 190-192. 
73

  Căldare Gh. Bacalu V. Rolul forţelor de menţinere a păcii în reglementarea conflictului 

transnistrean. În: Relaţiile internaţionale–domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia 

instituţiilor de profil. Chişinău: S. n., 2013, 246-260. 



44 

 

ambasadelor, consulatelor în protejarea intereselor cetăţenilor în ţara de reşedinţă, 
negocierii documentelor bilaterale şi multilaterale, modalităţilor de întocmire a 
documentelor diplomatice, monitorizării procesului de realizare a politicii 
externe, vizitelor oficiale ale demnitarilor la nivel înalt, recepţiilor diplomatice. De 
un loc aparte s-a bucurat cadrul juridic de realizare a politicii externe a RM. În 
lucrare au fost incluse acte normative interne privind serviciul diplomatic al RM, 
regulamente ale ministerului afacerilor externe şi integrării europene a RM etc. 

În concluzie, menţionăm că Gheorghe Căldare este un profesor şi un 
cercetător cu autoritate, care, prin intensa activitate didactică şi de cercetare, şi-
a câştigat un loc meritoriu printre cadrele universitare din UPSC. Abordarea 
problemelor ce ţin de istorie şi relaţii diplomatice contribuie nu doar la mai 
buna cunoaştere a materiei, la clarificarea unor probleme dificile şi actuale şi la 
diseminarea informaţiei ştiinţifice autentice, dar şi la educarea responsabilităţii 
profesionale, domnul Căldare fiind un model de profesor demn de urmat. 
Itinerariul vieţii dlui Gheorghe Căldare ne face să deducem că acesta poate fi 
numit un om nonconformist, care oriunde a activat în calitate de pedagog sau 
savant ori a deţinut funcţii importante, a impresionat colegii prin disciplină 
profesională, dar şi morală înaltă.  
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ABSTRACT 
 

Eugeniu Certan had a fruitful activity on the scientific-didactic realm, 
conducted at the Institute of History of the ASM and the Faculty of History 
and Geography of the Ion Creangă UPS from Chisinau. The distinguished 
professor worked during his career as a school teacher, scientific researcher, 
head of department, dean, university professor. He was and will remain one of 
the people with the weight at the Faculty of History and Geography. He was a 
very good teacher, a nationally and internationally recognized researcher, 
author of monographs, hundreds of articles and studies, university and school 
textbooks, making an important contribution to the development of historical 
science and textbook writing. He contributed to the training of doctors in 
science and the training of young historians and pedagogues. 

Keywords: teacher, higher education, history, textbooks. 

 
Un nume notoriu în ştiinţa istorică şi în sistemul învăţământului superior 

şi preuniversitar din Republica Moldova îl reprezintă profesorul universitar, 
doctorul habilitat, Certan Eugeniu.  

Certan Eugeniu s-a născut la 1 august 1928 în satul Baştanovca, raionul 
Tatarbunar, regiunea Odesa, în familia lui Eugeniu şi Anna Certan. După 
absolvirea Şcolii medii din Ismail, în acelaşi an, 1946, se înscrie la Facultatea de 
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istorie a Universităţii de Stat „V.I. Lenin” din Chişinău74. Vocaţia de istoric s-a 
observat, când, deja la anul doi de studii, este premiat de Ministerul 
Învăţământului Superior din URSS pentru lucrarea ştiinţifică studenţească 
consacrată problemei Dunărene75. 

Paralel cu studiile la Universitare, începând din anul 1948, lucrează în 
calitate de profesor la şcolile nr. 31 şi nr. 36 din mun. Chişinău76. 

Absolveşte cu succes Facultatea (1951) şi primeşte calificativul de istoric, 
diploma nr. 87503377. După absolvire, este repartizat în calitate de profesor de 
istorie la Şcoala Pedagogică din Orhei (1951-1952). În continuare, Eugeniu Certan 
activează în calitate de lector superior şi şef interimar al Catedrei de istorie a 
Institutului Pedagogic de Stat din Bălţi (1952-1954)78. Pentru activitatea sa 
prodigioasă în această funcţie i s-a conferit insigna Ministerului Învăţământului 
Public. După desfiinţarea Facultăţii de istorie a acestei instituții va fi profesor la 
Şcoala Pedagogică ,,Boris Glavan” din Soroca (august 1954 – noiembrie 1957). 

Interesul neîncetat faţă de cercetare s-a materializat în luna noiembrie 
1957, când este admis la aspirantura Institutului de Istorie a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei79. În urma unui lucru asiduu, susţine cu succes teza, şi, în 
conformitate cu hotărârea Comisiei Superioare de Atestare a URSS, primește 
titlul de candidat în ştiinţe istorice (27 ianuarie 1965),80 după care este numit 
secretar ştiinţific, şef al secţiei umanistice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei81. 

În vâltoarea ideologiei comuniste de atunci, Eugeniu Certan (probabil 
mai mult pentru a evita unele piedici din partea regimului totalitar comunist, 
decât din convingeri - n.a.) a fost membru al comsomolului (din 1944) şi al 
partidului comunist (din 1969)82. 

Din anul 1969, în cadrul Academiei de Ştiinţe este formată secţia de 
informare în domeniul ştiinţelor umanistice, în fruntea căreia este numit Eugeniu 
Certan, care avea menirea de a colecta materiale interne şi externe referitoare la 
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istoria Moldovei83.  În acest context, Eugeniu Certan îşi consacră forţele pentru 
colectarea documentelor din arhivele şi bibliotecile din Paris, Bucureşti, Potsdam, 
Merseburg, Moskova, Leningrad, Kiev, Odesa, şi, desigur, din Moldova. O mare 
parte din materialele adunate le generalizează, organizează editarea mai multor 
lucrări şi culegeri de referinţă. Concomitent, munceşte asupra temei sale de 
cercetare, editând câteva monografii; ,,Relaţiile ruso-române în 1859-1863”, 
(Chişinău, 1968, 1969), tradusă şi în limba rusă; ,,Rusia şi formarea statului 
independent Român”, (Moskova, 1969) şi multe articole ştiinţifice84. 

 După o perioadă rodnică de activitate ştiinţifică la Institutul de Istorie, la 
16 decembrie 1980 dl Certan a depus cerere de participare la concurs şi este 
ales şef al Catedrei de istorie universală a Facultăţii de istorie şi pedagogie de 
la Institutul Pedagogic de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău85. 

Din aprilie 1980 devine, concomitent, decan interimar86, ca, ulterior, în 
conformitate cu procesul-verbal nr. 3, al Consiliului Facultăţii, din 31 august 
1981, cu votul a 12 membri, istoricul Certan Eugeniu să fie ales în funcţia de 
decan al acestei facultăţi,87 funcţie din care îşi dă demisia la 24 februarie 198388.  

După demisia din funcţie, profesorul Eugeniu Certan rămâne şef al Catedrei 
de istorie universală, funcţie în care a fost reales la 26 decembrie 198589 (din 
17.03.1989 Catedra istoria modernă)90, funcţie ce o deţine până în anul 199291. 

Ţinem să subliniem faptul că dl Certan Eugeniu a fost ales în postul de 
profesor al Catedrei istoria universală, începând cu data de 26 ianuarie 198492, 
post în care a fost reales în mai multe rânduri. 
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  Ibidem, p. 4. 
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  Chicuş.N., Referință privind activitatea ştiințifico-didactică a dlui Eugeniu Certan, doctor habilitat, 

profesor universitar,  Dosarul personal al profesorului Eugeniu Certan. În: Arhiva curentă a UPS „Ion 

Creangă" din mun. Chişinău, p. 125. 
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 Extras din ordinul nr. 337 A, din 25.12.1980. Dosarul personal al profesorului Eugeniu Certan. În: 

Arhiva curentă a UPS ,,Ion Creangă‖ din mun. Chişinău, p. 24. 
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  Dosarul personal al profesorului Eugeniu Certan. În: Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă" din mun. 

Chişinău. Autobiografia, p. 4. 
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 Extras din procesul-verbal nr. 3, al Consiliului Facultății de Istorie şi Pedagogie, a Institutului 

Pedagogic „Ion  Creangă‖, din 31 august 1981, Dosarul personal al profesorului Eugeniu Certan. În: 

Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă"  din mun. Chişinău, p. 23.  
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  Extras din ordinul nr. 31A, din 24.02.1983, Dosarul personal al profesorului Eugeniu Certan În: 

Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă" din mun. Chişinău, p. 25. 
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  Extras din ordinul nr. 190 A, din  30.12.1985, Dosarul personal al profesorului Eugeniu Certan. În: 

Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă" din mun. Chişinău, p. 29. 
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  Ibidem, p. 40. 
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  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940–2000, Coordonator Nicolae 

Banuh, Red. şt. B. Vizer, Chişinău, 2000, p. 194. 
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  Extras din ordinul nr. 27 A din 15.02.1984. Dosarul personal al profesorului Eugeniu Certan. În: 

Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă" din mun. Chişinău,  p. 28. 
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Eu. Certan - Decanul Facultăţii de istorie şi pedagogie.  
Ultimul sunet pentru promoţia anului 1981. 

 

Activităţile didactice ale profesorului Certan Eugeniu s-au distins prin 
atitudine responsabilă faţă de cursurile prezentate, erudiţie, exigenţă. 

Transformările politice radicale, ce au avut loc in Republica Moldova la 
sfârşitul anilor ’80 şi in anii ’90 ai secolului XX, au condiţionat schimbări in 
sistemul educaţional şi învăţământul istoric. Are loc trecerea de la sistemul 
educaţional sovietic la cel naţional. Astfel, profesorul Eugeniu Certan, de rând 
cu conferenţiarul Valeria Cozma şi alţi colegi, au participat activ la elaborarea 
Concepţiei învăţământului preuniversitar.  

În anul 1995 au fost adoptate documente conceptuale, legislative şi 
normative: Concepţia dezvoltării învăţământului in Republica Moldova, 
Programul naţional de dezvoltare a învăţământului în Republica Moldova, 
Legea învăţământului, iar in anul 1997 a fost aprobat Curriculumul naţional. În 
conformitate cu acesta, se prevedea studierea în învăţământul preuniversitar a 
istoriei universale şi naţionale în două cursuri separate: Istoria universală şi 
Istoria românilor. Manualele vechi au fost anulate93.  

O atenţie deosebită începe să se acorde elaborării şi editării manualelor 
de istorie şi altor lucrări ştiinţifico-didactice. În această conjunctură, o 
contribuţie esenţială la elaborarea manualelor şi-a adus-o şi profesorul 
Eugeniu Certan. În context se înscrie şi primul practicum apărut la catedra 
istoria universală - „Revoluţiile din 1848-1849” (Chişinău, 1992), semnat de 
distinsul profesor94. 
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  Cozma, Valeria, Aportul profesorilor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖ la elaborarea 

primelor manuale de istorie post-sovietice. Studiu de caz: istoria modernă. În: O istorie 

multidimensională a carierelor universitare: instituții, rețele sociale, biografii, Chişinău: ARC, 2017, 

Sergiu Musteață (ed.), p. 237. 
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  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940–2000, Coordonator Nicolae 

Banuh, red. şt. B. Vizer, Chişinău, 2000, p. 196. 
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In cadrul Laboratorului ,,Probleme actuale de istorie in sistemul 
învăţământului universitar”, de rând cu profesorul Eugeniu Certan şi 
conferenţiarul Valeria Cozma, s-a constituit un colectiv de specialişti calificaţi in 
istoria universală modernă de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
care şi-au pus scopul să examineze, in conformitate cu realizările ştiinţei istorice 
contemporane, istoria ţărilor Europei şi Americii, perioada modernă. A fost 
elaborată concepţia şi a fost alcătuit planul-prospect al studiului „Istoria modernă 
a Europei şi Americii”. Iar în anul 1995, a fost redactat şi editat primul manual 
original de istorie universală modernă în limba română. Colectivul de autori 
format din specialişti de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău (Eugeniu Certan, Gheorghe Gonţa, Nina 
Petrovschi), Academia de Ştiinţe a Moldovei (Demir 
Dragnev, Efim Levit), Universitatea de Stat din 
Moldova (Constantin Drachenberg, Valentin Tomuleţ), 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (Vasile Cristian, 
Mihai Cojocaru), au prezentat un tablou vast al 
evoluţiilor demografice, social-economice, politice, 
ideologice, culturale, etnice in Europa şi America, 
începând de la mijlocul secolului al XVII-lea pană in 
1815. Această lucrare a fost aprobată de Comisia de 
experţi a Ministerului Învăţământului al Republicii 
Moldova in calitate de manual pentru studenţii 
facultăţilor de istorie şi suport pentru profesorii din 
învăţământul preuniversitar95.  

În anul 2008 a ieşit de sub tipar ediţia a II-a a acestei lucrări, revăzută şi 
completată96.  

La elaborarea acestei ediţii s-a ţinut cont de Recomandarea 15 (2001) a 
Consiliului Europei privind predarea istoriei in Europa in secolul al XXI-lea, care 
prevede viziuni ale istoriei fără denaturarea trecutului, în scopuri de propagandă, 
fără negarea unor fapte istorice ori omiterea acestora, o studiere a istoriei in spiritul 
valorilor general-umane, naţionale, regionale şi locale. Conţinutul manualului 
permite studenţilor să facă cunoştinţă cu istoria popoarelor din Europa şi America, 
în plan politic, economic, social şi cultural, precum şi să identifice influenţa 
reciprocă intre diferite ţări, regiuni şi şcoli ştiinţifice din epoca modernă97. 
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 Cozma, Valeria, op. cit. p. 237; Istoria modernă a Europei şi Americii, vol. I. Coordonatori: Eugeniu 

Certan, Vasile Cristian, Chişinău: Lumina, 1995; Istoria modernă a Europei şi Americii, vol. II. 
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  Istoria modernă a Europei şi Americii. Sec. XVI – începutul sec. XIX. Ediţia a II-a, revăzută şi 

completată, Chişinău: Univers Pedagogic, 2008. 
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  Cozma, Valeria, op. cit. p. 238; Consiliul Europei şi istoria in şcoală. Documente ale Consiliului 

Europei, Chişinău, 2001, pp. 19, 21, 37. 
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De asemenea, profesorul Eugeniu Certan şi-a adus contribuţia şi la apariţia 
primei crestomaţii la istoria modernă universală, foarte utilă studenţilor şi 
profesorilor şcolari98. 

Rezultatele cercetărilor efectuate in cadrul Laboratorului „Probleme actuale 
de istorie in sistemul învăţământului universitar” au fost de mare folos pentru 
conceperea şi redactarea manualelor şcolare de istorie universală modernă99. 

Profesorul Eugeniu Certan, împreună cu profesorii universitari Gheorghe 
Gonţa, Boris Vizer şi alţii, au fost printre primii autori de manuale şcolare din 
Republica Moldova. Primul colectiv de autori a fost înfiinţat în anul 1995 din 
iniţiativa profesorului universitar Eugeniu Certan, cu participarea conferenţiarului 
Valeria Cozma şi a profesorului universitar Constantin Drachenberg. Deoarece în 
manualele post-sovietice se preconizau schimbări cardinale, legate de introducerea 
noului conţinut istoric, aprobarea lor avea loc prin publicarea materialelor şi 
manualelor experimentale. Aşa a procedat şi colectivul de autori, specialişti în 
domeniul istoriei universale, perioada modernă: E. Certan, V. Cozma,                       
C. Drachenberg100. 

În anul 1995 au fost întocmite şi publicate materiale 
experimentale pentru clasa a VII-a – Istoria universală 
modernă. Partea I (1640-1815), iar în anul următor, 1996, a 
fost publicată şi partea a II-a, ce cuprindea anii 1815-
1850101. 

În baza experienţei acumulate şi a referinţelor 
colegilor de breaslă, materialele respective au fost 
completate şi definitivate şi în baza lor a fost redactat şi 
publicat, în anul 1997, la Editura Cartdidact, primul 
manual experimental de istorie universală – Istoria 
universală modernă (1640-1850), pentru clasa a VII-ea, 
autori: C. Drachenberg, E. Certan, V. Cozma102. 

Concomitent cu elaborarea manualului experimental 
de istorie universală pentru clasa a VII-a, colectivul de autori lucra la definirea 
concepţiei şi structurii manualului pentru clasa a VIII-a. Această muncă s-a 
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  Istoria universală modernă (1640-1850). Crestomație. Chişinău: Prut internațional, 2000, (E. Certan, 
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Manual experimental pentru clasa a VII-a, Chişinău: Cartdidact, 1997. 
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încununat de succes şi, în anul 1997, la Editura Prut Internaţional a fost publicat 
manualul de istorie universală pentru clasa a VIII-a, epoca modernă (1850-1918)103. 

 

 

Autorii E. Certan, C. Drachenberg,  V. Cozma şi-au propus ca manualul lor 
să se deosebească de cel precedent printr-un conţinut nou, să fie original, să 
prezinte interes pentru profesori şi elevi. În introducere se declară că în acest 
manual „istoria universală modernă este tratată în spiritul valorilor general-umane, 
care, fără a nega problemele sociale, naţionale, religioase şi altele, pun în centrul 
atenţiei Omul ca atare, cu drepturile lui la viaţă, libertate şi prosperitate‖104. 

Manualul sus-menţionat a fost tradus şi în limba rusă, a fost reeditat de 
mai multe ori, ultima publicare a avut loc în anul 2011105. 

Profesorul universitar Certan Eugeniu a pregătit şi a prezentat studenţilor 
mai multe cursuri de bază şi opţionale, printre care menţionăm: Istoria modernă a 
Ţărilor Europei de Vest şi Americii, Mişcarea de eliberare naţională în Sud-Estul Europei 
(sf. sec. al XVIII-lea - anii '70 al sec. XIX), Revoluţia franceză de la sf. sec. XVIII etc. 

Totodată, sub îndrumarea profesorului Certan Eugeniu au susţinut teze 
de an şi de licenţă sute de studenţi. Profesorul Certan a fost membru al 
Consiliului ştiinţific de susţinere a tezelor de doctor habilitat şi doctor în 
istorie, Preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea "Istorie 
universală" (istoriografie) de la UPS „Ion Creangă" etc.  

De la inaugurarea doctoranturii la Catedra de istorie universală la UPS 
„Ion Creangă", sub conducerea sa au elaborat şi au susţinut teza de doctor în 
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istorie absolvenţii Facultăţii Pavlov Ludmila, Petrovschi Nina, Dumitru Diana 
şi Ţurcan Elena.  

 
 

Eu. Certan în şedinţa Catedrei de istorie universală. Chişinău, 2013. 
 

Pe parcursul activităţii profesorul universitar Eugeniu Certan a participat 
la mai multe stagii, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate 
la Chişinău, Mahacikala (Rusia), Kameneţ-Podolsk (Ukraina), Bucureşti, 
Erevan (Armenia), Sofia (Bulgaria) etc. Totodată, în anii '70, a fost membru a 
secţiei social-economice a Comitetului pentru acordarea Premiilor de Stat a 
Republicii Moldova106. 

Activităţile didactice, ştiinţifice şi manageriale ale dlui Certan Eugeniu au 
fost apreciate cu diplome şi scrisori de recunoştinţă. Pentru merite deosebite în 
activitatea didactică şi socială a fost decorat cu insigna „Eminent al 
învăţământului public din RSSM” (1956)107, medalia „Veteran al muncii" (1984)108, 
medalia „Meritul Civic" (1995)109, Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii 
Moldova (2003)110. 

Ţinem să subliniem faptul că activitatea profesorului Eugeniu Certan a 
fost înalt apreciată şi de colegii de catedră, a Facultăţii, unde a activat până la 
sfârşitul vieţii. Spre exemplu, la una din şedinţele Catedrei de istorie modernă, D-l 
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Tverdohleb A., menţionează că ,,Dl Certan a lăsat o impresie plăcută prin modul său 
de lucru, de conducere. A făcut mult pentru facultate, pentru studenţi, pentru tinerii 
specialişti”. Iar dna Custreabova S. sublinia: ,,E. Certan este cunoscut ca savant. Se 
preocupă de pregătirea pedagogică a studenţilor, de activitatea de cercetare a acestora‖. 
Prof. Boris Vizir menţiona: ,,Îl cunoaştem de mult timp pe Certan Eugeniu. A creat o 
atmosferă favorabilă la catedră‖111. Credem că asemenea păreri din partea colegilor, 
discipolilor, din partea tuturor celor care l-au cunoscut pe distinsul profesor, ar 
cuprinde sute de pagini.  

Personal, mi-a fost profesor, iar apoi coleg de facultate. A fost mereu 
binevoitor, primind încurajări în anii de studenţie şi în activitatea ştiinţifico-
didactică.  

Eugeniu Certan a fost şi va rămâne unul din pedagogii cu pondere la 
Facultatea de istorie a UPS „Ion Creangă" din mun. Chişinău. A fost un foarte 
bun dascăl, cercetător recunoscut pe plan naţional şi internaţional, autor de 
monografii, sute de articole şi studii, manuale universitare şi şcolare etc. A 
contribuit la pregătirea a patru doctori în ştiinţe, la formarea tinerilor istorici şi 
pedagogi. Sperăm că activitatea sa de cercetare şi de autor a manualelor 
şcolare şi universitare va constitui obiect de studiu şi analiză pentru foştii 
discipoli şi pentru tinerii istorici. Colegii şi foştii studenţi îi aduc un omagiu 
profesorului Eugeniu Certan şi îi vor păstra veşnic memoria. 
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ABSTRACT 
 

Nicolae Chicuş,is a university professor of an exceptional epoch, related to 
the change in the entire Moldovan educational system in the aftermath of the 
disintegration of the USSR, the change of content and the image through which 
the Faculty of History at the State Pedagogical University „Ion Creanga‖ in 

Chisinau. Chicuş Nicolae, had and has the fate of representing a college and a 
higher education institution. 

The contribution of Mr. Chicuş Nicolae is noteworthy to the elaboration 
and promotion of the university policies of quality assurance, the formulation of 
the initial professional training standards in the university education, the generic 
and specific competencies, emphasizing the objectives of the studies, organizing 
and monitoring the elaboration of new education plans. 

Keywords: rector, teacher, higher education, history, management, 
professionalism, perseverance 

 

În calea vieţii ne este dat să întâlnim diferiţi oameni. Unele persoane ne 
sunt date ca binecuvantări, alţii ca să însuşim – lecţii.... Mai rar, dar întâlnim 
persoane, care îmbină ambele calităţi. Printre puţinii, pe care i-am întâlnit în 
calea vieţii mele, care mi-au oferit şi una şi alta, formându-mă şi educându-mi 
calităţile unei personalităţi puternice, au fost tatăl meu şi conducătorul meu 
ştiinţific – Nicolae Chicuş, doctor în istorie, profesor universitar, actualmente, 
Rector al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.   
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De rând cu mai multe, pentru mine, dr., prof. univ., N. Chicuş reprezintă 
şi o epocă, una deosebită, legată de schimbarea prin care trecea întregul sistem 
de învăţământ autohton din Republica Moldova după destrămarea URSS-ului, 
schimbarea de conţinut şi imagine prin care a trecut şi Faculatea de istorie din 
cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din  Chişinău, în care  
am învăţat între 1993-1998, într-o perioadă când se căuta a se moderniza şi a  
schimba lucrurile depăşite şi a găsi compromisul ideal între vechiul şi noul, 
atât de necesar în acei ani.  

Involuntar, uneori numele unor oameni se asociază cu numele unor 
instituţii, pe care le-au condus, sau pentru care au contribuit cu ceva, devenind, 
fără să vrea, un fel de carte de vizită... Astfel, şi dr., prof. univ., N. Chicuş, a avut şi 
are soarta să reprezinte demn o facultate şi o instituţie de învăţământ superior, nu 
în cele mai propice perioade pentru evoluţia învăţământului, din cauza mai 
multor factori..., fiindcă „nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma 
vremii... Cât de mult adevăr contemporan găsim exprimat în această simplă şi 
firească zicere românească, veche de mai multe secole, aparţinătoare cronicarului 
moldovean Miron Costin. 

 
 Scurtă biografie 

Născut la 12 august 1951, în comuna Bolohani, Orhei, după absolvirea 
şcolii gimnaziale, şi-a făcut studiile la Şcoala Pedagogică din Orhei (1970), apoi a 
activat în calitate de profesor şcolar. Între anii 1973-1978 îşi continuă studiile la 
Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de istorie şi 
pedagogie. După absolvirea facultăţii, rămâne aici, ca asistent la catedra de 
istorie universală (1978-1979), iar, ulterior, face doctoratul la Institutul de Istorie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1980-1984).  

După absolvire a activat în calitate de colaborator ştiinţific al Institutului 
de Istorie, iar în anul 1987 a susţinut teza de doctor în istorie. În perioada 1989-
1992 a exercitat atribuţiile de şef al Direcţiei planificare şi organizare a 
cercetărilor ştiinţifice a Prezidiumului AŞM. Din anul 1992 până în 2010 a fost 
Decanul Facultăţii de istorie şi etnopedagogie, conferenţiar universitar la catedra 
de istoria românilor.   

L-am cunoscut în anul 1993, ca proaspătă studentă a Facultăţii de istorie şi 
etnopedagogie, în anul I, când îmbina deja abilităţile de predare şi cercetare cu 
cele manageriale, activând de ceva vreme (din 1992) şi în calitate de decan al 
Facultăţii de istorie şi etnopedagogie. Înalt, energic şi adesea cu o înfăţişare 
serioasă, dar îmbinând abil glumele sănătoase cu unele decizii liberale, pe atunci, 
dar cu o doză mare de exigenţă, inspira, apriori, din partea noastră, a studenţilor, 
o atitudine de respect şi responsabilitate. Seriozitatea şi preocupările tânărului 
decan de atunci, Nicolae Chicuş consta în conştientizarea rolului pe care îl avea în 
acei ani – deci, rolul major al decanului, pe lângă multe alte responsabilităţi, a fost 
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şi cel de a poziţiona şi a menţine facultatea pe locul corespunzător importanţei 
sale în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Pentru realizarea 
acestui deziderat se impunea definirea unei identităţi clare şi distincte a facultăţii 
în întregul mediu universitar şi, respectiv, de continuare a activităţii didactice, cât 
şi de cercetare pentru ocuparea locului special, pe care se afla facultatea de istorie 
şi etnopedagogie în condiţiile de concurenţă, odată cu apariţia unor noi instituţii 
private de învăţământ superior şi în urma procesului de ierarhizare la nivel 
naţional. Facultatea de istorie şi etnopedagogie trebuia să se menţină şi urma să 
reprezinte unul dintre principalele motoare a funcţionării întregii Universităţi 
Pedagogice.  

Este, practic, imposibil a vorbi despre dr., prof. univ., N. Chicuş fără a 
include şi momente din evoluţia facultăţii pe care o conducea sau a face referire 
la specificul vieţii universitare din perioada mandatelor sale de decan.   

Începutul anilor '90, pentru toată lumea, mai cu seamă pentru pedagogi, 
reprezenta o perioadă deosebit de complicată, plină de tensiuni, instabilitate, 
idei reformatoare, transformări sesizate şi în domeniul învăţământului istoric 
naţional. Fapt, ce, de la sine, presupunea investigaţii, noi căutări, schimbări, 
adaptări, modernizări în abordare, planuri şi aşteptări, în acea perioadă a 
speranţelor, atât pentru studenţi, cât pentru întreg colectivul de profesori 
universitari şi reprezentanţi al administraţiei Facultăţii de istorie şi etnopedagogie.  

Una dintre temele arzătoare de discuţie în cadrul şedinţelor Consiliului 
Facultăţii, pe parcursul anului de studii 1991–1992, a fost ideea înfiinţării unei 
catedre de istoria românilor în cadrul UPS „Ion Creangă”, care a reprezentat 
trecerea la o nouă treaptă, pornind procesul de pregătire a condiţiilor pentru 
studierea şi predarea disciplinei Istoria românilor la Universitatea Pedagogica de 
Stat „Ion Creangă”. 

Aplicarea acestei reforme în condiţiile politice de atunci era deosebit de 
complicată, dar se impunea cât mai rapid, pornind din necesitatea pregătirii 
profesorilor de istorie pentru învăţământul gimnazial şi liceal la această 
disciplină recent introdusă. Or, atunci, ca şi mai târziu, de altfel, constatarea lui 
M. Kogălniceanu arăta actualitate stringentă: „Dacă vreodinioară studiul istoriei a 
fost trebuitor, aceasta este epoca noastră, în acest timp de haos, când oamenii publici, şi 
oamenii privaţi, bătrâni şi tineri ne-am văzut individualităţile sfâşiate şi iluziile ce erau 
mai plăcute, şterse. Într-un asemenea timp limanul de mântuire, altarul de răzimat 
pentru noi este studiul istoriei, singurul oracol, care ne mai poate spune viitorul‖.  

Obiectivul principal al Facultăţii de istorie şi etnopedagogie – de a forma 
specialişti cu o bună pregătire profesională în vederea integrării acestora rapid 
în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi superior, au fost în următorii ani cu 
succes realizate. Istoria învăţamântului contemporan cunoaşte zeci de absolvenţi, 
specialişti în istorie cu nume de rezonanţă. Acest fapt, a contribuit direct şi 
indirect la promovarea imaginii facultăţii, atât în institutiile preuniversitare din 
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municipiul Chişinău, cât şi în liceele din zonele din care proveneau într-un 
procent important, studenţii facultăţii. 

 

 
 
 

N. Chicuş prezidează şedinţa Consiliului Facultăţii (de la stânga la dreapta:  
B. Vizer, N. Ciubotaru, S. Custreabov, Gh. Gonţa, S. Chicu, N. Chicuş, 
 Oc. Munteanu, J. Nastas, S. Iordan, Au. Tverdohleb. Chişinău, 2009. 

 
În perioada mandatelor de decan a dr., prof. univ., N. Chicuş, Facultatea 

de istorie şi etnopedagogie poate fi caracterizată ca una de căutări, în care au 
fost identificate direcţiile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare academică, ani care 
au multiplicat şi au amplificat valoarea studiilor la Facultate. Totodată, anii '90 au 
fost ani grei, cu multe provocări ce testau şi căleau caracterul, perioada fiind 
deosebit de complicată, nu doar din punct de vedere al evenimentelor social-
politice, cât, mai ales, al situaţiei economice şi al devalorizării muncii intelectuale, 
lipsa uneori a încălzirii pe timp de iarnă, lipsa unor mijloace tehnice, didactice, 
deficitul de manuale şi a surselor bibliografice etc., atât de necesare unei activităţii 
normale a facultăţii, ceea ce, la rândul său, a impus căutarea la acel timp a unor 
noi soluţii manageriale şi menţinerea verticalităţii morale când cerinţele, 
obligaţiile, responsabilităţile administrative sau conţinutul ordinelor ministeriale 
contraveneau aşteptărilor şi principiilor personale şi profesionale. 

Probabil, în acei ani, cel mai confortabil s-a simţit în procesul predării, 
fiindcă în sălile de prelegeri Nicolae Chicuş demonstra a fi stăpân pe situaţie, 
reuşind să menţină un viu interes nouă, studenţilor de atunci, dar şi să 
transmită în mod eficient cunoştinţele la cursul său de Istoria românilor, 
prezentând subiectul din variate unghiuri de vedere, ceea ce va facilita 
înţelegerea materiei total necunoscute pentru majoritatea dintre tinerii înscrişi la 
facultate. Realizez acum cât de greu i-a fost să facă faţă şi să ţină piept tuturor 
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condiţiilor în calitate de decan, în perioada protestelor studenţeşti în anii '90 şi, 
mai târziu, când tinerii de la majoritatea instituţiilor superioare de învăţământ, 
inclusiv de la UPS „I. Creangă”, în frunte cu studenţii de la facultăţile de 
istorie, abandonau prelegerile în favoarea grevelor studenţeşti pentru apărarea 
Istoriei românilor şi a valorilor naţionale, în Piaţa Marii Adunări Naţionale... 

Indiscutabil este şi faptul că pornind de la cerinţele timpului şi societăţii 
din ultimele două decenii, dr. prof. univ., Nicolae Chicuş a dovedit pe durata 
mandatelor sale de decan al Facultăţii de istorie şi etnopedagogie însuşirea 
ambelor calităţi: aceea de a fi un bun manager şi, respectiv, de a fi un bun 
profesor. Promovarea în facultate a unui mediu bazat pe respectul reciproc, 
comunicare şi onestitate, a putut oferi premisele unei bune colaborări între toţi 
membrii comunităţii, cu scopul obţinerii rezultatelor necesare plasării în 
continuare a facultăţii în topul facultăţilor pedagogice din Republica Moldova. 
Prin colaborarea cu colegii ce au făcut parte din echipa de conducere a facultăţii, 
s-a obţinut abordarea unui principiu corect de muncă în echipă, susţinut prin 
atribuirea de responsabilităţi bine definite pentru fiecare membru în parte, în 
scopul obţinerii unor rezultate constructive în predare şi cercetare în tandem cu 
cele de consolidare a potenţialului ştiinţifico-didactic al catedrelor facultăţii.  

Ţinând cont de necesităţile societăţii în perioada de tranziţie prin care trecea 
Republica Moldova după obţinerea independenţei, în cadrul facultăţii s-a trecut la 
pregătirea specialiştilor cu un profil mai larg. Astfel, pe parcursul anilor, facultatea a 
oferit noi specializări ce ţineau de domeniul „educaţie juridică”, „educaţie civică” 
etc. În anii '90, Facultatea a reuşit să activizeze organizarea Sesiunilor de comunicări 
ştiinţifice, simultan cu creşterea vizibilităţii acestora printr-o participare mai 
numeroasă a specialiştilor din ţara noastră şi din străinătate, cu care facultatea a 
stabilit colaborări. Prin sprijinul decanului Nicolae Chicuş a fost promovat schimbul 
de experienţă, şi, în paralel, a fost susţinută ideea de organizare şi desfăşurare a 
manifestărilor dedicate preocupărilor societăţii.  

 În această perioadă au fost întreprinse şi nenumărate eforturi de 
menţinere a catedrei de Istoria românilor ca subdiviziune de sine stătătoare în 
şcoala superioară, de altfel, unica catedră de istorie a românilor din Republica 
Moldova, care şi-a păstrat titulatura de la obţinerea independenţei până în anul 
2016. De asemenea, pe parcursul acestor ani, facultatea condusă de Nicolae 
Chicuş a reuşit să formeze specialişti de performanţă, care se manifestă 
actualmente pe plan naţional şi internaţional. În aceşti ani facultatea a cunoscut şi 
câteva reorganizări şi modificări, conform standardelor cerute de Proiectul 
Bologna, accentul fiind pus şi pe perfecţionarea activităţii didactice la ciclul de 
licenţă şi cel de master.  

Or, în lumea ştiinţifică şi didactică, drept un profesor de vocaţie, N. Chicuş, 
mai este cunoscut şi ca autor de lucrări ştiinţifice, de programe şi manuale şcolare. 
Concomitent cu activitatea didactică şi managerială, dr. prof. univ. Nicolae Chicuş 
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s-a implicat în procesul de elaborare şi perfecţionare (1994-2007) și a programelor 
analitice ale cursurilor opţionale, printre care „Geografia istorică” şi „Istoria 
diplomaţiei”.  

În anii de trecere de la modelul ideologizat de cercetare-învăţare la 
abordarea şi interpretarea istoriei universale în conformitate cu cerinţele timpului 
şi al valorilor democratice, şi de pe poziţii general-umane a istoriei naţionale, în 
calitate de membru al Comisiei guvernamentale, împreună cu regretatul dr. hab. 
în istorie, prof. univ., Gh. Gonţa, a contribuit la elaborarea Concepţiei de studiere 
a istoriei naţionale prin menţinerea cursului Istoria romanilor, neacceptând cursul 
promovat de autorităţile agrariene şi interfrontiste de atunci ale republicii, de 
Istoria Moldovei, care, de fapt, nu era altceva decât o revenire la cursul sovietic 
Istoria RSSM. În acest context, o importanţă deosebită a avut-o elaborarea 
programelor şi manualelor şcolare pentru disciplina „Istoria romanilor”. Ca 
urmare, în anul 1995, a fost editată programa la Istoria romanilor pentru clasa a V-a 
– IX-a, avându-i drept autori pe Gh. Gonţa şi N. Chicuş, iar în anul 1997 au fost 
editate şi primele manuale şcolare la cursul Istoria romanilor, bazate pe documente 
inedite şi surse istoriografice naţionale, ceea ce a adus plusvaloare conţinutului 
subiectelor ce tratau problemele istoriei neamului românesc, inclusiv ale 
Republicii Moldova, precum şi a teritoriilor din sudul şi nordul Basarabiei.  

Nicolae Chicuş mai este cunoscut ca autor al primului Curriculum la 
disciplina Istorie (anul 2000) şi coordonator al echipei de lucru pentru elaborarea şi 
modernizarea Curriculumului la Istorie, pentru învăţământul primar, gimnazial şi 
liceal (2010), coautor al manualelor de istorie pentru cl. VIII-a şi a XI-a, iar ca 
specialist în istoria modernă – autor a peste 70 de lucrări ştiinţifice, ştiinţifico-
didactice şi metodice.  

Între anii 1996-2008 a activat şi în funcţia de Preşedinte al Consiliului 
republican Olimpic la istorie. În calitate de Preşedinte al Comisiei de Examinare, 
N. Chicuş şi-a adus contribuţia (avându-l coautor pe Gh. Gonţa) la elaborarea 
Programului de atestare a cadrelor didactice din sistemul învăţământului 
preuniversitar la istorie, între 2000-2005 fiind ales şi în funcţia de Preşedinte al 
Comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar la istorie. Pe parcursul anilor a fost şi rămâne redactor-şef şi 
membru al colegiilor de redacţie al revistelor de specialitate acreditate de către 
CNAA, membru al colegiilor de redacţie a monografiilor colective şi culegerilor 
de studii. Activitatea ştiinţifică şi didactică este axată pe probleme ce ţin de istoria 
modernă şi contemporană a românilor, istoria diplomaţiei şi a relaţiilor 
internaţionale în epoca modernă, geografia istorică, demografie istorică, istorie 
locală. Până în anul 2011 a fost Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil la 
Istoria românilor. Este membru al Seminarului Ştiinţific specializat la Istoria 
românilor (pe perioade), Istoria universală (pe perioade), membru al Consiliilor 
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ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor, doctor habilitat, membru al Şcolii 
Doctorale Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate. 

Aprecierile şi rezultatele în domeniul învăţământului superior istoric şi 
cercetării istoriei românilor, experienţa acumulată pe parcursul mai multor ani în 
domeniul managementului universitar, au contribuit la faptul ca, în anul 2010, 
Nicolae Chicuş să fie ales Rector al UPS „I. Creangă” din municipiul Chişinău, 
funcţie pe care o deţine până în prezent. 

 

 
 

Rectorul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” N. Chicuş la şedinţa 
jubiliară de 75 ani ai Universităţii, octombrie 2015. 

 
Actualmente, N. Chicuş, în postura de Rector, trece şi încearcă să ţină piept 

unor provocări şi mai serioase celor de la începutul carierei 
sale manageriale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” este impusă să facă faţă (ca şi majoritatea 
instituţiilor superioare de învăţământ din Republica 
Moldova) unor probleme economice, dar şi, mai mult, 
crizei acute de studenţi, ca efect al instabilităţii politice şi al 
situaţiei demografice şi economice din societatea Republicii 
Moldova în ultimele decenii. Ca şi mai înainte, rămâne a fi 
un lider înnăscut, căruia îi place să domine şi să controleze, 
deşi pare deschis şi jovial, posedă darul de a atrage şansele 
de partea dumnealui, pentru că a fost şi rămâne înţelept.  

Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea 
învăţământului şi ştiinţei a fost decorat cu medalia 
„Meritul Civic”;în 2010 i-a fost decernat „Ordinul de 
Onoare”, în 2011 - Medalia „Dimitrie Cantemir”, 
Diploma de Onoare de gradul I a Guvernului 

Doctor Honoris Cauza  
al Universităţii Pedagogice 

de Stat „M. Dragomanov” 
din Kiev. 
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Republicii Moldova, Diplomă de Onoare a Ministerului Educaţiei al Republicii 
Moldova. Devine Doctor Honoris Cauza al Universităţii Pedagogice de Stat 
„M. Dragomanov” din Kiev. 

 

 
 

Alături de Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a Republicii Moldova, 
Monica Babuc, în cadrul unei conferinţe, noiembrie 2017. 

 
Îi dorim putere, sănătate şi multe realizări frumoase în toate începuturile, în 

pofida circumstanţelor, şi să reprezinte ceea ce aşteaptă de la colectivul său 
pedagogic, adică întruchiparea profesorului universitar elegant în ţinută şi în 
comportament, calitate în pregătirea de prelegeri, exigenţă pentru menţinerea 
disciplinei universitare, solidaritate şi implicare în corectarea imperfecţiunilor 
educaţionale şi de pregătire ale studenţilor. 

Cele expuse mai sus sunt doar o schiţare a portretului dr. în istorie, prof. 
univ., N. Chicuş, deoarece, aici este reprezentat doar un fragment din traiectoria 
unui destin al Omului-Profesor, Omului-Decan, Omului-Rector, care oferă 
binecuvântări şi lecţii, la propriu şi la figurat, iar după „culise” mai rămân 
aprecierile nescrise ale altor roluri, pe care le are în viaţa de zi cu zi.  

Doar că cine dintre noi, muritorii, suntem în drept să apreciem un destin, 
cine posedă capacitatea înţelegerii sensurilor profunde ale desfăşurării 
timpului şi ale unui destin aparte? Fiidcă fiecare dintre noi are un timp, un loc, 
un rost şi mai multe sarcini, misiuni în viaţa aceasta, pe care singuri trebuie să 
le autoevaluăm întru aprecierea împlinirii propriului destin..., deoarece pentru 
toţi există şi le este dat o: „...vreme să sădeşti şi vreme să smulgi ceea ce ai sădit. 
Vreme este să arunci pietre şi vreme să le strângi; Vreme este să rupi şi vreme să coşi; 
vreme este să taci şi vreme să grăieşti‖.  

Şi cine dintre noi ar fi în stare să poată răspunde mai exact: Care este 
folosul celui ce lucrează întru osteneala pe care o ia asupră-şi?‖ 
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L. Argint-Căldare împreună cu conducătorul ştiinţific al tezei de doctor în 
istorie cu Diploma de doctor în mână. 

 Foto din arhiva personală a dnei L. Argint-Căldare. 

 
 

 
INTERVIU CU OMUL NICOLAE CHICUŞ 

(realizat la Chişinău la 05.08.2017) 

 
Lucia ŢÎCU 

 
Este foarte dificil să scrii despre un om doar al cărui nume vorbeşte 

despre propria persoană mai mult decât toate cuvintele luate în ajutor pentru a 
fixa nişte momente, pentru a evidenţia nişte trăsături specifice, care îl fac 
diferit de lumea înconjurătoare. 
Lucia Ţîcu: Sunteţi o persoană care se bucură de notorietate şi credibilitate. V-aş ruga 

să aveţi amabilitatea să ne vorbiţi puţin despre traseul Dvs. profesional de până 
acum. 

Nicolae Chicuş: Toată activitatea mea pe parcursul întregii vieţi, după 
absolvirea celor 8 clase din şcoala din satul natal a ţinut de domeniul 
învăţământului. La început am absolvit Şcoala Pedagogică din Orhei – 
1970; am muncit ca profesor de educaţie fizică în satul natal, înainte de 
armată; după serviciul militar am lucrat un an în satul Clişova, raionul 
Orhei, ca profesor de limbă rusă în clasele V-VI, ca după un an de lucru 
să înţeleg necesitatea continuării studiilor. Am fost admis la Institutul 
Pedagogic ”Ion Creangă”, facultatea de istorie. După absolvirea acesteia 
am fost amplasat în câmpul muncii în cadrul universităţii, catedra de 
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istorie universală. Şi de atunci, din 1978 şi până astăzi, cu o mică 
întrerupere – 1989-1992 – am lucrat la UPS ”Ion Creangă”, 18 ani am fost 
Decan şi 7 ani sunt în funcţia de Rector. 

Lucia Ţîcu: Cum s-a născut pasiunea pentru istorie? 
Nicolae Chicuş: La şcoala pedagogică din Orhei, învăţătorul de istorie, Aurel 

Tihon, a fost acela care mi-a insuflat dragostea pentru istorie. Însă mi-a 
plăcut întotdeauna istoria. 

Lucia Ţîcu: Se spune că anii studenţiei sunt cei mai frumoşi ani. Pentru Dvs. cum au 
fost? 

Nicolae Chicuş: Student în adevăratul sens al cuvântului am fost numai la 
anul I. La începutul anului II m-am căsătorit, au apărut alte probleme. 
Dar îmi aduc aminte de studenţie cu plăcere. Apariţia familiei, care nu 
era cu mine în Chişinău, a îngustat sfera amintirilor. Cu toate acestea a 
fost cea mai frumoasă perioadă a vieţii: tinereţe, planuri pentru viitor, 
încredere în ziua de mâine!    

Lucia Ţîcu: Cum aţi reuşit, printre atâtea tentaţii pe care Chişinăul le oferă unui 
tânăr venit din mediul rural, să vă concentraţi pentru a vă atinge ţelurile 
propuse? 

Nicolae Chicuş: Când am venit în Chişinău aveam un singur scop – să devin 
profesor de istorie pentru a putea activa în satul natal, unde nu era 
profesor de istorie la momentul respectiv. Pentru atingerea scopului 
propus eram pregătit atât moral, cât şi material. Tatăl meu a insistat, şi 
bine a făcut, să-mi construiesc casă în sat. În momentul când Decanul 
facultăţii, Dl. V. Barbulat, mi-a propus să rămân la facultate, niciodată nu 
m-am gândit că am să ajung unde am ajuns astăzi. Dar faptul rămâne 
fapt! Atât mama, cât şi bunelul, îmi spuneau: Dacă te apuci de un lucru, fă-l 
ca să-ţi placă nu numai ţie, dar şi celor din jur. Am încercat întotdeauna să 
fac faţă cerinţelor, care mi-au fost înaintate. Mulţumesc colegilor pentru 
încrederea acordată atât ca Decan, cât şi ca Rector. Cât am fost în funcţia 
de Decan, la spatele meu, pe perete era scris: A fi şef i-o întâmplare, a fi om 
e lucru mare! M-am stăruit să fac faţă tuturor provocărilor, ţinând cont de 
două mari principii: omenia şi legea.  

Lucia Ţîcu: Cum aţi defini Excelenţa în Educaţie? 
Nicolae Chicuş: Ea are mai multe aspecte, ţinând cont de locul şi rolul 

profesorului, care deţine cunoştinţe profunde în obiectul pe care-l 
profesează şi dragoste faţă de cei cărora le transmite aceste cunoştinţe, cu 
toate ajunsurile şi neajunsurile lor. Dacă sunt aceste două componente 
poţi obţine Excelenţă în Educaţie. 

Lucia Ţîcu: Care au fost relaţiile cu studenţii la începutul carierei Dvs. didactice şi 
care sunt acum? 
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Nicolae Chicuş: Pe parcursul întregii activităţi didactice nu am avut nici o 
situaţie conflictuală cu grupele academice la care am avut ore. 

 

 
 
Lucia Ţîcu: Ce le-aţi transmite tinerilor profesori care intră în învăţământ cu 

anumite temeri? 
Nicolae Chicuş: Omul întotdeauna trebuie să aibă nişte rezerve faţă de ceea ce 

face. Eu şi până astăzi am emoţii atunci când intru în auditoriu. Am 
anumite temeri: cum voi fi primit de studenţi, voi fi la nivelul aşteptărilor ş.a.? 
Un profesionist trebuie mereu să aibă anumite temeri, fiindcă atunci când 
ele sunt înseamnă că eşti la nivelul cerinţelor actuale. Aceasta este o 
situaţie normală, mai ales pentru cei care lucrează cu copiii. 

Lucia Ţîcu: Este convenabil acum să faci o carieră în Educaţie şi Ştiinţă? 
Nicolae Chicuş: Este foarte greu să atragi astăzi în învăţământ, mai ales tinerii. 

Iniţial majoritatea profesorilor erau bărbaţi, femeile cu greu şi-au căpătat 
dreptul, pe parcursul sec. XIX, de a fi profesoare. Astăzi, din păcate, situaţia 
este inversă – rar există colective, mai ales în învăţământul preuniversitar, 
unde predomină bărbaţii. Situaţia creată ţine de un şir de factori, însă 
predominant este sistemul de salarizare. Când există un decalaj mare în 
salarizarea lucrătorilor din domeniile bancar, jurisprudenţă ş.a. şi 
învăţământ, prin ce altceva astăzi să-i atragi pe tineri în sistemul de 
învăţământ sau cercetare, când banul a devenit etalon al succesului? 



65 

 

Lucia Ţîcu: Sunteţi un model pentru mulţi profesori de istorie. Ne puteţi spune care a 
fost modelul sau modelele Dvs.? 

Nicolae Chicuş: Voi enumera doar câţiva profesori-model: Aurel Vasilevici, 
profesor de istorie, şcoala pedagogică din Orhei; Vladimir Potlog, 
profesor de istoria antică a Greciei şi Romei; Ecaterina Stanciu, 
profesoară de istoria Moldovei. Şirul poate fi continuat!. 

Lucia Ţîcu: Ce va determinat să candidaţi la funcţia de Rector? 
Nicolae Chicuş: Fostul Rector, Dl. Ion Guţu, ajunsese la o vârstă, la care nu mai 

avea dreptul să participe la concursul pentru funcţia de rector. La alegerile 
precedente ale rectorului unii colegi mi-au propus să-mi înaintez 
candidatura. La adunarea generală a colectivului, unde au fost înaintate 
candidaturile, a fost propusă şi candidatura mea. Le-am mulţumit 
colegilor şi mi-am retras candidatura. În momentul când dl Guţu nu mai 
avea dreptul să fie rector apăruse problema postului vacant. Iniţial 
concursul a fost amânat din anumite motive. Când a fost reluat, alături de 
mine a candidat şi rectorul-interimar, care, de fapt, mă susţinuse în prima 
etapă de concurs. Au apărut semne de întrebare referitor la rezultatul final, 
dacă merită sau nu să te arunci în această bătălie. În acel moment de mare 
tensiune doi factori m-au determinat să merg mai departe: modul cum s-a 
discutat cu mine ca să-mi retrag candidatura şi discuţiile cu soţia mea, 
Raisa, care a insistat să nu cedez, deoarece nu sunt mai puţin capabil 
decât cei care candidează. Am mers mai departe, am primit votul de 
încredere al Senatului UPS „Ion Creangă”, astfel încât astăzi sunt la cel 
de-al doilea termen. 

Lucia Ţîcu: Menţionaţi pe scurt câteva dintre reperele activităţii Dvs. în funcţia de 
rector. Care au fost realizările şi cum s-au răsfrânt ele asupra întregii activităţi 
din instituţie? 

Nicolae Chicuş: Am făcut multe, dar nu tot ce mi-am planificat, şi cauza 
principală este că suntem în alte timpuri, iar Universitatea are alte 
posibilităţi financiare. Nu am realizat proiectul „Complexul Sportiv”, care 
poate fi dus la capăt doar cu implicarea statului. Sperăm ca în anul 2018 să 
finalizăm acest proiect, cu atât mai mult că Guvernul ne-a acordat 4,8 mil. 
lei. Acesta este cel mai important obiectiv pe care nu l-am realizat. Alte 
realizări: reparaţii în blocul de studii nr. 6, schimbarea gheamurilor în blocul 
de studii nr. 1, reparaţii în căminele studenţeşti ş.a. Dacă Universitatea ar 
avea posibilităţile financiare de la sfârşitul anilor '90 – începutul sec. XXI, 
ar fi fost o altă situaţie. Scăderea bruscă a numărului de studenţi la 
contract a micşorat şi posibilităţile Universităţii de a realiza anumite 
obiective. M-am implicat mai activ în aspectul gospodăresc, cu care eram 
mai puţin cunoscut. 
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Lucia Ţîcu: Dacă aţi avea în faţă un absolvent de liceu ce argumente i-aţi aduce să 
aleagă UPS „Ion Creangă‖? 

Nicolae Chicuş: Depinde de el, de dorinţele şi orientarea lui. Dacă este un 
absolvent care stă la cumpănă, neştiind unde să meargă, aş încerca să 
discut cu el. Nu cred că aş avea şanse să-l conving pe un absolvent să facă 
o carieră în pedagogie, în cazul când acesta ştie deja ce doreşte să facă în 
viitor. Celui indecis i-aş spune două lucruri: nimic nu-i veşnic şi odată şi 
odată statul va trebui să se întoarcă cu adevărat spre discutarea şi 
determinarea rolului profesorului în societate; mai nobilă profesie decât 
cea de pedagog în lume nu există, lucrezi cu copilul, contribuind la 
formarea personalităţii lui, în mâini ai un aluat, din care poţi modela ceva 
bun şi frumos. Dacă iubeşti copilul, atunci pedagogia este domeniul care 
îţi aduce cea mai mare satisfacţie sufletească. 

Lucia Ţîcu: Dacă ar fi să numiţi trei din cele mai mari satisfacţii profesionale de până 
acum, care ar fi acestea? Dar cea mai mare neîmplinire, în cazul în care ea există? 

Nicolae Chicuş: Cea mai mare satisfacţie profesională este faptul că am devenit 
pedagog. Lucrez cu oamenii, îmi place ceea ce fac. De multe ori, împreună 
cu colegii găsim soluţii pentru orice situaţie, problemă, fie ea şi 
conflictuală. Oare aceasta nu este o satisfacţie? Neîmplinire – nu am avut 
curaj să susţin a doua teză, cea de doctor habilitat. Cred să acesta va 
rămâne un lucru nerealizat, din păcate. 

Lucia Ţîcu: Dacă aţi fi din nou la început de drum şi aţi avea 18-19 ani, ce decizii aţi 
lua? Aţi alege tot domeniul educaţional? 

Nicolae Chicuş: Da! Nici nu se discută. Îmi place ceea ce fac. Locul meu este în 
sistemul de învăţământ. 

Lucia Ţîcu: Care sunt persoanele cărora le-aţi mulţumi pentru ceea ce sunteţi astăzi, în 
plan profesional şi uman? 

Nicolae Chicuş: Unele persoane sunt plecate în lumea celor drepţi, din păcate. 
Le-aş mulţumi: învăţătoarei de clasele primare, Eudochia Arnăut-Costiuc; 
Directorului şcolii din satul natal, Andrei Dulghieru, de metodele lui de a 
lucra cu copiii deseori m-am condus când eram Decan; curatorului grupei 
academice de la şcoala pedagogică din Orhei, Marcel Bolduma; 
profesorului de istorie de la şcoala pedagogică, Aurel Tihon; profesorilor 
de la universitate, Vladimir Potlog, Ecaterina Stanciu, Vladimir Barbulat, 
Serghei Galuşcenco. Din cadrul Academiei le-aş mulţumi dnei Lucheria 
Repida, care şi-a adus un aport enorm în formarea mea ca organizator şi 
Dlui Andrei Andrieş, Preşedintele Academiei în perioada în care am 
activat în această instituţie, cu care am lucrat 3 ani de zile şi de la care am 
învăţat să înţeleg oamenii. Le mulţumesc mamei mele, Maria, şi bunelului, 
Toader, care m-au învăţat şi mă învaţă şi până astăzi să fiu om cu oamenii. 

Lucia Ţîcu: Care sunt cele trei cuvinte care îl caracterizează pe Omul Nicolae Chicuş? 



67 

 

Nicolae Chicuş: Primul: Sunt prea credul. Cred în ceea ce spune omul. Nu poţi 
trăi dacă nu crezi oamenii. Experienţa acumulată de-a lungul anilor m-a 
învăţat că mai întâi ar fi bine să asculţi omul, apoi verifică, ca să vezi dacă 
poţi avea încredere în el pe viitor. Al doilea: Nu-mi place să fac planuri 
irealizabile, sunt un om al faptelor concrete. Al treilea: Nu-mi plac laşii. 
Fiecare om trebuie să aibă grijă de sine, dar e de dorit să nu obţină 
foloase de pe seama altora. Tot ceea ce am realizat până la moment, nu a 
fost obţinut pe contul altora, ci din propria muncă.  
Lucia Ţîcu: Vă mulţumesc!      
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MARIA CHIRIAC - UN DESTIN DE FEMEIE BASARABEANĂ 
 

 
Valentina ENACHI 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Maria Iacovlevna was born in 1933 in the village of Madreşti, district 
Lazovsc. He had a fate marked by heavy times: his father died on the front, his 
mother died in 1959. He taught at the village school. A destiny for a Bessarabian 
woman, the daughter of a householder, who managed to become a doctor in 
pedagogy, a university lecturer, a respected man. Possessing a social clever it, 
which encompasses the ability to relate to people, Ms. Mary could be out 
community concerns, thus exerting Deputy in the Village Soviet and Party 
District Committee. 

The essential values of Maria Chiriac's life were: work, maternity, friendship. A 
student of his reign, Nicolae Afanasiev, said nicely: "By Maria Chiriac, people become 
more people and I understand more!" 

Keywords: history, dignity, studies, didactic activity, science 

 
Un destin de femeie basarabeană, fiică de oameni gospodari, care a reuşit 

să devină doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, om respectat.  
Maria Iacovlevna s-a născut în 1933 în satul Mândreşti, judeţul Orhei. A 

avut o soartă marcată de vremuri grele: tatăl a murit pe front, mama a decedat 
în anul 1959. A învăţat la şcoala din sat. A reuşit să termine şcoala pedagogică 
în anul 1956.  

Din 1952 începe să lucreze la şcoala primară din satul Cărpineni, raionul 
Hânceşti. A fost vice-director în aceiaşi şcoală. Posedând o intelegenţă socială, 
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care cuprindea capacităţile de relaţionare cu oamenii, dna Maria nu putea fi în 
afara preocupărilor comunitare, astfel exercitând funcţia de deputată în 
Sovietul sătesc şi membră a Comitetul raional de partid. 

Regimul comunist din URSS a practicat o politică de promovare a 
egalităţii dintre bărbaţi şi femei, aspectele întunecate ale echităţii socialiste însă 
erau neglijate. Statul a mimat egalitatea de gen, iar în spaţiul privat, al familiei, 
femeia ducea tot greul muncii. Aceasta era o barieră invizibilă, ce nu permitea 
ocuparea posturilor în societate. În ciuda acestui fapt, Maria Chiriac nu a dorit 
să rămână la nivelul unei profesoare din sat şi s-a înscris la Universitatea de 
Stat din Moldova. Timpurile erau de o aşa natură, că, dacă nu erai membru de 
partid, nu reuşeai să faci carieră. Dna a intrat în rândurile PCUS, iar din 1963-
1969 a studiat la Facultatea de istorie a Universităţii de Stat din Moldova, pe 
care a finisat-o cu succes. 

Activitatea ei de muncă este doar lucru pedagogic: 1956-1964 – învăţătoare 
la clasele primare, în şcoala din Cărpineni, raionul Hînceşti; 1964-1966 locţiitor al 
directorului pe lucrul educativ al şcolii de 8 ani din Cărpineni, apoi director al 
şcolii tineretului muncitoresc din Cărpineni, în 1972. Din 1973-1977 activează 
educator în căminele muncitoreşti ale uzinei de tractoare din Chişinău. A 
cunoscut viaţa şi a înţeles importanţa educaţiei.  

În anul 1976 a reuşit să treacă concursul la postul de lector la Catedra de 
teorie şi metodică a lucrului educativ a Facultăţii de istorie şi pedagogie a 
Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din oraşul Chişinău. 

La facultate venea ca la munca de colhoz: zi la zi. Să nu iutăm că avea 4 
copii. Se trezea prima dimineaţa şi se ocupa de pregătirea copiilor pentru 
şcoală. Era o gospodină binecunoscută, ducea o gospodărie – model. 

  Fiind un pedagog cu experienţă, a prezentat cursurile fundamentale de la 
catedră: teoria şi metodica lucrului educativ, istoria comsomolului din URSS. A 
participat activ la seminarul metodologic al catedrei, unde se discutau problemele 
activităţilor educaţionale extraşcolare şi rolul acestora în educaţia tinerilor. 

Maria Chiriac a înţeles că, dacă nu faci teza de doctor, nu poţi preda 
calificat în şcoala superioară. Mai adăugăm că salariul de 125 ruble era 
insuficient pentru un trai decent. Studiind asiduu şi cercetând documentele 
istorice, în anul 1980 susţine teza de doctor în pedagogie pe tema: „Activitatea 
organizaţiilor comsomoliste şcolare în vederea educaţiei comuniste a elevilor 
din clasele superioare în anii 1946-1958 în RSSM". 

Anul 1981 îi aduce diploma de doctor în pedagogie. Continuă să activeze 
la Universitate. Despre aceşti ani putem afla din caracteristica profesională, 
unde citim următoarele: „....este un lucrător activ al catedrei, participă la lucrul 
ştiinţific, are 6 articole ştiinţifice publicate în reviste unionale şi republicane de 
prestigiu”. În anul 1982 a fost realeasă la funcţia de lector superior la Catedra 
teoria şi metodica lucrului educativ.  
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Nu s-a lăsat de lucrul social: a activat în căminele studenţeşti, a fost 
responsabilă de activitatea sindicatelor la facultate. Deşi avea un caracter 
flegmatic, poseda o personalitate bine structurată. Femeile basarabene au fost 
educate în spiritul de a fi receptive la nevoile celorlalţi, ele promovând o etică a 
grijii, dar nu o etică a drepturilor. Aşa a fost şi dna Chiriac, în preocupări 
permanente pentru alţii: copii, studenţi, facultate. Mai puţin se gândea la 
drepturile şi interesele sale. 

Maria Chiriac a fost o profesoară, care nu a ocolit în educaţie problemele 
morale, sentimentale şi de relaţionare umană. La ea veneau studentele cu 
probleme personale. Pe toţi îi asculta şi îi îndruma. Soarta uneori era supărată pe 
ea. Nu a reuşit uşor să-şi facă doctoratul, deşi lucra mult, nu întotdeauna a fost 
apreciată conform meritelor sale. 

Regimul sovietic opera cu o etică a datoriei, zgomotos propagată pe toate 
canalele. Dna Chiriac, înţelegând acest lucru, respectând regulamentele, rămânea 
o persoană sufletistă şi blândă. 

Istoria facultăţii noastre nu poate fi studiată fără aceste femei, care sunt 
stâlpi şi piloni ai unei activităţi pedagogice, pe care au promovat-o cu mult 
greu, curaj şi perseverenţă. 

Valorile esenţiale ale vieţii Mariei Chiriac au fost: munca, maternitatea, 
prietenia. Despre ea a spus frumos un student al domniei sale – Nicolae 
Afanasiev: „Lângă Maria Chiriac, oamenii devin mai oameni şi înţeleg mai multe!”   
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NICOLAE CIUBOTARU: OMUL, PEDAGOGUL, SAVANTUL 
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ABSTRACT 
 

The article is dedicated to the person, the pedagogue, the scientist             
N. Ciubotaru - a great patriot of the Romanian nation, sensitive mentor of pupils, 
students and master students, convinced of the importance of studying the 
history of the Romanian nation, a various aspects to the evolution of the 
Bessarabian destiny in the modern age. During the activity, which took place 
mostly within State Pedagogical University "Ion Creangă", it was manifested as 
a promoter of Romanian national ideals and consciousness both in the courses 
held in front of the disciples and in the field of scientific investigations. 

Keywords: adolescence, researcher, historian, teacher, student 
 
S-a născut la 11 aprilie 1950, în satul Strâmba, raionul Bălţi (actualmente 

Corlăteni, raionul Râşcani), într-o familie de ţărani, pe atunci, în perioada 
sovietică, se spunea familie de colhoznici, alcătuită din 4 persoane: mama, 
Olga, (după părinţi Hriţcu), fratele mai mare, Gheorghe, născut în 1941 şi sora 
Maria, anul de naştere 1946. Copilăria a fost marcată de moartea prematură a 
părinţilor. Din 1959, copiii au rămas şi fără mama, care a decedat în urma 
maladiei, ce a secerat şi mai seceră şi astăzi multe vieţi omeneşti – cancerul. 

Tutore al familiei a fost numit fratele mamei, Ştefan Hriţcu, care după 
expresia lui N. Ciubotaru, a fost ,,un unchi plin de blândeţe şi înţelepciune”. De 
aceea, deseori copilul Nicolae urca dealul satului pentru a se juca cu copiii fratelui 
mamei sale. 
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O influenţă benefică asupra copiilor rămaşi fără părinţi a avut-o şi bunelul, 
Teodor Hriţcu, cum îl mai numeau ,,tătuca”, după cum se spune în satul de 
baştină al aceluia despre care scriem. Bunicul, crescut în perioada interbelică, în 
societatea românească, şi-a lăsat poate amprenta decisivă asupra copilului, atât 
prin blândeţe, dar şi prin exigenţă, mai ales când era vorba de anumite treburi 
gospodăreşti, calităţi devenite caracteristice şi personalităţii, pe care încercăm s-o 
întregim în acest microeseu. Nu poate să fie neglijată nici influenţa bunicii Maria, 
nume tradiţional, folosit în mai multe regiuni moldoveneşti, atât în stânga, cât 
şi în dreapta Prutului. 

În anii 1957-1960 a urmat şcoala primară din satul natal. N. Ciubotaru a 
avut norocul de a-l avea învăţător pe un foarte bun pedagog – Th. I. Pintilei, de 
origine din satul Sofia (r. Drochia), care şi-a dedicat întreaga viaţă educaţiei 
copiilor din localitate. 

Elevul Nicolae a intrat în clasa I-a deja ştiind a citi, alfabetul fiind învăţat cu 
ajutorul surorii Maria, care a născut şi crescut zece copii (fapt pentru care i-a fost 
decernat titlul de ,,Mamă eroină”), iar aceştea i-au adus bunicii zeci de nepoţei. 

Încă din anii de şcoală a îndrăgit lectura cărţilor, de aceea, n-a fost 
întâmplător faptul că fotografia elevului N. Ciubotaru s-a aflat pe tabla de 
onoare a satului ,,ca cel mai bun cititor” al bibliotecii. Bibliotecara, la început 
nu prea avea încredere că acest copil citeşte cu adevărat cărţile, şi, din aceste 
considerente, câteodată îi cerea să povestească conţinutul poveştilor sau 
povestirilor citite. 

 

 
 

Această fotografie este luată dintr-un album de familie. Nicolae Ciubotaru îşi va 
aminti întotdeauna zilele fericite, petrecute în tabăra unională de pionieri „ARTEC” 

din Crimeea. Atunci a şi avut loc evenimentul îmbucurător – el s-a fotografiat 
împreună cu Pavel Popovici, Erou al Uniunii Sovietice, pilot-cosmonaut. 
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Copilăria nu i-a fost deosebită de cea a semenilor din sat: orele la şcoală, 
grija de gospodăria de pe lângă casă, iar vara, în vacanţă lucra în brigada 
şcolărească, condusă, în anumite timpuri, de I. Cozma, Gh. Cozma etc., adică 
de elevii din clasele superioare. Deloc întâmplător n-a fost şi faptul că în 1962 
N. Ciubotaru este trimis în tabăra internaţională ,,ARTEC” din Crimeea. O 
fotografie a cosmonautului P. R. Popovici şi a elevului din s. Strâmba, N. 
Ciubotaru, a fost publicată în ziarul ,,Moldova Socialistă”, originalul s-a aflat 
în muzeul liceului din Corlăteni, iar imaginea a fost retipărită şi într-o cărţulie 
întitulată ,,Ziua de mâine a satului Corlăteni”, editată în anul 1972112. Această 
denumire au purtat-o cele două sate (Stâmba şi Singureni) până la restabilirea 
unei denumiri mai vechi – Corlăteni. 

În anii 1961-1967 a învăţat în şcoala medie, numită şi ,,şcoala mare”, după 
construirea unei şcoli după un model nou. Astăzi această instituţie, devenită 
liceu, poartă numele poetului din sat Liviu Damian, iar vechea clădire a fost 
transmisă spitalului din localitate. În şcoala medie a îndrăgit disciplinele 
umanistice: istoria şi ştiinţele sociale, chiar dacă atunci aceste discipline erau pline 
de fals istoric şi ideologie marxist-leninistă şi promovau conceptul 
moldovenismului. Istoria românilor, după cum îşi aminteşte N. Ciubotaru, nu era 
studiată, iar ceea ce recomandau învăţătorii de istorie a Moldovei era acceptat ca 
ceva secundar sau opţional şi promovau falsul şi neadevărul, fără să aibă legătură 
cu adevărata istorie a întregului neam românesc. Iată de ce unele generaţii au 
confundat şi confundă chiar şi astăzi adevărul despre neamul nostru. 

La şcoală a avut parte de profesori buni, care îşi făceau conştiincios meseria: 
la istorie - prof. Burda A. E., fost director al şcolii medii, limba română, pe atunci 
numită moldovenească - prof. Grosu A. P., l. franceză - prof. E. Cibotaru, 
geografie - prof. Topor I. Z., fost director de şcoală, ed. fizică - prof. I. Ursu. Deşi 
cel vizat în acest portret nu s-a prea aplecat asupra disciplinelor exacte, totuşi, cu 
respect îşi aminteşte de M. Bucuceanu - prof. de fizică şi director, Grosu G. M. şi 
Calistru R. - prof. de matematică, Dumbrăveanu A. M., şi Dendea V. A. - prof. de 
chimie, în genere, de întregul colectiv de învăţători, care au lăsat o amprentă 
puternică asupra formării intelectuale şi educaţiei civice a viitorului istoric. 

Asupra formării intelectuale şi cultivării dragostei faţă de istoria neamului, 
după părerea intervievatului, a avut-o şi vecinul său, Toader Dumbrăveanu, 
pictor în sat şi un amator de istorie, care presupunea că prin satul de baştină ar 
fi trecut cu oştile sale însuşi Ştefan cel Mare. Această versiune a fost verificată 
de Arhivele Statului Român, iar în răspunsul trimis lui T. Dumbrăveanu se 
menţiona că arhiva nu dispune de acte care ar confirma această ipoteză, 
recunoscând, totodată, interesul acestuia faţă de trecutul neamului său. Acest 
caz este semnificativ şi din alt punct de vedere, deoarece în anii ’60-'70 ai 
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secolului trecut erau puţine persoane care ar fi îndrăznit să corespondeze cu 
instituţiile din România. Totuşi, acest fapt a fost confirmat de T. Dumbrăveanu, 
care, cu amabilitate, i-a prezentat lui N. Ciubotaru corespondenţa pe care a avut-o 
cu Arhivele Statului din Iaşi şi Bucureşti. 

Mai târziu, aşa cum recunoaşte N. Ciubotaru, după ce a devenit student 
la facultatea de istorie, a fost sfătuit să caute urmele lui Ştefan cel Mare pe 
meleagurile sale. Această alegere a fost susţinută de prietenii săi din copilărie 
şi colegii de clasă. 

După absolvirea şcolii medii în anul 1968, a devenit student la facultatea 
de istorie a Universităţii de Stat din Chişinău, care pe atunci purta numele lui 
V.I. Lenin. Rector era A. M. Lazarev, un românofob sadea, iar decani – 
transnistrenii A. V. Repida şi, ulterior, M. C. Sîtnic. 

 

 
 

Nicolae Ciubotaru lângă bustul lui M. Eminescu, an. II, istorie, Chişinău, 1970. 
Foto din arhiva personală a dlui N. Ciubotaru. 

 

Viaţa studenţească, în anii 1968-1973, a fost plină de avânt tineresc cu 
dorinţa de a acumula cunoştinţe în domeniu, dar, în acelaşi timp, plină de 
probleme de ordin material. O bună parte din studenţi aveau o stare materială 
precară, din care cauză erau permanent în căutare de lucru. De regulă, erau 
angajaţi în calitate de hamali-zilieri la combinatul de tutun, fabrica de pâine, la 
descărcat vagoane cu producţie agricolă etc. O altă soluţie era şi munca în lunile 
de vacanţă, în anii 1969-1970, în detaşamentele studenţeşti de construcţie, în 
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regiuni îndepărtate ale fostei Uniuni Sovietice, cum ar fi regiunea Kîzîl Orda 
(Kazahstan), Tomsk (Siberia). Printre colegii, cu care a lucrat cot la cot în această 
perioadă. i-a avut pe Gh. Palade, A. Usatâi, I. Mămăligă, M. Ursu, actualul coleg 
de la Catedra de istorie şi ştiinţe sociale a UPS ,,I. Creangă”, M. Grosu, ş.a., 
personalităţi binecunoscute în republică.  

 

 
 

Nicolae Ciubotaru, student în an. II, cu membrii detaşamentelor studenţeşti 
de construcţie, în Piaţa Roşie din Moscova, 1970 (de la stânga la dreapta:       
M. Grosu, conducătorul detaşamentului I. Mîţu, Ad. Usatîi, Gh. Palade,         

N. Ciubotaru). Foto din arhiva personală a dlui N. Ciubotaru. 
 

În anul 1971 a activat în detaşamentul studenţesc a USM, trimis în fosta 
Republică Democrată Germană, or. Keten, unde, împreună cu A. Usatâi, a avut 
posibilitatea să colaboreze cu studenţii germani de la Institutul Pedagogic din 
acel oraş. După munca pe un şantier de construcţie, s-au bucurat de o excursie 
interesantă de 15 zile în oraşele Berlin, Dresden cu renumita galerie, Leipţig. 
De asemenea, au avut ocazia să vadă ororile comise de fascişti în lagărele de 
nimicire în masă a populaţiei din Buhenvald, Dahau, precum şi zidul 
Berlinului (demolat în 1989), cu renumitele porţi ale Brandenburgului etc. 

După finisarea studiilor la USM, în 1973, lui N. Ciubotaru i se conferă 
calificarea de ,,istoric, învăţător de istorie şi ştiinţe sociale” şi, în acelaşi an, este 
repartizat în şcoala medie din satul Sarata Veche, raionul Făleşti, în calitate de 
învăţător de istorie, unde a lucrat până în luna aprilie 1974. Mai apoi a muncit, 
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un timp (1974-1976), în comitetul raional al comsomolului, în calitate de 
instructor. În anii 1976-1979 este învăţător de ştiinţe sociale la şcoala profesională 
tehnică nr. 26 din Făleşti. 

Din decembrie 1979 este angajat la IPS ,,Ion Creangă”, unde activează 
până în prezent, urcând treptele de la asistent, lector, lector superior, la 
conferenţiar universitar, în anul 1996. Între timp, în anii 1982-1985, a făcut 
aspirantura (doctorantura) la Universitatea ,,M.V. Lomonosov” din Moscova, 
iar în 1986 obţine titlul de doctor în ştiinţe istorice (teza a avut tema 
,,Activitatea Partidului Comunist al Moldovei cu privire la selectarea, 
repartizarea şi educarea cadrelor din gospodăria sătească (1971-1980)”. A fost o 
perioadă când mai toţi istoricii, de altfel, ca şi savanţii din alte domenii ale 
ştiinţelor sociale, au plătit tribut regimului, temele de cercetare fiind impuse de 
organele diriguitoare ale partidului. În acest context, este firesc că şi primele 
publicaţii ale tânărului savant poartă amprenta epocii, fiind dedicate acestei 
teme. 

După absolvirea aspiranturii, este reangajat, la 26 decembrie 1985, în 
calitate de lector la catedra de istorie a PCUS a IPS ,,I. Creangă”. Din 27 
februarie 1986 este promovat, prin concurs, în calitate de lector superior la 
aceeaşi catedră, reorganizată la începutul anului 1990 în catedră de istorie 
politică. Odată cu apariţia unui loc vacant la catedra de istorie modernă a 
facultăţii de istorie şi pedagogie a insistat şi, ca urmare a cererii depuse, este 
transferat, de la 1 noiembrie 1990 în calitate de lector superior al acestei catedre 
la disciplina Istoria Românilor113. 

A efectuat stagii de perfecţionare profesională la Minsk (1980) şi Sankt-
Petersburg (1989). 

În baza hotărârii Consiliului Facultăţii de istorie şi etnopedagogie din 6 
iulie 1992 ,,Despre restructurarea catedrelor de profil ale Facultăţii de istorie şi 
etnopedagogie”, N. Ciubotaru este confirmat în calitate de lector superior al 
catedrei nou-formate de Istoria românilor. La 29 martie 1996, Comisia de 
concurs a UPS ,,I. Creangă”, examinând dosarul dlui N. Ciubotaru prezentat 
pentru participarea la concursul de suplinire a postului de conferenţiar la 
catedra de istoria românilor şi demersul catedrei din 27 martie 1996, a 
recomandat Senatului Universităţii să includă în ordinea de zi chestiunea cu 
privire la înaintarea actelor pentru suplinirea postului respectiv. În conformitate 
cu aceste decizii, este emis ordinul nr. 52 A din 22 aprilie 1996, prin care N. 
Ciubotaru este promovat, prin concurs, în postul de conferenţiar universitar, iar la 
6 noiembrie 1997, în şedinţa Senatului UPS, dlui N. Ciubotaru se solicită 
conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar114. 
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  A se vedea: Arhiva UPS ,,Ion Creangă‖, Dosar ,,Ciubotaru Nicolae‖. 
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  Ibidem. 
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În darea de seamă despre activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică pentru 
perioada mai 1991 – martie 1996,  N. Ciubotaru informa ,,În această perioadă am 
ţinut prelegeri şi am condus seminare la disciplina Istoria modernă a românilor (după 
programa de 170 ore, pentru studenţii anului III a Facultăţii de istorie şi etnopedagogie 
(secţia zi şi secţia frecvenţă redusă) şi la facultăţile neistorice (Psihologie, Pedagogie, 
Grafică şi pictură, Filologie), conform programei de 50, 70 ore la secţia zi şi frecvenţă 
redusă. Din anul 1993-1994 am început să ţin prelegeri şi la cursul special ,,Mişcarea 
naţională din Basarabia (mijl. sec. XIX – încep. sec. XX)‖, după programa de 30 de ore, la 
studenţii anului IV a Facultăţii de istorie şi etnopedagogie (grupele române şi ruse). Din 
anul de studii 1993/1994 îndeplinesc şi funcţia de tutore.‖115 În domeniul muncii 
instructiv-metodice şi instructiv-organizatorice, N. Ciubotaru constată: ,,Am 
participat în permanenţă la elaborarea şi perfecţionarea programelor de învăţământ, a 
tematicii seminarelor la disciplina „Istoria modernă a românilor‖, pentru studenţii 
Facultăţii de istorie şi etnopedagogie, disciplina „Istoria modernă şi contemporană‖,  
pentru facultăţile neistorice, a cursului ,,Istoria culturii universale şi naţionale‖, a 
broşurilor metodice. În şedinţele catedrei am discutat textele de lecţii, am organizat ore 
demonstrative şi am elaborat lucrări metodice. În anii 1992-1994 am participat la 
organizarea olimpiadei republicane a elevilor la disciplina ,,Istorie‖116. 

 

 
 

Împreună cu membrii catedrei de Istoria Românilor (de la stânga la dreapta: 
N. Chicuş, S. Chicu, V. Bolduma, V. Burlacu, N. Ciubotaru, Ol. Cojocaru), 

Chişinău, 2010. Foto I. Topală 
 

Pe parcursul mai multor ani a fost membru al Consiliului facultăţii şi al 
Biroului sindical. 

În calitate de membru al comisiei de experţi, a participat la elaborarea 
manualelor de Istoria românilor pentru clasele a VII-a şi a VIII-a. 
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Activitatea didactică şi ştiinţifică a conferenţiarului N. Ciubotaru a fost 
înalt apreciată de colegi. Iată câteva caracteristici: ,,… este un lector calificat. În 
cadrul orei demonstrative a dat dovadă de erudiţie şi o bogată experienţă pedagogică. 
Dumnealui desfăşoară activ cercetări ştiinţifice‖, ,,… este un lector experimentat, ceea 
ca a fost remarcat la lecţia publică. Dumnealui are o atitudine foarte serioasă faţă de 
practica pedagogică‖, ,,… în cadrul orelor formulează principalele probleme ale temei‖, 
se preocupă de ,,analiza istoriografică a problemelor‖, ,,actualizarea temelor‖, 
,,folosirea surselor istorice‖, ,,organizarea seminarelor practice cu studenţii în incinta 
Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei”117.  

În anii renaşterii naţionale este preocupat de problemele stringente cu 
care se confruntă şcoala, societatea, în ansamblu. În acest context participă la 
seminarele republicane ale profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale. În 1989, la 
seminarul învăţătorilor de istorie din raionul Leova a ţinut un discurs pe 
problema ,,Spaţii albe din istoria Moldovei”. În calitate de membru al comisiei 
Ministerului Învăţământului la obiectul ,Istoria Moldovei” a luat parte la 
discutarea şi aprobarea programei de Istorie a Ţării Moldovei şi a poporului român 
pentru şcolile medii. La conferinţele de totalizare a muncii metodico-ştiinţifice a 
corpului profesoral-didactic a pregătit referatele ,,Restructurarea şi problema 
cadrelor”, ,,Instruirea problematizată în cadrul lecţiei în instituţia superioară de 
învăţământ”, ,,Relaţiile interetnice în Republica Moldova”, ,,Unele probleme ale 
studierii istoriei românilor” (Indicaţii metodice pentru studenţi). 

De asemenea, se implică în procesul de restructurare şi democratizare a 
societăţii prin abordarea problemelor cu care se confrunta Republica Moldova în 
perioada de tranziţie la o nouă societate, lupta pentru istoria naţională, limba 
română şi alfabetul latin, publicând articole de interes major, precum ,,Publicitatea 
– forţa înnoirii‖, ,,Birocraţii – frâna restructurării‖, ,,Consolidăm poziţiile‖, ,,O luptă – o 
suferinţă‖, în diverse reviste, ziare (,,Tânărul învăţător” din 25 ianuarie 1988 şi 25 
ianuarie 1990, ,,Tribuna”, 1990, nr. 8)118, manifestul ,,O luptă – o suferinţă”, adresat 
Comisiei interdepartamentale a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M., pentru 
studierea istoriei şi problemele dezvoltării limbii moldoveneşti (română), publicat 
în ,,Culegerea de documente şi articole de publicistică” (Chişinău, 1989)119. 
Participă activ la propagarea cunoştinţelor istorice şi politice în rândurile 
populaţiei din diferite raioane ale republicii, prin deplasări la faţa locului sau 
emisiuni la radioul republican. 

