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PREFAȚĂ
Anul acesta consemnăm două evenimente istorice semnificative: aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, 70 de
ani de la crearea primelor instituții academice de cercetare și 55 de ani de la
fondarea Academiei de Științe a Moldovei.
Respectiv, este vorba de 27 august 1991, ziua în care Parlamentul Republicii Moldova, convocat în ședință extraordinară, a adoptat textul Declarației
de Independență a Republicii Moldova. Conform acestui document, Republica
Moldova a fost declarată „stat suveran, independent, democratic, liber să-și
hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate
cu năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale
naționale”. Independența noului stat a fost recunoscută de România, Georgia,
Rusia, Ucraina, Elveţia, SUA, Argentina ş.a. La 2 martie 1992, Republica Moldova a devenit membru plenipotențiar al Organizației Națiunilor Unite. Noul
stat a fost recunoscut internațional, atribuindu-i-se statutul de subiect de drept
internațional.
Cel de-al doilea moment istoric ține de 12 iunie 1946, ziua în care a fost
înființată Baza Moldovenească de Cercetări Științifice a Academiei de Științe a
Uniunii Sovietice, și 2 august 1961, ziua în care a avut loc sesiunea de fondare a
Academiei de Științe a Moldovei.
Destinul Republicii Moldova ca stat independent, recunoscut în plan
internațional, este strâns legat de destinul generațiilor actuale, martori la edificarea și evoluția statului. Academia de Științe a Moldovei, principalul for
științific al Republicii Moldova, se implică activ în procesul de edificare a unei
societăți bazate pe cunoaștere, de creare a valorilor materiale și spirituale ale
statului, de afirmare internațională.
Integrarea europeană, vectorul politicii externe al țării constituie dezideratul principal al Academiei de Științe a Moldovei. Începând cu 1 ianuarie
2012, Republica Moldova a devenit prima țară din cadrul Parteneriatului Estic
5

asociată la Programul Cadru 7 (PC7) al Uniunii Europene pentru știință și dezvoltare tehnologică, iar în 2014 Republica Moldova a semnat Acordul de aso
ciere la Programul European pentru Cercetare-Inovare „Orizont 2020”.
Lucrarea de față, elaborată de m. c. Demir Dragnev, dr. hab. Constantin
Manolache, dr. Ion Valer Xenofontov de la Academia de Științe a Moldovei,
vine să puncteze principalele evenimente care au marcat Republica Moldova în
plan istoric, politic, științific, social, cultural etc.
Academician Gheorghe DUCA,
Președintele Academiei de Științe a Moldovei

I.
REPUBLICA MOLDOVA – 25 de ani :
ISTORIE și CONTEMPORANEITATE

I.1. Simbolurile statului

Drapelul de Stat
Drapelul de Stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al
suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.
Drapelul de Stat reprezintă o pânză dreptunghiulară, cu proporţia dintre
înălţimea şi lungimea pânzei de 1 : 2, tripartită vertical egal, începând de la
lance în culorile albastru, galben şi roşu, şi având în mijlocul câmpului galben
imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, a cărei lăţime constituie 1/5 din
lungimea drapelului.
Nuanţele heraldice ideale ale culorilor Drapelului de Stat sunt albastru
(azur) de Berlin, galben crom şi roşu vermilion.
Sursă: Legea nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.
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Stema de Stat
Stema de Stat a Republicii Moldova este un simbol oficial major al
suveranităţii şi independenţei, al unităţii şi indivizibilităţii Republicii Moldova.
Stema de Stat reprezintă un scut tăiat pe orizontală, având în partea
superioară cromatică roşie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour
având între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de
o roză cu cinci petale, iar în stânga de o semilună conturnată. Toate elementele
reprezentate în scut sunt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei
acvile naturale purtând în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi ținând în
gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stângă un sceptru de aur.
Sursă: Legea nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.
9
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Imnul de Stat
Imnul de Stat al Republicii Moldova este un simbol al suveranităţii şi
independenţei statului.
Imnul de Stat al Republicii Moldova este cântecul „Limba noastră”, versuri
de Alexie Mateevici (strofele 1, 2, 5, 8, 12), muzica de Alexandru Cristea, aran
jament de Valentin Dânga.
Limba noastră
Limba noastră-i foc, ce arde
Limba noastră-i o comoară
Într-un neam, ce fără veste
În adâncuri înfundată,
S-a trezit din somn de moarte,
Un şirag de piatră rară
Ca viteazul din poveste.
Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng şi care-o cântă
Pe la vatra lor ţăranii.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Sursă: Legea nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.
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I.2. Date generale
La 27 august 1991 Republica Moldova şi-a proclamat independenţa. Con
form Constituţiei, Republica Moldova este un stat suveran şi independent,
unitar şi indivizibil. Capitala ţării este oraşul Chişinău, cu o populaţie de 814,1
mii de locuitori (01.01.2016).
Republica Moldova este situată în regiunea de sud-est a Europei, în nord-estul
Balcanilor, pe un teritoriu cu o suprafaţă de 33 843,5 km2. La vest se învecinează
cu România, iar la nord, est şi sud cu Ucraina. Teritoriul republicii se întinde de la
nord la sud pe o distanţă de 350 km, de la vest la est – 150  km. Punctele geografice
extreme sunt: la nord – satul Naslavcea, raionul Ocniţa (48°29´ latitudine nordică),
la sud – satul Giurgiuleşti, raionul Cahul (45°28´ latitudine nordică), la vest –
satul Criva, raionul Briceni (26°37´ longitudine estică), la est – satul Palanca,
raionul Ştefan-Vodă (30°08´ longitudine estică). Centrul geografic al teritoriului
ţării are următoarele coordonate: 47°17´ latitudine nordică şi 28°32´ longitudine
estică. Aceste coordonate coincid parţial cu coordonatele satului Oneşti (raionul
Străşeni), situat în valea râului Ichel.
Principalele cursuri de apă sunt Nistru (660 km, în limitele Republicii
Moldova), Prut (695 km, în limitele Republicii Moldova), Răut (286 km),
Bâc (155  km), Botna (152 km). Cele mai mari lacuri naturale sunt Beleu, cu
suprafaţa de 6,3 km2, Manta – 4,5 km2, Sălaş – 3,7 km2, Dracele – 2,7 km2,
Rotunda – 2,1 km2, Nistrul Vechi – 1,9 km2 şi Roşu – 1,2 km².
Altitudinile teritoriului Republicii Moldova variază între limita maximă de
429 m (Dealul Bălăneşti, raionul Nisporeni) şi minimă de 4 m (satul Palanca,
raionul Ştefan-Vodă).
Spațiul dintre Prut și Nistru ocupă partea de est a Podișului Moldovei, care
se întinde de la Subcarpații Moldovei până la Nistru, iar în stânga Nistrului
ajung ramificările de sud ale Podișului Podoliei. Clima în Republica Moldova
este temperată. În medie pe an sunt 1 950 de ore cu soare la nord și 2 150 de
ore – la sud. Temperatura medie anuală este de +9,1°C la nord și +10,1°C – la
sud. Cantitatea medie anuală de precipitații constituie 400–620 mm. Fondul
funciar al Republicii Moldova se caracterizează prin predominarea solurilor de
cernoziom (peste 70%) cu un înalt potențial de producție agricolă. Suprafața
totală a fondului funciar constituie 3 384,6 mii ha.
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Lungimea totală a frontierei de stat a Republicii Moldova este de 1906 km
(sectorul acvatic – 951 km, sectorul terestru – 955 km). Frontiera Republicii
Moldova cu România pe râul Prut are o lungime de 684 km, din vecinătatea
satului Criva (raionul Briceni) până la vărsarea Prutului în fluviul Dunăre (la
0,5 km sud-vest de satul Giurgiuleşti, raionul Cahul). Frontiera cu Ucraina se
întinde pe o distanţă de 1 222 km, între satele Criva şi Naslavcea, continuând pe
fluviul Nistru până la satul Nimereuca (raionul Soroca), apoi, încadrând teritoriul
de la est de Nistru până la satul Palanca (raionul Ştefan-Vodă), traversează
spaţiul interfluviului Nistru–Prut până la fluviul Dunărea. Lungimea sectorului
terestru al frontierei moldo-ucrainene – 955 km, lungimea sectorului acvatic  –
267 km, inclusiv pe fluviul Nistru – 204,3 km. Partea nordică a sectorului
moldo-ucrainean al frontierei de stat a Republicii Moldova – 297,3 km. Partea
estică a sectorului moldo-ucrainean – 453,4 km, partea sudică – 471,3 km.
Populaţia Republicii Moldova este de 3 553,1 mii de locuitori (01.01.2016).
Conform datelor recensământului populaţiei din 2004, în Republica Moldova
s-au declarat: moldoveni – 2 564,8 mii; ucraineni – 282,4 mii; ruşi – 201,2  mii;
găgăuzi – 147,5 mii; români – 73,3 mii; bulgari – 65,6 mii; ţigani (romi)  –
12,2  mii; evrei – 3,6 mii şi alte naţionalităţi – 18,5 mii. Densitatea medie a
populaţiei constituie 105 locuitori/km2 (2015).
Drapelul de Stat al Republicii Moldova este Tricolorul albastru, galben și
roșu cu Stema de Stat.
Forma de guvernământ este republică parlamentară, cu respectarea pre
vederilor constituţionale vizând separarea şi conlucrarea puterilor în stat.
Republica Moldova este membră a organizațiilor internaționale: Organizația
Națiunilor Unite (1992), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
(OSCE) (1992), Consiliul Europei (1995), Comunitatea Statelor Independente
(1991); de la 1 iulie 2016, stat asociat la Uniunea Europeană (2016), conform
Acordului de asociere semnat în 2014.
Moneda naţională: leul moldovenesc.
Sub aspect economic, Republica Moldova este o ţară agroindustrială,
specializată în viticultură, pomicultură, legumicultură şi alte culturi agricole,
precum şi în industria prelucrătoare, industria uşoară, industria chimică ş.a.
Principalele centre industriale sunt Chişinău, Tiraspol, Bălţi, Bender şi Râbniţa.
14

REPUBLICA MOLDOVA – 25 de ani : ISTORIE ȘI CONTEMPORANEITATE

Teritoriul Republicii Moldova este organizat pe două niveluri. Primul nivel
îl constituie satele şi oraşele, al doilea nivel – raioanele, municipiile (Chişinău,
Bălţi, Bender, Tiraspol şi Comrat), unitatea teritorială autonomă Găgăuzia şi
unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.
Din punct de vedere administrativ, teritoriul republicii este divizat în 32 de
raioane cu 1 681 de localităţi, inclusiv 5 municipii, 61 de oraşe, 41 de localităţi
din componenţa oraşelor (municipiilor), 916 sate-reşedinţă şi 659 localităţi din
componenţa comunelor.
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia a fost formată în anul 1994, având
32 de localităţi şi în calitate de centru administrativ municipiul Comrat.
La recensământul populaţiei din 2004 au fost înregistraţi 3 338 3332 de
credincioşi (creştini ortodocşi – 3 158 015; baptişti – 32 754; adventişti de ziua
a şaptea – 13 503; penticostali – 9 179; creştini de rit vechi – 5 094; creştini
după Evanghelie – 5 075; romano-catolici – 4 645; adepţi ai cultului evanghelic
sinodo-prezbiterian – 3 596; adepţi ai altor religii – 29 813; atei – 12 724;
fără religie – 33 207; nu şi-au declarat confesiunea – 75 727). În prezent pe
teritoriul Republicii Moldova activează mai multe Biserici, culte și organizații
religioase (Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Rusă
de Rit Vechi, Biserica Apostolică Armeană etc.). Repertoriul numeric al
mănăstirilor și schiturilor active și dispărute din Basarabia și spațiul actual al
Republicii Moldova din anii 1420–2016 îl constituie 112 așezăminte monahale.
Actualmente, în Republica Moldova funcționează 66 de mănăstiri și schituri
subordonate celor două mitropolii: Mitropoliei Chișinăului și a Întregii
Moldove și Mitropoliei Basarabiei și Exarhatului Plaiurilor.
Pe teritoriul republicii se află cca 15 000 de obiecte ale patrimoniului
cultural, dintre care 5 206 monumente incluse în Registrul monumentelor
ocrotite de stat: 2 696 – monumente arheologice, 1 284 – monumente istorice,
1  261 – monumente de arhitectură şi 225 – monumente de artă.
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I.3. Repere istorice
Din cele mai vechi timpuri, teritoriul carpato-danubiano-pontic a constituit un spațiu de tranziţie din Orientul Apropiat spre Europa Centrală şi de
Vest, spre nordul continentului şi în direcția stepelor nord-pontice, ceea ce și-a
lăsat amprenta asupra dezvoltării civilizației de pe aceste meleaguri începând
cu cele mai vechi timpuri. Parte componentă a acestui spațiu este și teritoriul
actual al Republicii Moldova.
Primele vestigii ale activității umane din spațiul actual al Republicii Moldova datează cu Epoca Paleoliticului, având o vechime de circa 500 000 de ani.
Stațiuni umane arhaice, situate în peșteri și grote naturale, au fost descoperite
în nordul Moldovei (lângă localitățile Duruitoarea Veche, Trinca, Ofatinți, Brânzeni ș.a.). Stațiuni temporare mezolitice (mileniile XII – VIII/VII î. Hr.) au fost
identificate în cursurile mijlocii ale râurilor Prut și Răut (la Frumușica, Bulboci
ș.a.), la sud – pe Prut (Sărăteni), Botna (Zaim) etc.
În Epoca Neoliticului (mileniile VII – VI î. Hr.) s-au format primele structuri gentilico-tribale cu o cultură unitară. Comunitățile culturale neolitice sunt
cunoscute în literatura de specialitate drept culturile Bugo-nistreană, Starcevo–
Criș și a Ceramicii band-liniare.
Epoca Eneoliticului (mileniile V – IV î. Hr.) în spațiul carpato-nistrean
este reprezentată de cea mai veche civilizație europeană de agricultori (utiliza
sistemul de curătură și pârloagă), numită după locul descoperirilor Cucuteni–
Tripolie. Arheologii au descoperit pe teritoriul dintre Prut și Nistru circa 300 de
situri ale acestui complex cultural, unde populația a locuit mai multe secole. În
unele complexuri au fost găsite locuințe cu două niveluri (Vărvăreuca, raionul
Florești). În cadrul civilizațiilor eneolitice ajunge la apogeu arta preistorică reprezentată prin picturi de pe vase de ceramică și statuete din lut ars cu motive
zoomorfe și antropomorfe, printre care se remarcă reprezentarea antropomorfă, numită Hora de la Frumușica, statuetele simbolice Marea Zeiță Mamă și
taurul etc.
În comparație cu epocile anterioare, majoritatea comunităților culturale
din Epoca Bronzului (începutul mileniului III – sfârșitul mileniului II î. Hr.)
depistate în arealul carpato-nistrean erau de sorginte orientală. Au fost puse
începuturile comunităților indo-europene, din care făceau parte și tracii, plasați
16
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între Marea Egee – la sud și Nipru – la nord,
Tisa Superioară – la vest și Marea Neagră – la
est.
Începând cu sec. VI î. Hr., în teritoriul
locuit de triburile tracilor septentrionali se
impuneau geții, numiți de „părintele istoriei”
Herodot „cei mai viteji și cei mai drepți dintre
traci”. Începând cu sec. IV î. Hr. și până în sec.
IV d. Hr., comunitățile getice erau amplasate
în teritoriile dintre Balcani, Carpați și Marea
Neagră. De la sfârșitul sec. II î. Hr., în arealul
intracarpatic se manifestă dacii. Dacii și geții
vorbeau aceeași limbă, din grupul satem al
limbilor indo-europene. Ei erau agricultori,
prelucrau metalul, lemnul. Întrețineau relații
comerciale cu orașele (polisurile) elene din
nord-vestul și vestul Pontului Euxin. În relatările lui Strabon (sec. I î. Hr. – sec. I d. Hr.)
se specifica faptul că geții aveau sacerdoții
(preoți), care se alimentau „cu miere, lapte și
brânză”. Religia geto-dacică era politeistă. În
sec. I î. Hr., zeitatea supremă a geto-dacilor
era Zamolxis. Ei credeau în nemurire. Societatea geto-dacică a ajuns la apogeu în timpul
lui Burebista (cca 82–44 î. Hr.), considerat de
contemporani „cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia”. Regatul lui Burebista i-a
unificat pe toți tracii din spațiul de la Munții
Balcani până în Carpații Păduroși, de la gurile Bugului până la Tisa într-un singur stat,
devenit un factor permanent al lumii antice. Burebista a fost asasinat în anul 44 î. Hr.
în urma unui complot. Regatul acestuia s-a
divizat în patru părți, iar mai apoi, în cinci
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Topor din piatră (silex), paleoliticul
inferior, satul Coşniţa, raionul Dubăsari,
cca 500 mii de ani î. Hr.
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii
Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut)
a Academiei de Științe a Moldovei

Nobili daci se închină lui Traian.
Secvenţă de pe Columna lui Traian.
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii
Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut)
a Academiei de Științe a Moldovei
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structuri politice. Cea mai puternică a fost regiunea Arcului Carpatic (Dacia
Intramontană), care în timpul lui Decebal (87–106 d. Hr.) s-a extins teritorial de
la Carpații Apuseni până la Nistru, fiind în stare să se opună Imperiului Roman.
Ca urmare a două războaie daco-romane (101–102 și 105–106 î. Hr.), romanii
reușesc să cucerească Dacia. Imagini din aceste războaie sunt inscripționate pe
Columna lui Traian de la Roma. Romanii au împărțit Dacia în trei părți: teritoriile Transilvaniei, Banatului și Olteniei au format provincia romană Dacia, cele
ale Munteniei și sudului Moldovei au fost incluse în provincia Moesia Inferior,
iar alte teritorii dacice de la nord și răsărit de Carpați au cunoscut formațiuni
geto-dacice libere în dependență clientelară de statul roman. Provinciile romane au cunoscut un înalt nivel de cultură materială și spirituală. Pe teritoriul lor
au fost aduși coloniști din alte provincii romane, s-au așezat cu traiul și veterani
ai armatei romane. A avut loc procesul de romanizare, de practicare a limbii
latine, ceea ce a generat înlăturarea treptată a limbii populației băștinașe. Procesul de romanizare a cuprins și spațiul de la est de Carpați, strâns legat prin
diverse relații cu provinciile romane. O componentă esențială a romanizării a
constituit-o creștinismul, pătruns în spațiul carpato-danubian prin filiera militarilor și coloniștilor romani. Misionarii diseminau creștinismul „de la om la
om”. Unii autori patristici consideră că Apostolul Andrei a contribuit la răspândirea creștinismului la Dunărea de Jos. În sec. IV–VI î. Hr. au fost înființate mai
multe temple creștine – bazilici, inclusiv una la Sobari, lângă Soroca actuală.
Teritoriul Moldovei Centrale și de Nord, supravegheat cu strictețe de romani, a continuat să fie locuit de dacii liberi. Interfluviul pruto-nistrean a fost
intersectat de un sistem de fortificații sub formă de valuri de pământ, numite
ulterior Valurile lui Traian. În anul 46 d.Hr., litoralul pontic al spațiului prutodanubiano-nistrean se afla în componența provinciei romane Moesia Inferior și,
drept urmare, locuitorii zonelor de sud ale Moldovei au intrat în contact direct
cu romanii.
În anul 271 d. Hr., Dacia a fost abandonată de romani. „Retragerea aureliană” a afectat armata, administrația și o parte din locuitorii bogați. Populația
daco-romană a înfruntat mai multe valuri de migrație (sarmați, goți, huni ș.a.),
însă a menținut romanitatea în acest spațiu. În sec. V–VII este atestată continuitatea romanicilor la est de Carpați, aceștia fiind reprezentați în aspectul cultural
Costișa–Botoșana–Hansca.
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Cruce-engolpion din argint, Imperiul Bizantin, sec. X–XI, satul Hansca, raionul Hâncești.
Cetăţuie (reconstrucţie), satul Echimăuţi, raionul Rezina, sec. X–XI.
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe
a Moldovei

În sec. VI, în teritoriul carpato-nistrean au pătruns slavii, care la începutul sec. VII, în cea mai mare parte, au migrat peste Dunăre. Aceștia au avut
o anumită influență asupra limbii autohtonilor, fără a-i modifica însă esența
ei romană. În sec. VIII–IX, conform cercetărilor istoricilor și lingviștilor, se
desăvârșește procesul de constituire a limbii române și a poporului român. Românii erau numiți de străini vlahi, volohi, olahi, blahi etc. Migrația slavilor a
fost urmată de cea a avarilor și vechilor bulgari turanici. Până în sec. XIV, procesul migrației a fost continuat de pecenegi, uzi, unguri, cumani, mongoli ș.a.
În sec. IX–XIV, în spațiul carpato-danubiano-pontic apar structuri politice, numite țări, voievodate, cnezate, ducate. Primele formațiuni politice ale
populației autohtone au apărut în secolele IX–X în Transilvania, apoi la sud și
est de Carpați. În perioada de domnie a lui Basarab I (1324–1352) s-a finalizat
procesul de constituire a statului independent Țara Românească (numită de
străini Valahia).
La mijlocul sec. XIV, la est de Carpați s-a format un alt stat – Moldova, după
numele râului unde a apărut. Primul ei voievod – legendarul Dragoș Vodă era
căpetenia unei formațiuni supuse Ungariei. În 1359, aici se produce o răscoală antimaghiară, temporar înăbușită de oastea ungară condusă de o căpetenie,
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care, de asemenea, purta numele Dragoș.
Către 1362–1363, în fruntea mișcării antimaghiare din Moldova se situează voievodul
Bogdan, venit din Maramureș. În 1365, Ungaria recunoaște că Moldova a devenit stat
independent. La sfârșitul sec. XIV, ea se extindea de la Carpați până la Marea Neagră,
consolidându-se ca stat medieval recunoscut
de țările vecine. În această perioadă s-au remarcat domnii Petru Mușatinul (1375–1391)
și Alexandru cel Bun (1400–1432).
Din sec. XIV, teritoriile nord-dunărene
sunt amenințate de expansiunea Imperiului Otoman, cu care duc lupte domnii Țării
Românești Mircea cel Bătrân (1386–1418) și
Ștefan cel Mare, reprezentat de
Vlad Țepeș ( 1448, 1456–1462 și 1476) ș.a.
ieromonahul Nicodim de Putna în
Tetraevangheliarul pictat la 1473 pentru
În această confruntare un renume eumănăstirea Umor.
ropean
l-a obținut Ștefan cel Mare, domnul
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii
Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut)
Țării Moldovei (1457–1504), care a fost cel
a Academiei de Științe a Moldovei
mai de seamă luptător pentru consolidarea
statului medieval moldovenesc. A întărit puterea centrală domnească și a repurtat o serie de victorii, ridicând prestigiul
Moldovei pe arena internațională. Moldova lui Ștefan cel Mare era considerată
de contemporani „Poarta Creștinătății”. Dar forțele erau inegale și, după campania otomană din 1538 împotriva domnului Petru Rareș (1527–1538, 1541–
1546), Țara Moldovei a acceptat suzeranitatea otomană, însă menținându-și
autonomia statală.
Tentative de a se elibera de sub suzeranitatea otomană au întreprins domnii Ioan Vodă (1572–1574) și Mihai Viteazul, care în 1600 a unit temporar Moldova, Transilvania și Țara Românească. În sec. XVII–XVIII, în țările române au
fost create opere de orientare umanistică, scrise de renumiți cărturari-cronicari,
clerici, savanți (Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin, Nicolae Milescu
Spătarul, Mihai Cantacuzino, Dimitrie Cantemir), mitropoliții Varlaam, Dosoftei ș.a. S-a răspândit cartea tipărită, s-au deschis școli laice. „Secolul de aur
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al culturii românești” a fost perioada în care
mari ctitori ai culturii au fost domnii Matei
Basarab (1632–1654), Vasile Lupu (1633–
1653), Constantin Brâncoveanu (1688–1714).
În sec. XVIII – începutul sec. XIX, teritoriul Moldovei este obiectul expansiunii
Imperiului Rus și celui Austriac (Habsburgic),
suportând consecințele confruntărilor cu Imperiul Otoman – pierderi umane, materiale și
teritoriale. După campania nereușită din 1711
a țarului Petru I, Poarta a instaurat pe tronurile Moldovei (în 1711) și Țării Românești (în
1716) domni greci-fanarioți, promotori ai politicii de înăsprire a suzeranității otomane.
Austria, după ce în 1699 a anexat Transilvania, iar în 1716 (până în 1739) Oltenia,
în 1775, profitând de slăbirea Imperiului
Otoman, a anexat partea de nord a Moldovei
(Bucovina) cu vechea capitală Suceava. După
războiului ruso-turc din anii 1787–1791, Imperiul Rus a anexat teritoriul dintre Nistru și
Bug, situat la sud de râul Iagorlâc, iar la 1793,
Localităţile din stânga Nistrului.
prin divizarea Poloniei, include și teritoriul Harta lui Bawer, 1773.
locuit de moldoveni, situat la nord de acest Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii
Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut)
râu (râul Iagorlâc). În urma războiului ruso- a Academiei de Științe a Moldovei
turc din 1806–1812, teritoriul dintre Prut și
Nistru, numit de țarism în 1812 Basarabia, a
fost anexat la Imperiul Rus. Până în 1812, această denumire se referea doar la
partea de sud a spațiului pruto-nistrean. În Basarabia, începând cu 1828, a fost
lichidată autonomia administrativă, limba română (numită „moldovenească”)
a fost interzisă în structurile de stat, iar mai târziu suspendată în școlile primare
și secundare.
În 1848–1849, în Moldova, Țara Românească și Transilvania a izbucnit o
revoluție cu caracter social-politic și național, ca parte componentă a revoluției
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europene, ale cărei obiective erau realizarea libertăților sociale și naționale,
modernizarea societății. În anii postrevoluționari, în Principatul Moldovei și
în Țara Românească ia amploare mișcarea pentru unirea într-un stat unitar
național, susținut de puteri europene prin Convenția de la Paris din 1858.
Prin alegerea în unanimitate, la 5/17 ianuarie 1859, a lui Alexandru Ioan
Cuza domnitor al Principatului Moldovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie 1859
al Țării Românești, s-a realizat Unirea Principatelor. La 24 ianuarie 1862, la
București, a fost creat un guvern unic și s-a convocat Adunarea Reprezentativă, punându-se astfel bazele constituirii statului unitar național cu denumirea
oficială a țării – România, care la 1877 își proclamă independența, recunoscută
oficial prin Tratatul de Pace de la Berlin (1878). Deși în timpul războiului Rusia
garantase integritatea teritorială a României, prin același tratat ea reanexează
cele trei județe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail), unite cu Principatul Moldovei prin Tratatul de Pace de la Paris (1856).
În a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec. XX se afirmă mari personalități
în domeniile: literatură (Gheorghe Asachi, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Mihai
Eminescu, Ion Creangă, George Coșbuc, Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Ion Luca
Caragiale ș.a.), artă (pictorii Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, compozitorul
Ciprian Porumbescu ș.a.), știință (chimistul Petru Poni, matematicianul Spiru
Haret, filosoful Vasile Conta, istoricii Alexandru Xenopol, Nicolae Iorga ș.a.).
În anii 1812–1828, Basarabia avea statut de regiune cu autonomie limitată în cadrul Imperiului Rus. În 1828, țarul a anulat acest statut, iar ultimele
rămășițe ale particularităților naționale în viața sociopolitică a regiunii (utilizarea normelor legislației civile locale etc.) au fost anulate în 1874, atunci când
Basarabia a fost transformată într-o gubernie a Imperiului Rus.
Începând cu primele decenii de după anexare, Basarabia a fost masiv colonizată de către țarism cu populație alogenă, instalată îndeosebi în sudul provinciei (bulgari, găgăuzi, germani, ruși de rit vechi, cazaci, ucraineni, francezi,
elvețieni etc.).
Numărul de analfabeți în Basarabia era unul dintre cele mai mari din Rusia
autocrată. În 1897, în Basarabia, ştiutorii de carte reprezentau 15,6% din numărul total al populaţiei provinciei, proporţia respectivă în Rusia fiind de 21,1%,
iar în guberniile europene ale Rusiei – 22,9%. După numărul știutorilor de carte, Basarabia se afla pe poziţia a 45-a printre cele 50 de gubernii din partea eu22
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Sat basarabean, sfârșitul sec. XIX.
Congresul moldovenilor de la Tiraspol, 17–18 decembrie 1917.
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe
a Moldovei

ropeană a Imperiului Rus. În ultimele decenii ale sec. XIX, politica de rusificare
crește în intensitate: instruirea în școală se efectuează în limba rusă, în aceeași
limbă se impune și serviciul divin. Rusificarea nobilimii determină ieșirea din
prim-planul mișcării sociale și naționale a reprezentanților intelectualității basarabene.
Revoluția rusă de la 1905 a creat condiții favorabile pentru mișcarea națională
a basarabenilor. Se întreprind tentative de constituire a unor formațiuni politice. În mișcarea națională se evidențiază Constantin Stere, Pan Halippa, Ștefan
Ciobanu, Ion Pelivan, Ion Inculeț ș.a. După Revoluția rusă din 1905 apare presa basarabeană (ziarele „Basarabia”, „Moldoveanul” ș.a.). În contextul Revoluției
ruse din Februarie 1917, în regiune se intensifică lupta pentru autodeterminare.
La 21 noiembrie s-a constituit organul reprezentativ al Basarabiei – Sfatul Țării
(președinte  – Ion Inculeț). La 2 decembrie a fost proclamată Republica Democrată Moldovenească (în componența viitoarei Rusii democratice), care la 24 ianuarie 1918 și-a declarat independența. La începutul lunii ianuarie, cu acordul
comandamentului militar rus, în provincie au fost introduse unități ale armatei
române, care păzeau depozitele militare și asigurau ordinea publică. Primul guvern al Republicii Democrate Moldovenești a fost condus de Pantelimon Erhan.
La 27 martie, Sfatul Țării a votat Unirea Republicii Democrate Moldovenești (Basarabia) cu România. Între 1918 și 1940, Basarabia s-a aflat în componența sta
tului național român.
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Comitetul revoluţionar
provizoriu al Republicii
Autonome Sovietice
Socialiste Moldovenești, 1924.
Fondul materiale ilustrative al
Bibliotecii Științifice Centrale
„Andrei Lupan” (Institut) a
Academiei de Științe a Moldovei

Deși Basarabia a moștenit multe probleme de la Imperiul Rus (țarismul a
construit doar drumuri strategice și a considerat provincia o colonie agrară),
totuși în deceniile interbelice a cunoscut o anumită îmbunătățire a condițiilor
de viață ale populației, a crescut substanțial nivelul cultural și de instruire (a se
vedea compartimentul Știința).
Prăbușirea Imperiului Rus a trezit la viață națională popoarele subjugate,
inclusiv moldovenii transnistreni, care la un congres, întrunit la 17–18 decembrie 1917, au cerut învățământ și biserică în limba națională și unirea cu Basarabia. Dar în 1918–1920 acest spațiu a fost atras în războiul civil din Rusia, în
urma căruia s-a instaurat puterea bolșevică.
La 24 octombrie 1924, după eșecul tratativelor româno-sovietice de la
Congresul de la Viena privind Basarabia, conducerea URSS, în scopul creării
unui focar permanent de tensiune la adresa României și promovării „revoluției
proletare” în Balcani, a decis crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste
Moldovenești în componența RSS Ucrainene. Deși se recunoștea dreptul etnic
al moldovenilor și au fost luate măsuri în vederea menținerii culturii populare
naționale, ei au fost supuși unei îndoctrinării ideologice urmate de represiuni
politice și foametea organizată. Forurile diriguitoare erau conduse aproape exclusiv de persoane străine băștinașilor.
Având susținerea Germaniei hitleriste cu care semnase Protocolul adițional
secret al Tratatului de neagresiune sovieto-german („Pactul Molotov-Ribbentrop” prin care Germania își exprima „dezinteresul” față de Basarabia, iar
URSS  – interesul față de această provincie) din 23 august 1939, la 26 și 27 iunie
1940 Uniunea Sovietică a cerut ultimativ României cedarea imediată a Basara24
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Certificat oficial, 1932.
Banca orășenească din Chişinău, anii 1930.
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe
a Moldovei

biei și a Bucovinei de Nord, care la 28 iunie a fost nevoită să accepte evacuarea
armatei și administrației din aceste teritorii. La 2 august 1940, la Moscova, a
fost adoptată decizia Sovietului Suprem al URSS de constituire a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în a cărei componență au fost incluse 6 județe
ale Basarabiei (Soroca, Bălți, Orhei, Chișinău, Tighina și Cahul) și 6 raioane
ale RASS Moldovenești (Camenca, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol și
Slobozia). Capitală a RSS Moldovenești a devenit orașul Chișinău. Populația
noii republici însuma 2,7 mil. de locuitori, iar suprafața teritorială – 33,7 mii
km2. Alte teritorii care au aparținut României (Bucovina de Nord, ținutul Herța,
județele Hotin, Cetatea Albă și Ismail) și 5 raioane ale fostei RASSM au fost
incluse în componența RSS Ucrainene.
În anii 1941–1944, în contextul celui de-al Doilea Război Mondial, în Basarabia a fost instaurată administrația românească. În teritoriul dintre Nistru
și Bug a fost instalat un regim special de administrare economică în frunte cu
Guvernământul Transnistriei cu drepturi decizionale. Au fost deschise biserici
și școli în care, respectiv, se oficia și se preda în limba română. Teritoriul Transnistriei a fost folosit și ca loc de deportare a evreilor și romilor din Basarabia și
Bucovina.
În urma operațiilor militare din martie–aprilie 1944, trupele sovietice reanexează Basarabia. La 10 februarie 1947, România (în care au fost staționate
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trupe sovietice până în 1958) a semnat, la Paris, Tratatul de pace prin care s-a
legiferat frontiera sovieto-română.
Politica forurilor diriguitoare sovietice în RSSM, în anii postbelici, a cunoscut două perioade distincte: cea stalinistă (1944–1953) și cea poststalinistă
(1954–1989). În prima perioadă erau folosite preponderent metode represive:
condamnări și deportări ale „dușmanilor de clasă”, politica fiscală excesivă, foametea organizată, colectivizarea forțată a gospodăriilor țărănești etc. Numărul
victimelor foametei din anii 1946–1947 se cifrează între 150 000 și 200 000 de
oameni, iar numărul celor deportați la 6 iulie 1949 în Siberia și Kazahstan a
constituit 35 796 de persoane. În urma aplicării terorii în masă pe parcursul
lunilor iulie–august 1949, numărul gospodăriilor colective a sporit de la 32,2 la
72,3%, iar la finele anului 1950 a ajuns la 97% din total.
La 1 aprilie 1951 au fost arestate și deportate în Siberia 723 de familii, membri ai sectelor religioase neoprotestante. Astfel, mii de moldoveni, fiind acuzați
de antisovietism, naționalism sau pe motiv că ar fi fost „chiaburi”, „comercianți”
sau „trădători”, au fost arestați, supuși represiunilor și deportați. Toate aceste
orori ale regimului comunist au generat acțiuni de rezistență antisovietică.
În perioada poststalinistă, politica regimului comunist a fost promovată prin mijloace mai pașnice. Continuă însă politica de deznaționalizare a
populației băștinașe, prin rusificare, limba rusă fiind considerată oficială. În
plan economic au fost luate măsuri în vederea exportării în metropolă a unor
cantități mari de fructe, legume, vinuri etc., în schimbul creării unei industrii,
aparent funcționale, însă totalmente dependentă de centru. Agricultura, industria alimentară și cea ușoară erau pe primele locuri în economia republicii. La
sfârșitul deceniului nouă al sec. XX, Moldova sovietică, având o suprafață de
0,152% și 1,5% din populația URSS, ocupa locul 6 printre cele 15 republici unionale după volumul brut (absolut) de producție agricolă. Ea furniza întregii
Uniuni Sovietice 25% din vin, 25% din cantitatea necesară de fructe și legume,
20% din volumul total de struguri, 40% din tutun și 10% din carne. La mijlocul
anilor 1980 încep să se manifeste tot mai mult consecințele crizei în sectorul
agroindustrial, determinată de procesul general de stagnare economică a URSS.
În domeniul cultural, după o perioadă sistematică de lichidare a valorilor
naționale, declarate „burgheze”, a urmat perioada considerată a formării unei
culturi sovietice noi, națională după formă și socialistă după conținut, adică
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supusă ideologiei marxist-leniniste și politicii culturale a conducerii comuniste. În acest
scop s-a investit în învățământ, instituții culturale, știință, care au realizat un substanțial
progres. În pofida ideologizării și politizării
activității culturale și a cercetării științifice,
în perioada postbelică au reușit să se impună
mai multe personalități în domeniul culturii
(Vl. Beșleagă, M. Bieșu, M. Cimpoi, V.  Curbet,
E. Doga, I. Druță, Em. Loteanu, A.  Lupan,
D. Matcovschi, V. Vasilache, Gr. Vieru,
M. Volontir ș.a.) și științei (A. Ablov, V.  Andru
nachievici, N. Corlăteanu, I. Grosul, S.  Rădăuțan,
E. Russev, N. Testemiţanu ș.a.).
În războiul sovieto-afgan (1979–1989),
cel mai extins conflict militar din istoria Uni- Fabrica de Ciment din Rezina, anii 1970.
unii Sovietice, din RSS Moldovenească au Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii
participat 12 500 de militari, dintre care 304 Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut)
a Academiei de Științe a Moldovei
şi-au pierdut viaţa, 700 au rămas invalizi, iar
4 sunt daţi „dispăruţi”.
La fel ca și alte spații, RSS Moldovenească a fost afectată de catastrofa de
la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl, produsă la 26 aprilie 1986, cea mai
gravă catastrofă nucleară din istorie. Din Moldova sovietică au participat la înlăturarea consecințelor accidentului 3 500 de persoane. Actualmente, în Republica Moldova sunt 1 740 de persoane născute în familii în care unul sau ambii
părinți au fost la Cernobâl și suferă de maladii, inclusiv oncologice.
La sfârşitul anilor 1980, pe fundalul crizei sistemului totalitar comunist, are
loc redeşteptarea conştiinţei naţionale în RSS Moldovenească. Ideea armonizării
relaţiilor interetnice prin politica „perestroikăi” s-a dovedit a fi utopică. La 31
august 1989, în perimetrul mișcării pentru decretarea limbii române drept limbă
de stat și trecerii la alfabetul latin, a Marilor Adunări Naționale, Sovietul Suprem
al RSSM a adoptat legea cu privire la statutul limbii de stat şi revenirea ei la grafia
latină. La 27 aprilie 1990, Sovietul Suprem al RSS Moldova a adoptat Legea cu
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Marea Adunare Naţională, 27 august 1991.
Foto: Mihai Potârniche