Anual participă activ la conferinţele de totalizare a muncii ştiinţifice a 
corpului profesoral-didactic din cadrul UPS ,,I. Creangă”, la recenzarea tezelor 
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din 6 mai, 1991. 
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de doctor, a tezelor de licenţă a studenţilor, coordonarea activităţii ştiinţifice a 
discipolilor, lansări de carte istorică. 

Pe parcursul anilor a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică, fiind 
preocupat, în mod special, de istoria Basarabiei în perioada modernă, în 
răstimpul când teritoriul dintre Nistru şi Prut s-a aflat sub ocupaţie ţaristă 
(1812-1917/1918). Începuturile cercetării acestei probleme ţin de anul 1991, 
când participă la o conferinţă ştiinţifică organizată în cadrul USM, în prezenţa 
unor istorici din România. Anume după această conferinţă şi-a trasat drept 
direcţie principală de cercetare ştiinţifică ,,Basarabia şi unitatea naţională a 
românilor”, ca mai apoi, să fie concretizată, odată cu elaborarea unui curs 
opţional pe tema ,,Mişcarea naţională din Basarabia în anii 1812-1917”. Din acel 
moment a considerat că are nevoie de documentare în universităţile din 
România sau, aşa cum scrie personal, în Raportul de activitate pentru perioada 
1986-1991, prezentat în cadrul şedinţei Catedrei de istorie modernă din 6 mai 
1991: ,,În loc de încheiere, consider că o necesitate stringentă la momentul actual este 
acordarea de către institut şi minister a unei deplasări ştiinţifice pe o perioadă de 2-3 
luni la Universităţile din Iaşi sau Bucureşti”120. 

Această doleanţă s-a realizat abia în decembrie 1995, când desfăşoară o 
deplasare ştiinţifică la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi. În darea de seamă 
prezentată cu această ocazie se raporta: ,,În cadrul deplasării au fost efectuate 
următoarele cercetări ştiinţifice: 1. Studierea materialelor documentare, 
istoriografiei şi presei periodice în scopul perfecţionării cursului de Istoria modernă 
a Românilor; 2. Studierea izvoarelor, literaturii istorice pe tema cursului special 
,,Mişcarea naţională în Basarabia (mijl. sec XIX – încep. sec XX) şi alcătuirea 
programei; 3. A fost cercetată problema ,,Mişcarea naţională în Basarabia în anii 
1905-1907”, în scopul pregătirii unei comunicări ştiinţifice.”121  

În anul 1997 a mai realizat un stagiu de cercetare la aceeaşi Universitate, 
în cadrul căreia a ţinut prelegeri la cursul universitar ,,Istoria mişcării naţionale 
din Basarabia în anii 1812-1917. În anul 2016, între 21-28 august, a participat în 
cadrul proiectului ,,Şcoala de vară. sub genericul: Civilizaţie, istorie şi cultură 
românească. Tinerii basarabeni şi moştenirea culturală românească”. 

Prin cumul a ţinut lecţii şi prelegeri de Istoria românilor la Liceul ,,Vasile 
Alecsandri” (1992-1993) şi la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,N. 
Testemiţanu” (1999-2001). 

În conformitate cu deciziile şedinţei catedrei de istoria românilor din 7 
septembrie 2005 şi a Senatului UPS ,,I. Creangă” din 29 septembrie 2005 s-a luat 
hotărârea de a permite dlui N. Ciubotaru să efectueze studii postdoctorale, cu 
tema de cercetare ,,Mişcarea naţională din Basarabia (1812-1917)”. Termenul 
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studiilor: 01.09.2005-01.09.2007. La 6 octombrie 2005 este emis ordinul nr. 93 A, 
prin care, ,,Dlui N. Ciubotaru, conferenţiar universitar la Catedra de istoria 
românilor, i se acordă concediu de creaţie (studii postdoctorale), pentru pregătirea tezei 
de doctor habilitat de la 01.09.2005 până la 01.09.2007, cu remunerarea bursei de stat, 
stabilită de Guvernul Republicii Moldova şi suplimentul la salariu pe toată perioada 
aflării la postdoctorat”122. 

Istoricul N. Ciubotaru, în modul următor, a determinat necesitatea 
studierii acestei teme: ,,În secolul al XIX-lea mişcările naţionale au fost un 
factor important al transformărilor istorice. În zonele anexate de marile 
imperii, mişcările de eliberare naţională au determinat emanciparea politică a 
unei mari părţi a globului şi înlăturarea dominaţiei străine. Acest fenomen 
istoric cu caracter general are particularităţi în Basarabia, anexată la Imperiul 
Rus în 1812. În literatura istorică problema mişcărilor naţionale din spaţiile 
româneşti înstrăinate şi-a găsit o anumită reflectare. Au apărut studii speciale 
consacrate acestei probleme în Transilvania, Banat, Bucovina. Această temă 
este însă insuficient cercetată în Republica Moldova, doar în lucrări cu caracter 
general, articole şi comunicări. Este necesară o lucrare de sinteză a istoriei 
mişcării naţionale din Basarabia în perioada dominaţiei ţarismului rus în 
perioada 1812-1917, o etapă de grea încercare pentru existenţa şi fiinţa 
moldovenilor români din Basarabia. Tratarea mişcării naţionale din Basarabia 
este necesară pentru a stopa tendinţele de mistificare şi remistificare a 
evenimentelor istorice, caracteristice pentru istoriografia ţaristă şi sovietică. 
Politica ţarismului rus faţă de popoarele anexate prin expansiune militară a fost 
direcţionată spre deznaţionalizarea şi rusificarea populaţiei autohtone, 
schimbarea numelor româneşti, denumirea de localităţi, interzicerea folosirii 
limbi române în viaţa publică, substituirea legislaţiei băştinaşe, luarea moşiilor 
boierilor moldoveni, schimbarea tradiţiilor bisericeşti ş.a. Concluzionând cele 
menţionate mai sus, subliniem următoarele aspecte ale necesităţii tratării acestei 
teme:  

1. Actualitatea. Integrarea Republicii Moldova în Europa a înaintat la 
ordinea de zi problema respectării normelor de drept a relaţiilor dintre 
populaţia majoritară şi minorităţile naţionale. 2. Demistificare: Necesitatea 
demistificării fenomenului mişcării naţionale din Basarabia şi demascării 
istoriografiei revanşarde, ce continuă şi astăzi procesul de mutilare a istoriei 
naţionale. 3. Adevăr istoric. Există o necesitate stringentă de a restabili adevărul 
istoric despre tabloul veridic a situaţiei Basarabiei în componenţa Rusiei ţariste 
şi reacţia populaţiei. 4. Cognitiv. Tratarea problemei date este dictată de 
necesitatea lichidării ,,spaţiilor albe” din istoria mişcării naţionale din Basarabia, 
absenţa unei monografii sau a unei lucrări integrale, cunoaşterea climatului 
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politic şi a personalităţilor proeminente ale mişcării naţionale. 5. Educativ. 
Educaţia generaţiei tinere nu poate fi concepută fără cunoaşterea faptelor 
umane şi pline de demnitate a predecesorilor neamului nostru, care şi-au adus 
prinosul la păstrarea etnosului românesc în condiţiile dominaţiei străine. 6. 
Practica. La conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul forurilor 
istoricilor s-a menţionat importanţa tratării obiective a istoriei naţionale, a 
relaţiilor dintre populaţia majoritară şi alte etnităţi, necesitatea modernizării 
manualelor de istorie naţională, evidenţierea valorilor spirituale ale neamului 
nostru şi integrarea lor în spaţiul european şi a valorilor europene. Din anul 
1993 s-a afirmat, în cadrul disciplinelor de studii pentru studenţi, cursul 
opţional ,,Mişcarea naţională din Basarabia (mijl. sec. XIX - încep. sec. XX)” şi 
cursul normativ pentru masterat ,,Istoriografia mişcării naţionale din Basarabia 
1812-1917”123. 

La încheierea studiilor de postdoctorat, dl Nicolae Ciubotaru a prezentat 
,,Raportul privind activitatea ştiinţifică de postdoctorat în perioada 2005-2007”, 
în care constata următoarele: ,,În această perioadă am elaborat teza de doctor 
habilitat pe tema: ,,Mişcarea naţională în Basarabia (1812-1917)”. Lucrarea este 
compusă din patru capitole de bază (16 subpuncte, Introducere, Încheiere, 
Bibliografie şi Anexe (documente inedite, extrase din documentele publicate, 
liste ale memoriilor organizaţiilor naţionale, tabele), cuprinzând un volum de 
280 de pagini, dintre care 230 pagini de text. 

În Introducere este argumentată actualitatea temei, gradul de cercetare 
ştiinţifică, baza izvoristică a lucrării, scopul şi obiectivele, cadrul cronologic, 
suportul metodologic al cercetării, noutatea ştiinţifică, valoarea practică şi 
rezultatele obţinute, lista lucrărilor. S-a elaborat o periodizare a mişcării 
naţionale în Basarabia, se face o grupare specială de lucrări ce reflectă mişcările 
naţionale, în general şi particular, istoriografia ce reflectă mişcarea naţională din 
partea de Est a principatului Moldovei, anexată la 1812 la Imperiul Rus (numită 
Basarabia). Suportul principal al lucrării este alcătuit din materialele din Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova (cca 12 fonduri), actele legislative din Rusia 
referitoare la regiunea, apoi gubernia Basarabia (PSZRJ), materialele 
Recensămintelor din anii 1817, 1897, documente publicate în revista Chişinevschie 
eparhialinîe vedomosti, în culegerea Trudî Bessarabscoi Gubernscoi Arhivnoi Komissii, 
redactată de I. Halippa, lucrările lui P. Svinin, A. Zaşciuk etc. De asemenea, au 
fost folosite culegerile de documente ,,Anul 1848 în Ţările Române”, ,,Documente 
privind Unirea Principatelor”, ,,1848 la români”, ,,Acte şi documente din istoria 
României”, documente noi publicate în revistele istorice din Republica Moldova, 
România etc. 

                                                           
123

  Ibidem. 
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Surse importante sunt ziarele şi revistele timpului, editate în Basarabia şi 
România: ,,Basarabia” (1906-1907), ,,Basarabia reînnoită” (1907-1908), ,,Făclia 
Ţării” (1912), ,,Luminătorul” (1908-1917), ,,Cuvânt moldovenesc” (revista şi 
ziarul, 1913-1918), ,,Sfatul Ţării”, ,,Neamul românesc”, ,,Viaţa românească”. 

Importante surse reprezintă memoriile publicate în reviste şi lucrări 
aparte a membrilor ,,Sfatului Ţării”, prinţului Moruzzi, O. Ghibu, I. Pelivan,   
E. Alistar etc. 

În cap. I, ,,Considerente istoriografice asupra mişcării naţionale din Basarabia”, 
alcătuit din 3 subcapitole, sunt analizate lucrările istorice ruse din perioada 
ţaristă, din epoca sovietică şi română (perioada interbelică şi contemporană) din 
România şi Republica Moldova, este urmărit procesul de evoluţie a cercetărilor 
istorice privind componentele principale ale problemei cercetate. Cap. II, 
,,Manifestarea multivalentă a conştiinţei de neam şi apărarea drepturilor 
naţionale 1812-1859”, oglindeşte următoarele probleme: atitudinea opiniei 
publice faţă de ,,anexarea Basarabiei, exodul populaţiei româneşti peste Prut, 
opoziţia nobilimii moldovene împotriva introducerii instituţiilor ruseşti, lupta 
pentru limba română în sistemul de învăţământ, unitatea naţională din opinia 
publică”. 

Problema apariţiei şi evoluţiei curentului ideologic naţional român este 
cercetată în capitolul III, compus din patru subpuncte, cu referire la ecoul 
Unirii Principatelor Române de la 1859 în Basarabia, afirmarea curentului 
naţional separatist român, rolul presei româneşti în promovarea idealului 
naţional, cenzura ţaristă şi spectacolele româneşti în gubernie. 

Ultimul capitol, ,,Avântul mişcării de eliberare naţională în primele două 
decenii ale sec. XX”, tratează procesul de apariţie şi formare a organizaţiilor 
naţional-culturale şi organizaţiilor politice, efortul acestora în realizarea 
dezideratelor naţionale, în mod special, în anii primei revoluţii ruse şi în anul 1917 
(februarie-noiembrie). S-a cercetat activitatea organizaţiilor culturale ale 
basarabenilor din Bucureşti (,,Basarabeanul” 1901), cercul basarabenilor de pe 
lângă Institutul Filarmonic (1912), Liga culturală a românilor (Iaşi, Bucureşti), 
Societatea Moldovenească din Basarabia (1906-1917, Chişinău); a organizaţiilor 
politice: organizaţia studenţilor basarabeni din Derpt (Tartu), Cercul studenţesc 
,,Deşteptarea din Kiev” (1908-1917), Cercul politic ,,Renaşterea din Odesa” 
(1917), Cercul seminariştilor” (Seminarul teologic din Chişinău), procesul de 
formare a partidelor de orientare naţională (PNR, PND, PNL, PP, PNM). 

Lucrarea finalizează cu realizarea dezideratelor naţionale în condiţiile 
anului 1917.  

După finisarea studiilor la postdoctorat este promovat la postul de 
conferenţiar universitar la catedra Istoria românilor a UPS ,,I. Creangă”, unde 
activează până în prezent. 



83 

 

Dl N. Ciubotaru este membru al Seminarului ştiinţific specializat de 
examinare a tezelor de doctor/doctor habilitat în ştiinţe istorice, participă în 
calitate de recenzent şi membru al comisiilor de specialitate. 

Concomitent cu desfăşurarea activităţii didactice, este preocupat de 
munca de cercetare, participă activ cu comunicări şi studii ştiinţifice în cadrul 
conferinţelor naţionale şi internaţionale (Chişinău, Iaşi, Oradea, Huşi, Vaslui, 
Galaţi, Constanţa etc.).  

 
 

Nicolae Ciubotaru împreună cu participanţii la Simpozionul internaţional 
,,Prutul – axă sau graniţă de civilizaţie”. Academia Română, Filiala Iaşi. Huşi, 

10-12 noiembrie 2005. Foto din arhiva personală a dlui N. Ciubotaru. 
 

Direcţiile principale de cercetare sunt: 
- Mişcarea naţională în Basarabia (II jum. sec. XIX - încep. sec. XX). 
- Diferendul transnistrean şi evoluţia lui. 
- Studierea istoriei localităţilor din Moldova. 
Comunicări: ,,A. Boldur şi autonomia Basarabiei în anii 1812-1828” (martie 

1992, Institutul de Istorie al AŞM, ,,Basarabia şi lupta pentru unitatea naţională a 
românilor în revoluţia de la 1848” (27 martie 1993, USM); ,,Ideea Unirii 
Basarabiei cu România în opinia publică de la sf. sec. XIX – încep. sec. XX” (9 
aprilie 1993, AŞM); ,,Deşteptarea naţională a românilor basarabeni în anii 1905-
1907” (1995, 27 martie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei); ,,Revoluţia de la 
1848 în viziunea lui N. Bălcescu”. Conferinţa de totalizare a activităţii ştiinţifice a 
corpului profesoral-didactic a UPS ,,Ion Creangă”: ,,Izvoarele de studiere a 
istoriei moderne a românilor” (1991, aprilie); ,,Anexarea Basarabiei. Istoriografia 
problemei.” (aprilie 1992); ,,Istoriografia personalităţii lui A. I. Cuza” (aprilie 
1993), ,,Personalităţi marcante ale mişcării naţionale din Basarabia (jum. a doua a 
sec. XIX)” (1994, aprilie); ,,Idealul naţional a emigraţiei bulgare în România”. 
Conferinţa internaţională moldo-bulgară. Istorie medie şi modernă (octombrie 
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2005, Taraclia); ,,Revoluţia naţională a grecilor de la 1821 şi Basarabia” 
(Conferinţa internaţională moldo-greacă, A.Ş.M. Chişinău, 29 octombrie 2005); 
,,Manifestări de conştiinţă naţională în Basarabia în perioada constituirii statului 
modern român” (Simpozionul internaţional ,,Prutul – axă sau graniţă de 
civilizaţie”, Academia Română, Filiala Iaşi. Huşi, 10-12 noiembrie 2005; ,,Repere 
istoriografice privind mişcarea naţională în teritoriile româneşti aflate sub 
ocupaţie străină (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea;. Simpozionul 
internaţional Românii din afara graniţelor ţării. Evoluţie istorică şi situaţie 
prezentă în contextul integrării Românie în Uniunea Europeană, Iaşi-Chişinău, 
8-12 noiembrie 2006; ,,Diversitate de forme de manifestare a conştiinţei 
naţionale a românilor basarabeni în anii 1812-1917; ,,Despre gazeta ,,Românul” 
din Chişinău”, Conferinţa de totalizare a activităţii ştiinţifice a cadrelor 
didactice a UPS ,,Ion Creangă” din Chişinău, martie 2006; ,,Mişcarea naţională 
în Basarabia la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea”, Conferinţa 
ştiinţifică ,,Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918”, Chişinău, 26 
martie 2007; ,,Manifestări de unitate naţională românească în Basarabia”. 
Simpozionul ,,Schimbarea la faţă a Basarabiei în 1917. Constituirea Sfatului 
Ţării”, Chişinău, Biblioteca ,,On. Ghibu”, 21 noiembrie 2007 ş. a. 

 

 
 

Nicolae Ciubotaru în discurs la conferinţa organizată la ASEM, Chişinău, 
2009. Foto din arhiva personală a dlui N. Ciubotaru. 

 
A participat la Congresele spiritualităţii româneşti (Ediţia a XII-a, 2008 şi 

Ediţia a XIV-a, 2010, desfăşurate la Alba Iulia, dedicate Marii Uniri de la 1 
decembrie 1918). 
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Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice au fost publicate în culegeri de 
materiale ale conferinţelor ştiinţifice respective. Vom trece în revistă cele mai 
reprezentative studii şi articole publicate de autor, în număr de peste 70:  
 
Monografii: 

 Anatol, Munteanu, Nicolae, Ciubotaru. Românii de la Est: Războiul de pe 
Nistru (1990-1992), Bucureşti: Ager-Economistul, 2004. 

 
Articole în reviste ştiinţifice de peste hotare: 

 Societăţile naţional-culturale şi cauza naţională a românilor basarabeni în primele 
decenii ale secolului al XX-lea. În: Archiva Moldaviae, IV (2012), Iaşi, 2012. 

Articole în reviste ştiinţifice naţionale şi materiale ale conferinţelor internaţionale 
şi naţionale: 

 Basarabia şi lupta pentru unitatea naţională a românilor în revoluţia de la 1848 în 
Ţările Române. În: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării 
învăţământului. Chişinău, 1997. 

 Basarabia şi lupta pentru unitatea naţională a românilor în prima jumătate a 
secolului XIX. În: Cugetul, martie 1998. 

 România şi mişcările naţionale din Balcani în deceniile VII-VIII a sec. XIX. În: 
Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă, Chişinău, 1998. 

 Mişcările naţionale în viziunea lui Hobsbawm. În: Probleme ale ştiinţelor 
socioumane şi modernizării învăţământului, Chişinău, 1999. 

 Mişcarea de eliberare naţională din Basarabia în anii 1905-1907. În: Probleme ale 
ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului, Chişinău, 1999. 

 Eteriştii în Basarabia. În: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi 
modernizării învăţământului, Chişinău, 2000. 

 Mişcarea naţională din Basarabia în anii 1812-1917: tendinţe de mistificare şi 
realitatea istorică. În: Demistificarea sau remistificarea istoriei, Chişinău, 
2000, pp. 74-83. 

 Societatea şi economia românească (1859-1914). În: ,,Cugetul”, 2001, nr. 3-4, pp. 
46-48. 

  Revolta eteriştilor de la 1821 şi Basarabia (repere istoriografice). În: Raporturi 
moldo-grece în contextul relaţiilor internaţionale: Probleme şi perspective, 
Chişinău, 2002, p. 61-65. 

 Ecoul Unirii de la 1859 în Basarabia. În: In honorem Demir Dragnev: 
Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova. Studii, Chişinău: Civitas, 
2006, pp. 172-179. 

 Repere istoriografice privind mişcarea naţională în teritoriile româneşti aflate sub 
ocupaţie străină (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. În: ,Românii 
din afara graniţelor Ţării. Evoluţie istorică şi situaţie prezentă în perspectiva 
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integrării României în Uniunea Europeană, Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 
2006, pp. 105-123. 

 Basarabia – un centru important al mişcării de eliberare naţională a grecilor. În: 
Epoca elinismului: Actualitate şi contemporanietate, Chişinău, 2006, pp. 44-
52. 

 Idealul naţional în viziunea emigranţilor bulgari din România în a II-a jumătate a 
secolului al XIX-lea. În: Relaţiile moldo-bulgare: Probleme de cercetare, 
Chişinău, 2007, pp. 45-50. 

 Unele consideraţii despre ziarul ,,Românul‖. În: ,,Probleme ale ştiinţelor 
socioumane şi modernizării învăţământului. Conferinţa ştiinţifică anuală a 
Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” (14-15 martie 2007), volumul 
I, Chişinău, 2007, pp. 12-15. 

 Legăturile cultural-artistice româneşti – un factor important pentru păstrarea 
conştinţei naţionale în Basarabia (sec. XIX – încep. XX). În: Revista de ştiinţe 
socioumane, 2009, nr. 3. 

 Consideraţii privind rolul organizaţiilor politice în apărarea drepturilor naţionale 
ale românilor basarabeni la începutul secolului al XX-lea. În: Politica Marilor 
Puteri în Balcani şi Europa Centrală. Simpozion internaţional (2013, 
Chişinău), Chişinău: Garomont-Studio, 2013, pp. 327-339. 

 Impedimente ale politicii ţariste asupra organizaţiilor politice naţionale din 
Basarabia în anii 1905-1907 // Politica Marilor Puteri în Balcani şi Europa 
Centrală, Chişinău: Garomont-Studio, 2013, pp. 327-339. 

 Fenomenul migraţiei ţăranilor basarabeni în regiunile îndepătate ale Rusiei în 
secolul al XIX-lea – încep. sec. XX. În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi 
modernizării învăţământului, vol. 3, Chişinău, 2012, pp. 58-64. 

 Unele consideraţii despre funcţionarea limbii române în şcolile din Basarabia în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi 
modernizării învăţământului, Chişinău: Tipografia UPS ,,I. Creangă”, 2014, 
pp. 3-11. 

 
Lucrări metodico-didactice: 

 Nicolae, Chicuş, Nicolae, Ciubotaru, Gheorghe, Gonţa, Ion, Negrei, Maia, 
Dobzeu, Galina Gavriliţă. Istoria Românilor. Epoca modernă. Manual pentru 
clasa a 11-a, Chişinău: Ştiinţa, 2002, 200 p., retipărit în anii 2006, 2007 şi 2011. 

 Nicolae, Chicuş, Nicolae, Ciubotaru, Programa analitică a cursului ,,Istoria 
modernă a Românilor‖, Chişinău, 2013. 

 Programa analitică a cursului opţional ,,Diferendul transnistrean şi evoluţia lui‖, 
Chişinău, 2013. 

 Programa analitică a cursului opţional ,,Relaţiile româno-franceze (sec. XIX – 
încep. sec. XX), Chişinău, 2013. 
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 Programa analitică a cursului opţional ,,Geopolitica‖, Chişinău, 2013. 

 Programa analitică a cursului opţional ,,Mişcarea naţională în Basarabia (a doua 
jumătate a sec. XIX – încep. sec. XX), Chişinău, 2013. 

 Programa analitică a cursului opţional ,,Istoria dreptului românesc. Epoca 
modernă‖, Chişinău, 2015. 

 Programa cursului opţional pentru masterat ,,Istoriografia mişcării naţionale din 
Basarabia‖ (1812-1917), Chişinău, 2009. 

 Programa examenelor pentru doctorat, Chişinău, 2010. 

 Programa examenelor pentru masterat, Chişinău, 2013. 
 
Cercul de interese ştiinţifice ale cercetătorului N. Ciubotaru nu s-a limitat 

numai la istoria modernă a românilor, dar şi la istoria contemporană. În anii 
1998-2000 a activat în cadrul laboratorului ştiinţific ,,Istoria orală”, ce a 
funcţionat în cadrul Facultăţii de istorie şi etnopedagogie (cond. El. Şişcanu), 
cu sprijinul fundaţiei Soros-Moldova. În centrul atenţiei a fost studierea 
destinelor populaţiei deportate în regiunile îndepărtate ale Rusiei şi 
represiunilor politice ale regimului stalinist din anii 1940, 1941, 1944, 1949, 
1952. Folosind metoda interviului, au fost scoase din anonimat un număr 
considerabil de persoane deportate din raioanele Orhei, Străşeni, Făleşti, 
Glodeni. 

Calităţile de mare patriot al neamului românesc, pedagog şi savant sunt 
apreciate de toţi colegii, cu care activează de-a lungul mai multor decenii. 

Ajuns la onorabila vârstă, dl N. Ciubotaru continuă să activeze şi în 
prezent la locul de muncă de care şi-a legat destinul. 
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PEDAGOGUL COŞCIUG LEONIDA TERENTII 
 

 
Jeni NASTAS 

 

 
 

ABSTRACT 
 

This article refers to the life and pedagogical-scientific activity of the 

famous pedagogue of the Republic of Moldova - L. Caşciug. The interaction 
between pedagogical activity in school, superior institution and scientific 
research was one of the most important aspects of the famous scientist L. 

Caşciug. The objectives of this half century interaction were highly appreciated 
by the leading leadership of the State Pedagogical University "Ion Creangă" 
and the Republic of Moldova. I am deeply grateful to the renowned pedagogue 

L. Caşciug for my professional training in the chosen field.  
Keywords: academic career, teacher, researcher 
 

„Există întotdeauna o cale mai uşoară  
decât cea pe care ai ales-o‖.  

Murphy 

 
Leonida Colesnicov-Coşciug s-a născut la 8 iulie 1933, în oraşul 

Voznesenck, regiunea Nicolaev, Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, 
într-o familie de muncitori. Studiile primare nu le-a efectuat la timp, deoarece 
s-a declanşat cel de-al Doilea Război Mondial. Scrisul, citirea şi tabla înmulţirii 
le-a dobândit în sânul familiei, împreună cu ceilalţi copii. 
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Şapte clase le-a absolvit în timp de 5 ani, în anul 1949, în acelaşi oraş, la 
şcoala feroviară nr. 23. În acelaşi an (1949) depune actele la şcoala pedagogică 
„A.S.  Macarenco” din or. Tiraspol, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. 
Fiind un adolescent sârguincios, cu aptitudini pedagogice (acest lucru îl va 
demonstra în timpul activităţii în diferite domenii), absolveşte instituţia sus-
numită cu menţiune, în anul 1953.  

Următorul pas trebuia să fie studiile într-o instituţie superioară. Acest 
lucru putea avea loc fără susţinerea examenelor de admitere. Însă în situaţia 
grea de după război, înţelegând povara ce se afla pe umerii părinţilor (în 
familia lui Terentii şi Ulita Colesnicov creşteau nouă copii), a făcut-o pe tânăra 
absolventă să înceapă activitatea pedagogică în şcoala medie nr. 1 din satul 
Romanovca, în calitate de profesor la clasele primare, începând cu 15 august 
1953.  

Aflând despre acest pas, părinţii au insistat ca tânăra profesoară să 
continue în mod obligatoriu studiile într-o instituţie superioară. Părinţii au mers 
după principiul: Datoria noastră este ca voi să fiţi cărturari. Fiind un copil 
ascultător, a ţinut de povaţa părintească şi, în anul 1954, devine studentă la 
Institutul Pedagogic de Stat „T. Sevcenco” din or. Tiraspol, RSS Moldovenească 
(secţia frecvenţă redusă), pe care l-a absolvit cu brio în anul 1960. Fiind 
studentă, profesoară Leonida Colesnicov, paralel, activa în s. Romanovca, în 
şcoala de zi, serală şi corector la ziarul „Svetlîi puti”. 

În mai 1954 Leonida Colesnicov se căsătoreşte şi devine Leonida Coşciug. 
Soţul – Vasilii Coşciug – va fi mai târziu conferenţiar la Institutul de Medicină 
din Chişinău. În anul 1955 în familia nou-creată se naşte primul copil.  

Grație activității fructuoase în domeniul pedagogic, în august 1961, este 
transferată în or. Chişinău. Aici se încadrează în sfera educaţională şi activează 
în şcoala medie nr. 44 (sectorul Ciocana Nouă), apoi în şcoala medie nr. 8, iar din 
august 1963, în şcoala medie nr. 50, unde a lucrat în calitate de învăţător de 
limba şi literatura rusă, director-adjunct (organizator) pentru activităţile 
extracurriculare şi extraşcolare.  

Puţini pedagogi puteau face faţă cerinţelor înaintate de noua funcţie 
administrativă – organizator pentru problemele extraşcolare. Însă interesul faţă 
de ceva nou, plăcerea primită de la activităţile proprii, noile forme şi metode 
propuse personal în domeniul educaţional au dus la aceea ca Leonida Coşciug 
să facă faţă tuturor problemelor apărute. Practica a demonstrat eficienţa unor 
asemenea metode de lucru, ca: întâlnirea cu personalităţi marcante, lecţii de 
bărbăţie şi patriotism ş.a.  

Problemele obşteşti – profesionale s-au intercalat cu activităţile familiale. 
Astfel, în 1962 în familia Coşciug se naşte feciorul Roman, care, ulterior, 
absolveşte cu brio facultatea de istorie şi pedagogie a Institutului Pedagogic de 
Stat „Ion Creangă” din Chişinău.  
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Orice pedagog, specialist cu o practică vastă în domeniul educaţional, 
doreşte ca să împărtăşească experiența cu colegii din sfera educaţională, 
părinţii, copiii, cercul larg de colegi. Anume acest lucru a făcut ca Leonida 
Coşciug, începând cu 1973, să-şi lărgească spectrul activităţii. Dânsa devine 
colaborator la Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei al 
Ministerului învăţământului din RSSM. În această instituţie cercetătorul L. 
Coşciug s-a dedicat problemei educaţiei patriotice. Drept rezultat a fost 
susţinerea disertației fiindu-i acordat titlul ştiinţific „Candidat în ştiinţe 
pedagogice” (1982). 

Dna L. Coşciug a publicat 11 lucrări în diferite aspecte ale lucrului 
instructiv-educativ. A fost consemnat acest fapt, menţionându-se „Atitudinea 
conştientă faţă de lucru”, „Pentru activitatea rodnică în viaţa obştească a 
instituţiei”.  

Pentru a demonstra eficienţa recomandărilor propuse în practică, pentru 
a transmite cunoştinţele acumulate viitorilor pedagogi, cercetătorul Leonida 
Coşciug, la 20 octombrie 1981, a fost transferată în funcţia de lector superior la 
catedra „Teoria şi metodica lucrului educativ”, a Institutului Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău. În acea perioadă colectivul catedrei era condus de 
către unul din cei mai competenţi, experimentaţi, culţi şi erudiţi pedagogi din 
republică – Claudia Stepachina, dr. în ştiinţe pedagogice, care a jucat un rol 
important în formarea lectorului Leonida Coşciug, ca un bun specialist în 
domeniul şcolii superioare.  

Anii de „sacrificare pedagogică”, consacrare în lucru cu viitori pedagogi, 
au fost consemnaţi de nenumărate ori de către Administraţia instituției. În 1987 
este aleasă, prin concurs, în funcţia de conferenţiar universitar. Acest lucru a 
fost confirmat în 1994 de către Comisia Superioară de Atestare prin acordarea 
certificatului de conferențiar universitar. 

Activitatea rodnică de o jumătate de secol în domeniul pedagogic a fost 
înalt apreciat de către conducerea de vârf a republicii, decernându-i diploma 
de „Eminent al învăţământului public” (1976) şi medalia „Veteran al muncii” 
(1984).  
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VALERIA COZMA - REMARCABIL PEDAGOG ŞI CERCETĂTOR 
 

 
Valentina URSU 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The Faculty of History of the „Ion Creanga" State Pedagogical University 
has a special page, written with much perseverance, tenacity and love by the 
doctor in history, the associate professor Valeria Cozma. Among historians who 
today have a vivid interest in the history of universal and national culture, 
Valeria Cozma, a doctor in history, a university lecturer, has distinguished 
herself by means of wide-ranging documentaries opening on different aspects of 
the history of culture between XIX-XXI centuries. To a large extent, this interest 
is determined by both the socio-cultural changes that have taken place recently in 
society and the role that culture has today as a whole. 

Keywords: didactic activity, school and university textbooks, management, 
culture, patrimony 

 
Dintre istoricii care manifestă astăzi un viu interes pentru istoria culturii 

universale şi naţionale, Valeria Cozma, doctor în istorie, conferenţiar universitar, 
s-a distins prin demersuri ce implică o largă deschidere documentară vizând 
diferite aspecte ale istoriei culturii din sec. XIX - XXI. În mare parte, acest interes 
este determinat atât de schimbările socio-culturale ce s-au produs în ultimul 
timp în societate, cât şi de rolul pe care îl are astăzi cultura, în ansamblu.  

Facultatea de istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” are 
o filă deosebită, scrisă cu multă perseverenţă, tenacitate şi dragoste de doctorul 
în istorie, conferenţiarul universitar Valeria Cozma. 
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Valeria Palii (Cozma)124 s-a născut la 1 aprilie 1944, în satul Hârtop, 
raionul Floreşti, în familia soţilor Olga şi Iosif Palii.  

 

 
 

Părinţii Iosif şi Olga Palii 
 

Absolveşte şcoala de şapte ani din satul natal şi îşi continuă studiile la 
şcoala medie din satul Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti. Precum 
mărturiseşte dumneaei, aici a avut mare noroc de trei Marii: Maria Dorogan, 
profesoară de limba română (moldovenească), Maria Prodan, profesoară de 
matematică şi Maria Moroz, profesoară de limba rusă. La lecţiile de literatură 
română (moldovenească) a avut posibilitatea să cunoască istoria adevărată a 
neamului din timpurile străvechi, redată cu multă măiestrie şi dragoste prin 
prisma operelor literare de profesoara Maria Dorogan. Graţie acestor doamne 
tânăra Valeria nu doar a primit cunoştinţe temeinice la disciplinele respective, 
ci şi a avut posibilitatea să se formeze ca personalitate, cu spirit critic, în pofida 
politicii educaţionale din acele vremuri.  

 
Formarea profesională 

Şcoala medie de cultură generală o absolveşte în anul 1961, după care îşi 
continuă studiile la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de istorie şi 
drept, secţia de istorie. I-a avut în calitate de profesori pe distinşii dascăli 
Vladimir Potlog, Iosif Şlaen, Constantin Drachenberg, Afanasie Repida şi alţii. 

                                                           
124

  Un articol amplu despre viața şi activitatea Valeriei Cozma cu titlul "Conferențiarul universitar 

Valeria Cozma la 70 de ani" l-am publicat în culegerea jubiliară cu genericul "Valorificarea 

patrimoniului cultural național şi universal. In Honorem Valeria Cozma", Red. coord. şi editor V. 

Ursu. Chişinău: Pontos, 2014, pp. 9-33.  
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În anul 1967 Valeriei Cozma i s-a atribuit 
calificativul de istoric, învăţător de istorie şi de 
ştiinţe sociale în limba franceză şi a fost repartizată la 
şcoala nr. 1 din mun. Chişinău, azi Liceul teoretic 
„Gheorghe Asachi”. În anul următor, la recomandarea 
profesorului universitar de la Facultatea de istorie, 
Mihail Sâtnic, a fost angajată în funcţia de cercetător 
ştiinţific inferior la secţia de informare a Institutului 
de Istorie al AŞM. S-a preocupat de examinarea 
presei şi literaturii istorice în limbile străine, 
colectarea şi traducerea în limba rusă a 
informaţiilor cu referire la istoria Moldovei, relaţiile 
ruso-române etc. Secţia respectivă a fost condusă, 
consecutiv, de doctorii în ştiinţe istorice Eugeniu 
Certan şi Vladimir Ţaranov. 

Urmează studiile la aspirantura Academiei de 
Ştiinţe a RSSM. Teza de doctor în istorie a avut 
tema "Activitatea instituţiilor cultural-educative din 
RSSM în dezvoltarea nivelului de cultură al 
oamenilor muncii (1959-1970)". Teza respectivă a fost susţinută la Institutul de 
Istorie al Academiei de Ştiinţe a RSS Beloruse125 - conducător ştiinţific Vladimir 
Ţaranov, doctor (doctor habilitat) în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific superior 
la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a RSSM, iar referenţi oficiali – 
Dmitrii Şemeakov, doctor (doctor habilitat) în ştiinţe istorice, profesor, şef 
catedră Istoria PCUS a Universităţii de Stat din Chişinău, şi Revmira 
Danilenko, candidat (doctor) în ştiinţe istorice, şef-interimar al catedrei 
marxism-leninismului a Institutului de Arte „G. Muzicescu” din Chişinău. 
Instituţia de profil la teză a fost Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 
URSS, sectorul Istoria culturii. Graţie susţinerii cu succes a tezei, Valeriei 
Cozma i-a fost conferit titlul ştiinţific de candidat (doctor) în ştiinţe istorice. 

La finele studiilor de doctorat îşi continuă activitatea la Institutul de 
Istorie, în sectorul construcţiei comuniste, unde a fost colegă cu Leonid Bulmaga, 
Iurie Datii, Nadejda Petrovschi, Petru Sandulache şi alţii.  

Mai târziu, în perioada 1989-1991, V. Cozma face şi studiile de post-
doctorat la Institutul de Istorie al ASM. 

 
 
 

                                                           
125

  Козма Валерия Иосифовна. Деятельность культурно-просветительных учреждений 

Молдавской ССР по повышению культуры трудящихся (1959-1970 гг.). Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Минск, 1977. 

 

Valeria Palii – 
studentă la USM, 1962. 
Foto din arhiva dnei V. 

Cozma. 
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Activitatea ştiinţifico-didactică 
În luna septembrie 1980 devine lector superior la catedra de Istorie 

Universală, iar din 1981 – la catedra Istoria URSS a Institutului Pedagogic din 
Chișinău (ulterior Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) Anume aici 
Valeria Cozma a avut posibilitatea să-şi dezvolte abilităţile de profesor, cercetător 
ştiinţific, manager al procesului educaţional, la început în calitate de lector 
superior, mai apoi – conferenţiar universitar. În anii 1986-1989, paralel cu 
activitatea ştiinţifico-didactică, Valeria Cozma îndeplineşte şi funcţia de şefă a 
catedrei respective.  

Primul curs de lecţii a fost prezentat la disciplina „Istoria URSS, sec. XIX 
– înc. sec. XX". Deoarece în plan ştiinţific cerceta istoria culturii RSSM în 
perioada postbelică, a iniţiat un seminar special pe problema respectivă, care 
se bucura de interes printre studenţi. Pentru prima dată la catedră a început 
prezentarea unui curs normativ nou pentru iniţierea studenţilor în activitatea 
de investigaţie ştiinţifică – „Cercetarea istorică (Teoria şi practica activităţii de 
investigaţie ştiinţifică)". 

 

 
 

Curatorii grupelor academice 51 şi 52, Valeria Cozma şi  
Ala Bondarenco, printre studenţi, 1985. Foto din arhiva dnei V. 

Cozma. 
La începutul anilor ’90 la Facultatea de istorie şi etnopedagogie au avut 

loc un şir de restructurări: catedra de istorie a URSS a fost desfiinţată, a fost 
suprimat cursul normativ „Istoria URSS". Astfel, Valeria Cozma începe munca 
asupra unui nou curs – „Istoria modernă a ţărilor Europei de Est". A fost 
elaborată şi publicată programa analitică, a fost alcătuit planul lecţiilor 
practice, au fost pregătite materiale pentru asigurarea ştiinţifico-metodică a 
cursului. A fost restructurată programa şi au fost perfecţionate textele de lecţii 
la cursul normativ „Teoria şi metodologia cercetării ştiinţifice". Ambele cursuri 
erau prezentate la secţiile de zi şi cu frecvenţă redusă. 
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La ceremonia de înmânare a diplomelor absolvenţilor promoţiei an. 1985.  
De la stânga la dreapta: N. Cernomaz, Gh. Bîrcă, S. Custreabov, M. Gherciu,        

V. Cozma, Ot. Stamatin, E. Certan. Foto din arhiva dnei V. Cozma. 
 

De rând cu disciplinele de bază, Valeria Cozma a acordat o mare atenţie 
cursurilor opţionale. La ciclul întâi a iniţiat cursul opţional „Evoluţia 
sistemului administrativ şi politic al Rusiei în sec. XIX – începutul sec. XX", iar 
la ciclul II, Master – „Fenomenul culturii sovietice".  

Perfecţionarea măiestriei pedagogice şi stimularea activităţii metodico-
ştiinţifice au fost asigurate şi de stagiile de formare continuă realizate la 
Institutul Pedagogic de Stat din Moscova „V.I. Lenin” (1984); la Institutul 
Pedagogic „V. Zatonski” din Cameneţ–Podolsk, Ucraina (1987); Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava (1995); Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi (1999); 
la Cursurile de vară, ediţia I „Limbă, cultură şi civilizaţie românească”, 
organizate de Universitatea „Valahia” din Târgovişte (1998).  

În anii ’90, V. Cozma a participat activ la elaborarea concepţiei 
învăţământului istoric preuniversitar, participând la seminariile organizate de 
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului al Republicii Moldova cu concursul 
Consiliului Europei şi Băncii Mondiale: Reforma învăţământului istoric în 
Moldova (1996), Istoria secolului XX (1997), Elaborarea şi editarea manualelor 
de istorie (1997). Este unul din autorii Curriculum-ului şcolar pentru clasele a 
IV-a - a IX-a la istorie, a manualelor de istorie modernă pentru clasele a VII-a şi 
a VIII-a, a materialelor didactice126.  

 

                                                           
126

  A se vedea: Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric. In Honorem Valeria Cozma. 

Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiembrie 2014. Chişinău: Pontos, 2014, p. 24-25. 
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Promenadă prin oraşul Iaşi în timpul stagiului de formare continuă 
la Universitatea „Al. I. Cuza”, 1999. Foto din arhiva dnei V. Cozma. 

 
Activitatea de elaborare a manualelor şcolare 

şi universitare 
În anii ’90 ai secolului trecut, în condiţiile când Republica Moldova ducea 

o lipsă acută de manuale originale de istorie, în care să fie promovate noile 
concepţii ale instruirii în şcoala superioară şi învăţământul preuniversitar în 
conformitate cu standardele europene, V. Cozma, în comun cu colegii de 
breaslă, participă la elaborarea primelor manuale şcolare şi universitare. 
Valeria Cozma s-a încadrat activ în munca de elaborare a manualelor la istoria 
universală modernă. În colaborare cu conferenţiarul universitar Constantin 
Drachenberg şi cu colegul de catedră, profesorul universitar Eugeniu Certan, 
în anii 1995-1996 au fost scrise şi editate materialele experimentale pentru clasa 
a VII-a – Istoria universală modernă, partea I (1640 – 1815) şi partea a II-a (1815-
1850). Perfecţionarea şi definitivarea acestor lucrări, completarea lor cu 
aparatul metodic necesar (Pavel Cerbuşcă, Valentina Haheu) s-a încheiat cu 
redactarea şi publicarea primelor manuale de istorie universală modernă 
pentru clasele a VII-a şi a VIII-a din Republica Moldova 127. Manualul pentru 
clasa a VIII-a a fost tradus şi în limba rusă şi este utilizat până în prezent. 
Ultima lui ediţie a văzut lumina tiparului în anul 2011, la editura Prut 
Internaţional. 

                                                           
127

 Constantin Drachenberg, Eugeniu Certan, Valeria Cozma. Istoria universală modernă (1640-1850). 

Manual experimental pentru clasa a VII-a. Chişinău: Cartdidact, 1997; Idem. Istoria universală 

modernă (1850-1914). Manual pentru clasa a VIII-a. Chişinău: Prut Internațional, 1998. 
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E necesar de menţionat că primele manuale de 
istorie au fost concepute şi elaborate în cadrul 
laboratorului ştiinţific „Probleme actuale de istorie 
în sistemul învăţământului universitar” condus de 
Valeria Cozma. Odată cu manualele şcolare atenţia a 
fost acordată scrierii şi publicării lucrărilor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice pentru învăţământul istoric 
universitar. Astfel, în anul 2002 a văzut lumina tiparului 
prima crestomaţie la istoria universală modernă (autori 
E. Certan, V. Cozma, S. Culea); în anul 2004 – primul 
suport de curs la istoriografia universală (autor A. 
Lisnic); în anul 2007 – primul manual la didactica 
istoriei (autor N. Petrovschi). O realizare deosebită a 
laboratorului ştiinţific a constituit-o elaborarea şi 
publicarea manualului original de istorie pentru 
învăţământul universitar „Istoria modernă a Europei şi 
Americii", care a fost editat în anul 2002. La elaborarea şi pregătirea pentru 
publicare a acestei lucrări au participat profesori de la UPS „Ion Creangă” din 
Chişinău (E. Certan, V. Cozma, N. Petrovschi); Universitatea de Stat din Moldova 
(C. Drachenberg, I. Ojog), Universitatea „A.I. Cuza" din Iaşi (V. Cristian, A. 
Filimon). 128 

Printre lucrările ştiinţifico-metodice, publicate de Valeria Cozma, un interes 
deosebit prezintă materialele metodice destinate studenţilor şi liceenilor „Viaţa 
social-economică şi spirituală în epoca modernă".129 Deosebit de solicitată de 
studenţi şi apreciată de către colegii de breaslă este lucrarea „Iniţiere în 
metodologia cercetării ştiinţifice".130 Iar recent a fost elaborat şi a fost publicat 
suportul didactic „Evoluţia patrimoniului ştiinţific şi tehnic universal la cumpăna 
secolelor XIX şi XX”, care va fi util studenţilor ce studiază istoria culturii 
universale.131 

Valeria Cozma şi-a adus contribuţia şi în redactarea şi publicarea 
materialelor metodice pentru ciclul II, Master. Este unul din coautorii ghidului 
pentru masteranzi „"Cultura naţională şi europeană din perspectiva noilor 
paradigme ale cunoaşterii"132. A expus aici un şir de materiale referitoare la 

                                                           
128

  Istoria modernă a Europei şi Americii. Vol. II. Chişinău: Prut Internațional, 2002.  
129

  Valeria Cozma. Viața social-economică şi spirituală în epoca modernă. Chişinău: Tipografia UPS 

„Ion Creangă”, 2001.  
130

  Valeria Cozma. Inițiere în metodologia cercetării ştiințifice. Teza de curs la istorie. Chişinău: 

Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2008. 
131

  Valeria Cozma. Evoluţia patrimoniului ştiinţific şi tehnic universal la cumpăna secolelor XIX şi XX: 

Suport didactic. Chişinău: Garomont-Studio, S.n., 2017.   
132

  Cultura națională şi europeană din perspectiva noilor paradigme ale cunoaşterii. Ghid pentru 

masteranzi. Chişinău, 2011, p. 81-95. 

 
 

Cu un mesaj de felicitare 
în faţa colegilor, 

 8 martie 2001. Foto din 
arhiva Facultăţii. 
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cursul opţional „Fenomenul culturii sovietice", care cuprinde: programa 
analitică, tematica referatelor, bibliografia selectivă, lista publicaţiilor V. Cozma 
la istoria culturii, lista operelor literare care au trezit suspiciuni şi au fost interzise 
de autorităţile sovietice. Un interes deosebit îl prezintă indicaţiile metodologice, 
principiile, care trebuie să fie respectate de masteranzii interesaţi în interpretarea 
obiectivă a fenomenului numit „cultura sovietică".133 

 
Activitatea managerială 

O etapă deosebit de importantă în activitatea conferenţiarului V. Cozma 
o reprezintă anii 1991-1999, când a exercitat funcţia de şefă a catedrei de Istorie 
universală modernă şi contemporană. În noile condiţii apărute după destrămarea 
URSS, a restructurării şcolii superioare şi a învăţământului istoric universitar, 
colectivul catedrei trebuia să soluţioneze un şir de probleme stringente. Astfel, sub 
conducerea şefului catedrei Valeria Cozma, au fost determinate direcţiile 
prioritare ale activităţii catedrei în noile circumstanţe istorice: revederea radicală a 
principiilor conceptuale şi metodologice la toate disciplinele, în conformitate cu 
realizările recente ale ştiinţelor istorice şi pedagogice, elaborarea unor noi 
programe analitice, perfecţionarea cursurilor de prelegeri şi a planurilor lecţiilor 
practice la toate disciplinele cuprinse în cadrul catedrei, asigurarea metodico-
didactică a procesului de studii, revigorarea activităţii ştiinţifice şi a lucrului 
individual cu studenţii etc.134  

 

 
 

Colectivul Catedrei de istorie universală modernă şi contemporană condus de 
dna V. Cozma. De la stânga la dreapta: S. Cataraga, V. Cozma, M. Ţăranu,     

S. Custreabova, Eu. Certan, An. Lisnic, Gh. Topor. Chişinău, 2000. 
Foto din arhiva Universităţii. 

                                                           
133

  Ibidem, p. 94-95. 
134

  A se vedea: Catedra de Istorie universală modernă şi contemporană. În: Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din Chişinău (1940-2000). Chişinău, 2000, p. 194-197. 
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Catedra asigura pregătirea viitorilor profesori de istorie la mai multe 
discipline incluse în Planul de studii: Istoria modernă a ţărilor Europei de Vest 
şi Americii (E. Certan, S. Custreabov, Gh. Topor); Istoria modernă a Ţărilor 
Europei de Est (V. Cozma, S. Custreabov); Istoria Asiei şi Africii în epoca 
modernă (A. Tverdohleb); Istoria contemporană a ţărilor Europei de Vest şi 
Americii (Gh. Bîrcă, S. Nazaria, S. Cataraga); Istoria contemporană a ţărilor 
Europei de Est (Gh. Căldare, N. Repina); Istoria contemporană a Asiei şi Africii 
(S. Culea); Istoriografia istoriei universale şi naţionale (V. Ţvircun, A. Lisnic); 
Izvoarele istorice (Gh. Topor).  

O deosebită atenţie este acordată asigurării metodice a activităţii de 
investigaţie ştiinţifică a studenţilor. În vederea stimulării acestui proces, a 
cunoaşterii studenţilor cu metode şi tehnici moderne de cercetare a fost 
elaborată programa analitică şi s-a introdus un nou curs normativ „Cercetarea 
istorică (Teoria şi practica activităţii de investigaţie ştiinţifică)”. Promotorii 
acestei discipline la catedră au fost Valeria Cozma şi Stepanida Custreabov. 

În toate activităţile sale, în calitate de şef de catedră, dna Valeria Cozma a 
fost susţinută şi încurajată cu generozitate de colegi şi, nu în ultimul rând, de 
foştii şefi de catedră, profesorii universitari E. Certan şi S. Custreabov, care 
posedau o experienţă bogată în domeniul învăţământului istoric, de dirijare a 
procesului didactico-metodic. Graţie profesorului E. Certan a fost iniţiată o 
direcţie foarte importantă de activitate a catedrei în anii ’90 ai secolului trecut – 
redactarea şi publicarea manualelor de istorie universală modernă pentru 
învăţământul universitar şi preuniversitar. 

În anii 1992–2010 Valeria Cozma a exercitat funcţia de şef al Laboratorului 
ştiinţific "Probleme actuale de istorie în sistemul învăţământului universitar", 
consultant ştiinţific, profesorul universitar Boris Vizer.  

 
Activitatea ştiinţifică 

Deopotrivă cu activitatea didactică, Valeria Cozma realizează cu succes 
cercetări ştiinţifice. Activând în Institutul de Istorie al AŞM a studiat tema 
„Activitatea instituţiilor cultural-educative din RSSM". În anul 1979 a redactat 
şi a publicat monografia „Activitatea aşezămintelor cultural-educative din RSS 
Moldovenească", în care au fost examinate: dezvoltarea aşezămintelor cultural-
educative din RSSM şi asigurarea acestora cu cadre; rolul caselor de cultură în 
educaţia cetăţenilor; aportul bibliotecilor şi universităţilor în sporirea nivelului 
de cultură a populaţiei; participarea muzeelor în educaţia patriotică şi 
internaţionalistă. A fost examinată şi activitatea artistică de amatori. În anul 
1981, la editura „Ştiinţa”, a fost publicată lucrarea „Activitatea artistică de 
amatori a oamenilor muncii din RSS Moldovenească". Ambele monografii au 
văzut lumina tiparului sub redacţia conducătorului ştiinţific al tezei de doctor, 
doctorului în ştiinţe istorice Vladimir Ţaranov. 
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Cu toate că studiile respective poartă pecetea timpului, fiind scrise, ca şi 
alte lucrări pe atunci, în spiritul ideologiei marxist-leniniste, elaborarea şi 
redactarea lor a constituit o perioadă importantă în formarea cercetătorului 
ştiinţific Valeria Cozma. 

Studierea istoriei culturii Moldovei în perioada sovietică a fost continuată 
şi în anii următori. Prodigioasă a fost această activitate în anii 1990-1991, în 
timpul studiilor de post-doctorat la Institutul de Istorie al AŞM. Aici a fost 
elaborată monografia „Cultura artistică a Republicii Moldova (1945-1985)", în care 
se examinează politica de deznaţionalizare a organelor de partid şi sovietice în 
vederea constituirii în Moldova Sovietică a unei culturi noi, politizate şi consecinţele 
ei pentru destinele culturii naţionale şi a intelectualităţii de creaţie. Lucrarea a fost 
discutată şi aprobată la catedră. Iar în anul 1993 monografia respectivă a fost 
recomandată pentru tipar la şedinţa Senatului Universităţii. Însă din cauze 
obiective şi subiective şi, nu în ultimul rând, din lipsa de finanţe, n-a fost 
publicată. Lucrarea a servit ulterior ca bază pentru iniţierea unui seminar 
special, iar unele compartimente ale ei au fost publicate în reviste ştiinţifice. 
Rezultatele cercetărilor unor probleme actuale ale istoriei universale moderne 
au fost publicate de V. Cozma pe paginile revistei „Cugetul": „Viaţa cotidiană 
în epoca modernă", „Cultura epocii moderne", „Monarhia şi parlamentarismul în 
Rusia (1906-1914)", „Polonezii la răscrucea secolelor XIX şi XX", etc.135 

La mijlocul anilor 2000, conferenţiarul universitar Valeria Cozma revine 
din nou la cercetarea istoriei culturii Moldovei în anii postbelici. Aceasta se 
explică, în special, prin activitatea în Laboratorul ştiinţific „Probleme actuale 
de istorie în sistemul învăţământului universitar" (şef de laborator V. Cozma). 
În anii 2006-2010 cercetătorii din laborator au participat la realizarea 
proiectului „Impactul social al patrimoniului cultural-spiritual din Republica 
Moldova". În rezultatul studierii unor probleme ale temei, V. Cozma a redactat 
şi a publicat mai multe articole ştiinţifice: „Cultura sub dictat", 
„Instituţionalizarea sistemului sovietic de administrare a culturii în RSSM", 
„Dinamica structurii intelectualităţii artistice şi de creaţie din RSSM", „Politica 
de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură în Moldova Sovietică"136 etc. 

                                                           
135

  Viaţa cotidiană în epoca modernă.. În: Cugetul, 2000, nr. 1, Chişinău, 2000, p. 35-38; Cultura epocii 

moderne. În:  Cugetul, 2000, nr. 2., p. 56-63; Monarhia şi parlamentarismul în Rusia (1906-1914). 

În: Cugetul, 2004, nr. 3, p. 36-41; Polonezii la răscrucea secolelor XIX şi XX. În: Cugetul, 2006, nr. 

2, p. 33-40. 
136

  Cultura sub dictat. În: Cugetul, 2001, nr. 3-4. p. 56-63; Instituţionalizarea sistemului sovietic de 

administrare a culturii în RSSM. În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării 

învăţământului. Vol. II. Chişinău, 2007; Dinamica structurii intelectualităţii artistice şi de creaţie din 

RSSM. În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului. Vol. II. Chişinău, 

2009, p.163–168; Politica de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură în Moldova Sovietică. În: 

Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului. Vol. II, Chişinău, 2010, p. 573 – 

578.  
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Înсepând cu anul 2011 şi până în prezent, Valeria Cozma, împreună cu 
cercetătorii ştiinţifici, doctorii în ştiinţe istorice, conferenţiarii universitari Angela 
Lisnic, Valentin Burlacu, Valentina Enachi, Valentina Ursu şi alţii, îşi aduce 
aportul în calitate de cercetător ştiinţific superior la realizarea proiectelor 
„Patrimoniul cultural-naţional din Republica Moldova – component al civilizaţiei 
europene" şi „Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional" 
(director de proiecte Valentina Ursu). Activitatea în cadrul acestora s-a 
materializat prin redactarea şi publicarea mai multor articole ştiinţifice: „Politica 
de repertoriu în arta teatrală din Moldova Sovietică", 
„File din istoria Festivalului „Mărţişor” (coautor), 
„Aspecte retrospective ale predării-învăţării istoriei 
culturii naţionale şi universale la Universitatea „Ion 
Creangă” din Chişinău", „Elucidarea patrimoniului 
cultural naţional şi universal în manualele de istorie 
pentru clasa a XI-a", „Aportul profesorilor Universităţii 
Pedagogice de Stat “Ion Creangă” la elaborarea primelor 
manuale de istorie post-sovietice. Studiu de caz: istoria 
modernă" 137 etc.  

Un deosebit interes prezintă articolul 
„Promovarea artei muzicale naţionale în spaţiul cultural 
european” (coautor), în care au fost examinate 
principalele etape ale promovării artei muzicale 
naţionale peste hotarele ţării; specificul acestui proces în 
perioada sovietică şi contemporană; au fost evidenţiate 
principalele realizări ale protagoniştilor artei muzicale 
care contribuie la afirmarea culturii naţionale în spaţiul 
cultural european.138 

                                                           
137

  Politica de repertoriu în arta teatrală din Moldova Sovietică. În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi 

modernizării învăţământului. Vol. II, Chişinău, 2011, p. 310-318; File din istoria Festivalului 

„Mărţişor‖ (în colaborare). În: Probleme ale ştiinţelor socioumane, conf. şt. a studenţilor, Chişinău, 

2013, p. 111-117. Coautor  Zagoreţ C.; Aspecte retrospective ale predării-învățării istoriei culturii 

naționale şi universale la Universitatea „Ion Creangă‖ din Chişinău. În: Probleme ale ştiinţelor 

socioumanistice şi modernizării învăţământului: 75 de ani de la fondare: Chişinău: S. n., 2015, Vol. 

3, pp. 75-83; Elucidarea patrimoniului cultural naţional şi universal în manualele de Istorie pentru 

clasa a XI-a. În: Cercetarea şi valorificarea patrimoniului național şi universal în învățământul 

preuniversitar. Culegere de studii. Coord. şi ed. V. Ursu. Chişinău: Garomont-Studio, 2016, pp. 79-

100; Aportul profesorilor Universității Pedagogice de Stat ―Ion Creangă‖ la elaborarea primelor 

manuale de istorie post-sovietice. Studiu de caz: istoria modernă. În: O istorie multidimensională a 

carierelor universitare: instituții, rețele sociale, biografii. Ed. S. Musteață. Chişinău: ARC, 2017, pp. 

236-245.  
138

 V. Cozma, C. Rudei. Promovarea artei muzicale naţionale în spaţiul cultural european. În: 

Patrimoniul cultural naţional şi universal: Dialog istoric. In Honorem Valeria Cozma. Materialele 

conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. Coord. V. Ursu. Chişinău: Pontos, 2014, p. 84-97. 

Moderatoare a atelierului 

„Artă şi ideologie” în 
cadrul conferinţei 

ştiinţifice „Patrimoniul 
cultural naţional şi 

universal: dialog istoric ”, 
Chişinău, 13 noiembrie 
2014. Foto din arhiva 

Facultăţii. 
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Problemele abordate în lucrările elaborare de Valeria Cozma au un 
caracter original şi constituie rodul muncii autoarei timp de mai mulţi ani. Prin 
construcţia lucrărilor, orizontul lor documentar şi factologic, exerciţiul conceptual 
şi metodologic, Valeria Cozma izbuteşte să expună conţinuturile de bază ale 
evoluţiei culturii, ştiinţei şi învăţământului în diverse perioade istorice. Lucrările 
elaborate de Valeria Cozma atestă seriozitatea ştiinţifică a autoarei, fiind o dovadă 
în plus a faptului că graba în investigaţiile ştiinţifice nu este de natură să aducă 
limpezime şi claritate în studierea problemelor respective. Studiile sunt concepute 
şi realizate într-o manieră academică. Conţinutul de bază al lucrărilor semnate de 
Valeria Cozma certifică capacităţile dezvoltate ale autoarei de a înainta şi de a 
rezolva, în mod independent, probleme de ordin ştiinţific, de a face o analiză 
temeinică şi minuţioasă a izvoarelor şi a literaturii monografice folosite, de a purta 
discuţii argumentate cu oponenţii, de a face concluzii şi generalizări. 

V. Cozma este un susţinător înflăcărat al valorificării rezultatelor ştiinţifice 
în mediul universitar şi academic. A participat, în calitate de co-preşedinte, la 
pregătirea şi desfăşurarea conferinţei ştiinţifice „Noi tendinţe în protecţia şi 
promovarea patrimoniului cultural-naţional şi european" (27-28 septembrie 
2013), a conferinţei ştiinţifice „Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog 
istoric", 13-14 noiembrie, 2014, a mesei rotunde „Patrimoniul cultural în sistemul 
educaţional: între teorie şi practică", 12 noiembrie 2015, a conferinţei ştiinţifice 
„Valorificarea patrimoniului în învăţământul preuniversitar", 22-23 aprilie 2016, 
la organizarea mai multor lansări de carte etc. 

 

 
 

Prezentarea comunicării în cadrul Conferinţei ştiinţifice „Valorificarea 

patrimoniului în învăţământul preuniversitar", 22 aprilie 2016.  
Foto din arhiva Facultăţii. 
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Rezultatele cercetărilor personale au fost materializate, pe parcursul anilor, în 
activitatea didactică şi de investigaţie ştiinţifică a studenţilor. Iniţierea şi prezentarea 
a două cursuri opţionale: „Cultura Moldovei în anii postbelici” şi „Fenomenul 
culturii sovietice” au contribuit mult la sporirea interesului studenţilor faţă de 
istoria culturii naţionale şi universale. Deseori referatele şi comunicările elaborate 
de studenţi contribuiau la decizia acestora de a se specializa în domeniul culturii şi 
a-şi alege în calitate de temă a tezei de licenţă problema respectivă. Printre cele mai 
reuşite teze de licenţă dedicate problemelor culturii artistice naţionale, menţionăm 
lucrarea „Cultura Basarabiei în contextul României întregite (1918-1940)”, elaborată 
de Larisa Noroc, care a reuşit nu doar să studieze principalele realizări în domeniul 
artelor în perioada interbelică, ci şi să elucideze procesele integrării Basarabiei în 
mediul culturii româneşti. În anul 2006 L. Noroc a definitivat şi a susţinut cu succes 
teza de doctorat în istorie pe tema respectivă (conducător ştiinţific V. Cozma), iar în 
anul 2009 a publicat monografia „Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-
1940)”, redactor ştiinţific V. Cozma.  

În ultimii ani, una din cele mai reuşite cercetări studenţeşti în domeniul 
culturii artistice a fost efectuată de Cristina Zagoreţ, care a elaborat şi a susţinut 
teza de licenţă, iar mai apoi teza de master сu tema „Arta muzicală a Republicii 
Moldova în contextul culturii europene (1960-2012)”. Autoarea a elaborat o 
lucrare originală, în care a elucidat premisele şi etapele evoluţiei artei muzicale 
autohtone în corespundere cu standardele şi rigorile scenei europene; a evidenţiat 
metodele şi mecanismele de afirmare a muzicii naţionale pe arenă europeană 
după obţinerea independenţei Republicii Moldova139. 

Valeria Cozma îşi aduce contribuţia în 
pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă califi-care 
şi în calitate de membru al Seminarului Ştiinţific 
de Profil pentru susţinerea tezelor de doctor şi 
doctor habilitat la istorie. De opiniile şi sfaturile 
sale au avut posibilitate să se folosească, în 
special, doctoranzii care au avut-o în calitate de 
referent oficial la tezele de doctor: Valentin 
Burlacu, „Instituţiile cultural-educative în viaţa 
spirituală a RSSM" (Chişinău, 1994), conducător 
ştiinţific, dr. Ion Ţurcanu; Irina Cereş, „Aderarea 
Republicii Moldova la organizaţiile politice şi 
economice internaţionale" (Chişinău, 1998), 
conducător ştiinţific, prof. univ., dr. habilitat 

                                                           
139

  Valeria Cozma. Probleme ale valorificării culturii artistice în activitatea de investigație ştiințifică a 

studenților. În: Noi tendințe în protecția şi promovarea patrimoniului cultural național şi european. 

Materialele Conferinței ştiințifice, 27-28 septembrie 2013. Coord. V. Ursu, Chişinău: Pontos, 2013, 

p. 146-147. 

Redactarea tezei de licenţă a 
studentei Spoitoru Viorica, 

iunie 2008. Foto din arhiva dnei       
V. Cozma 
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Boris Vizer; Angela Lişman „Cultura în Basarabia sub dominaţia rusă, 1870-1918" 
(Iaşi, 1999), conducător ştiinţific, prof. univ. dr. Vasile Cristian; Nicolae Creţu, 
„Învăţământul din Basarabia 1870-1918" (Iaşi, 2002), conducător ştiinţific, prof. 
univ. dr. Vasile Cristian. 

După cum ne mărturiseşte doctoranda Cristina Zagoreţ-Rudei: „Despre 
Valeria Cozma se poate vorbi doar la superlativ. Personalitatea Dnei este aureolată de 
o largă şi binemeritată popularitate la Facultatea de Istorie şi Geografie a UPS „Ion 
Creangă‖ datorită talentului şi profesionalismului desăvârşit cu care s-a implicat în 
activitatea facultăţii". Cristina menţionează în continuare: „În perioada când eram 
studentă Dna Cozma cu deosebită măiestrie şi dăruire de sine ţinea mereu cursurile de 
lecţii. Sub îndrumarea dumneaei am scris şi am susţinut cu brio tezele de licenţă şi de 
master. Mereu am admirat-o pe Dna Cozma ca prezenţă distinsă, mai curând elegantă 
decât cochetă, mai mult serioasă decât zâmbitoare, atent îngrijită. Nu am văzut-o 
niciodată grăbită, nu am auzit-o niciodată să ridice tonul. Este extraordinară, deoarece 
Dumneaei se asociază cu o distinsă doamnă pentru care eleganţa este un obicei, nu 
doar o excepţie pentru zile mari. Conferenţiarul universitar Valeria Cozma rămâne 
pentru mine un exemplu al măiestriei pedagogice, un model al feminităţii şi 
cumpătării şi un etalon impecabil de viaţă şi conduită umană‖. 

Contribuţia deosebită în dezvol-
tarea învăţământului şi promovarea 
valorilor general-umane a fost apreciată 
de Senatul Universităţii Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, 
care i-a acordat Valeriei Cozma titlul 
onorific de Professor Emeritus.  

Iar, în anul 2015, pentru merite 
remarcabile în formarea multor generaţii 
de pedagogi şi rolul în afirmarea cercetă-
rilor ştiinţifice în domeniul istoriei Valeriei 
Cozma, prin Decretul 
Preşedintelui Repub-
licii Moldova, i-a fost 
conferit Titlul Ono-
rific „Om Emerit". 
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STELIAN CULEA - UN VERITABIL PEDAGOG ŞI MANAGER 
 

 
Cristina RUDEI 

 

 
 

ABSTRACT 
 

A vocation manager of the „Ion Creangă" State Pedagogical University, 
but also a lecturer with special qualities and a strong will. An honest leader and 
university lecturer dedicated to Science and Education. A real example of relentless 
work. For diligent work he was decorated with more diplomas and medals. He 
manifests discipline, accuracy in work and thus contributes to the improvement of 
teaching activity in the University. 

Keywords: manager, Order of the Republic, man of the word, exigency, 
responsibility 

 
Deviza vieţii: „Să fii cinstit şi să nu schimbi niciodată colegii şi prietenii‖. 

 
Culea Stelian s-a născut la 1 ianuarie 1951 în satul Slobozia Mare, Vulcăneşti, 

într-o familie de ţărani, care l-au educat în spiritul hărniciei, cu frumoase 
deprinderi şi atitudini, caracteristice meleagului natal. În anul 1966 a absolvit 
şcoala de 8 ani din satul de baştină, iar apoi a continuat studiile la Şcoala 
Pedagogică „A.S. Macarenco” din Cahul140.  

                                                           
140

  Culea Stelian. Dosar personal. Departamentul Resurse umane a UPS "Ion Creangă", pp. 4-5.  
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În 1970, după absolvire începe activitatea pedagogică în calitate de 
învăţător la clasele primare în s. Suhat, r-l Cahul. În perioada anilor 1971-1973 

a făcut serviciul militar în Republica Democrată 
Germană. După finisarea serviciului militar, în anul 
1973, este admis la Institutul Pedagogic de Stat „Ion 
Creangă”, la specialitatea istorie şi pedagogie.  

În perioada anilor de studenţie S. Culea s-a 
bucurat de respect din partea colegilor şi apreciere 
înaltă din partea profesorilor. Abilităţile sale 
manageriale au început a se evidenţia încă din cadrul 
facultăţii, fiind ales şef de grupă în toţi aceşti ani141. A 
absolvit facultatea în rândul primei promoţii a 
Facultăţii de istorie şi pedagogie142, în anul 1978, cu 
menţiune, primind calificarea de învăţător de istorie şi 
ştiinţe sociale, metodist în domeniul lucrului educativ143. 

Activează în calitate de profesor de filozofie la 
şcoala orăşenească de medicină din Chişinău, în 
paralel fiind secretar al comitetului comsomolist al 
acestei instituţii de învăţământ mediu de specialitate. 

Între 1980-1982 va fi colaborator ştiinţific 
inferior al Institutului de Istorie al PCUS de pe lângă CC al PCM144. 

Interesul pentru cercetarea ştiinţifică va fi valorificat în anii 1982–1985, când 
este aspirant al Universităţii de Stat „V.I. Lenin" din Chişinău, catedra de istorie a 
PCUS145. După finisarea aspiranturii revine la Alma Mater, unde este angajat în 
calitate de lector, apoi lector superior la catedra de istorie universală.  

Activitatea profesională o continuă în funcţia de inspector, specialist 
principal, iar din 1992 până în 1995 va munci în calitate de Director al Arhivei 
organizaţiilor social-politice a Republicii Moldova, continuând concomitent şi 
activitatea didactică în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”146. 

Din 25 august 1995 până în prezent este Şef al Departamentului 
managementul procesului de instruire al Universităţii, îmbinând armonios 
această muncă organizatorică şi de dirijare cu cea de lector superior universitar 
la catedra istorie universală147. 

 

                                                           
141

  Interviu cu Nicolae Chicuş, realizat la 19 octombie 2017, Chişinău. 
142

  Interviu cu Stelian Culea, realizat la 18 octombrie 2017, Chişinău. 
143

 Culea Stelian. Dosar personal. Departamentul Resurse Umane a UPS ,,Ion Creangă", p. 6. 
144

 Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940–2000. Coord. N. Banuh, 

red. şt. B. Vizer. Chişinău, 2000, p. 332. 
145

 Ibidem. 
146

  Culea Stelian. Dosar personal. Departamentul Resurse Umane a UPS ,,Ion Creangă‖, p. 3. 
147

 Ibidem, pp.3, 10, 14. 

St. Culea – student IPS 
,,Ion Creangă", 1978. 

 Foto din arhiva Catedrei 
geografie şi patrimoniu 

cultural 
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S. Culea – membru al Consiliului Facultăţii de istorie şi etnopedagogie, 2007.  
Foto I. Topală. Membrii Consiliului (de la stânga la dreapta): Oc. Munteanu, 
B. Vizer, J. Nastas, Gh. Gonţa, V. Ursu, N. Chicuş, T. Selivestru, V. Mireniuc,  

S. Culea, N. Tudoreanu, A. Tverdohleb. 

 
Înzestrat cu calităţi deosebite şi cu o voinţă puternică, Dl Culea nu s-a 

supus îndoctrinării. A reuşit să păstreze şi să promoveze spiritul naţional, fiind 
un adevărat istoric şi un exemplu pentru mai multe generaţii de cercetători. 
Deşi funcţia sa de bază în cadrul Universităţii este una managerială, 
dumnealui reuşeşte să prezinte la un nivel ştiinţifico-metodic înalt, atât 
prelegerile, cât şi orele practice ale cursului „Istoria contemporană a ţărilor Asiei 
şi Africii‖. Pe lângă cursul de bază, propune studenţilor şi disciplina opţională 
„Problema palestiniană în contextul relaţiilor internaţionale‖. În timpul lecţiilor, dl 
Culea ştie cum să motiveze stdenții și să mențină interesul, curiozitatea şi dorinţa 
pentru activitatea de învăţare. Are tact pedagogic, prin care asigură un climat 
optim activităţii didactice. Prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi 
comportamentul său, este un exemplu pentru discipoli. 

Fiind foarte exigent faţă de sine, dl S. Culea se manifestă activ şi în 
activităţi de cercetare. Alături de dr. V. Cozma şi dr. hab. E. Certan, este autorul 
crestomaţiei „Istoria universală modernă”, partea I (1640-1850)148. Reieşind din 
domeniul său de cercetare: „Probleme controversate ale istoriei contemporane a 
ţărilor Asiei şi Africii‖, publică mai multe articole în reviste şi culegeri naţionale: 
„Mişcarea din 30 septembrie 1965 şi lovitura militară de stat în Indonezia‖, „Criza 
iraniană din anii 1945-1946 şi încercarea URSS de a dezmembra Iranul‖, „Refugiaţii 
palestinieni – jertfe ale conflictului arabo-izraelian‖ şi lucrări metodice ca: 

                                                           
148

 Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940–2000. Coord. N. Banuh, 

red. şt. B. Vizer. Chişinău, 2000,  p. 197. 
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„Palestina în anii 1917-1948‖, „Politica agresivă a Japoniei în anii celui de al II-lea 
război mondial (7 decembrie 1941 – 2 septembrie 1945)”149. 

Cunoaşte temeinic specificul muncii pedagogice şi aplică în muncă calităţile 
sale: amabilitatea, tactul, atitudinea respectuoasă faţă de colegi şi subalterni. Este 
exigent faţă de sine şi faţă de activitatea ce o desfăşoară în colectiv.  

Alături de colegii de lucru, participă activ în manifestările extracurriculare 
ale Universităţii. 

 

 
 

S. Culea în Juriu la Sărbătoarea sarmalelor şi plăcintelor, 2007. Foto I. Topală. 

 
Din 1995, în cadrul Universităţii se desfăşurau, o dată la 2 ani, 

Universiade – competiţii sportive între studenţii universităţilor din Moldova. 
Totodată, o dată la 2 ani aveau loc Universiadele „Sănătate” între profesorii 
universităţilor, organizate de sindicatele de ramură. Ele se desfăşurau la 7 
probe: badminton, baschet, volei, şah, joc de dame, tenis de masă şi mini-
fotbal. Dl Culea a luat parte la mai multe probe sportive: volei, şah, dame, tenis 
de masă. Echipa de volei a Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, din care 
mai făceau parte An. Scoarţă, Gh. Căpăţînă, F. Pîslaru, N. Chicuş, J. Nastas, Gh. 
Căldare, A. Begu, A. Caminschi, a ocupat locuri premiante150. 

Dr., prof. univ., Nicolae Chicuş, rectorul UPS „Ion Creangă”, îşi 
aminteşte: „Noi ne cunoaştem de 44 de ani. Am învăţat într-o grupă academică. În 
calitate de student, Stelian Culea mereu a fost şeful grupei. Disciplina l-a caracterizat 
întotdeauna, iar educaţia pe care a primit-o în familie şi la şcoala pedagogică, l-a 
marcat pe parcursul întregii vieţi. Dumnealui este un om onest, perseverent şi dacă a 
                                                           
149

  Istorie.upsc.md 
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 Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940–2000. Coord. N. Banuh, 

red. şt. B. Vizer. Chişinău, 2000, p. 287. 
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promis ceva, chiar şi în defavoarea lui, se ţine de cuvânt. Este un om al cuvântului, un 
om disciplinat până la măduva oaselor. În funcţia de manager al procesului de 
instruire are pe umeri o responsabilitate enormă. Nimeni dintre lucrătorii aparatului 
Rectoratului nu are atâtea sarcini câte le are Dl Culea: procesul de studii, studenţii 
străini, Consiliul de Administraţie etc151. 

Meritele pentru activitatea ştiinţifică şi didactică prodigioasă au fost 
apreciate şi de autorităţi. Astfel, la cea de a 60-a 
aniversare a fost decorat cu medalia „Meritul Civic”. 

Pe parcursul activităţii sale a fost împovărat de funcţii 
administrative, îndeplinindu-le cu dăruire. Totodată se 
dedică profund în munca academică, fiind un cadru 
didactic de un profesionalism desăvârşit şi de o nobleţe 
sufletească aparte. Reieşind din acestea este un exemplu de 
înţelepciune, corectitudine şi ataşament, preţuit şi iubit de 
colaboratori şi de familie. 

 Dl Culea, cu dragoste vorbeşte despre regretata 
soţie, Eugenia, şi cu mândrie despre cei doi feciori ai săi, 

care au urmat exemplul tatălui şi şi-au făcut studiile la 
UPS „Ion Creangă”, doar că la facultăţi diferite: Lilian, 

feciorul mai mare, la Facultatea de istorie şi etnopedagogie, iar Oleg, cel de al 
doilea fecior, la Facultatea de arte plastice şi design.152 

 

 
 

Cei doi feciori cu soţiile lor. Foto din arhiva familiei Culea. 

 

                                                           
151

 Interviu cu Nicolae Chicuş, realizat la 19 octombie 2017, Chişinău. 
152

 Interviu cu Stelian Culea, realizat la 18 octombrie 2017, Chişinău. 

Medalia Meritul Civic 
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Profesorul Culea Stelian ocupă un loc de cinste în galeria personalităţilor 
UPS „Ion Creangă”. Un bun şi omenos îndrumător al tinerilor, un veritabil 
moderator, energic şi creator, devotat muncii de educare şi instruire a cadrelor 
didactice. Un om inteligent, cu iniţiativă, cu capacităţi de convingere, cu realizări, 
dar şi speranţe, cu calităţi organizatorice şi omeneşti ce le pune în serviciul bunei 
desfăşurări a activităţii Universităţii.  
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ABSTRACT 
 

The present study presents biographical references of S. Custreabov, a 
graduate of the Faculty of History and Geography, 1955. The study describes 
the main stages of the academic biography of S. Custreabov, the academic 
performance, and the main publications produced during the activity teaching 
and research. 

Keywords: teacher, history and pedagogy, teaching career 

 
Preliminarii 

Transformările social-economice, politice, care s-au perindat în timpul 
istoriei, au afectat şi au impus schimbări structurale şi umane în diverse entităţi, 
categorii sociale şi organizații. Instituţiile superioare, ca entităţi academice, au fost 
supuse şi ele, la rândul lor, acestor schimbări. Un loc aparte în ele îl ocupă 
persoanele, care prin instruire şi educaţie, au prezentat esenţa anumitor epoci şi 
timpuri istorice, cu elemente şi trăsături distinctive. Astfel, trebuie privite 
persoanele care s-au format şi au activat în cadrul Facultăţii de istorie a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Un loc aparte în lista reprezentanţilor 
profesorilor crengieni îl ocupă dna Stepanida Custreabov, absolventă a promoţiei 
anului 1955, ulterior, lector superior, conferenţiar şi profesor universitar, format în 
cadrul acestei facultăţi. 
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Referinţe biografice 

Profesorul universitar Stepanida Custreabov este unul din cei mai 
longevi reprezentanţi ai generaţiei crengiene după al Doilea Război Mondial. 
S-a născut pe data de 8 martie 1929, în satul Sturzeni (azi Ucrainca), jud. 
Tighina, România, într-o familie de ţărani153. Între 1945-1948 îşi face studiile la 
şcoala pedagogică din or. Tiraspol, după finisarea căreia primeşte calificativul de 
învăţătoare de clasele primare154. Între 1948-1955 îşi continuă studiile la 
Facultatea de istorie a Institutului Pedagogic155. Paralel cu această activitate, 
între 1948-1954, se află la muncă comsomolistă156.  

După absolvirea Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, în 1955, este 
desemnată ca profesoară de istorie, apoi şefă de studii şi, ulterior, directoare la 
şcoala medie din oraşul Sevastopol. Între anii 1963-1965 revine în Moldova şi 
este înscrisă ca aspirantă la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. În perioada 1965-1969 este numită profesoară de istorie, apoi 
directoare a şcolii medii nr. 22 din oraşul Chişinău157. Între anii 1969-1971 deţine 
postul de lector de economie politică la tehnicumul tehnologic din oraşul 
Chişinău158. Iar în 1971-1975, dna Custreabov suplinește postul de colaborator 
ştiinţific inferior la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei159.  

Va urma perioada anilor 1975-1978, când va deţine funcţia de secretar 
ştiinţific al Secţiei de informaţie în domeniul ştiinţelor sociale a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei160. Din 1977 şi până în 2014 parcurge traseul pedagogic, 
începând ca lector, apoi lector superior, conferenţiar, profesor universitar în 
cadrul Facultăţii de istorie şi pedagogie (ulterior, transformată în Facultatea de 
istorie şi etnopedagogie, actualmente istorie şi geografie) a Universităţii 
Pedagogice „Ion Creangă” din municipiul Chişinău. Cum se menţionează şi în 
studiul monografic Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”: „Dintre 
absolvenţii din anii 1944-1960 ai Facultăţii de istorie fac parte mai mulţi doctori 
habilitaţi... şi profesorul universitar S. Custreabova”161.  

De peste 30 de ani, activitatea sa este dedicată facultăţii, a cărei discipolă 
a fost. În această funcţie a fost cunoscută de multe generaţii de studenţi şi 
profesori. 