privire la Drapelul de Stat, iar la 23 iunie 1990 a adoptat Declaraţia cu privire la
suveranitatea RSS Moldova.
La 23 mai 1991 a fost schimbată denumirea oficială a statului, din RSS
Moldova în Republica Moldova. Parlamentul RSS Moldova și-a schimbat denumirea în Parlamentul Republicii Moldova. A fost adoptat Imnul de Stat al
Republicii Moldova Deșteaptă-te, române! (rămas în vigoare până la 7 iunie
1994). Mircea Snegur a devenit președinte al Republicii Moldova, iar Alexandru
Moșanu – președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
La 4 iulie 1991 a fost adoptată Legea cetățeniei Republicii Moldova, una
dintre cele mai liberale din Europa de Est. Potrivit legii, tuturor persoanelor
care locuiau în Republica Moldova la data declarării suveranității li se permitea
să devină cetățeni ai acesteia, indiferent de apartenența etnică, lingvistică, perioada de rezidență sau alte criterii.
La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova, convocat în ședință
extraordinară (grație Marii Adunări Naționale), a adoptat textul Declarației de
Independență a Republicii Moldova. Republica Moldova a fost declarată „stat
suveran, independent, democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul,
fără niciun amestec din afară, în conformitate cu năzuințele sfinte ale poporului
în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”. Independența noului stat
a fost recunoscută de România, Georgia, Rusia, Ucraina, Kazahstan, Elveţia,
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SUA, Argentina ş.a. Ziua de 27 august a fost declarată Zi a Independenţei şi
sărbătoare naţională a Republicii Moldova.
La 3 septembrie 1991, președintele Republicii Moldova a semnat Decretul
cu privire la crearea Forțelor Armate ale Republicii Moldova, obiectivul major
fiind asigurarea suveranității și integrității teritoriale a statului. În aceeași zi a
fost semnat și Decretul cu privire la subordonarea instituțiilor vamale situate pe
teritoriul Republicii Moldova.
Pe 8 decembrie 1991 au avut loc primele alegeri ale șefului statului prin vot
universal. Primul președinte al Republicii Moldova a fost ales Mircea Snegur.
La 29 iulie 1994, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Constituția
Republicii Moldova, iar la 22 iulie 1995 a fost votată Legea cu privire la Imnul
de Stat al Republicii Moldova – Limba noastră (după versurile preotului-militar Alexie Mateevici (1888–1917), muzica compozitorului Alexandru Cristea
(1890–1942)), care din 7 iunie 1994, prin hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova, a înlocuit temporar imnul Deșteaptă-te, române!
În decembrie 1991, la Alma-Ata a avut loc întrunirea liderilor a 11 state
foste republici unionale, inclusiv Republica Moldova, cu excepția Țărilor Baltice, care au semnat Declarația, Protocolul și Convenția cu privire la formarea
Comunității Statelor Independente. Republica Moldova a semnat actele, cu precizarea că participă doar la cooperare economică. La 15 aprilie 1994, Republica
Moldova a aderat de jure la Comunitatea Statelor Independente.
În 1992 Republica Moldova a devenit membru al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), membru plenipotențiar al Organizației
Națiunilor Unite, obținând votul unanim al Adunării Generale. Noul stat este recunoscut internațional, atribuindu-i-se statutul de subiect de drept internațional.
Au fost stabilite relații diplomatice între Republica Moldova și Statele Unite ale
Americii.
La 2 martie 1992, forțele separatiste din stânga Nistrului întreprind acțiuni
violente împotriva Secției raionale de poliție Dubăsari, ultima secție de poliție
din zona separatistă subordonată Chișinăului. În câteva zile tensiunile s-au extins și în alte localități din stânga Nistrului, riscând să genereze dintr-un conflict local în unul regional. Potrivit deciziilor summitului OSCE de la Istanbul,
din noiembrie 1999, Federația Rusă își asuma obligația de a-și retrage trupele și
armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova până la sfârșitul anului 2002.
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Case în ruine, Tighina.
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii
Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut)
a Academiei de Științe a Moldovei

Monumentul Lupoaicei Capitoline
din fața Muzeului Național de Istorie a
Moldovei, 7 iulie 2016.
Foto: Ion Valer Xenofontov

În scopul păstrării prezenței (inclusiv militare) pe teritoriul Republicii Moldova, Moscova a înaintat așa-numitul „Plan Kozak”, care
prevedea federalizarea țării și staționarea în
stânga Nistrului a trupelor ruse pe un termen de 22 de ani, însă acest plan a fost respins de Chișinău în toamna anului 2003.
Economia Republicii Moldova s-a delimitat ca sistem distinct după proclamarea
independenței de stat și dezintegrarea sistemului economic sovietic, cunoscând în
continuare perioade de criză și de ameliorare temporară. La 29 noiembrie 1993 a fost
pusă în circuit moneda națională. Începând
cu anul 2008, economia Republicii Moldova
a fost afectată de criza economică mondială,
situația fiind agravată de acte de corupție în
unele instituții publice și fraude bancare.
La 24 decembrie 1994, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind
statutul juridic special al Găgăuziei (GagauzYeri) – „unitate teritorială cu un statut special juridic care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a
Republicii Moldova”.
La 13 iulie 1995, Republica Moldova a
devenit stat membru al Consiliului Europei,
fiind prima țară din Comunitatea Statelor
Independente primită în acest for paneuropean. În februarie 2005 a fost semnat Planul
Individual de Acțiuni Republica Moldova
– Uniunea Europeană. La 24 martie 2005,
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
în unanimitate Declarația despre parteneria30
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Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău (sculptor: Alexandru Plămădeală, 1928),
7 iulie 2016.
Secvență de la expoziția colecționarului Petru Costin „Steaguri și drapele”, 12 iunie 2016.
Foto: Ion Valer Xenofontov

tul politic în scopul realizării obiectivului integrării europene. Prin acest document s-a promovat treptat și ireversibil cursul strategic de integrare europeană
a Republicii Moldova.
Viața politică internă a fost marcată de perindarea la putere a diferitor forțe
politice: Partidul Democrat Agrar și Partidul Socialiștilor (1994–1996), alianța
de dreapta și centru-stânga (1998–2001), Partidul Comuniștilor din Moldova
(2001–2009). La 7 aprilie 2009, în Chișinău au avut loc proteste de masă, motivul invocat fiind fraudarea alegerilor parlamentare. Au fost devastate clădirile
Parlamentului și Președinției. La putere a venit o alianță nouă de dreapta și
centru-dreapta.
La 21 decembrie 2009, pentru prima dată în istoria relațiilor Republicii
Moldova cu Uniunea Europeană, la Bruxelles a fost adoptată o declarație comună ce includea obiective specifice de colaborare Republica Moldova – Uniunea
Europeană. Pe parcursul lunilor februarie – martie 2010 a fost scoasă sârma
ghimpată de la frontiera de stat a Republicii Moldova cu România.
Până la 5 iulie 2000, Republica Moldova a fost o republică parlamentarprezidențială, devenind apoi parlamentară. Al doilea președinte al Republicii Moldova a fost Petru Lucinschi (1996–2001), al treilea – Vladimir Voronin
(2001–2009). După interimatele lui Mihai Ghimpu (11.09.2009 – 29.12.2010)
și Marian Lupu (30.12.2010 – 16.03.2012), determinate de eșecul încercărilor
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de alegere a președintelui Republicii Moldova de către Parlament, la 16 martie 2012, Nicolae Timofti, cu 62 de voturi din partea Parlamentului Republicii
Moldova, devine cel de-al patrulea președinte al Republicii Moldova. În acest
fel s-a depășit o îndelungată criză politică, generată de tergiversarea alegerii
președintelui Republicii Moldova. La 4 martie 2016, Curtea Constituțională a
Republicii Moldova a decis ca următorul președinte al Republicii Moldova să fie
ales pe bază de vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Următoarele
alegeri ale șefului statului sunt programate pentru 30 octombrie 2016.
În cadrul Summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius din 30 noiembrie
2013 a fost parafat Acordul de asociere între Republica Moldova cu Uniunea
Europeană. În aprilie 2014, Uniunea Europeană a luat decizia finală cu privire
la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, care din
28 aprilie 2014 au posibilitatea să călătorească fără vize în statele Uniunii Europene. În vara anului 2014, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Agenda de
asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, iar Parlamentul Republicii
Moldova a ratificat Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, cu votul a 59 de
deputați. La 13 noiembrie 2014, la ședința plenară a Parlamentului European, a
fost ratificat Acordul de asociere cu Republica Moldova. La 1 iulie 2016 a intrat
în vigoare Acordul de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014. Acest
eveniment semnifică finalizarea procedurii de ratificare a Acordului de către
părţile semnatare şi aplicarea în integralitate a tuturor prevederilor acestuia.
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I.4. Republica Moldova în date (1991–2016, selectiv)
* * *
În anii 1989–1990, o serie de evenimente au stat la baza formării Republicii
Moldova ca stat independent.

- 1989 20 mai
Congresul constitutiv al Frontului Popular din Moldova s-a pronunțat public, pentru prima dată, despre obiectivul suveranității.
27 august
Participanții la Marea Adunare Națională au adoptat rezoluția cu privire la
simbolurile naționale.
31 august
Sovietul Suprem al RSSM a adoptat Legea cu privire la statutul limbii de
stat și revenirea ei la grafia latină.
19 octombrie
A fost instituită Comisia Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești
pentru problemele studierii simbolicii statal-naționale a RSS Moldovenești.

- 1990 17 martie
RSS Moldova a refuzat să participe la referendumul unional privind
menținerea URSS.
27 aprilie
Sovietul Suprem al RSSM a adoptat Legea cu privire la Drapelul de Stat:
Tricolorul – albastru, galben, roșu.
1 mai
A fost anunțat concursul pentru alegerea stemei de stat. La acest concurs
au participat circa 100 de savanți și artiști plastici, care au prezentat circa 130
de proiecte.
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4 mai
Conducerea Uniunii Compozitorilor a propus prin vot drept imn de stat al
RSSM Deșteaptă-te, române!
24 mai
A fost învestit guvernul condus de Mircea Druc, cu 259 de voturi pentru, o
abţinere şi nici unul contra, care a acționat până la 28 mai 1991.
5 iunie
Prin Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM a fost modificată denumirea
statului RSS Moldovenească în RSS Moldova.
23 iunie
Sovietul Suprem al RSSM a adoptat Declarația cu privire la suveranitatea
RSS Moldova.
A fost adoptată Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldova cu privire la
Avizul Comisiei Sovietului Suprem al RSS Moldova pentru aprecierea politicojuridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune și a Protocolului adițional
secret din 23 august 1939, precum și a consecințelor lor pentru Basarabia și
Bucovina de Nord.
A fost adoptată Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldova cu privire la
instituirea zilei de 31 august drept sărbătoare națională „Limba noastră”, anulându-se, totodată, sărbătorirea zilei de 28 iunie.
27 iulie
A fost adoptat Decretul cu privire la puterea de stat, care prevedea că „întreaga putere în republică aparține poporului”.
3 septembrie
A fost instituită funcția de președinte al RSS Moldova, primul președinte
ales de deputați a devenit Mircea Snegur.
3 noiembrie
A fost adoptată Legea privind Stema de Stat a Republicii Moldova.

34

REPUBLICA MOLDOVA – 25 de ani : ISTORIE ȘI CONTEMPORANEITATE

- 1991 23 mai
A fost schimbată denumirea oficială a statului – din RSS Moldova în
Republica Moldova.
A fost schimbată denumirea oficială a Parlamentului RSS Moldova, în
Parlamentul Republicii Moldova.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat primul Imn de Stat al Republicii
Moldova Deșteaptă-te, române! (rămas în vigoare până la 7 iunie 1994), după
versurile poetului-tribun ardelean Andrei Mureșanu (1816–1863), scris în
timpul revoluției de la 1848.
Mircea Snegur a devenit președinte al Republicii Moldova (în perioada
3  septembrie 1990 – 23 mai 1991 a deținut funcția de președinte al Republicii
Sovietice Socialiste Moldova), funcție pe care a deținut-o până în 1 decembrie
1996.
Alexandru Moșanu a devenit președinte al Parlamentului Republicii Moldova, funcție pe care a deținut-o până la 2 februarie 1993.
28 mai
Valeriu Muravschi a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii
Moldova, pe care a deținut-o până în 30 iunie 1992.
4 iunie
A fost înființată Banca Națională a Moldovei.
4 iulie
A fost adoptată Legea cetățeniei Republicii Moldova, una dintre cele mai
liberale din Europa de Est. Potrivit Legii, se permitea tuturor persoanelor care
locuiau în Republica Moldova la data declarării suveranității (23 iunie 1990) să
devină cetățeni ai acesteia, indiferent de apartenența etnică, lingvistică, perioada de rezidență sau alte criterii.
19 august
Președintele Republicii Moldova și Parlamentul Republicii Moldova condamnă puciul de la Moscova.
22 august
Au fost suspendate structurile politice în instituțiile de stat.
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23 august
Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a adoptat Hotărârea cu privire la Partidul Comunist din Moldova, prin care activitatea lui a fost interzisă.
Averea Partidului Comunist din Moldova a fost naționalizată și trecută în proprietatea statului.
27 august
La inițiativa Frontului Popular a fost convocată la Chișinău Marea Adunare Națională, care s-a pronunțat pentru proclamarea independenței Republicii
Moldova.
Parlamentul Republicii Moldova, convocat în ședință extraordinară,
a adoptat cu 277 de voturi sau 74% din numărul total al deputaților textul
Declarației de Independență a Republicii Moldova. Conform acestui document, Republica Moldova a fost declarată „stat suveran, independent, democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară,
în conformitate cu năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al
devenirii sale naționale”. Independența noului stat a fost recunoscută de România, Georgia, Rusia, Ucraina, Kazahstan, Elveţia, SUA, Argentina ş.a.
Ziua de 27 august a fost declarată Zi a Independenţei şi sărbătoare naţională
a Republicii Moldova.
După Declarația de Independență a Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat imnul Deșteaptă-te, române! drept imn de stat al
Republicii Moldova.
3 septembrie
Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul cu privire la crearea
Forțelor Armate ale Republicii Moldova, obiectivul major fiind asigurarea
suveranității și integrității teritoriale a statului, precum și Decretul privind
retragerea de pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor Armatei Sovietice.
Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul cu privire la subor
donarea instituțiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost stabilită frontiera de stat a Republicii Moldova.
9 septembrie
Comitetul Securității de Stat a fost lichidat și creat Ministerul Securității
Naționale al Republicii Moldova.
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10 septembrie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat hotărârea de aderare a Republicii Moldova la actele juridice internaționale referitoare la drepturile omului.
Președintele Republicii Moldova a solicitat Parlamentului Republicii Moldova organizarea alegerilor prezidențiale prin vot direct.
17 septembrie
A fost adoptată Legea privind partidele și alte organizații obștești. Această
lege a stat la baza afirmării pluralismului politic în Republica Moldova.
25 septembrie
A fost fondată Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM),
instituție de învățământ superior, în baza a două facultăți din cadrul Universi
tății de Stat din Moldova și Institutului Economiei Naționale al Ministerului
Economiei.
25 noiembrie
A fost creată Agenția de Stat pentru Drepturile de Autor a Republicii
Moldova.
8 decembrie
Au avut loc primele alegeri ale șefului statului prin vot universal. Primul
președinte ales al Republicii Moldova – Mircea Snegur a întrunit 98,2% din
sufragii (a deținut funcția până la 31 decembrie 1996).
12 decembrie
Au fost instituite Trupele de Carabinieri (trupele interne) ale Ministerului
Afacerilor Interne.
21 decembrie
La Alma-Ata a avut loc întrunirea conducătorilor celor 11 state foste republici unionale, inclusiv Republica Moldova (cu excepția Țărilor Baltice), care au
semnat Declarația, Protocolul și Convenția cu privire la formarea Comunității
Statelor Independente. Republica Moldova a semnat documentele, însă cu precizarea că participă doar la cooperare economică.
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24 decembrie
Prin Decretul președintelui Republicii Moldova cu privire la Apărarea Civilă a Republicii Moldova s-a dispus trecerea sub jurisdicția republicii a tuturor
instituțiilor și unităților din domeniul apărării civile și situațiilor excepționale
dislocate pe teritoriul Republicii Moldova.

- 1992 3 ianuarie
Republica Moldova a devenit membru al Organizației pentru Securitate și
Cooperare în Europa (OSCE).
22 ianuarie
A fost adoptată Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
27 ianuarie
A fost creat Serviciul de Pază al Președintelui Republicii Moldova (ulterior
reorganizat în Serviciul Protecție și Pază de Stat).
29 ianuarie
A fost adoptată Legea cu privire la Procuratură.
30 ianuarie
Republica Moldova a devenit membru al Consiliului pentru Securitate și
Cooperare în Europa.
Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline în Organizația
Națiunilor Unite.
5 februarie
Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul cu privire la crearea
Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
18 februarie
Au fost stabilite relații diplomatice între Republica Moldova și Statele Unite
ale Americii.
26 februarie
Republica Moldova a semnat Actul Final de la Helsinki.
Au fost stabilite relații diplomatice între Republica Moldova și Finlanda.
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2 martie
Republica Moldova a devenit membru plenipotențiar al Organizației
Națiunilor Unite, obținând votul unanim al Adunării Generale. Noul stat
este recunoscut internațional, atribuindu-i-se statutul de subiect de drept
internațional.
În stânga Nistrului Forțele separatiste au întreprins acțiuni violente asupra
Secției raionale de poliție Dubăsari, ultima secție de poliție din zona separatistă subordonată autorităților de la Chișinău. Tensiunile s-au extins și în alte
localități din stânga Nistrului, riscând să escaladeze dintr-un conflict local în
unul regional.
29 martie
În baza Legi cu privire la Forțele Armate ale Republicii Moldova,
Președintele Republicii Moldova, în scopul organizării și cooperării operative
permanente a acțiunilor, a devenit Comandantul Suprem al Forțelor Armate ale
Republicii Moldova.
1 iunie
Republica Moldova a ratificat Tratatul privind forțele convenționale în
Europa.
25 iunie
Republica Moldova a devenit membru fondator al Inițiativei Cooperării
Economice a Mării Negre (din 1999 – Organizația Cooperării Economice a
Mării Negre).
1 iulie
Andrei Sangheli a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii
Moldova, pe care a deținut-o în perioada 31 martie 1994 – 29 iulie 1994; 29  iulie
1994 – 16 ianuarie 1997.
21 iulie
La Moscova, Mircea Snegur, președintele Republicii Moldova, și Boris
Elțin, președintele Federației Ruse, au semnat Convenția moldo-rusă privind
reglementarea pașnică a conflictului armat din zona nistreană a Republicii
Moldova.
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24 iulie
Își începe activitatea serviciul radio cu destinație externă „Radio Moldova
Internațional”.
29 iulie
A fost instituit Liceul Militar, prima instituție de învățământ militar din
Republica Moldova.
30 iulie
Halterofilul Tudor Casapu a devenit campion olimpic (Barcelona, Spania),
unicul campion olimpic al Republicii Moldova la probă individuală. Pentru prima dată în istoria recentă a Republicii Moldova Tricolorul de Stat și Imnul de
Stat al Republicii Moldova au fost, respectiv, arborat și intonat pe cea mai înaltă
culme olimpică.
5 octombrie
A fost creată Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale.
23 octombrie
A fost semnat Tratatul de bună vecinătate, prietenie și colaborare dintre
Republica Moldova și Ucraina.
5 noiembrie
A fost fondată „BASA-press”, prima agenție de informații privată din Republica Moldova.
9 decembrie
A fost înființat Comitetul pentru Reformă Monetară.

- 1993 2–4 februarie
Victor Pușcaș a deținut funcția de președinte ad-interim al Parlamentului
Republicii Moldova.
4 februarie
Petru Lucinschi a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova,
funcție pe care deținut-o în perioada: 4 februarie 1993 – 27 februarie 1994; 27  fe
bruarie 1994 – 29 martie 1994 (președinte ad-interim); 29 martie 1994 – 9  ianuarie 1997.
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A fost înființată Misiunea Consiliului pentru Securitate și Cooperare în
Europa la Chișinău.
5 februarie
Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a acordat Republicii
Moldova statutul de invitat special la Consiliul Europei.
23 februarie
Republica Moldova a ratificat Convenția cu privire la drepturile copilului.
25 februarie
Republica Moldova a ratificat Convenția cu privire la combaterea tuturor
formelor de discriminare socială.
În Republica Moldova a intrat în vigoare Convenția ONU cu privire la
drepturile copilului.
26 aprilie
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția internațională cu
privire la drepturile economice, sociale și politice.
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția internațională cu
privire la drepturile politice ale femeii.
21 mai
A fost instituită Academia de Studii în Domeniul Administrării Publice pe
lângă Guvernul Republicii Moldova, prima instituție de învățământ postuniversitar din Republica Moldova.
22 iunie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind ocrotirea monumentelor. Pe teritoriul Republicii Moldova, monumentele sunt o parte a patrimoniului ei cultural şi natural şi se află sub protecţia statului.
1 septembrie
Liceul Militar a fost reorganizat în Colegiul Militar „Alexandru cel Bun”.
12 octombrie
În urma unei crize parlamentare acute, Parlamentul Republicii Moldova
s-a autodizolvat.
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1 noiembrie
În Republica Moldova erau înregistrate 26 de partide și organizații socialpolitice.
29 noiembrie
Banca Națională a Republicii Moldova a pus în circulație moneda națională.
Leul, egal cu 100 de bani, a devenit monedă națională. Varianta grafică a bancnotelor a fost executată de pictorul Gheorghe Vrabie (1939–2016).
29 noiembrie – 2 decembrie
Unitățile bănești puse anterior în circuit de către băncile centrale ale fostei
Uniuni Sovietice și Federației Ruse în anii 1961–1992 s-au preschimbat în lei, la
cursul unic de 1 leu contra 1 000 de ruble (cupoane).
2 decembrie, ora 18.00
Din această dată și oră, leul moldovenesc a fost considerat unicul mijloc
legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova.

- 1994 -

Ianuarie
A fost organizat Serviciul Naţional Seismic al Republicii Moldova.
27 februarie
Alegeri parlamentare anticipate, considerate primele alegeri parlamentare
democratice în Republica Moldova. Din 13 blocuri electorale, partide, mişcări
social-politice și candidaţi independenţi înscriși în scrutin, pragul electoral l-au
depășit patru formaţiuni social-politice. Parlamentul Republicii Moldova a fost
constituit din Partidul Democrat Agrar din Moldova (56 de mandate), Blocul
electoral „Partidul Socialist” şi Mişcarea „Unitate-Edinstvo” (28 de mandate),
Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor (11 mandate) şi Blocul electoral „Alianţa
Frontului Popular Creştin Democrat” (9 mandate).
16 martie
Republica Moldov a aderat la Programul „Parteneriat pentru Pace” al
NATO, lansat la 10 ianuarie 1994.
15 aprilie
Republica Moldova a aderat de jure la Comunitatea Statelor Independente
(CSI), structură constituită în decembrie 1991.
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7 iunie
Parlamentul Republicii Moldova a abrogat imnul Deșteaptă-te române!,
înlocuindu-l provizoriu cu Limba noastră (catrenele 1, 2, 4, 5, 8 și 12), după
versurile semnate de preotul-militar Alexie Mateevici (1888–1917), iar muzica
de compozitorul Alexandru Cristea (1890–1942).
29 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Constituția Republicii Moldova.
27 august
A intrat în vigoare Constituția Republicii Moldova.
28 septembrie
Republica Moldova a devenit membru al Organizației Internaționale a
Poliției Criminale Interpol.
9 noiembrie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la protecția
civilă în Republica Moldova.
16 noiembrie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la bibliotecile
din Republica Moldova.
28 noiembrie
A fost semnat Acordul de Parteneriat și Cooperare între Comunitățile
Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă
parte, care a intrat în vigoare abia la 1 iulie 1998.
7 decembrie
A avut loc prima organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova. S-a reconfirmat sistemul precedent de organizare administrativă a terito
riului format din 40 de raioane.
24 decembrie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind statutul juridic
special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – „unitate teritorială cu un statut special
juridic care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte com
ponentă a Republicii Moldova”.
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- 1995 23 februarie
A fost constituită Curtea Constituțională a Republicii Moldova în calitate
de primă autoritate de jurisdicție constituțională a statului.
Martie–mai
Drept urmare a acțiunilor Partidului Democrat Agrar din Moldova, majoritar în Parlament (deținea 56 de mandate), de a include în școli cursurile de
„Limbă si Literatură Moldovenească” și de „Istorie a Moldovei”, studenții din
Chișinău au organizat o grevă generală în Piața Marii Adunări Naționale. Protestul a fost susținut de cadre didactice, elevi, intelectuali, pensionari etc.
16 aprilie
Au avut loc alegeri locale.
10 mai
A fost constituit Biroul Central Național al Interpolului.
11 mai
A fost adoptată Concepția securității Republicii Moldova.
27 mai
A fost constituită Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova în baza Academiei Naționale de Poliție
„Ștefan cel Mare” și a Școlii Medii Speciale de Poliție din Chișinău.
6 iunie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Doctrina militară a Republicii
Moldova.
13 iulie
Republica Moldova a devenit membru deplin al Consiliului Europei, fiind
prima țară din Comunitatea Statelor Independente primită în acest for pan
european.
19 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a introdus prima modificare în Constituție
prin care judecătorii se numesc în funcție pe un termen de 5 ani.
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21 iulie
A fost adoptată Legea învățământului, care a definit o nouă politică în
domeniul educațional. S-au constituit patru nivele ale învățământului: învă
țământului preșcolar, primar, secundar și superior.
22 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a votat legea cu privire la Imnul de Stat
al  Republicii Moldova – Limba noastră.
31 august
A fost inaugurat studioul „Catalan TV”, ale cărui emisiuni puteau fi
recepționate de 35% din populația Chișinăului și 90% din locuitorii din centrul
Republicii Moldova.
30 octombrie
A fost dat în exploatare primul emițător în diapazonul de unde FM (standard vestic sau FM-2) în zona Strășeni.
31 octombrie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea securității statului și
Legea privind organele securității statului.
8 decembrie
În Republica Moldova a fost abolită pedeapsa cu moartea.

- 1996 30 ianuarie
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova a hotărât să aplice cu
prioritate dispozițiile actelor internaționale la care Republica Moldova este
parte.
28 februarie
La Adunarea Generală anuală a Academiei de Științe a Moldovei a fost
adoptată o declarație prin care a fost confirmată opinia specialiștilor filologi din
republică și de peste hotare, potrivit căreia limba de stat (oficială) a Republicii
Moldova este limba română.
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2 mai
Republica Moldova a semnat Carta europeană a autonomiei locale.
3 mai
În Republica Moldova a fost instituită sărbătoarea tradiţională – Ziua
sportivului, care se organizează în a treia sâmbătă a lunii mai.
1 iunie
A fost deschisă oficial Casa Naționalităților, centru cultural de coordonare al organizațiilor etnoculturale din Republica Moldova, primul din spațiul
ex-sovietic, care și-a început activitatea prin reunirea a 21 de organizații etno
culturale.
13 noiembrie
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă comemorativă
consacrată celei de-a cincea aniversări de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. Moneda este turnată din argint şi are valoarea nominală de 100
lei. Diametrul monedei este de 38,61 mm, greutatea – 28,28 grame, tirajul –
1 000 de exemplare. A fost bătută la Monetăria Royal Mint din Marea Britanie.
17 noiembrie
A avut loc primul tur al alegerilor șefului statului.
20 noiembrie
Republica Moldova a ratificat Convenția-cadru privind protecția mino
rităților naționale.
1 decembrie
A avut loc al doilea tur al alegerilor șefului statului. Alegerile au fost
câștigate de Petru Lucinschi, care a întrunit peste 54% din voturi.

- 1997 9 ianuarie
Dumitru Moțpan a fost ales președinte (ad-interim) al Parlamentului Republicii Moldova. A deținut această funcție în perioadele: 9 ianuarie 1997 –
5  martie 1997 (președinte ad-interim); 5 martie 1997 – 22 martie 1998; 22 martie 1998 – 23 aprilie 1998 (președinte ad-interim).
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25 ianuarie
Ion Ciubuc a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, pe care a deținut-o în perioadele: 25 ianuarie 1997 – 30 aprilie 1998; 30 aprilie 1998 – 21 mai 1998 (prim-ministru ad-interim); 21 mai 1998 – 3 februarie
1999; 3 februarie 1999 – 12 martie (prim-ministru ad-interim).
11 aprilie
A fost adoptată Legea cu privire la notariat.
8 mai
La Moscova a fost semnat de reprezentanții Republicii Moldova, „republicii moldovenești nistrene”, Federației Ruse și Ucrainei Memorandumul privind
bazele normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și așa-numita „republică moldovenească nistreană” în cadrul statului comun în hotarele fostei RSS
Moldovenești.
30 iunie
La Chișinău a fost inaugurat Biroul de Informare al Consiliului Europei.
12 septembrie
Republica Moldova a ratificat Convenția europeană privind drepturile
și  libertățile fundamentale ale omului.
Republica Moldova a ratificat Protocolul la Convenția europeană privind
drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
2 octombrie
Republica Moldova a ratificat Carta europeană a autonomiei locale.
Republica Moldova a ratificat Convenția europeană pentru prevenirea
torturii, pedepselor și a tratamentelor inumane sau degradante.
17 octombrie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la avocații
parlamentari.
21 noiembrie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul electoral, care a permanentizat activitatea Comisiei Electorale Centrale. Potrivit Codului, Parlamentul
Republicii Moldova urma să fie constituit din 101 deputaţi pe liste de partid şi
din componența candidaților independenți.
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- 1998 Ianuarie
În cadrul Ministerului Afacerilor Externe a fost creată Direcția de Integrare Europeană.
22 martie
Au avut loc alegeri parlamentare. În cursa electorală au fost înscrise 15
partide/organizații social-politice, în Parlament însă au acces 4 concurenți electorali: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (40 de mandate), Blocul
electoral „Convenția Democratică din Moldova” (26 de mandate), Blocul electoral „Pentru o Moldovă Democratică și Prosperă” (24 de mandate) și Partidul
Forțelor Democratice (11 mandate).
23 aprilie
Dumitru Diacov a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova. A deținut această funcție în perioadele: 23 aprilie 1998 – 25 februarie 2001;
25 februarie 2001 – 20 martie 2001 (președinte ad-interim).
1 iulie
A intrat în vigoare Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile
Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă
parte, semnat la 28 noiembrie 1994.
15 octombrie
A fost aprobat Regulamentul cu privire la intonarea Imnului de Stat al
Republicii Moldova.
12 noiembrie
Se decide o nouă organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
În locul celor 40 de raioane au fost constituite 12 unități administrativ-terito
riale de nivelul al doilea, inclusiv 10 județe.

- 1999 -

12 martie
Ion Sturza a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova,
pe care a deținut-o în perioadele 12 martie 1999 – 9 noiembrie 1999; 9 noiembrie 1999 – 21 decembrie 1999 (prim-ministru ad-interim).
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4 mai
Congresul extraordinar al Uniunii Jurnaliștilor a adoptat un Cod al prin
cipiilor de etică a jurnalistului din Republica Moldova.
23 mai
A avut loc referendumul ai cărui participanți au susținut modificarea formei de guvernare din republică semiprezidențială în republică prezidențială.
Au fost organizate alegeri locale, la care au participat 1 324 469 (58%) de
alegători.
27 mai
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea culturii, care stabileşte
obligaţiile statului, drepturile şi libertăţile în domeniul culturii, patrimoniul
cultural naţional, raporturile dintre stat şi oamenii de creaţie, organizarea şi
reglementarea economică a culturii. Statul și-a asumat responsabilitatea de elaborare a politicilor culturale şi stabilire a priorităţilor în activitatea culturală,
de elaborare şi finanţare a programelor privind protecţia şi dezvoltarea culturii,
determină direcţiile, formele şi modalităţile de aplicare a lor.
22 octombrie
Parlamentul Republicii Moldova a decis acordarea unui statut special de
autonomie culturală raionului Taraclia (populație majoritară bulgară) pe bază
de criteriu etnic.
noiembrie
Potrivit deciziilor Summitului OSCE de la Istanbul, Turcia, Federația Rusă
își  asuma obligația de a-și retrage trupele și armamentul de pe teritoriul
Republicii Moldova până la sfârșitul anului 2002.
21 decembrie
Dumitru Braghiș a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii
Moldova, pe care a deținut-o în perioadele 21 decembrie 1999 – 20 martie 2001;
20 martie 2001 – 19 aprilie 2001 (prim-ministru ad-interim).
23 decembrie
Ministerul Securității Naționale a fost reorganizat în Serviciul de Informații
și Securitate (SIS) al Republicii Moldova.
Trupele de Grăniceri sunt reorganizate în Departamentul Trupelor de
Grăniceri.
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31 decembrie
La Ministerul Justiției erau înregistrate 31 de partide și organizații socialpolitice.

- 2000 12 mai
Și-a început activitatea postul „Radio Găgăuzia”.
5 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a operat o serie de modificări în
Constituție, în urma cărora s-a trecut de la un regim politic semiprezidențial la
unul parlamentar. Potrivit acestor modificări, alegerea președintelui Republicii
Moldova se efectuează de către Parlamentul Republicii Moldova prin vot secret
cu cel puțin trei cincimi din numărul deputaților aleși.
18 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat hotărârea despre transformarea
Republicii Moldova în republică parlamentară.
26 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la participarea
Republicii Moldova la operațiile internaționale de menținere a păcii.
octombrie
A fost lansat website-ul www.basa.md cu acces online la știri.

- 2001 10 ianuarie
La Ministerul Justiției erau înregistrate 31 de partide și organizații socialpolitice.
25 februarie
Au avut loc alegeri parlamentare anticipate, la care au participat 17 partide, mişcări. organizaţii social-politice, blocuri electorale şi 10 candidaţi independenţi. Cursa electorală a fost câștigată de trei concurenți electorali, care au
depăşit pragul electoral, majorat de precedentul Parlament al Republicii Mol50
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dova de la 4% până la 6%: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (71 de
mandate), Blocul electoral „Alianţa Braghiş” (19 mandate) şi Partidul Popular
Creştin Democrat (11 mandate).
20 martie
Eugenia Ostapciuc a fost aleasă președinte al Parlamentului Republicii
Moldova. A deținut această funcție în perioadele: 20 martie 2001 – 6 martie
2005; 6 martie 2005 – 24 martie 2005 (președinte ad-interim).
4 aprilie
Parlamentul Republicii Moldova, constituit din majoritatea parlamentară
a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, l-a ales în calitate de pre
ședinte al Republicii Moldova pe Vladimir Voronin.
19 aprilie
Vasile Tarlev a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii Mol
dova, pe care a deținut-o în perioadele 19 aprilie 2001 – 24 martie 2005; 24 martie
2005  – 19 aprilie 2005 (prim-ministru ad-interim); 20 aprilie 2005 – 20 martie
2008; 20 martie 2008 – 31 martie 2008 (prim-ministru ad-interim).
28 iunie
Republica Moldova a aderat la Pactul de Stabilitate pentru Europa de SudEst (PSESE).
21 august
A fost creat Serviciul de Stat Migrațiune.
28 august
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă comemorativă
consacrată celei de-a 10-a aniversări de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. Moneda este turnată din argint şi are valoarea nominală de 100  lei.
Diametrul monedei este de 37 mm, greutatea – 31,1 grame, tirajul – 1000 de
exemplare.
8 noiembrie
Republica Moldova a ratificat Carta socială europeană.
19 noiembrie
A fost semnat Acordul de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova
și Federația Rusă.
51

Demir DRAGNEV, Constantin MANOLACHE, Ion Valer XENOFONTOV

27 decembrie
A avut loc reorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Au fost lichidate cele 10 județe și s-au instituit în partea dreaptă a Nistrului 32
de raioane; municipiile Chișinău, Bălți, Bender și Comrat; Unitatea Teritorială
Autonomă (UTA) Găgăuzia.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la serviciul diplomatic.
- 2002 5 martie
A fost fondată Asociația Presei Electronice (APEL).
19 aprilie
A fost instituită sărbătoarea „Ziua Naţională a Vinului”, în a doua dumi
nică a lunii octombrie.
24 aprilie
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Rezoluția 1280
privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova.
14 mai
Colegiul Militar „Alexandru cel Bun” a fost reorganizat în Institutul Militar al Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. În 2010, instituția a fost reorganizată în Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, unica instituție
militară de învățământ superior din Republica Moldova.
6 iunie
A fost instituit Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și
Corupției.
26 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Instituția
Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
27 decembrie
Prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii muzeelor
a fost definit patrimoniul muzeal al Republicii Moldova.
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- 2003 Mai–noiembrie
Republica Moldova a exercitat președinția semestrială a Consiliului de
Miniștri al Consiliului Europei.
25 mai
Au avut loc alegeri locale, la care au participat 9 partide/organizații socialpolitice.
17 noiembrie
Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației președintelui Federație
Ruse, a propus Chișinăului un Memorandum pentru soluționarea conflictului
transnistrean. Documentul era un proiect de Constituție federală a Republicii
Moldova. Raioanele din stânga Nistrului și UTA Găgăuzia urmau să obțină un
statut special, iar trupele rusești urmau să staționeze în stânga Nistrului încă 20
de ani. Au avut loc mai multe proteste ale societății și instituțiilor internaționale
referitoare la acest Memorandum. Președintele Republicii Moldova Vladimir
Voronin a refuzat să semneze acest document.