                                                           
153

 Arhiva Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înr. 5PS, unitatea de păstrare  

nr.1104, p.1. 
154

  Ibidem. 
155

  Ibidem. 
156

  Ibidem. 
157

  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău, 1940-2000. Chişinău, 2000, p. 332. 
158

  Ibidem. 
159

  Arhiva Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înr. 5PS, unitatea de păstrare  

nr.1104, p. 1, fişa personală. 
160

  Ibidem. 
161

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău. 1940-2000, Chişinău, 2000, p. 50. 
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Activitatea didactică 
Începând cu anul 1977 şi până în 2014 activitatea didactică a profesorului 

universitar Custreabov S. a fost legată de Facultatea de istorie. Pe parcursul 
acestei perioade a ţinut cursurile normative: istoria URSS, apoi istoria 
universală – perioada modernă162. Pe parcursul a mai multor ani a prezentat 
cursul normativ „Cercetarea istorică”. Pentru acest curs elaborează şi editează 
programa şi recomandările metodice163. A participat şi s-a manifestat activ în 
multe activităţi social-politice şi educaţionale, pe care le-am putut desprinde 
din arhivele facultăţii. 

În anul 1984 susţine teza de doctor habilitat în istorie164.  
 

 
 

S. Custreabov împreună cu C. Stepachina şi Eu. Şveţ, la o şedinţă în cadrul 
Clubului Prieteniei Internaţionale. Chişinău, 1978. Foto din arhiva  

Catedrei geografie şi patrimoniu cultural. 
 

Activitatea managerială 
Cum atestăm şi în actele de arhivă şi pe paginile istoriei Universităţii, 

constatăm că în anul 1973, pe lângă Facultatea de filologie a fost deschisă 
Secţia de istorie şi pedagogie şi creată Catedra de istorie universală. În anul 

                                                           
162

  Arhiva Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înr. 5PS, unitatea de păstrare  

nr.1104, p. 78. 
163

  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău. 1940-2000, Chişinău 2000, p. 194. 
164

  Arhiva Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înr. 5PS, unitatea de păstrare  

nr.1104, p. 72. 
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1976 a fost creată Facultatea de istorie şi pedagogie, în cadrul căreia funcţionau 
două catedre: catedra de istorie universală şi catedra de teoria şi metodica 
muncii educative. În anul 1980, catedra de istorie universală este împărţită în 
două catedre: catedra de istorie universială şi catedra de istorie a URSS, la cea 
din urmă, şef de catedră a fost numită Stepanida Custreabov165.  

 

 
 

S. Custreabov cu profesorii şi absolvenţii din promoţia anului 1981.  
Foto din arhiva catedrei geografie şi patrimoniu cultural 

 
Domeniile şi preocupările ştiinţifice 

De rând cu activitatea didactică, dna S. Custreabova a demonstrat, în 
activitatea sa, şi vaste preocupări ştiinţifice166. În anii 1980-1990, succese 
îmbucurătoare în ridicarea nivelului profesional a obţinut Facultatea de istorie 
şi pedagogie. În această perioadă, Custreabov S. a finisat cu succes 
doctorantura cu destinaţie specială şi a susţinut cu succes teza de doctor 
habilitat în istorie. Este autor a peste 30 de lucrări ştiinţifice şi metodice167. Prin 
Ordinul Comisiei Superioare de Atestare, nr. 359 din 2 martie 1998, în cadrul 
Universităţii, când a fost instituit Consiliul ştiinţific specializat pentru conferirea 
titlului de doctor în ştiinţe istorice, în cadrul ei a fost inclusă şi profesorul 
facultăţii, dr. hab. S. Custreabov168. În activitatea sa ştiinţifică ponderea cea mai 
mare a fost axată pe cercetarea şi analiza proceselor sociale şi demografice, care s-
au derulat pe teritoriul ţării noastre, în perioada modernă şi pe parcursul 
                                                           
165

  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău. 1940-2000, Chişinău, 2000, p. 85. 
166

  Ibidem, p. 91. 
167

  Ibidem, p. 154. 
168

  Ibidem, p.162. 
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perioadei interbelice169. Aceste rezultate au fost demonstrate în lucrările: Situaţia 
clasei muncitoare şi procesele demografice în oraşele Basarabiei, 1918-1940170, Oraşele 
Basarabiei, 1918-1940171, Sistemul judiciar din Basarabia în contextul sistemului 
legislativ din Imperiu rus şi Basarabia de la sfârşitul secolul al XVIII-lea până în anii 
'60 a secolului al XIX-lea172. 

 

 
 

În şedinţa Catedrei de istorie universală, 2012. Foto din arhiva Facultăţii. 
 

1                   2                    3 
 
Eforturile şi preocupările ştiinţifice ale dnei S. Custreabov au fost preluate şi 

de discipolii săi. Relatările acestor experienţe sunt prezente în interviurile şi 
afirmaţiile pe care le-am desprins pe parcursul realizării prezentului studiu.  
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  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău. 1940-2000. Chişinău, 2000, p. 85. 
170

  Кустрябова, С. Ф., Положение трудящихся и демографические процессы в городах Бессарабии 

(1918-1940)/ С. Ф. Кустрябова; АН МССР, Ин-т истории, Кишинев: Штиинца, 1977.  
171

  Степанида Федоровна Кустрябова Города Бессарабии, 1918-1940: (Соц.-экон. аспект и 

народонаселение) / С. Ф. Кустрябова; Отв. ред. А. М. Лазарев; Кишин. гос. пед. ин-т им. И. 

Крянгэ, Кишинев: Штиинца,  1986). 
172

  Кустрябова, С. Ф., Захария, С. К., Судебная система Бессарабии 1812-1869 гг. в контексте 

молдо-российского законодательства конца XVIII в. - 60-х гг. XIX в.: [монография]/ 

Комратский Государственный Университет, Кафедра "Гражданское право". Комрат: б.и., 

2004. 

http://biblus.ru/Default.aspx?auth=1b25f0a2c3
http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+%d0%9a%d0%be%d0%bc%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%a3%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82+%d0%9a%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0+%22%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5+%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%22&vl%2831755669UI0%29=creator&vl%2831050169UI5%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=exact&fn=search&tab=upsc&mode=Advanced&vid=373SUO_V2&scp.scps=scope%3a%28UPSC%29&ct=lateralLinking
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Absolvenţii Facultăţii de istorie şi pedagogie  
despre profesorul S. Custreabov 

În rezultatul comunicării cu mai mulţi absolvenţi ai facultăţii, prezentăm, 
în rândurile de mai jos, aprecieri date profesorului S. Custreabov. Relatările sunt 
prezentate în original, în virtutea faptului că pe parcursul anilor domnia sa a 
predat cursuri în grupele ruse.  

Unul din intervievaţi a fost Victor Damian, absolvent al promoţiei 2001, 
actualmente doctor în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific superior la Institutul 
Patrimoniului Cultural din Cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şeful 
grupului de cercetare „Etnologia evreilor”. Din interviul cu Victor Damian173: „В 
период обучения в КГПИ им. И. Крянгэ Кустрябова П.Ф. являлась куратором 
нашей группы. Запомнил, как в сентябре 1996 г., являясь первокурсником, на 
перемене узнал, что нам назначили куратора группы и после перемены будет 
знакомство. Когда она вошла в аудиторию тут же наступила тишина. Мы 
увидели перед собой очень элегантную и хорошо выглядевшую даму, которая 
казалась моложе своих лет. Она представилась и объявила о том, что она 
куратор. При этом она пошутила, что не будет нам надоедать, потому что 
преподавать она нам будет не скоро, а лишь на 3-м и 4-м курсе. Но оказалось, что 
с Кустрябовой П.Ф. мы встретились гораздо раньше, примерно через год. Она 
стала читать в нашей группе раз в неделю спецкурс о правилах оформления и 
содержания исследовательских работ. В итоге, именно она стала первым 
преподавателем, кто нас, студентов, посвятил в основы научного исследования. В 
дальнейшем она нам читала курс по Новой истории Восточной Европы на 
протяжении двух семестров. Запомнил, как она во время сдачи нашей группой 
выпускных государственных экзаменов, хотя уже не значилась куратором группы, 
поддерживала нас во время их сдачи, интересовалась успехами каждого студента и 
по возможности вселяла уверенность. В дальнейшем, являясь уже докторантом, 
увидел как Полина Федоровна работает уже не как преподаватель, а как 
исследователь. На этапе рассмотрения моей диссертации на кафедре 
исторического факультета КГПИ им. И. Крянгэ отдал ей один экземпляр работы. 
После обсуждения диссертации на кафедре, она его вернула. Практически на каждой 
странице были оставлены какие-то пометки и даны рекомендации. Это 
доказывало, что к любой работе, какая бы она ни была, она относилась очень 
скрупулезно, въедливо и серьезно. Я убедился, что Полина Федоровна далека от 
формализма, особенно когда это касается науки. Чувствовалась, что у нее есть 
желание мне помочь справиться с многочисленными нюансами, возникшими в 
процессе написания диссертации. Хотелось бы подчеркнуть, что всегда приятно 
удивлял уровень ее организации, еѐ неуѐмная энергия и трудоспособность‖174. 
                                                           
173

  Дамьян Виктор, доктор истории, старший научный сотрудник, заведующий группой 

«Этнология евреев», Институт Культурного Наследия АНМ, в 1996-2001 гг. студент ист. 

факультета КГПИ им. И. Крянгэ. 
174

  Din interviul cu Victor Damian, 10.11.2017. 
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O altă apreciere privind profesorul universitar Custreabov S. am 
desprins-o pe paginile Revistei de Etnologie şi Culturologie din 2009, cu 
prilejul celei de-a 80-a aniversări. Astfel, discipolii săi, Stepanov Veaceslav şi 
Borşevschi Andrei afirmă: „Те кто учился у профессора Кустрябовой. ощущали 
влияние не только добротных лекций, но и чуткое заботливое отношение. Сухие 
цифры статистики свидетельствуют, что у профессора на настоящее время 
прошли подготовку 120 дипломников и магистрантов. Все они получали 
консультации не только в университете, но и дома, у Степаниды Федоровны. 
Причем домашние штудирования за чашкой чая. с индивидуальным подходом, 
запомнились каждому. Есть и такие, которые по зову сердца и под руководством С. 
Ф. Кустрябовой стали пробивать свой собственный путь в твердых породах науки 
В настоящее время профессором Кустрябовой подготовлено 3 специалиста высшей 
квалификации, получивших звание докторов истории. Степанида Федоровна 
тесно сотрудничает с академическими центрами, является членом 
Специализированного Семинара по истории Молдовы при Институте истории, 
государстве и права АНМ, активно сотрудничает с Институтом культурного 
наследия АНМ, выступая оппонентом при многих диссертационных работах 
сотрудников Центра этнологии, принимая активное участие в работе 
Специализированного Семинара, являясь частым гостем конференций и круглых 
столов, организованных институтом.175  

 
În loc de concluzii 

Având conştiinţa datoriei, profesorul universitar Custreabov S., în 
întreaga sa activitate, şi-a dorit foarte mult să fie înţeleasă şi susţinută de elevi, 
studenţi. Subscriem constatării din Istoria universităţii: „Cadrele didactice şi 
savanţii ce activează în cadrul Facultăţii de istorie a Universităţii „Ion Creangă‖ au 
făcut faţă, în bună parte, exigenţelor timpului, înscriindu-se cu contribuţii ştiinţifice 
meritorii la elaborarea noilor concepţii ale istoriei ţării, valorificarea trecutului istoric 
de pe principii şi metodologii înnoite, realizând mai multe publicaţii, la nivel de 
monografii, articole ştiinţifice, manuale şcolare, în baza noilor cerinţe ale ştiinţei 
istorice şi vieţii‖. 
 

Lista publicaţiilor profesorului Stepanida Custreabov 
1. Православная церковь в системе государства от принятия 

христианства на Руси и до конца существования Российской империи 
(1917 г.) [монография], Кишинев: Elan Poligraf, 2010. 

2. Выталкивающие факторы трудовой эмиграции, в том числе из 
Республики Молдова и АТО Гагаузия, в: Probleme ale ştiinţelor 
socioumane şi modernizării învăţământului. Conferinţa ştiinţifică 
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  Боршевскнй, А П., Степанов, В. П., Кустрябовой Степаниде Федоровне – 80 лет, в Revista de 

Etnologie şi Culturologie, volumul V, Chişinău, 2010, р.199. 
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ABSTRACT 
 

This article is an analysis of an academic career that can be linked to the 
issue of the evolution of higher education in the Republic of Moldova. The study 
of the academic careers could be analyzed in a comprehensive study of the history 
of higher education in the Republic of Moldova, a live study that would focus on 
People. The present study presents not only the public activity, but also the other 
part of the life and activity of a prominent representative of the academic elite - 

university professor Gheorghe Gonţa. 

Keywords: Gheorghe Gonţa, academic career, researcher, educator, 
university professor 

 
Articolul este o propunere de analiză a unei cariere academice, care poate 

fi racordată la problema evoluţiei învăţământului superior din Republica 
Moldova. Istoria instituţiilor de învăţământ superior constituie un câmp de 
investigaţie foarte complex, prin faptul că ele, instituţiile, reprezintă o putere 
socială şi spirituală, reunind o bună parte a intelectualilor profesionişti. În 
Republica Moldova prea puţine analize au abordat structura instituţiilor de 
învăţământ superior, funcţiile ce le îndeplinesc în cadrul societăţii, rolul şi 
componenţa elitei academice. Considerăm că studierea carierelor academice ar 
putea sta la baza elaborării unui studiu complex al învăţământului superior în 
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RM, studiu viu, care ar pune accentul pe Om. În articolul de faţă vom încerca 
să prezentăm nu doar activitatea publică, dar şi cealaltă faţetă a vieţii şi 
activităţii unui reprezentant de vază al elitei academice – Gheorghe Gonţa. 

A trăit în două milenii, a trăit în două secole, a trăit în două regimuri 
politice diferite, a muncit 44 ani, dintre care 25 de ani am activat alături 
(studentă, laborant superior la сatedra istoria românilor, doctorandă, lector, 
lector superior şi conferenţiar la сatedra istoria românilor). Mi-a fost mentor. 
Îmi vine greu să scriu la trecut despre Domnia Sa. Multe din cele obţinute de către 
mine, astăzi, au fost realizate cu ajutorul, uneori la insistenţa, regretatului profesor 
Gheorghe Gonţa. Multe au fost încurajările, dar şi criticile. A fost o mare 
experienţă! Mi-am asumat, ca şi obligaţie morală, să informez cititorul despre 
această personalitate complexă: Istoricul, Profesorul, Managerul, dar şi Fiul, 
Fratele, Soţul, Tatăl, într-un cuvânt OMUL – Gheorghe Gonţa.  

Gheorghe Gonţa s-a născut în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni, în familia 
Elenei şi a lui Vasile Gonţa, la 10 noiembrie 1948, fiind al doilea copil şi unicul 
fecior, moştenitorul şi continuatorul neamului.  

 

 
 

Părinţii Elena şi Vasile Gonţa cu fiica Maria şi fiul Gicuşor. 
Foto din arhiva familiei Gonţa. 
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Din relatările dnei Efrosinia Gonţa176 – sora lui Gheorghe Gonţa, aflăm 
că: Familia Gonţa din Pănăşeşti face parte din cele mai „gospodare‖ din sat, totodată, o 
familie de o mare ţinută. Gonţeştii, din Pănăşeşti, se trag de la Ilie Gonţu, care, în 
prezent constituie aici mai multe ramuri. În familia lui Vasile şi Ileana Gonţa, copiii 
au crescut sub exemplul frumos al părinţilor, care erau oameni muncitori şi, unde, 
copiilor li s-a insuflat că numai munca le poate aduce succes şi prosperitate. Relaţia cu 
părinţii era de un respect incontestabil, iar sora mai mare, Maria, era, pentru el, un 
bun exemplu. Tatăl, zootehnician în kolhoz, mama – lucrătoare tot acolo, erau 
exemplul unei familii care a rezistat tuturor pelegrinărilor vieţii. În timpul celui de a-l 
Doilea Război Mondial, Vasile Gonţa a fost înrolat în armata română, apoi, după 23 
august 1944, a luptat şi în armata sovietică. A avut mult de suferit din această cauză. 
Istoricul de mai târziu, băiatul lui Vasile Gonţa – Gheorghe, va analiza aceste 
evenimente tragice ale istoriei neamului nostru, când fraţi de sânge s-au trezit pe 
fronturi diferite...  

Fiind mai mulţi copii, se ajutau reciproc, iar Gheorghe, unicul „bărbat‖ printre 
surori, şi-a luat frumoasa misiune de a-şi proteja surorile şi aşa a făcut pe tot parcursul 
vieţii sale, chiar şi atunci când ele erau adulte, aşezate la casa lor, dar aveau nevoie de 
ajutor sau de un sfat. 

Afirm, cu certitudine, că personalitatea integră a lui Gheorghe Gonţa se 
datorează celor şapte ani de acasă, exemplului dat de părinţii săi. Aici s-a format 
caracterul copilului, apoi adolescentului.  

În perioada 1956-1966 a studiat în şcoala medie din satul Pănăşeşti. Văzându-i 
dorinţa arzătoare de a-şi continua studiile, părinţii au făcut tot posibilul să-l ajute în 

realizarea viselor lui. Cu toate că ţinea foarte mult la 
baştină, după absolvirea şcolii medii din satul natal, ia 
calea studiilor – o cale lungă şi plină de realizări 
frumoase. Părinţii l-au sprijinit în realizarea studiilor în 
domeniul istoriei. Şi el, a reuşit! Şi-a văzut visul cu 
ochii, a studiat istoria, i s-a dedicat, trup şi suflet, pe tot 
parcursul vieţii. Dacă ne întrebăm: şi totuşi, de unde 
atâta râvnă, atâta ambiţie, atâta drag de istorie? Credem 
că din timpul orelor de istorie din şcoală. În satul 
Pănăşeşti, în vremea studiilor sale, istoria a fost predată 
de un profesor îndrăgostit de istorie, pe nume Peşterev 
Leonid. Acestui profesori i se datorează faptul că mulţi 
pănăşeşteni au prins drag de acest obiect, printre ei şi 
Gheorghe Gonţa. Peşterev Leonid a fost un prieten al 
familiei şi deseori aveau discuţii „extracurriculare‖ pe 
teme istorice. 

În anul 1966 şi-a început studiile la Facultatea de istorie a Universităţii de 

                                                           
176

  Informator, Gonța Efrosinia, a. n. 1957, or. Chişinău. 

Absolventul USM 
Gheorghe Gonţa, 1971. 
Arhiva familiei Gonţa. 
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Stat „V.I. Lenin”. În anul 1971, Gheorghe Gonţa a absolvit cu succes facultatea177, 
obţinând calificarea de istoric, profesor de istorie şi ştiinţe sociale.  

Conform politicii de cadre din acea perioadă, când accesul persoanelor 
originare din mediul rural la instituţiile de cercetare era limitat, tânărul specialist 
Gheorghe Gonţa a fost repartizat la serviciu în orăşelul Nisporeni, în calitate de 
profesor de istorie. Soarta însă îi rezervase altceva. La insistenţa directorului 
adjunct al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe, profesorul Boris 
Vizer178 - fost preşedinte al Comisiei de Stat la USM (1971), Gheorghe Gonţa a 
fost angajat în calitate de cercetător ştiinţific inferior la Institutul de Istorie al 
Academiei de Ştiinţe din RSSM, în sectorul Istoria Moldovei în perioada 
presovietică, începând cu data de 1 august 1971179. 

În anii 1973-1977 îşi face studiile de doctorat/aspirantura în cadrul 
Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe din RSSM, la specialitatea istoria 
URSS, specializându-se în domeniul istoriei politice a Ţării Moldovei în Evul 
Mediu180. Indiferent de domeniul la care aspirai, examenele de admitere erau 
aceleaşi. La examenul de admitere la istoria URSS toate subiectele de 
examinare se refereau doar la istoria Rusiei181, iar la Istoria PCUS, doar la rolul 
partidului comunist182. În baza rezultatelor examenelor de admitere, la 12 
octombrie 1973, s-a decis de a-l admite la aspirantură, decizie aprobată şi de 
Sovetov P.V.183, care va deveni conducătorul ştiinţific al tânărului cercetător.  

Prof. univ., dr. hab., Demir Dragnev, membru corespondent al AŞM184, 
îşi aminteşte: "Profesorul Gheorghe Gonţa şi-a început activitatea profesională în anii 
70, într-un mediu academic unde accentul principal era pus mai puţin pe ideologie şi 
politică şi mai mult pe studiul surselor, metodologia cercetărilor şi cunoaşterea noilor 
concepţii în domeniul medievisticii. Este vorba de Sectorul de istorie medievală din 
cadrul Institutului de Istorie al A.Ş.M., pe atunci Sectorul de istoria Moldovei în 
perioada presovietică, care încă în anii 60-70 cerceta probleme care interesau nu numai 
oamenii de ştiinţă din Moldova, ci şi de la Moscova, Kiev, din republicile baltice, precum 
şi din alte ţări europene (România, Polonia, Bulgaria, Italia etc.). Gheorghe Gonţa s-a 
încadrat repede în acest mediu, cercetând istoria relaţiilor moldo-otomane. A reuşit să 
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  Arhiva Academiei de Ştiințe a Moldovei (în continuare AAŞM), F. 1, inv. 4, dosar 1573, f. 6-6 

verso; Arhiva UPS „Ion Creangă‖ (în continuare AUPS), F. 1, inv. 5p/s, dosar 1467, f. 4.  
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  Despre acest episod puteți consulta: Sergiu Musteață, Interviu cu prof. univ. dr. hab. Boris Vizer 

– A fi istoric în RSS Moldovenească (realizat la Chişinău, la 17.09.2011). În: O istorie 

multidimensională a carierelor universitare: instituții, rețele sociale, biografii. Chişinău: Arc, 

2017, p. 264. 
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  AAŞM, F. 1, inv. 4, dosar 1573, f. 5. 
180

  Ibidem, f. 52. 
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  Ibidem, f. 40. 
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  Ibidem, f. 43. 
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  Ibidem, f. 41. 
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demonstreze că dependenţa Moldovei de Imperiul Otoman se încadra în sistemul de 
suzeranitate-vasalitate, care a evoluat treptat, de la plata unui tribut simbolic la 
suzeranitate restrictivă. Asemenea concluzii nu armonizau cu concepţia ideologizată a 
„jugului turcesc‖, de aceea unii „comisari‖ de la ştiinţă i-au reproşat că, prin concluziile 
sale, diminuează importanţa Rusiei ca eliberator al Moldovei. Asemenea afirmaţii nu l-
au descurajat pe tânărul cercetător, care, pe parcursul a două decenii, a acumulat un 
impresionant volum de materiale documentare şi istoriografice, publicând monografii, 
studii şi articole pe tematica aleasă. Drept urmare, Gheorghe Gonţa s-a impus printre 
medieviştii contemporani ca un remarcabil specialist". 

Se pare că în conflict deschis cu „autorităţile” nu a intrat, drept dovadă ar 
fi referinţele, care au fost eliberate de conducerea Institutului, din care aflăm că 
era „политически грамотен”185, сerinţă obligatorie pentru a obţine o referinţă 
pozitivă pentru promovare. 

După absolvirea studiilor postuniversitare, tânărul cercetător Gheorghe 
Gonţa şi-a continuat activitatea la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 
RSSM. 

 În această perioadă face cunoştinţă cu cel care îi 
va deveni „şef” şi coleg apropiat la începutul anilor '90 
– Nicolae Chicuş, astăzi, Rectorul UPS „Ion Creangă”, 
care îşi aminteşte: "Ne-am cunoscut în cadrul Institutului de 
Istorie al AŞM, în anul 1979, atunci când eu am fost angajat în 
sectorul „istorie contemporană / construcţia socialismului‖. 
Gheorghe Gonţa, pe atunci cercetător ştiinţific, activa în 
sectorul istorie medievală de mai mulţi ani. În activitatea 
profesională nu am avut tangenţe, fiind implicaţi în cercetarea 
unor probleme total diferite. Ne întâlneam la activităţi 
nonformale, de tipul: „subotnice comuniste‖ sau aniversări ale 
"marii revoluţii socialiste din octombrie" etc186. 

Urmare a muncii asidue în cercetare în domeniul 
vieţii politice a Ţării Moldovei în epoca medievală, 
Gheorghe Gonţa a susţinut cu succes, la 18 iunie 1982, 
teza de doctorat, obţinând titlul ştiinţific de candidat în 

ştiinţe istorice187. În rezultat, este promovat, începând cu 24 octombrie 1984, în 
funcţia de colaborator ştiinţific superior, dovedit prin ordinul nr. 63, din 1 
noiembrie 1984188. Mai târziu, la 23 ianuarie 1991, i-a fost acordat titlul ştiinţific de 
colaborator ştiinţific coordonator la specialitatea istoria URSS189. În anul 1993 a 
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susţinut teza de doctor habilitat în istorie cu tema „Ţara Moldovei în contextul 
politicii otomane: relaţiile internaţionale şi mişcarea de eliberare (a doua jumătate 
a secolului al XV-lea – secolul al XVI-lea)”, obţinând diploma la 21 aprilie 1994190. 

Pe parcursul întregii activităţi, profesorul Gheorghe Gonţa a depus toată 
străduinţa în investigarea istoriei medievale a Ţării Moldovei. Problematica 
ştiinţifică abordată de către profesorul universitar Gheorghe Gonţa s-a axat pe 
relaţiile internaţionale ale Ţării Moldovei în secolele XV-XVI şi istoria gândirii 
politice medievale, investigaţii care au fost efectuate atât în cadrul Institutului 
de Istorie al AŞM (1971-1992), cât şi la сatedra de istorie a românilor a UPS 
„Ion Creangă” (1992-2015). A fost autor şi coautor a mai multe lucrări de 
specialitate: monografii, redactor-coordonator a mai multor culegeri ştiinţifice, 
manuale universitare, articole şi teze ale comunicărilor ştiinţifice.  

 

 
 

Colaboratorii ştiinţifici Gheorghe Gonţa şi Ion Chirtoagă.  
Din arhiva familiei Gonţa. 

 
Pentru a obţine astfel de rezultate a fost necesară o muncă asiduă în 

instituţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. Astfel, savantul a efectuat stagii de 
documentare şi cercetare la Institutul de Slavistică şi Balcanistică al Academiei de 
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Ştiinţe din URSS, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române (or. 
Bucureşti), Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române (or. Iaşi), 
Arhiva Centrală de Stat a Actelor Vechi din or. Moscova, Arhiva Politicii Externe 
a Rusiei, Arhiva Centrală Istorico-Militară din or. Moscova. Profesorul Gheorghe 
Gonţa a întreprins şi un program larg de documentare în Arhivele Naţionale ale 
României din Bucureşti, cercetând microfilmele fondurilor de izvoare româneşti, 
care se află în arhivele din Polonia, Rusia, Austria, Italia, Germania, Bulgaria şi 
Turcia. Aceaastă documentare a permis studierea unor aspecte mai puţin 
cunoscute în ştiinţa istorică.  

Gheorghe Gonţa poate fi numit investigator al unei epoci, deoarece a 
efectuat o analiza amplă a cursului politic al Moldovei medievale. În lucrările sale, 
profesorul Gheorghe Gonţa relevă importanţa strategică a Ţării Moldovei în 
contextul relaţiilor politice internaţionale. Situaţia geopolitică а impus Moldovei 
medievale un statut internaţional aparte, determinat de interesele marilor puteri 
ale vremii. Impactul hotărâtor asupra situaţiei Moldovei l-au avut raporturile 
acesteia cu Poarta Otomană. Cercetările savantului permit formularea concluziei 
că Moldova devenise o componentă importantă a coaliţiei antiotomane. Intenţia 
sultanului de a transforma Ţara Moldovei în paşalâc a suferit eşec din cauza 
victoriei strălucite de la Vaslui, la 10 ianuarie 1475, care a demonstrat Imperiului 
Otoman şi Europei, că Moldova reprezintă o importantă forţă ostilă Porţii.  

În timpul incursiunilor otomane din anii 1485-1486, s-a întreprins o 
încercare de a supune Moldova, prin schimbarea lui Ştefan cel Mare cu un 
domn docil sultanului. În lucrările sale, istoricul Gheorghe Gonţa afirmă că se 
trece de la intenţia transformării Moldovei în paşalâc la cea a unei supuneri 
graduale şi continue. Aceasta va fi strategia otomană adoptată faţă de Ţara 
Moldovei. Cercetarea evenimentelor din perioada 1485-1486 şi de mai târziu 
au permis savantului să sesizeze apariţia unor noi elemente în relaţiile moldo-
otomane. Prin tactica „Divide et impera!”, Imperiul Otoman a cauzat 
frământări interne între partidele boiereşti grupate în jurul unor pretendenţi la 
tron. În acelaşi timp, prin schimbarea cursului politicii externe a Moldovei, 
Ştefan cel Mare a obţinut un statut favorabil al ţării în raport cu Poarta. 
Acceptând unele concesii, Ştefan cel Mare a asigurat păstrarea instituţiilor 
fundamentale ale fiinţei statale, politice şi spirituale a Ţării Moldovei. 

O analiză minuţioasă a izvoarelor а permis istoricului Gheorghe Gonţa să 
înainteze teza precum că, la începutul deceniului al doilea al secolului al XVI-lea, 
Bogdan al III-lea îndeplinea noi obligaţii faţă de puterea otomană. Cercetarea 
minuţioasă a evenimentelor din 1512-1538 a permis înaintarea, pentru prima dată, 
a concluziei că domnii Ţării Moldovei au acceptat doar suzeranitatea formală a 
sultanului, Moldova continuând să-şi păstreze, în această perioadă, 
independenţa în a promova o politică externă proprie. 

În studiile sale, Gheorghe Gonţa atribuie o importanţă aparte perioadei de 
tranziţie: 1538-1574 – trecerea de la regimul suzeranităţii formale a Porţii asupra 
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Moldovei la cel al suzeranităţii restrictive. Cercetările sale au arătat că supunerea 
efectivă nu s-a datorat neapărat creşterii cuantumului haraciului şi a celorlalte 
obligaţii economice, aşa cum era acceptat în istoriografie, ci modului în care s-a 
manifestat dependenţa politică a Moldovei faţă de Imperiul Otoman. Pentru a 
evidenţia politica deosebită a sultanului în Moldova, istoricul Gheorghe Gonţa a 
făcut o analiză comparativă amplă a politicii Porţii în diferite regiuni din centrul şi 
sud-estul Europei, evidenţiind generalul şi specificul. Această apreciere îşi găseşte 
confirmare şi în monografia „Viaţa politică a Ţării Moldovei în epoca lui Ştefan cel 
Mare şi a urmaşilor săi”191 – lucrare de referinţă, al cărei autor este. 

 

 
 

Gheorghe Gonţa la Simpozionul Internaţional Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei 
europene, noiembrie 2008. Foto din arhiva UPS „Ion Creangă” 

 
Aprecierea evoluţiei politicii externe a Moldovei după 1538 a permis 

înaintarea tezei conform căreia relaţiile internaţionale ale Curţii de la Suceava 
şi Iaşi nu au evoluat liniar. Din contra, ele au urmat o linie curbă, drept 
rezultat al gradului de presiune a puterii suzerane şi de rezistenţă a vasalului. 
În acest context, Gheorghe Gonţa a depistat o politica specială a lui Suleyman 
Magnificul faţă de dinastia muşatină. Poarta depunea mari eforturi pentru a 
limita prerogativele domnilor moldoveni în promovarea propriei politici 
externe. Astfel, în 1551 este turcit Iliaş Rareş, ceea ce a grăbit, fără îndoială, 
înlăturarea de la domnie a dinastiei muşatine. Următoarea acţiune în acelaşi scop 
este înfăptuită în 1574, când, cu sprijinul şi concursul Porţii, la tronul Moldovei 
este ridicat Petru Şchiopul – un reprezentant al dinastiei Basarabilor din Ţara 
Românească. Odată cu venirea lui Petru Şchiopul la domnie, începe o etapă de 
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  Gheorghe Gonța, Viaţa politică a Ţării Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi 

(Relaţii internaţionale şi mişcarea de eliberare în contextul politicii otomane în a doua jum. a 
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apropiere politică, economică, militară şi culturală între Moldova şi Ţara 
Românească. Această apropiere a constituit un factor important în impulsionarea 
evenimentelor politice de la sfârşitul secolului al XVI-lea – unirea Ţării Româneşti, 
Transilvaniei şi Moldovei sub conducerea lui Mihai Viteazul.  

Profesorul Gheorghe Gonţa întotdeauna a îmbinat, cu mult succes, 
activitatea de cercetare cu cea didactică. Din anul 1983, doctorul în istorie 
Gheorghe Gonţa a fost invitat să ţină cursuri la facultăţile de istorie ale USM şi IPS 
„Ion Creangă”. În toamna anului 1990, în perioada de „trezire naţională”, 
profesorul Gheorghe Gonţa începe a preda cursul de Istorie a Moldovei la 
Facultatea de istorie şi pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. 

În anul 1992, într-o perioadă de transformări radicale în învăţământul 
istoric din Republica Moldova, a devenit şef al nou-createi сatedre - сatedra de 
istoria românilor la Facultatea de istorie şi etnopedagogie din cadrul 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, unde a 
activat până în ultima zi a vieţii sale. 

La 6 iulie 1992, Consiliul Facultăţii de istorie şi etnopedagogie a decis de a 
restructura catedrele, aprobând decizia de a organiza сatedra de istoria românilor 
şi a-l numi şef de catedră pe doctorul în istorie, Gheorghe Gonţa, decizie ce a stat 
la baza ordinului emis de rectorul Universităţii la 16 iulie 1992192. 

Analiza dosarului profesorului Gheorghe Gonţa dovedeşte că decizia de 
a se angaja la UPS „Ion Creangă” nu a fost una simplă, nici pentru profesor, 
nici pentru instituţii. La 9 iulie 1992 dl Gheorghe Gonţa depune cerere de a fi 
angajat în funcţia de docent la Facultate, cerere acceptată de rector la 13 iulie193. 
O altă cerere datată, doar cu luna iulie, dovedeşte că îşi exprimă acordul de a fi 
numit şef de catedră194. Cu data de 10 iulie 1992 este datat demersul UPS „Ion 
Creangă”, privind eliberarea cercetătorului ştiinţific superior din funcţie, 
căruia „i s-a propus postul de şef сatedră istoria românilor”195. În final, la 16 
iulie 1992 a fost emis ordinul nr. 45, a directorului Institutului de Istorie – 
Anatol Ţaranu, prin care îl elibera, „prin transfer”, pe colaboratorul ştiinţific 
coordonator Gheorghe Gonţa, începând cu data de 16 iulie 1992196. 

Despre aceste schimbări în viaţa profesorului Gonţa ne-a relatat Nicolae 
Chicuş - decanul Facultăţii de istorie şi etnopedagogie (1992-2010)197. Domnia Sa 
îşi aminteşte cum a fost selectat în calitate de şef de catedră, în anul 1992: "Timp de 
un an după declararea independenţei s-au întreprins unele reforme în învăţământul istoric 
în Republica Moldova. S-a pus problema introducerii cursului de istoria poporului, nu 
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facultativ şi limitat teritorial, ci în integritatea lui. În acest context s-a insistat pe formarea 
unei noi catedre la Facultatea de istorie şi pedagogie, pe atunci, catedra de istoria 
românilor. Şef al catedrei trebuia să fie un angajat al catedrei. Dintre profesori, care, şi 
până la acel moment, au predat cursuri cu conţinuturi apropiate, erau: doctorul habilitat 
în istorie Boris Vizer şi doctorul în etnografie Ecaterina Stanciu, ambii fiind de vârstă 
pensionară. Doctorul în istorie Gheorghe Gonţa era, se pare, începând cu anul 1990, 
angajat prin cumul la facultate, implicat în organizarea cursurilor de istorie medievală şi 
modernă a românilor. Pentru el, probabil, a fost o provocare, propunerea să pună bazele 
instituţionalizării disciplinelor de istorie a românilor". 

Totodată, fostul decan relatează despre modul în care au fost cooptaţi 
membrii сatedrei, care a fost rolul conjuncturii şi a managerului. "Prima 
componenţă a catedrei a fost un rezultat, posibil, al situaţiei create la moment. În prima 
componenţă au intrat: profesori angajaţi – titulari ai UPS „Ion Creangă‖: Boris Vizer, 
Ecaterina Stanciu, care prezenta cursul de Istoria Moldovei, Vladimir Barbulat, Nicolae 
Ciubotaru (s-au reprofilat de la catedra de istoria PCUS). Totodată, a fost necesar de a angaja 
noi cadre, care ar asigura predarea întregului areal tematic al disciplinei. Astfel, în anul 1992 
au fost angajaţi în calitate de profesori-titulari la catedră: Gheorghe Gonţa, Nicolae Chicuş, 
Nicolae Laiu, Dumitru Harabagiu, Mariana Lozovanu şi Marian Romaniuc, ultimii doi, 
fiind proaspeţi absolvenţi ai Facultăţii, angajaţi la recomandarea dlui Gheorghe Postică, care-
şi dăduse demisia în legătură cu transferarea la alt loc de lucru".  

 

 
 

Şeful Catedrei Gheorghe Gonţa la şedinţa Catedrei de istoria românilor, 2005. 
Foto din arhiva UPS „Ion Creangă” 

 
Cu toate că se cunoşteau, a fost necesară o perioadă de adaptare în noul 

colectiv, precum şi construirea unei relaţii manageriale între decan şi şef de 
catedră. Multe au fost provocările, dar şi succesele. „Relaţia a fost una de strânsă 
colaborare, în vederea realizării obiectivelor strategice. La începuturi: am terminat cu 
instabilitatea de la facultate. Se cunoaşte că la sfârşitul anilor '80 – înc. anilor '90 
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instabilitate era nu numai în ţară, dar şi la Facultatea de istorie. În cinci ani s-au perindat 
trei decani, iar realitatea dovedeşte că fluctuaţia cadrelor nu contribuie la evoluţia unei 
instituţii. A urmat: discuţii constructive în scopul instituţionalizării cursului universitar 
de istoria românilor; elaborarea planurilor de studii, adaptate la realitate, curricula 
universitară a cursului, dar şi preuniversitare. O mare realizare a noastră, deşi nu în 
acelaşi grup de lucru, din motive clare, au fost manualele pentru învăţământul 
preuniversitar. De asemenea, am organizat, în colaborare, diverse manifestări ştiinţifice 
internaţionale. Nu au fost foarte multe la număr, dar de valoare. Apropo, profesorul 
Gheorghe Gonţa insista pe calitatea manifestării, şi nu pe numărul acestora, considera că 
un rezultat valoros ştiinţific, ce ar merita să fie comunicat nu este obţinut foarte des"198. 

 

 
 

Doctorul habilitat Gheorghe Gonţa – organizator al Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional Politica marilor puteri în Balcani şi Europa Centrală, octombrie 

2013. Foto din arhiva Universităţii. 
 

Activitatea sa de pedagog s-a derulat pe două dimensiuni: cea de predare a 
cursurilor de istorie medievală a românilor şi de autor de manuale la istoria 
românilor pentru învăţământul preuniversitar.  

Profesorul Demir Dragnev susţinea: „Dacă la începutul anilor '70, cel care a 
beneficiat de un mediu ştiinţific propice a fost Gheorghe Gonţa, atunci la începutul anilor 
'90, cei care au avut de câştigat au fost studenţii Facultăţii de istorie şi etnopedagogie a 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, care au căpătat, în persoana sa, un 
profesor notoriu. Înzestrat cu talent de pedagog, profesorul Gheorghe Gonţa a reuşit să-i 
cucerească pe tinerii învăţăcei cu idei şi concepţii originale, expuse logic şi captivant. Fiind 
colegi de catedră, am fost martorul entuziasmului cu care studenţii povesteau despre 
momente pasionante din istoria românilor, aflate de la profesor‖199.  
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Oficial/prin concurs, cariera managerială a început la 20 mai 1993, când 
în şedinţa Senatului UPS „Ion Creangă”, conferenţiarul universitar Gheorghe 
Gonţa a fost ales în postul de şef catedră şi conferenţiar la сatedra istoria 
românilor200. Iar la 13 octombrie 1994 i s-a acordat titlul ştiinţifico-didactic de 
profesor universitar la сatedra istoria românilor201.  

După expirarea mandatului de şef de catedră, la 2 iulie 1998 a fost numit şef 
catedră până la anunţarea concursului202, iar la 2 decembrie 1998203, prin decizia 
Senatului a fost reales şef catedră204. La 30 martie 2005, promovat, prin concurs, 
profesor universitar şi şef catedră, prin ordinul 33 A din 06 aprilie 2005205. La fel şi la 
29 aprilie 2010, şedinţa Senatului l-a promovat, prin concurs, profesor universitar şi 
şef catedră, pe profesorul Gheorghe Gonţa, ordin 36 A, 30 aprilie 2010206. 

 

 
 

Profesorul universitar Gheorghe Gonţa printre discipoli, 2014.  
Foto din arhiva Universităţii. 

 
Analiza cronologică a izvoarelor creează impresia unei evoluţii liniare, 

realitatea a fost, însă, diferită. Dl Nicolae Chicuş207 îşi aminteşte că au fost mai 
multe provocări de-a lungul timpului. Cea mai dură dintre ele: „S-a pus „indirect‖ 
problema redenumirii сatedrei de istoria românilor, îndeosebi după restructurareф 
instituţională la USM. Deputatul Victor Stepaniuc şi ministrul Valentin Beniuc au 
sugerat că este necesar de modificat denumirea сatedrei istoria românilor. Noul ministru, 
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Victor Ţvircun, nu a actualizat problema şi nu a fost necesar de prezentat noi explicaţii 
despre necesitatea păstrării denumirii сatedrei istoria românilor". 

La începutul anilor '90 ai sec. XX, în Republica Moldova au avut loc mari 
transformări şi în învăţământul istoric preuniversitar, cauzate de mai mulţi 
factori, precum: studierea, până la moment, a cursului politizat de istorie a RSS 
Moldoveneşti; lipsa unor standarde ale învăţământului istoric; lipsa 
programelor curriculare la istorie; lipsa unor manuale noi la istoria naţională şi 
universală; lipsa de materiale didactice la istorie etc. Pedagogul Gheorghe 
Gonţa a fost antrenat în aceste schimbări esenţiale din domeniul predării 
istoriei în instituţiile preuniversitare şi universitare. Începând cu anul 1995, 
profesorul Gheorghe Gonţa a activat în calitate de coordonator al grupurilor de 
lucru pentru elaborarea curriculum-ului preuniversitar la istorie pentru ciclul 
primar, gimnazial şi liceal din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului. 
Aceste grupuri au elaborat programe curriculare la istorie la toate nivelurile de 
studii preuniversitare. În perioada 1999–2004 profesorul Gheorghe Gonţa a 
efectuat trei stagii de cercetare în Germania, la cunoscutul Institut de Cercetare a 
Manualelor „Georg Eckert” din Braunschweig.  

În urma acestor documentări şi a analizei manualelor, în opinia 
profesorului Gheorghe Gonţa, în faţa autorilor de manuale de istorie stăteau 
mai multe probleme, dintre care menţiona: în Republica Moldova factorul 
extern a jucat un rol important în dezvoltarea social-economică, politică şi 
culturală, deoarece statul nostru se află într-o zonă de intersecţie a intereselor 
marilor puteri; este de o mare utilitate pentru generaţia tânără abordarea 
acestei situaţii în manualele de istorie; una din problemele ce necesita o 
elucidare corectă era cea a interdependenţei realităţilor contemporane cu cele 
din ale epocilor trecute; studiul istoriei contemporane trebuia să includă şi 
priviri retrospective asupra perioadelor anterioare, spre exemplu, problema 
„prieteniei popoarelor” din fosta URSS; în noile manuale trebuiau să fie extinse 
compartimentele legate de viaţa cotidiană şi specificul ei; era necesar de a 
prezenta, în manuale, nu numai influenţa altor popoare asupra culturii 
româneşti, dar şi viceversa; în tratarea multor probleme trebuia de pus 
accentele, mai insistent, pe educarea toleranţei faţă de alte popoare etc.  

Prin aportul personal, profesorul Gheorghe Gonţa şi-a adus contribuţia la 
evoluţia învăţământului istoric preuniversitar şi universitar la toate cele trei 
cicluri: licenţă, masterat şi doctorat. Domnia Sa a ţinut cursuri axate pe probleme 
de istorie medievală, la universităţile din ţară şi de peste hotare. Sub 
îndrumarea sa, în calitate de conducător şi consultant ştiinţific, au fost 
elaborate teze de licenţă, master, doctor şi de doctor habilitat. 

Cu mari regrete, profesorul Nicolae Chicuş208 menţionează că timpul, 
care i-a fost rezervat profesorului Gheorghe Gonţa, nu i-a permis să realizeze 
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toate proiectele pe care le avea: elaborarea manualelor, cursurilor/suporturilor 
de curs universitare etc. 

Un alt domeniu de activitate al profesorului Gheorghe Gonţa a fost cel de 
consultant ştiinţific şi expert în coordonarea şi expertizarea studiilor ştiinţifice. 
În perioada 1998-2015, profesorul Gheorghe Gonţa a fost preşedinte al 
Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat în domeniul istoriei universale, istoriei românilor şi istoriografiei din 
cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.  

Totodată, a activat şi în calitate de preşedinte al Seminarului ştiinţific de 
profil pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în istorie din 
cadrul aceleiaşi instituţii. Timp de mai mulţi ani a fost membru al colegiilor de 
redacţie ale revistelor „Limba Română”, „Cohorta” şi „Destin Românesc”.  

 

 
 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat Gheorghe Gonţa la susţinerea 
tezei de doctor habilitat, autor Gheorghe Cojocaru, 19 septembrie 2014. 

Arhiva personală a dr. hab. Gheorghe Cojocaru. 

 
În anul 2000, doctorul habilitat Gheorghe Gonţa a fost numit, de către 

Guvernul Republicii Moldova, în funcţia de vicepreşedinte al unui nou organ 
central instituit în domeniul cercetare-dezvoltare: Consiliul Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (2000-2004).  

Astfel, în cariera profesorului Gheorghe Gonţa a mai fost o direcţie de 
activitate – cea de management al ştiinţei. Fiindu-i apreciate calităţile de manager, 
dar şi cercetător, la 21 noiembrie 2001209 a fost eliberat din funcţia de şef de 
catedră, pentru perioada suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului 
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Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. După expirarea mandatului de 
4 ani, la 3 ianuarie 2005, revine la conducerea catedrei istoria românilor210. 

Pentru aportul adus învăţământului şi ştiinţei, la 27 septembrie 2000, prin 
decretul Preşedintelui Republicii Moldova, i s-a conferit Titlul onorific de Om 
emerit211. Iar în februarie 2007 i-a fost acordat Premiul AŞM pentru realizările 
anului 2006212.  

 

 
 

Vicepreşedintele Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică, Gheorghe Gonţa, 2003. Foto din arhiva familiei Gonţa. 

 
Preţuirea şi respectul de care s-a bucurat pedagogul şi profesorul Gheorghe 

Gonţa sunt evidenţiate în toate evocările de apreciere, de-a lungul vieţii Măriei 
Sale. Iată câteva dintre ele: Prof. univ., dr., Ioan Caproşu (or. Iaşi), Doctor Honoris 
Cauza al UPS „Ion Creangă”, scria cu referinţă la această personalitate: „În 
cercetările sale, profesorul Gheorghe Gonţa a pornit în permanenţă de la izvoarele istorice, 
din a căror coroborare şi interpretare critică ştia să desprindă elementele noi, pe care îşi 
întemeia în cele din urmă concluziile ştiinţifice. De aici decurgea soliditatea şi 
originalitatea demersului său ştiinţific şi, în ultimă instanţă, folosul pentru dezvoltarea 
medievisticii şi lărgirea orizontului istoriografic. În acest cadru se înscriu şi cercetările 
autorului consacrate relaţiilor internaţionale ale Moldovei din a doua jumătate a sec. al 
XV-lea şi din veacul al XVI-lea. Ele au încununat, de altfel, o lungă activitate ştiinţifică, 
pe parcursul căreia profesorul Gheorghe Gonţa a stăruit asupra momentelor importante ale 
acestui interval, analizându-le în mai multe lucrări, ce reprezintă tot atâţia paşi spre 
cunoaşterea deplină a componentelor temei şi înlăturarea clişeelor ce distorsionează 
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adevărul istoric. În special în lucrările sale publicate după 1990, autorul se detaşează 
hotărât şi argumentat de clişeele ce au frânat demersul istoriografiei, ducând direct la 
falsificările de tristă memorie. Este adevărat că el a beneficiat de un numeros material 
documentar publicat în ultimul timp de turcologii români, pe care l-a întregit cu 
cercetările personale din fondurile Arhivei Centrale de Stat a Actelor Vechi din Moscova, 
din Arhiva Istorico-Militară din acelaşi oraş şi din Arhivele Istorice Centrale din 
Bucureşti, unde a studiat cu atenţie preţioase microfilme aduse de arhiviştii români din 
depozite străine (Polonia, Rusia, Austria, Italia, Germania, Bulgaria, Serbia şi Turcia). 

Pe o astfel de bază documentară şi în condiţiile libertăţii de expresie 
istoriografică actuală, autorul a purces cu curaj la analiza globală a acestei teme 
fundamentale din istoriografia românească, reţinând şi valorificând, în economia 
lucrării sale, dobândirile istoriografiei clasice româneşti (A. D. Xenopol, N. Iorga, Const. 
С. Giurescu, P. P. Panaitescu ş. a.) şi ale turcologilor bucureşteni (A. Decei, Mustafa A. 
Mehmed, M. Guboglu, M. Maxim, Tahsin Gemil, V. Veliman ş.a) şi respingând 
aserţiunile falsificatoare ale unor „istorici‖ postbelici, care au absolutizat, cu obedienţă, 
sintagme propagandistice artificial create, pentru a mistifica realitatea istorică. O 
întreagă terminologie a trebuit astfel reexaminată de autor şi înlăturată pentru a se 
putea restabili un concept istoriografic corect: suzeranitatea otomană. Pentru un şir 
întreg de domnii din secolul al XVI-lea, precum cele ale lui Petru Rareş şi ale fiilor 
acestuia, Iliaş şi Ştefan, a lui Alexandru Lăpuşneanu sau a lui Ion-Vodă, şi ale unora 
din cei care i-au urmat în scaun, autorul a adus desluşiri şi nuanţări de evidentă 
maturitate ştiinţifică şi de indubitabilă acurateţe stilistică; de altfel, claritatea expunerii 
autorului, ce denotă un lung şi fructuos exerciţiu didactic, fac din lucrările sale o 
lectură pe cât de profitabilă, pe atât de plăcută, care îl recomandă pe de-a-ntregul ca un 
specialist de excepţie în domeniul medievisticii"213.  

Prof. univ. dr. Mihai Maxim, fost Director al Institutului Cultural Român 
„Dimitrie Cantemir”, Istanbul (Turcia), susţinea: „Lucrările prof. Gheorghe Gonţa 
constituie o contribuţie valoroasă la o mai bună cunoaştere a relaţiilor internaţionale 
ale Ţării Moldovei. Autorul a făcut un foarte util bilanţ al cercetărilor în domeniu, al 
problemelor şi perspectivelor deschise investigaţiilor viitoare. Originalitatea studiilor 
menţionate este dată îndeosebi de introducerea în circuitul ştiinţific a unor noi izvoare 
de arhivă, în primul rând, a unor surse extrase din bogatele arhive ruseşti. Remarc, de 
asemenea, efortul deosebit făcut de autor pentru că rămăsese deschis şi receptiv la tot 
ceea ce era nou, ca izvoare, metodologie şi terminologie, în cercetarea relaţiilor româno-
otomane, în special, de noua şcoală turcologică română. Profesorul Gheorghe Gonţa s-a 
îngrijit minuţios de asigurarea schimbului de mâine în cercetarea istoriei Moldovei, 
inclusiv prin atenţia acordată formării unor tinere cadre turcologice, care să poată 
lucra direct cu documentele conservate în fabuloasele arhive turceşti‖.214  
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Doctorul în istorie Constantin Rezachevici, Institutul de Istorie „N. Iorga” al 
Academiei Române (or. Bucureşti), menţiona: „Profesorul Gheorghe Gonţa pledează 
pe larg pentru actualitatea şi utilitatea temelor alese pentru cercetare şi pentru inovaţiile 
pe care le aduce în istoriografie. În lucrările sale el a investigat tema aleasă după o 
periodizare proprie în cadrul a două perioade: prima, a doua jumătate a secolului XV – 
primele decenii ale secolului XVI, caracterizată prin lupta pentru independenţa Moldovei, 
şi a doua – din deceniul patru până la sfârşitul secolului XVI, etapă marcată de lupta de 
eliberare de sub dominaţia otomană. De apreciat, sub aspect metodologic, este efortul 
autorului de a trata istoria Moldovei şi a raporturilor internaţionale, depăşind faza 
legăturilor externe bilaterale. La fel şi preocuparea pentru înnoirea izvoarelor documentare 
pe care s-au bazat studiile. Pe linia primei observaţii, autorul a sesizat, pe bună dreptate, 
rolul Moldovei în cadrul relaţiilor turco-polone… 

În concluzie, studiile profesorului Gheorghe Gonţa constituie o remarcabilă 
încercare de cuprindere într-un tot unitar a legăturilor moldo-otomane în primul secol 
şi jumătate de existenţă legalizată, încununând o îndelungată activitate de cercetare a 
autorului în acest domeniu‖215.  

Profesorul Gheorghe Gonţa se bucura de succesele proprii, dar şi ale 
discipolilor.  

 

 
 

Profesorul universitar Gheorghe Gonţa cu discipolul Constantin Morari, 
martie 2014. Foto din arhiva Facultăţii. 
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Împreună cu colegii şi absolvenţii primei promoţii a programului de Master 
„Didactica disciplinelor istorice", 2014. Foto din arhiva Facultăţii. 

 
A avut şi unele regrete, pe care le cunoaştem. Poate au fost mai multe, 

cine ştie..? Regreta unele acţiuni care au fost determinate de context, starea 
psihică, ritmul de lucru, încrederea prea mare în oameni. Una din ultimele 
întrebări, la care nu găsise răspuns: „De ce unor persoane, cărora le-am creat 
oportunităţi pentru dezvoltare, încearcă pe toate căile să mă denigreze şi să mă 
calomnieze?”  

Activitatea pedagogică a profesorului Gheorghe Gonţa a fost marcată de 
însuşiri majore ale personalităţii sale: calmitatea, răbdarea, bunătatea. Foştii colegi 
ai Domniei Sale, aproape în unison, susţin aprecierile date de către profesorul 
Nicolae Chicuş216: „Gheorghe Gonţa era un om cu deosebite calităţi: „om al cuvântului‖, 
„interesele colectivului le punea mai presus ca cele personale‖, „pedantism în 
prezentarea/organizarea cursurilor activităţilor academice‖ „ţinută academică‖, „discurs 
academic‖ „conduită‖ „pregătire profesională‖. La capitolul defecte, zâmbeşte, întârzie la 
şedinţe, dar niciodată la ore, de fapt, a întârziat,… pe data de 17 martie 2015… la lecţia 
publică… Era o persoană cu care puteai face echipă. Profesorul Gheorghe Gonţa nu a fost o 
fire conflictuală. Nu am intrat în conflict niciodată. Discuţii în contradictoriu – da! Opinii 
diferite am avut, privind planuri de studii, promovarea unor reforme „locale‖ etc. Cea mai 
mare confuzie în relaţiile noastre a fost cauzată de acceptul meu de a coordona un grup de 
lucru, în care intra dr. Igor Şarov şi Igor Ojog, pentru elaborarea manualului Istoria 
pentru cl. XI. Acest lucru s-a întâmplat în contextul promovării de către guvernarea 
comunistă a conceptului de curs integrat la istorie. Profesorul Gonţa insista pe ideea de a 
separa cursul de istorie naţională de cea universală. Temerea sa era că cei care vor aproba 
editarea, „vor umbla‖ şi la conţinuturi. Orice asigurare din partea mea că va fi respectat 
caracterul ştiinţific al manualului, va fi promovat interesul naţional şi nu vom permite 
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omiterea unor conţinuturi sau reinterpretarea lor, nu era credibil pentru el. Rezultatul a 
încununat opera. Mă bucur că am reuşit să-l conving". 

Pe lângă toate aprecierile date unei persoane, probabil cea mai valoroasă 
este cea de a fi OM. 

În final, am vrea să prezentăm şi viziunea familiei, exprimată de dna 
Victoria Gonţa217.  

 

Gheorghe GONŢA – om al ştiinţei şi promotor al valorilor familiale 
Distinsul profesor Gheorghe Gonţa a fost întotdeauna admirat şi respectat de cei 

care l-au ştiut, indiferent de rolul în care l-au cunoscut: om al ştiinţei, profesor, coleg, 
prieten, fiu, frate, soţ, tată, bunel, vecin etc., în primul rând, pentru calitatea sa de OM. 

Chipul său luminos, eleganţa comunicării, corectitudinea relaţională, 
profesionalismul, puterea de voinţă, forţa de convingere şi, totodată, liniştea şi siguranţa pe 
care o emana, hărnicia şi dibăcia cu care îşi realiza sarcinile, responsabilitatea şi respectul 
profund faţă de toată lumea, de la mic la mare, energia şi perseverenţa cu care mişca valorile 
naţionale, dar şi cele general-umane, erau doar puţinele calităţi vizibile, pentru care 
personalitatea dlui Gheorghe Gonţa s-a făcut remarcată în mediile în care s-a arătat vreodată.  

Asemenea persoane, ca regulă, se nasc destul de rar şi au o misiune clară pe pământ 
– să construiască valori şi să educe oameni noi, capabili să promoveze valori moral-
spirituale. Nu întâmplător dl Gheorghe Gonţa s-a făcut istoric, pedagog, cercetător, a 
muncit pentru restabilirea adevărurilor despre plaiul natal, a promovat studiile, a fondat o 
catedră de forţă, şi-a creat o familie frumoasă, a construit o casă gospodărească, pe lângă 
care a sădit o livadă de pomi, a crescut doi feciori inteligenţi, cu forţă şi demnitate, s-a 
implicat activ în educarea nepoţilor, ţinându-i aproape de sine şi insuflându-le 
dragostea de carte, de neam, de familie, de glie...  

 

 
 

Tatăl, Gheorghe Gonţa, cu fiii Alexandru şi Aurel. Foto din arhiva familiei Gonţa. 
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Deşi a trecut prin multe greutăţi, Gheorghe Gonţa, niciodată, nu s-a oprit din 
scopurile trasate, n-a încetat să muncească, să scrie, să înveţe, nu s-a abătut din drumul 
corectitudinii şi demnităţii, nu a călcat peste valori şi oameni, nu s-a dezamăgit în viaţă şi 
nu s-a supărat pe Dumnezeu. Toate dificultăţile vieţii, dl Gonţa le-a trecut nu singur, ci 
alături de familia sa multiubită, la început cea părintească, iar mai apoi cea proprie. Cu 
sprijinul familiei, dar şi în numele ei, dl Gheorghe Gonţa a devenit cel care a marcat istoria 
ştiinţei în Republica Moldova şi a lăsat o urmă frumoasă în sufletele colegilor, discipolilor, 
rudelor, dar şi ale oamenilor întâmplători, cu care a comunicat. 

 

 
 

Familia Gonţa, august 2013. Foto din arhiva familiei. 

Căsătorit cu o femeie minunată, pe care a îndrăgit-o, din prima privire, în biblioteca 
Universităţii de Stat, Gheorghe Gonţa a ştiut să o iubească toată viaţa şi să demonstreze 
existenţa dragostei eterne. Acest exemplu al iubirii, tata Gheorghe Gonţa l-a arătat şi l-a 
educat în feciorii lui, iar ulterior şi nepoţilor, astfel încât întreaga familie – fii, nepoţi, 
nurori, surori, cumnaţi etc. – astăzi continue să promoveze valori familiale „GONŢA‖ şi 
trăiesc cu amintirile frumoase şi lumina sufletului ce îi dăinuie casa. 

Până în ultima zi a vieţii sale, profesorul Gheorghe Gonţa a îmbinat cu 
succes munca didactico-ştiinţifică, la Catedra istoria românilor a Facultăţii de 
istorie şi geografie din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 
cu activitatea de cercetare. Pe 17 martie 2015, s-a stins în urma unui accident 
tragic. Viaţa sa scurtă, dar plină de realizări, a fost şi va rămâne, credem, o 
viaţă model pentru multe generaţii ale neamului românesc. 
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ABSTRACT 
 

University lecturer Mihail Grosu worked as pro-rector for the didactic activity 
of the „Ion Creanga" State Pedagogical University for several years. Being the 
initiator of the formation of the Bologna Process Promoter Group at this institution, it 
has contributed to the implementation of the educational reform in university 
education. It is the one that organized and coordinated the elaboration of the National 
Qualifications Framework in the field of Education Sciences for all specialties, a 
framework subsequently approved at College of the Ministry of Education. 

Keywords: man, pro-rector, professor, intellectuality, historic 

 
Conferenţiarul universitar Mihail Grosu a activat în calitate de prorector 

pentru activitatea didactică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
timp de mai mulţi ani. Fiind iniţiatorul formării grupului de promotori ai 
Procesului Bologna la această instituţie, a contribuit la implementarea reformei 
educaţionale în învăţământul universitar. 

S-a născut la 27 octombrie 1948, în satul Trebisăuţi, raionul Briceni, într-o 
familie de ţărani. În perioada 1955–1963 îşi face studiile la şcoala de opt ani din 
satul natal, în 1963–1966 îşi continuă studiile la şcoala medie din satul Tabani, 
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raionul Briceni, activând ulterior (1966–1967) în calitate de secretar al 
organizaţiei comsomoliste a şcolii pedagogice din orăşelul Lipcani218. 

Revenit din serviciul militar, este înmatriculat la Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Istorie, specialitatea Economie politică, unde studiază 
până în anul 1971, apoi este transferat la Universitatea de Stat din oraşul 
Rostov-pe-Don, unde îşi continuă studiile până în anul 1974219. 

După absolvirea Universităţii, este repartizat în calitate de lector la 
catedra economie politică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău. Mai târziu, în 1979, se înscrie la studii de doctorat la Universitatea de 
Stat „M.Lomonosov” din Moscova, catedra economie politică, Facultatea 
economie politică, susţinând în anul 1982 teza de doctor în ştiinţe economice, 
specialitatea Economia politică220. 

Revine între timp la Chişinău şi îşi continuă cariera în calitate de lector, 
iar din februarie 1983, de lector superior la catedra de economie politică a 
Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”221. În 1985 Comisia Superioară de 
Atestare din Moscova îi conferă titlul de conferenţiar universitar222. 

Începând cu 1985, dl M.Grosu îşi desfăşoară activitatea în calitate de 
prorector pentru studii la învăţământul cu frecvenţă redusă”223, ulterior (din 
1996) este prorector pentru activitatea didactică (studii la învăţământul de zi şi 
cu frecvenţă redusă)224.  

 

 
 

Şedinţa solemnă dedicată începutului anului de studii, 1 septembrie 2007. 
Foto din arhiva dlui M. Grosu. 
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Din luna martie 2009 până în septembrie 2010 este rector interimar al 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău225. În septembrie 
2010 este numit în funcţia de prorector pentru activitatea didactică226 şi din 
2011 prim-prorector al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău227. Mai târziu (2014), devine şef al catedrei ştiinţe filosofice şi 
economice228, apoi, din 2015, conferenţiar universitar la catedra ştiinţe filosofice şi 
economice229. După comasarea catedrei, este angajat în calitate de conferenţiar 
universitar la catedra de istorie şi ştiinţe sociale. 

Grupul de promotori ai Procesului Bologna în cadrul UPS „Ion Creangă” 
(iniţial alcătuit din O. Cosovan, T. Cartaleanu, M. Grosu, A. Zgardan, O. 
Cabanţov, apoi, R. Dumbraveanu, L. Papuc, N. Balmuş ş.a.), pe care îl constituie şi 
îl conduce M. Grosu, se ocupă anual de elaborarea proiectelor internaţionale şi, 
drept rezultat, obţine finanţarea din partea UE a cinci proiecte, care au promovat 
învăţământul universitar pedagogic din Republica Moldova pe arena 
internaţională şi au servit drept imbold în reformarea lui.  

 

 
 

Familiarizarea studenţilor anului I, privind sistemul de credite conform 
procesului de la Bologna. Foto din arhiva personală a dlui M. Grosu. 

 

Pentru o perioadă îndelungată a fost coordonatorul principal al unui şir de 
proiecte internaţionale propuse şi obţinute de grupul de promotori ai Procesului 
Bologna: Implementarea ECTS în UPS „Ion Creangă”, Programul HESP, 
SOROS-MOLDOVA, 2003–2006; Evaluarea studenţilor în contextul Procesului 
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Bologna, Proiect TEMPUS, 2004–2005; Asigurarea calităţii implementării 
obiectivelor Bologna, Proiect TEMPUS, 2006–2007; Reţeaua educaţională a 
profesorilor universitari Vest-Est, VETEN, Proiect TEMPUS, 2009–2012; 
Centrul de formare continuă în domeniul educaţiei incluzive, MOLDINCLUD, 
Proiectul TEMPUS, 2009–2012;  Evaluarea şi înnoirea curriculei pentru formarea 
profesorilor, TEREC, Proiect TEMPUS, 2010–2013. 

S-a remarcat drept un bun organizator în cadrul acestei activităţi şi s-a 
implicat activ la diverse conferinţe internaţionale, mese rotunde, seminare, 
alături de experţi din Suedia, Portugalia, Italia, Spania, Marea Britanie, Belgia, 
Franţa, SUA, Serbia, România. Pe lângă toate acestea, UPS „Ion Creangă” a 
participat în calitate de partener în consorţiu la un şir de proiecte propuse de 
alte universităţi din Moldova.  

 

 
 

Conferinţa internaţională privind Evaluarea studenţilor în contextul 
procesului de la Bologna. Proiect TEMPUS, 2005, în Sala Senatului UPSC. 

Foto din arhiva dlui M. Grosu. 

 

Contribuţiile sale în cadrul proiectelor au favorizat mobilitatea academică 
reală a unui număr impunător de cadre didactice, atât din cadrul UPS, cât şi din 
alte universităţi din Republica Moldova, în universităţi europene, participarea 
acestora la un şir de conferinţe internaţionale/naţionale, mese rotunde, seminare 
etc. Astfel, corpul profesoral-didactic a obţinut posibilitatea de a se familiariza cu 
bune practici de implementare a obiectivelor Bologna în universităţile UE şi 
posibilităţi de aplicare a acestor practici în reformarea învăţământului universitar 
autohton. Tehnica şi aparatajul câştigat în urma proiectelor menţionate au fost 
utilizate pentru crearea claselor de computere, amenajarea aulelor cu 
retroproiectoare, laptopuri ş.a. Acestea au contribuit la o schimbare radicală, de 
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fapt, la o modernizare a procesului didactic la Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă” şi alte universităţi din Moldova. 

Elaborarea şi înaintarea Proiectului „Implementarea ECTS în UPS „Ion 
Creangă»”, Programul HESP, SOROS-MOLDOVA în anul 2002, cercetările 
făcute în problematica ECTS şi implementarea lor din 2003 la Universitatea 
Pedagogică de Stat „I. Creangă” şi, paralel, încă la câteva universităţi din ţara 
noastră, au servit ca impuls pentru Ministerul Educaţiei de a aproba 
Regulamentul implementării ECTS la nivel naţional în toate universităţile locale. 

În calitate de coordonator al SCM „Quality Assurance in Implementing 
Bologna Objectives” al Programului Tempus, alături de specialişti în domeniu, 
atât din ţară cât şi de peste hotare, dl M. Grosu a avut un aport considerabil la 
finalizarea cu succes a proiectului şi la publicarea lucrării „Obiective Bologna: 
Proces de implementare”230, în care sunt formulate recomandări de îmbunătăţire a 
mecanismelor de asigurare a calităţii procesului didactic, în general, şi a 
finalităţilor reformei educaţionale, în special. 

 

 
 

Conferinţa internaţională „Evaluarea şi Inovarea Curriculei” pentru formarea 
profesorilor, TEREC, proiect TEMPUS, 2013. Foto din arhiva dlui M. Grosu. 

 
Potrivit dlui M. Grosu, asigurarea calităţii în procesul de instruire este un 

obiectiv principal, iar cauzele care au dus la deplasarea accentului pe aceasta sunt: 
- transformările social-economice şi creşterea necesităţii de cadre înalt calificate, 

competente şi flexibile la noile cerinţe; 
- apariţia unui număr mare de noi specialităţi şi de instituţii de învăţământ; 
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 Obiective Bologna. Proces de implementare / Min. Educației şi Tineretului din Moldova, Univ. 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, Academia de Studii Economice din Moldova; resp. ed. Mihail 
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- concurenţa între diferite tipuri de instituţii de învăţământ şi capacitatea de a 
realiza instruirea într-un mod eficient şi captivant; 

- procesul de globalizare, migrarea forţei de muncă şi, implicit, necesitatea de 
recunoaştere internaţională a actelor de studii, condiţionată de unificarea 
programelor de formare în învăţământul superior; 

- conştientizarea importanţei şi complexităţii proceselor predării/învăţării/ 
evaluării; 

- schimbarea strategiei de predare/învăţare/evaluare în procesul educaţional; 
- trecerea de la învăţământul informativ, reproductiv la învăţământul formativ, 

prin implementarea tehnologiilor moderne pentru toate nivelurile etc.231 
M. Grosu crede că soluţionarea şi depăşirea problemei de asigurare a 

calităţii învăţământului revine, în primul rând, cadrelor didactice, de aceea un rol 
important îl are pregătirea iniţială şi continuă a cadrelor didactice universitare, 
preuniversitare prin participarea lor la diverse formări (traininguri, seminare, 
stagii de formare, mese rotunde, conferinţe etc.). Aceste activităţi trebuie să se 
axeze pe câteva aspecte: familiarizarea cu strategiile de lucru interactiv în predare 
– învăţare – evaluare; elaborarea programelor analitice în baza finalităţilor şi a 
standardelor de formare; utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice în instruire 
(laptop, retroproiector etc.); evaluarea curentă şi finală în învăţământul superior 
etc.232 

Este de remarcat aportul dlui M. Grosu la elaborarea şi promovarea 
politicii universitare de asigurare a calităţii studiilor, la formularea standardelor 
de formare profesională iniţială în învăţământul universitar, a competenţelor 
generice şi specifice, ce pun accent pe finalităţile de studii, la organizarea şi 
monitorizarea elaborării noilor planuri de învăţământ pentru ciclul I şi II, la 
crearea noilor planuri de studii pentru toate nivelele universitare. Dumnealui 
este cel care a organizat şi a coordonat elaborarea Cadrului Naţional al 
Calificărilor la domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pentru toate specialităţile, cadru 
ulterior aprobat la Colegiul Ministerului Educaţiei. 

În scopul compatibilităţii şi transparenţei curriculei universitare, conform 
cerinţelor ENQA, dl M. Grosu a facilitat plasarea planurilor de studii şi a 
programelor analitice pe site-ul Universităţii. În calitate de prorector pentru 
activitate didactică, a iniţiat pregătirea factorilor de decizie ca formatori pentru 
realizarea cursurilor universitare cu utilizarea pe larg a tehnologiilor 
informaţionale. 
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Proiectul HESP, Soros-Moldova. Implementarea ECTS în Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Foto din arhiva dlui M. Grosu. 

 
În cadrul proiectului SCM „Quality Assurance in Implementing Bologna 

Objectives” al Programului Tempus, în colaborare cu alţi specialişti, a revizuit 
substanţial metodele de predare/învăţare, prin plasarea accentului de pe 
modelul centrat pe profesor spre învăţarea centrată pe student, facilitând astfel 
realizarea finalităţilor de studii. Rezultatele activităţii realizate au fost 
publicate în lucrarea „Proiectare curriculară în învăţământul superior. Curs 
pentru cadre didactice universitare”. Autorii studiului evidenţiază, printre 
categoriile de bază ale metodelor în predare/învăţare pe, cele frontale – 
prelegeri convenţionale şi lecţii predate, prezentări de filme şi video, emisiuni 
TV de învăţământ, lucru practic în grupuri mari; învăţarea individualizată – 
studiu de texte dirijat, studiul materialelor deschise de învăţare, autoinstruirea 
mediată, învăţarea asistată de calculator, multimedia, proiectul etc.; învăţarea în 
grup – sesiuni Buzz, discuţii în auditoriu, tutoriale în grup, seminare, jocuri şi 
simulări, proiecte de grup, lucrări de laborator, studii de caz, învăţarea 
centrată pe probleme etc.233 

În anul 2006, dl M. Grosu, alături de echipa de proiect, a elaborat şi a 
publicat lucrarea „Evaluarea studenţilor în contextul procesului Bologna”. 
Potrivit autorilor studiului, astăzi piaţa forţei de muncă nu se mulţumeşte doar cu 
un volum de cunoştinţe, oricât ar fi ele de vaste şi de ajustate la zi, ci reclamă 
abilităţi şi competenţe, presupunând cunoştinţe operaţionale, capacitatea de a 
accesa şi procesa informaţia nouă din domeniu. În acest context, autorii 
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 Proiectare curriculară în învățământul superior. Curs pentru cadre didactice universitare / 

Dumbrăveanu, Roza, Huet, Isabel, Papuc, Ludmila, Grosu, Mihail, Chişinău: Continental Grup, 

2011, 116 p. 



148 

 

investigaţiei sunt de părere că aderarea învăţământului superior din Republica 
Moldova la Procesul de la Bologna presupune modificarea considerabilă a 
sistemului de evaluare, şi anume extinderea lui spre evaluarea cunoştinţelor, 
abilităţilor şi competenţelor studenţilor, ceea ce implică o altă paradigmă: standarde 
de formare profesională – standarde de evaluare – obiective de evaluare – 
probe234. 

 

 
 

Masa rotundă: Reformarea învăţământului pedagogic universitar cu factorii 
de decizie de la universitaţile ce pregătesc cadre didactice pentru Republica 

Moldova. Foto din arhiva dlui M. Grosu. 

 
În scopul realizării unei evaluări eficiente şi atingerii dezideratelor 

propuse pentru formarea unei personalităţi autonome, libere şi creatoare, autorii 
lucrării promovează utilizarea metodelor alternative de evaluare. Ei sunt de 
părere că astfel se realizează aprecierea rezultatelor în relaţie strânsă cu 
instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta, şi vizează rezultatele 
academice obţinute pe o perioadă mai îndelungată, având în vizor obţinerea de 
competenţe şi, mai ales, schimbări în planul intereselor, atitudinilor corelate cu 
activitatea de învăţare. Printre metodele alternative de evaluare sunt analizate: 
hărţile conceptuale, proiectul, jurnalul reflexiv, tehnica 3-2-1, metoda RAI, 
portofoliul, studiul de caz, testul, eseul ş.a.235 

Astfel, axându-se pe problema evaluării eficiente a studenţilor, dl M. 
Grosu a elaborat şi implementat, în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, Regulamentul de evaluare curentă şi finală a cunoştinţelor, 
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abilităţilor şi capacităţilor de integrare ale studenţilor UPS „Ion Creangă”. În 
acest context, au fost alcătuite un şir de chestionare de evaluare a procesului 
didactic (în special, pentru evaluarea profesorilor de către studenţi), a metodelor 
de predare/învăţare; a iniţiat organizarea şi monitorizarea lucrului individual al 
studenţilor şi sporirea responsabilităţii lor pentru formarea profesională prin 
alegerea traseului individual de pregătire. 

De-a lungul anilor, dl M. Grosu a îmbinat armonios munca didactică şi 
metodică cu cea de cercetare ştiinţifică, prin editarea lucrărilor metodice şi a 
suporturilor de curs. M. Grosu este autor a peste 140 de lucrări metodice şi 
ştiinţifice, programe la disciplinele: Economie politică, Doctrine economice, Economia 
UE, Bazele micro-macroeconomiei, Economia mondială, Educaţia economică, Bazele 
antreptrenoriatului ş.a., care sunt propuse studenţilor şi în variantă electronică. 

Întreaga activitate ştiinţifică şi pedagogică a dlui M. Grosu este axată pe 
studierea şi promovarea economiei şi disciplinelor economice în învăţământul 
superior, în special, pe studierea unor probleme ce ţin de activitatea economică 
şi elementele ei, forma de organizare şi funcţionare a economiei, factorii de 
producţie şi combinarea lor, micro- şi macroeconomie, economia naţională şi 
mondială, piaţa internaţională etc.  

Dl M. Grosu acordă o atenţie sporită aspectelor ce ţin de formarea şi 
educarea economică a tinerei generaţii, fiind de părere că lumea contemporană 
se reîntoarce la adevăratul scop al societăţii umane şi a economicului – omul, 
asigurarea bunăstării şi securităţii lui la nivel individual şi social.  

 

 
 

Înmânarea diplomelor absolvenţilor învăţământului cu frecvenţa redusă, 
facultatea de Filologie. Foto din arhiva dlui M. Grosu. 

 
Trăim într-o nouă paradigmă conceptuală a societăţii, a dezvoltării 

umane care o însoţeşte şi o motivează pe cea economică, politică, socială. 
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Abordarea nouă, impusă de contextul economic, social şi politic al începutului 
de secol XXI, nu poate ignora educaţia economică, tehnologică, socială, politică, 
culturală a fiinţei umane. Autorul este cert convins că în această nouă 
paradigmă conceptuală a societăţii,  cunoaşterea a devenit componenta number 
one a dezvoltării umane, în general, şi a celei economice, în special236. 

În această ordine de idei, M. Grosu afirmă că educaţia economică 
presupune parcurgerea următorului traseu:  

 

conştientizare → cunoştinţe → atitudini → abilităţi → participare. 
 

Urmarea acestor etape îl ajută pe individ să înţeleagă sistemul economic 
actual, să participe activ la dezvoltarea personală şi socială, să-şi însuşească 
comportamente specifice celor două roluri (consumător şi producător), pe care, 
în viaţă de fiecare zi, le va adopta permanent, în funcţie de context237. Prin 
urmare, formarea unui mod economic de gândire specific economiei libere, de 
piaţă, bazată pe competenţă şi concurenţă presupune comportamente şi 
abilităţi adecvate238. 

În calitate de pedagog, conferenţiar universitar, dl M. Grosu îşi aduce 
contribuţia în munca de educaţie a studenţilor, atât în procesul didactic, cât şi 
extraauditorial, inclusiv prin familiarizarea studenţilor cu obiectivele Procesului 
Bologna, contribuind la modelarea şi dezvoltarea conştiinţei studenţilor, la 
pregătirea intelectuală şi economică a tinerilor specialişti – viitori pedagogi. 
Înzestrat cu har pedagogic, se bucură de respect din partea studenţilor şi colegilor.   

Ca administrator, dl M. Grosu dă dovadă de calităţi, precum onestitatea, 
bunătatea, amabilitatea, mărinimia, chibzuinţa, responsabilitatea, competenţa şi 
multe altele. Dl M. Grosu este specialistul cu un orizont vast, cu o bogată 
experienţă de viaţă şi competenţă profesională – toate - garanţii ale unei rodnice 
activităţi pedagogice şi ştiinţifice, prin care a contribuit la îmbunătăţirea 
sistemului de învăţământ din Republica Moldova. 
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ABSTRACT 
 

The archaeologist, scholar, and professor Oleg Leviţki, is the man who 
proved that only through hard work and abnegation, appreciation for the people 
with whom you work day by day and respect for general human values and 
principles, one can achieve a notorious name in the academic environment and a 
well deserved place in the ranks of contemporary intellectuality. Although this is 
a long and difficult way to go, inevitably, at some point, this road is crowned with 
incontestable achievements and successes. 

Keywords: man, archeologist, scholar, professor, intellectuality 

 
Arhelogul, savantul şi profesorul Oleg Leviţki reprezintă una din cele 

mai marcante personalităţi ale ştiinţei secolului XX. Fiind conducător a peste 
30 de expediţii arheologice, autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice şi programe 
pentru studenţi şi masteranzi, preşedinte al comisiilor pentru susţinerea 
examenelor de stat, a tezelor de licenţă şi de masterat, conducător ştiinţific a mai 
multor teze de licenţă şi de masterat, s-a impus agil în rândurile intelectualităţii 
contemporane. Este un om cu suflet mare, de o sensibilitate aparte, un pilon de 
sprijin şi un izvor nesecat de bunătate; un arheolog desăvârşit cu idei 
inovatoare, dăruire de sine, responsabilitate, abnegaţie şi pedanţă; un savant cu 
vocaţie deosebită, iubitor de patrie şi istoria ei şi un promotor acerb al 
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patrimoniului cultural naţional dar, şi un profesor, şi un îndrumător înnăscut, cu 
o nemăsurată putere de convingere, capacităţi oratorice şi metodice deosebite. 

 
Repere biografice 

Oleg Leviţki s-a născut la 26 mai 1956 în satul Pohrebeni, raionul Orhei, 
în familia lui Gheorghe şi Maria Leviţki. Susţine ferm că părinţii au fost cei 
care i-au dat primele lecţii de viaţă ce i-au marcat caracterul şi viitorul. Mai 
exact, „tatăl – prin ţinută şi comportament, privirea lui constituind unitatea de 
apreciere a faptelor, atât bune, cât şi a celor care lăsau de dorit. Mama – prin graiul şi 
cântecele duioase pe care le fredona în timpul lucrului sau când se ocupa cu ale casei, 
precum şi prin consecvenţa şi hărnicia caracteristice ei‖239. Îşi aminteşte cu drag de 
copilăria fericită petrecută alături de fratele mai mare Liviu şi sora mai mică 
Lilia, de casa părintească, în care a crescut, şi de părinţi, care au muncit din 
greu pentru a le asigura un viitor mai bun.  

 

 
 

Împreună cu fratele Liviu şi sora Lilia. Foto din arhiva familiei. 

 
Pentru el, familia reprezintă locul de suflet şi de refugiu, mediul din care a 

învăţat a preţui şi a respecta oamenii, dar şi cea care l-a înţeles mereu şi l-a susţinut 
în tot ceea ce a făcut. Prin noţiunea de „acasă” subânţelege „satul natal, rudele, 
mahalaua, nucii din vie, parcul boieresc, pădurea, unde mereu doreşte să revină‖240. 

În anul 1963 merge în clasa I la şcoala medie generală din sat. Când era în 
clasa a 7-a se vedea practicând o carieră militară, fiind inspirat de tatăl său, care 
activa în domeniu, fiind ofiţer şi, care, după cum menţionează domnul Leviţki, 
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„era un model pentru mine şi pentru viitorul meu”241. Dar, în toamna anului 1971, a 
fost marcat de un eveniment nefericit, la nici 44 de ani, tatăl său trece în nefiinţă. 
Acesta a fost un moment de cotitură, în urma căruia şi-a schimbat unele 
predilecţii şi viziunea despre viitorul său. Tot în aceeaşi perioadă, destinul a făcut 
ca la şcoală să vină un nou profesor de istorie, Gheorghii Stepanovici Popov, pe 
care toţi elevii îl admirau, fiind un profesor înnăscut, cu calităţi deosebite în 
organizarea şi predarea lecţiilor de istorie. „Anume acesta mi-a sugerat să paticip la o 
conferinţă de istorie, cu tema: Istoria Medievală, unde am luat şi o diplomă. După ce m-am 
întors acasă de la conferinţă, Gh. Popov mi-a sugerat să plec la studii la facultatea de 
Istorie‖242 – mărturiseşte O. Leviţki. După mai multe discuţii cu familia, care 
insistau pentru studii la Universitatea de Medicină, totuşi a ales istoria. În anul 
1973 a absolvit şcoala aproape eminent, doar cu o singură notă de 4 – la literatură. 
Tot în acelaşi an, se înscrie la Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău.  

Interesul sporit faţă de trecutul şi destinul istoric al spaţiului pitoresc 
unde s-a născut, pe care îl nutrea încă de pe băncile şcolii, a fost menţinut şi 
cultivat de profesorul Iurie Popovici, el, fiind cel care l-a motivat şi îndrumat 
spre a îmbrăţişa acest domeniu frumos, cel cu care a participat la un şir de 
expediţii etnografice, a scris primele lucrări de curs, apoi şi teza de licenţă 
despre obştea sătească din Moldova, prin prisma tradiţiilor şi obiceiurilor 
nescrise. „Iurie Popovici m-a facut să mă determin deja prin anul 3 cu ce mă voi 
ocupa în viitor‖ – susţine O. Leviţki243.  

Un rol aparte în formarea profesională l-a avut şi curatorul grupei, 
profesorul Nicolae Tudoreanu, dar şi un şir de profesori precum: I. Niculiţă, care 
preda arheologia, A. Nudelman, care ţinea cursul de numismatică, V. Potlog – 
Istoria Antică ş.a. Colegii de facultate, de asemenea, i-au marcat parcursul la 
universitate, cu mulţi dintre care a legat strânse relaţii de prietenie, unele 
menţinându-se până azi – cu Nicolae Chicuş, Alexandru Furtună, Stelian Culea, 
Ana Casian, Ludmila Ciuntu, Maria Tacu, Aurel Tverdohleb, Vasile Haheu, Jeni 
Nastas ş.a. La întrebarea de ce a ales viaţa ştiinţifică, a răspuns simplu: „Activitatea 
de cercetare a început să mă preocupe începând cu primele expediţii: vara – în cele 
arheologice, primăravara, toamna şi în timpul sărbătorilor de iarnă – în cele 
etnografice”244.  
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Cu profesorul Nicolae Tudoreanu. Parada din 7 noiembrie 1975.  
Foto din arhiva personală a dlui Ol. Leviţki. 

 
În anul 1978 absolveşte cu brio facultatea, primind calificarea de 

învăţător de istorie şi ştiinţe sociale, metodist în domeniul muncii educative. 
Însă, după cum menţionează dânsul, „din păcate nu am activat profesor la şcoală, 
din experienţa mea ca profesor de şcoală pot să numesc doar practica pedagogică”245. 
După absolvire a activat la Palatul Pionerilor şi Elevilor, ca metodist la educaţia 
patriotică, până când a fost chemat la serviciul militar, în 1978, care s-a încheiat 
în anul 1980.  

 
Activitatea ştiinţifică 

După ce s-a întors din armată, împreună cu Ilie Borziac a plecat în 
periegheză, apoi a participat la cercetarea tumulilor de la Bălăbăneşti – aceasta 
marcând începutul carierei de arheolog. Totodată, în perioada anilor 1980-1982 
a activat în calitate de laborant superior în Secţia de Arheologie şi Etnografie a 
AŞM. Ulterior, în 1982, este promovat ca cercetător ştiinţific inferior în cadrul 
aceleiaşi secţii.  
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Cu colegii de grupă în curtea Institutului Pedagogic “Ion Creangă”, 1976.  
Foto din arhiva personală a dlui Ol. Leviţki. 

 
În toamna anului 1986 obţine o stagiere la Institutul de Istorie a Culturii 

Materiale, Filiala din Leningrad a Institutului de Arheologie al Academiei de 
Ştiinţe din URSS. După care, accede la studii de doctorat, la aceeaşi instituţie, sub 
conducerea ştiinţifică a renumitei cercetătoare G.I. Smirnova, pe care le încheie în 
1990. În anul imediat următor, susţine cu brio teza intitulată Культура 
Днестровско-Сиретского междуречья на рубеже второго-первого тысячелетий до 
н.э. (Памятники каннелированного гальштатта типа Кишинев-Корлэтень)246/ 
Cultura interfluviului Nistru-Siret la hotarul mileniilor II-I a.Chr. (Monumentele culturii 
Hallstattului canelat de tip Chişinău-Corlăteni), la Consiliul ştiinţific specializat 
D.002.18.02, pe lângă Filiala din Leningrad a IA al AŞ a URSS247 şi primeşte titlul 
de doctor în ştiinţe istorice. În anul 1994 lucrarea a fost publicată sub formă de 
monografie248, care rămâne şi azi o carte de căpătâi pentru studierea vestigiilor 
hallstattiene timpurii din spaţiul nord-est carpatic. În toţi aceşti ani a continuat să 
activeze în funcţie de cercetător ştiinţific în cadrul Secţiei de Arheologie şi 
Etnografie a AŞM.  

După întoarcerea la Chişinău, în perioada anilor 1991 – 1999, a ocupat 
funcţia de cercetător ştiinţific superior la aceeaşi instituţie, reorganizată între 
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timp şi denumită iniţial Institutul de Arheologie şi Istorie Veche, apoi – Institutul 
de Arheologie şi Etnografie. Din 1999 până în 2002 a activat în funcţia de 
cercetător ştiinţific coordonator. 

În aceste două decenii de activitate ştiinţifică, în care a acumulat o 
remarcabilă experienţă şi o bogată bază de date, dl O. Leviţki se determină să 
facă şi studii postdoctorale. Astfel, în anul 2002, susţine teza cu tema Lumea 
tracică şi masivul cultural nord-pontic în perioada hallstattiană timpurie (secolele XII-
X î.e.n)249 şi obţine titlul de doctor habilitat în istorie, specialitatea 07.00.06 – 
Arheologie (actualmente 613.01 - Arheologie)250, la 20 noiembrie 2002, fiindu-i 
eliberată diploma cu seria DH nr. 0339.  

 

 
 

Susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice. Chişinău, 2002.  
Foto din arhiva personală a dlui O. Leviţki. 

 
Lucrarea s-a materializat într-o monografie de succes, publicată în anul 

2003251, remarcându-se printr-o înaltă ţinută ştiinţifică şi rolul important pentru 
înţelegerea proceselor cultural-istorice care au cuprins în această perioadă 
spaţiului central european. 

Din 2002 până în 2004 ocupă funcţia de cercetător ştiinţific principal la 
Institutul de Arheologie şi Etnografie al AŞM, după care, până în 2006, cea de 
şef al Secţiei de Arheologie Preistorică şi Tracologie a Institutului de 
Arheologie şi Etnografie. Datorită muncii asidue şi rezultatelor ştiinţfice solide 
obţinute, în anul 2004, i se acordă Diploma de Onoare a Prezidiului Academiei 
de Ştiinţe a Republicii Moldova. 
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În această perioadă, un loc aparte îl ocupă frumoasa colaborare ştiinţifică cu 
colegii de la Institutul Român de Tracologie, condus de distinsul profesor Petre 
Roman. În calitate de angajat la Bucureşti (1994 – 2002) beneficiază de finanţare 
pentru noi campanii arheologice, efectuând investigaţii în cadrul siturilor din 
microzona satului Trinca: Trinca-Izvorul lui Luca, Trinca-Drumul Feteştilor, Trinca-
La Şanţ. Rezultatele cercetărilor au servit drept bază pentru mai multe articole 
ştiinţifice publicate atât în ţară,252 cât şi peste hotare253, dar şi un studiu 
monografic publicat peste hotare254. 

 

 
 

Pe şantierul arheologic Trinca „La Şanţ”, 2011.  
Foto din arhiva personală a dlui O. Leviţki. 

 
Ulterior, în perioada 2006-2013, deţine funcţia de Director al Centrului de 

Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. Din 1 aprilie 2013 
până la 27 octombrie 2014, a stat la cârma Institutului Patrimoniului Cultural, 
deţinând funcţia de director interimar. Din 28 octombrie 2014 până în prezent, 
a revenit la funcţia de director al Centrului de Arheologie al Institutului 
Patrimoniului Cultural. Din anul 2010 până în prezent este redactor-şef al 
Revistei Arheologice, la care munceşte enorm de mult, în vederea creşterii 
calităţii ştiinţifice, diversificării structurii, pentru a acoperi toate domeniile şi 
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253

  Leviţki, O., Investigaţii arheologice de la Trinca, raionul Edineţ, Republica Moldova, în: Cercetări 

arheologice în aria Nord-Tracă, I. Bucureşti, 1995, pp. 247-278; Leviţki, O., Apartenenţa culturală a 

necropolei tumulare hallstattiane de la Trinca, jud. Edineţ. Memoria Antiqvitatis, XXIII. Piatra 

Neamţ, 2004, pp. 369-393 ş.a. 
254

  Leviţki, O., Necropola tumulară hallstattiană târzie Trinca „Drumul Feteştilor”, Iaşi, 2006. 



158 

 

direcţiile noi în cercetarea arheologică, dar şi cooptarea membrilor colegiului 
de redacţie şi a autorilor de peste hotare.  

În tot acest răstimp, pe lângă activităţile amintite mai sus, a fost cu 
precădere preocupat de cercetarea primei epoci a fierului. A abordat un spectru 
larg de probleme, precum elucidarea situaţiei cultural istorice din spaţiul carpato-
nistrean şi trasarea unor direcţii şi priorităţi în cercetarea acestei tematici255; 
atribuirea culturală şi încadrarea cronologică a vestigiilor arheologice256; 
contactele purtătorilor culturii Chişinău-Corlăteni cu comunităţile precedente257, 
sincrone sau parţial sincrone258 ş. a. Contribuţiile aduse de dl Oleg Leviţki vin să 
elucideze diverse aspecte legate de modul de viaţă, activitatea economică, viaţa 
spirituală şi socială, relaţiile interculturale, dar şi să reliefeze tabloul general al 
orizontului hallstattian timpuriu cu ceramică canelată de tip Chişinău-Corlăteni 
din spaţiul est-carpatic259. 
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Activitatea didactică 
În calitate de profesor, Oleg Leviţki a instruit numeroşi studenţi de la 

Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie (ulterior redenumită în Facultatea de 
Istorie şi Geografie). Timp de un an şi jumătate l-a înlocuit pe dl Octavian 
Munteanu, la cursul de Arheologie. De asemenea, a ţinut cursuri despre Istoria 
Tracilor pentru masteranzii de la specialitatea Istorie.  

Este unul din autorii ghidului pentru masteranzi „Cultura naţională şi 
europeană din perspectiva noilor paradigme ale cunoaşterii‖260, elaborat în cadrul 
proiectului „Patrimoniul cultural-naţional din Republica Moldova – component al 
civilizaţiei europene‖. Fiind responsabil de Programa analitică la cursul de bază 
Patrimoniul Arheologic al Republicii Moldova, propus masteranzilor de la 
specializarea „Patrimoniu istoric şi turism cultural”. Programa conţine un şir 
de teme generale, bibliografia selectivă, activităţi individuale, dar şi mostre ale 
fişelor siturilor arheologice, care, inevitabil, vor contribui la consolidarea 
cunoaşterii patrimoniului arheologic; la stabilirea rolului şi a necesităţii 
promovării, valorificării şi salvgardării diversităţii siturilor arheologice; la 
constituirea unei societăţi durabile; la sporirea implicării instituţiilor de stat şi 
a autorităţilor locale şi, nu în ultimul rând, la conştientizarea opiniei publice şi 
a tinerei generaţii prin intermediul unui proces instructiv-educaţional la nivel 
regional – local – naţional. 

A fost preşedinte sau membru a mai multor comisii pentru susţinerea 
examenelor de stat şi a tezelor de licenţă sau de masterat. De-a lungul timpului 
a fost conducător ştiinţific a mai multor teze de licenţă şi de masterat, pe unii 
studenţi ghidându-i spre lumea ştiinţei.  

Actualmente este conducătorul ştiinţific la tezele de doctorat ale autorilor 
acestui studiu. Lucrând împreună cu dl Leviţki, pe şantiere arheologice, am 
avut multe de învăţat şi am deprins metode şi tehnici atât în cercetarea de 
teren, cât şi cea de laborator. O altă componentă importantă a fost publicarea 
mai multor articole ştiinţifice în comun261. Suportul acordat studenţilor, efortul 
major depus în creşterea tinerelor generaţii, dar şi rezultatele obţinute au făcut 
ca Oleg Leviţki să fie foarte respectat în mediul universitar şi postuniversitar. 

Oleg Leviţki, încă de copil, a fost o persoană determinată, încrezută, care 
ştia ce vrea de la viaţă. Desigur, a avut mereu modele, iniţial, tatăl, apoi după 
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trecerea în nefiinţă a acestuia, fratele său, „la şcoală tindeam să fiu ca şi fratele mai 
mare Liviu, primul în toate, inclusiv eminent”262, mărturiseşte dl Leviţki. 

 

 
 

Împreună cu discipolii, Livia şi Ghenadie Sîrbu. Chişinău, 2016.  
Foto din arhiva familiei Sîrbu.  

 
A crescut un om onest, muncitor, responsabil, conştiincios, modest şi 

corect. Mai mult, susţine că „în viaţa cotidiană nu pot face ceva ce ar veni în 
disconcordanţă cu valorile etico-morale: bunăcuviinţa, omenia, sinceritatea, demnitatea; 
în activitatea profesională – cu codul deontologic al arheologului”263. Aceste calităţi l-
au ajutat ca, de-a lungul timpului, să treacă cu succes prin aproape toate 
funcţiile ştiinţifice, începând de la laborant până la cea de director al unei 
instituţii academice. 

Dacă la început a manifestat doar curiozitate pentru arheologie, nefiind 
sigur că vrea să se ocupe, ulterior, a înţeles că este o ştiinţă serioasă şi interesantă, 
care permite reconstituirea vieţii comunităţilor umane care au populat teritoriul 
nostru de-a lungul istoriei. Acum, nici nu-şi imaginează că ar fi putut activa în alt 
domeniu.  

A participat la peste 40 de şantiere arheologice, însă, dintre toate, microzona 
Trinca rămâne locul de suflet, de o semnificaţie aparte. A publicat peste 150 de 
lucrări ştiinţifice, a condus şi a coordonat patru proiecte de cercetare, a participat 
la numeroase conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice naţionale şi 
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internaţionale. Experienţa imensă acumulată de-a lungul timpului, cunoştinţele 
valoroase pe care le posedă, rolul major pe care l-a avut la creşterea şi susţinerea 
tinerilor cercetători au făcut ca dl Oleg Leviţki să fie invitat în componenţa a mai 
multor seminare ştiinţifice de profil, comisii de specialitate, colegii de redacţie, iar, 
în ultimii patru ani, este membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

Toate acestea şi multe altele au făcut ca numele savantului Oleg Leviţki să 
fie binecunoscut atât în ţară, cât şi peste hotare şi să devină unul de referinţă în 
cercetarea perioadei hallstattiene. 
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OLGA LUCHIANEŢ – EXEMPLU DE PERSEVERENŢĂ, 
ÎNALTĂ CULTURĂ ŞI ERUDIŢIE 

 

 
Natalia GRĂDINARU 

 

 
 

ABSRACT 
 

The article tends not to be a simple journal description of didactic or research 
activity of a personality, but a narrative about live of a person, dedicated to research. 
Being personality of high culture with an impressive multidisciplinary background, 

great observation skills, objectiveness, and intuition Olga Luchianeţ realized 
ethnological research in a coherent and equilibrated mode. 

Dr. Olga Luchianeţ is among a number of researchers, lecturers, and 
mentors who devotedly promoted ethnological science and cultural patrimony of 
ethnic communities living in the Republic of Moldova. Her didactic activity 
started immediately after university graduation in 1971 and included not only 
knowledge transmission, but also students’ education in a spirit of scientific and 
didactic competition, individual and social responsibility, development of moral 
philosophy, shared by the mentors.   

Her activity at State Pedagogical University „Ion Creanga‖ coincided 
with 1990-s, when Republic of Moldova underwent major changes in political 
regime and mentality. In spite of instability resulted from any change, she 
anyway succeeded in education of the students in accordance to the actual 
realities and social needs.  

Her published articles reflect a multiple palette of investigations in the field 
of the main ethnological problems, such as: the history of ethnographic science in 
Bessarabia in XIX-XX, the problems of identification and self-identification of 
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ethnic groups from the area between Prut and Nistru, ethnic stereotypes, specific 
features of population in the vision of foreign travelers, tradition and innovation 

in the folk culture etc. Dr. Olga Luchianeţ proficiently used scientific concepts 
and theories and fruitfully applied them in her works, analyzing texts with a 
reasoned critic: every time the reader of her works was to discover an analytical 
model, promising some original points of view.  

Olga Luchianeţ, a strong personality with special human qualities, liberal 
and nonconformist, a sincere person with respect to herself and the others, has an 
authority in different local and foreign scientific and cultural communities and is 
held in esteem and love by those who truly know her.  

Keywords: professor, head of department, researcher, history, ethnography 

 
Personalitate de referinţă a etnologiei din Republica Moldova, model de 

rigoare academică, autoare al unei opere sistematice, de considerabilă dimensiune 
şi prospeţime, axată pe susţinerea şi promovarea valorilor istoriografice şi culturii 
autentice ale populaţiei majoritare şi etniilor conclocuitoare pe teritoriul RM, 
raportate continuu la istoriografia şi cultura europeană, Olga Luchianeţ s-a 
născut la 24 martie 1948 în oraşul Hotin, regiunea Cernăuţi, în familia lui 
Stepan şi a Rufinei Luchianeţ. 

Studiile medii de cultură generală le începe la şcoala din satul Bravicea, 
raionul Călăraşi, în anul 1955 şi le finisează în anul 1966 la şcoala medie nr. 37 din 
Chişinău. În acelaşi an susţine cu succes examenele de admitere la Facultatea de 
istorie a Universităţii de Stat din Chişinău, absolvind-o în 1971 cu menţiune. 

Până a se afirma ca cercetător, Olga Luchianeţ debutează în activitatea sa 
profesională în calitate de profesor de istorie în şcoala pe care a absolvit-o, 
unde activează timp de 2 ani – 1971-1973. În activitatea sa didactică, a fost cea, 
care, cu dăruire şi înalt profesionalism, a avut răbdarea să se aplece cu mult 
drag asupra fiecărui elev, să-l înţeleagă, să-l ajute şi să-l încurajeze mereu, 
conturând astfel primii paşi în viaţa lor. 

Pentru rostul dat existenţei, foştii elevi au ţinut să-i mulţumească, şi, în 
semn de recunoştinţă pentru bunătatea şi blândeţea cu care au fost trataţi, au 
numit-o „scumpa şi draga noastră”, „rază de lumină”, „cea mai bună din toţi 
profesorii”, „cea care a crezut în noi” şi au asemănat-o cu o „mamă”264. 

În anii 1973–1976 Olga Luchianeţ îşi face studiile de doctorat (aspirantură) în 
cadrul secţiei de etnografie şi studiul artelor a Academiei de Ştiinţe a RSSM. 
Interesul şi seriozitatea de care a dat dovadă în timpul studiilor au fost apreciate de 
către cercetătorii din domeniu şi, astfel, din anul 1977, Olga Luchianeţ îşi începe 
activitatea ştiinţifică în cadrul aceleaşi secţii, în calitate de cercetător ştiinţific 
inferior. 
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Revine la activitatea didactică, dar deja în calitate de lector universitar, la 
Facultatea de istorie a Universităţii de Stat din Moldova, pentru a preda cursul 
„Din istoria etnografiei moldoveneşti” (decembrie 1985 - ianuarie 1986). 

În anul 1986, în cadrul Consiliului ştiinţific al Institutului de Etnografie 
„Mikluho-Maklai” al Academiei de Ştiinţe a URSS, susţine teza pentru 
obţinerea titlului ştiinţific de candidat în ştiinţe istorice, graţie cărui fapt este 
promovată în calitate de cercetător ştiinţific. Concomitent (1986-1987), trece 
stagiul în cadrul Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a 
URSS (secţia din Leningrad).  

Începând cu anul 1988 desfăşoară o intensă activitate de cercetare în 
calitate de cercetător ştiinţific superior, dar şi ca membru al Consiliului 
ştiinţific de Etnografie şi studiul artelor. Din iulie 1991 devine membră a 
Consiliului Ştiinţific al Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova. 

Tot în aceeaşi perioada, începe activitatea didactică la Facultatea de 
istorie şi etnopedagogie a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”. Cursul pe care l-a 
prezentat studenţilor facultăţii a avut ca scop relevarea problemelor de etnologie 
generală şi se finaliza cu examen. Anii aflării la facultate au împrietenit-o pe dna 
Luchianeţ cu studenţii, care „erau foarte interesaţi de obiectul de studiu şi dornici de a-
şi exprima poziţia proprie vizavi de subiectul discutat”265. Fiecare oră se încheia cu 
dezbateri care, de obicei, treceau uşor peste limita lecţiei. Acelaşi background l-am 
primit şi din partea unei foste studente, Marina Miron, care relatează următoarele: 
„Indiscutabil că am avut noroc de profesori buni şi foarte buni, devotaţi „meseriei‖ care o 
făceau cu mare dedicaţie. Şi fiecare dintre noi a avut profesorul mai apropiat sufletului 
său. Pentru mine această persoană a fost dna Olga Luchianeţ, care, în principiu, a 
influenţat alegerea domeniului meu de activitate şi a profesiei pentru viitor. Cu glasul 
său blând şi zâmbetul liniştit, ea a deschis pentru noi lumea etnografiei. Citeam mult 
şi cu mare interes tot ce ne sugera dna profesoara, discutam îndelung fiecare temă a 
cursului. Deşi nu a fost o disciplină cu multe ore, interesul meu, susţinut de dna 
Luchianeţ, a dat „roade‖ şi în anul 1996, după absolvirea Universităţii, am devenit 
doctoranda Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Din nou am avut noroc să comunic mult cu dna Olga, abordând multe aspecte legate 
de metodologia cercetărilor în etnografie, istoriografia cercetărilor etnografice în 
Moldova şi la nivel universal. Aceste discuţii au adus la înţelegerea profundă că 
cercetările etnografice sunt necesare pentru a păstra şi proteja patrimoniul nostru 
cultural material şi imaterial‖.  

La 18 octombrie 1991, lectorul superior Olga Luchianeţ participă la 
concursul pentru suplinirea postului vacant de şef al Catedrei de etnopedagogie şi 
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educaţie. În baza rezultatelor votului secret, Olga Luchianeţ este aleasă în postul 
de şef al acestei catedre. 

Rămâne în această funcţie până la 23 martie 1993, când hotărăşte să se 
transfere la Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
în calitate de colaborator ştiinţific principal. Continuă să-şi desfăşoare activitatea 
didactică, prin cumul, în calitate de lector superior al catedrei până la finele 
anului de studii 1992-1993. Este caracterizată de foştii studenţi ca unul dintre 
modelele profesionale demne de urmat, posesoare de înalte calităţi umane, ce 
au ridicat-o deasupra mediocrităţii într-un timp al transformărilor şi valorilor 
inverse. Dar, educaţia aleasă primită în familie, precum şi modestia înnăscută, 
i-au redat o sensibilitate în faţa societăţii în schimbare din acea perioadă. 

În anul 1999 devine cercetător ştiinţific coordonator, iar la 2 ianuarie 2003 
este numită şef interimar al secţiei „Probleme generale ale etnografiei”, în 
cadrul Institutului de Arheologie şi Etnografie. Este desemnată în aceeaşi 
funcţie, în urma concursului organizat la 9 august 2006 şi realeasă, în 2008, 
deja în cadrul Institutul Patrimoniului Cultural.  

 

 
 

Stepan Kuroglo, Zinovia Şofransky, Alexandru Furtună,  Olga Luchianeţ în 
expediţia etnografică, Regiunea Cernăuţi, raionul Noua Suliţă, 1982.  

Foto din arhiva personală a dnei O. Luchianeţ. 

 
La 1 decembrie 2008 este angajată ca cercetător ştiinţific principal la Muzeul 

Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău. În cadrul acestei instituţii 
desfăşoară o intensă activitate de documentare, cercetare şi valorificare a 
patrimoniului cultural scris, realizează numeroase lucrări cu tematică 
istoriografică, contribuind în continuare la dezvoltarea cercetării etnologice şi 
dezvoltă relaţii frumoase, de colegialitate şi respect cu remarcabilii etnologi şi 
cercetători – Varvara Buzilă, Maria Ciocanu, Andrei Prohin, Tamara Ciobanu etc. 
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Specificul scrierilor dr. Olga Luchianeţ constă în claritatea opţiunilor şi 
fermitatea parcursului ştiinţific. A ştiut mereu să ia din inovaţie, din trendul 
ştiinţific, să îl folosească pentru lărgirea propriului orizont, ca, mai apoi, să 
contribuie la dezvoltarea cercetărilor etnografice în Republica Moldova prin 
prevenirea derivelor metodologice. Etnologul a abordat fenomenul cultural şi 
istoric fără graniţe, din perspectiva fenomenologului, a comparatismului, rapor-
tându-se continuu la nume importante, în special, din literatura şi cultura germană, 
italiană, franceză, engleză, pe care le cunoaşte foarte bine, ca repere teoretice. 

 

 
 

Olga Luchianeţ, Elena Postolachi, Irina Tabac în expediţia etnografică din 
raionul Briceni. Foto din arhiva personală a dnei O. Luchianeţ. 

 

Personalitate de o înaltă cultură, posedând un bagaj impresionant de 
cunoştinţe multidisciplinare, înzestrată cu un ascuţit simţ de observaţie, 
obiectivitate, intuiţie, dr. Olga Luchianeţ interpretează şi aduce sistematic 
clarificări referitoare la rostul adânc al culturii pentru societate, trecându-le prin 
propriul filtru axiologic, valorizator, ce excelează prin claritate şi precizie, 
limpezime, autenticitate şi concreteţe. Trebuie menţionat aici şi faptul că eruditul 
etnolog s-a aplecat cu generozitate şi asupra textelor mai tinerilor săi colegi de 
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breaslă, recenzând cu atenţie şi fără abatere de la principiile sale de moralitate, a 
criticii şi cu obiectivitate noile apariţii editoriale266. 

Domnia sa a ţinut să releve în permanenţă viziunea marilor clasici a 
etnografiei/etnologiei (Policronie Sîrcu şi Bogdan Petriceicu Hajdeu, Dimitrie 
Cantemir) asupra culturii populare a populaţiei dintre Prut şi Nistru, relevând 
importanţa cercetării acestor studii pentru păstrarea şi salvgardarea patrimoniului 
nostru cultural. „Revizuind trecutul, scrie O. Luchianeţ, în prefaţa unei 
monografii, noi contribuim la conservarea memoriei colective şi individuale, ceea ce 
este deosebit de important pentru individ şi societate în ansamblu”267. 

Mereu atentă la text şi la context, precaută documentaristă, Olga Luchianeţ 
abordează o gamă variată de tematici, de la tradiţii specifice etniei ruse din 
Republica Moldova la fenomene ale „culturii tradiţionale a moldovenilor”, pe 
care le tratează „cu deosebit interes şi căldură”. Cele mai valoroase lucrări 
naţionale şi internaţionale sunt: Молдавские коллекции в собраниях 
Государственного музея этнографии народов СССР268 (coautor N. Kalaşnikova); Из 
истории этнографических исследователей в Бессарабии в первой половине XX века; 
Русские исследователи и молдавская этнографическая наука в XIX – нач. XX 
века269; Из истории молдавской этнографии (XVII – XVIII века)270; Путешествие в 
этнологию271. 

Lucrările publicate de către O. Luchianeţ se deosebesc printr-un conţinut 
inedit, fiindu-le caracteristic un analitism profund şi evaluare multilaterală a 
fenomenelor cercetate. Contribuţia sa în dezvoltarea ştiinţei etnografice din 
Moldova, dar şi în completarea celei ruseşti a fost remarcată încă în anul 1988, de 
către eruditul doctor în ştiinţe istorice, Laureatul premiului de Stat al URSS, 
Staniucovici T.V. în recenzia publicată la monografia „Русские исследователи и 
молдавская этнографическая наука в XIX – начале XX века”272, semnala că 
lucrarea dr. O. Luchianeţ este „de mare valoare pentru cercetarea istoriei etnografiei 
ruseşti”273. De aceeaşi părere era şi directorului Institutului de Etnografie şi 
Folclor, în care activa Olga Luchianeţ în acea perioadă, dl Nicolae Demcenco. El 
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menţiona că cele două lucrări publicate de către dr. Olga Luchianeţ prezintă o 
contribuţie inedită în dezvoltarea ştiinţei etnografice din Republica Moldova şi au 
fost înalt apreciate de către cunoscuţi specialişti în domeniu. 

Dr. Olga Luchianeţ a scos în evidenţă şi a ţinut să analizeze numeroase 
surse literare şi de arhivă, multe dintre care au fost explorate de ştiinţă pentru 
prima dată. Între acestea, este necesar a menţiona materialele referitoare la 
activitatea societăţilor şi instituţiilor, ce s-au ocupat de organizarea studierii 
etnografiei în Moldova, informaţiile referitoare la formarea şi evoluţia relaţiilor 
ştiinţifice dintre cercetătorii din Republica Moldova şi Rusia, la rolul muzeelor 
centrale şi ale celor din Basarabia în dezvoltarea etnografiei moldoveneşti.  

 

 
 

În imagine: Olga Luchianeţ împreună cu colegi etnografi din Ucraina și 

Moldova. Foto realizată în sectorul Râşcani, Chişinău, la finalul expediţiei 
etnografice moldo-ucrainene din anul 1982.  

Foto din arhiva personală a dnei  O. Luchianeţ. 

 

O. Luchianeţ a elucidat diferite aspecte ale temei respective şi într-un şir 
de articole ştiinţifice. O parte din ele au fost publicate în culegerea de articole 
„Cercetări etnografice în Republica Moldova. Istorie şi contemporanietate”, la 
apariţia căreia a contribuit substanţial.  

În articolele publicate, dr. Olga Luchianeţ a relevat însemnate aspecte ale 
reprezentărilor colective despre etnii; a descris tradiţiile, obiceiurile de familie, 
modul de păstrare a valorilor culturale ale etniilor conlocuitoare din Basarabia 
şi a formării sentimentului de toleranţă în coraport cu alte comunităţi culturale 
şi religioase; a relatat despre viaţa şi activitatea etnografilor ce au contribuit la 
dezvoltarea ştiinţei în spaţiul cultural al RM etc. Aceste idei le regăsim în 
următoarele articole: Consideraţii privind perceperea colectivă reciprocă a etniilor 
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conlocuitoatre în Moldova274; Коллективные представления народов Бессарабии 
друг о друге275; Роль краеведческих учреждений и организаций в развитии 
молдавской этнографии (90 гг. XIX – нач. XX в276; Институт социальных 
исследований Дм. Густи и этнографические высказывания в Бессарабии в первой 
половине ХХ века277; Дмитрий Кантемир как этнограф278; Вклад русских 
исследователей в изучение культуры и быта молдавского народа в 40-60 гг. XIX 
в.279; Русские о самих себе и в представлении молдован (перв. пол. ХХ в.)280; 
Молдавский традиционный костюм в записках путешественников в ХVII XVIII 
вв.281; Din istoria cercetării alimentaţiei tradiţionale a moldovenilor (prima jum. a sec. 
XX282) şi în multe altele. 

 
 

Ol. Luchianeț împreună cu colegii în satul Forsonea, regiunea Cernăuţi,  
în expediţie etnografică, 1982.  

Foto din arhiva personală a dnei Ol. Luchianeţ 
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Domnia sa a desfăşurat şi o intensă activitate de redactare şi traducere, a 
fost membru al colegiului de redacţie a Revistei de Etnografie şi Folclor, a 
Revistei de Etnografie şi Culturologie. A tradus numeroase lucrări şi programe 
de studii, printre care unele de importanţă naţională, cum ar fi: The regional and 
thematic UNESCO/ICOM museum training for museum professionals from CSI 
countries within the UNESCO/IFESCCO project ―Place and role of museum-reserves 
in the system of preservation and USE of cultural heritage‖, November 9-12, 2012, 
Chişinău (the Republic of Moldova). 

Concluzionând, ţinem să reiterăm că opera dnei dr. 
Olga Luchianeţ, ca şi parcursul biografic, o statuează ca 
reprezentant de vază al cercetării ştiinţifice, istoriografice, 
al învăţământului universitar şi al vieţii academice, o 
personalitate a spaţiului cultural din Republica Moldova, 
model de rigoare, muncă asiduă şi viziune, cu o înaltă 
ţinută intelectuală, morală, formatoare de generaţii de 
discipoli. 

În calitate de coordonator de doctorate, Olga 
Luchianeţ a încurajat abordarea unei diversităţi tematice, 
utilizarea în parcursul ştiinţific a metodelor noi de 
cercetare, dar şi respectarea şi uzitarea lucrărilor clasice din 
domeniul etnologiei, antropologiei, sociologiei etc. A fost, 
pentru doctoranzii săi, asemeni unei mame iubitoare, i-a 
îndrumat şi a crezut în ei, fapt care i-a motivat foarte mult 
în continuarea cercetărilor din domeniu. 

Dincolo de calităţile sale profesionale, este o persoană 
amabilă, generoasă şi cultă, unul din acele caractere care nu 

acceptă compromisuri, nici în plan ştiinţific, nici în plan social. Se retrage uneori 
pentru a-şi „vindeca rănile” şi revine mai puternică şi mai exigentă. Viaţa a pus-o 
în repetate rânduri la grele încercări, dar nu i-a putut ştirbi din omenie şi bunul 
simţ. A purtat respect fiecărei persoane, fiind un om cu bune intenţii pentru 
colegii şi predecesorii ei. Se înscrie în rândul cercetătorilor contemporani care de 
dragul ştiinţei a sacrificat bunuri materiale proprii, contribuind astfel la 
dezvoltarea şi continuitatea cercetărilor etnologice, asigurând posibilităţi de 
publicare a tinerilor cercetători.  

Activitatea neobosită a Dnei Ol. Luchianeţ este de admirat, iar Republica 
Moldova cu siguranţa are de câştigat din activitatea oamenilor pasionaţi şi 
dedicaţi domeniului. Datoria noastră e să valorificăm această proprietate 
intelectuală şi să ne bucurăm că oameni de un asemenea calibru fac parte din 
viaţa noastră. 

 
 

Olga Luchianeţ ţine 
un discurs la 

Conferinţa știinţifică 
organizată de IPC al 

AȘM, mai, 2015. 
Foto din arhiva  

dnei N. Grădinaru. 
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VALENTINA MIRENIUC - EXIGENT, ONEST ŞI PERSEVERENT 
PEDAGOG ŞI CERCETĂTOR 

 

 
Veronica MELINTE 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Mrs. Mireniuc manifested itself as a special teacher, a talented mentor of 
the students during the pedagogical practice stages, a demanding and competent 
leader of the students' undergraduate theses. He is well acquainted with the 
specifics of the work in the upper school, provides methodological help to young 
teachers, collaborate with the teachers in the pre-university education. He enjoys 
the authority of the teachers and students, the team in which he was active 
remarked Mireniuc's professionalism and exigency. Experienced teacher who 
successfully combines active and interactive methods gives a lot of attention to 
individual student work. 

Keywords: teacher, research, education, history, superior pedagogy, 
interactive methods 

 
Valentina Mireniuc s-a născut la 20 mai 1940 în satul Lesnoe, regiunea 

Kirov, Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă într-o familie de ţărani 
de etnie ucraineană. Tatăl, Marko Mireniuc, a decedat în 1944 în timpul 
operaţiilor militare din timpul Războiului Doi Mondial. Copilăria şi tinereţea i-au 
fost marcate de consecinţele războiului. 

După absolvirea şcolii medii în 1957 a fost nevoită să lucreze timp de 5 ani, 
şi doar apoi să facă studii superioare. Din 1957 până în 1958 a fost muncitoare 
la fabrica de conserve în oraşul Taisin, regiunea Vinniţa. În perioada 1958 se 
angajează muncitoare la combinatul de mătăsuri din Bender. 

Visul de a studia istoria, pentru care a făcut pasiune din şcoala medie, nu 
a părăsit-o niciodată. A fost şi este şi acum o cititoare pasionată, tot timpul 
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liber îl consacră lecturii. În anul 1961 a susţinut examenele de admitere şi a fost 
înmatriculată la studii la Facultatea de istorie a Universităţii de Stat din 
Chişinău, secţia cu frecvenţă redusă. Întrebată fiind dacă nu regretă alegerea 
făcută, răspunde foarte convingător, că dacă ar avea şansa de a alege din nou 
profesia, tot istoria ar alege.  

A reuşit să îmbine cu succes studiile la facultate şi munca, deşi pentru 
acest succes a depus un mare efort. Până în anul 1963 lucrează la combinatul 
de mătăsuri din Bender, apoi se transferă cu traiul în oraşul Umani, regiunea 
Cerkassk, activând până în 1964 la casa pionerilor. Din 1964 până la absolvirea 
facultăţii în 1967 va fi profesoară de istorie şi ştiinţe sociale în şcolile medii nr.1 
şi nr. 14 din oraşul Umani. 

Imediat după absolvirea Facultăţii de istorie, obţinând calificarea Istoric, 
profesoară de istorie şi constituţie, în 1967 este înmatriculată la studii de doctorat la 
Universitatea de Stat din Moldova, catedra de istorie a PCUS, secţia frecvenţă 
redusă. Din mai multe considerente a fost nevoită să îmbine studiile de doctorat 
cu munca la grădiniţă, educatoare de copii pe lângă instituţia preşcolară specială 
nr. 818 din oraşul Chişinău între anii 1967-1970, apoi directoare a instituţiei 
respective până în anul 1971. 

A început activitatea conform calificării abia în 1971, când este angajată 
în funcţia de colaborator ştiinţific al Muzeului de istorie a Partidului Comunist 
al Moldovei, iar din august 1972 - colaborator ştiinţific inferior al secţiei de 
informatizare a ştiinţelor sociale a Academiei de Ştiinţe a RSSM. 

Colectivul în care activa a remarcat profesionalismul şi exigenţa dnei 
Mireniuc. În caracteristica elaborată de şeful secţiei Eugeniu Certan, se remarca 
activitatea de cercetare rezumată prin publicarea a 16 articole în presa 
republicană, 3 articole în culegeri ştiinţifice, activitatea în calitate de coordonator 
al grupului de lectori a societăţii „Znanie”.  

În anul 1973 a susţinut teza de doctor pe tema: "Activitatea organizaţiei 
moldoveneşti regionale pentru realizarea construcţiei culturale în RASSM (1924-
1940) (Deyatelinosti moldavscoi oblastnoi partiinoi organizatii po osuşcestvlenyu 
culiturnogo stroitelistva v MASSR)". La 21 decembrie 1973 i-a fost decernată 
diploma de doctor în istorie. 

La Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” dna Valentina 
Mireniuc începe activitatea didactică şi de cercetare în anul 1974. În primii ani 
este lector superior al catedrei de istoria PCUS. La şedinţa din 30 august 1974 al 
Consiliului ştiinţific al instituţiei, cu 20 voturi "pro" şi un singur vot "contra", 
este aleasă lector superior la catedra istoria PCUS şi comunismul ştiinţific 
pentru un termen de 5 ani.  

În prezent, în condiţiile democraţiei, persistă tendinţa de a aprecia doar 
negativ activitatea unor astfel de catedre şi pe bună dreptate criticile sunt 
justificate. Însă în cadrul acestora au activat personalităţi, care au promovat cu 
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onestitate şi talent meseria de profesor, nu de ideolog, propagandist, dar cea 
de profesor. Chiar dacă a activat în cadrul acestei catedre 16 ani, dna Mireniuc 
nu a fost o privilegiată, a urmat cu tenacitate, cu mult efort toate etapele 
carierei didactice.  

La 20 septembrie 1977 are loc divizarea catedrei, dna Mireniuc îşi continuă 
activitatea la catedra de istoria PCUS. În anul 1979 expiră termenul funcţiei de lector 
superior. Conform Regulamentului despre ocuparea posturilor în instituţiile de 
învăţământ superior, la şedinţa catedrei are loc prezentarea raportului despre 
activitatea ştiinţifico-metodică, de cercetare ştiinţifică şi educativă pentru perioada 
1974-1979. Colegii de catedră, care au vorbit pe marginea raportului, au remarcat 
atât realizările, cât şi calităţile personale ale dnei Mireniuc. Şi-au expus opiniile 
şeful catedrei M. Rotaru, colegii Gheorghe Nantoi, Vladimir Barbulat. Toţi au dat 
o apreciere înaltă muncii dnei V. Mireniuc şi au recomandat Consiliului ştiinţific 
realegerea Dnei Mireniuc în funcţia de lector superior al catedrei istoria PCUS 
pentru următorul termen. Recomandarea catedrei a fost susţinută în şedinţa din 
24 octombrie 1979 a Consiliului ştiinţific al Institutului, la care au votat "pro" - 24 
membri, contra - 1 membru.  

La 1 decembrie 1982 catedra decide recomandarea candidaturii dnei 
Mireniuc pentru funcţia de conferenţiar interimar. V. Barbulat, M. Calinionoc, M. 
Garaz şi alţi vorbitori la şedinţă au apreciat activitatea dnei Mireniuc. Au indicat 
atitudinea conştiincioasă faţă de executarea obligaţiilor, au remarcat exigenţa faţă 
de sine şi studenţi, nivelul înalt metodic şi ştiinţifico-teoretic al activităţilor. 

În caracteristica eliberată în data de 11 ianuarie 1983 pentru promovarea în 
funcţie de conferenţiar interimar, se subliniază calităţile de profesor experimentat, 
care îmbină cu succes metodele active cu cele interactive, acordă multă atenţie 
muncii individuale a studenţilor, are 23 publicaţii, este conducătorul şcolii tânărului 
lector. Caracteristica este semnată de Rectorul Instituţiei Ion Borşevici, secretarul 
biroului de partid M. Surovţeva, preşedintele comitetului sindical Gh. Dănilă. 

La 27 ianuarie 1983, în şedinţa Consiliului ştiinţific al Institutului, este aleasă 
unanim conferenţiar interimar, obţinând 25 voturi "pro". Un an mai târziu, la 2 
martie 1984, în cadrul şedinţei catedrei de istoria PCUS este recomandară pentru 
conferirea titlului de conferenţiar. Colegii de catedră, care s-au expus asupra 
candidaturii dnei Mireniuc, au remarcat firea principială, exigenţa faţă de sine şi 
studenţi, priceperea cu care aplică metodele didactice şi mijloacele tehnice în 
activităţile de predare. Candidatura dnei Mireniuc a fost susţinută la 26 aprilie 1984 
în şedinţa Consiliului Institutului, la care primeşte 24 voturi "pro". 

La 24 octombrie 1984 i se conferă titlul de conferenţiar al catedrei istoria 
PCUS. Caracteristica eliberată de secretarul biroului de partid al Institutului       
M. Kalineonoc conţine aprecieri înalte: profesoară talentată, perfecţionează 
metodele de predare, coordonează activitatea clubului prieteniei internaţionale, se 
bucură de autoritate în rândul profesorilor şi studenţilor. 
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În perioada 16 septembrie - 16 decembrie 1984 dna Valentina Mireniuc 
realizează o stagiere la Institutul de istorie a partidului pe lângă Comitetul Central 
al PC al Moldovei. 

La 7 decembrie 1990, în legătură cu lichidarea catedrei de istorie politică, dna 
Mireniuc este angajată conferenţiar la catedra istoria culturii universale şi naţionale 
până la sfârşitul anului de studii 1990-1991. Introducerea cursului de istorie a 
culturii universale şi naţionale în Planurile de studii ale specialităţilor Institutului au 
determinat-o să realizeze un stagiu de recalificare în acest domeniu.  

Trecerea de la predarea cursului de istoria partidului la prezentarea cursului 
de istorie a culturii universale şi naţionale a reprezentat un moment decisiv în 
cariera didactică a dnei Mireniuc. Deşi târziu, după o perioadă de 16 ani, a reuşit 
totuşi să predea cursul la care a visat tot timpul - istoria culturii. În perioada 15 
noiembrie 1990 - 1 februarie 1991, în cadrul Institutului de calificare a profesorilor 
de ştiinţe sociale pe lângă Universitatea din Kiev, realizează un stagiu complet 
pentru specialitatea Istoria şi teoria culturii universale. 

La 24 mai 1993 cursul Istoria culturii universale şi naţionale, cu acordul 
profesorilor, se transferă la catedra etnografie şi istoria culturii a Facultăţii de 
istorie şi etnopedagogie. Începând cu data de 1 iulie 1993 cursul de istoria 
culturii la Facultatea de istorie şi la Facultăţile neistorice ale Univeristăţii sunt 
gestionate de catedra de etnografie şi istoria culturii. În perioada 1993-1998 
dna V. Mireniuc a prezentat cursul respectiv studenţilor din grupele cu 
predare în limba rusă la facultăţile de pedagogie şi psihologie.  

 

 
 

V. Mireniuc alături de colegii de la catedra de etnologie şi geografie (de la 
stânga la dreapta): V. Ursu, J. Nastas, Eu. Şveţ, V. Samoilenco, V. Mihăilă,  

S. Iordan, M. Vetrilă, L. Pogolşa, Gh. Niculiţă, V.Mireniuc, S. Matei.  
2007. Foto I. Topală. 

Conferenţiarul universitar V. Mireniuc a continuat activitatea la catedra de 
etnologie şi geografie, prezentând mai multe cursuri studenţilor de la facultăţile 
de istorie, filologie, pedagogie. Dintre acestea menţionăm: Mitologie, Probleme 
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ale culturii antice, Probleme ale culturii Epocii Renaşterii, Cultura perioadei 
moderne, Curente şi stiluri artistice, Istoria culturii europene, Civlizaţie 
europeană, Metodologia educaţiei. A coordonat practica pedagogică a studenţilor 
în instituţiile de învăţământ preuniversitar, a dirijat procesul de elaborare şi 
susţinere a tezelor de licenţă.  

În anul 2000, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, Administraţia 
Universităţii a recomandat Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii 
Moldova menţionarea dnei Mireniuc cu Diploma de Onoare a Ministerului. În 
referinţa asupra activităţii didactico-metodice se constată că pe toată perioada de 
activitate pe tărâm pedagogic, dna V. Mireniuc s-a manifestat ca o profesoară 
deosebită, o talentată îndrumătoare a studenţilor în cadrul stagiilor de practică 
pedagogică, o exigentă şi competentă conducătoare a tezelor de licenţă a 
studenţilor. Cunoaşte temeinic specificul muncii în şcoala superioară, acordă 
ajutor metodic tinerilor profesori, colaborează cu profesorii din învăţământul 
preuniversitar. 

La 30 iunie 2015, după o perioadă de 42 de ani de muncă didactică, dna 
Mireniuc se retrage din activitatea Universităţii. Pentru întreaga activitate 
didactică, metodică, de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Pedagogice 
de Stat ”Ion Creangă” dnei Valentina Mireniuc i s-a decernat titlul Onorific 
”Professor Emeritus”. 

 

 
 

Rectorul Universităţii, dl N. Chicuş, înmânează dnei V. Mireniuc Diploma de 
„Professor Emeritus”, mai 2015. Foto din arhiva Catedrei geografie şi 

patrimoniu cultural. 
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LARISA MOGOREANU – 
PEDAGOG DE O ÎNALTĂ CULTURĂ PROFESIONALĂ 

 

  
Angela LISNIC 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The subject of the study is dedicated to Mrs. Larisa Mogoreanu, a graduate 
and a teacher of the Faculty of History and Geography, who all the lifetime activity 
was related only to this faculty. Person, for whom the faculty was the whole 
universe, and to whom he was educated until the end of his life. Persons with a 
special scholarship and modesty recognized by all, responsible until the last breath. 

Keywords: academic career, teacher 

 
Preliminării 

Supuse, de multe ori, criticii, biografiile, ca gen istoric, rămân a atrage 
atenţia cercetătorilor, cu scopul de a demonstra contribuţia personalităţilor 
pentru omenire şi pentru istorie. Dintotdeauna, munca învăţătorului a fost 
preţioasă, prin aceea că formează omul însuşi, realizează legătura în timp şi 
este o verigă în lanţul generaţiilor, fapt ce merită a fi evidenţiat şi, chiar mai 
mult, de a fi pus în discuţie. Cariera cadrelor academice este un subiect, şi nou, 
şi vechi, în cercetarea ştiinţifică. Necesitatea examinării lui este condiţionată de 
definirea locului şi importanţei cadrelor didactice în educarea noilor generaţii.  

Din şirul personalităţilor, care, prin activitatea şi eforturile sale intelectuale, 
au contribuit la construcţia istorică contemporană, regăsim şi biografia cadrelor 
didactice. Trebuie să recunoaştem că anume aceste cadre, prin instruirea şi 
activitatea sa, au contribuit la edificarea şi formarea unor noi generaţii de tineri 
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pentru stat şi pentru posteritate. Una din aceste personalităţi este Mogoreanu 
Larisa, cadru didactic universitar al Facultăţii de istorie şi etnopedagogie a 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. 

 
Referinţe biografice 

Dascăl de aleasă vocaţie pedagogică, 
desfăşurând o intensă activitate didactică dedicată 
învăţământului superior, formării tinerei generaţii, 
cunoaşterii valorilor culturale universale şi 
naţionale, lectorul superior Mogoreanu Larisa s-a 
născut pe data de 18 octombrie 1958 în oraşul 
Chişinău, într-o familie de muncitori283. 

Tatăl – Poian Sergiu Savelii, anul naşterii 1932, 
de origine rus, membru al PCUS, a fost mecanic la 
fabrica de confecţii „Ionel”, din or. Chişinău. Mama – 
Poian Eugenia Gheorghe, anul naşterii 1934, 
moldoveancă, a fost cusătoreasă. Fratele, Poian 
Alexandru, anul naşterii 1961. Soţul, Mogoreanu 
Constantin, anul naşterii 1958, este absolvent al 
Institutul Politehnic din Chişinău, facultatea de 
arhitectură. A avut doi fii – Mogoreanu Vitalii, anul 
naşterii – 1979, care a absolvit Facutatea de 
informatică a Universităţii Tehnice din or. Chişinău 
şi Mogoreanu Sergiu, 1991, absolvent al Facultăţii de 
matematică a Universităţii de Stat din Chişinău284.    

Larisa Mogoreanu îşi începe studiile 
primare în 1968 în cadrul şcolii medii republicane de arte plastice din or. 
Chişinău, pe care le finisează în anul 1976285. Apoi este angajată în calitate de 
operator al secţiei matematice a centrului de calcul din oraşul Chişinău, unde 
activează pe parcursul unui an. În anul 1977 depune actele la Institutul 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, la Facultatea de istorie şi 
pedagogie, susţine cu succes examenele de admitere şi este înmatriculată în 
anul I286. 

 
Calea de formare profesională 

Începând cu anul 1977, toată viaţa Larisei Mogoreanu a fost legată de 
Facultatea de istorie şi pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 
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 Arhiva Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înr. 5PS, un. de păs. nr. 

1370, p. 2. 
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 Ibidem. 
285

 Ibidem. 
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 Ibidem. 

Foto din dosarul personal 
păstrat în Arhiva 

Universităţii Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă”, 

fond 1, nr. de înregistrare 
5PS, unitatea de păstrare 

nr.1370 
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Creangă” din Chişinău. Pe parcursul tuturor anilor de studii a fost menţionată 
ca o studentă de o înaltă erudiţie şi de creativitate înnăscută.  

Absolveşte facultatea cu menţiune în iunie 1982287. Din 12 octombrie 1982 
şi până în octombrie 2010 a lucrat în cadrul facultăţii288. 

 

 
 

Diplomă cu menţiune, din dosarul personal  

 
Din decembrie 1988 până în decembrie 1991, Larisa Mogoreanu îşi continuă 

studiile la aspirantura cu destinaţie specială, în cadrul Universităţii de Stat        
„V.I. Lenin” din or Chişinău, pe care le absolveşte în 1991 şi se reîntoarce în 
calitate de lector la catedra de istorie modernă şi contemporană.  

În pregătirea profesională şi dezvoltarea academică un rol aparte l-au avut 
stagiile şi trainingurile la care a participat. În perioada 17-19 iunie 2004 a participat 
la cursurile de perfecţionare „Strategii de evaluare în învăţământul superior”, oferite 
de Centrul Educaţional ProDIDACTICA. Urmează stagiul „Elaborarea 
programelor analitice” (28 septembrie – 2 octombrie 2004). În perioada 30 martie – 
3 aprilie 2006 a fost antrenată în trainingul internaţional pe problemele strategiilor 
de predare, în oraşul Kiev. Iar între 4 – 13 februarie 2008 a avut un stagiu de scurtă 
durată la Universitatea de Sociologie din Federaţia Rusă, Facultatea 
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managementul social. Durata mică, dar prodigioasă a acestui stagiu, i-a permis să 
se familiarizeze cu planurile şi programele de studii de la facultate. Stagiul a 
urmărit perfecţionarea în domeniul metodicii predării disciplinelor sociale, de 
asemenea, participă la discuţii pe problemele şi căile de implementare a noilor 
tehnologii informaţionale, cu experţii în domeniul didacticii istoriei de la instituţia 
sus-numită. Cum afirma în raportul prezentat, domnia sa susţinea: „Doresc ca acest 
stagiu să-mi faciliteze şi să îmbunătăţească substanţial conţinutul cursurilor predate în 
următoarea mea etapă de activitate la facultatea natală‖289. Însă boala incurabilă nu i-a 
permis să îşi realizeze visurile şi aspiraţiile sale. 

 

 
 

1 septembrie  1980, Institutul Pedagogic „Ion Creangă”. 
Foto din arhiva Universităţii. 

 
Activitatea didactică 

Cariera pedagogică a Larisei Mogoreanu se desfăşoară în cadrul Facultăţii 
de istorie şi pedagogie a UPS „Ion Creangă‖. Îşi începe activitatea, iniţial, în 
funcţie de laborant superior la catedra istoria URSS290. Pe parcursul anilor 
avansează în cariera didactică, de la asistent universitar la lector şi, apoi, la lector 
superior291.  

În cei 26 de ani de activitate, L. Mogoreanu a atins performanţe mari 
profesionale recunoscute atât de colegi, dar, îndeosebi, de studenţi. În activitatea 
sa didactică a elaborat şi a prezentat un şir de cursuri de bază în domeniul 
istoriei culturii universale şi istoriei culturii naţionale, în didactica istoriei. De 
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asemenea, a elaborat şi a susţinut un şir de cursuri opţionale292 pe diverse 
probleme ale istoriei culturii şi didacticii istoriei.  

Un rezultat al acestor eforturi au fost tezele de licenţă, elaborate sub 
îndrumarea domniei sale, printre care putem numi: „Традиции декора 
византийских храмов в молдавской архитектуре"; „Формирование личности 
в эпохе Возрождения"; „Идеи просвещения в европейской культуре XVIII 
века"; „Барокко – ведущий стиль пластического искусства в XVIII веке"; 
„Становление и развитие русского профессионального драматического 
театра"; „Тоталитаризм и культура"; „Культура Бессарабии в межвоенный 
период"; „История молдавской кинематографии"; „История музеев на 
территории Молдавии”, teze înalt apreciate de comisia de stat293.   

Activitatea în domeniul didacticii s-a materializat prin teze de licenţă, 
printre care putem numi: „Дидактические игры как средство активизации 
познавательной деятельности на уроках истории"; „Наглядность в 
преподавание истории"; „Духовно-нравственное воспитание на уроках 
истории"; „Воспитание патриотизма на уроках истории и внеклассной 
работе по предмету" и др.294 Necesitatea implementări celor descrise, pentru 
studenţi, a fost demonstrată prin combinarea reuşită a calităţilor lectorului, a 
cunoştinţelor istorice şi artistice şi a erudiţiei generale a Larisei Mogoreanu. 
Cursurile domniei sale erau prezentate la Facultatea de istorie şi etnopedagogie, la 
Facultatea de pedagogie şi la Facultatea de formare continuă a profesorilor. Toate 
cursurile erau însoţite de material ilustrativ: diapozitive, diafilme, scheme, tabele, 
filme tematice şi programe computerizate, fiind recunoscute ca ore, în cadrul 
cărora studenţii primeau cunoştinţe teoretice şi practice profunde.  

Din anul 2002 până în 2009 dna Mogoreanu a coordonat practica 
pedagogică a studenţilor grupelor ruse a Facultăţii de istorie şi etnopedagogie şi a 
fost metodist la istorie pentru studenţii facultăţii de pedagogie. În aceste funcţii, 
domnia sa a elaborat mai multe indicaţii cu caracter didactico-metodic pentru 
studenţi295, fapt ce a permis ca studenţii să fie înalt apreciaţi în timpul practicilor 
pedagogice la liceele din oraşul Chişinău. Reuşita înaltă în pregătirea profesională 
a studenţilor este condiţionată şi de realizarea lecţiilor de laborator şi trainingurile 
desfăşurate în baza liceului teoretic „M. Koţiubinschi” din or. Chişinău. Mai mult 
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decât atât, graţie înaltei pregătiri profesionale, studenţii dirijaţi de profesoara L. 
Mogoreanu au fost invitaţi să lucreze la cele mai prestigioase licee din oraş296. 

Activitatea didactică a domniei sale ţinea şi de activitatea în calitate de 
curator de grupă, în postura căreia a organizat o mulţime de manifestări de 
ordin educaţional. Astfel, cu discipolii grupei, la care a fost conducător, a 
realizat excursii la mănăstirea Căpriana (2004-2005), la mănăstirea Ţipova 
(2003). Sistematic realiza excursii cu genericul „Istoria culturii de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea – începutul secolului XX”, care urmăreau cunoaşterea 
monumentelor istorice din oraşul Chişinău. 

 
Domeniile şi preocupările ştiinţifice şi performanţele de cercetător  
Un capitol în activitatea Larisei Mogoreanu l-a constituit activitatea 

ştiinţifică în cadrul laboratorului „Probleme de cercetare a istoriei în învăţământul 
superior”, în care a activat mai mult de 7 ani de zile. În calitate de cercetător, a 
lucrat asupra problemei „Identitatea socială şi etnică în artele plastice din RSSM (1945 
– 1990)‖297, preocupări, care s-au materializat printr-un şir de publicaţii. Unul 
din ele ţinea de starea de lucruri în domeniul pregătirii cadrelor în artele 
plastice în anii '40-'50 ai sec. XX în RSSM298.  

Rezultatele examinării ariei istoriografice de concepere şi de interpretare 
a fenomenelor istorice din secolul XX au fost prezente în mai multe comunicări şi 
articole, în care au fost puse în evidenţă principiile teoretice ce se pot aplica în 
studiul culturii, în general. Acest subiect a fost abordat în studiul „Rolul teoriei 
civilizaţionale în dezvoltarea culturii spirituale a profesorilor de istorie‖299. Tot sub 
aspect teoretic a fost şi comunicarea „Культурологическая подготовка будущего 
учителя истории как фактор гражданского воспитания", care a fost prezentată la 
conferinţa ştiinţifică republicană din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu 
genericul „Гражданское воспитание и демократическое общество"300. Cum 
susţinea cercetătoarea, această pregătire era menită de a îmbina armonios 
cunoştinţele speciale şi cele umaniste, acestea, din urmă, să condiţioneze formarea 
unei etici profesionale şi a unei moralităţi, ca formă de conduită a viitorului 
pedagog ca formator de modele de comportament social.  

Un alt aspect al cercetărilor realizate în perioada analizată a fost dedicat 
procesului educaţional, în care cercetările istorice ş-au găsit oglindire într-un set 
de acţiuni, venite să acopere necesităţile de instruire universitară. Sub acest unghi 
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de vedere pot fi apreciate programele analitice a L. Mogoreanu. Ca rezultat al 
cercetărilor efectuate a fost elaborată programa analitică la cursul opţional 
„Oficialul şi neoficialul în artele plastice din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească"301. 

 
Recunoaştere naţională şi internaţională. Premii şi distincţii 

Cu prilejul jubileului de 50 de ani, candidatura dnei Larisa Mogoreanu a 
fost înaintată pentru conferirea medaliei „Alexei Mateevici302. 

 
În loc de epilog 

 
 

Una din ultimele fotografii, alături de colegele de facultate.  
Chişinău, 28 aprilie 2009. Foto din arhiva Facultăţii. 

 
Larisa Mogoreanu a rămas în inimile discipolilor ca una din cele mai 

modeste profesoare, care, prin onestitatea şi abnegaţia sa, a demonstrat 
impresionante cunoştinţe şi competenţe pedagogice. Prelegerile sale, de rând cu 
lecţiile de viaţă pe care le-a dat discipolilor, au fost un model veritabil al agentului 
schimbării. Din această perspectivă, pregătea studenţii pentru integrare în viaţa 
culturală şi socială. Activitatea didactică şi educaţională era centrată pe valori, 
atitudini şi motivaţie, cultivarea independenţei, responsabilităţii, flexibilităţii etc. 
Nu în ultimul rând, Larisa Mogoreanu îi îndemna pe studenţi să se implice în 
luarea deciziilor la diferite nivele, precum şi în procesul complex, dificil, de 
inserţie profesională şi socială corespunzătoare noilor condiţii. 
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CONFERENŢIARUL UNIVERSITAR JENI NASTAS  

 

 
Valentina URSU,  

Veronica MELINTE 
  

 
 

ABSTRACT 
 

Mr. Jeni Nastas is a well-known teacher in our country. Dedicating her 
entire career to working with young people managed to make herself a true 
mentor for students and teachers. Throughout his activity at the University 
Pedagogy d'éthat „Ion Creanga‖ of Chisinau, as well as in other educational 
institutions, J. Nastas has prepared an impressive number of disciples who, with 
dedication, continue to work in our country and abroad. 

Keywords: professional training, chair, pedagogy, ethnography, management 
 
Jeni Nastas s-a născut la 7 octombrie 1957, în s. Văleni, raionul Vulcăneşti, în 

familia lui Serafim şi Ecaterina Nastas, o familie de buni gospodari de prin părţile 
locului. Studiile medii le primeşte la şcoala din localitatea de baştină. În anul 
1974 devine student la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău, specialitatea istorie şi pedagogie, pe care o absolveşte în anul 1979303.  

Îşi începe activitatea profesională în calitate de profesor de istorie şi 
inspector pentru problemele minorilor în sec. Buiucani din or. Chişinău. În 
anul 1986 este angajat în calitate de laborant superior la catedra de teorie şi 
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metodică a muncii educative (şef catedră, Nicolae Ciornomaz), catedră ce a 
activat în cadrul Facultăţii de istorie şi pedagogie a Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă”, dar care prezenta cursuri studenţilor de la toate facultăţile. La 
catedră colaborează cu Nicolae Ciornomaz, Eudochia Şveţ, Aurelia Pospai, Ala 
Bondarenco, Leonida Coşciug, Liudmila Rogalencova, Lilia Bineova, Valentina 
Ursu, Valentina Samoilenco, Lilia Pogolşa, Ala Nauc, Anna Bolucencova etc304. 

Înzestrat cu aptitudini deosebite, Jeni Nastas a hotărât să îmbrăţişeze 
profesia de pedagog, rămânându-i devotat acesteia toată viaţa. Din primii ani de 
activitate didactică s-a manifestat ca un profesor energic, insistent, binevoitor. 

Interesul pe care l-a manifestat pentru procesul educaţional l-a făcut să-şi 
continue studiile la aspirantura Academiei de Ştiinţe Pedagogice din Moscova, 
preocupându-se de cercetarea problemei „Umanizarea relaţilor profesor-elev în 
procesul instructiv-educativ" (conducător ştiinţific B. Vulfov). După finisarea 
studiilor, în anul 1992, şi susţinerea cu succes a tezei de candidat (doctor) în 
ştiinţe pedagogice, revine la Alma Mater. 

Procesele de trezire a conştiinţei naţionale şi a interesului faţă de istoria, 
obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru au avut ca urmare crearea catedrei de 
etnopedagogie şi educaţie, la care dl J. Nastas este desemnat, iniţial, în calitate de  
lector, ulterior – lector superior şi conferenţiar universitar. În anul 1994 este numit 
în funcţia de şef al acestei catedre, iar în anul 1995 este ales, prin concurs, în 
funcţia de şef al catedrei de etnografie şi istoria culturii, ulterior redenumită în 
catedra de etnologie şi geografie, funcţie pe care a deţinut-o până în anul 2006. 

 

 
 

Jeni Nastas, şeful catedrei de etnografie şi istoria culturii, 
 împreună cu colegii de catedră, 2005. Foto I. Topală. 
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Dl Nastas a elaborat programe analitice, materiale didactice la numeroase 
discipline cuprinse în pregătirea studenţilor, la mai multe programe de la 
Ciclul I – Licenţă: „Istorie şi etnografie”, „Istorie şi istoria culturii”, 
„Etnologie”, „Istorie şi educaţie moral-spirituală”, „Istorie şi limbă engleză”, 
„Istorie şi educaţie civică”, „Istorie şi geografie”, „Geografie şi istorie”, 
„Educaţie civică şi istorie” etc. Prezintă cursurile „Etnologia continentelor”, 
„Istoria gândirii etnologice”, „Metodologia educaţiei”, „Democraţie: teorie şi 
practică”, „Conflictologie”, „Geografia conflictelor”, „Conflictele politice”,  
„Orientarea şcolară şi ghidarea în carieră a elevilor”, „Managementul grupului 
şcolar” etc.  Elaborează şi realizează cursuri la programele „Patrimoniu istoric 
şi turism cultural", „Didactica Educaţiei civice", „Didactica disciplinelor 
istorice", de la Ciclul II – Master. Sprijină eforturile catedrei în desfăşurarea 
stagiilor de formare continuă şi de recalificare a profesorilor de Educaţie civică. 

Pe tot parcursul perioadei de activitate pedagogică este antrenat în 
procesul de valorificare a diverselor aspecte ale culturii materiale şi spirituale 
ale poporului nostru. Este participant la mai multe întruniri, conferinţe, mese 
rotunde, dezbateri în probleme de educaţie, obiceiuri şi tradiţii populare.  

Trebuie menţionate calităţile dlui J. Nastas de bun organizator, care s-au 
manifestat în multe acţiuni culturale şi educaţionale, desfăşurate de catedra de 
etnologie şi geografie în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi în 
afara ei.  

 

 
 

Sărbătoarea Sarmalelor şi Plăcintelor, ediţia a V-a, Chişinău, 2007.  
Foto I. Topală. 

 
Dintre acestea remarcăm: organizarea a IX ediţii a Sărbătorii Sarmalelor şi 

Plăcintelor, ce s-a bucurat de o largă popularitate printre studenţii întregii 
Universităţi, cunoscută şi în toată republica.  
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Sărbătoarea Sarmalelor şi Plăcintelor, ediţia a VIII-a, Chişinău, 2010.  
Foto I. Topală. 

 

 
 

Interviu pentru mass-media. Chişinău, 2010. Foto I. Topală 

 
A participat activ în organizarea şezătorilor „În seara Sf. Andrei”, a 

sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou „Să-trăiţi, să-înfloriţi”, a Balului Bobocilor, 
a concursului „Tinereţe, vise, cutezanţă", a conferinţei ştiinţifice internaţionale 
„Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III" etc.305  

A susţinut iniţiativa studenţilor şi profesorilor, participând la Concursurile 
naţionale dedicate sărbătorilor de iarnă, obiceiurilor de nuntă etc. 
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Laureaţi ai Festivalului Naţional „Obiceiurile de nuntă", anul 2008, Chişinău.  
În centru: Lidia Bejenaru, „Bunica bate toba”, cu nepotul Valentin şi soţul - Dorică 

Bejenaru din Văleni. Foto din arhiva dlui J. Nastas. 

 
A dirijat procesul de elaborare şi susţinere a numeroase teze de licenţă şi 

master. Unul din subiectele cercetate împreună cu studenţii a fost istoria 
localităţilor Republicii Moldova. Dintre acestea prezintă interes lucrările elaborare 
sub îndrumarea dlui J. Nastas de către: Seinic Valeriu, „Istoria localităţii Lipcani"; 
Vetrilă Mariana, „Istoria Satului Ghiduleni, Orhei"; Juncă Viorica, „Satul Răciula şi 
specificul sărbătorilor de iarnă"; Moroşanu Aliona, „Satul Cubolta. Istorie şi 
personalităţi"; Creciun Aliona, „Crihana Veche. Istorie şi etnografie"; Zgureanu 
Ecaterina, „Istoria satului Bieşti"; Moroşan Vitalie, „Satul Cubolta. Trilogia vieţii"; 
Buga Adriana, „Corneşti – file din istorie"; Mîndrescu Diana, „Istoria localităţii 
Cojuşna"; Begu Elena, „Istoria satului Truşeni"; Sochircă Simona, „Istoria satului 
Rădulenii Vechi"; Gorodeţchi Alina, „Istoria satului Caracuşenii Vechi"; Moraru 
Alina, „Istoria satului Mîndîc"; Frimu Lilia, „Istoria satului Zubreşti"; Moşneguţu 
Vlad, „Istoria satului Prăjila"; Sîrbu Olga, „Istoria localităţii Secăreni"; Garabajiu 
Ana, „Istoria localităţii Gheltovo, r-nul Orhei"; Surdu Ion, „Istoria satului Şerpeni"; 
Chihai Elena, „Istoria satului Capaclia"; Corniţel Inga, „Satul Volintiri – file de 
istorie"; Petcu Nadejda, „Istoria satului Hârtopul Mic"; Spinei Lilia, „Istoria 
localităţii Călăraşi"; Carablut Dumitru, „Istoria localităţii Crocmaz"; Însurăţelu 
Zina, „File din istoria localităţii Măcăreşti" etc.306  

Un alt subiect, cercetat cu multă grijă de către licenţiaţii dlui J. Nastas, a fost 
obiceiurile şi tradiţiile populare româneşti şi ale altor popoare. Remarcăm câteva 
teze susţinute cu succes în Comisiile de Stat, de către studenţii de la speciatăţile 
Istorie şi etnografie, Etnologie, Istorie şi educaţie civică etc.: Stempovschi Tatiana, 
„Tendinţe de evoluţie a obiceiurilor agrare"; Ţăranu Mihai, „Obiceiuri privind 
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pâinea şi grâul la români"; Ciupac Diana, „Aspecte din medicina tradiţională 
românească"; Baroncea Lucia, „Amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc 
tradiţional de locuit la români"; Matei Svetlana, „Broderiile naţionale 
moldoveneşti"; Bogaţchi Marina, „Viaţa familială la japonezi"; Ciloci Aliona, 
„Mode şi veşminte din trecut"; Bordeniuc Diana, "Meşteşugurile populare, factor 
de menţinere a continuităţii şi imaginei etnice prin prisma olăritului"; Mura 
Marina, „Structura nunţii tradiţionale din Basarabia (sf. sec. al XIX-lea – mijl. sec. 
al XX-lea)"; Calistru Diana, „Descântecul în spaţiul românesc, aspecte istorice şi 
teoretico-conceptuale" etc.307 

 

 
 

J. Nastas în componenţa Comisiei de Stat pentru susţinerea tezelor de licenţă 
la programul „Etnologie", 2014. Foto din arhiva Catedrei. 

 
Bucură succesele obţinute de absolvenţii programelor de studii „Educaţia 

civică" şi „Educaţie civică şi Istorie", care au fost îndrumaţi de către conferenţarul 
universitar J. Nastas. Iată câteva din ele: Palamarciuc Alexandru, „Istoria 
conflictelor şi metodologia soluţionării lor"; Obreja Veronica, „Probleme globale 
ale umanităţii: SIDA, trafic de fiinţe umane şi probleme ecologice"; Pozdneacov 
Veronica, „Rolul educaţiei civice în dezvoltarea competenţelor de comunicare la 
elevi"; Vrâncean Gheorghe, „Evoluţia democraţiei în Republica Moldova (1989-
2014)"; Arvat Vladimir, „Factorii psihopedagogici ai conflictelor la preadolescenţi 
(Studiu de caz s. Voroteţ, r-nul Orhei)"; Zâmbreanu Irina, „Educaţia valorilor 
general-umane la elevii treptei gimnaziale prin prisma sărbătorilor de iarnă"; 
Samohvalova Eleonora, „Abuzul şi violenţa în şcoală. Studiul de caz: Liceul 
Teoretic Larga, Briceni"; Stajilova Alexandra, „Formarea competenţelor pentru 
prevenirea traficului de fiinţe umane. Studiu de caz: Liceul Teoretic „Minerva" or. 
Chişinău, treapta gimnazială, disciplina Educaţia civică"308. 
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J. Nastas împreună cu colegii în şedinţa catedrei de etnologie 
şi geografie, 2010. Foto I. Topală. 

 
O filă nouă în activitatea pedagogică şi de cercetare a dlui J. Nastas o 

reprezintă dirijarea tezelor de master de la programele „Patrimoniu istoric şi turism 
cultural", „Didactica Educaţiei civice", „Didactica disciplinelor istorice". Comisiile de Stat 
au remarcat tezele susţinute de: Pintilii Ecaterina, „Patrimoniul natural şi cultural al 
localităţii Văleni"; Şahrai Valentina, „Politica sovietică împotriva edificiilor de cult. 
Studiu de caz: Lăcaşe de cult din raionul Călăraşi"; Verstivschi Alexandru, „Politica 
sovietică împotriva monumentelor de artă religioasă. Studiu de caz: Lăcaşe de cult 
din raionul Străşeni (1940-1989)"; Mostovoi Ecaterina, „Turismul vinicol în 
Republica Moldova. Studiu de caz: S.A. Mileştii Mici"; Tertea Ion, „Turismul vinicol 
al Republicii Moldova. Studiu de caz: S.A. Cricova"; Tataru Aliona, „Monumente 
funerare militare – element al patrimoniului cultural. Studiu de caz: cimitire 
militare româneşti din Republica Moldova"; Chitic Ana, „Dezvoltarea competenţei 
de comunicare în soluţionarea conflictelor în cadrul orelor de Educaţie civică"; 
Demian Nadejda, „Formarea cetăţeniei active în contextul învăţării centrate pe elev 
în cadrul orelor de Educaţie civică"; Vacari Galina, „Pregătirea pentru viaţa de 
familie – un deziderat al orei de Educaţie civică" etc309. 

Competenţele profesionale ale dlui J. Nastas sunt valorificate în cadrul 
stagiilor de practică pedagogică, conducerii grupurilor academice în calitate de 
tutore. În perioada activităţii sale a colaborat cu instituţiile preuniversitare din 
republică. A fost preşedinte al Comisiilor pentru examenele de absolvire la 
Colegiul Pedagogic din Călăraşi, preşedinte al centrelor pentru examenele de 
BAC. Activitatea în aceste Comisii fiind apreciată înalt, profesionalismul, 
exigenţa fiind calităţile remarcate de colectivele în care a activat.  

                                                           
309

  Ibidem. 
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J. Nastas - secretar responsabil la Comisia de admitere la UPS „Ion Creangă" 
împreună cu V. Cuşcă şi An. Scoarţă. Chişinău, 2000.  

Foto din arhiva personală a dlui J. Nastas. 

 

Un capitol aparte în activitatea conferenţiarului J. Nastas reprezintă 
contribuţia activă la viaţa sportivă a Universităţii. Din 1992 până în prezent dl 
Nastas este membru al echipelor sportive de volei şi baschet care reprezintă 
Universitatea la Spartachiadele interuniversitare, ocupând locuri de frunte. 

Dl J. Nastas îndeplineşte cu multă dăruire 
atribuţiile de Preşedinte al Comitetului Sindical al 
Facultăţii, Preşedinte al Consiliului de Etică al 
Universităţii, membru al Consiliului Facultăţii şi 
Senatului Universităţii etc. Este membru al Seminarului 
Ştiinţific de Profil 612.01 Etnologie din cadrul Institutului 
Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, participând la examinarea mai multor teze de 
doctor. În perioada 2016-2017 a fost Preşedinte al 
Comisiei pentru Examenul de licenţă şi Preşedinte al 
Comisiei pentru susţinerea tezelor de master la 

specialitatea Turism a Universităţii Agrare din Moldova. 
Conferenţiarul J. Nastas este o persoană care 

păstreză strânse legăturile cu satul de baştină - 
Văleni. A iniţiat o amplă cercetare a istoriei localităţii şi 
a reuşit să publice unele materiale importante 

acumulate în urma expediţiilor etnografice de teren, cât şi valorificării 
documentelor de arhivă. Este membru al cenaclului Gh. Vodă. A fost declarat 
”Cetăţean de onoare a localităţii Văleni” şi a primit scrisoare de gratitudine pentru 

Palmaresul victoriilor 
sportive ale dlui J. Nastas. 
Foto din arhiva personală 

a dlui J. Nastas. 



192 

 

susţinerea vieţii socio-culturale, colaborare în rezolvarea problemelor de 
interes comun şi angajament civic. 

 

 
 

Pe parcursul întregii activităţi didactice, dl J. Nastas a pregătit un număr 
impresionant de discipoli, care, cu râvnă şi dăruire, îşi continuă activitatea 
pedagogică în republică şi peste hotarele ei.  
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GEORGETA OGORODNICOV – 
UN MODEL DE ERUDIŢIE ŞI ELEGANŢĂ 

 

 
Veronica MELINTE 

 

 
 

ABSTRACT 
 

 The distinguished lady and perfect teacher Georgeta Ogorodnicov is the 
personality who, regardless of circumstances and time, has contributed to the 
intellectual formation and modeling of the personality of those who were students, 
students, disciples or colleagues. The professional activity within the Pedagogical 
University covered the period 1984-1997, an important and difficult time, as 
difficult are all the transition periods. Important for ideological, social-political 
transformations, the achievement of democratic freedoms, the rebirth of national 
values and ideals, and so on. Difficult for economic crises, interethnic conflicts, 
separatism. 

Education has gone through important organizational, structural reforms. 
The Pedagogical University has been involved in the transformation, and the 
powerful, charismatic personalities have supported, promoted reforms were an 
example of civic position, consistency and professionalism. Mrs. Ogorodnikov is 
one of these personalities. 

Keywords: teacher, education, history, superior pedagogy 

 
Activitatea profesională a dnei Georgeta Ogorodnicov în cadrul 

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a cuprins perioada 1984-1997, o 
perioadă importantă, în acelaşi timp dificilă, cum dificile sunt toate perioadele de 
tranziţie. Importantă pentru transformările ideologice, social-politice, obţinerea 
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libertăţilor democratice, renaşterea valorilor şi idealurilor naţionale ş.a. Dificilă 
pentru crizele economice, conflicte interetnice, separatism. Învăţământul a trecut 
în această perioadă prin reforme structurale, organizatorice importante.  

Universitatea Pedagogică a fost cuprinsă în vâltoarea transformărilor, iar 
personalităţile puternice, carismatice au susţinut şi au promovat reformele, au fost 
un exemplu de poziţie civică, consecvenţă şi profesionalism. Dna Georgeta 
Ogorodnicov este una dintre aceste personalităţi. 

Georgeta Ogorodnicov s-a născut la 14 septembrie 1941 în satul Bezeda, 
raionul Briceni, într-o familie de intelectuali. Ambii părinţii au fost profesori 
şcolari: mama – profesoară de biologie, tata – profesor de limba şi literatura 
română. După absolvirea şcolii medii, în 1959, continuă studiile la Facultatea de 
istorie a Universităţii de Stat din Moldova. În 1964 a absolvit, cu menţiune, 
facultatea, obţinând calificarea istoric, profesor de istorie şi ştiinţe sociale. 

După absolvirea facultăţii, în 1964, a activat doi ani în funcţie de 
profesoară de istorie la şcoala medie din or. Lipcani. Din august 1966 până în 
septembrie 1971 a fost lector la catedra de istorie a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, la Institutul Agrar „M.V. Frunze” din Chişinău, actuala 
Universitate Agrară de Stat din Moldova. 

În septembrie 1971 este admisă la studii doctorale, la Facultatea de ştiinţe 
sociale a Universităţii de Stat „Mihail Lomonosov” din Moscova, pe atunci cea 
mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior în spaţiul sovietic. Tema tezei 
de doctorat a fost: "Conducerea de către partidul comunist al Moldovei a întrecerii 
socialiste în industrie în anii cincinalului al VIII-lea". (Руководство Коммунистической 
партии Молдавии социалистическим соревнованием в промышленности в годы 
восьмой пятилетки). Teza a fost susţinută în termen, în iunie 1975, iar la 30 
ianuarie 1976 i-a fost înmânată diploma de doctor în ştiinţe istorice.  

În perioada studiilor de doctorat, a publicat, la editura Universităţii de 
Stat din Moscova, un şir de articole, rezultatul cercetărilor ştiinţifice 
circumscrise temei de cercetare. În prezent aceste elaborări prezintă, mai mult, 
un interes istoriografic, în virtutea pierderii actualităţii subiectelor abordate.  

După susţinerea tezei de doctorat revine la Universitatea Agrară, unde 
activează din ianuarie 1975 până în septembrie 1984, în funcţie de lector 
superior, apoi conferenţiar interimar la catedra de istorie a PCUS. 

Ulterior, în perioada septembrie 1984 – ianuarie 1988 va conferenţia la 
catedra de istorie a PCUS a Universităţii de Stat „I.N. Ulianov” din oraşul 
Ceboksarî, Republica Autonomă Ciuvaşă. Caracteristica eliberată de Rectoratul 
Universităţii din Ceboksarî conţine aprecieri foarte înalte. Dna G. Ogorodnicov 
este menţionată ca fiind o profesoară talentată, onestă, lecţiile teoretice şi 
activităţile practice sunt realizate la un înalt nivel academic. În afara cursurilor, 
a exercitat funcţia de conducător al secţiei de educaţie moral-estetică a 
radioului şi televiziunii Universităţii Ciuvaşe. Pentru activitate prodigioasă i-
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au fost decernate Diplome de onoare a Facultăţii de ştiinţe sociale, Diploma de 
Onoare a Universităţii şi Diploma de Onoare a societăţii „Znanie”. 

În anul 1988 revine în Moldova şi începe cariera didactică la Institutul 
Pedagogic „Ion Creangă”, la catedra de istorie a PCUS. La 29 august 1988 a 
fost angajată la această catedră. 