- 2004 17 martie
Republica Moldova a ratificat Convenția civilă privind corupția.
30 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul cu privire la știință și
inovare al Republicii Moldova. Prin acest document știința a fost proclamată
drept prioritate strategică națională.

- 2005 22 februarie
A fost semnat Planul Individual de Acțiuni Republica Moldova–Uniunea
Europeană.
Martie
A fost numit Reprezentantul Special al Uniunii Europene în Republica
Moldova.
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6 martie
Au avut loc alegeri parlamentare ordinare, la care au participat 9 partide și
mişcări social-politice, 2 blocuri electorale şi 12 candidaţi independenţi. Parlamentul Republicii Moldova a fost constituit din trei formaţiuni social-politice:
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (56 de mandate), Blocul electoral „Moldova Democrată” (34 de mandate) şi Partidul Popular Creştin Democrat (11 mandate). După formarea Parlamentului Republicii Moldova, Partidul
Democrat din Moldova a ieşit din componenţa Blocului electoral „Moldova
Democrată” şi a creat o fracţiune aparte.
24 martie
Marian Lupu a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
A deținut această funcție în perioadele 24 martie 2005 – 27 august 2009;
30  decembrie 2010 – 25 aprilie 2013.
24 martie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în unanimitate Declarația despre parteneriatul politic în scopul realizării obiectivului integrării europene.
Prin acest document s-a promovat treptat și ireversibil cursul strategic de integrare europeană a Republicii Moldova.
4 aprilie
Parlamentul Republicii Moldova, cu votul fracţiunilor Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Democrat din Moldova şi Partidului
Popular Creştin Democrat, l-a reales în calitate de președinte al Republicii Moldova pe Vladimir Voronin.
23 aprilie
Departamentul Trupelor de Grăniceri a fost reorganizat în Serviciul
Grăniceri al Republicii Moldova.
Mai–iunie
Guvernul Republicii Moldova a renunțat oficial la calitatea de fondator
al  ziarelor „Moldova Suverană” și „Независимая Молдова”.
2 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la prevederile
de bază ale statutul juridic special al localităților din stânga Nistrului. A fost
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prevăzută constituirea unității teritoriale autonome cu statut juridic special
Transnistria, „parte inalienabilă a Republicii Moldova”.
19 august
În Rezervația Științifică „Pădurea Domnească” au fost aduși trei zimbri (un
mascul și două femele) din două rezervații diferite din Polonia.
August
Colecția de aur (enoteca) a ÎS Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii
Mici”, estimată la 1,5 milioane de butelii de vin, a fost înregistrată în Cartea
Recordurilor „Guiness Book”, fiind considerată cea mai mare colecție de vinuri
din lume.
26 octombrie
A fost constituită Delegația Comisiei Europene în Republica Moldova. Primul ambasador a devenit Cesare de Montis (octombrie 2005 – noiembrie 2009).
30 noiembrie
A fost instituită Misiunea Uniunii Europene la frontiera moldo-europeană
(EUBAM).

- 2006 24 martie
Republica Moldova a devenit stat-parte al Convenţiei UNESCO privind
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial al umanităţii (semnată la Paris în
17 octombrie 2003).
4 mai
Republica Moldova a aderat la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est.
19 mai
La Bruxelles a fost semnat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului
(PAP) Republica Moldova – NATO.
Republica Moldova a ratificat Convenția europeană privind acțiunile împotriva traficului de ființe umane.
16 iunie
Guvernul Republicii Moldova a lansat oficial Planul Individual de Acțiuni
al Parteneriatului Republica Moldova – NATO.
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21 august
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă consacrată celei de-a 15-a aniversări de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.
Moneda este turnată din argint şi are valoarea nominală de 100 lei. Diametrul
monedei este de 37 mm, greutatea – 31,1 grame, tirajul – 500 de exemplare.
25 septembrie
A fost instituită Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din
Republica Moldova.
10 octombrie
Republica Moldova a semnat Carta de bună vecinătate, stabilitate și cooperare în Europa de Sud-Est.
26 octombrie
A fost dat în exploatare Portul Internațional Liber Giurgiulești, unicul port
din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime.
13 noiembrie
A fost fondat Centrul Antiterorist al Serviciului de Securitate și Informare.
28 decembrie
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea privind dezvoltarea regională, care prevedea că Republica Moldova va promova o politică de dezvoltare
planificată a regiunilor țării.

- 2007 5 aprilie
A fost adoptată Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.
23 aprilie
A fost înființată Universitatea Academiei de Științe a Moldovei ca instituție
de stat de învățământ superior.
25 aprilie
A fost inaugurat Centrul Comun de Vize pe lângă Ambasada Ungariei în
Republica Moldova.
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30 mai
A fost semnat Memorandumul privind cooperarea în procesul integrării
europene între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și 23 de organizații neguvernamentale, alianțe, rețele și foruri.
3 iunie
Au avut loc alegeri locale, la care a participat un număr record de partide  – 22.
7 iunie
În cadrul Congresului de Unificare a Mișcării Sindicaliste, Confederația
Sindicatelor din Republica Moldova și Confederația Sindicatelor Libere „Soli
daritatea” au fuzionat în Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.
Noua structură întrunea circa 720 mii de persoane.
17 iunie
A avut loc turul doi al alegerilor locale în 474 de localități din Republica
Moldova.

- 2008 1 ianuarie
În Republica Moldova au fost înregistrate peste 4 mii de asociații, fundații,
sindicate, institute, uniuni și alte organizații ale societății civile.
Numărul utilizatorilor de internet constituia circa 700 mii sau 18,5 utili
zatori la 100 de locuitori.
28 februarie
Republica Moldova a ratificat Convenția pentru protecția indivizilor în
ceea ce privește procesarea automată a datelor personale.
31 martie
Zinaida Greceanâi a fost numită în funcția de prim-ministru al Republicii
Moldova, pe care a deținut-o până în 17 septembrie 2009.
13 mai
Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului.
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22 mai
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Concepția securității naționale
a Republicii Moldova, care a înlocuit Concepția securității Republicii Moldova
din 1995.
1 iulie
ÎS „Poșta Moldovei” gestiona o rețea de 1 148 de oficii poștale, inclusiv
1 006 oficii teritoriale, prin 35 de filiale, prestând servicii poștale în 1 533 de
localități.
În Republica Moldova funcționau circa 4 500 de locații web.
Iulie–august
Republica Moldova a avut de suferit în urma inundaţiilor generate de fluviile Nistru şi Prut. În 22 de raioane din lunca fluviilor Nistru şi Prut, 7 851 de
persoane au fost evacuate, 1 183 de case și 8 473 ha de terenuri agricole au fost
inundate, inclusiv 4 890 ha de păşuni. S-au înecat peste 3 000 de animale. Pierderile financiare se cifrează la 120 mil. dolari.
30 octombrie
A fost inaugurat online canalul „Radio Moldova Muzical”.
27–28 noiembrie
La Chișinău a avut loc Summitul șefilor de guverne ale statelor membre ale
Inițiativei Central-Europene.
1 decembrie
Republica Moldova a ratificat Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate.

- 2009 5 aprilie
Au avut loc alegeri parlamentare. În cursa electorală s-au înscris 12 partide
politice. În realitate au participat mai multe partide politice, deoarece au făcut
liste comune.
7 aprilie
În Chișinău au avut loc proteste de masă, motivul invocat fiind fraudarea
alegerilor parlamentare. Pe parcursul acțiunilor de protest au fost devastate sediile Parlamentului și Președinției.
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20 mai, ora 05.34
Drapelul de Stat al Republicii Moldova (Tricolorul) a fost arborat pe muntele Chomolungma (Everest) de omul de afaceri și alpinistul Andrei Carpenco.
Republica Moldova a devenit astfel a 42-a țară care a arborat simbolul național
pe cel mai înalt vârf montan (cu o altitudine de 8848 m) de pe Pământ.
21 iulie
Comisia Națională de Heraldică a Republicii Moldova a stabilit nuanțele
tehnice și proporțiile la executarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
29 iulie
Au avut loc alegeri parlamentare anticipate, la care au participat 8 partide
politice. Spre deosebire de toate celelalte alegeri, care aveau loc de regulă duminica, acest scrutin s-a desfăşurat într-o zi de miercuri. Pragul electoral (5%) a
fost depășit de cinci formaţiuni politice: Partidul Comuniştilor din Republica
Moldova (48 de mandate), Partidul Liberal Democrat din Moldova (18 man
date), Partidul Liberal (15 mandate), Partidul Democrat din Moldova (13 mandate), Alianţa „Moldova Noastră” (7 mandate).
8 august
A avut loc constituirea Alianței pentru Integrare Europeană, majoritate
parlamentară cu 53 de mandate și patru partide politice (Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova, Alianţa
„Moldova Noastră”).
28 august
Mihai Ghimpu a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
A  deținut această funcție până în 29 decembrie 2010.
11 septembrie
În urma demisiei lui Vladimir Voronin din funcția de președinte al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a devenit președinte ad-interim al Republicii Moldova, funcție deținută
până în 29 decembrie 2010.
25 septembrie
Vladimir Filat a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, pe care a deținut-o până în 5 martie 2013.
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13 noiembrie
A fost semnat Acordul de mic trafic la frontiera moldo-română.
30 noiembrie
Pe baza Programului „Compact” al Corporației Provocările Mileniului a
Guvernului SUA, Republicii Moldova i s-a acordat asistență nerambursabilă în
valoare de 262 mil. dolari.
21 decembrie
Pentru prima dată în istoria relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, la Bruxelles a fost adoptată o declarație comună ce includea obiective
specifice de colaborare Republica Moldova – Uniunea Europeană.

- 2010 12 ianuarie
Au fost lansate negocieri privind Acordul de asociere Republica Moldova  –
Uniunea Europeană (în total 15 runde de negocieri).
Februarie–martie
A fost scoasă sârma ghimpată de la frontiera de stat a Republicii Moldova
cu România.
Februarie
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a devenit membru cu
drepturi depline al Confederației Internaționale a Sindicatelor, care întrunea
155 de țări și regiuni cu o populație de 175 mil. de oameni.
17 martie
Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline în cadrul
Comunității Energetice.
23 aprilie
Parlamentul Republicii Moldova a votat declararea zilei de 27 aprilie –
Ziua adoptării Tricolorului în Republica Moldova în anul 1990 – drept Zi a
Drapelului de Stat.
Mai
Republica Moldova a ocupat poziția trei în lume ca țară cu cea mai mare
viteză de acces la internet (cu viteza de 21,37 Mbps).
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15 iunie
A avut loc lansarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize.
18 august
A fost actualizat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului (PAP) Repu
blica Moldova – NATO.
5 septembrie
A avut loc referendumul privind modificarea Constituției Republicii
Moldova pentru schimbarea procedurii de alegere a președintelui Republicii
Moldova. Doar 30,29% din numărul total de alegători au participat la vot, din
33,33% din numărul de alegători necesar pentru valabilitatea plebiscitului.
16 septembrie
La Ministerul Justiției erau înregistrate 31 de partide și organizații socialpolitice.
28 noiembrie
Au avut loc alegeri parlamentare anticipate generate de nealegerea șefului
statului. La scrutin au participat 39 de concurenți. Au depășit pragul electoral patru partide politice: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (42
de mandate), Partidul Liberal Democrat din Moldova (32 mandate), Partidul
Democrat din Moldova (15 mandate), Partidul Liberal (12 mandate).
27 decembrie
A fost adoptată Strategia națională de management integrat al frontierei de
stat a Republicii Moldova, ceea ce a constituit un factor esențial pentru semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și liberalizarea regimului de
vize cu Uniunea Europeană.
28 decembrie
A fost convocat în prima ședință noul Parlament al Republicii Moldova.
Serviciul de Grăniceri a fost reorganizat în Poliția de Frontieră.
30 decembrie
A fost constituită Coaliția de centru-dreapta. Acordul de constituire a
Alianței pentru Integrare Europeană-2 a fost semnat de liderii Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Democrat din Moldova și Partidului
Liberal.
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30 decembrie
Marian Lupu a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova
(30 decembrie 2010 – 25 aprilie 2013) și președinte ad-interim al Republicii
Moldova (30 decembrie 2010 – 16 martie 2012).

- 2011 21 mai
Colecționarul Petru Costin, asistat de comunitatea științifică a Republicii
Moldova, a prezentat cea mai mare colecție de potcoave (în număr de 3 200)
datate din sec. XIV–XX, fapt pentru care a fost înscris în Cartea Recordurilor
„Guiness Book”.
5 iunie
Au avut loc alegeri generale locale, în urma cărora au fost aleși 898 de
primari, 1 120 de consilieri raionali și 10 630 de consilieri sătești/comunali/
orășenești.
19 iunie
A avut loc turul doi al alegerilor generale locale.
1 iulie
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă aniversară consacrată celor 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.
Moneda este turnată din argint şi are valoarea nominală de 100 lei. Diametrul
monedei este de 37 mm, greutatea – 31,1 grame, tirajul – 1000 de exemplare.
15 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia securității naționale a
Republicii Moldova.
11 octombrie
La Bruxelles a fost semnat Memorandumul de asociere a Republicii Moldova la cel de-al Șaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru
Cercetare și Dezvoltare Tehnologică (PC7). Republica Moldova a devenit astfel
prima țară din cadrul Parteneriatului Estic și a doua inclusă în cadrul Politicii
Europene de Vecinătate, care obține statutul de țară asociată la PC7. Țara noas62
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tră a obținut drepturi similare celor ale statelor membre ale Uniunii Europene,
devenind membru al Spațiului European de Cercetare.

- 2012 16 martie
Nicolae Timofti, în urma obținerii a 62 de voturi din partea Parlamentului
Republicii Moldova, devine cel de-al patrulea președinte ales al Republicii Moldova. În acest fel s-a depășit o îndelungată criză politică, generată de tergiver
sarea alegerii președintelui Republicii Moldova.
25 mai
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a fost re
format și denumit Centrul Național Anticorupție (CNA).
26 iunie
A fost semnat Acordul de Aderare a Republicii Moldova la spațiul aerian
comun.
11 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia națională de dezvol
tare „Moldova 2020”, care prevede 8 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei în Republica Moldova.
27 decembrie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la activitatea
poliţiei şi statutul poliţistului, prin care a fost instituit Inspectoratul General al
Poliţiei, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

- 2013 1 martie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la oamenii de
creație și la uniunile de creație.
25 aprilie
Marian Lupu a fost revocat din funcția de președinte al Parlamentului
Republicii Moldova.
63

Demir DRAGNEV, Constantin MANOLACHE, Ion Valer XENOFONTOV

30 mai
Fracțiunile parlamentare Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Democrat din Moldova și grupul Partidului Liberal Reformator au semnat
Acordul de constituire a Coaliției pentru Guvernare Pro-Europeană.
Igor Corman a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova,
funcție deținută până în 25 ianuarie 2015.
31 mai
Iurie Leancă a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, pe care a deținut-o până în 18 februarie 2015.
3 noiembrie
În Piața Marii Adunări Naționale a avut loc un miting pentru susținerea
cursului european al Republicii Moldova.
30 noiembrie
În cadrul Summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius a fost parafat
Acordul de asociere între Republica Moldova cu Uniunea Europeană.
Decembrie
La Baku, Azerbaidjan, în cadrul Comitetului Interguvernamental de Protejare a Patrimoniului Cultural Imaterial, a fost înscris în lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO obiceiul colindatului de ceată bărbătească în România
şi Republica Moldova.
5 decembrie
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a constatat că limba română
este limba de stat a Republicii Moldova.

- 2014 17 martie
Republica Moldova a semnat Acordul de asociere la Programul European
pentru Cercetare-Inovare „Orizont 2020”.
3 aprilie
Legea cu privire la avocații parlamentari este înlocuită cu Legea cu privire
la avocatul poporului (ombudsman).
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Aprilie
Uniunea Europeană a luat decizia finală cu privire la liberalizarea regi
mului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, care, de acum încolo, au
posibilitatea să călătorească fără vize în statele Uniunii Europene.
26 iunie
Consiliul Uniunii Europene a adoptat Agenda de asociere Uniunea
Europeană – Republica Moldova.
27 iunie
A fost semnat Acordul de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, incluzând Acordul de Liber Schimb, care a înlocuit Acordul de Parte
neriat și Cooperare, a cărui valabilitate a expirat la 1 iulie 2008.
2 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul de asociere cu Uniunea
Europeană, cu votul a 59 de deputați.
3 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea ordinară privind modificarea și completarea anexei Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”
(adoptată în 2012).
27 august
A fost lansat gazoductul Iași–Ungheni.
13 noiembrie
La ședința plenară a Parlamentului European a fost ratificat Acordul de
asociere cu Republica Moldova. Din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au ratificat Acordul de asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană
13 parlamente naționale și, în prima lectură, Bundestagul german.
30 noiembrie
Au avut loc alegeri parlamentare. La scrutin au participat 26 de concurenți
electorali, în final rămânând doar 24. La alegeri au participat 1,6 milioane de
oameni sau 55,57% din numărul cetățenilor cu drept de vot. În Parlamentul
Republicii Moldova au acces cinci partide: Partidul Socialiştilor din Republica
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Moldova (25 de mandate), Partidul Liberal Democrat din Moldova (20 de
mandate), Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (20 de mandate), Partidul Democrat din Moldova (19 mandate), Partidul Liberal (13 mandate) și un
deputat neafiliat.
29 decembrie
A avut loc ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova.