La 23 martie 1988 solicită rectorului Ion Borşevici permisiunea de a 
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de conferenţiar la 
catedra de istorie a PCUS, cerere avizată pozitiv. La 30 iunie 1988 a fost 
recomandată, unanim, în calitate de conferenţiar al catedrei de istorie a PCUS, 
condusă de şeful catedrei M.F. Rotaru. La 29 august 1988 Consiliul ştiinţific al 
Institutului „Ion Creangă” a votat unanim alegerea în postul de conferenţiar 
universitar. 

Transformările social-politice, care au fost generate de restructurarea din 
1985, au impus revizuirea structurii şi conţinuturilor învăţământului superior din 
Moldova. Renaşterea valorilor naţionale a condiţionat revenirea la studierea 
cursurilor de istorie a culturii naţionale şi universale. La 15 octombrie 1990, G. 
Ogorodnicov solicită permisiunea de a participa la concursul pentru ocuparea 
postului vacant de conferenţiar al catedrei de istorie a culturii universale şi 
naţionale, care fusese atunci înfiinţată. Prin decizia din 25 octombrie 1990 a 
Comitetului de Stat al URSS pentru învăţământul public i se conferă titlul şi se 
eliberează atestatul de conferenţiar universitar DŢ nr. 032598.  

La 1 noiembrie 1990 catedra de istorie a PCUS a fost lichidată, iar 
profesorii catedrei au fost distribuiţi la catedra nou-formată – catedra istoria 
culturii universale şi naţionale. Din 1 noiembrie 1990 până la sfârşitul anului 1991, 
dna G. Ogorodnicov a activat la catedra istoria culturii universale şi naţionale. 

Iniţierea predării cursului de istorie a culturii necesita o pregătire temeinică, 
fapt conştientizat de conferenţiarul Georgeta Odorodnicov. În perioada 15 
noiembrie 1990 – 1 februarie 1991 realizează un stagiu de perfecţionare la 
Institutul de calificare de pe lângă Universitatea „T.G. Şevcenco” din Kiev, la 
specialitatea Istoria şi teoria culturii universale. Revenind la Universitatea 
Pedagogică, dna Ogorodnicov elaborează programa cursului de istorie a culturii 
universale şi devine titular al acestui curs fundamental.  

Predarea cursului de istorie şi teorie a culturii universale reprezintă dovada 
talentului, profesionalismului şi măiestriei pedagogice a dnei Ogorodnicov. 
Cunoştinţele temeinice, completate cu utilizarea metodelor şi mijloacelor didactice 
moderne, stilul didactic inconfundabil au contribuit la popularitatea cursului în 
rândul studenţilor Universităţii. 

În perioada 1991-1993 dna Ogorodnicov a activat în componenţa catedrei 
de ştiinţe social-economice. 

În anul 1992 Ministerul Educaţiei a aprobat o nouă specialitate – Istoria 
culturii - în cadrul Facultăţii de istorie şi etnopedagogie a Universităţii Pedagogice 
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de Stat „Ion Creangă”. Ordinul nr. 41 din 24.05.93 a modificat denumirea catedrei 
de etnopedagogie şi educaţie în catedra de etnografie şi istoria culturii.  

Administraţia Universităţii a decis, prin ordinul din 20 octombrie 1993, 
transferarea cursului universitar de istorie a culturii universale şi naţionale, de la 
catedra ştiinţe social-economice, la catedra de etnografie şi istoria culturii a 
Facultăţii de istorie şi etnopedagogie. Dna Ogorodnicov a elaborat, împreună 
cu titularii acestei catedre, Gheorghe Calmoi, Valentina Enachi, Valentina 
Mireniuc, concepţia şi planul de studii al specialităţii Istorie şi istoria culturii. În 
anul 1997 a avut loc absolvirea primei promoţii a specialităţii respective. În 
acelaşi an dna Ogorodnicov se retrage din activitatea didactică. 

 

 
 

G. Ogorodnicov alături de colegii de la catedra de etnologie şi geografie la 
Revelion - 1998 (de la stânga la dreapta): G. Ogorodnicov, J. Nastas, E. Şveţ,  

V. Enachi, I. Dulschi, V. Melinte. Foto din arhiva catedrei. 

 
Distinsa doamnă şi profesoară desăvârşită, Georgeta Ogorodnicov, este 

personalitatea care, indiferent de circumstanţe şi timp, a contribuit la formarea 
intelectuală şi modelarea personalităţii celor care au fost elevi, studenţi, 
discipoli sau colegi. Rămâne exemplu de Om, Personalitate, Măiestrie şi multă 
Eleganţă în toate.  

 
G. Ogorodnicov cu studenții și colegii la Facultatea de Istorie și Enopedagogie, 1997. 
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IURIE POPOVICI – INIŢIATOR ŞI PROMOTOR AL ACTIVITĂŢILOR  
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN RÂNDURILE STUDENŢILOR DE LA 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI PEDAGOGIE A UPS „ION CREANGĂ”310 

 

 
Alexandru FURTUNĂ  

Oleg LEVIŢKI  
 

 
 

ABSTRACT 
 

In the following, we will present some data on the scientific activity of 
IuriePopovici in the field of ethnography within the Academy of Sciences of MSSR, 
where he worked since 1967, being a university student, as well as to the didactic 
one, which begins in 1974, with the inclusion inthe instructive-educational field at 
the Faculty of History and Pedagogy of the IPS „Ion Creanga‖. 

Keywords: Iu. Popovici, biographical sketch, research, ethnography, 
Academy of Sciences of MSSR, Faculty of History and Pedagogy of IPS „Ion 
Creanga‖ 
 

Scurtă schiţă biografică 
Iurie Popovici s-a născut la 22 aprilie 1946 în orăşelul Solotvino, raionul 

Rahov, regiunea Transcarpatică a Ucrainei (Maramureş). În perioada anilor 
1953-1964 a învăţat la şcoala medie din orăşelul natal, după care, în anul 1964, 
se înscrie la Facultatea de istorie a Universităţii de Stat din Moldova, pe care o 
absolveşte în anul 1968. Din anul imediat următor – 1969 şi până în 1972, face 

                                                           
310

 Informaţiile au fost preluate din dosarele personale ale dlui Iu. Popovici, întocmite în cadrul 

Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă‖ şi Academia de Ştiinţe a RSSM. 
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aspirantura/doctorantura (cu frecvenţă redusă) în cadrul Academiei de Ştiinţe 
a RSSM, teza elaborată fiind susţinută la Moscova. Astfel, la 24 aprilie 1973, în 
baza hotărârii Consiliului Institutului de Etnografie al Academiei de Ştiinţe din 
URSS i se conferă titlul ştiinţific de candidat în ştiinţe istorice. Tema tezei a fost 
Зимний цикл молдавской календарной обрядности. 

Concomitent, în această perioadă, reuşeşte să îşi aranjeze viaţa şi pe plan 
personal, căsătorindu-se în 1970. Soţia – Nina, este specialist în domeniul 
economiei. La 14 noiembrie 1972, în frumoasa famile, se naşte primul copil – 
Radu, iar doi ani mai târziu, la 5 mai 1974 al doilea – Mircea. Destinul a făcut 
ca niciunul din copii să nu-i urmeze profesia: Radu s-a specializat în domeniul 
ingineriei mecanice auto, iar Mircea, în domeniul ocrotirii sănătăţii. 

 

 
 

Familia POPOVICI, decembrie 1976. Foto din arhiva familiei. 

 
Pe data de 2 octombrie 1978, la doar 32 de ani, se stinge din viaţă într-un 

accident rutier. 
 

Activitatea de muncă: 
-  16.10.1967 – laborant, laborant superior, Institutul de Istorie al Academiei de 

Ştiinţe a RSSM; 
-  05.04.1968 - 1969 – cercetător ştiinţific inferior, Institutul de Istorie al 

Academiei de Ştiinţe a RSSM; 
-  1969 – cercetător ştiinţific inferior, Secţia de Etnografie şi Studiul Artelor a 

Academiei de Ştiinţe a RSSM; 
-  13.02.1975 – 19.04.1977 – cercetător ştiinţific superior, Secţia de Etnografie şi 

Studiul Artelor a Academiei de Ştiinţe a RSSM; 
-  01.09.1974 – 2.10.1978 – lector superior, catedra istorie universală a 

Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. 
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Iu. Popovici în una din aulele studenţeşti. Chişinău, 1976. 
Foto din arhiva familiei. 

 

În februarie 1978 a fost recomandat pentru un stagiu ştiinţific, pe un 
termen de 10 luni, în Italia, unde, din păcate, nu a mai ajuns. 

 
Activitatea ştiinţifică şi didactică 

Activitatea ştiinţifică a dlui Iurie Popovici ţine de domeniul de cercetare în 
cadrul Academiei de Ştiinţe a RSSM, unde a activat încă din 1967, fiind student la 
universitate, iar cea didactică – de încadrarea în domeniul instructiv-educativ, la 
Facultatea de istorie şi pedagogie a UPS „Ion Creangă”, din anul 1974. 

În cadrul Academiei de Ştiinţe a RSSM, în calitate de angajat, atât al 
Institutului de Istorie, cât şi al Secţiei de Etnografie şi Studiul Artelor, a fost 
preocupat şi şi-a adus aportul la un şir de direcţii / teme de cercetare, printre 
care: 

- geneza şi evoluţia obiceiurilor calendaristice; 
- probleme de demografie istorică; 
- tradiţii şi contemporanietate etc. 
Anume diverse aspecte ale acestor domenii au şi constituit subiectele 

lucrărilor ştiinţifice, elaborate şi publicate, majoritatea în ţară şi peste hotare, a 
comunicărilor la întrunirile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi a 
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multiplelor articole de popularizare apărute în presa republicană. Menţionăm 
că a publicat câteva lucrări monografice (în calitate de autor sau coautor) şi 
circa 30 de articole ştiinţifice, în reviste şi culegeri (lista se anexează).  

În mare măsură, datorită activităţilor din cadrul 
instituţiilor academice, Iurie Popovici a avut 
posibilitatea să participe la mai multe expediţii 
etnografice, unele dintre acestea fiind organizate în 
colaborare cu Institutul de Etnografie al AŞ a URSS. 
Materialele colectate în teren, la sud – din regiunea 
Odesa şi la nord – din regiunea Cernăuţi, au stat la baza 
elaborărilor sale ştiinţifice, inclusiv, a tezei de doctor 
(candidat) în ştiinţe istorice. O parte din lucrări au fost 
publicate în comun cu cunoscuţi etnografi ca: V.S. 
Zelenciuc, L.D. Loscutova, M.V. Marunevici ş.a. 

La Facultatea de istorie şi pedagogie a IPS „Ion 
Creangă”, tânărul profesor, proaspăt doctor (candidat) 
în ştiinţe istorice, a debutat cu cursul, deloc nu simplu, 

Istoria evului mediu a ţărilor europene.  
Concomitent, Iurie Popovici continua să participe la expediţiile etnografice, 

doar că a antrenat în aceste activităţi şi câţiva studenţii. Mai mult, unii dintre ei 
au început să frecventeze şedinţele Societăţii ştiinţifice studenţeşti de la 
Universitatea de Stat „V.I. Lenin”, iar în timpul vacanţei erau incluşi în 
componenţa echipelor de cercetare etnografică, organizate de cercetătorii Secţiei 
de Etnografie şi Studiul Artelor (V.S. Zelenciuc, Gh.I. Spătaru ş.a.). 

 

 
 

Iu. Popovici împreună cu dr. Gh. Bîrcă la un subotnic comunist. 
Chişinău, 1977. Foto din arhiva familiei Popovici. 

După câteva campanii etnografice, Iurie Popovici a propus studenţilor L. 
Ciuntu, A. Furtună şi O. Leviţki să pregătească lucrări de licenţă (diplomă) în 
domeniul etnografiei. Respectiv, au fost stabilite temele: L. Ciuntu – Sărbătorile de 
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Florii; A. Furtună – Semnificaţia tipologică a obiceiurilor tradiţionale în legătură cu 
secerişul în Moldova; O. Leviţki – Obştea sătească în Moldova (dreptul de obicei), au fost 
întocmite planurile lucrărilor şi listele selective ale literaturii. De asemenea, Iurie 
Popovici a asigurat ca aceştia să aibă acces la biblioteca ştiinţifică a AŞ a RSSM şi 
la biblioteca republicană „N.C. Krupskaia” (secţia de carte rară). 

Unele compartimente ale lucrărilor elaborate au fost prezentate în calitate 
de comunicări la conferinţele ştiinţifice studenţeşti, inclusiv, din alte republici 
unionale. De exemplu, la propunerea dlui Iurie Popovici, Al. Furtună şi Ol. 
Leviţki au fost invitaţi la Conferinţa ştiinţifică studenţească unională, care avut 
loc la Universitatea din Kiev în anul 1977. 

 
Lista lucrări publicate/elaborate de Iu. Popovici 

1.  Новогодние товарищества на селе, în: «Культура» № 1, п. 13, 1971 (0,3 а.л.). 
2.  Пыне ши саре, în: «Культура», № 31, 1971 (0,3 а.л.). 
3.  Новые обычаи и обряды – составная часть духовной культуры социализма, 

în: «Коммунист Молдавии» № 1, 1972 (1 а.л.) (соавтор В.С. Зеленчук). 
4.  Преобразование народных традиций при социализме, în: «Мы делу Ленина 

и партии верны», Изд-во «Картя Молдовеняскэ», 1972 (0,5 а.л.). 
5.  О существовании древнего праздника солнца на современной территории 

восточно-романских народов, în: «Женурь ши спечий фолклориче», Изд-во. 
«Штиинца», 1972 (1 а.л.). 

6.  Обряды с плугом у восточно-романских народов, în: «Культура и быт 
населения украинских Карпат», 1972 (0,2 а.л.). 

7.  Ещѐ раз о происхождении обычая «Соркова», în: Тезисы VIII конференции 
молодых учѐных Молдавии, Изд-во «Штиинца», 1972 (0,2 а.л.). 

8.  К истории молдавской клаки, în: «Этнография и искусство Молдавии», 
Изд-во «Штиинца», 1972 (0,5 а.л.). 

9.  Население Хотинского уезда в XIX в., în: «Этнография и искусство 
Молдавии», Изд-во «Штиинца», 1972 (1,5 а.л.) (соавтор В.С. Зеленчук). 

10.  Праздник последнего снопа, Изд-во «Тимпул», 1972 (2,24 а.л.). 
11.  Молдавские народные песни на страницах русской периодической 

печати ХIХ века, Кодры, 1972, № 11, с. 126-134. 
12.  К вопросу о почитании огня и «Крэчун» на Юго-Востоке Европы, în: 

«Карпатский сборник» Вып. 2, 1973 (1. а.л.). 
13.  La magie dans les rites hivernaux du calendrier agricole chez les peoples du 

sud-est dʹ Lʹ Europe, în: Actes du premier congress international dʹetnologie 
européene, Paris, 1973 (соавтор В.С. Зеленчук). 

14.  Приглашаем на Мэрцишор. Распространена агентством печати 
«Новости», 1973 (0,5 а.л.) (соавтор В.С. Зеленчук). 

15.  Антропоморфные образы в обрядах плодородия у восточно-романских 
народов. În: Материалы III Международного конгресса по изучении 
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истории стран Юго-Восточной Европы. Москва, 1974 (0,7 а.л.) (соавтор В.С. 
Зеленчук). 

16.  Новые общественные праздники, обряды и ритуалы – важное средство 
коммунистического воспитания молодежи, Изд-во ЦК ЛКСМ Молдавии, 
Кишинѐв, 1974 (0,5 а.л.). 

17.  Студиул ноилор традиций, în:«Нистру», Кишинѐв, nr. 3, 1974 (0,3 а.л.). 
18.  Демографические аспекты народонаселения Молдавии, în: «Реферативный 

журнал», Москва, nr. 3, 1974 (0,2 а.л.). 
19.  Антропоморфные образы в обрядах плодородия у восточно-романских 

народов в XIX – нач. XX вв., în: III-e Congrės international dʹEtudes du sud-est 
européene. Resumes des communications, Tom. II, Bucarest, 1974 (0,2а.л.) 
(соавтор В.С. Зеленчук). 

20.  Молдавские новогодние праздники, Изд-во «Штиинца», Кишинѐв, 1974 
(12 а.л.). 

21.  Обряды с плугом у восточно-романских народов, în: «Карпатский 
сборник», Вып. 3, 1974 (0,4 а.л.). 

22.  Молдавские новогодние хэитуры (урэтуры) как отражение бытовой 
исторической действительности, în: «Естетика фолклорулуй», Изд-во 
«Штиинца», Кишинѐв, 1974 (1 а.л.). 

23.  Основные категории новых обычаев и обрядов Советской Молдавии, în: 
IХ-a конференция молодых ученых Молдавии, «Штиинца», 1975 (0,1 
а.л.). 

24.  К вопросу об отражении бытовой исторической действительности в 
молдавских новогодних хэитурах (урэтурах), – Известия АН МССР, Сер. 
общ. наук, 1976, №2, с. 82-90. 

25.  Сравнительный анализ некоторых обычаев годового цикла у народов 
балканского и карпатского ареалов, в кн.: Общекарпатский диалектический 
атлас. Кишинѐв, 1976, сc. 141-146. 

26.  Традиций ши контемпораниетате. Кишинэу, 1977, 103 п. (коаутор В. 
Зеленчук). 

27.  Обычаи связанные с быком у восточно-романских народов. Советская 
этнография. 

28.  Календарная обрядность молдаван в XIX – нач. XX вв, în mon. colectivă: 
«Молдаване», Изд-во «Штиинца», Кишинѐв, 1977 (1 а.л.). 

29.  Новые обычаи и обряды молдаван. În: mon. colectivă: «Молдаване», Изд-
во «Штиинца», Кишинѐв, 1977 (1,5 а.л.) (соавтор Л.Д. Лоскутова). 

30.  Формы проведения досуга молдаван. În: mon. colectivă: «Молдаване». 
Изд-во «Штиинца», Кишинѐв, 1977 (1 а.л.) (соавтор М.В. Маруневич). 
 

Articole de popularizare 
1.  Ла етнографий молдовень, Газета де сарэ, Кишинэу, 1969, 25 юние. 
2.  В. Александри ши фолклорул / 150 де ань дин зиуа наштерий, 

Тинеримя Молдовей, 1971, 18 юние. 
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3.  Датинеле пыний (Черчетэрь але тинерилор саванць), Тинеримя 
Молдовей, 1971, 2 юлие (коаутор Л. Лоскутова). 

4.  О контрибуцие реалэ (Полица де кэрць ной), Тинеримя Молдовей, 1971, 
11 юлие. 

5.  Датина сечеришулуй / Обичеюрилор ной друм ларг / Тинеримя Молдовей, 
1971, 30 юлие. 

6.  Натура реынноитэ (Деспре история мэрцишорулуй), Тинеримя 
Молдовей, 1971, 28 фебруарие. 

7.  Симболул сосирий примэверий – Mэрцишорул, Тинеримя Молдовей, 
1974, 7 мартие (коаутор С. Морару). 
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PROFESORUL GHEORGHE POSTICĂ 
 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The professor Gheorghe Postică has worked at the Faculty of History and 
Pedagogy of ―Ion Creangă‖ State Pedagogical University during the years 1985-
1991. He was employed by competition as a senior lecturer at the Department of 
Universal History. After defense of the PhD thesis in history at ―M.V. 
Lomonosov‖ University from Moscow, he becomes the head of the Department of 
Ancient and Medieval History and prodean of the Faculty. Its main merit 
consists in creating the school of archeology at SPU. In 2014 he became Doctor 
Honoris Causa of the State Pedagogical University.  

Keywords: Professor, archeology, numismatic, chronology. 

 
Larisa CIOBANU, 

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU 
 
Numele dlui Gheorghe Postică, doctor habilitat în ştiinţe istorice, 

viceministru al Culturii, în ultimii opt ani, este foarte bine cunoscut actualmente 
nu numai în mediul academic, ci şi în cel al vieţii culturale româneşti. Decernarea, 
recent, în august 2017, a Premiului Naţional pentru Ştiinţă, din partea Guvernului 
Republicii Moldova, vine sa confirme şi mai elocvent acest fapt. 

Deoarece în tinereţe, pentru o perioadă de peste un lustru – din 1985 şi până 
în 1991 – dl Gh. Postică a activat la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a UPS „Ion 
Creangă” (iniţial în calitate de lector superior la Catedra de Istorie universală, apoi 
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ca şef de catedră şi prodecan311), iar semnatarele acestor rânduri, foste studente la 
facultatea respectivă, se numără printre discipolii domniei sale, am salutat cu 
căldură iniţiativa dnei Valentina Ursu, coordonatoarea volumului de faţă, de a 
elabora un text consacrat rolului acestei personalităţi marcante în istoria facultăţii. 
Însă, aşa cum dumnealui a creat, la universitatea noastră, o adevărată şcoală de 
arheologie, având mai mulţi discipoli, am luat legătura cu câţiva colegi de 
facultate, pentru a contribui şi ei la profilarea cât mai completă, veridică şi 
nuanţată a acestui rol312. 

Deşi de o relativ scurtă durată, activitatea dlui Postică a lăsat o urmă 
semnificativă pe răbojul acelor vremuri la facultate. Mijlocul – a doua jumătate a 
anilor ’80 ai secolului trecut era o perioadă deosebită – ne aflam în epoca perestroicii 
din fosta URSS, şi în inimile oamenilor din toate republicile imperiului sovietic se 
trezea spiritul demnităţii naţionale. Îndeosebi se simţea nevoia recunoaşterii 
adevărurilor istorice în ţările sau teritoriile anexate la URSS în 1940, drept urmare a 
semnării tratatului germano-sovietic Ribbentrop-Molotov, iar tinerii istorici – cadre 
didactice de la UPS „Ion Creangă”, printre care se afla şi 
domnul Gh. Postică, promovau cu mult curaj aceste 
idei. 

Pentru început, lectorul superior Gh. Postică a 
predat cursurile de arheologie şi ştiinţe istorice 
auxiliare. Chiar de la primele lecţii, la anul I de studii, 
în anul 1985, el ne-a propus un chestionar referitor la 
siturile arheologice cunoscute în raza localităţilor 
noastre de baştină – şi foarte puţini dintre noi au reuşit 
să completeze acel chestionar la câteva poziţii... 
Curând după aceasta, în perioada când am mers pe 
dealurile nisporenene, să ajutăm la culesul roadelor 
din vii şi livezi, dl Postică lua uneori un coş de salcie, 
pentru strângerea strugurilor, şi mergea în periegheză 
arheologică. Se întorcea peste un timp cu câteva cioburi 
în coş, pe care ni le arăta, spunându-ne că prin preajmă, 

                                                           
311

 Arhiva UPS „Ion Creangă‖. Gheorghe Postică. Dosar personal. 
312

 Am apelat la colegii noştri arheologi şi istorici cu rugămintea să ne transmită câte un mic text, pe o 

jumătate de pagină – maximum o pagină, în care să menționeze impactul personalității profesorului, 

arheologului/istoricului şi omului Gh. Postică asupra formării lor ca specialişti. Ne bucurăm de 

promptitudinea de care au dat dovadă şi alăturăm textului nostru mesajele primite de la colegii de la 

Academia de Ştiinţe a Moldovei (Igor Cereteu şi Sergiu Tabuncic), UPS „Ion Creangă‖ (Octavian 

Munteanu şi Galina Bodareu) şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Ludmila Coadă). 

Menționăm faptul că dl Ion Tentiuc (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău) ne-a trimis 

un material ceva mai mare ca volum, şi aceasta ne-a făcut să plasăm textul dumnealui, care reprezintă 

o adevărată schiță biobibliografică despre profesorul Gh. Postică, la sfârşitul lucrării de față, ca un 

amplu rezumat factologic. 

Gh. Postică în perioada 
anilor 1980-1985. Foto din 

arhiva personală a  
dlui Gh. Postică. 
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cândva, au existat aşezări ale oamenilor străvechi. A organizat un cerc studenţesc 
de arheologie, la care ne intriga să ne înscriem prin intermediul unui program 
interesant – referate despre descoperirile arheologice de referinţă ori despre 
strămoşii noştri traci, excursii la o cetate getică din preajma Chişinăului, la Muzeul 
Arheologic al Facultăţii de Istorie de la USM sau la Muzeul de Arheologie şi 
Etnografie al Academiei de Ştiinţe (inaugurat în vara anului 1986). 

Practica arheologică de după anul I de la Mereni a devenit o adevărata 
şcoală pentru toţi studenţii, iar câţiva dintre noi s-au aventurat să mai acumuleze 
experienţă şi după anul II, deoarece în 1987 aveam şansa să vedem cum se 
cercetează şi tumulii, nu numai aşezările, aşa cum cunoscusem anterior. În plus, 
urma să lucrăm pe un şantier cu arheologi profesionişti de la Academia de Ştiinţe – 
dl dr. Valentin Dergaciov şi dl Eugen Sava (pe atunci doctorand la Leningrad, acum 
Sankt Petersburg). Astfel, am ajuns să facem parte din pleiada de studenţi (destul 
de numeroşi la început, mai puţini rămaşi ulterior), care au fost încurajaţi de 
profesorul universitar Gh. Postică spre urmarea unor cariere ştiinţifice. 

Semnificativ este faptul că deja din funcţia de şef de catedră şi prodecan, dl 
profesor Gh. Postică împreună cu alţi profesori universitari au reuşit să 
convingă conducerea universităţii despre necesitatea schimbării accentelor pe 
studierea mai detaliată a istoriei strămoşilor noştri, în detrimentul orelor de 
istorie a partidului comunist sau comunismului ştiinţific, la Facultatea de Istorie 
şi Pedagogie. La anul V (anul de studii 1989-1990) am avut în orar cursul special 
Istoria romanicilor de răsărit, predat de dl Gh. Postică, fiindcă urma să mergem în 
şcoli, unde trebuia să se realizeze trecerea de la studierea istoriei URSS la cea a 
istoriei Moldovei şi a românilor, conform noilor programe şcolare.  

Până în anul 1991, atunci când a depus cerere de plecare la AŞM, în funcţia 
de director adjunct la Institutul de Arheologie şi Istorie Veche, dl Gh. Postică 
devenise unul dintre cei mai buni şi stimaţi profesori de la UPS „Ion Creangă”. 
Drept dovadă serveşte nu numai faptul că studenţii noştri l-au aplaudat, 
ridicându-se în picioare în sala de cursuri, după repurtarea unei victorii pentru 
cauza Istoriei naţionale, dar şi o reacţie pur omenească a dlui profesor Boris 
Vizer – inscripţia „Cu regret”, scrisă alături de semnătura sa pe cererea de 
concediere313. Însă plecarea dlui Postică de la facultate n-a fost una bruscă şi 
definitivă – el a continuat un timp să mai predea câteva cursuri, alături de tinerii 
profesori sau asistenţi, pe care îi promovase anterior – Eugen Sava, Valeriu 
Cavruc, Octavian Munteanu, Galina Bodareu, Mariana Lozovanu-Calughin, 
Marian Romanciuc ş.a. Deja din funcţia ocupată la IAIV al AŞM, a îndrumat mai 
mulţi studenţi, tineri cercetători şi cadre didactice, la studii în centrele 
universitare de prestigiu din România: Iaşi, Cluj, Bucureşti, unde au beneficiat 
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Arhiva UPS „Ion Creangă‖. Gheorghe Postică. Dosar personal. 
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de îndrumarea ştiinţifică a unor profesori universitari şi specialişti notorii – 
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Dan Teodor, Ion Ioniţă, Victor Spinei, Ioan 
Caproşu, Ioan Horaţiu Crişan, Ioan Glodariu ş.a.  

 

*** 
În perioada anilor 1992-1996, apoi 2007-2008, dl Gheorghe Postică activează, 

prin cumul, la Catedra Istoria românilor, dedicându-se plenar educării viitoarei 
generaţii de profesori de istorie şi cercetători, preocupaţi de reconstituirea 
problemelor esenţiale ale istoriei naţionale, determinând mai mulţi tineri să 
aleagă meseria dificilă, dar fascinantă, de arheolog. Remarcăm aici una dintre 
calităţile definitorii ale personalităţii sale, şi anume responsabilitatea de a 
asigura discipolilor săi „piste de decolare” cu finalitate sigură. 

Fiindu-i alături împreună cu alţi discipoli, în această irepetabilă „aventură” – 
cercetarea arheologică – desfăşurată în anii 1996-2001 cu precădere în microzona 
Orheiului Vechi, am cunoscut ipostaze deosebite ale domniei sale ca profesor, 
arheolog, om şi, bineînţeles, excelent organizator. Se cuvine să scoatem în evidenţă 
meritul incontestabil de a iniţia un adevărat program în pregătirea profesională a 
tinerilor în domeniul arheologiei naţionale în cadrul şantierului arheologic de la 
Orheiul Vechi. De acest program se leagă iniţiativa desfăşurării activităţilor de 
formare şi instruire în domeniul arheologiei, precum şi a manifestărilor ştiinţifice 
sub egida Centrului de Cercetări Arheologice din Republica Moldova, fondat în 
această perioadă (1997), al cărui curriculum este în continuă dezvoltare.  

Astfel, săpăturile arheologice din vara anului 1997 au fost îmbinate cu 
diverse acţiuni de cultură, instruire şi cercetare ştiinţifică, realizate la sediul 
Centrului de la Butuceni. Între 7-27 iulie a fost organizată Şcoala de Vară Oraşul 
medieval Orheiul Vechi, pentru 45 de elevi din satele Trebujeni, Butuceni, Morovaia 
şi Maşcăuţi, în colaborare cu Fundaţia Soros-Moldova, în cadrul programului 
ProDidactica. Peste câteva zile a avut loc Seminarul ştiinţific consacrat celor 50 de 
ani de investigaţii arheologice în rezervaţia muzeală Orheiul Vechi, cu 
participarea unor cunoscuţi cercetători, doctoranzi şi reprezentanţi ai Ministerului 
Culturii din Republica Moldova (Ion Hîncu, Ion Niculiţă, Gheorghe Postică, 
Nicolae Chicuş, Ion Tentiuc, Octavian Munteanu, Anatol Gorodenco, Eugen 
Bîzgu, Tamara Nesterov, Igor Cereteu, Sergiu Tabuncic, Vlad Vornic, Sergiu 
Musteaţă, Galina Bodareu, Cornel Vârlan ş.a.) şi din România (Petre Diaconu 
[Bucureşti], Silvia Teodor, Costică Asăvoaie [Iaşi], Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu 
[Brăila], Emil Lupu [Buzău]). Cursurile Universităţii de Vară Oraşul medieval 
Orheiul Vechi, pentru 20 de studenţi şi doctoranzi de la facultăţile de istorie din 
Republica Moldova, organizată în colaborare cu Fundaţia Soros-Moldova în 
cadrul programului HESP, s-au desfăşurat în perioada 4-24 august. 

În următorul an, 1998, tot pe parcursul campaniei arheologice, a funcţionat 
Şcoala de Vară Orheiul Vechi, în două cicluri consecutive: şcolar şi universitar, la 
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care au participat 45 de elevi din aceleaşi sate megieşe Butucenilor şi 30 de 
studenţi de la diferite universităţi din Moldova, România, Bulgaria, Ucraina şi 
Rusia. La începutul lunii august 1999 a fost organizată conferinţa ştiinţifică 
Interferenţe culturale la Orheiul Vechi, realizată în colaborare cu Laboratorul de 
Antropologie Culturală al ULIM şi cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova, 
programul HESP. În cadrul conferinţei au prezentat comunicări Ion Dediu, 
Gheorghe Jigău, Valerian Cibotaru, Ion Niculiţă, Eugen Sava, Octavian 
Munteanu, Ludmila Bacumenco, Gheorghe Postică, Ion Hîncu, Andrei Eşanu, 
Valentina Eşanu, Ilie Borziac, Sergiu Musteaţă, Eugen Bîzgu, Sergius Ciocanu, 
Ghenadie Cabac, Varvara Buzilă. La conferinţă au mai participat Nicolae 
Constantinescu, Ştefan Olteanu, Panait Panait (Bucureşti), Timur Bobrovskii 
(Kiev), Bogdan Riduş (Cernăuţi). 

Printre rezultatele deosebite ale activităţii Şantierului-şcoală de la Orheiul 
Vechi din aceşti ani menţionăm editarea Buletinului istorico-arheologic Orheiul Vechi 
(Chişinău, 1999, redactor responsabil Gh. Postică), a unei importante monografii 
Orheiul Vechi: Cercetări arheologice 1996-2001 (Iaşi, 2006), precum şi a numeroase 
articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.  

 

*** 
Mai remarcăm faptul că dl profesor Gh. Postică a coordonat, în anii 2005-

2006, organizarea (în cadrul unui proiect internaţional), pentru două grupe de 
arheologi şi istorici din Republica Moldova, a unor stagii de documentare în 
Egipt – ţara piramidelor, a Nilului şi a unei fabuloase civilizaţii antice. Printre 
participanţi s-au numărat şi şase discipoli de-ai domniei sale de la UPS „Ion 
Creangă”: Octavian Munteanu, Galina Bodareu, Sergiu Musteaţă, Vlad Vornic, 
Larisa Ciobanu şi Eduard Baidaus. Aceasta a fost o şansă unică pentru 
majoritatea dintre noi, în condiţiile social-economice de atunci sau de astăzi ale 
salariaţilor bugetari din Republica Moldova, de a vizita acele renumite vestigii 
de pe continentul african. 

Toate aceste realizări nu au putut fi posibile fără energia constantă, 
exigenţa, capacităţile organizatorice, preocuparea consecventă pentru viitorul 
cercetării istoriei naţionale ale domnului profesor Gheorghe Postică. 

 

*** 
Octavian MUNTEANU  

Gh. Postică – omul 
Ceea ce îl caracterizează pe dl Postică, în sensul trăsăturilor umane, şi se 

evidenţiază în mod special, cred că este modestia. Iată de ce, alături de el, se 
simte confortabil orice persoană, indiferent de funcţia pe care o deţine sau 
statutul pe care îl are. Nu mai puţin definitorie îi este corectitudinea. Orice ar 
face, pentru dumnealui contează cum se va simţi persoana cu care colaborează. 
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Şi cu siguranţă va face tot posibilul şi, uneori, chiar imposibilul, pentru a nu 
lăsa nici umbră de suspiciune sau disconfort. În mare măsură, acestea se 
datorează sensibilităţii şi receptivităţii dumnealui. Cred că orice om, activitatea 
căruia s-a intersectat, măcar o dată, cu cea a dlui Gh. Postică, a ştiut că este 
înţeles, certitudine fără de care nu poate fi soluţionată nici o problemă.  

Totodată, cei care se întâlnesc mai frecvent cu dl Postică au simţit pe 
propria piele exigenţa cu care abordează orice problemă. Important însă e de 
reţinut că exigenţa faţă de alţii porneşte, de fapt, de la o riguroasă pretenţie 
faţă de propria-i persoană şi de aceea, în astfel de cazuri, ea trezeşte un respect 
aparte, ceea ce nu poate să nu inspire responsabilitate maximă celor, faţă de 
care sunt înaintate cerinţele. Exigenţa, la rândul ei, este determinată de o 
extraordinară responsabilitate şi autodisciplină. Orice acţiune întreprinsă de Gh. 
Postică este realizată în modul cel mai raţional şi, neapărat, dusă la bun sfârşit 
în termeni necesari. 
 
Gh. Postică – arheologul  

Arheologia a avut mult de câştigat în momentul când tânărul Gh. Postică 
s-a lăsat prins în mrejele ei. Aflându-se printre cercetători de mare valoare, mai 
întâi la Chişinău şi apoi la Moscova, unde şi-a elaborat disertaţia de doctor, a 
ştiut să absoarbă secretele acestei frumoase şi captivante ştiinţe. Permanenta 
tendinţă de perfecţionare şi ambiţia sănătoasă pentru a deschide noi orizonturi 
l-au călăuzit mereu, în acest sens foarte benefice fiind colaborările cu colegii 
din România. Astfel, ştiinţa românească are, în persoana dlui Postică, pe unul 
dintre cei mai buni cunoscători ai arheologiei medievale, cu serioase 
contribuţii în elucidarea perioadei timpurii în spaţiul est-carpatic. Continuator 
al ideilor lui Ion Hîncu, a căutat să plaseze la locul ei civilizaţia veche 
românească din spaţiul pruto-nistrean, care a cunoscut în perioada postbelică 
un adevărat surghiun.  

Un foarte sensibil cunoscător al terenului, un excelent „ceramist”, dl 
Postică întruneşte la moment toate calităţile necesare ce ar caracteriza un 
arheolog, de la care au ce învăţa tinerii: o intuiţie de invidiat (indiscutabil, 
rezultatul unei bogate experienţe), un spirit analitic redutabil, o imaginaţie 
fantastică, însoţită de o ireproşabilă instruire arheologică şi erudiţie admirabilă, 
toate suprapunându-se peste exigenţa elaborării oricărui studiu şi lăsând 
amprenta asupra a ceea ce se numeşte calitate profesionistă, înalt apreciată în 
mediile specialiştilor. Drept confirmare sunt şantierele de importanţă naţională, 
al căror şef este de o bună bucată de timp – Căpriana şi Orheiul Vechi. În ambele 
situri s-au întreprins importante investigaţii de teren, surprinzându-se situaţii 
definitorii şi este meritul dlui Postică de a redimensiona valoarea acestor două 
monumente. 
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La ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa 
al UPS „Ion Creangă”, 2014. Foto din arhiva Universităţii. 

 
Gh. Postică – profesorul şi organizatorul 

În ipostaza de profesor şi de mentor, personalitatea dlui Gh. Postică a fost 
determinantă pentru o pleiadă întreagă de tineri. Dumnealui a fost îndrumătorul, 
care le-a arătat cărările ducând spre adevăr sau, cel puţin, direcţiile ce urmau să le 
bătătorească pentru a le transforma în cărări. El le-a binecuvântat calea şi le-a 
ierarhizat valorile pentru a rezista şi a răzbate în această lume zbuciumată. 
Calităţile de organizator însă nu s-au cramponat doar de activitatea universitară. 
Discipol al regretatului Ion Hîncu, care a fost o personalitate plurivalentă, Gh. 
Postică a ştiut să se aplece asupra multor probleme ale societăţii, căutând şi 
găsindu-le soluţii. Una dintre aceste probleme este legată de valorificarea 
patrimoniului cultural. În domeniul respectiv, el a investit o bună bucată de timp 
şi eforturi apreciabile. A creat, pentru aceasta, Centrul de Cercetări Arheologice 
din Republica Moldova şi i-a organizat activitatea în cel mai raţional mod, lăsând 
libertate de creaţie membrilor Centrului. Personal, dumnealui s-a axat pe 
redimensionarea unuia dintre cele mai importante situri din RM – Orheiul Vechi. 
Pătrunzând în problemele timpului, Gh. Postică a ştiut să dea prioritate celor mai 
importante direcţii. Astfel, pentru desfăşurarea sistematică şi eficientă a 
investigaţiilor de teren la Orheiul Vechi, a creat o solidă bază arheologică, dotată 
cu toate cele necesare şi care nu are analogii în RM. 

Pentru a asigura viabilitate sitului, determinată, în mare măsură, de 
conştientizarea valorii lui de către localnici, a ştiut să găsească pârghiile necesare 
întru organizarea şcolilor de vară pentru copiii din satele adiacente: Trebujeni, 
Butuceni, Morovaia şi Maşcăuţi. Au fost acţiuni care deja au dat roade, dar care se 
vor lăsa simţite mai eficient în viitor. 
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În fine, a reuşit să pună acest sit în circuitul valorilor naţionale, pornind 
de la fondarea primului modul al Centrului de Vizitatori, care, indiscutabil, 
este o mostră de racordare a valorilor naţionale la cele europene, dar şi una ce 
scoate în evidenţă o altă faţetă importantă a personalităţii sale complexe. 

 

*** 
Igor CERETEU  

Pentru mine, dl Gheorghe Postică este mai întâi de toate profesorul care 
m-a încurajat, susţinut şi ajutat să cunosc istoria şi arheologia. Încă de la 
facultate, dumnealui mi-a insuflat dragostea pentru arheologie şi am participat 
la câteva şantiere arheologice, conduse de el: Mereni, Hansca, Căpriana, Orheiul 
Vechi. În cadrul acestor şantiere ne-a deschis multe taine despre săpătura 
arheologică, trasarea secţiunii, stratigrafie, cartarea descoperirilor, analiza 
materialului arheologic, planul secţiunii şi multe alte detalii, care ne-au fost de 
real folos în elaborarea tezei de doctor în istorie. Am fost un grup de tineri, 
îndrumaţi de domnia sa la studii de doctorat în România. Pe parcursul acestui 
stagiu (1992-1995), am păstrat legăturile cu dl profesor, care ne-a direcţionat spre 
savanţi cu renume din România, sub îndrumarea cărora am elaborat şi susţinut 
teze de doctorat.  

Din discuţiile recente cu dl profesor, aflat în funcţia de viceministru al 
Culturii, am constatat că este preocupat în continuare de patrimoniul statului. A 
contribuit la valorificarea patrimoniului arheologic de la Orheiul Vechi, iar 
eforturile domniei sale din ultimii ani se orientează spre includerea acestui 
complex arheologic în patromoniul UNESCO. Sunt meritorii contribuţiile sale la 
revigorarea turismului în Moldova, la restaurarea complexelor istorice. Astfel, 
cetatea Sorocii a fost cercetată, din punct de vedere istoric, şi restaurată, încât 
aspectul somptuos din prezent a făcut-o să devină una dintre principalele 
atracţii turistice din Republica Moldova. Din postura de Viceministru al 
Culturii, dl profesor Gheorghe Postică a contribuit la restabilirea mai multor 
complexe turistice, recent fiind preocupat de valorificarea altor obiecte de 
patrimoniu. În acest context, subliniem interesul domniei sale pentru cărţile 
vechi aflate în bibliotecile bisericeşti şi mănăstireşti, care necesită implicarea 
statului pentru restaurarea acestor obiecte de patrimoniu.   

Am simţit întotdeauna susţinerea dlui profesor Gheorghe Postică în 
domeniul activităţii ştiinţifice, fapt pentru care îi sunt recunoscător, iar calitatea 
sa de a ajuta la modul serios discipolii îl caracterizeaza pe deplin. 

 

*** 
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Galina BODAREU 
În prezent numele cercetătorului Gheorghe Postica este recunoscut ca unul 

ce caracterizează ştiinţa şi cultura întregului spaţiu românesc. Interesul deosebit 
faţă de trecutul istoric, perseverenţa şi profesionalizmul în procesul de cercetare i-
au permis să realizeze descoperiri impresionante şi valoroase, pe care a ştiut să le 
încadreze în ştiinţa istorică universală contemporană prin comunicările la 
simpozioanele ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi publicarea 
materialelor în numeroase articole şi monografii. Prin contribuţia domniei sale, 
mediul academic a reuşit să influenţeze opinia publică din Republica Moldova în 
valorificarea şi păstrarea patrimoniului naţional cultural, argumentând 
necesitatea unor modificări legislative şi educând o atitudine civică în societate 
faţă de tezaurul material şi spiritual al neamului. 

Etica profesională, tactul pedagogic şi modestia i-au creat autoritatea şi 
respectul, de care se bucură din partea studenţilor şi a cadrelor didactice, în 
procesul activităţii universitare. Dumnealui este profesorul care ştie să motiveze 
interesul ştiinţific şi să argumenteze valoarea lui. Mă mândresc, împreună cu 
colegii mei, care îi sunt discipoli, pentru susţinerea morală şi încrederea ce ne-a 
acordat-o în cariera noastră profesională.  

 

*** 
Sergiu TABUNCIC  

Numărându-mă printre studenţii Facultăţii de Istorie şi Pedagogie a 
Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, l-am cunoscut pe 
Profesorul Gh. Postică în anul 1987, în primul semestru din anul întâi. De la 
orele de curs sau seminare, ţinute în aule pline întotdeauna, de la cele dintâi 
rostiri domoale, simple şi încărcate de explicaţii comprehensive ale materiei 
predate – arheologia, istoria antică şi ştiinţele istorice auxiliare – l-am perceput 
drept un dascăl care şi-a asumat misiunea autentică a purtătorului de cunoştinţe 
istorice şi a tălmăcitorului trecutului. Şi-a deprins studenţii să însuşească mai 
profund fenomenul istoric în dimensiunile sale dialectice şi, la fel de important, 
să conştientizeze rosturile creatoare ale umanităţii. Istoricii actuali, care fac parte 
din generaţia acelei perioade, probabil nu-şi mai păstrează notele de curs la 
disciplinele care au suportat consecinţele dogmatismului impus de ideologia 
marxist-leninistă, încă dominantă în acei ani. Fireşte, şi noi am renunţat la ele. 
Nu însă şi la notele luate la obiectele ,,patronate” de Profesorul Gh. Postică.  

Întâmplător, nu demult, mi-am răsfoit însemnările (scrise cu grafie 
chirilică) din caietul de ştiinţe istorice auxiliare, oprindu-mă puţin la tema 
dedicată calendarelor antice şi medievale. Iată, un subiect care predispune la 
contemplare şi meditaţie, care trimite la mesaje codificate, la straturi de cultură 
şi civilizaţie, la diverse elemente de viaţă materială şi spirituală. Reflectând astfel 
asupra continuităţii în timp a unor valori umane, am regăsit acolo şi formula de 
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calculare a Paştelui, prilej pentru a-mi aminti cum, apoi, îmi etalam cunoaşterea 
acesteia în faţa semenilor rămaşi la ţară. 

Pentru oratorul de la catedră Gh. Postică, un succes care merită a fi 
menţionat cu titlu aparte, a fost pledoaria pentru cunoaşterea autentică a 
trecutului naţional, pentru reconstituirea sa coerentă şi inteligibilă. Deloc 
întâmplător, tocmai prelegerile sale remarcau mai adânc reperele unor stadii 
revolute ale neamului românesc, subliniindu-i vocaţia istorică ridicată în 
răstimpuri pe culmi inegalabile. Funciarmente, odată cu începuturile mişcării de 
emancipare naţională, Domnia sa a fost perceput ca o conştiinţă trează, un 
patriot sincer şi devotat, pentru care cauza neamului românesc este mai presus 
de orice. Deşi se arăta ostil discuţiilor încrâncenate, a fost protagonistul unor 
curajoase discursuri publice axate pe substanţa noastră identitară şi a unor 
prelegeri ştiinţifice de impact, audiate, inclusiv, de reprezentanţi ai grupurilor 
etnice minoritare. Pentru mulţi dintre aceştia, adevărurile perene ale istoriei 
naţionale le erau cvasinecunoscute, făcându-i să mediteze cu responsabilitate la 
destinul lor separat sau comun cu cel al moldovenilor băştinaşi majoritari, la 
obârşiile şi permanenţele istorice definitorii ale neamului românesc, prin 
raportare la transformările majore din societatea moldavă a acelei perioade.   

Încă de la începutul carierei sale universitare, datorită competenţelor 
profesionale şi firii moraliceşti, profesorului Gh. Postică i-a fost încredinţată şi 
funcţia de vicedecan, responsabil de organizarea activităţii ştiinţifice. Adăugându-
şi aceste noi atribuţii la munca didactică propriu-zisă, şi-a conturat încă o reuşită, 
prin consolidarea angajării studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pe 
discipline. Pentru unii dintre actualii arheologi şi istorici medievişti, acesta a fost 
momentul celei mai elementare iniţieri savante care, pe parcurs, le-a adus 
dedicarea în profesie. Iar mentorul şi-a amplificat ulterior expertiza academică, 
precum şi experienţa de planificare ştiinţifică, în noua sa calitate de director 
adjunct al Institutului de Arheologie şi Istorie Veche al AŞM şi vicerector la 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, unde mai mulţi ucenici de 
odinioară l-au urmat. 

De ceva timp, deţinând o funcţie de înalt demnitar de stat, profesorul       
Gh. Postică pătrunde în miezul politicilor şi tălmăcirilor juridice din sfera 
patrimoniului cultural-istoric, contribuind la înfiinţarea şi consolidarea 
instituţiilor publice responsabile de protejarea acestei moşteniri naţionale. Domnia 
sa îşi urmează şi reafirmă hotărât chemarea pentru domeniile care l-au consacrat 
deja ca arheolog, istoric, administrator al ştiinţei şi promotor al politicilor de 
salvgardare patrimonială. Şi noi, de rând cu toţi discipolii săi, îi suntem profund 
recunoscători profesorului Gh. Postică pentru că ne-a fost un dascăl de vocaţie şi 
un astru ursitor şi tutelar. 

 

 
*** 
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Ludmila COADĂ 
Profesorul Gheorghe Postică! Această titulatură, se pare, prevalează 

asupra tuturor celorlalte pe care le deţine distinsul istoric, arheolog, savant 
notoriu şi viceministru al culturii. Pentru că numărul celor pe care i-a dăscălit 
şi educat de-a lungul anilor, cu multă dăruire de sine, este impunător, fiecare 
fost şi actual student considerându-se onorat pentru oportunitatea de a-i fi 
urmat cursurile universitare şi amintindu-şi de fostul profesor – pentru mulţi 
mentor – cu profundă consideraţie. Profesor model, erudit şi pasionat, Gheorghe 
Postică a captivat întotdeauna atenţia audienţei prin inteligenţă şi deschidere, 
prin consecvenţă şi verticalitate, dar şi prin puterea cuvântului pronunţat de 
fiecare dată chibzuit, cu exactitate şi la locul potrivit. Ideile şi concepţiile sale, 
originale, în materie de istorie, arheologie, numismatică, muzeografie, 
patrimoniu, erau savurate cu interes de către studenţi. Şi nu întâmplător. 
Eminentul profesor avea la activ, deopotrivă, o bogată experienţă de istoric şi 
arheolog pe care voia să o împărtăşească şi, cel mai important, o dragoste 
enormă pentru istoria neamului românesc, moştenirea culturală, patrimoniul 
cultural – noţiuni despre care se vorbea altfel, începând cu a doua jumătate a 
anilor ’80 ai secolului trecut. Tocmai în toiul schimbărilor care aveau loc la acea 
vreme, din postura sa de cadru didactic şi prodecan al Facultăţii de Istorie şi 
Pedagogie, ulterior Istorie şi Etnopedagogie a UPS „Ion Creangă”, Gheorghe 
Postică iniţia procese care vizau reformarea facultăţii, modificarea 
curriculumului universitar la istorie, prin introducerea cursurilor de Istoria 
românilor, Etnogeneza românilor etc. – titularul multora dintre ele fiind el însuşi, 
iar printre primii audienţi ai cursului de Istorie veche a românilor, predat de 
profesorul Postică studenţilor anului întâi numărându-se şi subsemnata, în anul 
universitar 1990-1991. Cunoscut încă de pe atunci ca luptător perseverent pentru 
adevărul istoric, critic dur al falsurilor şi denaturărilor istoriei, participant activ 
la procesul de reabilitare a valorilor istorice şi restabilirii adevărului ştiinţific, 
omul de ştiinţă Gheorghe Postică şi-a păstrat poziţiile în anii care au urmat şi în 
care cariera sa profesională s-a aflat în continuă ascensiune. De aceleaşi principii 
este ghidat şi astăzi, continuând – şi din poziţia de viceministru – să apere istoria 
şi să pună accent pe importanţa cunoaşterii trecutului istoric şi a moştenirii 
culturale, pe necesitatea protejării şi valorificării patrimoniului cultural, a 
valorilor cultural-istorice materiale şi imateriale, dată fiind semnificaţia pe care o 
au în consolidarea fundamentului identitar al neamului (românesc) şi 
conexiunilor dintre trecut, prezent şi viitor. 

Pasiunea pentru istorie, însoţită de tendinţa de a păstra vie memoria 
trecutului şi de a transmite generaţiilor tinere moştenirea cultural-istorică, l-au 
impulsionat pe savantul Gheorghe Postică să aştearnă pe hârtie descoperirile, 
gândurile, concepţiile, convingerile, tezele şi teoriile pe care le-a lansat şi 
susţinut de-a lungul experienţei sale de cercetare. A semnat, ca autor şi co-autor, 
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numeroase lucrări – monografii, studii şi articole, manuale, concepte de predare 
a istoriei în universitate şi şcoală, planuri şi programe de studii, rapoarte, 
proiecte de legi etc. – toate excelând prin calitate, originalitate, imparţialitate. 
Graţie realizărilor ştiinţifice, didactice, publice şi activităţilor întreprinse, 
Gheorghe Postică a devenit o figură şi o personalitate reprezentativă a 
istoriografiei naţionale şi europene, un nume sonor în mediul elitei istorice.  

 

 
 

Împreună cu colegi şi discipoli la ceremonia de acordare a titlului  
Doctor Honoris Causa. Chişinău, 2014. Foto din arhiva Universităţii. 

 
Calm, binevoitor, plin de înţelepciune şi tâlc şi extrem de implicat în tot 

ceea ce face; chibzuit şi limpede în gândire şi judecată, tenace şi competent în 
domeniile în care activează, vertical şi ferm în poziţiile pe care le ia; înzestrat cu 
puterea cuvântului şi sincer în dialog cu oamenii, hotărât să facă lucruri utile şi să 
lase urme oriunde calcă – astfel este cunoscut, în egală măsură, Omul, Istoricul, 
Arheologul, Viceministrul şi Profesorul meu! – Gheorghe Postică.   

 

*** 
Ion TENTIUC  

Cuvânt despre eminentul profesor, savant şi om de cultură Gheorghe Postică 
Toată străduinţa mea de a încadra activitatea profesorului Gheorghe 

Postică în cuprinsul unei singure pagini de text solicitată s-a dovedit a fi o 
strădanie insurmontabilă. Aceasta se explică prin faptul că profesorul, savantul 
şi omul de cultură Gheorghe Postică s-a remarcat printr-o impresionantă, 
intensă şi dinamică activitate publică. Înzestrat cu alese calităţi intelectuale şi 
morale, cu largă deschidere către ideile inovatoare ale unei lumi în perpetuă 
schimbare, el a obţinut, prin tenacitate, ambiţie, har şi rigoare, rezultate 
remarcabile în domenii de interes naţional major. În peste 40 de ani de slujire 
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poporului, Gheorghe Postică s-a manifestat drept profesorul model, savantul şi 
cercetătorul plenar, consecvent, obiectiv şi intransigent.  

Dispunând de un acut simţ al dreptăţii, înzestrat cu mult curaj, moralitate 
aleasă şi onestitate, a luptat cu dăruire şi sacrificiu pentru susţinerea adevărului 
ştiinţific privind originea poporului din care se trage, dar şi pentru redobândirea 
demnităţii naţionale, în ciuda atacurilor dure, făţişe sau camuflate, ale unor 
pigmei ai conformismului moral, ştiinţific sau politic. 

Născut la 22 ianuarie 1954, în Mereni, raionul Anenii Noi, este descendent 
dintr-o veche familie din neam de răzeşi. În anul 1971 se înscrie la Facultatea de 
Istorie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, fiind admis printre primii. A 
urmat cursurile acestei universităţi, remarcându-se încă din primii ani prin 
pasiune, abnegaţie şi asiduitate, dar şi prin calităţile organizatorice cu care era 
înzestrat, dinamizând activitatea organizaţiei ştiinţifice studenţeşti. În calitate de 
student al unor neîntrecuţi profesori şi distinşi cercetători, ca Ion Niculiţă, Ion 
Hîncu, Vladimir Potlog, Constantin Drahenberg, a avut şansa de a însuşi 
temeinice cunoştinţe în domeniul istoriei şi arheologiei naţionale şi universale, 
dar, totodată, şi posibilitatea de a-şi desăvârşi calităţile native, cum ar fi simţul 
adevărului, curajul moral, intransigenţa şi conştiinţa cetăţenească. 

Primele contacte cu marea sa dragoste, arheologia, le-a avut pe şantierul-
şcoală de la Hansca, condusă de profesorii Ion Hîncu şi Ion Niculiţă. Aici a 
încercat să înţeleagă rosturile înscrise ale succesiunilor stratigrafice, ale fixării 
exacte a artefactelor şi transformarea acestora în izvoare documentare istorice, 
capabile să reconstituie diverse faciesuri ale vieţii comunităţilor umane. Animat 
constant de studierea unor perioade necunoscute sau puţin cercetate ale istoriei 
noastre, s-a dedicat plenar arheologiei medievale, devenind unul dintre cei mai 
pedanţi şi mai versaţi cercetători ai domeniului istoriei medievale a românilor şi a 
popoarelor conlocuitoare.  

După absolvirea facultăţii, la Academia de Ştiinţe a RSSM, tânărul cercetător 
s-a pomenit în mijlocul unor lupte acerbe şi intransigente declanşate împotriva 
aşa-zişilor promotori ai autohtonismului, împotriva celor care încercau să 
delimiteze elemente etnoculturale romanice în cultura arheologică medievală 
timpurie din spaţiul pruto-nistrean. Furtunile abătute asupra dascălului său, Ion 
Hîncu, eliberat din funcţie, acuzat de naţionalism şi „antiştiinţă”, supus unui 
adevărat linşaj politic, public şi mediatic, au căzut şi asupra tânărului cercetător, 
care a fost nevoit să-şi găsească refugiu la Universitatea de Stat din Moldova. 

In anul 1988 Gheorghe Postică a luat cu succes doctoratul la Catedra 
Arheologie de la prestigioasa Universitate „Mihail Lomonosov” din Moscova, 
avându-1 ca îndrumător pe reputatul cercetător şi profesor Leonid Kâzlasov, 
iar în 2006 a obţinut titlul de doctor habilitat la specialităţile Arheologie şi Istoria 
românilor. 
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Nivelul de pregătire, cuantumul înalt al cunoştinţelor, erudiţia, 
perseverenţa şi capacităţile organizatorice i-au adus recunoaşterea, fiind 
investit cu importante responsabilităţi administrative. În decursul anilor a 
activat ca lector superior (1985-1988), şef al Catedrei Istoria Moldovei (1989-
1990), şef al Catedrei Istorie antica şi medievala (1990-1991) şi prodecan al 
Facultăţii Istorie şi Etnopedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău. În perioada anilor 1988-1991, dl Gheorghe Postică, 
având susţinerea studenţilor şi tinerilor profesori (Andrei Galben, Ion Stăvilă, 
Ion Botnaru, Valeriu Kavruk, Vasile Manole), a promovat şi realizat în cadrul 
facultăţii şi a instituţiei, schimbări cu adevărat revoluţionare la timpul respectiv. 
Pentru prima dată în Republica Moldova a introdus în programa univesitară 
cursurile de Etnogeneză a românilor şi de Istorie a românilor; a promovat în Senat 
hotărârea de lichidare a Catedrei Istoria PCUS şi de excludere din planurile de 
studii a disciplinei Istoria PCUS, aceasta fiind o decizie de mare curaj şi prima de 
acest gen în RSSM. A modificat conceptul facultăţii, promovând studii de istorie şi 
etnopedagogie, bazate pe valori naţionale. De asemenea, a realizat schimbări 
cardinale în curricula facultăţii, promovând studierea pe epoci a istoriei românilor 
în paralel cu istoria universală. A introdus cursul de Istorie a Moldovei, iar mai apoi 
de Istorie a românilor pentru toate facultăţile de la Universitate. A creat în cadrul 
facultăţii catedrele de Etnopedagogie şi Educaţie, Istorie antică şi medievală, 
Istorie modernă şi contemporană. Au fost modificate radical planurile de studii la 
facultate, eliminate cursurile politizate şi depăşite de timp, fiind întroduse altele 
noi, în corespundere cu pulsul şi cerinţele timpului. 

În anii 1988-1990 domnul Gheorghe Postică, în cadrul grupului de 
iniţiativă pentru modificarea conţinuturilor în predarea istoriei în şcoala 
generală, împreună cu profesorii Pavel Parasca, Demir Dragnev şi alţii, a 
fundamentat, elaborat şi pus în circuit prima programă a cursului Istoria 
românilor, care de la 1 septembrie 1990 a fost oficializată pentru sistemul 
naţional de educaţie. 

La invitaţia forurilor academice naţionale în tranziţie, devine director 
adjunct al Istitutului de Arheologie şi Istorie Veche al Academiei de Ştiinţe din 
Republica Moldova (1991-1995). În anul 1992 i se conferă titlul de conferenţiar 
universitar şi de conducător ştiinţific de doctorate la specialitatea Arheologie şi 
istoria medievală. Începând cu anii 1995-1996, este conferenţiar al Catedrei Ştiinţe 
umaniste, şef al Catedrei Arheologie şi istorie antică (1997-1999), director al 
Institutului de Istorie şi Ştiinţe politice (2005-2009), vicerector pentru studii 
(1995-1998), iar din 1998 – vicerector pentru ştiinţă al Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova. După obţinerea, în anul 2009, a titlului de profesor 
universitar, în anul 2010 domnul Gheorghe Postică devine membru de onoare al 
prestigiosului Institut de Arheologie al Academiei Române, filiala Iaşi.     
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Cu copiii, Iulia şi Iulian, pe un şantier arheologic.  
Foto din arhiva familiei Postică. 

 
În toţi aceşti ani, marea sa pasiune a rămas arheologia. Din perioada 

studenţiei, apoi ca tânăr cercetător ştiinţific, a participat, alături de reputaţi 
specialişti cum ar fi dr. Ion Hîncu, dr.hab. Ion Niculiţă, dr. Emanuil Rikman, la 
săpăturile arheologice de la Hansca (1972-1981). Mai târziu a condus sau a 
coordonat importante şantiere arheologice: la Bursuceni (1977), Mereni (1986-
1987), Păhărniceni (1988), Moleşti (1989), Hansca (1990-1991), Mănăstirea 
Căpriana (1993, 2001-2008), Mănăstirea Vărzăreşti (1993), Giurgiuleşti (1997), 
Maşcăuţi (1997-1998), Orheiul Vechi (1996-2001, 2009-2011) şi Lăpuşna (2011). 
A descoperit şi a promovat tineri cercetători în domeniul arheologiei şi istoriei 
medievale.  

Ca un rezultat firesc al investigaţiilor de teren, cărora li s-a dedicat cu 
dăruire şi sacrificiu, apar şi cele mai marcante realizări ştiinţifice. Printre acestea, 
menţionăm descoperirea, în colaborare cu Ion Hîncu, a aşezării Hansca – cel mai 
reprezentativ sit rural din spaţiul românesc din perioada evului mediu timpuriu 
şi, foarte important, demonstrarea continuităţii populaţiei romanice şi vechi 
româneşti pe parcursul secolelor V-XIV în arealul cuprins între Prut şi Nistru. 
Gheorghe Postică este fondatorul unei noi direcţii de cercetare în cadrul 
Republicii Moldova – Arheologia bisericească. Este cel care a descoperit, cercetat 
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şi inclus în circuitul ştiinţific, prin publicare, cel mai vechi edificiu bisericesc 
din complexul monastic de la Căpriana, aparţinând secolului al XV-lea. 

Un alt aspect, utilizat cu multă cunoştinţă de cauză, este elaborarea de 
proiecte. Gheorghe Postică a fost director la peste 30 de proiecte de grant cu 
profil cultural, ştiinţific, educaţional şi ecologic, oferite de către prestigioase 
organisme internaţionale: UNESCO, PNUD-Moldova, Ambasada SUA, Alianţa 
Franceză, Fundaţia Soros, REC-Moldova, Fondul Ecologic Naţional etc. 
Ultimul dintre acestea – restaurarea picturii murale al fresco de la cunoscutul 
lăcaş Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni – constituie o adevărată 
realizare în domeniul protejării monumentelor naţionale de valoare europeană 
şi universală. 

 

 
 

Şedinţă de lucru la Ministerul Culturii. Chişinău, 2014.  
Foto din arhiva familiei Ştefăniţă. 

 
Opera ştiinţifică a domnului Gheorghe Postică este de-a dreptul 

impresionantă prin varietate, număr, calitate, incisivitate, spirit analitic şi critic, 
erudiţie şi acribie, însumând circa 300 de titluri (cărţi, studii, articole, note şi 
recenzii). Remarcabilele sale contribuţii, în special cele referitoare la arheologia 
medievală, l-au impus printre cei mai autorizaţi specialişti ai domeniului din 
spaţiul românesc. În anul 1994 Gheorghe Postică publică monografia Românii din 
codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din 
aşezarea Hansca), lucrare care poate fi considerată, pe bună dreptate, etalon al 
cercetării, analizei şi sintezei materialului arheologic, un adevărat manual 
pentru arheologii tineri, dar şi pentru cei consacraţi, în care a demonstrat, 
utilizând cele mai moderne metode şi metodologii de cercetare, continuitatea 
populaţiei româneşti în partea centrală a spaţiului pruto-nistrean din secolul al 
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V-lea până în secolul al XIV-lea. Prin această lucrare a fost încununat efortul şi 
sacrificiul de peste patru decenii al arheologilor medievişti din Moldova de a 
demonstra, pe baza unor concludente şi indubitabile materiale documentare, 
persistenţa elementelor româneşti în spaţiul est-carpatic şi pruto-nistrean şi a 
unor formaţiuni politice care au rezistat vitregiilor valurilor de migratori în toată 
perioada evului mediu timpuriu. Lucrarea a demonstrat lipsa de temei a 
teoriilor pseudo-ştiinţifice despre păstorismul exclusivist al vlahilor/volohilor, 
care îi absolvea pe cercetători de sarcina de a le căuta urmele materiale în aceste 
teritorii. În anul 1995 publică lucrarea Civilizaţia veche românească din Moldova, în 
care face o generalizare a rezultatelor cercetărilor de jumătate de secol în 
domeniul arheologiei medievale din Republica Moldova. În anul 1996 vede 
lumina tiparului o bine documentată monografie, realizată în colaborare cu 
reputatul medievist de la Bucureşti, dr. Nicolae Constantinescu, Căpriana. Repere 
istorico-arheologice, în care se argumentează ştiinţific datarea celei mai vechi 
biserici monastice de la Căpriana, dar şi din spaţiul pruto-nistrean. Acribia care 
îi este proprie în cercetarea de teren şi capacitatea de sintetizare a materialului 
depistat a condus la stabilirea unei cronologii certe a cetăţilor medievale de la 
Orheiul Vechi, aflată în dispută de peste jumătate de secol. Cercetările 
multianuale în cadrul şantierului-şcoală de la Orheiul Vechi au fost încununate 
cu publicarea unui important volum – Orheiul Vechi: Cercetări arheologice 1996-
2001 (Iaşi, 2006). Lucrarea monografică Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul 
pruto-nistrean (secolele V-XIII) (Bucureşti, 2007) este considerată, în unanimitate, 
drept o sinteză de indubitabilă relevanţă pentru spaţiul românesc şi al Europei 
de Sud-Est, fiind înalt apreciată de mediul academic european şi distinsă cu 
prestigiosul premiu „A.D. Xenopol” al Academiei Române (2009). 

Sintezele publicate de Gheorghe Postică în ţară şi peste hotare au devenit 
lucrări de referinţă în literatura de specialitate, fiind preluate în manuale pentru 
învăţământul liceal şi universitar din Republica Moldova şi România, precum şi în 
tratatul de Istoria românilor, publicat la Bucureşti. Cea mai mare parte a acestor 
lucrări a fost prezentată la numeroase şi importante manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale, la care a participat cu rapoarte şi comunicări, aducând 
o contribuţie deosebită pentru valorificarea şi cunoaşterea peste hotare a 
rezultatelor cercetărilor arheologice din Republica Moldova. 

Profesorul Gheorghe Postică este unul dintre cei, care, alături de Ion Hîncu, 
Ion Niculiţă şi alţii, a susţinut hotărât şi argumentat, fără nici un compromis, 
înregimentare politică sau ideologică, ideea originii române a moldovenilor 
basarabeni, a demonstrat continuitatea în evul mediu a elementului romanic, 
criticând vehement falsurile şi teoriile politizate.  

Activitatea prodigioasă ştiinţifică i-a adus recunoaşterea, prin alegerea sa ca 
membru al diferitor foruri naţionale şi internaţionale. Astfel, este vicepreşedinte 
(din anul 1990) şi preşedinte (din 2010) al Comisiei Arheologice a Republicii 
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Moldova; din anul 1993 este membru, iar din 2014, preşedinte al Consiliului 
Monumentelor istorice al Republicii Moldova. În anii 1995-2009 este 
vicepreşedintele Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova; între 
2000-2005 este membru al Consiliului de Expertiză al cercetării-dezvoltării de pe 
lângă Guvernul Republicii Moldova; din anul 2010 devine membru de onoare al 
Institutului de Arheologie al Academiei Române, filiala Iaşi, iar în 2014 – Doctor 
Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.    

În calitate de profesor la Universitatea de Stat din Moldova, la Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău şi Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, timp de aproape trei decenii, şi în calitate de 
cercetător ştiinţific şi conducător de doctorate, Gheorghe Postică s-a dăruit 
deopotrivă cercetărilor fundamentale şi educării unor tineri specialişti, cărora 
le-a transmis experienţă şi propriul său exemplu de atitudine obiectivă, onestă 
şi responsabilă faţă de istorie, în general, şi faţă de istoria neamului, în 
particular. Această activitate l-a făcut să organizeze şi să diriguiască, din 1997, în 
calitate de director, Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova şi 
Şcoala de Vară „Orheiul Vechi”, care s-au constituit într-o adevărată şcoală de 
arheologie şi istorie naţională.  

Militând permanent pentru valorificarea rezultatelor investigaţiilor 
ştiinţifice, publicând monografii, manuale, studii şi articole în ţară şi peste hotare, 
profesorul Gheorghe Postică s-a antrenat plenar şi în coordonarea ediţiilor 
ştiinţifice. Printre cele mai prestigioase putem numi Analele ULIM (din 1998 până 
în prezent), care apar în cinci serii (Drept, Economie, 
Medicină, Filologie, Istorie, Inginerie), impunându-se 
prin conţinutul şi condiţia grafică drept una dintre cele 
mai valoroase publicaţii ştiinţifice din RM. 

Preocuparea constantă pentru cercetarea şi 
salvgardarea patrimoniului arheologic, istoric şi 
cultural l-a angajat plenar în elaborarea unor legi şi 
proiecte de legi în domeniu. Lansarea în anul 2009 în 
mediul guvernamental, în calitate de viceministru al 
Culturii Republicii Moldova, a fost şi o recunoaştere a 
indubitabilelor calităţi organizatorice şi manageriale 
ale dlui Gheorghe Postică. Odată cu numirea domniei 
sale în această funcţie, ordinea lucrurilor în această 
importantă instituţie de stat s-a schimbat radical, 
drept rezultat fiind adoptate un şir de legi şi acte 
normative care pun în valoare şi, deopotrivă, 
protejează patrimoniul cultural naţional în diversele sale manifestări, cum ar fi: 
Legea privind protejarea patrimoniului arheologic (nr. 218 din 2010); Legea monumentelor 
de for public (nr. 192 din 2011); Legea patrimoniului cultural mobil (nr. 280 din 2011); 

 

Viceministru al Culturii 
Republici Moldova.  

Foto: tribuna.md.  
Accesat 20.IX.2017 
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Legea patrimoniului cultural imaterial (nr. 58 din 2012), dar şi acte de politici 
culturale – Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova – Cultura 2020 (2012). 
În această ordine de idei, Gheorghe Postică poate fi numit cu adevărat drept 
„părintele spiritual” al Agenţiei Naţionale Arheologice, fondate în anul 2012.     

Domnul Gheorghe Postică este de o generozitate exemplară, dăruit cu 
harul omeniei şi al prieteniei, trăsături specifice spiritelor cu adevărat mari. Plin 
de energie şi preocupări, profesorul Gheorghe Postică se gândeşte la acele 
aspecte ale istoriei românilor din spaţiul pruto-nistrean, pe care doar el este 
chemat să le sintetizeze, să le valorifice şi să le transforme într-un bun peren al 
neamului din care se trage. Admirabila perseverenţă şi pasiune care îl 
caracterizează serveşte drept strălucit exemplu de competenţă profesională, 
căreia îi dedică fiecare clipă din viaţă, dăruind arheologiei, disciplinei care 1-a 
consacrat, dar şi istoriei, întreaga sa energie şi capacitate creatoare.  
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ABSTRACT  
 

Dr. Natalia Repina was born in Leningrad (currently Saint Petersburg) in 
1947 to the family of G. I. Repin, a Red Army officer, and Aleksandra K. Repina, 
a law enforcement officer. In 1952, her parents moved to Lipetsk, a town located 
about 400 km from Moscow. She went to a local school and then college, and later 
graduated with honors from the State Pedagogical Institute in Lipetsk. After 
graduating in 1975, N. Repina moved to Chisinau, the capital city of the Soviet 
Moldavia, where she first worked as a high school teacher of History, Social 
Studies, and the English language.  In 1981, Natalia was hired by the Ion 
Creangă State Pedagogical Institute (now University) in Chisinau where she 
worked for almost two decades as a faculty member at the Faculty of History and 
Pedagogy. During her long academic career, Dr. Repina taught various courses 
and was also responsible for students’ internships (i.e., pedagogical practice) in 
middle and high schools. She left Chisinau in 2002 to work at the Russian State 
Social University in Moscow. The article reviews Dr. Repina’s achievements as a 
faculty member and as a scholar, also including her friends and former students’ 
recollections about her. Natalia Repina passed away after an incurable illness in 
2017. She is remembered as an honest person, great colleague and friend, and an 
excellent teacher.   

Keywords: Dr. Natalia Repina, Lipetsk, Chisinau, Moscow, great 
person and teacher 
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Dr. Natalia Repina mi-a fost colegă de catedră şi, cum au arătat timpul şi 

experienţa, a fost un om de omenie, un coleg pe care puteai conta – era o 
adevărată personalitate. Cu sinceră amărăciune am aflat că, cu câteva luni în 
urmă (ianuarie 2017), Domnia sa a plecat în lumea celor drepţi...  

A avut mereu un farmec specific, ceva neobişnuit şi, chiar dacă nu mi-a 
fost profesor la facultate în anii de studenţie, din acea perioadă, dar şi din cea 
care a urmat, mi-au rămas cele mai frumoase amintiri despre dânsa. Deşi ţinea 
cursuri doar la grupele cu limba de instruire rusă, vocea ei, dar în mod special, 
felul (accentul deosebit) în care-şi vorbea limba maternă, pentru mine a făcut 
să se evidenţieze dintre ceilalţi purtători ai limbii lui Puşkin. 

Natalia Repina s-a născut pe 25 octombrie 1947 în oraşul Leningrad (astăzi 
Sankt Petersburg), în familia lui Grigorii Ivanovici Repin, militar în Armata Roşie 
şi a Aleksandrei Kirillovna Repina, jurist de specialitate. În anul 1952 familia s-a 
mutat în oraşul Lipeţk – noua destinaţie de serviciu a ofiţerului G. I. Repin.314 

În oraşul Lipeţk, situat la circa 400 de km de Moscova, Natalia a petrecut 
mai bine de două decenii din viaţa sa. A mers la şcoală în anul 1955, iar după 
absolvirea ciclului de opt ani, în 1963, şi-a continuat studiile la o instituţie de 
învăţământ preuniversitar din localitate. Nu a fost însă o instituţie cu profil 
pedagogic. Specialitatea, pe care şi-a însuşit-o la Colegiul de Metalurgie, între 
anii 1963-1967, a fost cea de tehnician-electric. După absolvire a muncit la o 
instituţie de cercetare a metalelor şi la o uzină de producere a ţevilor din oraş. 

Următorii ani, 1970-1975, tânăra Natalia Repina a studiat la Institutul 
Pedagogic de Stat din Lipeţk, în calitate de studentă a Facultăţii de istorie şi 
limbă engleză. În autobiografia sa, datată cu anul 1981, Natalia scria că, pe 
parcursul anilor de studii, a fost eminentă, a participat activ în munca de 
cercetare, luând parte la diverse conferinţe ştiinţifice studenţeşti, atât la Alma 
Mater, cât şi la cele organizate de alte instituţii de învăţămînt superior din 
URSS. Institutul Pedagogic l-a absolvit cu mare succes, iar efortul depus şi 
rezultatele obţinute i-au adus, alături de diploma roşie (absolvire cu 
menţiune), şi insigna „Pentru excelenţă la învăţătură.” 

Natalia Repina şi-a început cariera didactică după absolvirea Institutului 
Pedagogic din Lipeţk. Soarta o aduce pe meleagurile moldave în anul 1975. 
Iniţial a fost angajată la şcoala medie nr. 59 din Chişinău, în calitate de profesor 
de istorie, ştiinţe sociale şi limbă engleză, unde a activat până în 1981. Într-o 
scrisoare de recomandare, eliberată pe numele Nataliei de către direcţia şcolii, 
citim că aceasta a lăsat impresia unui pedagog exigent, sârguincios şi a unui 
adevărat coleg. Aceste calităţi au fost ulterior confirmate pe parcursul anilor de 
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 Dosar: Repina Natalia Grigore. Nr. de înregistrate 5 P/S. Nr. de păstrare 1246. Arhiva UPS "Ion 

Creangă" din Chişinău; Natalia Repina. Facebook. Accesat pe 22 iunie 2017. 
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muncă asiduă care au continuat la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău.  

La Facultatea de istorie şi pedagogie, dna Repina a activat timp de două 
decenii, din 1981 până în anul 2002, când a părăsit Moldova.  

 

 
 

N. Repina alături de colegii de facultate (de la stânga la dreapta):  
T. Selivestru, N. Repina,  V. Cozma, L. Mogoreanu, S. Custreabov, Gh. Topor, 

An. Lisnic. Chişinău, 1998. Foto din arhiva personală a dnei An. Lisnic. 

 
Principalul domeniu de activitate didactică a fost ţinerea cursului de 

Metodica predării istoriei, dreptului şi ştiinţelor sociale în şcoală, iar mai târziu şi a 
cursului de Istorie contemporană a Europei de Est. Dumneaei a fost şi 
coordonatoarea practicii pedagogice a studenţilor facultaţii în şcolile medii de 
cultură generală, atât din capitală, cât şi din raioanele republicii.  

Cercetarea sa ştiinţifică a fost şi aceasta direcţionată spre teme de 
pedagogie, fiind preocupată de implementarea noilor metode şi tehnici de 
predare în învăţământul preuniversitar. De asemenea, a avut numeroase 
publicaţii şi participări la diverse conferinţe în Moldova şi peste hotarele ei.  

Lectorul universitar Natalia Repina a luat cursuri de doctorat la 
Academia de Ştiinţe Pedagogice a URSS din Moscova, iar ulterior a susţinut 
teza de doctor. Perfecţionarea profesională a continuat atât la Chişinău, cât şi 
peste hotare. Cunoaşterea limbii engleze i-a permis să ia parte la conferinţe 
locale şi internaţionale în Europa, Statele Unite, Japonia şi să absolve cursurile 
de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale din Polonia. Domnia sa a profitat şi de 
ocazia de a face schimb de experienţă cu colegii din România de la 
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi. 
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Florile recunoştinţei din partea studenţilor. Foto din arhiva personală.  
Natalia Repina. Facebook. Accesat pe 21 noiembrie 2017. 

 

 
 

N. Repina împreună cu colegii de catedră (de la stânga la dreapta):                 
G. Munteanu, Oc. Munteanu, G. Bodareu, N. Tudoreanu, N. Petrovschi,          

N. Tudorovici, N. Repina, E. Baidaus. Chişinău, 1998.  
Foto din arhiva Universităţii. 
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Împrejurările vieţii au făcut ca Dr. Natalia Repina să părăsească Republica 
Moldova în anul 2002. S-a stabilit la Moscova, unde a activat în calitate de 
conferenţiar universitar la Universitatea Socială de Stat a Federaţiei Ruse.  

A muncit şi a călătorit mult în ultimii ani, dar nemiloasa boală a răpit-o la 
începutul anului 2017. Fiul, Alexandr, cu multă dragoste, va scrie despre 
mama sa, adresându-se celor care au cunoscut-o: "Мама была весѐлым, сильным 
человеком, любившим жизнь, застолье, танцы и радость. Да, она также любила 
свою работу и из последних сил делала то что ей нравится. Поэтому прочитав 
это - помяните ее без слез. Улыбнитесь. Вспомните веселые моменты, если вы 
ее знали. Ей будет приятно"315. 

 

 
 

Foto din arhiva familiei. 

 
După o perioadă de peste zece ani ne-am regăsit, graţie reţelelor de 

socializare de pe Internet. S-a bucurat mult de succesele mele din Canada şi 
mereu mă încuraja în ceea ce făceam. La un moment dat, chiar a fost receptivă la 
rugămintea mea să facă unele comentarii privind experienţa domniei sale din 
perioada şederii în Moldova. Iată un scurt fragment din cele pe care mi le scrise: 
„Cred că vorbitorii de limbă rusă au fost ei înşişi de vină, pentru că nu voiau să înveţe 
limba moldovenească (sau limba română). Acest lucru a influenţat, fără îndoială, situaţia 
politică de la sfârşitul anilor 1980. În ceea ce priveşte predarea Istoriei românilor în 
limba română în grupele de studenţi unde limba rusă era limba de instruire..., păi, am 
discutat această problemă cu studenţii mei.... Ei, de fapt, nu erau deranjaţi de faptul că 
acest curs era ţinut în limba oficială a statului, ci de conţinutul lui. Trebuie să spun, 
însă că, ca de obicei, au existat şi studenţi leneşi, care nu voiau să înveţe, indiferent de 
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limba de predare. Cât priveşte cunoaşterea limbii de stat, cred că este ridicol să trăieşti 
într-o ţară fără a înţelege şi cunoaşte limba oficială a acesteia.”316 

Câteva generaţii de studenţi „au trecut prin mâinile” Nataliei Repina. 
Onestitatea, poziţia civică, profesionalismul şi alte calităţi au făcut ca domnia 
sa să rămână în amintirea lor un adevărat pedagog, coleg, un Om de o 
deosebită modestie, sinceritate şi bun simţ. Pasajele de mai jos vin să confirme, 
încă o dată, cine şi ce a fost dna Repina pentru discipoli şi colegi de breaslă:  

 
„Natalia Ggrigorievna a fost un om extraordinar, incredibil de interesant şi o 

personalitate cultivată. Lecţiile ei se deosebeau printr-o abordare profesională şi fiind 
pregătite la un înalt nivel teoretic. Ea aprecia oamenii inteligenţi, nu-i plăceau cei 
leneşi; întotdeauna a fost prietenoasă, cucerea prin farmecul său personal şi erudiţie. 
Era un adevărat cercetător şi implementa ultimele realizări ale ştiinţei pedagogice la 
lecţiile sale. Personal, mă bucur că am întâlnit în viaţa mea o astfel de personalitate. 
Cred că ea va rămâne în memoria tuturor studenţilor săi un profesor exemplu‖ .317 

Slava Zinger, promoţia anului 1998  
 

„Pentru mine, Natalia Grigorievna a fost întotdeauna ca un soare ce încălzea cu un 
cuvânt bun, iar prin felul său de predare te făcea să înţelegi materia bine, să găseşti limbă 
comună cu elevii în timpul practicii pedagogice. Îmi amintesc despre dânsa ca fiind o fiinţă 
modestă şi o doamnă elegantă. Ştia cum să te încurajeze şi să te motiveze. Parcă acum îmi 
amintesc cum spunea: „O să reuşeşti, zâmbeşte şi intră în clasă cu încredere‖. Doamna 
Repina a fost un profesor de calibru, datorită căreia eu însămi am devenit pedagog”.318 

Irina Ivanova, promoţia anului 1989 
 

„Deşi s-au scurs circa trei decenii de când am absolvit facultatea, îmi amintesc 
despre Dna Repina ca despre o persoană ce se evidenţia dintre ceilalţi profesori. Era mereu 
activă, pozitivă, o combinare a înţelepciunii şi profesionalismului. Mă impresiona-se mult 
cu memoria pe care o avea şi erudiţia sa. Era o fiinţă sinceră, pe care o admiram mult! Mă 
simt fericită şi mândră că am avut-o drept profesor şi prieten!‖.319 

Svetlana Zahariuc, promoţia anului 1989 
 
„În anul 1996 am devenit student al Facultăţii de istorie şi pedagogie a 

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖. Despre Natalia Grigorievna Repina 
am auzit prima dată de la colegii mai mari. Din spusele lor, am înţeles că lecţiile 
domniei sale erau captivante şi calitative, încât nimeni nu lipsea de la ele. Şi într-
adevăr, când a venit şi timpul meu, m-am convins personal că lecţiile erau foarte 
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interesante şi aveai ce învăţa de la ea. Îmi amintesc atitudinea foarte prietenoasă faţă 
de studenţi şi confortul psihologic pe care îl crea la orele sale. Acum, după trecerea 
anilor, pot să afirm cu certitudine că munca Doamnei Repina nu a fost în zadar. Mulţi 
dintre colegii mei şi-au legat viaţa de pedagogie şi cercerate, precum şi eu însumi.”320 

Dr. Victor Damian, promoţia anului 2001 
 

În încheiere, pot să menţionez cu fermitate că Dr. Natalia Repina a 
contribuit mult la prosperarea acestei facultăţi, iar numele şi activitatea sa o să 
rămână, în mod firesc, neuitate de către foştii colegi şi studenţi321.   
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PROFESORUL DE MARCĂ: MIHAIL ROTARU 
 

 
Valentina ENACHI 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The article analyzes the biography and the scientific work of Professor 
Rotaru Mihail. The steps of his biography are enumerated. It shows how 
historical time, in which a he activated modeled his character. Despite the 
hardships and weather, the scientist and pedagog Rotaru retained his dignity. The 
paper shows the scientific issues the Professor has solved. 

Keywords: history, dignity, studies, didactic activity, science 

 
Introducere 

Despre personalitatea profesorului Mihail Rotaru putem afla din lucrări 
semnificative din perioada sovietică. Iată, de exemplu, ce este scris în 
Enciclopedia „Молдавская ССР”, la  pagina 313, la compartimentul „Ştiinţa 
istorică”: A fost publicată lucrarea lui Rotaru M. „Partidul în fruntea întrecerii 
socialiste de la sate”322. 

Aş vrea să încep studiul despre profesorul Rotaru cu expresia „Un 
intelectual al epocii sale”. „Dicţionarul filozofic” din anul 1985 ne prezintă 
noţiunea de intelectualitate în felul următor: „Grup social format din oamenii, 
care prestează în mod profesionist o muncă intelectuală. Din acest grup fac parte 
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inginerii, medicii, avocaţii, artiştii, învăţătorii şi oamenii de ştiinţă”323. Rotaru M.F. 
a fost omul care a făcut parte din cohorta intelectualilor din RSS Moldovenească. 
Formarea sa a coincis cu perioada de sovietizare forţată a republicii. 

În lucrarea „Istoria RSSM” citim un pasaj important: „În procesul 
construcţiei socialiste şi formării naţiunii moldoveneşti încep să se schimbe clasele 
sociale”324. În această frază abstractă sunt ascunse multe detalii concrete şi 
codificate. Fără îndoială, soarta multor cetăţeni ai Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti este marcată de timpurile şi problemele epocii. În această ordine 
istorică se înscrie şi destinul lui Mihail Rotaru – fiu de ţăran, ajuns profesor 
universitar. 

Despre formarea lui profesională putem menţiona că a coincis cu ideile 
cercetătorilor: intelectualitatea a fost creată la ţară. A studiat la şcoala românească 
din anul 1941. După ocuparea repetată a Basarabiei de către armata sovietică, în 
1946, a terminat, în satul natal, patru clase. Aşa cum în sat exista numai şcoala 
primară, a continuat studiile în clasele 5-7 în satul vecin – Gaşpar – în condiţii 
extrem de grele, de foamete şi frig, ducând lipsuri mari în perioada de după 
război. Generaţia elevilor din această perioadă a suferit.  

În anul 1949 s-a înscris la şcoala de felceri din Bălţi. Mai târziu, el îşi amintea 
că medicina l-a ajutat să înţeleagă omul. Nu i s-a permis să continue studiile la 
Universitatea de Medicină. I-au interzis oameni concreţi şi, anume, personal, 
viceminista Malâghina M. Mai marii conducători considerau că pentru Mihail 
Rotaru e îndeajuns o şcoala de medicină. A fost repartizat la lucru la spitalul 
raional din Tâmova, judeţul Soroca, unde a lucrat un an de zile în calitate de 
felcer, în secţia de chirurgie, apoi, peste şase luni, în secţia de meningită, făcând 
puncţii la zeci de copii. A salvat viaţa multor pacienţi, deoarece de modul de 
administrare a medicamentelor şi executare a prescrierilor medicale depindea 
soarta bolnavilor. Anume aici, la spital, a văzut suferinţele oamenilor şi a înţeles 
valoarea veţii umane. 

 
Formarea profesională 

În anul 1953 Mihail Rotaru s-a înscris la Institutul Pedagogic din Bălţi la 
specialitatea Istorie. De ce la istorie? A fost întâmplător? Nu. Iată cum explică 
acest fapt doctorul habilitat în istorie Anton Moraru: „Tânărul Mihail avea în natura 
sa interioară o dorinţă de a cunoaşte soarta acestei populaţii ruptă de la Ţara-mamă, încă 
în 1812. El dorea să înţeleagă filosofia vieţii reale prin cunoaşterea trecutului istoric325. 
Peste un an, în 1954, în cadrul reorganizării instituţiilor de învăţământ superior din 
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Moldova, studenţii de la specialitatea Istorie au fost transferaţi la Institutul Pedagogic din 
Chişinău. Sosind la Chişinău, tânărul Mihail s-a simţit în apele sale. Trecuse deja şcoala 
vieţii, şcoala muncii, şcoala bărbăţiei cu toate greutăţile sale. A hotărât să lupte pentru 
binele tinerilor, să-i apere pe cei mai slabi şi mai neştiutori‖.  

Învăţa şi lupta pentru acei studenţi care veniseră de la sate, care trăiau în 
condiţii grele. Iată de ce, în anii de studenţie, M. Rotaru a activat în organizaţiile 
de tineret, în special, în organizaţiile sindicale. În anul 1957 a fost selectat pentru a 
lucra în calitate de translator cu delegaţia tineretului din România, care participa 
la Festivalul al VI-lea Mondial al Tineretului şi Studenţilor din Moscova. Atunci a 
fost promovat şi din aprilie 1958 a fost angajat la Comitetul Central al 
Comsomolului din Moldova. 

În calitate de instructor în secţia de propagandă şi agitaţie, Mihail Rotaru a 
îndeplinit acele sarcini pe care le trasa partidul. N-a fost disident. A fost omul 
timpului său. Totodată, vom menţiona că a contribuit la statornicirea şi 
dezvoltarea presei pentru tineret şi adolescenţi: „Tinerimea Moldovei”, „Molodeji 
Moldavii”, „Scânteia Leninistă”, „Tânărul Leninist” etc. Încuraja şi susţinea 
tineretul creator naţional, participa la răspândirea şi propagarea cărţii naţionale 
în rândurile tineretului de la sate, contribuia la aprovizionarea bibliotecilor 
săteşti şi bibliotecilor şcolare cu cărţi în limba maternă.  

„Tot ce a făcut M. Rotaru în comsomol e mult, dar e şi puţin. E puţin, 
pentru că în condiţiile regimului totalitar, chiar dacă erai în nomenclatura 
comsomolistă, nu se putea de făcut mai mult. E mult, pentru că, dacă n-ar fi 
lucrat în această funcţie, tânărul Mihail Rotaru ar fi fost adus un alt instructor 
din Rusia” – crede istoricul Anton Moraru. Chiar şi în acele condiţii grele, Mihai 
Rotaru a lucrat şi n-a făcut daună societăţii.  

Unii scribi de azi afirmă că istoricii au elogiat regimul sovietic-rus, iar apoi 
l-au trădat. Aceşti oameni, orbiţi de ură faţă de mişcarea naţională a românilor, se 
fac a nu înţelege că din vina regimului ţarist, apoi al imperiului sovietic, o parte 
din istorici au protejat, cât au reuşit istoria de atacuri din partea răuvoitorilor. Dar 
ei nu au putut, nu li s-a permis să spună adevărurile şi gândurile lor liber. 

Timp de trei ani Mihail Rotaru a elaborat teza de candidat în ştiinţe 
istorice (astăzi doctor în ştiinţe istorice) şi în iunie 1966 a susţinut-o la Consiliul 
Ştiinţific al Institutului de Istorie a Partidului în oraşul Tallin, Estonia. Pentru 
contribuţiile la dezvoltarea ştiinţei istorice din Moldova, în anul 1968, Comisia 
Superioară de Atestare a Cadrelor din cadrul Ministerului învăţământului 
superior şi mediu de specialitate din URSS i-a conferit titlul de colaborator 
ştiinţific superior la specialitatea istorie.  

În cadrul Institutului de Istorie a Partidului, din 1962 până în 1969, Mihail 
Rotaru a publicat circa 50 de lucrări ştiinţifice. El a colaborat activ în calitate de 
coautor şi redactor la apariţia celor trei ediţii de studii ale „Istoriei Partidului 
Comunist din Moldova”, a două ediţii de studii „Istoria Comsomolului din 
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Moldova”. În paginile studiilor sale, a reuşit să promoveze personalităţi marcante 
originare din Basarabia, precum au fost: Ion C. Spătărel, unul din primii aviatori 
din Rusia; V. Molcacianu, colonel în armata Rusiei; Ion Săcrieru, doctor în ştiinţe 
tehnice, profesor, unul din creatorii faimoasei arme „Catiuşa”. Savantul Ion 
Săcrieru a fost omorât de clica stalinistă în ajunul celui de-al Doilea Război 
Mondial.  

Dar cel mai mare merit îl are profesorul M. Rotaru în organizarea şi 
păstrarea arhivei, documentelor de partid şi de stat. Aflându-se la postul de 
vicedirector pentru arhiva de partid (astăzi Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a 
Republcii Moldova) a contribuit la sistematizarea şi publicarea documentelor şi la 
îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale. Însă, în anul 1969, pentru încercarea de a 
publica documentele de partid privind introducerea alfabetului latin în RASS 
Moldovenească (1932-1938), Ivan Bodiul, la Biroul CC al PC din Moldova, a 
dispus ca Mihail Rotaru, sub pretextul că este prea tânăr, să fie eliberat din funcţia 
de vicedirector al Institutului de Istorie al Partidului Comunist al Moldovei, în 
legătură cu trecerea la alt lucru. 

În anul 1971, Comisia superioară de atestare a cadrelor a Ministerului 
învăţământului superior şi mediu de specialitate din URSS a conferit dlui      
M. Rotaru titlul didactico-ştiinţific de docent (conferenţiar). Tot în acest an este 
invitat la Institutul de Medicină pentru a ocupa funcţia de şef al Catedrei de 
ştiinţe politice (Istoria PCUS şi Comunismul ştiinţific), unde a activat până în 
anul 1977. În aceşti ani, concomitent cu munca administrativă şi pedagogică, 
profesorul Rotaru îşi continuă cercetările ştiinţifice, finisează studiul şi, la 
vârsta de numai 40 de ani, în februarie 1975, susţine teza de doctor habilitat în 
ştiinţe istorice la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, unde 
pe atunci activa unicul din ţară Consiliu Ştiinţific specializat în domeniu. Peste 
doi ani i se conferă titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar (1977). 

Peste tot, unde a activat profesorul Rotaru, a promovat specialişti din 
rândurile cadrelor naţionale şi a schimbat componenţa etnică în favoarea 
băştinaşilor. 

 
Activitatea la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” 

În anul 1977 Rotaru M. a fost invitat la catedra Istoria PCUS şi 
Comunismul ştiinţific a IPS „Ion Creangă”. M. Rotaru a acceptat propunerea 
noului rector al Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, profesorul Ion Borşevici, de 
a prelua conducerea Catedrei de Ştiinţe politice – Istoria PCUS şi Comunismul 
ştiinţific de la acest Institut. Dar această trecere putea fi înfăptuită numai prin 
hotărârea Biroului CC al PC din Moldova. Această hotărâre era imposibil de a fi 
obţinută, deoarece Ivan Bodiul îl cunoştea pe profesorul Mihail Rotaru şi nu 
avea încredere în activitatea acestuia. De data aceasta, M. Rotaru a fost susţinut 
de către M. Platon, care deţinea funcţia de şef al secţiei ştiinţă şi învăţământ public 
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la CC al PC din Moldova. Ei au convenit ca problema să fie înaintată la Biroul CC 
al PCM, când I. Bodiul va fi în concediu. De regulă, concomitent, plecau în 
concediu şi toţi favoriţii (aserviţii) lui. Şi iată că în noiembrie 1977, când I. Bodiul 
se găsea în concediu, Mihail Platon a pus problema la Biroul CC al PCM de a-1 
transfera pe M. Rotaru la Institutul Pedagogic „I. Creangă”, în scopul întăririi 
facultăţii de istorie, pe care dânsul o absolvise în anul 1958. Astfel, în 1977, 
profesorul Mihail Rotaru a devenit şef de catedră, iar mai târziu, decan al 
Facultăţii de istorie şi pedagogie a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”. 

 

 
 

1982. Cu conducerea Institutului Pedagogic “Ion Creangă” în sala festivă. 
Foto din arhiva Facultăţii. 

 
Cursurile pe care le-a susţinut prof. Rotaru au fost: Istoria PCUS, Istoria 

politică a secolului XX, Istoria culturii universale şi naţionale. Din anul 1989 a 
ţinut un curs special – „Problemele deformării construcţiei socialismului în 
URSS”, pentru studenţii anului V ai Facultăţii de istorie şi pedagogie. După 
1989 profesorul Rotaru a dat dovadă de iniţiativă şi a organizat trimiterea 
lectorilor la cursuri de perfecţionare la Universitatea de Stat din Kiev. Atunci 
au plecat profesorii Georgeta Ogorodnicov, Valentina Mireniuc şi subsemnata. 

În 1989 catedra a fost lichidată, iar apoi reorganizată şi formată catedra 
Istoria politică a secolului XX. Din inţiativa profesorului Rotaru, ales şef la această 
catedră, au fost elaborate note de curs, indicaţii metodice şi alte materiale 
didactice. În 1990, pe baza catedrei Istoria politică a secolului XX, a fost creată 
catedra Istoria culturii universale şi naţionale. Din 1991 cursul Istoria culturii 
universale şi naţionale a fost predat la toate facultăţile din universitate. 

În întreaga sa activitate ştiinţifică şi didactică, pedagogul Rotaru a depus 
eforturi mari în sporirea calităţii procesului instructiv-educativ. În caracteristica 
personală evidenţiem următoarele aprecieri: „Decanul facultăţii de istorie şi 
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pedagogie, şef de catedră a istoriei culturii universale şi naţionale, activează în cadrul 
societăţii republicane „Ştiinţa‖, lucrător emerit al şcolii superioare (din 1984), în 
calitate de pedagog citeşte lecţii la un nivel înal,‖  - menţionează Nicolae Ciubotaru. 

Priorităţile principale ale dlui Rotaru în activitatea profesională sunt indicate 
chiar de el însăşi: „Susţin prelegeri şi realizez lecţii-seminare cu studenţii anului I 
la „Istoria românilor”. În aceiaşi ordine de idei, în raportul cu privire la activitatea 
şefului catedrei de ştiinţe socio-economice12, subliniază direcţiile de cercetări 
ştiinţifico-metodice ale profesorului: „Istoria Românilor” – Statul din RSSM (1968-
1980); modernizarea învăţământului superior etc. (Nicolae Cuibotaru). 

În posturile pe care le-a ocupat, a realizat 
tot ce-i nou în învăţământul universitar. A 
organizat seminare metodologice la catedră, 
pe care le conducea foarte interesant. Uneori 
era sever şi înţepat, dar, mai târziu, am înţeles 
că avea dreptate în criticile sale, impunând 
colegilor cerinţe de lucru principiale. Şeful de 
catedră organiza cu multă eficienţă activitatea 
didactică şi ştiinţifică, fapt pentru care catedra 
ajunge să fie înalt apreciată printre catedrele 
Universităţii.  

Ca profesor universitar, ca dascăl, omul 
Rotaru a fost stimat de către studenţi şi pentru 
îndrumarea calificativă a zeci de teze de an şi 
de licenţă. Profesorul Rotaru căuta căi de 
predare accesibile şi metode de implicare a 

studenţilor în cercetare. Dumnealui a conştientizat importanţa materialelor 
didactice, de aceea a optat pentru oferirea studenţilor unor manuale şi suporturi 
didactice. Aceste materiale au o înaltă ţinută ştiinţifică şi metodică. Menţionăm 
doar câteva, care au fost publicate în timpul cât a lucrat la UPS: Sfaturi metodice 
pentru lecţiile-seminar; Planurile lecţiilor-seminare pentru cursul de Istorie a 
PCUS, (Chişinău 1978); Istoria PCUS: întrebări şi indicaţii metodice pentru 
studenţii absolvenţi, 1989; Istoria politică a secolului XX; Planuri de seminare, 
Chişinău, 1990; Planurile lecţiilor seminar pentru cursul de Istorie a culturii 
naţionale şi universale, Chişinău, 1990. 

Deşi a plătit tributul timpului, a ştiut să menţină demnitatea naţională. 
Iată părerile foştilor studenţi, drept dovadă aducem crîmpee din scrierile 
studenţilor despre profesorul lor: „Studenţii îl aşteptau în auditoriu pentru a afla 
cât mai mult din domeniul istoriei. Aspiranţii, care au fost şi ei mulţi, veneau la profesor 
pentru a clarifica problemele dificile, pe care le întâmpinau în cercetare. Mijloacele prin 
care urmau să realizeze aceste obiective erau foarte limitate. Cei ce au ascultat prelegerile 
profesorului Mihail Rotaru au avut marea fericire de a savura din izvorul sacru al 

M. Rotaru – Decanul Facultăţii de 
Istorie şi Pedagogie. Chişinău, 

1985.  
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înţelepciunii distinsului dascăl, înţelepciune transmisă într-un limbaj literar, cu 
gândurile bine structurate. Toate acestea au făcut ca subiectele studiate să fie mai puţin 
îndoctrinate, iar ideologia oficială să ne afecteze mai puţin, păstrându-ne capacitatea de a 
le analiza şi de a vedea, în umbra raporturilor falnice ale congreselor de partid, acea 
realitate care demonstra cu desăvârşire capacitatea acestui popor de a-şi vedea de grijile 
sale, prin munca asiduă în câmp, la complexele animaliere, la strung, în aulele 
universitare, edificând prezentul şi viitorul‖, scrie Ion Dulschii, absolvent al Facultăţii, 
(actualmente conferenţiar universitar, dr., la Academia de Administrare Publică). 

Mihail Rotaru a fost un om hotărât şi cooperant. Accepta cu interes ideile 
referitoare la organizarea conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor, care, din 
cauza lipsei mijloacelor financiare, era uneori imposibil de realizat. Totuşi, el 
găsea posibilităţi de a organiza astfel de manifestări. A  fost un bun conducător 
a unui colectiv, care era dificil de dirijat. Avea calitatea de a solidariza oamenii 
în realizarea scopului.  

În calitate de şef de catedră, deja în anii 1990-1991, M. Rotaru a stabilit 
legături profesionale cu colegii din România, vizitând Universităţile din Iaşi şi 
Timişoara, astfel contribuind la integrarea facultăţii în cultura românească. 
Profesorul a participat la elaborarea proiectelor naţionale de studii. A susţinut cu 
ardoare publicarea lucrărilor metodice la facultate. A colaborat cu personalităţi 
notorii din republică, pentru a-i încadra în procesul educativ al facultăţii. 
Permanent a fost conducătorul seminarelor metodologice ale lectorilor din 
institut, conducătorul clubului republican „Istoria culturii şi civilizaţiei”, 
conducătorul clubului studenţesc „Pete albe în istoria neamului”. Datorită unor 
astfel de istorici, poporul nostru a păstrat mândria şi conştiinţa naţională.  

La începutul anilor nouăzeci, discuţiile referitoare la problemele istoriei 
erau foarte aprinse. Exista un grup de savanţi care nu doreau studierea istoriei 
naţionale. Uneori, la şedinţele comisiilor ştiinţifice, puteai auzi: „Za tachie slova 
i idei v tridzatîe goda rastrelivali.” Asta avea loc în anul 1989326 (Vezi cartea 
Îndemn la înălţarea în istorie). Savantul Rotaru, însă, a pledat pentru o reevaluare 
a conceptelor şi o expunere a evenimentelor istorice, luând în consideraţie 
multiaspectualitatea şi complexitatea proceselor sociale. Astfel, profesorul a 
educat studenţi conştienţi de înalta misiune a istoricului. 

 
Preocupările ştiinţifice 

Profesorul Rotaru a fost şi un slujitor al ştiinţei. Concomitent cu activitatea 
pedagogică la Institutul „Ion Creangă”, profesorul M. Rotaru a desfăşurat o 
muncă intensă de cercetare. Mai mult de 25 de ani a fost membrul Consiliilor 
ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
Universitatea de Stat şi la Academia de Ştiinţe a Moldovei. El a contribuit şi la 
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pregătirea tezelor de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe, prin avizarea şi 
aprecierea lor. M. Rotaru a apreciat înalt, în calitate de referent, susţinerea 
tezelor prezentate de Ion Dulschi, Nicolae Sali, Sergiu Stati, Gheorghe Rusnac,  
Ion Buga, Constantin Eşanu şi mulţi alţii.  

Savantul a respectat tonul moderat şi academic în polemicile ştiinţifice. La 
seminarele metodologice, unde se prezentau rapoarte şi comunicări urmate de 
discuţii aprinse, concluziile logice erau făcute de către moderatorul M. Rotaru. 
Seminarele de la catedră erau o şcoală de instruire şi de perfecţionare a 
cercetătorilor.  

Profesorul Rotaru a organizat manifestări ştiinţifice, a participat în cadrul 
emisiunilor televizate şi radiofonice. Numeroase articole ştiinţifice, consacrate 
temelor actuale din perioada sovietică, care sistematizau datele activităţii 
organelor de partid şi de stat, au avut importanţa lor fiindcă conţineau detalii 
despre viaţa oamenilor, problemele lor. Da, multe pagini erau prezentate în 
culori roz, dar găsim şi imagini inedite ale situaţiei de atunci. 

Materialul ştiinţific, pe care l-a sistematizat şi l-a analizat profesorul, 
prezintă valoare prin multitudinea faptelor aduse. Ideile savantului referitoare 
la formele organizării muncii, metodele de lucru a organelor de partid şi de stat, 
în perioada istorică dată, pot servi ca material de sinteză pentru studii noi. 
Remarcăm comentariul istoric documentat asupra problemelor. Lucrarea 
„Partidul în fruntea întrecerii socialiste la sat” a plătit tributul timpului, dar 
conţine şi date de arhivă inedite şi date referitoare la practicile pozitive ale 
timpurilor, care, fără îndoială, nu au lipsit. Profesorul Rotaru a studiat numeroase 
documente istorice, materiale statistice, cifre şi sute de ziare, pentru a realiza 
schiţe referitoare la evoluţia social-politică a RSS Moldoveneşti.  

Să nu uităm că în procesul de cercetare aveai dreptul să utilizezi doar surse 
şi izvoare sovietice, care limitau posibilităţile de analiză a problemelor sociale de 
atunci. Cenzura nu permitea scrierea liberă. 

Mihail Rotaru a împărtăşit soarta omului de ştiinţă basarabean tras pe roata 
timpului. Când a venit vremea, a militat pentru adevărul istoric şi profesorul      
M. Rotaru, a contribuit la elucidarea adevărurilor istorice. M. Rotaru a 
conştiintizat dialectica istoriei, necesitatea schimbărilor şi a transformărilor ştiinţei 
istorice. Dânsul considera mereu actuală repunerea în circuit a adevărului istoric. 
Pentru a finaliza aceasta, este necesară competenţa şi răbdarea omului de ştiinţă. 
Dl Rotaru a abordat această problemă, când a scris articole, studii, comunicări 
referitoare la elucidarea problemelor spinoase ale istoriei. Nu a acceptat 
propunerile de „colaborare” cu acei istorici, care pledau pentru schemele sovietice 
a istoriei acestui multpătimit popor. 
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M. Rotaru împreună cu istoricii P. Râbalco şi I. Şemiacov.  
Foto din arhiva familiei Râbalco. 

 
Domeniile ştiinţifice ale profesorului M. Rotaru au inclus următoarele 

probleme: Istoria şi teoria ştiinţelor politice, Istoria universală şi naţională a 
dreptului, Managementul şcolii superioare, Metodica predării în şcoala superioară, 
Teoria generală a statului şi dreptului. Direcţiile ştiinţifice de investigaţie 
menţionate au fost acoperite de zeci de articole, publicate la Chişinău, Timişoara, 
Moscova, Tallin. 

Repet, atmosfera politică a timpului a lăsat o amprentă asupra investigaţiilor 
istorice ale profesorului Rotaru, însă ele sunt şi azi mărturii ale proceselor istorice 
contradictorii prin care a trecut Republica Moldova. 

Aportul dlui M. Rotaru în dezvoltarea metodelor de studiere a materialului 
ştiinţific este ponderabil şi înalt apreciat. Lucrările metodice ale profesorului sunt 
multiple şi diverse. Ele pot servi drept puncte de reper în cele mai serioase 
probleme ale ştiinţei istorice şi atestă calităţi imposibil de subapreciat ale 
dumnealui. 

 
Recunoaşterea naţională şi internaţională 

Mihail Rotaru a fost decorat cu mai multe diplome, insigne, medalii. 
Pe parcursul a peste 40 de ani de activitate în şcoala superioară, profesorul M. 

Rotaru a adus un aport considerabil la pregătirea cadrelor de înaltă calificare în 
diferite domenii ale ştiinţei, istoriei, jurisprudenţei, economiei şi culturii naţionale. 
Istoric de înalt prestigiu, intelectual distins, cetăţean legat de realităţile vieţii noastre 
naţionale, om de omenie, profesorul universitar Mihail Rotaru prezintă un exemplu 
de patriotism luminat, vigoare ştiinţifică şi devotament profesional. Prin asta se 
justifică faptul că, încă la vârsta de 50 de ani, i s-a conferit titlul onorific de Lucrător 
emerit al şcolii superioare din Republica Moldova. El este inclus în volumul 7 al 
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Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti. Despre prof. M.Rotaru s-a scris în diferite 
publicaţii periodice din Republica Moldova şi peste hotarele ţării. Aşa, spre 
exemplu, Literatura şi arta, 23 septembrie 2004, Moldova Suverană, 1 octombrie 2004, 
Făclia, 2 octombroe 2004, Curierul economic, 8 octombrie 2004. Învăţământul public, 6 
martie 1982, Tinerimea Moldovei, 26 aprilie 1968. 

 
Personalii 

În calitate de lector, la catedra condusă de profesorul Rotaru, am avut ocazia 
să-l cunosc şi în situaţii mai puţin oficiale (la zile de naştere, Revelion, 1 mai ş.a.). 
Era un coleg înţelegător, era spiritual şi crea o dispoziţie plăcută. Nu vorbea mult 
şi nu făcea glume în doi peri. La astfel de manifestări, toţi se simţeau excelent. 
Puteai să discuţi cu el despre multe de la egal la egal. În ultimii ani, în pofida 
vârstei sale, se deplasa vioi, ne vorbea despre reţete de sănătate. Profesorul 
Rotaru, ca şi alţii, de fapt, nu era obsedat de valori materiale. Ţin minte că, deja la 
o vârstă onorabilă, la catedră, a spus că se grăbeşte, fiindcă a venit maşina cu 
mobilă nouă, procurată pentru prima dată, la vârsta de 50 de ani. 

În ultimii ani lucra, prin cumul, în câteva universităţi, dar era bine dispus 
şi nu se căina de soartă. Activam în diferite instituţii, când am aflat, cu mare 
regret, de decesul lui. 

Sentimentul de admiraţie şi stimă se leagă de omul care a fost M. Rotaru. 
Omul, pedagogul, profesorul Rotaru a trăit în condiţiile unei epoci zbuciu-

mate. Ne-a lăsat moştenire cărţile, pe care le-a scris, şi oamenii, pe care i-a educat. 
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ECATERINA STANCIU – 
DASCĂL AL GENERAŢIEI CRENGIENE POSTBELICE  
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ABSTRACT 
 

This study is dedicated to associate professor Stanciu Ecaterina, who 
has been active for two decades at the Faculty of History and Pedagogy of the „Ion 
Creangă" State Pedagogical University. A period full of events and decisions in 
which he reigned as a teacher, who loved faculty, and in which he worked with 
self-denial and self-giving, leaving memories of national identity and a 
particular human experience. 

Keywords: teacher, history and pedagogy, teaching career 

 
Referinţe preliminare 

În cursul istoriei se întâmplă evenimente, procese şi fenomene, care 
formează memoria generaţiilor. Un loc aparte în aceste evenimente îl au 
persoanele, care, în virtutea alegerii sau predestinaţiei sale, lasă amprente asupra 
celor pe care îi învaţă şi îi educă. În condiţiile când sistemul educaţional este 
supus unor provocări şi schimbări cardinale, un loc aparte revine reconstituirii 
traseelor şi formulelor carierelor academice. Nu în ultimul rând, în aceste căutări e 
necesară revizuirea istoriei ascensiunilor acestor cariere academice din fosta 
URSS. Necesitatea lor este dictată, din intenţii pragmatice, de a păstra în istorie 
calea constituirii sistemului educaţional şi a actorilor, care au fost implicaţi în 
această construcţie şi care, prin activitatea lor, au construit acest sistem.  
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Subiectul cercetării date este biografia dnei Ecaterina Stanciu, absolventă 
şi conferenţiar la Facultatea de istorie pe parcursul a mai mult de două decenii, 
1971-1994. Pentru realizarea acestui obiectiv, am apelat la examinarea dosarului 
domniei sale, care se păstrează în arhiva Universităţii şi din amintirile celor, care 
au ştiut-o sau cărora le-a predat în timpul studiilor. Un loc aparte în această 
cercetare a fost acordat contextului apariţiei unor tipuri de documente, pe care le-
am identificat în dosar şi care demonstrează nişte realităţi istorice distinctive şi 
care mult explică din biografia celor cărora le aparţin aceste documente.  

Astfel, în dosar am identificat formatul, care se cerea pentru completarea 
autobiografiei proprii de către angajaţii la serviciu şi care, trebuie să subliniem, 
că se completa, în exclusivitate, în limba rusă, până în anii '90. Examinarea 
acestui formular indică la întrebările cheie care erau obligatoriu în cazul 
angajării la serviciu. Se cerea de prezentat familia, numele şi patronimul celui 
care se angaja, anul şi data naşterii şi, obligatoriu, apartenenţa politică, apoi se 
solicita indicarea la ce instituţii a studiat, în ce activităţi de muncă şi obşteşti a 
fost implicat cel ce se angaja. Erau obligatorii referinţele despre rudele apropiate 
de primul şi al doilea rang, dacă sunt sau nu aceste rude peste hotare şi alte 
informaţii adiacente. Aceste detalii permit să înţelegem circumstanţele în care 
au învăţat şi au studiat oamenii din URSS, în general, şi cadrele didactice, în 
particular, după cel de-al Doilea Război Mondial şi când populaţia acestui 
teritoriu a intrat în componenţa unui stat, care i-a format şi le–a imprimat o 
mentalitate aparte. 

 
Date biografice 

Stanciu Ecaterina s-a născut la 11 octombrie 1934 în oraşul Reni, regiunea 
Odesa, într-o familie de slujbaşi.327 Din biografie aflăm că numele de 
domnişoară era Fotea, tatăl ei – Fotea Semion Nicoale, s-a născut în anul 1906 
şi a decedat în 1976, mama – Fotea Elena Ion, s-a născut în 1907. A avut un 
frate, Fotea Andrei Semion, născut în 1932, şi o soră, Bondarenco Maria 
Semion, din 1937.328  

Stanciu Ecaterina a educat doi copii. Fiica Silvia, născută în anul 1958 şi 
feciorul Viorel, născut în 1966.329 Între 1941-1949 învaţă la şcoala din localitatea 
natală, unde finisează VII clase.330 În acelaşi an, 1949, pleacă la studii la Şcoala 
Pedagogică din or. Cahul, pe care o absolveşte în anul 1953.331  
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Calea de formare profesională 
Între anii 1953-1958 Ecaterina Stanciu îşi face studiile la Institutul Pedagogic 

de Stat „Ion Creangă" din Chişinău, la Facultatea de istorie şi filologie. După 
finisarea studiilor primeşte calificarea de învăţător de limbă şi literatură 
moldovenească şi istorie332 (Anexa 1).  

După finisarea studiilor se află în concediu de 
maternitate, ca, mai apoi, între anii 1959-1967 să fie 
angajată la redacţia ziarului „Moldova Socialistă”, la 
care lucrează mai mult de opt ani de zile.333. În 1967 este 
transferată la redacţia Enciclopediei sovietice 
moldoveneaşti.334 De la această redacţie este trimisă să 
îşi continue studiile la aspirantura secţiei de Etnografie 
şi Istoria Culturii a Academiei de Ştiinţă a RSSM, pe 
care o finisează în 1972. Tot în acelaşi an, prin concurs, 
este angajată la funcţia de cercetător ştiinţific în Secţia 
de Etnografie şi Istoria culturii a Academiei de Ştiinţe a 
RSSM.335. Cu doi ani mai târziu, în 1974, susţine teza de 
candidat în ştiinţe istorice (Anexa 2). 

 
Activitatea didactică 

Peste un an, în 1975, după susţinerea tezei, este invitată să ţină cursuri la 
facultatea pe care a absolvit-o. Din data de 1 octombrie 1975 şi până în 1995 
activitatea didactică a domniei sale este legată de Facultatea de istorie şi 
pedagogie, care apoi este redenumită în Facultatea de istorie şi etnopedagogie. Pe 
parcursul a celor două decenii trece toate treptele didactice, de la funcţia de lector, 
până la funcţia de conferenţiar. Activitatea domniei sale este legată iniţial de 
Catedra istoria URSS, apoi Istoria antică şi medievală, iar din 1991, după 
înfiinţarea Catedrei de Istoria românilor, suplineşte posturile la această catedră.  

În anul 1980, după trecerea concursului, devine lector superior la Catedra 
Istoria universală în cadrul Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă" din 
Chişinău.336 În 1981 este numită în funcţie de docent (conferenţiar). Iar în 1982, în 
temeiul participării la concurs este numită în calitate de docent (conferenţiar) la 
Catedra de istorie a URSS.337 Cu doi ani mai târziu, în rezultatul prezentării 
dosarului la Comisia de Atestare de pe lângă Sovietul de Miniştri al URSS, obţine 
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diploma de docent conferenţiar (Anexa 3) şi peste 5 ani, după trecerea 
procedurilor de concurs, este numită în calitate de conferenţiar la Catedra de 
istoria URSS.338 După un şir de reorganizări, este trecută, prin concurs, la funcţia 
de conferenţiar la Catedra de istorie antică şi medievală339, apoi, din 1992 până 
în 1995, dna Stanciu E.S. deţine postul de conferenţiar la Catedra nou formată  
- istoria românilor.340  

Pe parcursul activităţii sale, în cadrul catedrelor la care a activat, s-a 
manifestat ca un lucrător exemplar şi responsabil, fapt confirmat de colegii săi în 
procesele verbale ale şedinţelor de catedră, unde a fost examinată candidatura 
domniei sale în diferite posturi. 

 
Contribuţia în desfăşurarea procesului educaţional 

la Facultate, Universitate, în republică 
Pe parcursul activităţii sale, Ecaterina Stanciu a prezentat diferite cursuri 

universitare. Cursul universitar de bază, pe care l-a avut timp de mai mulţi ani 
de studii, a fost cursul de Istorie a Moldovei.341, curs la care a realizat şi un şir 
de publicaţii şi materiale didactice.342 Trebuie să menţionăm că acest curs, până 
în anii '90, era printre puţinele cursuri, la care se aborda problema identităţii 
naţionale. Şi domnia sa, cu inteligenţă şi tact pedagogic deosebit, promova 
valorile naţionale. De rând cu acest curs, a elaborat şi a prezentat cursul 
special: Relaţiile moldo–ruso-ucrainene din secolele XIV-XVI pentru educarea 
patriotică şi internaţională a studenţilor.343  

Ca studentă a domniei sale, trebuie să menţionez că dna Stanciu, în acele 
timpuri destul de dificile pentru formarea gândirii critice, încerca să ne promoveze 
valorile naţionale, încerca să ne trezească interesul faţă de istoria naţională în cadrul 
orelor destul de restrânse ca timp, dar la care căuta să ne deschidă noi file, cercetate 
pe parcursul mai multor ani în activitatea sa didactico-ştiinţifică.  
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Ec. Stanciu alături de colegii de facultate la parada de 7 noiembrie 1985. 
 Foto din arhiva Facultăţii. 

 
Domeniile şi preocupările ştiinţifice 

Subiectul cercetărilor domniei sale au fost preocupările ţăranilor în 
spaţiul basarabean. Acest subiect a fost şi în cercetările din teza de doctor în 
istorie şi în monografia dedicată preocupărilor meşteşugăreşti ale ţăranilor din 
spaţiul basarabean, care a fost publicată după susţinere.344 Tot pe problematica 
dată au fost scrise şi două paragrafe în monografia colectivă dedicată etosului 
titular din spaţiul dat, a moldovenilor.345 Cercetările au fost efectuate în 
rezultatul stagiului ştiinţific la Academia de Ştiinţe din Moscova, în perioada 16 
martie – 16 iunie 1979, la sectorul etnografic. A continuat lucrul asupra temei 
date, elaborând lucrarea „Breslele de prelucrare şi de extragere din Moldova din 
secolul al XIX-lea - începutul secolului XX”346. Preocupările ştiinţifice au fost ca 
nişte repere şi pentru tezele de licenţă, pe care domnia sa le-a condus în 
perioada dată, având, în mare parte, un caracter practic şi aplicativ. 

 
Activităţile manageriale 

Biografia dnei Stanciu E. nu ar fi fost deplină, dacă nu am menţiona în 
acest studiu şi activitatea managerială şi abilităţile manageriale, care au fost 
aplicate în activitatea sa în cadrul Facultăţii de istorie şi pedagogie. Astfel, de 
la 31.10.1980 până în ianuarie 1981, a suplinit funcţia de şef al Catedrei istoria 
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URSS.347 La 27 noiembrie 1981 este numită în funcţia de prodecan al Facultăţii. 
Necesită de a se sublinia că în această funcţie a fost numită în rezultatul 
demersului administraţiei institutului către ministerul de resort. Fapt confirmat 
prin decizia ministerului din data de 27 noiembrie 1981.348 (Anexa 4). După un şir 
de schimbări şi restructuri organizaţionale, în 1991, Stanciu E.S., conferenţiar al 
catedrei de istorie antică şi medievală, se numeşte în funcţia de şef al acestei 
catedre. 

 
Recunoaştere naţională şi internaţională. Premii şi distincţii 

Pentru activitatea sa, la 29 aprilie 1964, i s-a decernat diploma de onoare 
a Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM.349 Iar la 26 septembrie 1977 i se 
decernează Diploma de onoare a Ministerului învăţământului public al RSSM 
şi a Comitetului republican al sindicatelor lucrătorilor învăţământului, a 
şcolilor superioare şi a instituţiilor ştiinţifice. 350 (Anexa 5). 

 
Concluzii 

Cercetările efectuate în prezentul studiu privitor la biografia dnei Stanciu 
Ecaterina permit să susţinem că în activitatea didactică şi ştiinţifică, această 
dnă, responsabilă şi modestă, prin toată fiinţa sa a căutat să demonstreze 
ataşamentul faţă de profesia îmbrăţişată. Fiind absolventă a facultăţii date, 
trecând prin mai multe perioade, etape şi formări, a dedicat eforturile sale mai 
mult de două decenii facultăţii. Pentru toate acestea a fost recunoscută şi 
apreciată de colegi şi de conducerea universităţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
347

  Arhiva Universității Pedagogice „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înregistrare 5PS, unitatea de păstrare  

nr.1104, p.17, ст. преподаватель кафедры истории СССР с 21 октября назначить временно зав. 

Кафедрой истории СССР Приказ 181- А от 16. 11.1981, паж. 1, 18. 
348

  Arhiva Universității Pedagogice „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înregistrare 5PS, unitatea de păstrare  

nr.1104, p. 1. 
349

  Arhiva Universității Pedagogice „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înregistrare 5PS, unitatea de păstrare  

nr.1104, p. 1. 
350

  Arhiva Universității Pedagogice „Ion Creangă‖, fond 1, nr. de înregistrare 5PS, unitatea de păstrare  

nr.1104, p.1, p. 4. 
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ANEXE 
Anexa 1 

DIPLOMA DE STUDII LA FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE,  
calificarea: Învăţător de limbă şi literatură moldovenească şi istorie 

 

       
 

Sursa: Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Fond 1, nr. de 
înregistrare 5PS, unitatea de păstrare  nr. 1104, f. 6. 

 

Anexa 2  
DIPLOMA DE CANDIDAT ÎN ŞTIINŢE ISTORICE 

 

 
 

Sursa: Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, fond 1,  
nr. de înregistrare 5PS, un. de p. 1104, p. 5. 
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Anexa 3 
DOCUMENTUL DE CONFIRMARE  

A TITLULUI DE DOCENT 
(CONFERENŢIAR) 

 

 
 

Sursa: Arhiva Universităţii de 
Stat „Ion Creangă”, fond 1, nr. 
de înregistrare 5PS, unitatea de 

păstrare  nr. 1104, p.3 

Anexa 4 
HOTĂRÎREA COLEGIULUI 

MINISTERULUI SUPERIOR ŞI 
MEDIU DE SPECIALITATE A RSS 
MOLDOVENEŞTI nr. 14/79 din 27 

noiembrie 1981 
 

 
 

Sursa: Arhiva Universităţii de 
Stat „Ion Creangă”, fond 1, nr. 
de înregistrare 5PS, unitatea de 

păstrare  nr. 1104, p. 28 

 
 

Anexa 5 
EXTRAS DIN ORDINUL nr. 21/83 AL MINISTERULUI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PUBIC AL RSS MOLDOVENEŞTI  
 

 
 

Sursa: Arhiva Universităţii de Stat „Ion Creangă”, fond 1, nr. de înregistrare 
5PS, unitatea de păstrare  nr. 1104, p. 32. 
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EUDOCHIA ŞVEŢ: DEVOTAMENT PROFESIEI DE PEDAGOG 
 

 
Carolina COTOMAN 

 

 
 

ABSTRACT 
 

This study is dedicated to associate professor Eudochia Svet, endowed with 
pedagogical tact and emotional intelligence. Her contribution to the history of the 
university is enormous, being one of the pillars of the Faculty of History and 
Ethnopedagogy, which has supported this activity for about 35 years. Eudochia Svet 
has performed with great dedication the duties of professor and dean of the faculty. 

Keywords: teacher, history and pedagogy, teaching career 

 
Eudochia Şveţ, profesor, lector superior, este născută la 23 iulie 1946, în satul 

Saharna din raionul Rezina351, sat cu aşezări tripoliene, ceea ce demonstrează că 
din timpuri străvechi aceste teritorii au făcut parte din arealul civilizaţiei geto-
dacice352. Venind dintr-o familie de ţărani, tânăra Eudochia este educată de mică 
de către părinţii săi în spiritul celei mai autentice tradiţii româneşti. Tatăl, Simion, îşi 
făcuse studiile la un liceu agricol, iar mama, Lucheria, era casnică, avea grijă de 
cei şapte copii353.  

                                                           
351

 Arhiva UPS „Ion Creangă‖. Eu. Şveț – Dosarul personal, p. 6.  
352

 http://www.moldovenii.md/md/city/details/id/1105 
353

  Interviu cu dna Eudochia Şveț, realizat la 27.09.2017. 

http://www.moldovenii.md/md/city/details/id/1105
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De mică a mers împreună cu fraţii săi la hora satului. A participat la 
diversele evenimente şi sărbători organizate de părinţi, rude sau vecini, de fiecare 
dată cu un avânt impresionant pentru cei din jurul ei, încadrându-se activ în 
practicile şi ritualurile datinilor şi obiceiurilor specifice diverselor împrejurări. 

Şcoala primară a început-o în toamna anului 1953. Absolveşte şapte clase 
la şcoala din comuna Saharna, apoi îşi continuă studiile la şcoala medie nr. 1 din 
oraşul Rezina. Ultima, era o şcoală moldo-rusă, în care erau atât clase ruse, cât şi 
moldoveneşti. Din cauza lipsei de specialişti, dar şi a politicii educaţionale 
sovietice, care îşi impunea influenţa propagandistică, predarea se realiza în 
limbile rusă şi „moldovenească”. Orice activitate extraşcolară se desfăşura în 
limba rusă. Deseori şi unele obiecte şcolare se predau în limba rusă354. În 
perioada în care îşi făcea studiile la şcoala din Rezina, vara, activa în taberele 
pionereşti, în calitate de instructoare. Paralel, cu studiile la şcoală, îndeplinea 
atribuţiile de educatoare la grădiniţa de copii. De aceea, după absolvirea a 11 
clase, concomitent cu diploma de absolvire a şcolii medii de cultură generală, 
primeşte şi o diploma de educatoare, în baza căreia avea dreptul să se angajeze 
în instituţiile educaţionale355.  

Fiind pasionată de biologie şi chimie, se gândea să devină medic. De 
aceea, a venit la Chişinău, pentru a depune actele la Institutul de Medicină. A 
susţinut examenele de admitere, dar concursul era foarte mare, circa 16 candidaţi 
pe un loc. Nu a avut norocul să înceapă cariera de medic356. Se întoarce în 
Rezina, unde, din ianuarie 1965 şi până în august, îndeplineşte funcţia de 
instructoare superioară de pioneri în şcoala medie nr. 1. În acelaşi an, biroul 
raional al comsomolului ia hotărârea de a fi trimisă să studieze, timp de un an, la 
şcoala republicană a lucrătorilor de pioneri357. Dat fiind faptul că era o studentă 
perseverentă şi străduitoare, în octombrie 1966, a fost trimisă la practică în tabăra 
unională „ARTEK” din Crimeea, timp de şase luni realizând stagiul pedagogic358. 
După absolvirea studiilor, se întoarce în Rezina şi începe activitatea pedagogică la 
Casa raională de pioneri, în funcţie de conducător al cercului naturalist. Urmează 
angajarea în Comitetul raional al comsomolului, în calitate de şefă a secţiei 
studii359.  

În toamna anului 1968 este admisă la Facultatea de istorie a Universităţii de 
Stat din Moldova, pe care o absolveşte în anul 1974. După absolvire rămâne să 

                                                           
354

  Ursu, V., Doamna Eudochia Şveț la frumoasa aniversare de 70 de ani, În: Revista de ştiințe 

socioumanistice, nr. 1(32), 2016, p. 3. 
355

  Ibidem.  
356

  Ibidem. 
357

  Arhiva UPS „Ion Creangă‖. Eu. Şveț – Dosarul personal, p. 6. 
358

  Ibidem. 
359

  Ursu, V., Doamna Eudochia Şveț la frumoasa aniversare de 70 de ani, În: Revista de ştiințe 

socioumane, nr. 1(32), 2016, p. 4. 
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activeze în Chişinău, la şcoala nr. 45, în calitate de instructoare superioară de 
pioneri. Predă şi ore de istorie la şcoala medie din Costeşti, din raionul Ialoveni şi la 
şcoala nr. 45 din Chişinău. Începând din luna octombrie a anului 1976, este invitată 
de către Antonina Lucinschi, şefa Catedrei de teorie şi metodică a lucrului educativ 
de la Facultatea de istorie şi pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 
Creangă”, să ţină cursul de Metodica lucrului pioneresc şi comsomolist360. Cu toate 
că era un obiect ideologizat, totuşi, prin prisma acestuia, Eudochia Şveţ atrăgea 
atenţia asupra formării şi valorificării capacităţilor individuale ale studenţilor. La 
facultate, era susţinută de către şefa catedrei, Antonina Lucinschi, care, mai târziu, i-
a devenit şi conducătoare a tezei de doctor361. 

 

 
 

Eu. Şveţ împreună cu colegele de catedră: L. Rogalencova şi A. Bondarenco,  
în cadrul unei şedinţe festive la facultate.Chişinău, 1977.  

Foto din arhiva Catedrei geografie şi patrimoniu cultural. 

 
Pe parcursul activităţii sale didactice, s-a preocupat de pregătirea şi realizarea 

cursurilor de bază şi opţionale, elaborând lecţii, sarcini practice la disciplinele de 
specialitate, alcătuind programe, participând la conferinţe, fiind coautorul mai 
multor lucrări didactice362. Este membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea 
curriculumului la disciplinele şcolare, la recenzarea lucrărilor didactice. 

Pe lângă implicările în diferite programe, Eu. Şveţ a avut deplasări peste 
hotare, atât în perioada sovietică, cât şi după anul 1991. Prima a fost în Crimeea, 
atunci când a plecat la stagiu în tabăra „ARTEK", apoi beneficiază de câteva stagii 

                                                           
360

  Ibidem. 
361

  Ibidem. 
362

  Ibidem.  
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de formare profesională la Moscova, Baku, Vilnius etc363. Munca ei fiind apreciată 
cu diplome şi distinţii. Una dintre acestea ar fi medalia „Отличник Просвещения 
СССР”, primită la 2 noiembrie anul 1987364. 

 

 
 

Eu. Şveţ alături de colegii de facultate: Au. Pospai, N. Tudoreanu, I. Ţurcanu, 
Vl. Barbulat, Ec. Stancu, cu absolvenţii gr. 51, promoţia anului 1981.  

Foto din arhiva Catedrei geografie şi patrimoniu cultural. 

 
După destrămarea Uniunii Sovietice, a realizat stagii didactice şi de cercetare 

la Iaşi, Cluj-Napoca, unde a studiat literatură dedicată etnologiei românilor, 
tradiţiilor populare, sărbătorilor calendaristice şi familiale, etnopedagogiei, din 
motiv că, la noi, la începutul anilor '90 ai secolului XX, nu existau lucrări în acest 
domeniu. Abia după declararea independenţei, specialiştii în etnologie din 
Republica Moldova au avut posibilitate să înveţe şi să se informeze în mai multe 
centre ştiinţifice prestigioase europene. Începând cu anul 1995, în colaborare cu 
specialiştii din România, s-a purces la elaborarea lucrărilor proprii în domeniul 
etnologiei, obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti. 

Odată cu reorganizarea facultăţii în Facultatea de istorie şi etnopedagogie, 
Eudochia Şveţ pune accentul pe tradiţiile neamului nostru, care, în perioada 
regimului sovietic, au fost date uitării365. A pregătit şi a ţinut mai multe cursuri 
de bază şi opţionale, dintre care menţionăm: Sărbătorile calendaristice ale 
românilor, Sărbătorile de familie la români, Obiceiuri populare de peste an, Sărbătorile 
Domneşti, Etnopedagogie, etc. 
                                                           
363

  Interviu cu dna Eudochia Şveț, 27.09.2017. 
364

  Ibidem. 
365

  Ursu, Valentina, op. cit.,  p. 5. 
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Eu. Şveţ  - prodecanul facultăţii - în mijlocul studenţilor şi profesorilor. 
Chişinău, 1994. Foto din arhiva Facultăţii. 

 

În cadrul cursurilor Sărbătorile calendaristice ale românilor şi Obiceiurile populare 
de peste an, dumneaei prezenta şi analiza specificul tradiţiilor calendaristice şi 
religioase, înşirate pe parcursul anului, fiind grupate după anotimpul în care se 
desfăşoară. Astfel, în ciclul celor de primăvară-vară, se sărbătoresc: Patruzeci de 
Mucenici, Bunavestire, Floriile, Paştele, Paştele Blajinilor etc., Cele nouă Joi, Moşii 
de vară, Duminica Mare, Rusaliile, Sânzieniile, Sfinţii Petru şi Pavel, Sfântul Ilie, 
Sfântul Foca, Sfânta Maria Magdalena, Sfântul Pantelimon etc. Toamna şi iarna se 
sărbătoresc: Naşterea Maicii Domnului, Ziua Crucii, Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului, Sf. Dumitru (Sâmedru), Arhanghelii Mihail şi Gavriil, Vovidenia, 
Sfântul Andrei, Sfântul Neculai, Spiridon – făcătorul de minuni, Ignatul, Sfântul 
Vasile cel Mare, etc. Eudochia Şveţ, cu multă erudiţie evidenţia specificul fiecărei 
sărbători din tot spaţiul românesc, în special, din Republica Moldova. 

Un aspect important, pe care dna Eudochia Şveţ îl menţiona, era faptul 
cum se marca fiecare sărbătoare şi în cadrul familiei, alături de cei apropiaţi, ce 
bucate tradiţionale se preparau, persoanele care participau şi ce daruri (pomeni) 
se ofereau în zilele dedicate memoriei celor decedaţi, cum se pregăteau bucatele 
de ritual (coliva, colacii) etc. 

Chiar de la începutul activităţii la facultate, Eudochia Şveţ a început să 
desfăşoare o muncă prodigioasă de profesor, manifestând această atitudine tot 
timpul. Şi astăzi sunt studenţi care o ţin minte, mai ales pentru metodele sale de o 
vizibilă omenie în lucrul pedagogic, care motivau studenţii să însuşească temele 
propuse pentru seminare şi, drept mulţumită, le împărtăşea diferite experienţe 
din cercetările de teren, efectuate prin localităţile Republicii Moldova. 
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În perioada de activitate a pregătit o pleiadă de promoţii de succes, cum 
ar fi profesori, ce actualmente predau la facultate, dar şi numeroşi specialişti 
din instituţiile academice şi educaţionale. Mariana S. Ţăranu, conferenţiar 
universitar, doctor în istorie, remarcă următoarele: „În perioada studenţiei mele, 
prodecan a fost doamna Eudochia Şveţ. Mi-a rămas în memorie ca fiind o doamnă bine 
organizată, chibzuită, care mereu mergea în întâmpinarea grijilor şi problemelor 
studenţilor. La fel ca şi fiecare, doamna prodecan a fost omul timpurilor în care s-a format, 
a activat în perioade complicate, însă a ştiut să facă faţă cu brio tuturor încercărilor. 
Respect pentru aceasta‖.  
 

 
 

Întâlnirea cu absolvenţii facultăţii, promoţia anului 1978. Chişinău, 2008. 
Foto din arhiva personală a dlui Ol. Leviţki. 

 
În cadrul cursului Sărbătorilor de Familie erau prezentate cele trei mari 

evenimente de trecere la populaţia dintre Prut şi Nistru, având mai multe 
particularităţi cu caracter local, altele cu caracter regional. Prezentând aceste rituri 
semnificative, cu scopuri, obiective, norme şi finalităţi, Eudochia Şveţ  îi făcea pe 
studenţi să fie mai curioşi şi să găsească acel tezaur etnografic din satul natal. 

Eudochia Şveţ avea şi o poziţie practică, pedagogică. Cerea ca studenţii 
să facă cunoştinţă pe viu cu cartea cea mare a vieţii poporului, creativitatea sa 
etnofolclorică, să ne inspirăm din acest tezaur şi să nu ne limităm doar la textele 
din cărţi. Şi bibliografia nu era luată la întâmplare, era foarte bine selectată, 
lucrările de bază erau cele ale lui James Frazer, Simion Florea Marian, Elena 
Niculiţă Voronca, Ion Ghinou, Tudor Panfile, Artur Gorovei, Mirce Eliade etc. 

Toate aceste aspecte şi detalii legate de sărbătorile de familie şi cele de peste 
an au fost insuflate numeroşilor studenţii şi, în special, celor care au avut prilejul 
să elaboreze şi să susţină tezele de licenţă, având-o pe profesoara Eudochia Şveţ în 
calitate de conducător ştiinţific. Menţionăm câţiva dintre aceştia: Nadejda 
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Cernean, Alimentaţia rituală la sărbătorile de peste an (pâinea); Anastasia Groza, 
Nunta la români. Specificul sărbătorii în Dubăsarii Vechi; Rodica Ganganu, Apa – 
element primordial în cadrul sărbătorilor calendaristice şi de familie la poporul român; 
Angela Cociorvă, Elementul agrar în obiceiurile de peste an; Oxana Popa, Semnificaţii 
străvechi legate de cultul focului în obiceiuri şi datini; Nicolae Frecăuţan, Colindatul ca 
tradiţie la Crăciun; Inga Garştea, Tradiţiile şi obiceiurile agrare la români; Mariana 
Vetrilă, Istoria satului Ghiduleni, Orhei; Ludmila Fântânaru, Ramura verde peste an; 
Victoria Cosmin, Personaje masculine în calendarul popular; Natalia Grosu, Copiii în 
datini şi obiceiuri la români etc. Pe lângă faptul că a fost lector, în perioada anilor 
1986 şi până în 2006 a activat în calitate de prodecan al facultăţii de istorie şi 
etnopedagogie366. 

 

 
 

Sărbătoarea „Să traiţi, să-nfloriţi", 2005.  
Foto din arhiva Catedrei geografie şi patrimoniu cultural. 

 
Pe de altă parte, Eudochia Şveţ manifesta o ardoare deosebită şi pentru 

organizarea unor activităţi culturale colective din cadrul facultăţii, cum era Anul 
Nou, Sărbătoarea sarmalelor şi plăcintelor etc., unde erau implicaţi atât studenţii, 
cât şi corpul didactic. 

Grădinaru Natalia, doctor în istorie, şefa sectorului Etnologia moldovenilor 
al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
menţionează următoarele: „Frumoasă la chip şi la suflet, dna lector şi prodecan Şveţ 
Eudochia trezea admiraţia şi consideraţia noastră. Era unul din profesorii calzi, mereu cu 
zâmbetul pe buze, mereu gata să te asculte şi să te motiveze. Înzestrată cu mult tact 
pedagogic şi inteligenţă emoţională, Domnia Sa era supranumită de studenţi „mama 
noastră‖. De câte ori aveai nevoie de vre-o consultaţie, ne ajuta cu plăcere. Era ca un colac 
de salvare pentru toţi, în special pentru cei care rămâneau cu câte o restanţă, două, trei. La 

                                                           
366

 Arhiva UPS „Ion Creangă‖. Eu. Şveț – Dosar personal. 
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orele dumneaiei, la cursul „Sărbătorile calendaristice‖, era mereu interesant, acest interes 
fiind întreţinut, în special, de pasiunea cu care dna Şveţ relata despre faptele de cultură 
spirituală a poporului român (credinţă, obiceiuri, sărbători etc.). Îmi amintesc că la cursul 
prezentat de către Domnia Sa, ajungeau să înveţe şi băieţii, care considerau etnologia „un 
domeniu mai mult pentru fete‖. Această ascultare se datora, pe de o parte, exigenţei, iar 
pe de alta, cunoaşterii tradiţiei descifrată pe înţelesul studenţilor de către Domnia Sa‖. 

 

 
 

Eu. Şveţ, Preşedintele juriului la Sărbătoarea sarmalelor şi plăcintelor. 
Chişinău, 2010. Foto de I. Topală din arhiva Universităţii. 

 
Aportul dnei Eudochia Şveţ în istoria universităţii este enorm, fiind unul 

dintre pilonii Facultăţii de istorie şi etnopedagogie, care a sprijinit activitatea 
acesteia pe parcursul a circa 35 de ani. A fost şefă de catedră în câteva rânduri 
şi în diferite perioade, a îndeplinit cu multă dăruire, timp de 19 ani, atribuţiile 
de prodecan al facultăţii. 
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GHEORGHE TOPOR – DESTIN DE GENERAŢIE 
(FĂURITORUL PROPRIULUI DESTIN) 

 

 
Gabriela TOPOR 

 

 
 

ABSTRACT 
 

On the globe there are 7 billion of people living on Earth. And each one 
with his destiny, with purpose in this life. 7 billions of destinies and among 
them one alone. One single of care, at first glance, does not look like any one. 
But only at first glance. Because the generation of the 1940s had a lot in 
common: they have survived the war, many remain uncontrolled, have gone 
through sins, had to make their own way through life, without support and 
help. Such a destiny had Professor Gh. Topor. 

Keywords: school, students, destiny, perseverance, responsibility, 
humanity 

 
Pe glob există în jur de 7 mlrd. de persoane. Şi fiecare este cu destinul 

său, cu rostul şi menirea în această viaţă. 7 mlrd. de destine şi printre ele unul 
singur. Unul singur, care, la prima vedere, nu seamănă cu niciunul. Dar numai 
la prima vedere. Deoarece generaţia anilor '40 a avut multe în comun: au 
supraveţuit războiului, mulţi rămânând fără taţi, au trecut prin foamete, au 
trebuit să-şi facă singuri drum prin viaţă, neavând sprijin şi ajutor. 

Un astfel de destin l-a avut şi profesorul Gh. Topor. S-a născut la 22 
ianuarie 1940 într-o familie de ţărani, în satul Zăbriceni, raionul Edineţ. La 
numai 1 an şi 5 luni rămâne cu mama şi sora-geamănă, tatăl fiind luat pe front. 
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Şi-a mai văzut odată tatăl, în aprilie 1943, ca, mai apoi acesta să cadă în luptele 
pentru eliberarea oraşului Budapesta în februarie 1945 [1, p. 5].  

La 1 septembrie 1947 trece pragul şcolii de 10 ani din satul Zăbriceni, pe care 
o absolveşte în anul 1957. A avut noroc de profesori buni, care au ştiut să-i cultive 
dragostea de carte. După absolvire a lucrat şef de club în satul Oneşti, raionul 
Edineţ. Astfel, de la 17 ani începe să muncească ca să susţină material familia. 

În anul 1958 este admis la studii la Tehnicumul comercial-cooperatist din 
Chişinău, la specialitatea Contabilitate. După absolvire, în aprilie 1960, este repartizat 
în calitate de contabil la magazinul sătesc din satul Brânzeni, raionul Edineţ. 

În octombrie 1960 este înrolat în rândurile Armatei Sovetice şi timp de 3 ani 
îşi face serviciul militar la Baku, Azerbaidjan, ca tehnician, la o bază aeriană.  

 

 
 

În perioada serviciului militar. Foto din arhiva familei Topor. 

 
După demobilizare, depune actele la Universitatea de Stat din Moldova, 

la facultatea de istorie şi, susţinând cu succes examenele de admitere, este 
înmatriculat în anul I de studii. Aici s-au legat primele prietenii, care au fost 
păstrate pe parcursul vieţii. Finalizează studiile în anul 1967 cu diploma de 
menţiune şi este repartizat la muncă în calitate de profesor de istorie la şcoala 
profesională nr. 9 din satul Grinăuţi, raionul Donduşeni. Acolo, din primele 
zile ale lui septembrie, devine director-adjunct pentru educaţie. 

În august 1968, după absolvirea facultăţii de limbi şi literaturi străine a 
Institutului „Alecu Russo” din Bălţi, de către soţia Domniei Sale, se transferă la 
şcoala din satul Măcăreşti, raionul Ungheni. Dar, în scurt timp, în octombrie 1968, 
la recomandarea Comitetului raional de partid, este invitat să activeze în calitate 
de adjunct al preşedintelui Cooperaţiei de consum a raionului Ungheni. 
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După 4 ani de activitate în comerţ, înţelege că vocaţia lui este pedagogia. 
Din septembrie 1972 activitatea sa a fost legată doar de sistemul educaţional 
din Republica Moldova. Atunci devine directorul şcolii generale nr. 5 din 
Ungheni, iar din septembrie 1974 – directorul şcolii-internat din Ungheni [1, p. 
4]. Acest post cere dăruire de sine. Este o mare diferenţă între un director de 
şcoală de cultură generală şi un director de şcoală-internat. Pe lângă organizarea 
procesului didactic şi a lucrului educativ, aici se adaugă o mulţime de probleme 
cu caracter cotidian. A fost un manager bun, deoarece în perioada, cât a fost 
director, a îmbunătăţit baza materială a şcolii şi calitatea procesului didactic. O 
atenţie sporită se acorda controlului intern, activităţii didactice, lucrului cu 
profesorii tineri, ce nu cunoşteau specificul şcolilor-internat [1, p. 6]. Se bucură 
de o stimă binemeritată, atât din partea elevilor, cât şi a cadrelor didactice.    

După 7 ani de muncă asiduă, ia decizia să se transfere la Chişinău. Şi în 
noiembrie 1981 se angajează la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, în 
calitate de prorector pentru activitatea administrativ-gospodărească. Ca, mai 
apoi, din decembrie 1981, să activeze în calitate de lector superior la Catedra 
de istorie a URSS. Paralel cu activitatea didactică de la catedră, din ianuarie 
1983, ţine cursul de istorie la secţia pregătitoare. Împreună cu Stepan Malischii 
devine promotorul acestei subdiviziuni a institutului (cursurile pregătitoare 
funcţionează până în anul de studii 1987/1988). Obiectivul lor – de a lichida 
lacunele în cunoştinţele cursanţilor la disciplina Istoria URSS şi de a aduce 
pregătirea lor la nivelul abiturienţilor.  

 

 
 

Împreună cu elevii de la liceul „Vlăstarul”, 1999. Foto din arhiva familiei.  

 
În anul 1999, în cadrul Universităţii este deschis Liceul Teoretic „Vlăstarul” 

şi Gh. Topor devine director-adjunct.  
Începând cu 01.07.1999 a fost transferat la Catedra de Istorie universală 

(extras din ordinul nr. 76-A din 06.07.99) [1, p. 57]. 
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A ţinut cursurile: 

 Izvoarele istorice. 

 Istoria modernă a ţărilor Asiei şi 
 Africii. 

 Istoria modernă a ţărilor Europei 
 şi Americii. 

Cursul opţional: 

 Destrămarea monarhiei Austro- 
 Ungare (1900-1918). 

Au fost elaborate programele 
analitice la toate disciplinele, au fost 
alcătuite planurile lecţiilor practice, alte 
materiale pentru asigurarea ştiinţifico-
metodică a cursurilor. Concomitent, au 
fost perfecţionate şi textele de lecţii la 
cursurile normative, care erau ţinute la 

Facultatea de istorie şi etnopedagogie, secţiile de zi şi frecvenţă redusă. 
 

 
 

Gh. Topor împreună cu prof. B. Vizer, prof. N. Tudoreanu şi dna T. Selivestru, 
la sărbătoarea Să traiţi, să-nfloriţi, Facultatea de istorie şi etnopedagogie, 

Chişinău, 2007. Foto din arhiva Facultăţii. 

 
Odată cu aderarea învăţământului superior la Procesul de la Bologna, o 

pondere importantă în planurile de studii o aveau cursurile opţionale. Gh. 
Topor a iniţiat cursul opţional Destrămarea monarhiei Austro-Ungare (1900-1918), 
pentru care a elaborat şi a editat programa analitică [3], textele de lecţii, tematica 
referatelor, subiecte pentru evaluarea finală etc. De tematica cursului opţional 
era legat şi articolul Interpretări pe tema istoriei Imperiului habsburgic [4]. 

Gh. Topor cu studenţii la fabrica de 
conserve din Cantemir,  

toamna anului 1985. 
Foto din arhiva familiei. 
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Sub conducerea grijulie şi competentă a profesorului, studenţii aveau 
posibilitate nu numai să studieze aprofundat subiecte actuale ale istoriei 
universale, ci şi să-şi perfecţioneze capacităţile şi deprinderile de cercetare 
ştiinţifică. Unii din ei elaborau şi susţineau teze de licenţă pe tematica cursurilor 
de bază şi cel opţional. De ex., „Dezvoltarea social-economică şi politică a Italiei în anii 
1871-1914‖; „Expansiunea colonială a Franţei la sfârşitul secolului XIX – începutul 
secolului XX‖; „Woodrow Wilson şi primul război mondial‖; „Dezvoltarea economică a 
Imperiului Austro-Ungar în a II-a jumătate a  sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-
lea‖; „Destrămarea Imperiului Austro-Ungar la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. 
al XX-lea‖; „Expansiunea colonială a Franţei la sfârşitul secolului XIX – începutul 
secolului XX‖; „Politica internă şi externă a SUA în timpul preşedenţiei lui Theodore 
Roosevelt‖; „Politica expansionistă a SUA la începutul secolului al XX-lea‖; 
„Unificarea Germaniei în epoca modernă (1848-1890)‖; „Politica colonială a Imperiului 
Britanic la sfârşitul sec. XIX-lea – începutul sec. XX-lea‖ ş. a.  

 Interesul ştiinţific al dlui Gh. Topor a ţinut de problema „Organizarea şi 
activitatea bisericii ortodoxe în Basarabia (1812 – 1917)‖. Studierea acestei teme s-a 
conturat în comunicările de la conferinţele ştiinţifice, în diverse articole [2].  

Activitatea didactică prodigioasă şi îndelungată în instituţiile preuni-
versitare i-a permis dlui Gh. Topor să fie un excelent îndrumător la practica 
pedagogică a studenţilor. Pe tot parcursul activităţii sale la Universitate, a 
îndeplinit atribuţiile de metodist la stagiul de practică al studenţilor. Acestea au 
cuprins: 

 familiarizarea studenţilor cu specificul activităţii instructiv-educative, cu 
problemele instituţiei de învăţământ în care se desfăşoară practica, cu 
documentele şcolare de tip reglator şi managerial; 

 punerea la dispoziţia studenţilor a documentelor curriculare specifice 
(planificări calendaristice, programe şcolare, proiecte de lecţii, alte materiale 
curriculare care îi pot fi utile studentului pe parcursul practicii pedagogice); 

 îndrumarea studenţilor în pregătirea lecţiilor: prelucrarea didactică a 
conţinutului ştiinţific, întocmirea proiectului de lecţie, elaborarea mijloacelor 
de învăţământ ce vor fi utilizate în clasă etc.  
Pentru sporirea măiestriei pedagogice şi stimularea activităţii metodico-

ştiinţifice, dlui Gh. Topor i-au fost de mare folos stagiile de specializare efectuate 
la USM, la catedra de Istorie a URSS, în perioada 01.12.1987 – 01.03.1988 [1, p. 15]. 

Planul stagierii prevedea: 

 frecventarea prelegerilor şi a seminarelor la profesorii catedrei, cu 
discutarea ulterioară a acestor ore;  

 participarea la discutarea textelor de lecţii, tematicii seminarelor, 
materialelor ştiinţifice, elaborate de profesorii catedrei;  
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 elaborarea textelor de lecţii şi a planurilor seminarelor pentru studenţii anului 
II la disciplina „Istoria URSS (perioada capitalismului şi imperialismului)” şi 
pentru studenţii anului II, III la disciplina „Izvoarele istorice”. 

 studierea literaturii de specialitate. 

 familiarizarea cu bibliografia şi lucrul asupra temei: „Dezvoltarea 
învăţământului în anii `80 în lumina reformei şcolii de cultură generală şi 
profesională” [1, p. 17]. 
Dar, un rol important în formarea profesională l-au jucat cursurile de 

formare continuă la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, România, în perioada 
01 – 30.04.1998. 

Dl. Gh. Topor era deschis la tot ce era nou. În anul 1986, printre primii, s-a 
înscris şi a frecventat cursurile de informatică, organizate în cadrul Institutului    
[1, p. 21]. 

A desfăşurat o vastă activitate extradidactică:  

 a participat la desfăşurarea olimpiadelor la istorie a elevilor din municipiu şi 
republică, în activităţile de orientare profesională a elevilor din municipiul 
Chişinău;  

 a fost curator de grupă mulţi ani, în cadrul Facultăţii şi la cursurile 
pregătitoare, secretarul Centrului de BAC, preşedintele secţiei de votare, 
organizate în incinta Universităţii. 
Mulţi ani la rând a lucrat cu studenţii la fabricile de conserve din Cantemir 

şi Crasnoe, Slobozia. 
Gh. Topor a fost un familist bun, devenind model pentru colegii săi mai 

tineri. A întemeiat o familie trainică cu profesoara de limba franceză Valentina 
Topor, care a activat ultimii 27 de ani din cariera sa pedagogică la Liceul Teoretic 
„Liviu Deleanu” din mun. Chişinău. 43 de ani pe acelaşi drum, împreună la bine şi 
la greu. Au crescut şi educat cu mare dragoste şi responsabilitate două fiice, 
Gabriella şi Uliana, care erau mândria tatălui. După absolvirea facultăţii de 
Filologie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, Gabriella devine 
profesoară la Catedra de literatura rusă şi universală, susţinând teza de doctor în 
filologie. A parcurs calea de la lector, la Decanul facultăţii unde şi-a făcut studiile. 
Mezina, Uliana, absolvind Universitatea de Medicină şi Farmacie, devine 
obstetrician, activând la Centrul Republican al Mamei şi Copilului. După 
susţinerea tezei de doctor, activează în calitate de conferenţiar la catedra de 
Obstetrică şi Ginecologie a USMF „N. Testemiţanu”.  

A fost un tată deosebit, care a trăit cu interesele fiicelor sale. Şi toate 
realizările lor, în egală măsură, se datorează lui. A fost şi un bunel extraordinar. Se 
bucura mult de succesele nepoatelor sale. S-ar fi mândrit mult cu nepoata cea mai 
mare, Dina, care şi-a făcut studiile în Franţa, iar astăzi este angajată la Compania 
PriceWaterhouseCoopers din Luxembourg.  
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Plecarea lui în eternitate a lăsat un loc gol în sufletele lor, dar şi o amintire 
frumoasă despre cel ce le-a fost tată şi bunel. 

 

 
 

Gh. Topor cu familia, Chişinău, 1999. Foto din arhiva familiei. 

 
Gh. Topor a fost un om cu două case (nu cu două cuiburi, precum sunt 

păsările călătoare): una, în care a locuit – în sensul cel mai adevărat al cuvântului – 
cea „de acasă” şi cea „de la serviciu”, nefăcând diferenţă între ele. Aici s-a simţit 
fericit şi împlinit.  

Ca şi mulţi alţii, a fost un fecior recunoscător, frate grijului, soţ fidel, tată 
iubitor, bunic fericit, prieten adevărat.  

Gh. Topor a fost un profesor, care şi-a stimat studenţii şi colegii. La rândul 
său, se bucura de autoritate printre colegi şi studenţi [1, p. 38]. N. Repina, dr. 
conf., menţiona că Gh. Topor este un specialist bun, un coleg binevoitor [1, p. 38], 
iar S. Custreabova, dr. hab., prof. univ., spunea că Gh. Topor este o persoană 
responsabilă. Se bucură de stimă din partea colegilor. Dragostea studenţilor faţă 
de dl. Topor se explică prin calităţile cu care este înzestrat. E tacticos şi binevoitor. 
Duce un lucru metodic colosal. Se prezintă cu lucrări de diplomă serioase [1, p. 
38]. Conf. univ., dr., V. Cozma, cu care se cunoşteau încă de pe băncile 
Universităţii de Stat, menţiona că profesorul Gh. Topor este unul dintre membrii 
catedrei care ţine legătura cu şcoala. Dumnealui face lecţii în şcoală. Într-adevăr, 
paralel cu Universitatea, mai mulţi ani a activat la LT „Onisifor Ghibu” (fostul 
gimnaziu nr. 25) şi „Liviu Deleanu” (fostul gimnaziu nr. 6) din Chişinău. V. Cozma 
adaugă că Gh. Topor este un coleg de nădejde, întotdeauna oferă ajutor şi sprijin 
[1, p. 39].   

Liniştea, calmul, punctualitatea, exigenţa, şi, nu în ultimul rând, omenia, 
l-au caracterizat pe Gh. Topor. Niciodată nu ridica tonul, iar cei ce l-au cunoscut 
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mai bine afirmau că a fost un om emotiv şi cu sufletul deschis şi o inimă mare. În 
felul acesta, şi-a asigurat un loc în inimile prietenilor, colegilor şi studenţilor. 

Nicolae Dabija menţiona, în „Aşchiile de cer”, nişte lucruri care-i sunt 
perfect caracteristice şi dlui Gh. Topor – omul, în primul rând: „Se spune că 
atunci când dăruieşti celora care au nevoie de darul, de generozitate, de bunătatea ta, 
este ca şi cum îl împrumuţi pe Cel de Sus. Iar Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. 
El îţi va întoarce, ca o recompensă, din altă parte‖. 

A trăit după simplele şi eternele principii biblice: „Nu ceea ce aduni, ci 
ceea ce răspândeşti vorbeşte despre viaţa pe care ai trăit-o” şi „Viaţa este un 
dar. Felul cum ţi-o trăieşti este un dar pentru cei care vin după tine”. 
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OMUL, PROFESORUL, SAVANTUL NICOLAE TUDOREANU367 
 

 
Stelian CULEA 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Nicolae Tudoreanu was one of the basic pilots of the current Ion Creanga 
Faculty of History and Geography in Chisinau, a pedagogue and scout scholar, a 
devoted mentor of young historians and pedagogues. Professor Nicolae 
Tudoreanu has published many important works in the most prestigious 
magazines in the Russian Federation. He also actively presented himself as a 
scientific leader of doctoral theses in history, conducting extensive managerial 
and didactic activities. For a long lifetime work, Professor Nicolae Tudoreanu was 
highly appreciated by his colleagues and those who met her. 

Keywords: teacher, researcher, mentor, publications, scientific leader, 
history 

 
Nicolae Tudoreanu s-a născut la 24 decembrie 1938 în satul Tudora, în 

prezent raionul Ştefan Vodă, având ca părinţi pe Lavrentii şi Cristina Tudoreanu. 
Încă din anii de şcoală s-a manifestat ca o persoană, care a înţeles că, pentru a 
obţine ceva în viaţă, trebuie să munceşti serios şi mult. 

                                                           
367

  La elaborarea prezentului articol, consacrat vieții şi activității profesorului Nicolae Tudoreanu, cu 

permisiunea dnei Valentina Ursu, doctor, conferențiar universitar, am utilizat informații din studiul, 

publicat în lucrarea „Pedagogi români notorii (Basarabia)", volumul III, red. coord. V. Mândâcanu, 

Chişinău: Pontos, 2016. 
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Tânărul Nicolae Tudoreanu, în anul 1960, a devenit studentul Facultăţii de 
Istorie a Universităţii de Stat din Moldova, pe care o 
absolveşte cu menţiune în 1965, obţinând calificarea 
profesor de istorie şi ştiinţe sociale. Manifestându-se 
încă în anii studenţiei ca un student sârguincios, 
rectoratul Universităţii l-a angajat în funcţia de asistent 
la catedra de Istorie Universală, unde îşi va desfăşura 
activitatea până în anul 1967, când, în rezultatul 
susţinerii cu succes a examenelor de admitere, devine 
aspirantul catedrei de Istorie a URSS. 

În anul 1972 susţine cu succes teza de candidat 
(doctor) în ştiinţe istorice. După absolvirea aspiranturii, 
îşi desfăşoară, iniţial, activitatea la Institutul Agricol 
din Chişinău, iar din anul 1973 – la Institutul 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (din 
anul 1992, cu statut de Universitate), unde v-a activa 
până la ultima suflare.  

Prima mea cunoştinţă cu profesorul Tudoreanu se produce în primele zile 
ale lunii septembrie 1973. Eram tânăr student la anul I, la specialitatea Istorie şi 
pedagogie, şef al grupei academice cu predare în limba română. Mi-l amintesc că 
era un bărbat simpatic la înfăţişare, zvelt, puternic fizic şi nobil la suflet.  

 

 
 

Nicolae Tudoreanu - curator al gr. 51 a Facultăţii de Istorie şi Pedagogie. 
Chişinău, 1978. Foto din arhiva dlui Ol. Leviţki. 

Practic, a fost primul profesor, încadrat în statele de personal al Institutului, 
la Facultatea istorie şi pedagogie. Pe parcursul a cinci ani de studii a fost 
conducătorul grupei noastre academice. Paralel, preda şi în grupele alolingve. 

Chişinău, 1976. Foto din 
arhiva Catedrei de 

geografie şi patrimoniu 
cultural. 
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Începându-şi activitatea pedagogică în calitate de lector superior, în anul 
1979 i se conferă titlul didactic de docent (conferenţiar) interimar la Catedra de 
istorie universală, în 1980, la Catedra de istorie a URSS, iar la 11 noiembrie 
1981 va fi ales docent (conferenţiar) la aceiaşi catedră368. 
  

 
 

N. Tudoreanu şi Gh. Căldare la o şedinţa a facultăţii. Chişinău, 1978.  
Foto din arhiva Catedrei geografie şi patrimoniu cultural. 

 
În anii 1985-1990 desfăşoară o vastă activitate ştiinţifico-didactică: este 

membru al Consiliului ştiinţific şi metodic de istorie şi ştiinţe sociale al 
Ministerului Învăţământului Public, fiind preşedinte al Secţiei Istorie a acestui 
Consiliu. 

În 1988-1989 participă activ la formarea Catedrei de istorie a Moldovei, 
îndeplinind iniţial funcţia de şef-interimar al acestei catedre. Împreună cu alţi 
colegi istorici elaborează şi publică în 1989 programa la Istoria Moldovei, 
pentru şcoala medie de cultură generală, în limbile română şi rusă. 