- 2015 26 ianuarie
Andrian Candu a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
18 februarie
Chiril Gaburici a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii
Moldova, pe care a deținut-o până în 22 iunie 2015.
14 iunie
Au fost organizate alegeri locale generale ordinare, în urma cărora au fost
aleși 889 de primari, 1 116 consilieri raionali și 10 564 de consilieri sătești/
comunali/orășenești.
22 iunie
Natalia Gherman a fost numită în funcția de prim-ministru ad-interim
al  Republicii Moldova, pe care a deținut-o până în 30 iulie 2015.
28 iunie
Au fost organizate alegeri locale generale ordinare în turul doi.
30 iulie
Valeriu Streleț a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii
Moldova, pe care a deținut-o până în 30 octombrie 2015.
30 octombrie
Gheorghe Brega a fost numit în funcția de prim-ministru ad-interim al
Republicii Moldova, pe care a deținut-o până în 19 ianuarie 2016.
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- 2016 20 ianuarie
Pavel Filip a fost numit în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
11 februarie
A fost lansată „Cartea Roșie a Republicii Moldova”, ediția a treia. În lucrare
au fost incluse 208 specii de plante și fungi și 219 specii de animale, dintre acestea 171 habitează în păduri.
4 martie
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis ca următorul pre
ședinte al Republicii Moldova să fie ales pe bază de vot universal, egal, direct,
secret și liber exprimat.
18 mai
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul național de acțiuni
consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii
Moldova – „Moldova-25”.
26 iunie
A fost instituită sărbătoarea națională Ziua Portului Popular, care se va
organiza anual în Republica Moldova, în ultima zi a lunii iunie.
1 iulie
A intrat în vigoare Acordul de asociere între Republica Moldova, pe de
o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie
2014. Acest eveniment semnifică finalizarea procedurii de ratificare a Acordului de către părţile semnatare şi aplicarea în integralitate a tuturor prevederilor
acestuia.
15 august
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă aniversară consacrată celor 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.
Moneda este turnată din argint şi are valoarea nominală de 100 lei. Diametrul
monedei este de 37 mm, greutatea – 31,1 grame, tirajul – 300 de exemplare.
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27 august
Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” a emis seria de mărci poștale
„25  de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova”, machetă:
Vitaliu Pogolșa.
30 octombrie
Au fost programate alegeri ale șefului statului.
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ANEXE

CONDUCEREA REPUBLICII MOLDOVA (1990–2016)
Președinții Republicii Moldova
SNEGUR, Mircea: 3 septembrie 1990 – 23 mai 1991 (președinte al Republicii Sovietice Socialiste Moldova); 23 mai 1991 – 8 decembrie 1991; 8 decembrie 1991 – 1 decembrie 1996
LUCINSCHI, Petru: 1 decembrie 1996 – 4 aprilie 2001
VORONIN, Vladimir: 4 aprilie 2001 – 4 aprilie 2005; 4 aprilie 2005 –
11  septembrie 2009
GHIMPU, Mihai: 11 septembrie 2009 – 30 decembrie 2010 (președinte
ad-interim)
LUPU, Marian: 30 decembrie 2010 – 16 martie 2011 (președinte ad-interim)
TIMOFTI, Nicolae: 16 martie 2011 – prezent
Președinții Parlamentului Republicii Moldova
MOȘANU, Alexandru: 23 mai 1991 – 2 februarie 1993
PUȘCAȘ, Victor: 2 februarie 1993 – 4 februarie 1993 (președinte ad-interim)
LUCINSCHI, Petru: 4 februarie 1993 – 27 februarie 1994; 27 februarie
1994 – 29 martie 1994 (președinte ad-interim); 29 martie 1994 – 9 ianuarie 1997
MOȚPAN, Dumitru: 9 ianuarie 1997 – 5 martie 1997 (președinte adinterim); 5 martie 1997 – 22 martie 1998; 22 martie 1998 – 23 aprilie 1998
(președinte ad-interim)
DIACOV, Dumitru: 23 aprilie 1998 – 25 februarie 2001; 25 februarie 2001  –
20 martie 2001 (președinte ad-interim)
OSTAPCIUC, Eugenia: 20 martie 2001 – 6 martie 2005; 6 martie 2005 –
24 martie 2005 (președinte ad-interim)
LUPU, Marian: 24 martie 2005 – 27 august 2009; 30 decembrie 2010 –
25 aprilie 2013
CORMAN, Igor: 30 mai 2013 – 25 ianuarie 2015
CANDU, Andrian: 26 ianuarie 2015 – prezent
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Prim-miniștrii Republicii Moldova
DRUC, Mircea: 25 mai 1990 – 5 iunie 1990 (prim-ministru al Sovietului de
Miniștri a RSS Moldovenești); 5 iunie 1990 – 22 mai 1991 (prim-ministru al RSS
Moldova); 22 mai 1991 – 23 mai 1991 (prim-ministru ad-interim al Republicii
Moldova); 23 mai 1991 – 28 mai 1991 (prim-ministru al Republicii Moldova)
MURAVSCHI, Valeriu: 28 mai 1991 –30 iunie 1992
SANGHELI, Andrei: 1 iulie 1992 – 31 martie 1994; 31 martie 1994 – 29 iulie
1994; 29 iulie 1994 – 16 ianuarie 1997
CIUBUC, Ion: 25 ianuarie 1997 – 30 aprilie 1998; 30 aprilie 1998 – 21 mai
1998 (prim-ministru ad-interim); 21 mai 1998 – 3 februarie 1999; 3 februarie
1999 – 12 martie1997 (prim-ministru ad-interim)
STURZA, Ion: 12 martie 1999 – 9 noiembrie 1999; 9 noiembrie 1999 –
21  decembrie 1999 (prim-ministru ad-interim)
BRAGHIȘ, Dumitru: 21 decembrie 1999 – 20 martie 2001; 20 martie
2001  – 19 aprilie 2001 (prim-ministru ad-interim)
TARLEV, Vasile: 19 aprilie 2001 – 24 martie 2005; 24 martie 2005 –
19  aprilie 2005 (prim-ministru ad-interim); 20 aprilie 2005 – 20 martie 2008;
20 martie 2008 – 31 martie 2008 (prim-ministru ad-interim)
GRECEANÂI, Zinaida: 31 martie 2008 – 14 septembrie 2009
PÂRLOG, Vitalie: 14 septembrie 2009 – 25 septembrie 2009 (prim-ministru ad-interim)
FILAT, Vladimir: 25 septembrie 2009 – 5 martie 2013
LEANCĂ, Iurie: 31 mai 2013 – 18 februarie 2015
GABURICI, Chiril: 18 februarie 2015 – 22iunie 2015
GHERMAN, Natalia: 22 iunie 2015 – 30 iulie 2015 (prim-ministru
ad-interim)
STRELEȚ, Valeriu: 30 iulie 2015 – 30 octombrie 2015
BREGA, Gheorghe: 30 octombrie 2015 – 19 ianuarie 2016 (prim-ministru
ad-interim)
FILIP, Pavel: 20 ianuarie 2016 – prezent
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Moneda jubiliară „25 de ani de la proclamarea independenței
Republicii Moldova”

Data emisiunii: 15 august 2016. Valoarea nominală – 100 lei.
Diametrul monedei – 37 mm, greutatea – 31,1 grame, argint.
Avers:
în plan central – Stema Republicii Moldova; în partea de sus – anul emisiunii „2011”; în partea de jos – inscripţia „100 LEI”; urmând circumferinţa
monedei – cu majuscule, este gravată inscripţia „REPUBLICA MOLDOVA”.
Revers:
în plan central – inscripția „25 ANI” și imaginea Declarației de inde
pendență a Republicii Moldova; în partea stângă – monumentul lui Ștefan cel
Mare și Sfânt; în partea de sus urmând circumferința monedei, cu majuscule,
este gravată inscripţia „PROCLAMARAEA INDEPENDENȚEI REPUBLICII
MOLDOVA”.
Sursă: Banca Națională a Moldovei.

Seria de mărci poștale „25 de ani de la proclamarea independenței
Republicii Moldova”
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Data emisiunii: 27 august 2016. Formatul coliţei: 110,00 × 69,00 mm.
Formatul mărcii 27,50 × 46,00 mm.
Emisă: Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”. Machetă: Vitaliu Pogolşa.
Seria include o coliţă cu trei mărci poştale şi este emisă cu ocazia aniver
sării a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. În ansamblu, cele trei mărci poştale alcătuiesc Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Pe marcă poştală cu valoarea nominală de 1,75 L este imprimată prima
strofă din Imnul de Stat al RM, iar pe marca poştală cu valoarea nominală de
5,75 L – un fragment din Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova.
Pe cea de-a treia marcă poştală cu valoarea nominală de 11 L este reprezentată
Stema de Stat a Republicii Moldova.
Sursă: Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”.
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II.
ȘTIINȚA – 70 de ani de la CREAREA
PRIMELOR INSTITUȚII ACADEMICE
DE CERCETARE și 55 de ani de la
FONDAREA ACADEMIEI
DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

Demir DRAGNEV, Constantin MANOLACHE, Ion Valer XENOFONTOV

II.1. Premisele istorice și înființarea primelor instituții
academice de cercetare în spațiul actual
al Republicii Moldova
Ştiinţa constituie un factor substanțial în evoluția societăţii, nivelul cercetărilor științifice care reflectă, într-un fel, gradul de dezvoltare socioeconomică și culturală a statului, substratul istoric reprezentând, de fapt, o premisă
esențială în apariția, consolidarea și dezvoltarea ei în etapa actuală.
Referințe la cunoștințele științifice acumulate în Țara Moldovei în sec. XV–
XVII găsim în diverse surse istorice, mai ales în operele cronicarilor, călugărilor
cărturari și înalților clerici din acele timpuri. O parte din operele apărute în
această perioadă se păstrează în arhivele şi bibliotecile de prestigiu din România, Grecia (Sfântul Munte Athos), Anglia, Rusia, SUA etc. Unul dintre iluștrii
exponenți ai culturii și gândirii științifice de la intersecția secolelor XVII–
XVIII este savantul enciclopedist Dimitrie Cantemir (1673–1723), membru al
Academiei din Berlin (Societatea Branderburgică a Științelor, 1714), care s-a
evidențiat ca un cărturar polivalent, având cunoștințe în diferite domenii.
Formele moderne de organizare a științei și culturii se răspândesc și în
Moldova, unde în anul 1707 este fondată Academia Domnească de la Iași (definitivată în 1714), în care, alături de predarea gramaticii, retoricii, poeticii, logicii etc., profesorii invitați de peste hotare desfășurau o vastă activitate științifică
în domeniul matematicii, geografiei etc. La sfârșitul sec. XVIII – începutul
sec. XIX, înalți clerici și demnitari de stat – Antiohie Hotineanul, Iacob Stamati, logofătul Dimitrie Sturza ș.a. propagă idei iluministe, axându-se pe valori
naționale. O deosebită importanță pentru formarea conștiinței naționale a românilor, inclusiv din Moldova, au avut operele reprezentanților Școlii Ardelene
(S. Micu, Gh. Șincai, P. Maior ș.a.), care au demonstrat latinitatea și continuitatea populației băștinașe din spațiul carpato-danubian.
În prima jumătate a sec. XIX, în Principatul Moldovei și în Țara Românească, grație deschiderii către Occident, s-a accelerat procesul de constituire a comunității științifice. În Principatul Moldovei, concomitent cu afirmarea instituțiilor de învățământ superior, în primul rând a Academiei Mihăilene
(fondate de Gh. Asachi în 1835), apoi a Universității din Iași (1860), se fon74
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dează cadrul organizatoric și instituțional
al științei. La Iași au fost create „Arhivele”
(1832), Societatea de Medici și Naturaliști
(1833), Societatea Literară (1842), Societatea
Literară și Științifică „Junimea” (1863–1864)
etc.
După Unirea Moldovei și Țării Românești,
la 1 aprilie 1866, prin crearea Societății Literare Române, au fost puse bazele fondării
Academiei Române, proces definitivat la D. Cantemir, domn al Țării Moldovei.
26  martie 1879. În Academia Română, prin După o stampă de epocă
membrii săi fondatori, erau reprezentate toate
provinciile locuite de români. Membri fondatori ai Academiei Române, repre
zentanți din Basarabia (aflată în componența Imperiului Rus) au fost Alexandru
Hâjdău (1811–1872), Ioan Străjescu (1833–1873) și Constantin (Costache)
Stamati (1786–1869), înlocuit ulterior de Ștefan Gonata (1838–1896).
În Basarabia anilor 1812–1917, știinţa s-a dezvoltat în contextul cercetărilor
din Rusia, fiind izolată de procesele științifice din Principatul Moldovei, și apoi
din România. Ponderea reprezentanților populației autohtone în potențialul
științific al regiunii era redus. În pofida acestui fapt, aici au văzut lumina tiparului o serie de lucrări din domeniul istoriei, geografiei, statisticii, naturii
etc., elaborate în cadrul științific al Imperiului Rus. Au fost înființate o serie
de instituții de educație și cercetare: Seminarul Teologic din Chişinău (1813),
Şcoala de Pomicultură din Chişinău (1842), reorganizată ulterior în Şcoala de
Viticultură şi Vinificaţie (1890), Muzeul Antichităţii Pontului Scitic (1880), Observatorul Meteorologic din Chişinău (1886), Muzeul Ţinutului Natal (1889),
Observatorul Astronomic din Dubăsarii Vechi (1908). Au fost fondate primele
asociaţii ştiinţifice: Comisia Gubernială a Arhivelor din Basarabia, subordonată
Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe din Rusia (1898), Societatea
Arheologică Istorico-Bisericească din Basarabia (1904), Societatea Naturaliştilor şi Amatorilor de Ştiinţe Naturale din Basarabia (1904).
Pe parcursul a 150 de ani, circa 70 de personalități din Basarabia, RSS
Moldovenească și Republica Moldova au devenit membri ai diferitor academii
străine: din Rusia (apoi URSS), România, Ucraina, Cehia. Din spațiul actual
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al  Republicii Moldova, 25 de savanți au fost aleși membri ai Academiei Imperiale (perioada țaristă) sau ai Academiei de Științe din URSS. Din 1866 și până
în prezent, 38 de basarabeni au fost aleși membri ai înaltului for științific din
aceste țări, inclusiv 12 membri titulari, 12 membri corespondenți și 14 membri
de onoare.
După integrarea Basarabiei (1918) în cadrul României, la Chişinău s-au
deschis Facultăţile de Teologie (1927) şi de Agronomie (1933) ale Universităţii
din Iaşi, Institutul Social Român din Basarabia (inaugurat în 1934, la Chişinău,
şi reorganizat, în 1939, în Institutul de Cercetări Sociale al României – Regionala Chişinău), filiale ale unor societăți și comisii științifico-culturale din întreaga
Românie.
În 1926, în RASS Moldovenească a fost creat Comitetul ştiinţific moldovenesc pe lângă Comisariatul Norodnic al Învățământului, cu secţiile de lingvistică, literatură, istorie, etnografie, economie, studiul artelor, o bibliotecă ştiinţifică şi o secţie de doctorat. În baza acestui comitet a fost organizat Institutul
Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Istoriei, Economiei, Limbii
şi Literaturii pe lângă Sovietul Comisarilor Poporului (1939). În 1940, acest
institut, alături de alte instituții de cercetări științifice și învățământ superior,
a fost transferat de la Tiraspol la Chișinău. Scopul principal al fondării acestor
instituții a fost „demonstrarea” existenței a două limbi separate, a două popoare
est-romanice: moldovenesc și român; „justificarea” anexării Basarabiei la URSS.
În 1941, pe parcursul operațiilor militare de pe frontul germano-sovietic,
Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Istoriei, Economiei,
Limbii şi Literaturii a fost evacuat în or. Buguruslan, regiunea Orenburg, iar în
octombrie 1944 a revenit la Chişinău.
La 12 iunie 1946, în baza deciziei Consiliului Comisarilor Poporului al
URSS din 11 martie 1946, Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești și Biroului Comitetului Central al PC (b) al Moldovei, a fost înfiinţată Baza Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS. Data de
12  iunie 1946 este considerată drept ziua instituționalizării primelor structuri
academice din RSS Moldovenească. Direcțiile principale de cercetare, structura
și administrația au fost coordonate cu Prezidiul AȘ al URSS. Director al noii
instituţii a fost numit acad. Veaceslav P. Volghin (11.06.1879, s. Amoni, județul
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Rîlsk, gubernia Kursk – 03.07.1962, Moscova), vicepreşedinte al AŞ a URSS
(1942–1953), coordonatorul bazelor şi filialelor AŞ a URSS. În perioada decembrie 1946 – mai 1947, în funcţia de director adjunct a fost numit geograful
Macari Radul (04.09.1910, s. Martonoșa, raionul Novo-Mirgorodsk, regiunea
Kirovograd, RSS Ucraineană – 02.05.1971, Chişinău), înlocuit, în septembrie
1947, de istoricul Iachim Grosul (8/21.09.1912, s. Caragaş, azi raionul Slobozia  – 28.09.1976, Chişinău).
În componența Bazei a fost inclus Institutul de Istorie, Limbă și Literatură,
sectoarele de economie, geologie, botanică, viticultură și pomicultură, de pedologie și zoologie, de energetică, economie și geografie. Activitatea Bazei era
monitorizată de comisii speciale ale AȘ a URSS și ale Comitetului Central al
PC  (b) al Moldovei.
În 1947 s-a editat prima publicație științifică anuală a Bazei – „Însemnări
științifice”. Primii autori au fost membrul corespondent al Academiei de Științe
a Uniunii Sovietice A. D. Udalțov, doctorul (candidatul) în științe istorice
Iachim Grosul, prof. M. V. Serghievschi și Nicolae Corlăteanu.
La 7 septembrie 1949, în urma unor acțiuni de organizare a bazelor AȘ a
URSS, Consiliul de Miniștri al URSS a modificat statutul Bazei Moldovenești,
aceasta fiind transformată în Filiala Moldovenească a AȘ a URSS. Până în 1954,
președinte al Prezidiului Filialei Moldovenești a fost numit membrul corespondent al AȘ a URSS P. Baranov, substituit apoi în această funcție de I. Grosul.
În anii 1950–1960 s-au format structuri instituționale noi: Institutul de
Pomicultură, Viticultură și Vinificație, Grădina Botanică (1950), Institutul de
Pedologie, Agrochimie și Ameliorare (1953), Institutul de Biologie, Institutul
de Geologie și Materiale de Construcții (1957), ultimul reorganizat în Institutul
de Geologie și Materiale Utile (1958); Institutul de Istorie, Limbă și Literatură
a fost divizat în Institutul de Istorie și Institutul de Limbă şi Literatură (1958).
În 1959 a fost organizat Institutul de Chimie, Secția de Fizică a Corpului Solid,
în 1960 – Institutul de Economie, Institutul de Zoologie și Secția de Genetică a
Plantelor. În domeniul științelor reale și exacte s-a pus accentul pe dezvoltarea
noilor direcții științifice (chimia moleculară, biochimia, fizica corpului solid,
semiconductoarele și aplicarea lor tehnică, chimia substanțelor naturale și bio
logic active, biofizica și radiobiologia, genetica și fiziologia plantelor, animalelor
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Sediul Bazei Ştiinţifice Moldoveneşti a AŞ a URSS.
Conferinţa ştiinţifică a pedologilor, 1957.
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe
a Moldovei