În această perioadă profesorul Nicolae Tudoreanu îşi începe activitatea 
de cercetare ştiinţifică asupra unei teme dificile şi nestudiate până atunci – 
Emigraţia de muncă din Rusia în perioada imperialismului (1890-1917), care, în 
opinia fostei consoarte a regretatului profesor, Cornelia Tudoreanu, „până nu 
demult s-a considerat, dacă nu interzisă, cel puţin nedorită”. 

În rezultatul unei munci intense pe parcursul mai multor ani, în cele mai 
mari arhive şi biblioteci din URSS, în baza unui vast material documentar, 
profesorul Tudoreanu publică o serie de lucrări ştiinţifice, iar în anul 1986 vede 

                                                           
368

  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă‖. Dosarul personal al profesorului Nicolae Tudoreanu, F. 1, 

inv. 5 p/s, dosar. 1518, f. 2. 
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lumina tiparului monografia Очерки российской трудовой эмиграции (периода 
империализмa)369. 

Această muncă a fost apreciată, după merit, la Universitatea de Stat din 
Leningrad şi Consiliul ştiinţific specializat s-a pronunţat pentru admiterea 
monografiei menţionate în calitatea de teză de doctor (doctor habilitat), 
susţinerea căreia a avut loc cu succes în anul 1988. 

Astfel, în opinia Corneliei Tudoreanu, pentru prima dată, în istoriografia 
naţională şi universală, a fost elaborată concepţia ştiinţifică a emigraţiei 
economice din Imperiul Rus, în ţările europene şi cele de peste ocean, la hotarul 
secolelor XIX şi XX. 

Ca rezultat al elaborării acestui domeniu de cercetare, în anul 1997, 
doctorului habilitat, Nicolae Tudoreanu, i s-a conferit titlul de membru-
corespondent, iar în anul 2000 – titlul de academician al Academiei de Ştiinţe 
Umanistice din Sanct-Petersburg. 

După cum menţionează cercetătoarea Valentina Ursu, profesorul Nicolae 
Tudoreanu a elaborat cu succes problema ajutorului umanitar acordat Uniunii 
Sovietice în anii celui de-al Doilea Război Mondial de către popoarele SUA, Marii 
Britanii şi alte state democratice. Cercetările şi publicaţiile care au urmat i-au făcut 
pe mulţi istorici ruşi să-şi revadă aprecierile anterioare la acest subiect. Prin 
studiile sale, profesorul Nicolae Tudoreanu a creat noi domenii în ştiinţa istorică, 
la care s-au alăturat istoricii din Federaţia Rusă, Ucraina, Ţările Baltice370. 

Valoarea ştiinţifică a lucrărilor profesorului Nicolae Tudoreanu constă în 
faptul că el, fiind „pionier” într-o tematică neelaborată, a desfăşurat cercetări 
de amploare şi, prin analiza profundă a materialelor de arhivă, a contribuit la 
acoperirea „spaţiilor albe” în ştiinţa istorică. O contribuţie substanţială în 
dezvoltarea gândirii istorice o constituie cele trei monografii ale autorului371.  

Profesorul Nicolae Tudoreanu a publicat multe lucrări importante în cele 
mai prestigioase reviste din Federaţia Rusă372. Un anumit număr de lucrări, 
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publicate la Chişinău, au avut ca subiecte de cercetare politica de emigraţie a 
Rusiei, relaţiile diplomatice dintre Rusia şi SUA în problema atitudinii societăţii 
americane faţă de pogromurile din Rusia de la sfârşitul secolului al XIX-lea – 
începutul secolului XX; slavii din Canada în anii celui de-al Doilea Război 
Mondial; pogromul din Chişinău din anul 1903, prin prisma diplomaţiei ruse şi 
americane373. Lucrările ştiinţifice ale profesorului Nicolae Tudoreanu au fost înalt 
apreciate în spaţiul postsovietic şi peste ocean. 

În calitate de referent oficial, profesorul Nicolae Tudoreanu participă la 
şedinţele Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor 
habilitat, la Chişinău, Kiev, Dnepropetrovsk, Vilnius. S-a manifestat activ la 
diverse simpozioane, conferinţe ştiinţifice, care şi-au desfăşurat lucrările în 
oraşele: Chişinău, Moscova, Lvov, Tallin, Kazan, Rostov-pe-Don etc. 

Poziţia de savant în domeniul istoriei şi-a manifestat-o şi în calitate de 
membru al Consiliului ştiinţific „Legităţile schimbării formaţiunilor social-
economice”, din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al Consiliului ştiinţific al 
editurii „Cartea moldovenească”, al Consiliului ştiinţific şi metodic de istorie şi 
ştiinţe sociale al Ministerului Învăţământului etc. A participat la şedinţele 
organizate la Chişinău de către reprezentanţii Consiliului Europei, având ca 
subiect elaborarea manualelor şi predării istoriei. În anul 1993 a câştigat, prin 
concurs, un proiect individual de cercetare la Universitatea Central Europeană 
din Praga, pe care îl realizează cu succes. În anul 1999 câştigă un alt proiect de 
cercetare ştiinţifică, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova, care i-a permis să-şi 
continue investigaţiile ştiinţifice, iar în 2005, în funcţie de şef al Catedrei de istorie 
universală, obţine un grant pentru perfecţionarea învăţământului universitar, 
realizat pe parcursul a trei ani. Participarea membrilor catedrei, condusă de 
regretatul profesor, în proiecte internaţionale, scoate în evidenţă contribuţia 
acesteia în asigurarea unui înalt nivel de activitate didactico-ştiinţifică374.  

Profesorul Nicolae Tudoreanu s-a manifestat activ şi în calitate de 
conducător ştiinţific al tezelor de doctor în istorie, desfăşurând o largă activitate 
managerială şi didactică. Din anul 1993 şi până la începutul anului 2007, a 
îndeplinit funcţiile de şef al Catedrei istorie antică şi medievală (ulterior Istorie 
universală) a UPS „Ion Creangă”. 
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Întâlnirea cu absolvenţii Facultăţii, promoţia anului 1978. Chişinău, 2008.  
Foto din arhiva personală a dlui Ol. Leviţki.  

 
Pentru vasta activitate desfăşurată pe parcursul vieţii, profesorul Nicolae 

Tudoreanu a fost înalt apreciat de colegi şi de cei care l-au cunoscut. În opinia 
regretatului academician Ion Mahu: „Nicolae Tudoreanu a luptat ca istoric pentru 
prestigiul deplinei cunoaşteri a faptelor şi al tratării lor obiective, fiind fidel acestui criteriu 
în publicaţiile sale‖. Profesorul Nicolae Tudoreanu s-a bucurat de o înaltă apreciere 
din partea colegilor de la facultate. În legătură cu înaintarea candidaturii 
domnului Tudoreanu pentru a fi ales în funcţia de şef al Catedrei de istorie a 
Moldovei şi arheologie, la sfârşitul anului 1988, profesorul Gheorghe Postică, în 
luarea de cuvânt, menţiona că Nicolae Tudoreanu „este un savant de seamă, un bun 
pedagog şi educator al generaţiei tinere. În plan ştiinţific, este un cercetător serios, care se 
bucură de o mare autoritate din partea celor mai de vază savanţi din ţară”375. 

În luna octombrie 2000, în legătură cu înaintarea candidaturii pentru 
suplinirea postului vacant de şef al Catedrei istorie universală, pentru o nouă 
perioadă de 5 ani, titularul catedrei, conferenţiarul Valeria Cozma sublinia ca 
„profesorul Tudoreanu se ocupă intens cu activitatea ştiinţifică şi reuşeşte să dirijeze 
cu pricepere şi activitatea de cercetare a colectivului pe care îl conduce. Profesorul 
cercetează probleme actuale ale istoriei universale, ce trezesc interes nu doar în 
republica noastră, ci şi peste hotarele ei. Profesorul Tudoreanu acordă o atenţie mare şi 
asigurării procesului didactic cu programe, referinţe metodice şi alte materiale‖376. 
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Profesorul N. Tudoreanu cu colegii M. Fabian, S. Cataraga și St. Custreabov în 
şedinţa catedrei, 2010. Foto din arhiva Facultăţii. 

 
Nicolae Tudoreanu va rămâne unul din pilonii de bază ai actualei Facultăţi 

de Istorie şi Geografie a UPS „Ion Creangă” din Chişinău, un iscusit pedagog 
şi cercetător, un îndrumător devotat al tinerilor istorici şi pedagogi. 

Colegii şi toţi cei care l-au cunoscut vor păstra vie memoria despre 
profesorul Nicolae Tudoreanu. 
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ION ŢURCANU – REDUTABIL ISTORIC, OM POLITIC, PEDAGOG 
 

 
Valentin BURLACU 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The article is dedicated to Ion Turcanu, notorious researcher in the field of 
history, publicist, politician from Republic of Moldova. He has shown himself as a 
researcher of various aspects of the historical process, the initiator of the 
reorientation of historical researches in the Republic of Moldova on exclusively 
scientific principles. He was a political activist, a well-known militant of the 
national liberation movement in the Soviet Socialist Republic of Moldova since 
80s-early 90s of the last century, was part of the leadership of the People's Front 
of Moldova, was deputy and member of the leadership of the first Parliament of 
the Republic of Moldova. 

As a teaching staff, he has carried out a long and varied educational work 
in the pre-university and university system, at the former Pedagogical Institute ,, 
I. Creanga "in Chisinau, the State University of Moldova and other higher 
education institutions in the Republic of Moldova. 

Keywords: Researcher, deputy, historiography, pedagogue, publicist 

 
Ion Ţurcanu, cercetător notoriu în domeniul istoriei, publicist, om politic 

din Republica Moldova. S-a manifestat ca cercetător al diferitor aspecte ale 
procesului istoric. A publicat câteva zeci de cărţi în domeniul istoriei: sinteze 
de istorie a românilor şi a Basarabiei, monografii ştiinţifice pe variate teme, 
manuale, culegeri de documente, corpusuri bibliografice ş. a., popularizator al 
unora dintre cele mai complicate şi mai dramatice pagini din istoria românilor 
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şi, în mod special, a ţinutului dintre Nistru şi Prut, iniţiator al reorientării 
cercetărilor istorice din Republica Moldova pe principii exclusiv ştiinţifice. Este 
autorul unui număr mare de studii filozofice, articole şi scrieri mai ample pe teme 
pedagogice, literare, culturale, lucrări de popularizare a cunoştinţelor de filozofie, 
pedagogie, relaţii politice interne şi internaţionale. 

A fost activist politic, cunoscut militant al mişcării de eliberare naţională din 
RSSM de la sf. anilor `80 – începutul anilor `90 ai secolului trecut, a făcut parte din 
conducerea Frontului Popular din Moldova, a fost deputat şi membru al 
conducerii primului Parlament al Republicii Moldova. 

În calitate de cadru didactic, a desfăşurat o îndelungată şi variată muncă 
educaţională în sistemul preuniversitar şi universitar, la fostul Institut Pedagogic 
,,I. Creangă” din Chişinău, Universitatea de Stat a Moldovei şi alte instituţii de 
învăţământ superior din Republica Moldova. 

Din 1972, a fost cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, precum şi în cadrul unor instituţii academice şi culturale din România. 

A activat în sistemul editorial. În anii 1989-1990, redactor-şef al editurii 
,,Cartea Moldovenească”; în 1993-1996, directorul editurii ,,Universitas”; în prima 
jumătate a anilor `90, redactor-şef al revistelor istorice ,,Patrimoniu” şi ,,Revista de 
istorie a Moldovei”. Membru în colegiile de redacţie ale mai multor reviste 
ştiinţifice şi culturale din Republica Moldova şi România. 

A desfăşurat o intensă activitate publicistică, atât în Basarabia, cât şi în 
România. A făcut şi unele exerciţii literare. A publicat două lucrări cu caracter 
autobiografic.377 

 
Anii de copilărie şi şcoală 

S-a născut într-o familie de ţărani gospodari, la 7 ianuarie 1946, în satul 
de codreni, Găureni, raionul Nisporeni, exact în momentul în care foametea 
luase avântul cel mai mare şi făcea ravagii în satele basarabene. Primii ani de 
viaţă au fost marcaţi şi de un alt eveniment dramatic din istoria ţinutului, 
deportările din 5-6 iulie 1949, urmate de colectivizarea forţată a gospodăriilor 
ţărăneşti. În pofida acestor triste amintiri, conform propriilor mărturisiri ,,satul a 
fost primul meu univers şi sufleteşte am rămas legat de el tot restul vieţii, chiar dacă am 
plecat devreme şi pentru totdeauna din sat, iar spaţiul şi lumea pe care le-am cunoscut 
ulterior aveau să se lărgească foarte mult.‖378  Or, adevărata cultură a satului, nivelul 
său de civilizaţie, se regăsea în relaţiile dintre săteni. 

A urmat şcoala din localitate, despre care îşi aminteşte pe măsura 
profesionalismului învăţătorilor din perioada respectivă şi metodelor practicate 
de aceştia, încât ,,lecţiile nu mă atrăgeau, abia aşteptam să scap de ele, pentru a fugi la 
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joacă sau chiar la păscutul vacii, dar deprinderea cititului mi-a trezit dorinţa de a evada 
cât puteam de des în lumea cărţilor, în special a poveştilor şi povestirilor şi romanelor 
potrivite pentru un copil‖379. În acest context, aşa cum relatează I. Ţurcanu ,,Cititul 
cărţilor a fost singurul meu folos şi marea mea plăcere pe care mi-a dăruit-o şcoala 
din satul natal”. În pofida conţinuturilor ideologizate şi a limbii practicate în 
perioada respectivă, ,,principalul consta în cu totul altceva şi anume în deprinderea 
cititului sistematic, ceea ce, cu timpul, s-a transformat într-o necesitate ce avea să devină 
parte inseparabilă a vieţii mele, un fel de motor care a dat sens şi ritm susţinut acestei vieţi. 
Nu pot să-mi închipui viaţa mea fără această ocupaţie, care a fost şi a rămas marea mea 
pasiune.‖380 

În 1960, după absolvirea şcolii de şapte ani, continuă învăţătura la şcoala 
medie din Selişte, care se bucura de faima uneia dintre cele mai bune şcoli din 
raion. Deşi din cauza marilor lipsuri materiale pe care le-a avut de suportat acolo, 
,,Vremea aflării mele în Selişte mi-a fost însă şi de mult folos. În cei patru ani foarte grei, 
cât am stat acolo, m-am despărţit de copilărie, m-am maturizat, am aflat o mulţime de 
lucruri, dar faptul cel mai important a fost desigur convingerea fermă că întoarcerea în sat, 
la sapă sau plug, era exclusă, că trebuia să urmez, cu orice preţ, calea învăţăturii pentru a 
scăpa la o altă viaţă”. De asemenea, ,,Abia aici aveam să văd ce meserie importantă şi cât 
de onorabilă era pe atunci cea de învăţător, să înţeleg că istoria poate fi de mare folos 
pentru cei care cred în ea şi ştiu să o înveţe‖. Aici a continuat lecturile începute în satul de 
baştină, astfel că ,,începusem să prind gustul pentru textele, romanele scrise în adevărata 
limbă românească.‖381 

 
Istoric din întâmplare 

Înainte de absolvirea şcolii medii, în 1964, nu s-a gândit niciodată că ar 
fi putut deveni istoric, oscilând între a fi medic sau inginer. Totuşi, la început, 
influienţat de conducerea comsomolului de la raion, a mers la construcţia 
termocentralei de la Cuciurgan, din stânga Nistrului, care era tocmai în toi. 
După două luni de munci grele şi prost plătite, revine la baştină. 

În anul de studii 1964/65, în condiţiile lipsei acute de cadre, a fost 
convins şi a început cariera de pedagog. A lucrat un timp în calitate de învăţător 
de limba franceză, fizică şi geografie, în şcoala din Bărboieni, r. Călăraşi. Aici, în 
condiţiile ,,dezgheţului’’ lui N. S. Hruşciov, când programele radioului şi 
televiziunii române mai puteau fi captate şi urmărite temporar, începe să se 
familiarizeze şi este fascinat de filmele, teatrul, programele muzicale de peste 
Prut, fenomen explicabil prin frumuseţea şi bogăţia vorbirii şi culturii româneşti 
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în contrast cu ,,marea sărăcie spirituală în care zăcusem în anii copilăriei şi ai 
adolescenţei.”382 Concomitent, a doua ocupaţie rămânea lecturile. 

Chiar din primele zile ale învăţătoriei, nu abandonează gândul de a pleca 
la studii la universitate, să facă dreptul. Deoarece la această specialitate puteau 
depune actele numai cei care aveau stagiu de muncă de cel puţin doi ani, 
decide să se înscrie la facultatea de istorie.  

Deşi concursul era mare, cincisprezece pe un loc, obţine, la toate cele trei 
probe (l. moldovenească, istorie şi franceză) note maxime, „cinci”. Astfel, ajunge, 
fără nici o legătură cu intenţiile sale de până atunci, student la facultatea de istorie. 

 
Anii de studenţie 

Pregătirea istoricilor. Anii de studenţie au fost, în viziunea lui I. Ţurcanu, 
,,pe cât de interesanţi şi de instructivi, pe atât de serbezi şi de plictisitori. 
Serbezi şi plictisitori au fost acei ani, mai întâi, pentru că ceea ce învăţam şi, 
mai ales, aproape toţi, cei care ne învăţau, nu aveau nici o legătură cu ştiinţa 
istoriei, lipsiţi de pregătirea necesară şi de har. Erau câţiva profesori care îşi 
făceau datoria cu multă stăruinţă. Printre ei se evidenţiau profesorul de istorie 
antică, Vladimir Potlog şi cel de istorie a Evului Mediu, Iosif Şlaen. În rest, 
,,Formalismul şi superficialitatea constituiau cele două păcate capitale ale studiilor ce 
se făceau la facultatea de istorie383, deoarece ,,lectorii erau, în cea mai mare parte, slab 
pregătiţi şi nu aveau o serioasă conştiinţă a disciplinei ştiinţifice şi intelectuale, 
indispensabilă pentru activitatea universitară, învăţământul istoric era fondat, în mare 
parte, pe propagandă şi minciună şi mai puţin pe ştiinţă, mediul studenţesc era prea 
departe de a fi emulativ din punct de vedere cultural.‖384 

Mult mai mult decât specializarea, ,,aici se realiza o îndoctrinare feroce a 
studenţilor, care urmărea două obiective majore: propagarea unui devotament 
fără limite faţă de regimul sovietic şi cultivarea unui antiromânism foarte agresiv 
şi, odată cu el, a ideii cum, că moldovenii ar fi o naţiune cu totul aparte faţă de 
români. În fapt, o astfel de ,,specializare”, ce ţinea, exclusiv, muştruluirea ideologică 
a studenţilor, avea efectul dezastruos de a inocula acestora convingerea că 
pregătirea lor nu ţinea deloc de ştiinţă, ci de ideologie, că la facultatea de istorie nu 
se pregăteau specialişti în istorie, ci lucrători ideologici, propagandişti, a căror 
misiune de viitor va fi să facă, peste tot, apologia regimului politic şi de stat 
sovietic”. ,,Foarte puţini erau acei studenţi care reuşeau să rămână imuni la această 
presiune ideologică, parte inseparabilă a sistemului de învăţământ – cine avea curajul 
să o conteste sau să i se opună public, nu putea rămâne în sistem. Acestora, nici prin 
gând nu le-ar fi trecut să se îndoiască vreodată că adevărata lor patrie era URSS, adică 
Rusia, pentru ei, tot ce era mai valoros pe pământ, putea să se afle numai în Uniunea 
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Sovietică, ei erau siguri că cei mai înţelepţi, mai învăţaţi, mai talentaţi, mai corecţi, 
mai curajoşi, într-un cuvânt, cei mai buni oameni de pe pământ erau ruşii. Şi 
dimpotrivă, despre români aveau o părere foarte proastă, dacă le vorbea cineva frumos 
despre români, se revoltau, ca şi cum ar fi fost ofensaţi.‖385 

Cât priveşte conţinuturile studiilor ,,din motive exclusiv propagandistice la 
universitate nu se vorbea anume despre relaţiile româno-ruse şi româno-sovietice, 
ci se predau discipline care aveau drept generic relaţiile moldo-ruse, dar, de 
obicei, acest cadru era depăşit. Toată demonstraţia se învârtea în jurul frazei 
,,Lucoarea vine de la răsărit”, din Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, care, în 
viziunea profesorului N. A. Mohov (titularul cursului), sugera ideea că fericirea 
moldovenilor este determinată de relaţia lor bună cu ruşii, asta însemnând nu 
altceva decât supuşenie permanentă faţă de aceştia. În realitate, fraza menţionată 
mai sus era interpretată abuziv în mod fals (poate şi din ignoranţă), deoarece ea 
nu-i aparţinea lui Dosoftei. De altfel, prin fraza respectivă, bătrânul cărturar 
moldovean, nu se referea neapărat la Rusia, ci, ca orice minte luminată, ce se 
adăpase şi la cultura occidentală, avea în vedere Orientul, în general, şi, de 
fapt, nu tot Orientul, ci doar acea partea a acestuia care a contribuit enorm la 
formarea civilizaţiei occidentale. Dosoftei nu a făcut, în acest caz, altceva decât 
să traducă în română arhicunoscuta expresie latină ,,Ex Oriente lux”. Erau 
prezentate ,,războaiele ruso-turce din sec. XVIII-XIX, ca dovadă a strădaniilor 
dezinteresate ale Rusiei de a elibera popoarele balcanice de sub dominaţia 
otomană. Accentul era pus, mai ales, pe colaborarea ruşilor cu moldovenii în 
aceste războaie, ca mărturie ,,a relaţiilor frăţeşti dintre cele două popoare”. În 
continuare ,,acest gen de educaţie patriotică (adică sovietică şi antiromânească) şi 
de ,,profesionalizare” în domeniul istoriei culmina cu un curs intitulat ,,Restabilirea 
unităţii naţionale a poporului moldovenesc”. Or, ,,aşa cum sugerează şi denumirea 
cursului, ideea de bază pe care urmărea să ne-o inculce acesta era că moldovenii 
sunt un popor aparte, deosebit de poporul român, iar cotropirea sovietică a 
Basarabiei, în 1940, a fost un act de restabilire a unităţii naţionale a poporului 
moldovenesc, deoarece, mai devreme, în 1924, în stânga Nistrului fusese creată 
republica autonomă sovietică socialistă moldovenească.”386 

Abia mai târziu, după absolvirea facultăţii şi pe măsura încadrării în 
activitatea ştiinţifică, avea să-şi dea seama că acestea nu puteau fi numite adevărate 
studii universitare, deoarece principalele forme de instruire erau prelegerile şi 
seminarele, care se încheiau la fiecare jumătate de an cu examene. Cele dintâi erau 
ţinute de cadre didactice, în majoritatea lor, cu destul de slabă pregătire ştiinţifică 
şi aproape, întotdeuna, fără harul de a cuceri auditoriul cu ajutorul cuvântului 
rostit. Majoritatea celor care predau în limba română (moldovenească, cum se 
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zicea pe atunci), o vorbeau stâlcit, ceea ce trăda, nu doar necunoşterea limbii, ci şi 
o insuficienţă pregătire generală, o gândire neevoluată, care paraliza, prin clişeele 
sale primitive, receptivitatea, facultăţile analitice şi imaginaţia studenţilor, 
condamnându-i să preia aceleaşi forme rudimentare de percepere şi exprimare. Şi, 
mai rău, era faptul că, cel puţin, jumătate din numărul disciplinelor de studii erau 
predate în limba rusă. De asemenea, toată literatura recomandată era şi ea în 
limba rusă.387 O altă problemă era lipsa aproape totală a manualelor în limba 
română, fapt ce făcea lucrul la seminarii foarte dificil, care decurgeau destul de 
primitiv, cu răspunsuri incomplete, inexacte, formulate într-un limbaj de lemn, 
calchiat după limba rusă, străin discursului literar românesc şi, mai cu seamă, 
celui ştiinţific.”388 

Într-un cuvânt, ceea ce îi lipsea cu adevărat acelui învăţământ istoric 
universitar era specializarea şi o solidă competenţă profesională. Din această 
cauză, la ieşirea din universitate, tânărul dispunea de o sumă de cunoştinţe, dar 
nu era adevărat specialist într-un domeniu concret de activitate389. Mai mult, chiar 
istoricii moldoveni nu-şi scriau lucrările lor de specialitate în limba maternă, ci în 
limba rusă. Literatura din România nu era recomandată, şi, pentru a nu fi 
învinuiţi de naţionalism românesc, studenţii, chiar şi cei mai mulţi profesori, 
preferau să nu caute literatură de peste Prut.390 

Din cauza ,,vigilenţei” unor ,,colegi”, devenise o persoană suspectă la 
facultate. Dacă nu a fost atacat direct de administraţie sau de organele de 
autoadministrare studenţeşti (comsomol şi sindicate), aceasta se datorează faptului 
că nu şi-a dezvăluit ideile şi convingerile decât în prezenţa câtorva prieteni de 
încredere. Dar se afla oricum, drept care, deşi era un student stăruitor la învăţătură, 
în anul trei de studii a fost lipsit de cămin, ceea ce pentru un student sărac era o 
pedeapsă foarte grea. Asta însemna hulirea pe motive politico-ideologice, 
marginalizarea socială, adică excludea posibilitatea de a intra din nou la vre-o 
facultate sau de a găsi un loc de muncă cât de cât prestigios şi plătit decent.391 

Cea mai mare parte a timpului o petrecea la Biblioteca Naţională, în sala de 
limbi străine, unde puteau fi comandate şi citite cărţi în limba română, pentru că, 
evident, româna era considerată, oficial, limbă străină. Din aceste considerente, 
adevărata universitate pentru I. Ţurcanu a fost biblioteca.392 

O altă pasiune era procurarea literaturii şi, după cum recunoaşte: ,,Preferam 
să stau flămând, dar să nu pierd niciodată ocazia de a mai adăuga ceva nou la 
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mica mea colecţie de carte,393 încât la sfârşitul studiilor universitare, avea câteva 
sute de cărţi cumpărate. 

Despre rezultatele studiilor universitare concluzionează ,,aşadar, terminasem 
facultatea de istorie, dar nu eram sigur că mă puteam considera specialist în istorie. 
Aveam unele cunoştinţe despre istoria Moldovei (foarte puţin a întregii Moldove 
istorice şi ceva mai mult a celei care avea în vedere doar teritoriul RSSM), dar, mai 
ales, despre istoria Rusiei şi a Uniunii Sovietice, dar şi acestea vizau doar o 
informaţie cu caracter general, altfel spus, o sumă de evenimente, date, nume, plus 
o serie de precepte ideologice şi propagandistice din arsenalul apologiei ,,Marii 
Rusii” şi a URSS, ,,patrie a popoarelor sovietice frăţeşti”. Evident că istoria 
românilor o cunoşteam foarte slab, pentru că aceasta nu avea loc în învăţământul 
din fosta RSSM”. De asemenea, ,,Nu învăţasem nimic despre specificul lucrului cu 
documentele istorice, habar nu aveam de analiza cercetărilor în domeniul istoriei. 
Au fost complet ignorate ştiinţele speciale ale istoriei: arhivistica, cronologia, 
diplomaţia, numismatica, genealogia, heraldica, paleografia, sigilografia, tot aşa ca 
şi limbile clasice şi limbile străine moderne. Ni s-au predat, în schimb, numeroase 
alte cursuri care aveau drept obiectiv ,,potcovirea” noastră ideologică, printre 
acestea, la loc de frunte, aflându-se istoria partidului comunist, apoi filozofia 
marxistă, economia politică, comunismul ştiinţific ş. a. Pe scurt, ca specialist, la 
terminarea facultăţii eram istoric doar de formă, doar cu diploma, nu şi cu bagajul 
corespunzător de cunoştinţe.”394 

În general, până la 1989/90, istoricii basabeni fuseseră instruiţi astfel, ca 
să fie convinşi că istoria nu este, de fapt, o ştiinţă, ci un instrument exclusiv 
propagandistic aflat în serviciul statului şi partidului; nu era deloc întâmplător 
că principalul for diriguitor al Institutului de Istorie era Secţia de propagandă 
şi agitaţie a Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei şi că cei 
mai mulţi istorici erau angajaţi netitulari ai Societăţii propagandistice ,,Ştiinţa”, 
subdiviziune a Secţiei. Astfel, încât ,,pentru cetăţeanul de rând, istoricul era 
omul care vorbea mult şi era meşter la ticluit tot soiul de neadevăruri.”395 

În acest context, crezul lui I. Ţurcanu este următorul: ,,Eu consider şi 
astăzi, cum am crezut întotdeauna, că istoricul, ca cetăţean şi om de cultură, trebuie să 
fie un om angajat, în sensul că este dator să ia atitudine faţă de problemele cu care se 
confruntă societatea în care trăieşte, dar angajarea sa nu are nimic în comun cu 
propaganda politică, cu atitudinea de partizanat politic; el are o singură datorie, aceea 
de a afla şi a spune adevărul despre trecut.‖396 
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Începutul activităţii didactice şi ştiinţifice în condiţiile sistemului sovietic 
La examenele de absolvire a Universităţii, B. C. Vizer, pe atunci şeful 

Sectorului de istorie a socialismului şi comunismului din cadrul Institutului de 
Istorie al AŞ a RSSM şi preşedintele comisiei de examinare, i-a propus să 
depună actele pentru admitere la aspirantura Institutului respectiv.397 

După absolvirea facultăţii, începe cariera pedagogică, în 1969, la şcoala 
medie nr. 1 din Călăraşi. Concomitent susţine cu brio examenele de admitere la 
aspirantură. 

În perioada anilor de aspirantură, la biblioteca Academiei face cunoştinţă cu 
operele istoricilor români N. Iorga, D. Xenopol, D. Onciul, P. P. Panaitescu,           
C.C. Giurescu ş. a., pe care le considera modele de cercetare a fenomenelor 
istorice, astfel încât ,,Abia atunci am început să-mi dau seama ce este de fapt un adevărat 
studiu istoric şi cât este de grea şi de responsabilă meseria istoricului, care şi-a pus în gând 
să devină un cercetător serios.‖398 

Cu toate slăbiciunile şi neajunsurile sale, după cum îşi aminteşte I. Ţurcanu, 
Institutul de Istorie al Academiei, în acea vreme, a avut un rol deloc neglijabil în 
pregătirea de cercetători în domeniul istoriei. Dat fiind caracterul regimului, care 
exercita o permanentă presiune politică şi ideologică asupra tututror instituţiilor 
de ştiinţă şi cultură, pentru a le determina să-şi aducă aportul la asigurarea 
securităţii acestuia, Institutul de Istorie era, întâi de toate, un aşezământ cu 
destinaţie ideologică. Apologia regimului o făcea nu numai sectorul de istorie a 
socialismului şi comunismului, ci şi toate celelalte. Sectorul de arheologie era şi el 
ideologizat, deoarece sarcina sa de căpetenie era să demonstreze că spaţiul pruto-
nistrean a fost populat din timpuri foarte vechi de slavi, de unde concluzia că 
acesta e pământ slav, altfel spus, aparţine ruşilor. Ca viziune şi tematică, Institutul 
de Istorie avea o perspectivă de cercetare foarte limitată: cu excepţii neînsemnate, 
practic, tot interesul ştiinţific era orientat spre teritoriul fostei RSSM. Istoria 
universală rămânea în totalitate în afara preocupărilor lui, la fel ca şi istoria antică 
a Basarabiei şi Transnistriei. Aceasta făcea ca, din punctul de vedere al tematicii de 
cercetare, Institutul să se afle la periferia ştiinţei istorice, iar specialiştii săi să aibă 
preocupări ştiinţifice foarte limitate şi deci un orizont de cultură istorică foarte 
redus. Cu toate acestea, Institutul de Istorie al Academiei era singurul for ştiinţific 
care pregătea cercetători în domeniul istoriei.399 

Abia la aspirantură a început specializarea adevărată în domeniul istoriei: a 
învăţat cum se analizează un studiu istoric, cum trebuia acesta să fie scris, aşa ca 
să arate ca o adevărată cercetare ştiinţifică, a însuşit temeinic specificul lucrului cu 
istoriografia şi cu izvoarele istorice, a obţinut deprinderea de a clasifica genurile 
de scrieri istorice în raport cu cele mai variate criterii: valoare ştiinţifică, metodă 
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de cercetare, modalităţi de interpretare a faptelor şi fenomenelor, caracterul 
surselor folosite, subtextul ideologic şi chiar punctul de vedere al abordărilor 
individuale sau de grup.400  

Tema tezei de disertaţie propuse era ,,Dezvoltarea bazei materiale a 
culturii satului din RSS Moldovenească (1951-1965)”, pe care o va susţine în 
septembrie 1975, după un an de angajare la Institutul Pedagogic401, iar în 1978 
i-a apărut prima monografie: ,,Dezvoltarea bazei materiale a culturii satului 
din RSS Moldovenească (1951-1965).”402 Ca şi disertaţia, cartea a fost scrisă şi 
editată în limba rusă. Pe atunci, în RSSM nu se scriau cărţi de istorie în limba 
română, fie şi măcar cu litere slavone. Cele editate în această limbă erau, de 
fapt, traduceri din rusă. Exista o explicaţie triplă pentru această situaţie: în 
primul rând, scrierea în rusă trebuia să sublinieze loialitatea cercetătorilor 
moldoveni faţă de Moscova; în al doilea rând, scrierile în limba rusă erau 
controlate mai uşor de aparatul ideologic al partidului, al cărui principal 
instrument de lucru era tocmai rusa; în al treilea rând, învăţământul istoric din 
RSSM se făcea aproape numai în ruseşte sau, în orice caz, în bună parte în 
această limbă.403 Despre conţinuturile acestei lucrări îşi aminteşte în mod 
autocritic: ,,Nu încape îndoială că în anii 1951-1965 în mediul rural al RSSM au fost 
construite multe şcoli, grădiniţe, cluburi şi biblioteci, era larg răspândită presa (în 
scopuri propagandistice, întâi de toate, bineînţeles), că spre sfârşitul perioadei în sate 
începuse şi construcţia de librării, a aşa-ziselor ,,Luminiţe‖, că se constatase o creştere 
a nivelului de cultură generală a ţăranilor, ca urmare, mai ales, a realizării 
învăţământului de şapte şi apoi de opt clase, precum şi a răspândirii studiilor medii, 
dar şi, ca urmare, a pătrunderii peste tot în mediul rural a radioului, televizorului şi a 
presei periodice. Însă tot atât de adevărat este că în acea carte nu se spune nimic (şi pe 
atunci nici nu se putea, desigur) despre rusificarea, prin culturalizare, a moldovenilor, 
că, de fapt, culturalizarea era o spoială culturală, că era neglijată cu bună ştiinţă 
cultura tradiţională, românească, a populaţiei majoritare a provinciei şi că însăşi 
crearea condiţiilor materiale pentru evoluţia culturală a mediului rural avea loc fără 
nici o legătură cu atitudinea sătenilor faţă de acest fenomen, ei nefiind întrebaţi 
niciodată ce doreau şi ce credeau, nu numai în chestiuni de viaţă culturală, dar şi în 
raport cu toate celelalte aspecte ale existenţei lor.‖404 

Este un timp preocupat de activitatea ştiinţifică în domeniul Antichităţii, 
dar după 1978, începe cercetarea în domeniul relaţiilor agrare ale satului 
basarabean din perioada interbelică prin prisma realizării reformei agrare.405 
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După doi ani de muncă încordată, editează, în 1980, o monografie despre satul 
basarabean în anii 1918-1940, prin care, pentru prima dată, s-a demonstrat că 
reforma agrară românească din perioada interbelică a fost realizată şi în 
Basarabia, şi analizate, sub multiple aspecte, relaţiile agrare din această 
perioadă, care, până la apariţia acestei cărţi, nu fusese cunoscute – ceea ce se ştia 
era o sumă de date contrafăcute şi de speculaţii propagandistice din unele scrieri 
sovietice excesiv politizate.”406 Concomitent, autorul recunoaşte că, în condiţiile 
de atunci, a plătit tribut regimului, prin limbajul politizat şi, deci, neconform cu 
realitatea istorică, impus, de cele mai multe ori, cu mâna redactorului de carte, 
altfel cartea nu avea nicio şansă să apară.407 

 
Activitatea didactică în cadrul UPS „Ion Creangă" 

Din august 1972 şi până în aprilie 1974 a lucrat la şcoala de opt ani din s. 
Peticeni, r. Călăraşi, unde a predat istoria şi geografia, exercitând şi funcţia de 
şef de studii. În plus, era angajat la Institutul de Istorie, făcând naveta între sat şi 
Chişinău. 

În anul 1974 este angajat la specialitatea Istorie şi Pedagogie a Institutului 
pedagogic ,,I. Creangă”, recent înfiinţată, pe post de lector superior la cursul de 
istorie antică. Astfel, se concediază de la Academie, renunţând pentru un timp la 
cariera ştiinţifică în favoarea celei didactice.408 

Activitatea în cadrul acestei instituţii, constituie, după mărturiile sale, ,,una 
din paginile cele mai extinse şi mai productive ale muncii mele, poate cea mai 
mare şi mai memorabilă. Disciplina aceasta îmi plăcea foarte mult, mai mult ca 
oricare alta. Dragostea pentru Antichitate se datora în mare parte şi faptului că 
la Universitate îmi fusese predată de V. I. Potlog, care, chiar dacă nu avea 
statură de savant, îşi iubea obiectul pe care îl preda şi punea mult suflet în ceea 
ce făcea”. Munca de lector universitar, I. Ţurcanu, a făcut-o ,,cu pasiune şi cu 
foarte multă stăruinţă”, ,,pregătire permanentă şi intensă”, ,,muncă zilnică în 
bibliotecă”, ,,voiam cu orice preţ să excelez, să produc o impresie cât mai bună, 
astfel ca studenţii să mă asculte cu cel mai mare interes.”409 

Despre anii de activitate în cadrul Institutului pedagogic îşi aminteşte cu 
evlavie: ,,Eram foarte mulţumit când îi vedeam pe studenţi că aveau o atitudine serioasă 
faţă de carte, că erau doritori de a cunoaşte cât mai multe, pregătindu-se serios de seminare 
şi examene”. ,,Aveam relaţii corecte şi foarte bune cu toţi studenţii,...dar în cazul celor mai 
conştienţi şi mai silitori la învăţătură, aceste relaţii erau cu totul speciale: îi simpatizam 
fără rezerve”. ,,Răspunsurile lor frumoase la seminare sau la examene mă 
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emoţionau până la lacrimi. Nu numai, şi poate nu atât, simpatia mea pentru 
istoria antică, cât această relaţie cu studenţii au făcut să jertfesc mulţi ani muncii 
didactice la facultatea de istorie, să nu renunţ la ea pentru o carieră ştiinţifică de 
mare succes, cum îmi fusese prorocită atunci când mă hotărâsem să părăsesc 
Academia. Nu am putut să înţeleg niciodată comportamentul rigid, condimentat 
uneori cu afectare deplasată şi, în unele cazuri, chiar cu răutate, al unor profesori 
faţă de studenţi”.410 

În septembrie 1981, Catedra de istorie universală şi Consiliul Ştiinţific al 
Institutului i-au aprobat tema pentru al doilea doctorat ,,Relaţiile agrare din 
Basarabia în anii 1918-1940”. Pentru perioada de elaborare a tezei, prin decizia 
Consiliului, a fost trecut din funcţia de docent, în categoria de cercetător 
ştiinţific superior, din septembrie 1981 şi până în decembrie 1983411. Reuşeşte 
să facă la timp teza şi, în decembrie 1983, revine la munca didactică la catedră. 
Prezintă monografia, care figura în planul de editare al Institutului şi care 
putea fi uşor ajustată la cerinţele ce vizau teza de doctorat. Lucrarea însă fusese 
scrisă în limba română, asta însemnând că pentru monografie era bună, dar 
pentru teză, nu, deoarece tezele pentru gradele ştiinţifice puteau fi prezentate 
numai în limba rusă, căci aceste grade erau conferite de o comisie de atestare 
de la Moscova”. Prin hotărârea pe care a luat-o, catedra stabilea că manuscrisul 
lucrării a fost discutat în vederea aprobării şi recomandării pentru editare, 
specificând însă că, până să ajungă a fi susţinută, ca teză de doctorat, lucrarea 
trebuia redactată în corespundere cu observaţiile făcute.412 

În următorii câţiva ani, a îmbinat munca didactică cu variate activităţi de 
creaţii literare. Publică, în ziarul ,,Moldova Socialistă”, un articol, intitulat 
,,Magul generos”, în care descrie metoda didactică a clasicului I. Creangă. A 
mai scris apoi şi alte articole, mai mari, despre felul cum caracteriza I. Creangă 
şcoala din vremea sa şi despre chipul învăţătorului în opera lui, publicate în 
revistele ,,Nistru” şi ,,Pedagogul sovietic”. 

Din 1985 a început să scrie un roman despre grecii antici de la Nistrul de Jos şi 
despre enigmatica insulă a tirageţilor, care, însă, avea să rămână neterminat. A mai 
scris şi câteva nuvele, rămase şi ele în manuscris. A scris şi versuri, care aveau să 
aibă aceeaşi soartă. Tot atunci începe să fie interesat de viaţa cântăreţei Maria 
Cebotari, despre care a scris nuvela ,,Mănuşele”, publicată abia peste treizeci de 
ani.413 

 
În vâltoarea perestroicii lui M. Gorbaciov. Iniţiator al reorientării 

cercetărilor istorice din Republica Moldova pe principii exclusiv ştiinţifice 
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Anul 1987, care a fost şi ultimul an de activitate în cadrul Institutului 
Pedagogic, a constituit o cotitură în viaţa lui I. Ţurcanu. Pe la începutul acelui 
an, noul lider de partid şi de stat sovietic, M. Gorbaciov, lansase programul de 
reforme, intitulat ,,transparenţă şi restructurare”, care promitea o descătuşare a 
iniţiativelor şi libertate largă a opiniilor. În acest context, scrie imediat un material 
despre unele fenomene negative din învăţământul superior al Moldovei, pe care l-
a propus lui A. Grăjdieru, redactorul-şef al ziarului ,,Învăţământul public”. 
Autorul a intitulat articolul ,,Tot omul la locul lui‖, dar redacţia l-a schimbat în 
„Stăpân la locul lui”, fără, însă, a interveni în conţinutul textului. În articol erau 
semnalate trei probleme majore ale învăţământului superior din RSSM: politica de 
cadre defectuoasă, prin care se sfida necesitatea promovării specialiştilor de înaltă 
calificare, nivelul nesatisfăcător al cercetărilor în domeniul pedagogiei şi starea, la 
fel de proastă,  a activităţii ştiinţifice, în general, în acest sistem. Articolul a fost o 
surpriză nedorită, atât pentru administraţia învăţământului superior, cât şi 
pentru curatorii domeniului din conducerea superioară de partid. În consecinţă, a 
fost dată indicaţia ca materialul să fie discutat în colectivul din care făcea parte 
autorul. Aceasta a avut loc, ,,dar nu a fost discuţie, ci un atac masiv al unei haite 
de ,,apărători ai onoarei Institutului”, dresată din timp, asupra autorului care 
încerca cumva să se apere”. Ulterior, pentru a se revanşa, ca o replică, publică în 
ziarul moscovit ,,Sovietskaia kulitura”, un articol intitulat ,,Onoarea patronului 
(Cesti patrona)”, în care, şi mai tranşant, abordează problemele politicii de cadre 
defectuoase în RSSM şi rezistenţa nomenclaturii republicane la schimbare.414 

Într-o regiune naţională, precum era RSS Moldovenească, ale cărei valori 
originale erau neglijate sau chiar contestate de regimul de ocupaţie, era firesc ca 
principalele subiecte de dezbatere să fie istoria şi limba populaţiei majoritare, a 
moldovenilor, mai bine zis, corecta lor tratare. Aceste dezbateri încep să-l preocupe 
şi pe I. Ţurcanu, drept care se angajează în ele, chiar de la început, cu mult înainte 
de a se fi implicat şi alţi istorici sau profesori din învăţământul superior.415 La scurt 
timp după apariţia articolului din ,,Învăţământul public”, scrie un material despre 
starea ştiinţei istorice în RSSM. A fost scris în ruseşte, cu intenţia de a-l face 
cunoscut conducerii superioare de partid. Pe lângă autor, ca reprezentant al 
ştiinţei istorice din învăţământul superior, articolul a fost subsemnat şi de istoricul 
L. Bulmaga, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe, cu intenţia 
de a reprezenta o port-voce a unei întregi comunităţi ştiinţifice416. Materialul a fost 
publicat în oficiosul ,,Sovetskaia Moldavia”, pe 10 mai 1987417. Deşi a fost intitulat 
de autor ,,Educaţie prin intermediul istoriei‖ (Vospitanie istoriei), redacţia, însă, fără a 
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interveni cu alte modificări, a luat acest titlu drept generic pentru o serie de alte 
materiale, iar articolul a fost intitulat A şti şi a ţine minte (Znati i pomniti). 

Autorul nu s-a limitat numai la constatarea şi evidenţierea problemelor 
existente. Cele mai stringente erau considerate, pe bună dreptate, soluţionarea 
problemelor manualelor de istorie a Moldovei, editarea unei reviste istorice, 
scrierea şi editarea literaturii de popularizare a cunoştinţelor în domeniul istoriei 
ş.a., nu doar în limba rusă, ca până atunci, ci şi în limba română. Totuşi, asupra 
cărui aspect se insista, cel mai mult, era starea ştiinţei istorice, necesitatea 
lărgirii cercului problemelor studiate de pe poziţiile adevărului istoric, 
iniţierea unor dezbateri largi ale acestor probleme, revizuirea modalităţilor de 
constituire şi de funcţionare a structurilor ştiinţifice diriguitoare în domeniul 
ştiinţelor sociale. Astfel de propuneri erau o sfidare a conducerii superioare de 
partid a republicii, care exercita un control riguros asupra întregii activităţi 
ştiinţifice şi culturale.418 Reacţia acestora nu a întârziat prea mult.419 

Drept rezultat, a fost declanşată o întreagă campanie de denigrare a 
autorilor articolului, în cadrul Institutului de Istorie, Institutului Pedagogic ,,I. 
Creangă”. S-au exercitat presiuni şi ameninţări din partea organelor KGB. 
Lovitura cea mai serioasă a fost dată de organele superioare ale partidului.420 

Cazul articolului din ,,Sovietskaia Moldavia” avea să fie examinat la 
Plenara CC al partidului, din iulie 1987, în cadrul căreia, primul secretar,         
S.C. Grosu, observa că ,,pledând pentru o reflectare mai largă a unor etape şi 
evenimente din istoria poporului moldovenesc, autorii articolului, nici pe 
departe, nu au ales, cu părere de rău, acele teme şi probleme care într-adevăr 
merită o studiere mai aprofundată”. Ziarul ,,Sovietskaia Moldavia” a fost obligat 
să publice un articol semnat de conducătorii a trei instituţii ,,specializate” în 
istorie: Institutul de Istorie al Academiei, Institutul de istorie a partidului şi 
Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat. Conţinutul acestui articol se 
reducea, în esenţă, la două afirmaţii gratuite: una, că autorii nu erau specialişti 
serioşi în istorie, şi alta, că ştiinţa istorică din RSSM, aflată sub conducerea 
înţeleaptă a partidului, se afla pe drumul cel drept şi avea mari succese.421 

Ultimile luni ale anului 1987 au fost o perioadă de hărţuială neîntreruptă din 
partea puterii, exercitată asupra publicistului militant, prin intermediul conducerii 
Institutului Pedagogic şi a Facultăţii de Istorie. Rectoratul, împreună cu comitetul 
de partid al Institutului, au organizat un fel de dezbatere publică, în prezenţa unui 
auditoriu numeros, a articolului publicat în ,,Sovetscaia Moldavia”, dar şi a altui 
articol, care apăruse în ziarul ,,Învăţământul public”, în care era criticată starea de 
lucruri din Institut, în special ,,politica de cadre a rectoratului”. Acest ,,spectacol”, 
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pătimitul, l-a descris ulterior, într-un amplu articol, publicat în ziarul moscovit 
,,Sovetscaia culitura”.422 

Cu indignare, dar şi tristeţe, îşi aminteşte I. Ţurcanu de ultimele luni de 
activitatea în cadrul Institutului Pedagogic ,,I. Creangă”, unde atmosfera, conform 
aprecierii lui, ,,era îmbâcşită, se părea că acolo timpul îngheţase, că nimeni nu 
avea nicio ştire de ce se petrece în jur. La facultate era şi mai rău: conducerea 
acesteia fusese încredinţată câtorva indivizi întâmplători, care, habar nu aveau şi, 
nici nu le păsa, de sarcina ce le revenea [...]. Deşi, iniţial, facultatea noastră se 
anunţase a fi cea mai bună din Institut, cu timpul a început să degradeze, ca 
urmare a faptului că rectorul Borşevici, care el, însuşi, era complet străin de ştiinţă 
şi de activitatea didactică, numea oameni întâmplători la conducerea ei [...]. 
Scârbit de o astfel de situaţie şi indignat de o atitudine atât de iresponsabilă faţă 
de facultatea la care muncisem cu tragere de inimă mulţi ani la rând, am depus 
cerere de eliberare în ultima zi a anului (1987) şi chiar în aceeaşi zi mi-a fost 
semnată de rector, ca dovadă că era aşteptată demult. Plecarea de la Institut, deşi 
s-a produs din necaz şi cu supărare, nu am receptat-o ca pe o înfrângere, pentru că 
fusese provocată de convingerea că, în acele condiţii, locul meu nu mai era acolo, 
îmi dădeam seama că mocirla cultivată acolo de Borşevici era în stare să distrugă 
orice personalitate, oricât de puternică ar fi fost aceasta”.423 În alt context mai 
adaugă: ,, m-am văzut constrâns să depun cerere de eliberare din serviciu, spre 
bucuria lui Certan, a lui Borşevici şi a secretarei de partid a Institutului, o rusoaică 
şovină, pe nume Surovţeva".424 

Începând cu anul 1988 se produc schimbări radicale în viaţa şi activitatea 
,,rebelului istoric şi publicist.” În primele luni nu şi-a găsit un loc permanent de 
muncă. Reuşeşte, totuşi, să obţină câteva ore pe săptămână la Institutul de Arte, 
unde preda un curs de teorie a culturii. În luna mai reuşeşte să obţină un loc 
stabil de muncă la Muzeul de Literatură.425 

Începutul activităţii politice în cadrul mişcării de renaştere naţională 
În primele luni ale anului 1988, la Chişinău, apare, mai întâi, cenaclul 

,,Alexei Mateevici”, care îşi ţinea şedinţele în aer liber, lângă bustul lui Eminescu. 
Ulterior, pe 3 iunie 1988, în sala mare a Uniunii Scriitorilor, a avut loc o adunare a 
reprezentanţilor uniunilor de creaţie, care urma să elaboreze o platformă comună 
întru sprijinirea programului de reforme al lui Gorbaciov. În gupul de iniţiativă 
pentru înfiinţarea unei mişcări populare, care s-a numit ,,Mişcarea democratică 
pentru susţinerea restructurării în Moldova”, a fost ales şi I. Ţurcanu426. La 20 iunie 
1988, participă, la Tallin, la un congres al reprezentanţilor tuturor formaţiunilor din 
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URSS, angajate în susţinerea restructurării gorbacioviste. Aici este profund 
impresionat de conştiinţa naţională foarte înaltă a balticlor, ce arăta că nu se vor 
împăca niciodată cu ocupaţia sovietică şi modul lor de trai, civilizat şi judicios 
organizat.427 

Primul miting organizat de un mic grup de iniţiativă al Mişcării, la care a 
participat şi I. Ţurcanu, a avut loc la 19 august 1988.428 

O altă problema stringentă era aceea a statutului ,,limbii moldoveneşti”. În 
septembrie 1988, un grup de 66 intelectuali, au publicat în ziarul ,,Învăţământul 
public” o scrisoare deschisă către autorităţile de stat, în care cereau ca limba 
moldovenească să fie trecută la grafia latină şi să i se confere statut de limbă de 
stat, adică să devină limbă oficială, în locul limbii ruse. Printre semnatarii 
documentului era şi I. Ţurcanu.  

În iulie 1989 a avut loc un congres al istoricilor, la care a fost înfiinţată 
Asociaţia Istoricilor din Moldova. Alexandru Moşanu, decanul Facultăţii de 
Istorie de la Universitatea de Stat, a fost ales preşedinte al Asociaţiei, iar lui      
I. Ţurcanu i s-a încredinţat funcţia de redactor-şef al publicaţiei acesteia, ce 
urma să fie întemeiată mai târziu. 

În anul 1989 participă la numeroase activităţi din cadrul mişcării de 
eliberare naţională ce luase avânt, atât în Chişinău, cât şi în afara capitalei. Cea 
mai importantă a fost, bineînţeles, Marea Adunare Naţională din 27 august. În 
cadrul mitingului a vorbit despre principalele probleme cu care se confrunta 
republica, dar tema, la care s-a referit în mod special, a constituit-o simbolurile 
naţionale – drapelul tricolor şi stema de stat a Moldovei. Cu această ocazie a 
pregătit şi compartimentul referitor la simboluri, din rezoluţia adunării. 

Pe 31 august 1989, este invitat şi participă, ca activist al Frontului Popular, 
la sesiunea Sovietului Suprem al RSSM, la care s-a discutat şi a fost aprobată 
legislaţia ,,cu privire la decretarea limbii moldoveneşti limbă de stat şi revenirea 
ei la grafia latină”.  

Paralel cu angajarea în viaţa politică şi în diverse acţiuni publice, continuă 
preocupările în domeniul istoriei, şi, întâi de toate, legate de evenimentele cele 
mai dramatice din istoria Basarabiei, cum au fost anexarea ţaristă a ţinutului în 
anul 1812, evenimentele din anii 1917-1918, cotropirea sovietică a acestui teritoriu 
în 1940 şi 1944, deportările şi marea foamete de după război.429 

Astfel, anul 1988 avea să fie extrem de productiv ca savant în cercetarea şi 
propagarea temelor istorice interzise până atunci de autorităţi.430 Constatând 
insufucienţa informaţiei din discursurile publice despre foametea din anii 1946-
1947, cercetează fenomenul în baza documentelor de arhivă şi din presa periodică 
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a timpului431. Primele rezultate ale acestor cercetări, şi cele mai importante, au fost 
trei articole despre foametea postbelică din Moldova, găzduite în revista pentru 
tineret ,,Orizontul”. În baza documentelor din Arhiva de partid, Arhiva Centrală 
de Stat şi din presa oficială a vremii sunt investigate condiţiile care au favorizat 
foametea, cum ar fi rechiziţiile de produse agricole de la ţărani în anii secetei din 
1945-1946, aşa-zisa ,,postavkă” (predarea obligatorie a produselor agricole la stat), 
fixarea unor preţuri derizorii la produsele muncii ţărăneşti ş.a., care demonstrau 
jaful practicat de autorităţile de ocupaţie în mediul rural basarabean, pentru a-i 
forţa pe ţărani să intre cât mai repede în colhoz. 

Preocupările privind cercetarea şi scrierea istoriei s-au axat şi asupra 
altor două teme-tabu, şi anume – cotropirea sovietică a Basarabiei, în 1940, ca 
urmare a pactului Molotov-Ribbentrop, şi simbolurile naţionale ale Moldovei, 
ca temă a istoriei naţionale a românilor.432 

Astfel, în contextul, când Pactul Molotov-Ribbentrop devenise un subiect 
foarte actual, publică, în revista ,,Orizontul”, un articol, intitulat Tragică 
metamorfoză. Documentarul Basarabiei într-un an de restricte, în care analiza pactul şi 
insista mai ales asupra urmărilor lui pentru teritoriul dintre Prut şi Nistru. 
Ulterior, în august 1989, la aniversarea a 50-a de la semnarea odiosului 
document, publică în ,,Literatura şi Arta” un amplu articol, intitulat August’39 
în istorie şi în actualitate, cu accent special pe destinul ingrat al Basarabiei, pecetluit 
de semnăturile miniştrilor de externe ai celor două imperii totalitare.433 

De asemenea, al doilea fenomen din activitatea publicistică pe care a avut-o 
în 1989 şi care a fost foarte important, nu numai pentru cariera de istoric şi 
publicist, dar a avut legătură şi cu o anumită evoluţie în societate şi în viaţa 
republicii, l-a constituit preocuparea pentru tricolor ca simbol al renaşterii 
naţionale.434 

Cu această ocazie publică, aproape simultan, două materiale consistent 
documentate, unul, în săptămânalul ,,Literatura şi Arta”, iar celălalt, în revista 
,,Moldova”, numite Tricolorul în lumina datelor istorice şi Onor la drapel. Anume 
aceste articole, ca şi rezoluţiile MAN din 27 august 1989 cu privire la 
simbolurile naţionale au determinat conducerea de stat să organizeze, la 
guvern, în toamna acelui an, o dezbatere asupra acestei chestiuni. Era evident 
că, în curând, tricolorul urma să fie adoptat, de forurile abilitate, ca simbol 
oficial.435 Astfel, printre rezoluţiile adoptate de Adunare, la 27 august, fuseseră şi 
cele referitoare la tricolor şi la noua stemă de stat a Moldovei, pe care I. Ţurcanu le 
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redactase şi le citise în faţa celor câteva sute de mii de oameni, adunaţi, în acel 
moment istoric, în piaţa din faţa Guvernului. 

Efectul a fost pozitiv, materialele apărute în presă, ,,au trezit un interes 
foarte mare, nu doar al cititorilor şi al tuturor celor care participau activ la 
variatele manifestaţii populare cu caracter naţional românesc din acea perioadă, 
dar şi din partea conducerii superioare de partid şi de stat a Moldovei. 
Conducerea de partid şi de stat din Moldova îşi dădea seama că fenomenul 
tricolorului depăşea mult preocupările de moment ale istoricilor şi publiciştilor, 
fiind strâns legat de larga mişcare populară ce se declanşase atunci în republică. 
De aceea, a preferat să ia iniţiativa în mâinile ei, convocând în septembrie 1989, o 
întrunire a unui mare grup de istorici şi jurişti, pentru a discuta această 
chestiune. Dezbaterea a avut loc în sala de conferinţe din clădirea Guvernului şi 
s-a axat pe materialul publicat în revista ,,Moldova”. Totuşi, nu s-a luat atunci 
nici o hotărâre, deoarece, cât timp Moldova se afla în componenţa URSS, 
autorităţile republicane nu puteau accepta înlocuirea vechiului drapel de stat 
cu tricolorul romănesc, dar nici nu îndrăzneau să interzică tricolorul.”436 

Anul 1989 avea să fie pentru I. Ţurcanu unul plin de evenimente şi din 
perspectiva posibilităţilor editoriale. Astfel, la începutul anului, prin concurs, 
este desemnat redactor-şef la Editura Cartea Moldovenească. În această 
calitate, lansează câteva iniţiative editoriale, printre care inaugurarea unei serii 
de cărţi pentru popularizarea cunoştinţelor istorice, intitulată ,,Columna”, şi, 
prin editarea unor lucrări, ce ţineau de o tematică foarte actuală în acel moment: 
probleme şi fenomene istorice controversate sau insuficient cunoscute. De 
asemenea, a blocat editarea Istoriei Moldovei în şase volume, pregătită la 
Academia de Ştiinţe, care continua să prezinte trecutul teritoriului pruto-nistrean 
doar prin prisma intereselor geopolitice şi a practicilor ideologice ale imperiului 
sovietic. În acest context intervine cu numeroase argumente care demonstrau că 
,,o astfel de carte nu numai că nu era necesară, ci chiar putea fi dăunătoare”. De 
mare interes, în acel moment, a fost editarea unei culegeri de articole pe tematică 
istorică, numită Îndemn la înălţare în istorie. Majoritatea materialelor din această 
carte erau semnate de redactorul-şef, apărute în ultimii doi ani în diferite ziare 
şi reviste. În această carte era luată în dezbatere o gamă foarte variată de 
evenimente dintre cele mai importante: istoria politică a geto-dacilor, anexarea 
ţaristă a Basarabiei în anul 1812, unirea Principatelor Române în 1859, mişcarea 
revoluţionară şi naţională din Basarabia în anii 1917-1918, ocuparea sovietică a 
acestui teritoriu în 1940, represiunile sovietice în fosta RSSM şi deportările, 
starea cercetărilor istorice şi calitatea manualelor de istorie. Cartea a apărut în 
1990 şi câţiva ani la rând a servit drept manual de istorie, întrucât manualele 
sovietice erau depăşite şi nu mai puteau fi folosite.437 
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Activist politic 

Spre sfârşitul anului 1989 s-au anunţat alegeri în Sovietul Suprem al RSSM. 
Frontul Popular se angajase în pregătirea pentru această campanie. Către acel 
moment, personalitatea lui I. Ţurcanu devenise destul de cunoscută în viaţa 
publică. Deşi este solicitat să candideze în mai multe locuri, acceptă să candideze 
în circumscripţia electorală Rădeni, din raionul Străşeni438, unde l-a avut de 
înfruntat pe primul secretar de partid al raionului Gh. F. Anton. După o bătălie 
electorală crâncenă, este ales deputat, pe 27 februarie 1990. Imediat a iniţiat un şir 
de măsuri cu privire la organizarea activităţii viitorului Soviet Suprem, pentru a 
nu lăsa ca acest lucru să-l facă vechile structuri sovietice şi de partid. 

La 25 martie 1990 a fost format Clubul deputaţilor democraţi, constituit, 
aproape în exclusivitate, din părtaşi ai Frontului Popular, iar el este ales 
preşedinte al acestei formaţiuni vremelnice. Deşi, s-a încercat, chiar de la început, 
să-i atragă în acest grup şi pe agrarieni, dar nu s-a reuşit. Predispoziţia refractară a 
agrarienilor, după părerea lui I. Ţurcanu, ,,era determinată de mentalitatea lor 
tradiţională de sorginte comunistă şi prorusă, dar mai era alimentată şi de 
conflictele pe care le avuseseră până atunci la locurile lor de muncă şi de trai cu 
părtaşii Frontului Popular. Neînţelegerea dintre deputaţii frontişti şi agrarieni 
avea să fie un mare handicap pentru viitoarea activitate parlamentară.”439 

La una din şedinţele conducerii Frontului Popular s-a luat hotărârea ca 
M. Snegur, fost preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem, să fie ales preşedinte 
al Sovietului Suprem. Două erau cauzele, după cum explică I. Ţurcanu. Mai întâi, 
el reuşise să câştige simpatia opiniei publice pentru faptul că participase activ la 
adoptarea legislaţiei lingvistice, care, pe bună dreptate, a fost considerată un 
important eveniment istoric. În al doilea rând, nici nu prea erau alternative.     
P. Lucinschi, prim-secretar al partidului nu era agreat în sânul Frontului, iar 
din discuţiile avute cu agrarienii, se ştia că aceştia, în orice caz o bună parte din 
ei, ar fi fost de acord să-l susţină pe Snegur, întrucât venea din mediul lor – în 
tinereţe fusese preşedinte de colhoz, apoi a lucrat în Ministerul Agriculturii, iar 
în CC a avut rolul de coordonator al sectorului agrar. Deşi majoritatea 
frontiştilor doreau un alt candidat, alegerea lui M. Snegur a fost o decizie 
impusă de împrejurări, ca o candidatură de compromis.440 

 Deşi a ţinut o cuvântare înflăcărată în favoarea lui Snegur, care a câştigat 
la o diferenţă mică faţă de contracandidatul său Lucinschi, I. Ţurcanu avea să 
regrete acest fapt, recunoscând: ,,şi doar mai târziu aveam să ne dăm seama, cel 
puţin o parte din noi, că greşisem, că în loc să înaintăm şi să votăm o persoană 
care nu făcuse parte din nomenclatura superioară de partid, noi am votat pe un 
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fost slujitor credincios al regimului sovietic de ocupaţie. Dacă persoana din 
rândul nostru nu ar fi întrunit numărul necesar al voturilor deputaţilor, ar fi fost 
mai bine, întrucât aceasta ar fi provocat o mare nemulţumire printre susţinătorii 
Frontului Popular şi deci ar fi dus la creşterea influienţei acestuia în Soviet, ceea 
ce ne-ar fi asigurat o poziţie mult mai bună decât cea pe care o aveam”441. 

 

 
 

Secvenţă de la Comisia pentru elaborarea stemei de stat a Republicii Moldova.  
Cu doamna Maria Dogaru, Grigore Vieru, pictorul Gh. Vrabie şi lucratorul 

secretariatului Parlamentului, V. Popa. 
Foto din arhiva personală a dlui I. Ţurcanu. 

 
În noul Soviet Suprem, I. Ţurcanu este ales în funcţia de secretar. După 

cum recunoaşte mai târziu: ,,Fără să fiu ahtiat după putere şi slavă, eu mi-am 
dorit funcţia de secretar, deoarece voiam sincer să fiu de cât mai mult folos 
pentru reorientarea evoluţiei istorice a fostei RSSM spre democraţie şi spre 
interesul naţional. Nu aş fi sincer, dacă nu aş recunoaşte că îmi doream funcţia 
şi din interese personale, şi de familie, dar nu asta prevala, ci faptul că aveam 
ambiţia, cum o avusesem şi în cei câţiva ani anteriori, cât activasem în cadrul 
mişcării de eliberare naţională, să realizez lucruri utile şi frumoase pentru 
această bucată de pământ românesc vitregită de istorie. Credeam că astfel voi 
putea face, împreună cu alţii, dreptate românilor basarabeni.”442 

Un fenomen oarecum relevant de la sfârşitul anului 1990, cu care a avut o 
legătură directă, a fost adoptarea stemei de stat a Republicii Moldova, la 3 
noiembrie 1990. Pentru pregătirea acestei chestiuni fusese creată o comisie 
specială din care a făcut parte şi el.443 
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Om politic 

În această calitate, I. Ţurcanu îşi aminteşte de câteva evenimente care au 
avut o importanţă decisivă asupra destinului ulterior al Republicii Moldova. 
La 28 mai 1991, M. Druc a fost demis, numai după un an de guvernare. 
Demiterea lui a slăbit considerabil influenţa Frontului Popular în parlament şi 
a întărit la fel de mult poziţia elementelor antidemocratice şi prosovietice în 
toate structurile puterii. Totodată această demisie a contribuit şi la acutizarea 
instabilităţii din parlament: influenţa democraţilor devenise şi mai slabă, iar 
autoritatea prezidiului, care pe atunci era, formal, organul suprem de stat, 
începuse să fie mereu contestată de majoritatea parlamentară. Cu toate 
neajunsurile sale, îşi aminteşte I. Ţurcanu, M. Druc ,,a lăsat o amintire plăcută 
despre el, nu numai prin devotamentul sincer pentru cauza naţională a românilor 
basarabeni, dar şi prin faptul că nu a profitat de funcţie pentru a face avere, cum 
au procedat unii dintre miniştrii săi şi, mai ales, aşa cum aveau să facă mai toţi 
prim-miniştrii (cu excepţia lui V. Muravschi) şi miniştrii, ca şi mai toţi deputaţii, 
de după el. Faţă de hoţii care conduc ţara acum, în al doilea deceniu al 
secolului XXI-lea, M. Druc pare un sfânt.” 

Un alt eveniment, din cele menţionate mai sus, a fost adoptarea legii cu 
privire la cetăţenia Republicii Moldova, pe 5 iunie 1991,444 prin cei care nu erau 
originari din Moldova, la momentul ocupării sovietice a Basarabiei, la 28 iunie 
1940, au primit cetăţenie, fără nicio condiţie, ceea ce le-a dat posibilitatea să 
participe activ la viaţa politică şi la acapararea averii publice. Nu li s-a cerut nici 
măcar să cunoască limba oficială a ţării, nici să depună jurământ de fidelitate. 
Drept urmare, în aproape un sfert de veac de la adoptarea acestor legi, ruşii şi 
rusofonii care au arătat simpatii nedezminţite şi manifeste faţă de Moscova au 
influenţat distructiv viaţa publică a Republicii Moldova. Această lege este 
marele blestem care apasă asupra destinului Republicii Moldova şi efectele 
dezastruoase urmează să se mai arate încă multă vreme de acum încolo. Alegerile 
prezidenţiale din 13 noiembrie 2016 sunt doar un exemplu. Bineînţeles, că 
adoptarea acestei legi a fost impusă de puternicele predispoziţii prosovietice şi 
proruseşti din parlamentul nostru. 

Al treilea fenomen, foarte important, care e şi el destul de relevant pentru 
caracterul activităţii parlamentare de la începutul anilor ’90, l-a constituit adoptarea 
Codului Funciar, pe 25 decembrie 1991. Această lege, mai mult poate ca oricare alta, 
demonstrează lipsa cunoştinţelor juridice, economice, istorice şi de altă natură a 
deputaţilor, dar mai ales slaba conştiinţă civică şi politică a conducerii de atunci a 
republicii, lipsa responsabilităţii pentru soarta principalei ramuri a economiei ţării şi 
a majorităţii populaţiei. Rezultatul implementării Codului funciar a fost distrugerea 
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completă a bazei materiale şi a structurii organizatorice a agriculturii, ceea ce a 
aruncat această ramură economică în haos.445 

Momentul culminant al activităţii primului Parlament al Republicii 
Moldova îl constituie votarea Declaraţiei de independenţă, eveniment la care a 
participat şi la care a avut un cuvânt de spus şi despre care îşi aminteşte: ,,În 
clipa aceea în faţa noastră stătea sarcina proclamării independenţei, unirea urma 
să fie a doua etapă a evoluţiei postsovietice a Moldovei de la est de Prut [...]. Eu 
nu am fost niciodată împotriva Unirii Basarabiei cu România – din contra, 
mereu am pledat pentru, numai că atunci obiectivul acesta nu era la ordinea de 
zi, nici pentru Republica Moldova, nici pentru România.”446 

În ianuarie 1992, constrâns de împrejurări, îşi dă demisia din funcţia de 
secretar al Parlamentului, despre care scrie ,,am fost forţat să-mi dau demisia 
din funcţia de secretar al Parlamentului, ceea ce pentru mine a fost şi rău, şi 
bine. Rău, pentru că, în loc să fi făcut acest pas exclusiv din proprie iniţiativă, 
aşa cum intenţionam încă din vara anului precedent, am renunţat la funcţie în 
rezultatul unui scandal de presă, înscenat de oamenii din anturajul lui Snegur, 
deoarece criticam aspru orientarea prorusă a lui Snegur, şi, în general, prestaţia 
sa proastă ca politician şi ca preşedinte al Republicii Moldova, mai ales prin 
faptul că a contribuit la dezbinarea Parlamentului. Dar demisia a fost şi o faptă 
bună, deoarece, ca secretar, nu aveam un domeniu concret de activitate, ceea ce 
mă punea într-o lumină defavorabilă, ca şi cum arăta că eram nepriceput şi 
lipsit de iniţiativă. În parte, latura pozitivă a demisiei s-a regăsit în faptul că 
din acest moment puteam să mă ocup mai mult şi mai cu suflet de ceea ce mă 
interesa cel mai tare.447 

Ultima încercare de a se lansa în politică ţine de anul 1998. Tot atnunci, s-
a lăsat antrenat şi într-o aventură politică, înfiinţarea Noului Partid Naţional 
Moldovenesc,448 însă fără succes. 

 
 

Cercetător notoriu în domeniul istoriei. 
În timpul mandatului de deputat şi secretar al Parlamentului nu renunţă 

la cercetarea istorică şi nu părăseşte nici preocupările publicistice. În anul 1991 
apare monografia Relaţii agrare din Basarabia în anii 1918-1940. 449 

În 1991 publică într-o culegere articolul Tragică metamorfoză450, o cronică a 
acelor evenimente de la 23 august 1939 până în primele zile ale lui iulie 1940, care 
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include peste 70 de documente, menite ,,să pună cetăţeanul de rând faţă în faţă cu 
mărturiile documentare pentru a-şi face o părere de sine stătătoare asupra 
chestiunii tratate în contradictoriu”, ,,reclamă cu toată vigoarea lichidarea 
urmărilor nefaste ale violenţelor preconizate în acest protocol.”451 Tot acolo 
publică şi articolul August, 39 în istorie şi actualitate, în care „invocă o serie de 
argumente pentru a vedea altfel, de cum erau tratate până acum, evenimentele 
din acel iunie fatal (1940)”: argumente istorice, forţei, umanitar, politic.452 

Concomitent cu activitatea politică, a reuşit să înfiinţeze revista ,,Patrimoniu”, 
al cărei prim număr apare în septembrie 1990.453 Pe verso copertei era notat: 
,,Editat de Societatea ,,Vasile Alecsandri”, a prietenilor cărţii din Moldova, cu 
concursul Asociaţiei istoricilor din Moldova şi al Agenţiei ,,Litera”. Revista se 
deschide cu un articol programatic întitulat ,,Ce este şi ce vrea să fie Patrimoniul”, 
scris de I. Ţurcanu, redactor-şef, în care este argumentată necesitatea unei noi 
publicaţii periodice. Tirajul şi volumul erau impresionante: 30000 de exemplare cu 
10 coli de autor. Două articole îi aparţineau redactorului-şef, unul – ,,Chişinăul 
în 1940. Schiţă de portret al unui oraş şi al unei epoci”, semnat cu numele său, 
altul – ,,Sub regimul foametei”, cu pseudonim (Ionel Codreanu), cu o apreciere 
complexă a cauzelor care au determinat acest fenomen tragic din istoria 
republicii.454 Acel număr al revistei mai conţinea câteva scrieiri, care erau 
adevărate evenimente pentru cultura istorică a Basarabiei. Prima din ele, şi cea 
mai importantă, era o recenzie la cartea lui A. Lazarev ,,Statalitatea sovietică 
moldovenească şi problema Basarabiei”, realizată încă în a doua jumătate a anilor 
`70, de istoricul C.C. Giurescu şi publicată în Italia, cu pseudonimul Petre 
Moldoveanu. Recenzia lui Giurescu era extrem de preţioasă atât din nevoia 
redresării culturii istorice a publicului din Moldova, cât şi pentru consolidarea 
şi corectarea cunoştinţelor specialiştilor în domeniul istoriei, de vreme ce lua în 
dezbatere astfel de chestiuni ca formarea poporului român, relaţia limbii 
moldoveneşti cu limba română, numele Basarabiei, problema Basarabiei în anii 
de răscruce 1812, 1918, 1940, rolul istoric al Sfatului Ţării, statutul Basarabiei în 
componenţa României Mari şi în cadrul statului sovietic etc. Mai valoros decât 
toate aceste texte era documentul intitulat Proces-verbal nr. 1 al şedinţei organului 
basarabean Sfatul Ţării, deoarece descrie detaliat felul în care s-a desfăşurat prima 
şedinţă a Sfatului Ţării, din 21 noiembrie 1917. Încă de la lansarea revistei, 
redactorul-şef şi-a făcut o datorie să publice în fiecare număr stenograma, cel 
puţin, a unei şedinţe a Sfatului Ţării, ştiindu-se cât de importante sunt astfel de 
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documente pentru istoria Basarabiei din anii 1917-1918 şi, în special, pentru istoria 
acestui parlament revoluţionar basarabean, despre care sub regimul sovietic nu 
era voie să se vorbească decât de rău.455 

Chiar dacă în 1990 a apărut doar un singur număr, la apariţia următorului 
număr din 1991, redactorul-şef,  Ion Ţurcanu, în cuvântul către cititor, conchidea 
optimist: ,,Oricum, treaba s-a făcut, ,,Patrimoniul” a devenit o ,,revistă de lectură 
istorică”, adică are statutul adecvat unei publicaţii periodice.”456 

În acelaşi an (1991), Institutul de Istorie de la Academie i-a încredinţat funcţia 
de redactor-şef al ,,Revistei de istorie a Moldovei.”457 Asumându-şi sarcina de a le 
redacta pe amândouă, a trebuit în continuare să lucreze paralel şi aparte la fiecare.  

În numărul 1, din anul 1991, al revistei ,,Patrimoniu”, I. Ţurcanu publică 
,,Ce citim despre Pactul Ribbentrop-Molotov”, în care trece în revistă o serie de 
materiale publicate referitoare la relaţiile sovieto-germane din ajunul şi de la 
începutul celui de-al Doilea Război Mondial, cu comentariile respective.458 

În numărul 3 din 1991 mai publică recenzia la cartea lui Bruhis: ,,O carte 
instructivă şi multaşteptată”,459 în care analizează problemele fundamentale ale 
istoriei Moldovei şi, în special a Basarabiei, dezbătute în studiul istoriografic al lui 
M. Bruhis. 

În nr. 1 din 1993 publică ,,Corespondenţa de la Paris a lui Ioan Pelivan 
despre atitudinea Marilor Puteri faţă de România (anii 1919-1920)”460 şi ,,Delegaţia 
basarabeană la Conferinţa de pace de la Paris în scrisori.”461 Corespondenţa 
conţine nuanţe şi aspecte inedite deosebit de preţioase pentru elucidarea modului 
de rezolvare a problemei Basarabiei în cadrul acestui proces. De asemenea, în 
această corespondenţă se găseşte ,,o perfectă oglindă a evenimentelor şi a situaţiei 
generale din Basarabia”. Acel an avea să fie ultimul când a mai scos revista 
Patrimoniu, după acea dată nu a putut face rost de bani ca s-o editeze. 

După demisia din Parlament, revine, încă din februarie 1992, la Institutul 
de Istorie al Academiei, unde exercita funcţia de redactor-şef al Revistei de istorie 
a Institutului şi colaborator al acestei instituţii. Aici va activa până în toamna 
anului 1997. 

În 1992 a fost preocupat de editarea culegerii de documente privind relaţiile 
germano-sovietice din ajunul şi de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, 
cu titlul Diplomaţia cotropitorilor. Repercusiunile ei asupra Basarabiei şi Bucovinei de 
Nord, care are drept idee centrală colaborarea sovieto-germană în vederea 
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împărţirii unor teritorii şi zone de influenţă în Europa de Est şi blocarea 
tentativelor democraţiilor occidentale de a se opune agresiunii celor două puteri. 

În 1992 publică articolul ,,Istoriografia reformei agrare din Basarabia în 
anii 1918-1920”,462 prin care scoate în evidenţă cum a fost studiată reforma 
agrară din anii 1918-1920 din Basarabia în istoriografia sovietică, făcând 
trimiteri, nu numai la studiile istorice propriu-zise, ci şi la întreaga literatură 
care prezintă interes din punct de vedere istoric. De asemenea, sunt trasate 
sarciniile ulterioare ale cercetărilor.”463 

Spre sfârşitul anului 1992, a declanşat o iniţiativă în România pentru 
înfiinţarea unui institut al Basarabiei, care urma să aibă drept obiectiv major 
cercetarea tuturor condiţiilor şi factorilor care ar fi putut contribui la 
apropierea cât mai strânsă a Republicii Moldova de România şi, eventual, la 
unirea celor două ţări la o anumită etapă în viitor, precum şi realizarea unui 
larg program de cercetare istorică. În februarie 1993, Prezidiul Academiei 
Române adoptă hotărârea prin care era numit director general adjunct al 
Institutului, cu sediul la Iaşi,464 dar din cauza nemulţumirii unor politicieni din 
România şi Republica Moldova, proiectul a fost respins. 

În ansamblu, din 1993, viaţa lui I. Ţurcanu revine, în linii generale, la 
modul ce o caracterizase până la începutul activităţii parlamentare, adică la 
preocupările ştiinţifice, publicistice, literare, de la un moment, editoriale, iar 
mai târziu – şi la ocupaţii universitare. În octombrie 1993 i se propune 
întoarcerea la editura Cartea Moldoveneacă, redenumită Universitas, în 
calitate de director,465 unde activează până la începutul anului 1996, când a fost 
desfiinţată prin hotărâre de guvern.466 

În 1993 a apărut, la editura ,,Universitas”, cartea Foametea din Basarabia în anii 
1946-1947. Mecanismul organizării ei,467 consacrată analizei cauzelor ce au dus la 
tragicele evenimente din anii 1946-1947 din Basarabia cu groaznicile ei urmări. 

Tot în anul 1993 a publicat articolul ,,Şansele ideii unităţii naţionale în 
Basarabia din ajunul Unirii‖468, în care autorul obiectiv analizează acest proces, 
afirmând că ,,situaţia de fapt a Basarabiei şi a regatului român, la sfârşitul 
anului 1917 şi începutul anului 1918, nu oferea, aşa cum se vede din analiza 
izvoarelor istorice, posibilităţi reale de a crede într-o unitate durabilă a acestor 
două formaţiuni de stat. Totuşi, Unirea care, obiectiv, corespundea intereselor 
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vitale ale românilor de pretutindeni, deci şi ale celor din Basarabia, s-a realizat. 
Ba a şi durat peste două decenii, şi, ar fi rămas indestructibilă, dacă nu ar fi 
intervenit ultimatumul şi ocupaţia sovietică”,469 concluzie care va trezi discuţii 
în ambele tabere (adversarii şi adepţii Unirii). 

Mai publică, în anul 1993, articolul ,,Mirajul Independenţei. Republica 
Democratică Moldovenească între 24 ianuarie şi 27 martie 1918.‖470 

În anul următor editează cartea Basarabia din nou în faţa opţiunii istorice 
(Impresii şi mărturii privind mişcarea naţională a românilor basarabeni la sfârşitul 
anilor `80 - începutul anilor `90).471Aceasta însă nu era o carte de istorie, în sensul 
propriu al termenului, ci mai degrabă o culegere de materiale publicistice, 
apărute în variate ziare şi reviste la începutul anilor `90 în Republica Moldova şi 
România. Totuşi, din punct de vedere istoric, această lucrare are o anumită 
valoare, şi anume una de document, deoarece conţine o serie de fapte şi de 
analize privind statutul politic al Republicii Moldova la începutul anilor `90, şi a 
fost scrisă cu pana cercetătorului în domeniul istoriei şi a participantului activ la 
viaţa politică şi mişcarea naţională din Moldova. 