și a omului). Sectoarele academic, universitar și de ramură se consolidau concomitent, conturând un ansamblu de cercetări științifice de nivel republican unic.
Întemeiate de forurile diriguitoare ale URSS, care au inclus activitățile
științifice din republică în componența celui unional, urmărind scopuri ideologice și propagandistice, instituțiile de cercetare din RSSM au fost nevoite să
răspundă cerințelor economiei și culturii republicii, fiind însă tutelate în continuare de către conducerea de partid. Astfel, primele instituții de cercetare din
RSSM au servit drept bază solidă pentru crearea și activitatea Academiei de
Științe a Moldovei.
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II.2. Fondarea și evoluția Academiei de Științe
a RSS Moldovenești
În a doua jumătate a anilor 1950, RSS Mol
dovenească era unica republică din URSS, cu
excepția RSFS Ruse, care nu dispunea de o
organizaţie științifică proprie de genul academiei de știinţe.
Sesiunea de creare a Academiei de Ştiinţe a RSS Moldovenești a avut loc la 2 august
1961, ziua consemnării a 21 de ani de la formarea RSS Moldovenești. Considerată „un
act de o importanță substanțială pentru stat”,
ședința festivă a fost organizată începând cu
ora 10:00 la Teatrul Academic „A.S. Pușkin”
(în prezent, Teatrul Național „Mihai Eminescu”). Tot atunci au fost desemnaţi și primii academicieni și membri corespondenți
ai Academiei. Primii membri titulari și
corespondenți ai AŞ a RSS Moldovenești au
fost numiți prin Hotărârea Consiliului de
Miniștri al RSS Moldovenești de la 1 august,
fără indicarea specialităților. Academicienii
desemnaţi au fost: chimistul Anton Ablov,
matematicianul Vladimir Andrunachievici,
economistul Vasili Cervinski, istoricul Iachim
Grosul, agronomul Prokofi Dvornikov, inginerul Boris Lazarenko, chimistul Gheorghi
Lazurievski, poetul, dramaturgul, publicistul,
traducătorul Andrei Lupan, biologul Iakov
Prinţ, biologul Aleksei Spassky, lingvistul şi
istoricul literar Iosif Varticean. În calitate de
membri corespondenţi au fost desemnați
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Hotărârea Comitetului Central al
Partidului Comunist al Moldovei,
Prezidiului Sovietului Suprem al
Republicii Sovietice Socialiste Moldo
venești și Sovietului Miniștrilor al
Uniunii Sovietice „Cu privire la crearea
Academiei de Științe a Moldovei” din
29.11.1960.
Muzeul Științei al Academiei de Științe
a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică:
00043, 00044
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Prima sesiune științifică a AȘ a RSS Moldovenești. La tribună acad. Iachim Grosul, 2 august 1961.
Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00042
Blocul administrativ al Academiei de Științe a RSS Moldovenești, 1961.
Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond foto. Cota arhivistică: 1-3755

inginerul Gheorghi Cealâi, lingvistul Nicolae Corlăteanu, agronomul Ion Dicusar,
biologul Lazar Dorohov, economistul Nikolai Frolov, biologul Mihail Iaroşenko,
agronomul Anatoli Kovarski, chimistul Iuri Lealikov, biologul Constantin
Moraru, inginerul Iuri Petrov, geograful Makari Radul, istoricul şi filologul
Eugeniu Russev, oenologul Petru Ungureanu.
Primul preşedinte al Academiei de Ştiințe a RSS Moldovenești (1961–1976)
a fost I. Grosul, academician al AŞM, doctor habilitat în istorie, fiind urmat
de Al. Jucenco, academician al AŞM, doctor habilitat în biologie (în perioada
1977–1989), apoi de A. Andrieş, academician al AŞM, doctor habilitat în ştiințe
fizice şi matematice (în perioada 1989–2004), şi de Gh. Duca, academician al
AŞM, doctor habilitat în chimie (din 2004 până în prezent).
În anii 1961–1990 s-au produs reorganizări fundamentale în structura instituţională a Academiei de Ştiințe a RSS Moldovenești, condiţionate de tendinţele dezvoltării ştiinței mondiale şi a ştiinței din URSS.
Activitatea ştiinţifică din RSS Moldovenească, inclusiv din AŞ a RSS Moldo
venești, era în continuare parte componentă a ştiinței din URSS, fiind patronată
de Academia de Ştiinţe a URSS, dirijată de conducerea Partidului Comunist şi
de organele de stat de la Moscova şi Chişinău, care se implicau direct în activitatea institutelor, impuneau concepţii ideologice totalitare, îndeosebi în domeniul
ştiinţelor socio-umaniste. Planurile instituţiilor ştiinţifice din RSSM erau coordonate de Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică al URSS.
80

ȘTIINȚA – 70 de ani DE LA CREAREA PRIMELOR INSTITUȚII ACADEMICE

Preşedinţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
acad. I. Grosul (1961–1976), acad. A. Jucenco (1977–1989), acad. A. Andrieş (1989–2004),
acad. Gh. Duca (din 2004)
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe
a Moldovei

Datorită efortului colectivelor științifice din această perioadă, în mai multe
domenii ale științei au fost realizate prestigioase cercetări teoretice și aplicative. Au fost create școli științifice, recunoscute în țară și peste hotare. Rezultate
științifice notorii în domeniul științelor fizico-matematice au fost obținute în
elaborarea aparatelor și materialelor semiconductoare noi, tehnologiilor pentru
prelucrarea electrică și prin scântei electrice a materialelor etc. În domeniul

Chimistul, poetul, traducătorul Ion Vatamanu,
șeful Laboratorului metodelor electrochimice al
Institutului de Chimie a RSS Moldovenești, 1979.
Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond foto.
Cota arhivistică: 1 33359

← Cercetări științifice în Stația Seismică de pe lângă
Academia de Științe a RSS Moldovenești, 1979.
Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond foto.
Cota arhivistică: 1 20388
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științelor reale au fost obținute substanțe biologice active, preparate microbiologice, culturi agricole noi, elaborate metode și mijloace de combatere a bolilor
plantelor etc. În domeniul științelor socioumanistice și artelor, alături de lucrări
de ideologizare, scrise la comandă, au fost obținute și importante rezultate pozitive. Au fost efectuate săpături arheologice sistematice, editate (deși selectiv)
valoroase documente istorice, operele unor clasici ai literaturii române, cercetate
fenomene literare și probleme lingvistice, elaborate studii în diverse domenii
artistice etc.

82

ȘTIINȚA – 70 de ani DE LA CREAREA PRIMELOR INSTITUȚII ACADEMICE

II.3. Academia de Științe a Moldovei
în perioada recentă
După proclamarea independenţei Republicii Moldova la 27 august 1991,
evoluţia şi reforma ştiinței s-au produs în condiţiile unei crize social-economice
acute şi într-o situaţie politică extrem de tensionată. Pe parcursul perioadei
1991–1998, dezvoltarea sistemului instituţional al Academiei de Ştiințe a
Moldovei (AȘM) este dominată de politica de restructurare administrativorganizatorică şi descentralizare a instituţiilor de cercetare. În baza structurilor
existente au fost organizate unele instituţii noi, iar altele – comasate, au fost
revăzute şi precizate direcţiile de cercetare ale instituţiilor ştiinţifice, s-a stipulat
că cercetările se vor efectua în condiţiile depolitizării şi umanizării în toate
domeniile ştiințifice, îndeosebi cele care au drept obiectiv dezvoltarea socială şi
spirituală a societății. Drept urmare, științele umanistice revin în albia firească
a tradiției științifice naționale. În aria acestei activităţi se înscrie Hotărârea
Prezidiului AŞM din 9 septembrie 1994, prin care s-a susţinut opinia ştiinţifică
argumentată a specialiştilor filologi din ţară şi de peste hotare, potrivit căreia
denumirea corectă a limbii de stat (oficială) a Republica Moldova este limba
română, iar Declaraţia Adunării Generale anuale din 28 februarie 1995 a
confirmat hotărârea respectivă.
Potrivit Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.
259-XV din 15 iulie 2004, ştiinţa a fost proclamată drept prioritate strategică
naţională. Competenţele Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică din cadrul Guvernului Republicii Moldova (2000–2004), începând
cu 1 decembrie 2004, au trecut la AŞM, care a continuat finanţarea cercetărilor
ştiinţifice pe bază de concurs în cadrul a nouă direcţii prioritare. Domeniul
cercetării a fost consolidat în jurul infrastructurii Academiei de Științe a
Moldovei. Scopul preconizat era revigorarea sistemului național de cercetaredezvoltare și reorganizarea Academiei de Științe a Moldovei.
Începând cu anul 2005, s-a modificat substanţial organizarea cercetărilor
ştiinţifice. În gestionarea lucrărilor ştiinţifice şi de inovare s-au introdus noi
forme de organizare a executării cercetărilor ştiinţifice – programe de stat în
care se îmbină cercetările fundamentale cu cele aplicate şi tehnologice, axate
pe obţinerea unor rezultate ştiinţifice cu destinaţie practică, antrenând în acest
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proces AŞM, universităţile, instituţiile de ramură, sectorul privat. Proiectele de
cercetare sunt selectate şi finanţate prin concurs, evaluarea lor ştiinţifică fiind
asigurată prin participarea experţilor din ţară şi de peste hotare. De exemplu,
în 2015 au fost finanțate 24 de proiecte din cadrul a cinci programe de stat, cu
un volum total de 3,4 mil. lei; au fost finanțate 13 proiecte de inovare și transfer
tehnologic, cu un volum de finanțare de 6,0 mil. lei din bugetul de stat și 6,9 mil.
lei din surse private. Tot în anul 2015, numărul proiectelor finanțate din surse
externe în instituțiile din cadrul AȘM s-au majorat cu 16,7% față de anul 2014,
constituind 49 de proiecte.
Potrivit Hotărârii nr. 150 a Parlamentului Republicii Moldova din 14  iunie
2013, au fost aprobate următoarele direcții strategice ale activităţii din sfera
ştiinţei şi inovării pentru anii 2013–2020: materiale, tehnologii și produse
inovative; eficiența energetică și valorificarea resurselor de energie; sănătate și
biomedicină; biotehnologie; patrimoniu național și dezvoltare a societății.
Pe parcursul anului 2015, în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării au
văzut lumina tiparului 8 226 de publicaţii, inclusiv 121 de monografii, 321
de manuale, dicționare, lucrări didactice și metodice, 1 295 articole în reviste
recenzate naţionale, dintre care 14 – în reviste de categoria „A”, 610 de articole
în reviste recenzate internaţionale, 4 162 de teze ale rapoartelor şi comunicărilor
la manifestări ştiinţifice internaţionale, 174 de publicații electronice etc.; au fost
organizate 278 de manifestări ştiinţifice, dintre care 121 – internaţionale, au fost
obţinute 143 brevete de invenţie şi executate 13 proiecte de transfer tehnologic.
În Republica Moldova se editează 71 de reviste ştiinţifice, inclusiv în
limbi de circulaţie internaţională: „Chemistry Journal of Moldova”, „Computer
Science Journal of Moldova”, „Moldavian Journal of the Physical Sciences”,
„Quasigroups and Related Systems”, „Электронная обработка материалов”
(„Surface Engineering and Applied Electrochemistry”) ş.a. În categoria „A”
sunt incluse 5 reviste, în categoria „B+” – 1; în categoria „B” – 31; în categoria
„C” – 34 de reviste.
AȘM participă activ și la dezvoltarea economiei ţării. În comun cu
ministerele de resort, au fost elaborate Strategia de dezvoltare a industriei
pentru perioada de până în anul 2015; Strategia dezvoltării durabile a sectorului
agroalimentar până în anul 2020; Programul naţional de utilizare a resurselor
energetice regenerabile. Au fost create Parcul ştiinţifico-tehnologic „Academica”
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Academia de Științe a Moldovei, 7 iunie 2016.
O conferință științifică la Academia de Științe a Moldovei, 16 iunie 2016.
Foto: Ion Valer Xenofontov

şi Incubatorul de inovare „Inovatorul” etc. Comunitatea ştiinţifică, în calitate de
consultant ştiinţific al autorităţilor publice, participă la argumentarea deciziilor
Guvernului şi ministerelor privind problemele de importanţă majoră ale aces
tora, la elaborarea şi avizarea actelor normative.
În prezent, Academia de Ştiinţe a Moldovei cuprinde 19 organizaţii de
cercetări ştiinţifice – membri instituţionali: Biblioteca Ştiinţifică Centrală
„A.  Lupan” (Institut), Grădina Botanică (Institut), Institutul de Cercetări Juridice
şi Politice, Institutul de Istorie, Institutul de Chimie, Institutul de Ecologie şi
Geografie (cu subordonare şi Ministerului Mediului), Institutul de Energetică,
Institutul de Filologie, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Fiziologie
şi Sanocreatologie, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
Institutul de Geologie şi Seismologie, Institutul de Inginerie Electronică şi
Nanotehnologii „D. Ghiţu”, Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul
de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Zoologie, Institutul Naţional
de Cercetări Economice (cu subordonare şi Ministerului Economiei), Institutul
Patrimoniului Cultural, Universitatea AŞM, 29 de organizaţii membre de profil,
cu subordonare dublă (AȘM și Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare, Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii) şi trei
organizaţii membre afiliate, în care activează 3 222 de cercetători ştiinţifici,
inclusiv 441 dr. hab., 1 429 dr. în şt. şi 883 cercetători cu vârsta de până la 35 de
ani (datele din 1 ianuarie 2016). AŞM întruneşte 83 de membri corespondenţi
şi membri titulari.
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Președintele Academiei de Științe a Moldovei academician Gh. Duca semnează „Memorandumul de
asociere a Republicii Moldova la cel de-al Șaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru
Cercetare și Dezvoltare Tehnologică (PC7)”, Bruxelles, 11 octombrie 2011.
Fondul materiale ilustrative al Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe
a Moldovei

În perioada recentă, în cadrul AȘM, în calitate de membri titulari și membri
corespondenți activează 83 de personalități din domeniul științei, culturii și
artei: Ion Ababii, Mircea Bologa, Ion Bostan, Valeriu Canțer, Mihai Cimpoi,
Alexandru Ciubotaru, Leonid Culiuc, Eugeniu Doga, Ion Druță, Gheorghe Duca,
Maria Duca, Andrei Eșanu, Teodor Furdui, Boris Gaina, Gheorghe Ghidirim,
Stanislav Groppa, Eva Gudumac, Sveatoslav Moscalenco, Veaceslav Moscalenco,
Valeriu Pasat, Gheorghe Rusnac, Ion Tighineanu, Ion Toderaș, Gheorghe Țâbârnă ș.a.
La 11 octombrie 2011, la Bruxelles, a fost semnat „Memorandumul de
asociere a Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comu
nităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7)”. Astfel,
Republica Moldova devine prima ţară din cadrul Parteneriatului Estic şi a
doua inclusă în cadrul Politicii Europene de Vecinătate care obţine statutul
de ţară asociată la PC7 (2007–2013). În urma asocierii, Republicii Moldova
capătă drepturi similare celor ale statelor membre ale UE, devenind membru
al Spaţiului European de Cercetare. Vizibilitatea internaţională a activităţilor
naţionale de cercetare ştiinţifică va creşte prin continuarea cooperării cu
Comisia Europeană prin implicarea Republicii Moldova în Programul „Orizont
2020” în calitate de ţară asociată.
O latură deosebită în activitatea forului ştiinţific suprem o constituie
implicarea în procesul educaţional prin crearea Liceului Academiei de Științe
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În Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei se păstrează Certificatul Cărții Recordurilor
„Guiness Book” atribuit lui Petru Costin. Colecționarul P. Costin, asistat de comunitatea științifică
a Republicii Moldova, la 21 mai 2011 a organizat cea mai mare colecție de potcoave (în număr de
3 200) din lume.
Savanții anului 2015, 12 iunie 2016.
Foto: Ion Valer Xenofontov

a Moldovei (2008) şi Universităţii Academiei de Științe a Moldovei (2007).
Academia de Științe a Moldovei desfăşoară o vastă activitate în vederea
stabilizării şi dezvoltării relaţ iilor bi- şi multilaterale cu organizaţiile ştiinţifice
şi alte structuri internaţionale europene şi regionale. Academia de Științe a Moldovei
este membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de Ştiinţe,
membru al Consiliului Internaţional al Asociaţiilor Ştiinţifice, al Uniunii
Internaţionale a Academiilor, al Reţelei Academiilor de Ştiinţe din Europa
Centrală şi de Est, al ALLEA şi reprezintă Republica Moldova în Comitetul
Ştiinţific NATO pentru Pace şi Securitate. Au fost semnate acorduri şi s-au
extins relaţiile de colaborare cu UNESCO, INTAS, Agenţia Internaţională
pentru Energia Atomică, Fundaţia Civilă de Cercetări şi Dezvoltare din SUA,
Institutul de Cercetări Nucleare din Dubna, Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din
Ucraina, Comitetul academic permanent al cooperării europene a ţărilor riverane
Mării Negre etc.
Programul „Orizont 2020” a fost lansat oficial la Chişinău la 17 martie
2014. La un an de la asocierea Republicii Moldova la Programul „Orizont 2020”,
în 2015, au fost aprobate 15 proiecte, cu un volum de finanțare de circa două
milioane euro.
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Potrivit clasamentului mondial Ranking
Web of Research Centers din 2016, Academia
de Științe a Moldovei își menține poziția de
top în instituțiile naționale de cercetare, fiind
clasată, totodată, printre primele instituții știin
țifice din lume (poziția 346) și din Europa
(poziția 145).
* * *

Acad. Gheorghe Duca, președintele
Academiei de Științe a Moldovei,
președintele Colegiului de redacție al
Enciclopediei Moldovei, i-a prezentat și
oferit în dar domnului Nicolae Timofti,
președintele Republicii Moldova,
exemplarul nr. 1 al lucrării Republica
Moldova. Enciclopedie, ediție specială
consacrată aniversării a 25-a de la
proclamarea independenței Republicii
Moldova.
Foto: Ion Valer Xenofontov, 31 august 2016

Pe parcursul celor 70 de ani de la înfiin
țarea instituțiilor academice de cercetare și
55 de ani de la fondarea Academiei de Științe
a Moldovei, cercetarea științifică națională a
cunoscut o evoluție ascendentă și, în pofida
tuturor provocărilor și a dificultăților prin
care a trecut, oferă în prezent societății reali
zări esențiale, menite să fie un suport temei
nic în procesul de modernizare a societății
din Republica Moldova și de afirmare a ei în
lumea contemporană.
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II.4. Știința în date: de la RSS Moldovenească la
Republica Moldova (1946–2016, selectiv)
- 1946 12 iunie
A fost creată Baza Moldovenească de Cercetări Științifice a Academiei de
Științe a URSS, care includea în componența sa Institutul de Istorie, Limbă
și Literatură și șapte sectoare (botanică, geologie, viticultură și pomicultură,
pedologie, zoologie, energetică, economie și geografie). Director a fost numit
acad. V. Volghin, vicepreședintele AȘ a URSS.
31 iulie
A fost creat Institutul de Cercetări Științifice în domeniul Epidemiologiei și
Microbiologiei, primul institut de profil medical.