În acelaşi an publică şi două studii istorice, despre care autorul îşi 
aminteşte cu plăcere, ,,chiar dacă sunt modeste ca volum”. Unul din ele, intitulat 
Unirea condiţionată a Basarabiei cu România la 27 martie/9 aprilie 1918, a apărut în 
,,Revista de istorie a Moldovei”, pe care o mai redacta încă. În acea mică scriere, 
modalitatea concretă a realizări Unirii Basarabiei ,,era investigată serios, 
sistematic, prin detaşare categorică de la abordările pătimaşe, politizate, prin 
analiza detaliată şi comparată a celor mai variate surse istorice, dintre care unele, 
ca, de ex. memoriile lui Al. Marghiloman, Al. Averescu, Ion Inculeţ, erau 
utilizate pentru prima dată la cercetarea acestei teme”. Studiul, după cum se 
recunoaşte, a trezit atitudini contradictorii, deoarece autorul afirmă, ,,că Unirea 
nu s-a realizat exclusiv prin entuziasmul unionist al românilor basarabeni”, în 
acelaşi timp, nu se limita ,,la fraza răsuflată şi, în fond, falsă, după care Unirea a 
fost realizată doar prin voinţa Sfatului Ţării.” În concluzie autorul ,,demonstra 
cu date istorice neîndoielnice faptul realizării Unirii în baza unor condiţii istorice 
obiective, nu în temeiul întâmplării sau al conlucrării unor factori subiectivi.”472 

Cea de-a doua scriere era o investigaţie istoriografică, care se numea 
Istoriografia din Moldova sovietică între ştiinţă şi propagandă.473 În baza trecerii în 
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revistă a istoriografiei oficiale, autorul conchide: ,,Istoriografia din fosta 
republică sovietică moldovenească a avut de înregistrat rezultate semnificative ale 
impactului său cu puterea sau cu anumite curente politice şi sociale influenţe în 
zona habitatului şi a activităţii istoricilor”,474 şi, ,,ceea ce este de-a dreptul tragic 
pentru un foarte mare număr de cercetători, al căror profesionalism nu poate fi 
pus la îndoială, e faptul că impactul cercetării istorice cu propaganda de partid şi 
de stat a creat în societate o totală neîncredere în toţi istoricii şi în toată istoria 
oficială.”475 

Începând cu anul 1995, elementul nou în domeniul istoriei, pentru I. Ţurcanu, 
avea să fie cercetarea mişcării de rezistenţă din Basarabia din anii 1944-1953 şi 
publicarea unei serii de materiale despre acest fenomen, cu precădere în 
săptămânalul ,,Literatura şi Arta.”476 Devine un pasionat de tema rezistenţei 
antisovietice a basarabenilor şi începe să cerceteze fenomenul în arhiva 
Judecătoriei Supreme şi investighează la faţa locului, în satele în care au activat 
organizaţiile antisovietice. 

În general, conchide istoricul ,,tema rezistenţei este extrem de generoasă 
pentru cercetători şi pentru oricine manifestă interes faţă de destinul oamenilor, 
mai cu seamă în situaţii ieşite din comun, cum a fost cea a conflictului acut dintre 
autorităţile sovietice şi populaţia basarabeană, aservită, exploatată şi persecutată 
crunt de ocupanţi [...]. Atâtea subiecte, pe cât de incitante, pe atât de darnice, nu 
doar pentru cercetările istorice, filozofice, psihologice, sociale, dar poate într-o 
măsură încă mai mare pentru literatură, teatru, filme, arte etc.477 Tema rezistenţei 
este pe cât de complicată, pe atât de generoasă şi la fel de instructivă. 

Referindu-se la această temă, istoricul mai remarcă cu altă ocazie: 
,,Fenomenul rezistenţei antisovietice nu se reduce la faptul că este una dintre cele 
mai importante şi mai dramatice pagini ale istoriei ţinutului sub ocupaţie sovietică, 
valoarea lui ca temă de cercetare nu se află nici în numeroasele documente de 
arhivă (trecem peste caracterul totdeauna tendenţios al materialelor întocmite de 
autorităţile sovietice, ca şi peste faptul că multe din ele au putut fi distruse). 
Suferinţele basarabenilor sub dominaţia moscovită şi lupta lor disperată 
împotriva terorii instrumentate de sovietici în ţinut este un fenomen care cu 
greu se încadrează în lista obişnuitelor teme istorice. Istoricul care cercetează 
mişcarea de rezistenţă nu are a face pur şi simplu cu un proces istoric, ci cu 
destinele a sute şi mii de oameni, fiecare din aceste destine având propria lui 
traiectorie.”478 
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Una din scrierile publicate în 1995, despre care îşi aminteşte cu plăcere, 
este studiul Revolta istoriografică din Moldova sovietică la sfârşitul anilor `80, 
publicat în ,,Revista istorică” de la Bucureşti (serie nouă, tom VI, 1995, nr. 5-6). 

Din cele mai importante evenimente din 1996, în care a fost implicat 
nemijlocit şi I. Ţurcanu, a fost elaborarea concepţiei asupra cursului naţional de 
istorie a Republicii Moldova. În calitate de preşedinte al Asociaţiei Istoricilor din 
Republica Moldova, funcţie pe care o deţinea atunci, a luat atitudine în această 
chestiune, în repetate rânduri, dar o motivare desfăşurată, fundamentată teoretic, 
bazată pe istoria naţională şi ţinând cont totodată de realitatea politică, apărută 
după proclamarea independenţei Republicii Moldova, nu exista. Odată cu venirea 
agrarienilor la putere, în 1994, problema predării istoriei românilor devenise 
foarte acută, aceştia insistau ca, în Moldova, o astfel de disciplină de studii să nu 
existe. Au fost luate o serie de măsuri pentru a o exclude, printre care şi 
introducerea cursului de istorie integrată,479 care, sub pretextul predării îmbinate 
a istoriei naţionale, (de fapt, doar a istoriei Moldovei) şi a istoriei universale, 
practic, anula istoria românilor ca disciplină de studiu. Anume în primăvara 
acelui an, Ministerul Învăţământului al Republicii Moldova obţinuse acordul 
Direcţiei Învăţământ, Cultură şi Sport a Consiliului Europei de a organiza, la 
Chişinău, un seminar cu genericul ,,Reforma învăţământului istoric în Moldova”. 
Pe la mijlocul lunii aprilie, I. Ţurcanu a fost rugat de Gh. Corovai, şeful Secţiei 
discipline umanistice din cadrul ministerului, să facă referatul naţional pe această 
chestiune, pe care experţii de la Consiliul Europei voiau să-l vadă înainte de a 
veni la Chişinău. După o cercetare a chestiunii sub toate aspectele, ţinând cont 
nu numai de specificul istoriei naţionale, de practica cercetării şi studierii ei în 
arealul românesc, de experienţa predării istoriei în şcoala din Republica 
Moldova, dar şi de tradiţia europeană în acest sens, cum ar fi setul de 
documente al Consiliului Europei asupra acestui subiect, inclusiv recomandările 
speciale privitoare la predarea istoriei, redactează un studiu amplu, intitulat Cu 
privire la cursul naţional de istorie în Republica Moldova, care a fost publicat în trei 
numere ale ziarului Săptămâna (din 7, 14 şi 21 iunie 1996).480 

Principala sarcină a studiului, după cum remarcă autorul, era să dea 
răspuns la relaţia dintre două discipline istorice, şi anume, istoria românilor şi 
istoria universală, întrucât în Moldova chestiunea aceasta era foarte politizată.481 

Seminarul a avut loc pe 1 iulie 1996. În afară de participarea propriu-zisă 
la lucrări, I. Ţurcanu a redactat cuvântarea Ministrului Învăţământului, Petru 
Gaugaş, care a expus exact ceea ce i-a scris autorul raportului, insistându-se pe 
faptul că obiectivul major în predarea istoriei în Republica Moldova rămânea 
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studierea istoriei românilor. Această idee de bază a fost introdusă în concluziile 
seminarului, altfel spus, s-a obţinut aprobarea reprezentanţilor Consiliului 
Europei, ceea ce, având în vedere faptul că ţara era condusă în acel moment de 
agrarienii cu mentalitate comunistă şi românofobă, era un succes. Lucrările 
seminarului şi rezultatele au fost descrise într-un text publicat în ziarul ,,Făclia” 
din 15 iulie 1996.482 

În anul 1998, cu ocazia omagierii aniversării a 80-a de la Unirea Basarabiei 
cu România, în baza informaţiilor adunate din literatura istorică, memoriile din 
epocă, presa basarabeană din primăvara şi vara anului 1917, materiale de arhivă 
scrie un studiu amplu, bine documentat despre Partidul Naţional Moldovenesc, 
care l-a publicat în săptămânalul ,,Literatura şi Arta”, nr. 22-31 din mai-iunie 1998 
(semnat de Veronica Boldişor). Articolul dădea răspunsuri la o serie de întrebări, 
care până atunci erau tratate în contradictoriu, precum: când a fost înfiinţat 
partidul, cine au fost fondatorii şi susţinătorii lui, cum s-a extins el pe întreg 
teritoriul Basarabiei, care era platforma sa politică. De asemenea, erau examinate 
confruntările ideologice din sânul lui, lupta partidului pentru promovarea ideii 
unei radicale reforme agrare, activitatea sa politică, inclusiv participarea la 
campaniile electorale, relaţiile PNM cu alte forţe politice moldoveneşti şi cu 
militarii moldoveni şi, în sfârşit, rolul său în crearea Sfatului Ţării. 

Tor cu aceeaşi ocazie, scrie un studiu introductiv, ca o prefaţă la cea de-a 
doua ediţie a cărţii lui Dimitrie Bogos La răspântie. Moldova de la Nistru. Realizată, 
în bună parte pe baza mărturiilor unor contemporani, a presei din acea vreme şi a 
unor documente de arhivă, această lucrare ,,modestă ca volum”, semnala, în 
primul rând, calitatea de sursă istorică a cărţii lui Bogos, fie că aceasta conţinea 
unele fapte care nu se întâlnesc în alte scrieri despre evenimentele basarabene din 
anii 1917-1918, fie că venea să completeze sau să confirme anumite afirmaţii, 
păreri sau date cunoscute, dar considerate discutabile.483 

De asemenea, scrie şi publică, în ,,Literatura şi Arta” din 10.12.1998, un 
studiu amplu, bine documentat, asupra vieţii şi activităţii mitropolitului 
Basarabiei Gurie Grosu, rolul lui la integrarea bisericii basarabene în cadrul 
bisericii ortodoxe române. 

Cea mai mare realizare din acel an a fost monografia Unirea Basarabiei cu 
România în anul 1918. Preludii, premise, realizări. Prin editarea acestei cărţi, 
autorul urmărea să propună ,,o viziune proaspătă asupra fenomenului acelei 
uniri, o tratare imparţială, complet detaşată de atitudinile partizane ce 
bântuiau în societate şi de urletele patriotarde pe care le auzeam mereu, mai 
ales cu ocazia sărbătorilor naţionale, în mediul istoricilor”. Ca structură, 
monografia era divizată în două părţi foarte diferite după valoare şi caracterul 
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materialelor: prima întrunea studiile484 care prezintau o expunere sistematică, 
cronologică şi tematicâ, a istoriei Basarabiei cu începere de la revoluţia rusă 
din februarie/martie 1917 şi până la momentul semnării, la 28 octombrie 1920, 
a tratatului de recunoaştere internaţională a Unirii Basarabiei cu România. Cea 
de-a doua parte era alcătuită dintr-un grupaj de materiale documentare, unele 
editate anterior, altele apărând pentru prima dată într-o carte, amplasate în 
aceeaşi ordine. Apariţia cărţii avea să fie semnalată de ziarul ,,Literatura şi 
Arta” din 26.11.1998. 

Tot în acel an, s-a lăsat antrenat într-o ,,aventură politică” – înfiinţarea 
Noului Partid Naţional Moldovenesc,485 însă fără mare succes. 

Din anul 2000 este preocupat, din nou, de tematica represiunilor sovietice 
din Basarabia şi lupta antisovietică a basarabenilor şi publică un ciclu de articole 
despre aceste fenomene, în cadrul asociaţiei ,,Memoria”, de la Bucureşti. Tot 
atunci începe să publice şi la ,,România literară”, debutând cu o prezentare a 
Jurnalului lui Paul Mihail, care are o anumită valoare de document istoric. 

În ultimele zile ale anului 2000 a apărut cartea Moldova antisovietică. Aspecte 
din lupta basarabenilor împotriva ocupaţiei sovietice, 1944-1953, care totaliza, într-un 
fel, eforturile savantului de cercetare a rezistenţei antisovietice în fosta RSSM. 
Apariţia cărţii a fost salutată de redacţia revistei ,,Cugetul” (2001, nr. 2), care s-a 
pronunţat şi asupra conţinutului ei. Dar adevărata ei apreciere, în egală măsură 
ponderată şi calificată, a fost dată de Victor Spinei în Anuarul Institutului de 
Istorie ,,A. D. Xenopol”, 2002-2003, vol. XXXIX-XL, în care autorul rezuma că 
monografia Moldova antisovietică ,,constituie nu numai împlinirea unei datorii 
profesionale, ci şi un act de omagiu memoriei victimelor unui regim atroce, 
martirilor din lumea tăcută a satelor, care cu mijloace modeste, înfruntând 
injustiţia şi teroarea, au cutezat să se ridice cu curaj şi spirit de sacrificiu pentru 
curmarea răului abătut asupra ţinuturilor strămoşeşti”486. 

Începutul mileniului II îl readuce în activitatea didactică universitară. 
Astfel, din primăvara anului 2001 este numit şef de catedră la Universitatea de 
Studii Umanistice, unde ţine cursul de filozofie. După câteva luni, este angajat 
şi la Universitatea de Stat la Catedra de Relaţii Internaţionale. Din cauza salariilor 
mici şi pentru a putea face faţă nevoilor familiei, este nevoit, la început, să activeze 
concomitent în două locuri. Tot din aceleaşi motive, în următorii câţiva ani se 
angajează încă la două instituţii: la Academia de Telecomunicaţii şi la 
Universitatea ,,Univers Moldova”. La cea dintâi suplinea funcţia de şef de catedră 
la ştiinţele sociale şi ţinea un curs de economie politică şi altul de logică, iar la cea 
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de-a doua preda câteva discipline mai mult sau mai puţin înrudite: filozofia, 
sociologia şi politologia.487 

Situaţia deplorabilă din învăţământul superior din republică care s-a 
creat atunci, este descrisă în următorii termeni: ,,Munca mea la cele patru instituţii 
de învăţământ superior nu mai era ceea ce fusese odată, mai bine zis, până la sfârşitul 
anilor ’80, când a trebuit să plec de la Institutul Pedagogic [...]. Atunci aveam mare 
satisfacţie din activitatea mea, de aceea puneam tot sufletul în ea, ceea ce făceam eu 
atunci se identifica oarecum cu sensul vieţii mele. Acum însă era altceva, acum nici 
studenţii nu mai erau cei de altă dată [...]. Problema reală consta în faptul că 
învăţământul superior, ca şi ştiinţa, de altfel, ajunse, în mediul nostru fără serioasă 
tradiţie ştiinţifică şi culturală, să nu mai constituie valori prin ele însele. Învăţământul 
universitar devenise un business, o afacere profitabilă [...]. Majoritatea studenţilor 
învăţau pe bază de contract, deci contra plată[...], nimeni nu se gândea unde vor putea 
fi angajaţi absolvenţii cu studii în acest domeniu. Existau în Moldova, prin anii 2004-
2005, vreo sută de universităţi [...], cele mai multe fiind înjghebate în pripâ pe baza 
unor colegii, licee şi chiar şcoli profesionale [...] şi erau întreprinderi de producere a 
diplomelor de studii false.”488 

Starea, cu totul nesatisfăcătoare din învăţământul superior, dar şi din sfera 
ştiinţelor, l-a îndemnat să ia atitudine în variate momente şi în diferite locuri: la 
conferinţe, simpozioane, colocvii etc. În calitate de publicist cu experienţă, a atacat 
aceste probleme şi în presă. Cu această ocazie, de exemplu, în 2002, publică în 
ziarul ,,Săptămâna” un amplu articol intitulat Şcoala superioară din Republica 
Moldova la ora (ne)împlinirilor, în care semnala, cu o îndrăzneală disperată, marile 
probleme ale celor două sfere, ,,întrepătrunse şi contopite una în alta acolo pe 
unde sunt tratate cu pricepere şi responsabilitate, şi atât de sărăcuţe şi de străine 
una de alta la noi”. Însă, după cum constată şi recunoaşte ulterior semnatarul ,,cel 
mai trist a fost că nu a reacţionat niciun cadru diidactic din învăţământul superior 
şi niciun om de ştiinţă.”489 

Între timp, pe lângă munca istovitoare în cadrul celor patru instituţii 
superioare de învăţământ, reuşeşte să continue cercetările în domeniul istoriei, 
activitatea publicistică. 

Cea mai mare şi importantă lucrare pe care a publicat-o în anul 2001 a fost 
cartea Republica Moldova independentă, 1991-2001, reflecţii, mărturii. Noua carte nu 
era o cercetare istorică, în sensul propriu al termenului, deoarece conţine şi o 
serie de materiale publicistice. Totuşi, cele mai multe texte incluse în ea, 
indiferent că se fondau pe un ,,aparat ştiinţific” sau nu, ,,pretindeau pe bună 
dreptate la statutul de studii serioase”, deoarece se realiza o privire scurtă 
asupra trecutului Basarabiei din timpuri mai vechi şi până în pragul secolului al 
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XXI-lea, o analiză a contextului istoric în care avusese loc proclamarea 
independenţei Republicii Moldova în 1991. Această nouă apariţie editorială ar 
putea fi de real folos, în special ca mărturie documentară, dar şi ca mod de 
abordare a realităţilor de atunci. Ea s-a bucurat de mai multe ecouri în presă: 
,,Caiete de istorie” (2001, nr. 1), ,,Jurnal de Chişinău” (16 noiembrie 2001), 
,,Literatura şi Arta” (15 noienbrie 2001).490 

În anii 2001-2002, deşi n-a realizat cercetări istorice de proporţii, a făcut, 
în schimb, două lucruri noi. Unul din aceste lucruri a fost publicarea, în 
revistele ,,Cugetul” şi ,,Luminătorul”, a unei serii de articole despre închiderea 
bisericilor şi mănăstirilor din Moldova Sovietică în anii `50 -`60 ai secolului trecut. 
Ceea ce l-a interesat cel mai mult şi l-a frapat încă mai tare în cazul acestui 
fenomen este faptul că ,,rolul principal, chiar decisiv, la închiderea lăcaşelor de cult, 
în special a mănăstirilor, l-a avut clerul şi mai cu seamă ierarhii cei mari, arhiepiscopul 
Chişinăului, Nectarie (N. Grigoriev), locţiitorii săi şi stareţii mănăstirilor, fapt ce 
demonstrează că aceştea nu aveau o strânsă legătură sufletească nici cu credinţa, şi 
nici cu credincioşii, fiind în fond nişte indivizi decăzuţi din punct de vedere moral.‖491 

O altă preocupare din această perioadă, oarecum adiacentă, ţine de 
problemele teoretice ale cercetării istorice, din care cauză, aşa cum se exprimă 
I. Ţurcanu, ,,căzusem rău de tot în filozofie”. Evident, nu era interesat de toate 
problemele filozofiei, ci mai cu seamă de tratarea filozofică a procesului istoric, 
or preocupările îndelungate pentru istoriografie şi bibliografia istorică l-au 
îndemnat mereu să mediteze asupra rosturilor scrisului istoric şi a concepţiilor 
privind procesul istoric492. În anii 2003-2004 aveau să-i apară peste zece eseuri 
filozofice despre creaţia şi gândirea istorică a lui M. Eliade, E. Cioran sau P. 
Ţuţea, apărute în publicaţiile ,,Jurnal literar”, ,,Sud-Est cultural”, ,,Limba 
română”, ,,Contrafort”, ,,Revista de filozofie şi drept” de la Academie, ,,Destin 
românesc”, ,,Basarabia”, precum şi în analele câtorva universităţi.493 

În anul 2004, cel mai important eveniment editorial, pentru I. Ţurcanu, a fost 
apariţia cărţii Istoricitatea istoriografiei. Observaţii asupra scrisului istoric basarabean, 
care avea o introducere semnată de academicianul Alexandru Zub. Sensul acestui 
demers era anunţat în chiar titlul manuscrisului: Istoricitatea istoriografiei 
(basarabene), ceea ce sugera ideea impactului cercetărilor istorice din RSSM cu 
condiţiile concrete, mai mult sau mai puţin pernicioase, în care acestora le-a fost 
dat să se realizeze. Era o carte destinată aproape exclusiv specialiştilor în 
domeniu. Intenţia autorului era ,,să fie o provocare benefică pentru colegii mei, să-
i invit la meditaţii stăruitoare ce vizau trei chestiuni esenţiale privind meseria lor: 
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procesul istoric, starea cercetărilor istorice şi sarcinile ce decurgeau din aceste 
observaţii.”494 Această carte avea să inaugureze în scris preocuparea permanentă 
şi mai veche a savantului pentru problemele teoretice ale ştiinţei istorice, mai bine 
zis, pentru interpretarea filozofică a procesului istoric.495 

La sfârşitul lunii noiembrie 2005 apare de sub tipar cartea Bibliografia 
istorică a Basarabiei şi Transnistriei, având peste 700 de pagini, cu 16561 de titluri 
cuprinse într-un volum de circa 85 de coli de autori. Alcătuirea acestei Bibliografii 
fusese iniţiată încă în anul 1993. În articolul-recenzie la această carte, publicată în 
revista bucureşteană ,,Dosarele istoriei”, Fl. Constantiniu, membru al Academiei 
Române nota: ,,De la Chişinău, ne soşeşte un adevărat monument ştiinţific, 
înălţat de dl Ion Ţurcanu [...], care numără 16462 de titluri şi un număr mare 
de indici, destinaţi să înlesnească lectorului consultarea acestei voluminoase 
lucrări. Ca instrument de lucru, bibliografia dlui Ion Ţurcanu va fi de acum 
înainte de un folos inestimabil. Dar valoarea lucrării prezentate aici nu stă doar 
în bogăţia titlurilor, atâtea necunoscute nouă, celor din dreapta Prutului. 
Autorul a aşezat la începutul volumului un întins studiu introductiv, care nu se 
mărgineşte la prezentarea istoriografiei moldoveneşti, ci abordează problemele 
fundamentale ale cercetării istorice [...]. Dl Ion Ţurcanu utilizează, în tratarea 
acestor chestiuni, o bogată bibliografie română şi străină, dovedind stăpânirea 
unei tematici de mare complexitate.”496 

Tot în 2005, editează un manual pentru învăţământul universitar Istoria 
relaţiilor internaţionale,497 precum şi mica enciclopedie pentru adolescenţi Ştefan cel 
Mare. Pregătirea acestei cărţulii sub formă de album generos ilustrat, a solicitat 
efectuarea de către I. Ţurcanu a două călătorii de informare în România. Pe 
parcursul lucrului la acea carte autorul avea să descopere marele capital 
informativ, artistic şi emotiv, pe care îl oferă istoria Evului Mediu românesc. 

În anul 2006 avea să ,,rupă frontul” ştiinţific în România cu cartea Istoria: 
receptare, cercetare, interpretare, apărută. la editura ,,Junimea” din Iaşi. Lucrarea 
avea să dezvolte demersul teoretic în scrisul istoric, început doi ani mai devreme 
cu Istoricitatea istoriografiei. În această carte semnificaţia filozofică a procesului 
istoric este prezentată mai pe larg şi mai profund, între altele, şi spre exemplul 
unor experienţe româneşti.498 

Astfel, ,,examinată în ansamblul ei, noua carte urma să fie, în cea mai 
mare parte, o filozofie a istoriei”, care insinuează, conform viziunii autorului, 
,,trei modalităţi de interpretare a istoriei (istoria ne învaţă cum să trăim; istoria 
povăţuitoare nu este ascultată; istoria siluită, schimonosită, speculată poate 
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induce în eroare).” Cartea a fost lansată la Iaşi, în incinta filialei Academiei 
Române, la sfârşitul lunii noiembrie 2006, în cadrul unor manifestări legate de 
sărbătorirea Zilei Naţionale a României. În anul 2008, cartea a fost premiată de 
Academia Română, din iniţiativa lui Al. Zub.499 

Din anul 2007, începe să se preocupe de o sinteză de istorie a românilor, 
care era chemată să justifice demersul savantului prin trei ungiuri de abordare. 
Primul avea să fie o nouă optică asupra istoriei, în general, în temeiul căreia 
procesul istoric nu se fondează mai mult sau mai puţin exclusiv pe fenomenele 
politice şi militare, cum se constată, de obicei, în sintezele de istorie, fie de 
istorie universală ori de istorie naţională, ci vizează într-o măsură la fel de mare 
şi poate chiar încă mai mare viaţa culturală. Experienţa lui de cercetare a istoriei 
românilor îi arată foarte clar că, prin contrast izbitor cu propaganda noastră 
patriotică, viaţa politică a a românilor, luată la general, nu i-a îndreptăţit 
niciodată să se mândrească cu ea. În toate timpurile şi în orice ţară clasa politică, 
împreună cu marii stăpâni de averi cu care de fapt a făcut întotdeauna corp 
comun, ,,a fost aidoma vâscului din vârful copacului, mereu verde, plin de viaţă 
şi de aceea frumos, dar care dacă nu este extirpat la timp, poate usca copacul. La 
români, fenomenul acesta a cunoscut maximum de expresivitate: o clasă 
conducătoare complet străină de popor şi de aceea, ostilă pe faţă, acestuia.” 
Dovada cea mai grăitoare este zicala românească ,,Bună ţară, rea tocmeală, hăt în 
cur de rânduială‖, ceea ce generalizează trista experienţă de veacuri a poporului 
român, în conştiinţa căruia s-a întipărit temeinic convingerea că are o ţară 
frumoasă şi bogată, dar că în ea nu se poate trăi omeneşte din cauza rânduielilor 
publice defectuoase, care neglijează cu încăpăţânare obiectivul fundamental al 
unui stat normal: drepturile umane elementare ale cetăţenilor săi. Ca un argument 
la aceste constatări, I. Ţurcanu aduce aprecierile călătorul italian Giovani Botero 
care scria pe la sfârşitul secolului al XVI-lea că ,,Moldova este o ţară şeasă şi 
roditoare, dar rău ţinută.‖500 

În acest context, în noua lucrare, istoricul îşi dorea să lărgească 
considerabil spaţiul cultural, prezentând detaliat evoluţia culturii române în 
toate aspectele ei fundamentale, dorinţă care venea din convingerea ,,că dacă 
poporul român nu a avut norocul să se poată mândri cu realizări notabile în 
sferele politică, socială sau militară, destinul i-a hărăzit o spiritualitate originală 
şi realizări culturale cu care ar fi tentate să se fălească chiar naţiuni mult mai 
mari. Nu mai puţin importantă decât convingerea în privinţa necesităţii de a 
muta accentul de pe istoria politică şi militară pe cea a culturii a fost dorinţa de a 
depăşi handicapul tradiţional al sintezelor istorice româneşti, în care Basarabia 
era prezentată mult prea sumar, formal şi în mare măsură irelevant; „aveam de 
gând, în ceea ce urma să scriu, să dau Moldovei de Râsârit locul pe care îl merită 
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în istoria românilor. Intenţionam, de asemenea, să propun tratâri proprii pentru 
unele chestiuni şi fenomene mai mult sau mai puţin discutabile sau confuze.”501 

La titlul mare Istoria românilor, era adăugată, în paranteze, specificarea 
,,cu o privire mai largă asupra culturii”. Cartea începea cu o prefaţă scrisă de 
V. Spinei, intitulată ,,O nouă prospectare sintetică a istoriei românilor” şi avea 
un volum de 825 de pagini format A 4. Ţinuta cărţii a avut de câştigat şi prin 
bilbliografia reprezentativă care o însoţea, precum şi datorită indicelui amănunţit 
la sfârşit.502 

Sinteza de istorie a românilor a avut două ediţii aproape simultane. Dacă 
prima ediţie a fost realizată la Brăila, în 2007, fără imagini, şi avea titlul ,,Istoria 
românilor (cu privire mai largă asupra culturii), atunci cea de-a doua ediţie, în 
care naraţiunea istorică se oprea la anul 1918, avea să apară în anul următor, la 
Editura Litera Internaţional (Bucureşti-Chişinău) şi se intitula ,,Istoria ilustrată a 
românilor de la origini până la Marea Unire.”503 Volumul, de 912 pagini, 
cuprindea istoria românilor de la începuturi şi până la unirea din 1918. Cartea era 
plină de imagini vii, instructive, care completau textul, aşa cum îşi dorise autorul. 
Două fapte aveau să arate că volumul respectiv s-a bucurat de atenţia sporită a 
celor interesaţi de o astfel de literatură: epuizarea rapidă a tirajului cărţii - 2500 
exemplare şi peste jumătate de an practic nu se mai găsea nici unul. Cel de-al 
doilea au fost reacţiile unor istorici şi oameni de cultură din România. (V. Spinei, 
Dan Zamfirescu care îl apreciau ca ,,un volum monumental ca proporţii, unic în 
toată producţia de carte istorică din toate timpurile, ca ilustraţie şi scris”).504 

Este preocupat, un timp, de activitatea publicistică. În anul 2007 scoate 
ziarul Moldova înstrăinată, pentru moldovenii aflaţi la muncă în străinătate, 
editând două numere (primul număr împreună cu scriitorul Gh. Cutasevici), cu 
28 pagini. Ca viziune jurnalistică şi editorială, o treime din volum era constituit 
din materiale referitoare la munca şi modul de viaţă al moldovenilor din Italia, 
împreună cu informaţiile utile pentru ei, cum ar fi statutul imigranţilor, 
oficializarea şederii lor, munca legală, centrele de angajare a forţei de muncă, iar 
restul, despre actualitatea din Moldova, împreună cu alte date de folos imediat 
pentru imigranţi: anunţuri, corespondenţă (prin intermediul ziarului), felicitări 
ş.a. În acest scop, pentru documentare face o călătorie în Italia, unde se 
informează despre condiţiile de muncă şi de trai ale multor zeci de moldoveni. 
Astfel, a urmărit cu atenţie activitatea unor asociaţii ale moldovenilor, a stat de 
vorbă cu parohi ai unor biserici ortodoxe, cu patronii unor firme italiene la care 
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lucrau moldoveni, a făcut vizite la domiciliul multora dintre ei şi la locurile lor 
de muncă, dar, din cauza lipsei banilor, este nevoit să abandoneze ideea.505 

În anul 2009 scrie un studiu, numit ,,Istorie şi istoricitate la Constantin 
Noica”, apărut în volumul ,,Historia sub specie aeternitatis. În honorem magistri 
Alexandru Zub”, îngrijit de V. Spinei şi Gh. Clivetti506. 

Cel de-al doilea volum al istoriei ilustrate, cu titlul Istoria contemporană 
ilustrată a românilor, a apărut în iunie 2010 la tipografia ,,Monitorul Oficial” din 
Bucureşti.507 Cartea avea un volum de 956 pagini. Un element foarte interesant 
al volumului îl făceau anexele, care conţineau 25 de hărţi tematice privind 
principalele perioade ale istoriei contemporane a românilor, astfel că acestea 
reprezintă, prin ele însele, o succintă istorie vizuală a României interbelice şi 
apoi, a celor două state româneşti separate de după al Doilea Război Mondial.  

În conţinutul textului lucrării, autorul a căutat să nu repete modalităţile 
de expunere şi concluziile din sintezele istorice care apăruseră mai devreme. A 
analizat, pe cont propriu, şi a formulat părerile sale asupra unor teme complicate, 
ca, de exemplu, destinul Marii Uniri din 1918, regimul antonescian, în general, 
inclusiv relaţia lui Ion Antonescu cu Basarabia şi Transnistria, chestiunea 
evreiască, sovietizarea României şi rolul diferitor factori, în special interni, în acest 
proces, caracterul dictaturii lui Ceauşescu, semnificaţia istorică a creării RSSM, 
profilul moral al vieţii politice din România după 1989, specificul evoluţiei istorice 
a Republicii Moldova după proclamarea independenţei, trăsăturile esenţiale ale 
culturii române la începutul mileniului trei ş. a.508 

 

 
 

Lansarea vol. II a Istoriei ilustrate a românilor, 2 iulie 2010, Brăila.  
Foto din arhiva personală a dlui I. Ţurcanu. 
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Tot în anul 2010 a văzut lumina şi monografia În căutarea originii numelui 
Basarabia, ca o sinteză de istorie a Basarabiei, iar în 2011, Descrierea Basarabiei,509 
fondată pe o amplă informaţie documentară şi istoriografică. 

În prima carte, În căutarea originii numelui Basarabia, reflectând asupra 
chestiunii cu ce ar trebui să se înceapă istoria Basarabiei, a ajuns la concluzia că 
startul trebuia să-l dea numele Basarabia, precum şi teritoriul care a purtat în 
trecut acest nume. În paralel, şi problema statutului politic şi administrativ al 
teritoriului. Autorul era la curent, că părerea dominantă în istoriografia română, 
după care numele Basarabia ar fi provenit de la dinastia domnilor Basarabi din 
Ţara Românească, era departe de a fi convingătoare. Din aceste considerente, 
urma să găsească originea cea adevărată a numelui, să formuleze o opinie în acest 
sens, care s-ar fi putut impune ca un punct de vedere demn de toată atenţia 
specialiştilor510. A început să studieze sistematic literatura şi izvoarele. Pentru 
scrierea acestei lucrări a cercetat tot ce i-a fost la îndemână, acumulând o 
informaţie istorică pe cât de bogată, pe atât de variată, apelând la studii istorice în 
peste zece limbi europene, inclusiv în greacă, latină şi slavă veche, descriind 
metamorfozele prin care a trecut conţinutul geografic al horonomului Basarabia. 
Editarea acelei lucrări s-a dovedit a fi o acţiune reuşită, dovadă fiind faptul că 
tirajul cărţii s-a epuizat în mai puţin de un an şi ea ajunsese să fie discutată 
oarecum aprins printre istorici. Academicianul Florin Constantiniu a publicat în 
revista ,,Clipa (Magazinul actualităţii culturale româneşti”), din decembrie 2011, 
materialul intitulat ,,O nouă ipoteză despre numele Basarabiei”, reluat la 
23.03.2012 de revista ,,Artemis”, în care, dincolo de cuvintele lăudabile în adresa 
autorului, consemna, între altele: ,,ipoteza lui Ion Ţurcanu mi se pare plauzibilă. 
Ea are avantajul că, spre deosebire de cea anterioară, dispune de mai multe date 
pentru a fi susţinută. Rolul cumanilor la începuturile societăţii medievale 
româneşti a fost pus în lumină şi de Iorga însuşi, care, în ultima sa mare sinteză de 
istorie a românilor, a intitulat un capitol ,,Simbioza româno-cumană”. Ipoteza lui 
Ion Ţurcanu va stârni – e de sperat – discuţii între specialişti şi, indiferent de 
soarta ei, va contribui cu certitudine la progresul cunoştinţelor noastre despre 
începuturile Moldovei şi Ţării Româneşti ca state medievale, ...care tratează cu 
totul altfel problema originii numelui Basarabia şi care merită să fie luată în 
serios.511 Concluzia autorului era că numele de Basarabia nu a putut să apară de 
la o stăpânire mitică a domnilor munteni în sudul spaţiului pruto-nistrean şi, 
că, această denumire era, de fapt, de origine cumană. 

Meritul celei de-a doua cărţi, Descrierea Basarabiei, este folosirea unei 
informaţii istorice consistente, acumulată atât din surse mai mult sau mai 
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puţin cunoscute, cât şi dintr-o literatură istorică foarte variată, apărută în zone 
istorico-geografice şi lingvistice la fel de diferite. Conform opiniei autorului, 
chiar dacă poate fi suspectat de prea mult orgoliu, ,,nu mai există o altă carte 
despre istoria Basarabiei, cel puţin cu privire la epoca medievală, care să aibă 
un text cu o informaţie la fel de densă. În mod sigur, în nicio altă scriere de 
acelaşi gen şi la aceeaşi temă nu s-a apelat atât de mult şi, în paralel, la sursele 
bizantine, latine şi slave vechi, datele cărora sunt completate, acolo unde a fost 
posibil, cu rezultatele corespunzătoare ale cercetărilor arheologice, realizate în 
spaţiul est-prutean. De asemenea, sunt folosite pe larg materialele cartografice în 
scopul cercetării a două fenomene: profilul şi coordonatele, de-a lungul 
timpului, ale teritoriului ce purta acest nume şi originea numelui. O preocupare 
aparte o constituie cercetarea chestiunii privind configuraţia teritoriului pruto-
nistrean cu numele de Basarabia, în baza studierii hărţilor europene din secolele 
XIV-XVIII; unele din aceste hărţi sugerând ideea că în timpurile mai vechi 
Basarabia era văzută ca un teritoriu delimitat de Moldova512. Apariţia cărţii a 
fost salutată de Acad. Al Zub, specialiştii în istoria Evului Mediu Victor Spinei, 
Ioan-Aurel Pop şi Florin Curta. 

Înainte de a pleca în Israel, pentru tratament, în 2012, a scos două cărţi ce 
se deosebeau mult între ele: una era intitulată Republica Moldova: a fi sau a nu fi, iar 
alta se numea Bessarabiana. Teritoriul dintre Prut şi Nistru în câteva ipostaze istorice şi 
reflecţii istoriografice. Deosebirea esenţială dintre ele este că cea dintâi, chiar dacă 
are şi câteva studii şi eseuri istorice, rămâne totuşi o carte predominant 
publicistică, pe când cealaltă constituie o culegere de studii istorice, în sensul 
consacrat al termenului şi se referă la trei perioade care au constituit, de-a lungul 
anilor, zonele de interes ştiinţific al autorului: Evul Mediu Timpuriu, Basarabia în 
anii 1917-1920 şi în perioada postbelică. Întrebarea obsesivă ce se impune în 
lucrare este de ce Republica Moldova este atât de săracă economic şi cultural şi de 
ce este atât de puţin evoluată politic şi social. Autorul dă două răspunsuri mai 
serioase la această întrebare: unul, de ordin geopolitic şi altul, de natură 
biogenetică. Într-un caz este vizată situarea periferică a acestui teritoriu în raport 
cu lumea civilizată, mai bine zis, cu zonele unde s-au petrecut cele mai 
semnificative fenomene istorice, unde s-a făurit istoria cea mare, iar în altul, 
plămădirea seminţei dintr-un material care nu avea să fie de cea mai bună calitate. 
Tocmai de aceea evenimentele cele mai importante din istoria Basarabiei, ca, de 
exemplu, cele petrecute în anii 1812, 1856, 1878, 1940, 1944 şi, în mare parte, chiar 
cele din 1917/18, 1988/91 nu sunt rodul voinţei şi al acţiunilor localnicilor, ci 
rezultatul implicării străinilor în istoria noastră; altfel spus, în ele se vede rolul lor, 
nu meritul nostru. Cea mai serioasă cauză a acestei situaţii este lipsa conştiinţei 
sociale în forma în care interesul cetăţeanului se identifică cu cel al ţării. A doua 
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cauză ar fi slaba dezvoltare a elitei naţionale, o categorie de cetăţeni în egală 
măsură cultivaţi, mereu disponibili să se angajeze în soluţionarea problemelor 
publice, foarte responsabili şi tot atât de eficienţi. În al treilea rând, fenomenul 
respectiv îşi are sursele în caracterul habitatului românesc pe cea mai mare 
durată a sa, asta însemnând o comunitate cvasiomogenă din punct de vedere 
social şi cultural, despre care un istoric străin spunea că era alcătuită ,,numai 
din ţărani răbdători.”513 

În schimb, cartea Republica Moldova: a fi sau nu a fi, cu acest titlu provocator 
avea ca temă centrală statutul real al RM şi şansele ei istorice. Frământat de 
gândul dacă RM are şanse reale de a se afirma ca stat modern, civilizat, a 
urmărit cu atenţie felul cum evolua societatea noastră şi cum se manifestau 
structurile acestui stat tânăr, dar mai ales care era prestanţa primilor ei slujitori. 
În acest context se convingea tot mai mult ,,că avem o evoluţie distorsionată, că 
mergeam pe cărări greşite şi că, ceea ce era mai rău, nimănui nu-i păsa, la modul 
serios, dacă evoluam corect sau greşit. Cel mai mult mă neliniştea faptul că nu 
vedeam, la niciuna din primele persoane care se perindaseră până la acel 
moment în fruntea statului nostru, intenţia serioasă, profundă, consecventă de a 
se consacra construirii acestui stat. Autorul a pus în lumină cele mai variate 
realităţi din istoria actuală a Republicii Moldova: întâi de toate, problema 
afirmării identităţii RM ca stat, apoi situaţia economică şi socială a ţării, 
stăruind mai ales asupra traiului populaţiei, activităţii partidelor şi a liderilor 
politici, stării învăţământului şi culturii, relaţiilor dintre RM şi România, cu un 
accent special pe chestiunea unirii, fenomenul patriotismului în RM, despre 
rolul social-cultural al mijloacelor de informare în masă şi gravele lor scăderi, 
despre neseriozitatea comentariilor politice, pe care începuseră să le practice în 
ultimii ani numeroşi indivizi de cea mai variată extracţie, de cele mai multe 
ori, oameni fără ocupaţii concrete şi folositoare, despre credinţă şi biserică, 
insistând asupra responsabilităţii civice şi morale a preoţimii şi a rolului ei social-
cultural. Cu această ocazie, a constatat încălcarea flagrantă a legilor tocmai acolo 
unde ele se adoptă, se monitorizează respectarea lor şi unde se instrumentează 
aplicarea acestora, întâi de toate, în Parlament şi la Curtea Constituţională. 
Autorul este preocupat şi de subiectul – independenţa Republicii Moldova: 
elaborarea şi votarea Declaraţiei de independenţă, în 1991. Astfel, a făcut prima 
încercare de a analiza acest document istoric, punându-i în lumină părţile bune şi 
semnalându-i neajunsurile, inclusiv stângăciile, dar, mai ales, deficienţele de fond, 
ca text care a motivat o importantă decizie politică, constatând că ,,Principalul 
neajuns al Declaraţiei, aşa cum spuneam în momentul discutării ei în cadrul Prezidiului 
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Parlamentului RM, o inflaţie de cuvinte bombastice, sunătoare, şi mai ales o evocare a 
numeroase date istorice, perfect inutile pentru o decizie politică.”514 

După cea de-a doua întoarcere din Israel, în 2012, în paralel cu lucrul la 
istoria Basarabiei, începe să scrie o carte cu caracter autobiografic, despre experienţa 
personală de istoric şi de autor de scrieri istorice, apărută în 2013 şi care avea să se 
numească Istoria istoriilor mele.515 Intenţia autorului era ,,că, relatând despre o serie 
de fapte şi evenimente din viaţa mea, aş putea fi de folos celor care le vor citi, cel 
puţin pentru că orice experienţă de viaţă are o anumită valoare instructivă”. În 
Istoria istoriilor mele se vede ce a fost scrisul istoric în ultimele decenii ale perioadei 
sovietice şi în primele decenii postsovietice şi cum s-a făcut trecerea, în acest 
domeniu, de la o etapă la alta. Cartea este alcătuită, convenţional, din două părţi. 
Prima parte, mai mică, relatează despre specializarea autorului în domeniul istoriei 
la facultate şi la aspirantura Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar a doua, mult mai 
mare, descrie activitatea lui de istoric la Institutul de Istorie al Academiei, la 
Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic din Chişinău, dar şi în afara acestor 
instituţii, ca autor de cărţi de istorie şi ca propagator al cunoştinţelor istorice, în 
special, prin intermediul revistelor de istorie şi al presei.516 După o experienţă 
bogată şi îndelungată, savantul constată: ,,În mediul nostru strâmt şi strâmb, istoricul-
cercetător, ca orice om de ştiinţă, este în acelaşi timp avocat, procuror şi judecător, dar, că în 
nici un caz, nu are voie să pronunţe sentinţe irevocabile.‖517 

 

 
 

Lansarea Istoriei Basarabiei la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.  

                                                           
514

  A se vedea, Istoria istoriilor mele, pp. 231-234. 
515

  Ţurcanu Ion, Istoria istoriilor mele, Chişinău: Cartier, 2013. 
516

  Din răsărit până în amurg,  pp. 320-322 
517

 Istoria istoriilor mele, pp. 240-242. 
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Foto din arhiva dlui I. Ţurcanu. 

 
Despre această experienţă autorul recunoaşte: ,,a scrie despre sine nu este 

cea mai nobilă îndeletnicire, deşi cere un anumit curaj [...], cel mai important este ca 
mărturisirile să fie sincere, iar asta a constituit grija mea dintotdeauna, nu numai la 
scrierea cărţii de faţă, ci şi a tuturor celorlalte lucrări ale mele, fie că e vorba de 
cercetări, în variate probleme de specislitate, de monografii, de mari sinteze istorice, de 
manuale şi alte cărţi de popularizare a cunoştinţelor istorice sau de publicistică istorică şi 
chiar de scrierile despre procesele literare şi culturale din Basarabia şi Republica 
Moldova sau din întreg spaţiul românesc.”518 Remarcăm că lucrarea respectivă este 
povestea unei biografii ştiinţifice şi intelectuale individuale, actualizarea unei 
experienţe istoriografice, dublată de anumite angajări culturale, care nu a dorit 
să se lase limitată de un cadru restrictiv. 

În 2013 apare o cărţulie, modestă ca volum, care conţine polemica autorului 
cu alţi istorici în chestiunea controversată a numelui Basarabia519 şi volumul 
Istoria Basarabiei, cu peste 750 de pagini şi cu imagini, care constituie un 
fenomen cu totul nou în peisajul istoriografic din Moldova şi din România. 

În sfârşit, cartea atât de dorită de istoric, primul volum de documente ale 
Sfatului Ţării apare în 2016. 

La împlinirea onorabilei vârste de 70 de ani, în 2016, publică o altă carte cu 
caracter autobiografic Din răsărit până în amurg. Amintiri,520 în speranţa că, 
,,relatând despre o serie de fapte şi evenimente din viaţa mea, aş putea fi de folos celor care 
le vor citi, cel puţin pentru că orice experienţă de viaţă are o anumită valoare instructivă.” 
Cartea conţine numeroase mărturii inedite privind cele mai variate momente din 
viaţa unui important intelectual basarabean. Amintirile cuprind un vast segment 
temporal: începând cu anii `50 -`60 ai secolului trecut şi se derulează până în 
zilele noastre. Este descrisă copilăria grea, plină de peripeţii, evenimentele de 
cumpănă, prin care a trecut în primii ani de viaţă: foametea organizată din anii 
1946-1947 şi deportările din 5-6 iulie 1949, nivelul de civilizaţie al satului 
basarabean şi relaţiile dintre săteni, anii de şcoală în satul natal şi satul vecin, 
pe cât de grei, pe atât de interesanţi şi folositori, grei, în special din cauza 
marilor lipsuri pe care le-a avut de îndurat, dragostea de lectură, studiile 
universitare şi aspirantură, aflarea la Institutul Pedagogic ,,I. Creangă” din 
Chişinău. 

 

                                                           
518

  Istoria istoriilor mele, pp. 7, 10. 
519

  Din răsărit până în amurg, p. 310. 
520

  Ibidem. 
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Lansarea volumului de amintiri Din răsărit pînă în amurg, 24 februarie 2017. 
Foto din arhiva personală a dlui I. Ţurcanu. 

 
De asemenea, autorul evocă evenimentele cele mai semnificative din viaţa 

politică şi culturală a Basarabiei din ultimile decenii: marea mişcare naţională de 
la sfârşitul secolului trecut, proclamarea independenţei Republicii Moldova, 
relaţiile basarabenilor cu românii de peste Prut, problemele majore pe care 
Moldova le-a avut de înfruntat în această perioadă. Sunt descrise multe portrete 
vii, incitante ale diferitor personalităţi din Basarabia, dar şi din România, active pe 
scena politică, academică şi culturală din ultima jumătate de veac. 

Cu privire la situaţia actuală din republică, onoratul savant I. Ţurcanu 
constată cu amărăciune: ,,Din cauza corupţiei şi a incapacităţii de organizare 
politică corectă a societăţii, Republica Moldova, deşi a trecut un sfert de veac de când a 
devenit independentă, nu a reuşit să se constituie într-un stat adevărat, adică un stat 
care să funcţioneze ca un mecanism sănătos în baza a două principii fundamentale: 
respectarea necondiţionată a legii şi apărarea intereselor cetăţenilor. De aceea, ţara 
noastră încă mai rătăceşte în derivă până la găsirea soluţiei care să o pună pe calea cea 
dreaptă.‖521 

Prin activitatea multilaterală prodigioasă, desfăşurată pe parcursul mai 
multor decenii, pe care o prestează şi în prezent, Dl I. Ţurcanu reprezintă un 
model al intelectualului basarabean, demn de urmat de generaţiile actuale de 
tineri din Republica Moldova.   

 

 

 
                                                           
521

  Ibidem, p. 351. 
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ABSTRACT 
 

Human's life depends on history of his territory of living, but human's 
destiny which is related to his nation history that can tell us much more 
information about us. Analyzing biobibliography the late Boris Vizer (1928-
2017) we can mark all historical events of moldavian republics, in period that he 
lived, also we can mark the situation that were on both sides of Dniester river 
during one century (If we will consider his parents too). 

Keywords: Boris Vizer, biobibliography, history, moldavian republics, 
historical science 

 
Viaţa unui om este inseparabilă de istoria spaţiului în care se află acesta. 

Însă există destine umane legate atât de strâns de istoria ţării lor, încât, prin 
prisma primelor, vedem întreaga desfăşurare a celei din urmă. Analizând 
biobliografia regretatului Boris Vizer (1928-2017), putem remarca aproape 
toate momentele istoriei republicilor moldoveneşti, din perioada vieţii sale, trăite 
sau descrise de el; însă, în sens larg, dacă luăm în vedere şi părinţii acestuia, 
putem urmări evenimentele şi procesele ce au avut loc pe ambele maluri ale 
Nistrului timp de aproape un secol. 

Aşa, tatăl viitorului istoric, Constantin Vizer, a participat în timpul 
războiului civil din Rusia (1917-1922) la lupta pentru puterea sovietică în 
Transnistria, a fost activist al mişcării colhoznice din URSS (1928-1937)522, 
probabil în perioada de bază a acesteia (1929-1930), fiindcă în perioada 1930-
1937 a activat în învăţământul public din RASSM523. Absolvirea de către acesta a 

                                                           
522

  Arhiva UPS „Ion Creangă‖, fondul 1, nr. de înr. 5P/S, unit. de păstrare 1524, f. 3. 
523

  Musteață, Sergiu, Interviu cu prof. univ. dr. habilitat Boris Vizer – A fi istoric în RSS Moldovenească 

(realizat la Chişinău, la 17.09.2011). În: O istorie multidimensională a carierelor universitare: 



314 

 

Şcolii Pedagogice din Balta, studiile superioare incomplete (de doi ani) la 
Universitatea din Harkov – secţia pentru minorităţile din Apus şi activitatea lui 
ca pedagog într-un colegiu din Tiraspol se înscriu în procesul dezvoltării 
învăţământului şi politicii de lichidare a analfabetismului din URSS în perioada 
interbelică. Concedierea, ca fiind „român”, «bănuit de atitudine neloială faţă de 
regim»524, a lui Vizer C., în a. 1936 de la Colegiul Agricol, după o ceartă cu soţia 
preşedintelui Comitetului Executiv Central din RSSAM, Grigore Borisov-Starîi, 
ne prezintă esenţa regimului politic sovietic, iar represarea acestuia, acuzat de 
către autorităţile sovietice de colaborare cu reţea de agenţi străini, după arestul 
din noaptea dintre 19 şi 20 noiembrie 1937, probabil a făcut parte din Operaţia 
românească a NKVD-ului, care se referea la «emigranţii şi transfugii din România 
în Moldova şi Ucraina» - de fapt, la originarii din Basarabia525 - din timpul Marii 
terori staliniste din URSS (1937-1938). 

Confiscarea averii din cauza acuzării unui membru al familiei, lăsarea 
fără adăpost în plin noiembrie cu ploaie, ninsoare, îngheţ şi noroi a unei mame 
cu copii mici, intimidarea, cu represiunea, a sătenilor, în caz dacă vor ajuta 
familia Vizer526, ne arată ororile regimului totalitar stalinist din URSS (1933-
1953). Pe de altă parte, cu părere de bine, oricând este loc de umanism şi curaj 
– săteni care le aduceau mâncare caldă şi le-au dat un adăpost cu riscul de a fi 
arestaţi, un colonel de grăniceri, care a putut impune autorităţile locale să-l 
transporte pe Boris V. şi rudele sale din Speia în satul de baştină  

Tot în caracteristicile regimului stalinist se înscriu: lucrul la norma din colhoz 
de 120 de „trudozile”, dintre care doar cea de sfeclă (prelucrarea manuală a unui 
lan însămânţat cu această plantă agricolă) constituia 1,2 ha, pentru care ţăranii 
primeau 100 kg de grâu, un pic de zahăr şi, câteodată, seminţe de floarea soarelui; 
denunţarea ca sabotor la KGB, de către preşedinta colhozului, a unui copil de 15 
ani, fiindcă i s-a adresat cu o propunere de raţionalizare ergonomică527. 

Nu se menţionează nicăieri, nici de regretatul Boris Vizer, nici despre el, 
asupra alfabetului în care a învăţat acesta în stânga Nistrului. Conform 
manualului scris de dânsul, în perioada 1932-1938, în RASSM una din limbile 
oficiale a fost cea română cu grafie latină, iar apoi scrierea moldovenească a revenit la 
alfabetul chirilic528, astfel, probabil Vizer B. şi-a început studiile în grafie latină şi 
doar din anul 1938 a trecut la învăţământul în limba inventată de L.Madan. 

                                                                                                                                                                 
instituții, rețele sociale, biografii, Ed. S. Musteață, Chişinău: ARC, 2017, pp. 246-274; Institutul de 

Studii Enciclopedice, 2013, p. 246. 
524

  Ursu, Valentina, Boris Vizer – un remarcabil istoric şi pedagog. În: Pedagogi români notorii (din 

Basarabia), vol. III, Pontos, Chişinău, 2016, pp.138-142. 
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  https://ru.wikipedia.org/wiki/Репрессии_по_«национальным_линиям»_в_СССР_(1937—1938). 
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  Ursu, Valentina, op. cit., p. 139. 
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  Musteață, Sergiu, op. cit., p. 252. 
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  Vizer, Boris, Istoria contemporană a românilor. Materiale experimentale pentru clasa a IX-a, 

Chişinău: Ştiinţa. 
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Cel de-al Doilea Război Mondial s-a răsfrânt asupra lui prin întreruperea 
de trei ani a învăţământului, iar perioada imediat postbelică, prin studiile 
medii şi cele universitare (Facultatea de Istorie şi Filologie (specialitatea Istorie) 
a Universităţii de Stat din Chişinău). 

Reabilitarea tatălui remarcabilului istoric, în 1956529, se înscrie în destalini-
zarea vieţii din timpul Dezgheţului lui Hruşciov. Însă dezgheţul din politica 
represivă nu însemna şi unul în plan ideologic, mai ales în ceea ce priveşte ştiinţa 
istorică, în care se încadrează dl Vizer din anul 1957, ca doctorand (аспирант), iar 
apoi ca cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie a AŞ a RSSM, unde are loc 
angrenarea totală a acesteia în maşinăria propagandei ideologice a PCUS şi PCM, 
cu acceptarea promovării dogmelor teoriei marxist-leniniste şi atribuirea 
statutului oficial de „sector al frontului ideologic de luptă între sistemul capitalist 
şi cel socialist”. Nu numai cercetarea istorică propriu-zisă, ci şi învăţământul 
istoric în general a purtat în perioada sovietică un pronunţat caracter de clasă, 
servind „cauza construcţiei socialismului şi comunismului”: studierea în 
instituţiile de învăţământ superior a economiei politice, a comunismului ştiinţific, 
a istoriei PCUS, a ateismului, încadrarea cadrelor didactice în sistemul 
învăţământului de partid, în organizaţiile de partid şi comsomoliste din şcoli530, 
despre situaţia în care s-au scris următoarele: „Se vorbeşte excesiv de mult şi 
raţional nefondat, inadmisibil de elogios, sub raport moral, despre rolul partidului 
şi al statului în procesul istoric, violându-se, în acest scop, realitatea”531, „Istoria 
noastră nu e o relatare vie despre aventura condiţiei umane, ci o înşirare, de 
regulă nici măcar dozată judicios, de date, cifre, denumiri, de teorii sterpe sau de 
tipologii născute în deşertăciune. În cel mai fericit caz, avem o istorie statistică şi 
ne lipseşte cu desăvârşire ideea conceperii unei istorii narative, singura în stare să 
prezinte trecutul ca manifestare a existenţei umane”532. Ştiinţa istorică sovietică a 
fost nu numai obiectul, ci şi subiectul politicilor de manipulare şi îndoctrinare a 
populaţiei, istoricii care au tratat problemele „societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate” au fost aserviţi, practic, fără excepţii, societăţii propagandistice 
„Ştiinţa” şi, mai grav, Secţiei de agitaţie şi propagandă a CC al PCM. 

Aşa, la Institutul de Istorie al AŞ a RSSM, Boris Vizer a fost nevoit să facă, 
câteodată, propagandă partidului comunist şi rolului acestuia în viaţa din URSS, 
specializându-se, la început, pe problema dezvoltării agriculturii din timpul 
conducerii lui N. Hruşciov, paralel găseşte timp şi pentru istoria naţională, scriind 
articolele Alexandru cel Bun şi Burebista pentru volumul I al Enciclopediei Sovetice 
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  Țurcanu, Ion, Istoriografia din Moldova Sovietică între Ştiință şi Propagandă. În: Revista de istorie a 
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  История ынтре умилинцэ ши ынэлцаре. În: Ындемн ла ынэлцаре ын историе /Алк. Л. Булат. 

Кишинэу: Картя Молдовеняскэ, 1990. 
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Moldoveneşti.533. Datorită deosebitei capacităţi de muncă, în perioada 1964-1977 a 
ajuns în multe posturi de conducere şi a fost de câteva ori decorat: astfel, a fost 
secretar ştiinţific al grupului pentru coordonare în domeniul ştiinţelor sociale a AŞ 
a RSSM, şef al redacţiei Istorie a Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti, şef al 
sectorului Istoria Moldovei perioadei sovietice a Institutului de Istorie al AŞ a RSSM, 
redactor al revistei Известия АН МССР (серия общественных наук), director-
adjunct al Institutului de Istorie al AŞ a RSSM, director al Institutului de Istorie al 
AŞ a RSSM; este decorat cu medalia За доблестный труд, В ознаменование 100-
летия рождения В.И.Ленина, devine laureat al Premiului de stat al RSSM în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii pentru lucrarea în două volume Istoria RSS 
Moldoveneşti şi i se acordă Diploma de onoare a Prezidiumului Sovietului Suprem 
al RSSM. Fiind încă din decembrie 1963 membru al PCUS, avea în faţă perspective 
bune, însă dragostea de neam şi adevăr i-au jucat festa. 

În decembrie 1977, în plină stagnare, Boris Vizer este eliberat din funcţia 
de director al Institutului de Istorie al Moldovei, fiind învinuit de naţionalism. 
Astfel, în condiţiile când acolo se falsifica absolut totul, el şi-a propus scopul să 
schimbe structura cadrelor în folosul celor naţionale, introducând în cercetarea 
istorică din RSSM moldoveni capabili, pentru care lucru îi datorăm floarea 
ştiinţei istorice de azi. O altă cauză a demiterii lui din AŞ a RSSM au fost tezele 
expuse de el în cartea „Razvitie seliscogo hoziaistva M.S.S.R v 1950-1970, godî 
(Chişinău, 1975)”. În paginile 225-228 autorul a argumentat insolvabilitatea 
sistemului sovietic de planificare în agricultură (în industrie planificarea era şi 
mai deficitară). Autorul a accentuat că neîndeplinirea planurilor se datora, în 
mare măsură, dificultăţilor de a însuşi sistemul de planificare care crea o anumită 
ruptură dintre planurile de stat, angajamentele socialiste şi realizarea lor în 
viaţă534. Cred că doar faptul că autorul a folosit în exclusivitate numai surse de 
partid publicate în „Sovietskaia Moldavia”, „Moldova Socialistă”, „Comunistul 
Moldovei”, „Colhoznicul” l-a salvat de la represiuni mai dure. 

 
În 1988 este în cursul proceselor ce au loc în URSS 

în timpul lui Gorbaciov şi publică în nr. 6 al revistei 
Nistru, articolul Adaptare la restructurare535. 

Anii după 1989 i-au fost de cotitură, când prof.     
B. Vizer şi-a schimbat în mod radical concepţiile sale 
asupra problemelor de istorie naţională. „Nici nu vă puteţi 
imagina, mărturisea Domnia sa, ce înseamnă pentru un 
istoric libertatea de a-şi exprima viziunile în lumina 
adevărului ştiinţific. Mă bucur că nu am rămas anchilozat 
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  Arhiva UPS „Ion Creangă‖, sursă cit., f. 16-35, 39-56. 
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  Ciubucciu, Vlad, Profesorul Boris VIZER la 80 de ani. În: Revista de ştiințe socioumane, 1(8), 2008, 

pp. 1-4. 
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  Arhiva UPS „Ion Creangă‖, sursă cit., f. 69. 

B. Vizer spre 
sfârşitul carierei.  

Din arhiva 
Universităţii. 
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ca unii dintre colegii mei de generaţie, iar despre conurile de umbră din viaţa mea 
nu mi-e frică să vorbesc. Tendinţele imperiale ruseşti de a ne deznaţionaliza, de a ne 
lăsa fără identitate sunt vădite. Istoriile lor integrate (prosovietice, false şi 
românofobe), pe care se străduiesc să ni le bage pe gât pseudoistoricii, nu vor avea 
sorţi de izbândă, dacă n-o să le permitem să ne scuipe în suflet. De partea noastră 
este adevărul istoric”536. 

În condiţiile unei libertăţi a cuvântului de după căderea comunismului, 
publică în 1997 Istoria contemporană a românilor – Materiale pentru clasa a IX-a537 – 
o adevărată revelaţie pentru mulţi profesori, în sensul documentării asupra 
istoriei republicilor sovietice moldoveneşti, conţinuturile căreia le regăsim şi în 
Istoria românilor – epoca contemporană, material didactic pentru clasa a IX-a, din 
2003538; iar în 2005 poate edita adevărul din ceea ce cunoştea despre 
urbanizarea Moldovei dintre Prut şi Nistru în anii 40-60 ai sec. XX539. 

 

      
 

Felicitat pe 6 martie 2008 la UPS ”Ion Creangă” cu ocazia jubileului. 
Alături dnii Nicolae Chicuş, Gheorghe Gonţa şi Ion Guţu. 
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B. Vizer - membru al Consiliului Facutăţii de istorie şi etnopedagogie. 
Chişinău, 2009. Foto I. Topală. 

 
După ce descrie, în 2007, situaţia social-economică a Moldovei către sfîrşitul 

anilor '60 ai sec. XX540, în anii 2012-2013 publica cele mai dure (dar în acelasi 
timp, cântărite şi clare) viziuni ale sale asupra istoriei RSSM, în special, dar şi a 
celei sovietice, în general541. Astfel, monografia Economia şi starea socială a 
populaţiei din Moldova (anii `40 - `80 ai sec. XX) (Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 2012, 
308 p.), a fost recenzată excelent de dr. hab. Anatol Petrencu542, care spune «Dl 
profesor B.Vizer demonstrează că liderii bolşevici nu aveau o viziune clară 
asupra societăţii, pe care doreau s-o construiască. În opinia autorului monografiei, 
„economia sovietică a fost, de fapt, o economie capitalistă cu unele trăsături 
feudale, inclusiv ale feudalismului despotic oriental” (p. 29). În perspectivă, dl 
profesor va scrie şi despre societatea sovietică ca una cu trăsături sclavagiste. 
În 1940 Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu capitala la 
Tiraspol şi cu frontiera de vest declarată pe Prut, a fost transformată în 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (vezi pp. 36-38). Autorul a 
subliniat în câteva rânduri: „Un lucru curios, dar şi odios a avut loc în procesul de 
creare a RSSM. Conducerii republicii nu i s-a permis să semneze Tratatul Unional de 
aderare la URSS. Toate celelalte republici, chiar nou apărute, au semnat tratatul respectiv. 
Din punct de vedere juridic şi de facto, RSS Moldovenească n-a fost republică unională, ci 
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un teritoriu colonial‖ (p. 38, dar şi 44, 59, 98 ş.a.). Mai este un detaliu, pe care îl 
evidenţiază Boris Vizer: RASSM a fost unica republică autonomă ce avea dreptul 
legal de a ieşi din componenţa RSS Ucrainene. Adică, staliniştii au gândit 
strategic: în perspectiva cotropirii Basarabiei, aceasta, împreună cu RASSM, să nu 
încapă în mâinile ucrainenilor, ci să fie proclamată republică unională, condusă de 
Kremlin. Autorul este convins: „Constituţia [RSSM – A.P.] a fost copiată după 
calapodul Constituţiei URSS, aprobând anumite poziţii în calea de transformare ca 
înfăptuite deja…” (p. 45). Sunt analizate primele transformări economico-sociale în 
Moldova din dreapta Nistrului. Autorul este vehement cu falsificatorii bolşevici ai 
istoriei. Aşa, de pildă, dl profesor scrie: „Mint cei care vorbesc despre ajutorul venit 
către basarabeni din partea URSS. Nu-i frigea inima pe ocupanţii sovietici pentru 
soarta populaţiei locale. Scopul principal era să profite de munca basarabenilor, 
pentru a folosi sursele locale, pentru a hrăni populaţia înfometată şi prost asigurată 
a Uniunii [Sovietice – A.P.]” (p. 53)»543. Boris Vizer scrie: „ ... profitând de seceta din 
1946, organele sovietice de vârf au organizat o foamete cumplită în Moldova, cu 
scopul de a rezolva definitiv problema moldovenilor români din Basarabia prin 
nimicirea lor fizică. Oamenii mureau în preajma unor grămezi de porumb care s-a 
alterat stând ani în şir în ploaie şi pe ninsoare, fiind înconjurat cu sârma ghimpată şi 
păzite de santinele”544. „Conducerea sovietică a hotărât să profite de seceta din 
1946, storcând din sate totul… Aşadar, în 1946-1947 a avut loc un genocid organizat 
de autorităţi”545. Înnebuniţi de foame, oamenii erau gata să intre în colhozuri546; 
conducerea bolşevică, însă „le refuza, fiindcă scopul regimului comunist era de a 
omorî cât mai mulţi moldoveni. Autorităţile moscovite preferau ca oamenii să 
moară ca individuali, dar nu în calitate de colhoznici”547. 

În ceea ce priveşte deportarea din iulie 1949, autorul scrie: „…au fost mai 
multe elemente declasate din golănimea satelor care susţineau activ deportările 
şi confiscarea averii care nimerea parţial în mâinile lor”548. 

Despre societatea sovietică poststalinistă autorul a constatat: „Clasa 
muncitoare în RSSM a fost creată în mare parte din oameni străini, de regulă 
neavând capacitatea de a munci asiduu, specialişti slabi în majoritatea cazurilor. 
În toată perioada au avut loc mutări masive de cadre ce afectau serios economia… 
Completarea clasei muncitoare şi a funcţionarilor pe seama migranţilor din mai 
multe regiuni ale Federaţiei Ruse şi ale unor republici unionale (…) submina în 
mare parte calitatea de muncă a întregii populaţii. Desigur, din cei veniţi erau 
muncitori şi funcţionari cinstiţi. Însă, în majoritatea cazurilor veneau oameni cu 
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deprinderi neglijente faţă de muncă, escroci, vagabonzi şi alcoolici ... Odată cu 
introducerea culturii ruse se implantau în viaţa socială multe deprinderi seculare 
ale populaţiei ruse, în primul rând, atitudinea neglijentă faţă de muncă”549. În 
sfârşit, conchide acelaşi A.Petrencu: «Pe baza multiplelor date statistice (oficiale, 
sovietice, deci – falsificate; tabele cu cifre comparate etc.), autorul arată marile 
probleme economice, cu care s-a confruntat societatea moldovenească în anii 
„socialismului dezvoltat”: producţie industrială necompetitivă; producţie agricolă, 
vândută pe nimic Centrului; salarii mizerabile, deficit generalizat; criza totală a 
spaţiului locativ, magazine speciale pentru nomenclatura de partid comunist ... 
plenare ale CC ale PCUS, decizii, planuri, proiecte, cifre, declaraţii etc., etc. – toate 
eşuate! Autorul explică convingător de ce sistemul de conducere al RSSM era 
ineficient: aici erau 34 de ministere, în comparaţie cu Franţa, din aceiaşi perioadă – 
9. Din ele multe erau de subordonare unională, cea ce le scotea de sub autoritatea 
Chişinăului»550. „Înstrăinarea poporului de la proprietate, de la roadele muncii 
personale a constituit călcâiul lui Ahile al sistemului creat cu forţa”551. 

Astfel, spre sfârşitul vieţii, marele istoric (îmi permit să afirm asta, pentru 
că acel care a fost profesorul universitar, doctor habilitat în istorie Boris Vizer, mi-
a fost şi mie, ca atâtor altora, dascăl iubit) şi-a încununat opera cu o sinteză a 
istoriei ţării sale de pe malurile Nistrului, mult pătimite de pe urma ocupaţiei 
sovietice, ceea ce se referă şi la domnia-sa. Pe lângă toate acestea, consider că 
Vizer Boris a fost şi un mare om, fapt confirmat de multitudinea de opinii scrise 
pe parcursul anilor552. 
 

Biobibliografie 
1. 1928 – se naşte la 6 martie 1928, în satul Molochişul Mare, raionul Râbniţa, 

RASS Moldovenească, Boris Vizer. 
2. 1935 – merge în clasa 1 la Tiraspol, unde, la Şcoala Superioară (Colegiu) 

Agricolă, era angajat tatăl viitorului istoric, Constantin Vizer (a.n. 1902), 
născut în s. Ciorna, Basarabia, din ţărani săraci, absolvent al Şcolii Pedagogice 
din Balta, studii superioare incomplete (de doi ani) la Universitatea din 
Harkov – secţia pentru minorităţile din Apus, pedagog, participant la lupta 
pentru puterea sovietică, activist al mişcării colhoznice. 

3. 1936 – după o ceartă cu soţia preşedintelui Comitetului Executiv Central din 
RASSM, Grigore Borisov-Starîi, Vizer C., ca „român”, „bănuit de atitudine 
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neloială faţă de regim”, este concediat de la Colegiul Agricol şi transferat în 
funcţia de director la şcoala de şapte ani din s. Speia. 

4. 1937 – în noaptea dintre 19 şi 20 noiembrie a fost arestat şi apoi represat de 
autorităţile sovietice, acuzat de colaborare cu reţea de agenţi străini, tatăl lui  
B. Vizer - Constantin. 

5. 1937-1945 – după ce li s-a confiscat averea, din cauza acuzării unui membru a 
familiei, au fost scoşi din apartamentul unde locuiau şi au rămas în stradă – 
apoi, prin insistenţa unui colonel de grăniceri, au fost transportaţi din Speia în 
satul de baştină, unde locuieşte (cu mama – Glicheria Hariton (a.n. 1901, 
originară din Molochişul Mare) şi sora; învaţă (absolveşte şcoala de 7 ani) şi 
munceşte în colhoz. 

6. 1945-1948 – elev la Şcoala medie moldovenească (de 10 ani) nr. 1, din Râbniţa. 
7. 1948-1953 – student la Facultatea de Istorie şi Filologie (specialitatea Istorie) a 

Universităţii de Stat din Chişinău. 
8. 1952 –  se căsătoreşte cu Bricikina Zinaida Mihail, născută la 28 iunie 1931 în 

Tver, RSFSR, URSS. 
9. 1953 – se naşte fiica Elena. 
10. 1953-1956 – profesor de istorie la şcoala medie din s. Bulboaca, r-nul Anenii 

Noi. 
11. 1956 – este reabilitat cu sentinţa «lipsa corpului de delict» şi se întoarce la 

baştină tatăl remarcabilului istoric. 
12. 1956-1957 – director al şcolii medii din s. Geamăna, r-nul Anenii Noi. 
13. 1957 – a fost deputat ales în Sovietul sătesc din s. Geamăna, r-nul Anenii Noi. 
14. 1957-1960 – doctorand (аспирант) la filiala moldovenească a AŞ a URSS. 
15. 1960 – Успехи колхозников Молдавии в борьбе за крутой подъѐм сельского 

хозяйства (1953-1958 гг.), în culegerea Из революционного движения и 
социалистического строительства в Молдавии, Chişinău: Ştiinţa; Рост 
общественного хозяйства колхозов Молдавии в 1953-1958 гг., în culegerea 
Вопросы истории социалистического строительства в Молдавской ССР, 
Chişinău: Ştiinţa. 

16. 1960-1963 – cercetător ştiinţific inferior la Institutul de Istorie al AŞ a RSSM. 
17. 1961 – Подъѐм материального благосостояния колхозников Молдавии, Chişinău: 

Ştiinţa. 
18. 1962 – susţine teza de doctor în ştiinţe (кандидат наук) Борьба за поднятие 

производства и укрепление общественного хозяйства колхозов Молдавской 
ССР в 1953-1959 гг.; Борьба колхозников Молдавии за использование резервов 
сельскохозяйственного производства. În: Вопросы истории социалистического 
строительства в Молдавской ССР, Chişinău: Ştiinţa. 

19. 1963 – se naşte fiul Serghei; Развитие колхозной демократии, coautor Бобичев 
М. И, Chişinău: Ştiinţa. Яркая страница в истории коммунистического 
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строительства. În: Коммунист Молдавии, № 9, în decembrie devine 
membru al PCUS. 

20. 1963-1964 – cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie al AŞ a RSSM. 
21. 1964 – decedează tatăl – Vizer Constantin. 
22. 1964-1967 – secretar ştiinţific al grupului pentru coordonare în domeniul 

ştiinţelor sociale a AŞ a RSSM. 
23. 1966 – moare mama lui Vizer B.; Основные этапы сельской электрификации в 

Молдавской ССР. În: Страницы революционной борьбы и социалистического 
строительства, Chişinău: Cartea Moldovenească. 

24. 1967 – coautor cu Дороганич Ф.Д., Creşterea bunăstării oamenilor muncii din 
RSS Moldovenească, Chişinău: Cartea Moldovenească. 

25. 1967-1968 – şef al redacţiei Istorie a ESM (Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti), 
redactor responsabil de ediţie, secretar ştiinţific al colectivului de autori 
История Молдавской ССР, Chişinău: Cartea Moldovenească. 

26. 1968 – coautor cu Дороганич Ф.Д., Рост материального благосостояния 
трудящихся Молдавии; Укрепление общественного и государственного строя 
республики, capitol. XIX, vol. 2, История Молдавской ССР; Борьба трудящихся 
Молдавии за преодоление отставания с/х производства и укрепление колхозов и 
совхозов, capitol. XXI, vol. 2., История Молдавской ССР. 

27. 1968-1971 – şef al sectorului Istoria Moldovei perioadei sovietice al Institutului de 
Istorie al AŞ a RSSM. 

28. 1969 – în colectiv de autori, Рост производства и укрепление общественного 
хозяйства колхозов Молдавии / Коммунистическая партия; Коммунистическая 
партия Молдавии в годы семилетки, Chişinău: Cartea Moldovenească. 

29. 1970 – este decorat cu medalia За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия рождения В.И.Ленина; coautor cu Repida L., Mohov A., Râbalco P., sub 
redacţia Vizer B. şi Repida L., Развитие рабочего класса Молдавской ССР 
(1940-1965), Departamentul redacţional-editorial al AŞ a RSSM; coautor cu 
Boico P., Возникновение и развитие движения за коммунистический труд в 
сельском хозяйстве (1959-1965 гг.) şi Темпы роста сельскохозяйственного 
производства. În: Сельское хозяйство и крестьянство Советской Молдавии 
(1921-1965 гг.), Комнезамы Молдавской АССР, Departamentul redacţional-
editorial al AŞ a RSSM, redactor responsabil Vizer B.; Alexandru cel Bun şi 
Burebista, ESM, vol.1, Chişinău. 

30. 1970-1977 – cu intreruperi, redactor al revistei Известия АН МССР (серия 
общественных наук). 

31. 1971-1974 – director-adjunct al Institutului de Istorie al AŞ a RSSM. 
32. 1971 – Pe veci cu Patria Sovetică, în revista Cultura; redactor, Intelectualitatea 

Moldovei Sovetice, Chişinău: Cartea Moldovenească,. 
33. 1972 – devine laureat al Premiului de stat al RSSM în domeniul ştiinţei şi 

tehnicii pentru lucrarea în două volume Istoria RSS Moldoveneşti şi i se acordă 
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Diploma de onoare a Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM; coautor cu 
Copanski I., Путь молдавского народа к воссоединению в составе СССР. În: 
Вопросы истории, M., №12; coautor cu Ţurcan I., Участие колхозов Молдавии 
в укреплении материальной основы развития культуры села в 1959-1965 гг. În: 
Равная среди равных, Chişinău: Ştiinţa; Colectivizarea agriculturii, Enciclopedia 
Sovietică Moldovenească, vol. 3, Chişinău. 

34. 1973 – în colectiv de autori, Prin cooperaţie spre comunizm, Chişinău: Cartea 
Moldovenească. 

35. 1974 – coautor, Жилищное строительство в Молдавской СССР в годы восьмой 
пятилетки. În: Известия АН МССР (серия общественных наук), №1; 
История народного хозяйства МССР (1917-1958), Chişinău: Ştiinţa; redactor, 
Материальное благосостояние трудящихся МССР (1946-1958); Культурное 
строительство в Советской Молдавии, Chişinău: Ştiinţa. 

36. 1974-1977 – director al Institutului de Istorie al AŞ a RSSM. 
37. 1975 – susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe istorice (доктор исторических 

наук), Развитие сельского хозяйства Молдавской ССР (1951-1970), titlul i se 
conferă de la Moscova în anul următor; călătoreşte în Iugoslavia ca turist. 

38. 1976 – redactor, Enciclopedia Sovietică Moldovenească, vol. 6; История народного 
хозяйства Молдавской ССР до 1812. În: Братское единство народов СССР, 
Chişinău: Ştiinţa. 

39. 1977– redactor, Enciclopedia Sovietică Moldovenească, vol. 7; redactor, Cоветское 
строительство в левобережных районах Молдавии, redactor История 
народного хозяйства Молдавской ССР (1812-1917); redactor la culegerea de 
articole Историография советского крестьянства и сельского хозяйства 
СССР, Chişinău: Ştiinţa.  

40. 1977-1978 – cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie al AŞ a RSSM. 
41. 1978-2014 – profesor la Catedra de istorie a UPS „Ion Creangă" din Chişinău. 
42. 1979 – redactor, Левобережные районы Молдавии в 1918-1924 гг., Chişinău: 

Ştiinţa. 
43. 1980 – decan al Facultăţii de istorie şi pedagogie a UPS „Ion Creangă" din 

Chişinău. 
44. 1985 – coautor, Фруктовый Домбасс (Ист.-экон. очерк [о совхозе МССР]), 

Chişinău: Сartea Moldovenescă. 
45. 1985-1986 - şef al Catedrei de istorie a URSS, a UPS „Ion Creangă" din 

Chişinău. 
46. 1988 – Adaptare la restructurare. În: Nistru, nr. 6. 
47. 1997 – Istoria contemporană a românilor. Materiale experimentale pentru clasa a IX-a, 

Chişinău: Ştiinţa. 
48. 1999 – Новейшая история румын. Экспериментальные материалы для IX-го 

класса, Chişinău: Ştiinţa. 
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49. 2000 – decorat cu medalia Meritul civic, Coautor şi redactor ştiinţific, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ din Chişinău (1940-2000), 
Tipografia Uiversităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. 

50. 2003 – coautor cu T. Nagnibeda-Tverdohleb, Istoria Românilor. Epoca 
contemporană, material didactic pentru clasa a IX-a, Chişinău: Ştiinţa. 

51. 2004 - coautor cu T. Nagnibeda-Tverdohleb, История румын. Новейшее 
время, Дидактический материал для IX-го класса, Chişinău: Ştiinţa. 

52. 2005 – coautor cu Strugaru V., Pe calea urbanizării (oraşele Moldovei în anii `40 -
`60 ai sec. XX), Chişinău: Tipografia UPS „Ion Creangă”.  

53. 2007 – Situaţia social-economică a Moldovei către sfîrşitul anilor '60 ai sec. XX; 
coautor cu Irina Cereş, Gheorghe Bordeiu, Tratatul de la Paris din 28 octombrie 
1920 în viziunea unor istorici. În: Revistă de ştiinţe socio-umane, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chişinău, 2007, nr. 1-3. 

54. 2008 – decorat cu ordinul Gloria Muncii; Despre ce ne vorbesc documentele şi 
despre participarea întreprinderilor de stat şi celor colective la crearea bazei materiale 
a culturii din satele Moldovei în anii `40 -`60 ai sec. XX. În: Revistă de ştiinţe 
socioumane, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chişinău, 
2008, nr. 1(8); Ciubucciu, Vlad, Profesorul Boris Vizer la 80 de ani; Gonţa, 
Gheorghe, La o nouă aniversare. În: Revista de ştiinţe socioumane, 1(8), 2008, 
pp. 4-5; Ţurcanu, Ion, Înţelepciunea pământului – schiţă de portret al profesorului 
Boris VIZER, idem, pp. 5-7. 

55. 2012 – Economia şi starea socială a populaţiei din Moldova (anii `40 -`80 ai sec. XX), 
Chişinău: Ştiinţa; Sistemul economic şi social dominant în URSS şi RSSM în anii 
puterii sovietice. În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului, 
vol. 3, Chişinău, pp. 50-57. 

56. 2013 – Colectivizarea sau etatizarea agriculturii în URSS şi Moldova în anii puterii 
sovietice, în: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului, vol. 
2, Chişinău, pp. 84-91. 

57. 2016 – Ursu Valentina, Boris Vizer – un remarcabil istoric şi pedagog. În: Pedagogi 
români notorii (din Basarabia), vol. III, Chişinău: Pontos, pp.138-142. 

58. 2017 – la 2 martie se stinge din viaţă cel care a fost remarcabilul istoric şi 
pedagog Boris Vizer; Musteaţă, Sergiu, Interviu cu profesorul universitar, 
doctorul habilitat Boris Vizer – A fi istoric în RSS Moldovenească (realizat la 
Chişinău, la 17.09.2011). În: O istorie multidimensională a carierelor universitare: 
instituţii, reţele sociale, biografii, Ed. S. Musteaţă, Chişinău: ARC, 2017, pp. 246-
274; Ursu, Valentina, In memoriam Boris Vizer, Revista de ştiinţe socioumane, 
1(35), 2017, pp. 62-64. 
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