- 1949 Iunie
A avut loc prima sesiune științifică a Bazei Moldovenești de Cercetări
Științifice a Academiei de Științe a URSS, la care au participat 520 de cercetători
științifici, cadre didactice universitare, ale școlilor medii tehnice și generale.
7 septembrie
Baza Moldovenească de Cercetări Științifice a Academiei de Științe a URSS
a fost reorganizată în Filiala Moldovenească a Academiei de Științe a URSS.
Președinte a fost numit m.c. P. Baranov, vicepreședinte al AȘ a URSS.

- 1950 În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost creat Institutul de Cercetări Științifice în domeniul Pomiculturii, Viticulturii și
Vinificației.
31 iulie
Sectorul de botanică al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS
a fost reorganizat în Grădină Botanică.
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- 1951 16 martie
A fost instituită o Comisie de verificare a activității Filialei Moldovenești a
Academiei de Științe a URSS.

- 1952 În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost creat
Institutul de Agrologie, Agrochimie și Ameliorare.

- 1953 16 februarie
În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost fondat
Institutul de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie și Ameliorare.

- 1954 În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost creată
Stațiunea seismică de bază „Chișinău”. La Stațiune a început investigarea regimului seismic al cutremurelor din munții Vrancei.

- 1955 În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost fondată Secția de energetică și electrificare a agriculturii.

- 1956 În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost fondată Secția de energetică în baza Secției de energetică și electrificare a agriculturii.
13 ianuarie
Prezidiul Academiei de Științe a URSS a luat act de articolul „Filiala Moldovenească a Academiei de Științe are nevoie de ajutor” publicat în ziarul „Pravda” (1955) și a propus reorganizarea Filialei Moldovenești a Academiei de
Științe a URSS în Academia de Științe a RSS Moldovenești.
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- 1957 A fost fondat Institutul Materialelor Utile în baza Secției de geologie și a
Stațiunii seismice.
În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost creat
Institutul de Biologie.
În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost constituită Secția de fizică și matematică în baza Sectorului de geochimie.
A fost creat Laboratorul de fiziologie şi biochimie a animalelor al Filialei
Moldovenești a Academiei de Științe a URSS.
27 decembrie
A fost creat Institutul Moldovenesc de Cercetări Științifice în domeniul
Industriei Alimentare.

- 1958 În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS au fost create Institutul de Istorie și Institutul de Limbă şi Literatură în urma divizării
Institutului de Istorie, Limbă și Literatură.
A fost constituit Institutul Național pentru Zootehnie și Medicină Veterinară pe baza Stațiunii Experimentale Moldovenești.
1 septembrie
A fost creat Institutul Moldovenesc de Cercetări Științifice în domeniul
Zootehniei și Veterinăriei.

- 1959 În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost creat
Institutul de Chimie în baza sectoarelor de chimie organică, chimie anorganică
și a Laboratorului de chimie analitică.
În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost instituită Secția de Fizică a Corpului Solid.
În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost organizată Secția de Microbiologie.
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Ianuarie
În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost creată
Editura Știința.
12 septembrie
A fost creat Institutul Moldovenesc de Cercetări Științifice în domeniul
Tuberculozei.

- 1960 În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost creat
Institutul de Economie în baza Secției de economie.
În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost organizat Institutul de Zoologie în urma divizării Institutului de Biologie.
A fost fondat Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Oncologie.
Institutul Materialelor Utile a fost transferat în subordinea Ministerului de
Geologie al URSS.
În cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost creată
Secția de Genetică a Plantelor.
26 iulie
Sovietul de Miniștri al URSS a decis crearea Academiei de Științe a RSS
Moldovenești.
29 noiembrie
CC al PC din Moldova și Sovietul de Miniștri al RSSM au decis crearea
Academiei de Științe a RSS Moldovenești.

- 1961 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost fondat Institutul
de Fizică și Matematică în baza Secției de Fizică și Matematică.
În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost organizat Institutul de Energetică și Automatică.
În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creat Institutul de
Fiziologie și Biochimie a Plantelor în baza Institutului de Biologie.
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2 august
A avut loc sesiunea de fondare a Academiei de Ştiințe a RSS Moldovenești,
la care au fost desemnaţi și primii 11 academicieni și 13 membri corespondenți
ai Academiei. Președinte al forului științific a devenit academicianul Iachim
Grosul.
3 august
A avut loc prima sesiune științifică a Academiei de Ştiințe a RSS
Moldovenești.
3 octombrie
A fost organizat Institutul Moldovenesc de Cercetări Științifice în domeniul Oncologiei.

- 1962 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creată Secția de
Genetică a Plantelor.

- 1963 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost organizat Institutul de Cercetare a Problemelor Electrofizice în baza Institutului de Energetică
și Automatică.
În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creat Laboratorul
de biofizică în baza Laboratorului de fiziologie şi biochimie a animalelor.
25 septembrie
A fost creată Biblioteca Științifică Centrală a Academiei de Științe a RSS
Moldovenești în urma contopirii Bibliotecii Secției de Științe Sociale și a Bibliotecii Științifice a Academiei de Științe a RSS Moldovenești. Fondurile ambelor
biblioteci însumau peste 323 000 de documente.

- 1964 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creat Institutul
de Matematică cu Centrul de Calcul și Institutul de Fizică Aplicată în urma
divizări Institutul de Fizică și Matematică.
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La Centrul de Calcul a fost instalat primul calculator electronic BESM-2
din Moldova de capacitate mare (mainframe).
În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creată Secția de
Energetică Cibernetică în componența Institutului de Matematică cu Centrul
de Calcul.

- 1965 Secției de Cibernetică Energetică a Institutului de Matematică cu Centrul
de Calcul i s-a acordat statutul de instituție științifică independentă.
În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creată Secția de
Geografie cu statut de organizație științifică independentă în baza Secției de
Geografie și Cartografie a Institutului de Economie.
Grădinii Botanice i s-a acordat statutul de Institut.
A fost constituit Biroul de Proiectări Tehnologice din Bender.
2 decembrie
Au avut loc primele alegeri ale membrilor Academiei de Științe a RSS
Moldovenești. Corpul academic era constituit din 16 membri titulari și 12
membri corespondenți.

- 1966 2 noiembrie
A fost creată Redacția principală a Enciclopediei Sovietice Moldovenești
pe lângă Prezidiul Academiei de Științe a RSS Moldovenești.

- 1967 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creat Institutul
de Geofizică și Geologie în baza Institutului Materialelor Utile și a Stațiunii
seismice de bază „Chișinău”.

- 1969 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești, în baza unor sectoare ale Institutului de Istorie, au fost create Secția de Filosofie și Drept, Secția
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de Etnografie și Studiul Artelor și Secția de Informație Științifică în Domeniul
Științelor Sociale.
A fost organizat Institutul de Protecție Biologică a Plantelor, institut unional în cadrul Academiei Agricole Unionale, care în 1992 trece în subordonarea
Academiei de Științe a Moldovei.

- 1970 5 ianuarie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a RSS Moldovenești.
Corpul academic era constituit din 17 membri titulari și 20 de membri
corespondenți.

- 1972 27 decembrie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a RSS Moldovenești.
Corpul academic era constituit din 20 de membri titulari și 23 de membri
corespondenți.

- 1973 Se formează Institutul de Proiectări și Construcții Tehnologice în baza
Biroului de Proiectări Tehnologice din Bender și Biroului de Proiectări din
Chișinău.
În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creat Laboratorul
de procese sistemice neuronale în baza Laboratorului de biofizică.

- 1974 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost instituit Laboratorul de biochimie funcţională în baza Laboratorului de biofizică.

- 1976 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creat Institutul de
Zoologie și Fiziologie în baza Institutului de Zoologie.
A fost dat în exploatare Biroul Specializat de Construcție și Tehnologie.
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29 aprilie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a RSS Moldovenești.
Corpul academic era constituit din 19 membri titulari și 23 de membri
corespondenți.

- 1977 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost creată Secția de
Informație Științifică în Domeniul Științelor Sociale, care a fost subordonată
Institutului de Istorie.
În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost dată în exploatare
Uzina Experimentală a Institutului de Fizică Aplicată.
În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost dat în exploatare
Centrul de Automatizare a Cercetărilor Științifice și Metrologie.
10 iunie
Academicianul Aleksandr Jucenko a devenit președinte al Academiei de
Științe a RSS Moldovenești

- 1978 A fost creat Sectorul de cardiologie clinico-experimentală în baza Laboratorului de Cardiologie Experimentală.
17 martie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a RSS Moldovenești.
Corpul academic era constituit din 21 de membri titulari și 26 de membri
corespondenți.

- 1979 A fost creat Centrul de Metrologie și Automatizare în baza Secției de metrologie și automatizare din cadrul Biroului Specializat de Construcție și Tehnologie.

- 1982 În cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost dată în exploatare
Întreprinderea Experimentală a Institutului de Chimie.
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- 1984 A fost creat Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Cardiologiei din
Moldova în baza Sectorul de cardiologie clinico-experimentală.
12 decembrie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a RSS Moldovenești.
Corpul academic era constituit din 24 de membri titulari și 26 de membri
corespondenți.

- 1988 A fost creat Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Cardiologiei din
Moldova în baza Clinicii de Pulmonologie, Oncologie și Secției de Igienă și
Epidemiologie.
A fost creată Clinică de Ftiziopneumologie în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică în baza Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Tuberculoză.
A fost creat Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Medicină Profilactică şi
Clinică în baza Institutului de Oncologie și altor instituții medicale.
22 martie
A fost examinat și aprobat planul complex de dezvoltare a Academiei de
Științe a Moldovei până în anul 2000, elaborat în conformitate cu indicațiile
Guvernului RSS Moldovenești și Academiei de Științe a URSS.

- 1989 19 mai
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a RSS Moldovenești.
Corpul academic era constituit din 23 de membri titulari și 43 de membri
corespondenți.
9 noiembrie
Academicianul Andrei Andrieș devine președinte al Academiei de Științe
a RSS Moldovenești.
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- 1990 A fost creat Institutul de Cercetări Științifice și Construcții Tehnologice
pentru Mecanizare și Electrificarea Complexului Agroindustrial în baza Institutului de Proiectări și Construcții Tehnologice.
A fost organizat Institutul Naţional de Ecologie în baza Direcţiei ştiinţă, monitoring şi normative ecologice a Departamentului Protecţiei Mediului
Înconjurător, Staţiunii silvice şi experimentale cu Ocolul silvic experimental
„Hârbovăţ”, Centrului tehnologic şi de proiectări, secţiilor ştiinţifice ale rezervaţiilor „Codru” şi „Iagorlâc”, Secţiei de protecţie a plantelor din Străşeni, Staţiunii pedologice din Bender.
23 august
În conformitate cu Decretul cu privire la statutul Academiei de Științe a
URSS al președintelui URSS Mihail Gorbaciov, relațiile de colaborare între Academia de Științe a URSS și academiile republicilor unionale urmau să fie bazate
pe principii de parteneriat, contractuale.
12 decembrie
Statutul provizoriu al Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin hotărâre de Guvern, prevedea promovarea unei serii de principii orientate spre
democratizarea vieții științifice.

- 1991 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Arheologie și Istorie Veche în baza Secției de Arheologie.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost organizat Institutul de
Etnografie și Folclor în baza sectoarelor de etnografie, studierea meșteșugurilor
populare artistice, monumentelor de istorie și cultură și a celui de folclor,
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost fondat Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept în baza Secției de Filosofie și Drept.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Fiziologie în urma divizării Institutului de Zoologie și Fiziologie.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost format Institutul de Istorie
și Teorie a Artei în baza sectoarelor de artă plastică, teatrologie, cinematografie
și muzicologie.
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În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Istorie
și Teorie Literară în urma divizării Institutului de Limbă și Literatură.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Lingvistică în urma divizării Institutului de Limbă și Literatură.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost organizat Institutul de
Zoologie în baza Institutului de Zoologie și Fiziologie.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Fiziologie în baza Institutului de Zoologie și Fiziologie.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul Energetică
în baza Secției de Energetică Cibernetică.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost instituită Secția de Studiere a Minorităților Naționale.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost reorganizată Întreprinderea Poligrafică Știința în baza Editurii Știința.

- 1992 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Geografie în baza Sectorului de geografie.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Microbiologie în baza Secției de Microbiologie.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul
Minorităților Naționale în baza Secției de Studiere a Minorităților Naționale.
30 decembrie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a Moldovei. Corpul
academic era constituit din 38 de membri titulari și 36 de membri corespondenți.

- 1993 3 martie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a Moldovei. Corpul
academic era constituit din 43 de membri titulari și 46 de membri corespondenți.
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- 1994 -

9 septembrie
Prin Hotărârea Prezidiului AŞM a fost susţinută opinia ştiinţifică argumentată a specialiştilor filologi din ţară şi de peste hotare, potrivit căreia denumirea corectă a limbii de stat (oficială) a Republica Moldova este limba română.

- 1995 -

28 februarie
Prin Declaraţia Adunării Generale anuale s-a confirmat Hotărârea Prezidiului AŞM din 9 septembrie 1994.
27 decembrie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a Moldovei. Corpul
academic era constituit din 47 de membri titulari și 59 de membri corespondenți.

- 1997 A fost organizat Institutul de Oncologie în baza Institutului de Ftiziopneumologie și în baza Clinicii de Ftiziopneumologie în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică.
A fost fondată Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie
în baza Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Cardiologiei din Moldova.
A fost creat Institutul de Medicină Profilactică şi Clinică.

- 1998 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Arheologie și Etnografie în baza Institutului de Arheologie și Istorie Veche și secțiilor
de etnografie și meșteșuguri populare artistice.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie în baza Institutului de Fiziologie.

- 1999 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Cercetări Interetnice în baza Institutului Minorităților Naționale.
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A fost creată rețeaua unică pentru știință și educație cu caracter european
Asociația RENAM – Reasearch and Education Network Association of Moldova.

- 2000 -

17 mai
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a Moldovei. Corpul
academic era constituit din 48 de membri titulari și 65 de membri corespondenți.

- 2001 S-a format Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea și Electrificarea
Agriculturii în baza Institutului de Cercetări Științifice și Construcții Tehnologice pentru Mecanizare și Electrificarea Complexului Agroindustrial.
A ieșit de sub tipar ediția a doua a „Cărții Roșii a Republicii Moldova”. În
lucrare au fost incluse 126 de specii de plante și ciuperci, 116 specii de animale
pe cale de dispariție. În prima ediție a „Cărții Roșii a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești” (1978) au fost incluse 26 de specii de plante și 29 de specii
de animale periclitate și critic periclitate.

- 2002 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Centrul de Resurse și
Rețele Informaționale în baza Centrului de Tehnologii Informaționale în urma
reorganizării Institutului de Matematică și Informatică.

- 2003 A fost creată Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Ftiziopneumologie în baza Institutului de Ftiziopneumologie.
A fost creată Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic în
baza Institutului Oncologic.
A fost creată Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecția și Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid” în urma fuziunii Filialei pentru Creșterea
Porcinelor a Institutului Național pentru Zootehnie și Medicină Veterinară cu
Întreprinderea de Stat „Stațiunea Elver Republicană” pentru creșterea și testarea porcinelor „Suintest”.
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- 2004 Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie i s-a
acordat numele „Chiril Draganiuc”.
Academiei de Științe a Moldovei i-a fost afiliat Institutul de Științe ale
Educației (creat în 1999 prin contopirea Institutului de Științe Pedagogice și
Psihologice cu Institutul de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Republica
Moldova).
5 februarie
La Adunarea generală, președinte al Academiei de Științe a Moldovei a fost
ales academicianul Gheorghe Duca.
15 iulie
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Codul cu privire la ştiinţă şi
inovare al Republicii Moldova. Știinţa a fost proclamată drept prioritate strategică naţională.
29 octombrie
A avut loc prima ședință a Asambleii Academiei de Științe a Moldovei.
1 decembrie
Competenţele Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică din cadrul Guvernului Republicii Moldova (2000–2004) au trecut la Academia de Ştiințe a Moldovei, care a continuat finanţarea cercetărilor ştiinţifice pe
bază de concurs în cadrul a nouă direcţii prioritare.

- 2005 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii în urma contopirii Laboratorului
Internațional de Supraconductibilitate și Electronica Solidului, Biroului Specializat de Construcție și Tehnologie în domeniul Electronicii Corpului Solid și
Centrului de Cercetare, Proiectare și Fabricare a Tehnicii Medicale din Moldova „Tehmed” ale Institutului de Fizică Aplicată.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost fondat Institutul Patrimoniului Cultural în baza contopirii Institutului de Arheologie și Etnografie și
Institutului de Studiul Artelor și Institutului de Cercetări Interetnice.
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În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Ecologie şi Geografie prin contopirea Institutului Naţional de Ecologie şi Institutului
de Geografie.
28 ianuarie
A fost semnat primul Acord de parteneriat între Guvernul Republicii Moldova și Academia de Științe a Moldovei.

- 2006 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Filosofie, Sociologie și Științe Politice în baza Institutului de Filosofie, Sociologie și
Drept.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost constituit Institutul de Filologie în urma contopirii Institutului de Lingvistică cu Institutul de Literatură
și Folclor și cu Centrul de Terminologie.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Istorie,
Stat și Drept în baza Institutului de Istorie și Secției de Stat și Drept a Institutului de Filosofie, Sociologie și Drept.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Inginerie Electronică și Tehnologii Industriale în urma contopirii Centrului-Laborator Internațional de Supraconductibilitate și Electronica Solidului, Biroului
Specializat de Construcție și Tehnologie și Centrului de Cercetare, Proiectare și
Fabricare a Tehnicii Medicale „Tehmed”.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Geologie și Seismologie în baza Institutului de Geofizică și Geologie.
A fost creat Centrul de Metrologie și Metode Analitice de Cercetare în baza
Centrului de Metrologie și Automatizare.
26 mai
Au fost aprobate Criteriile pentru promovarea savanților străini în calitate
de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei și aleși noi membri
de onoare.
12 iunie
A fost convocată sesiunea jubiliară a Asambleii Academiei de Științe consacrată aniversării a 60 de ani de la crearea primelor instituții academice de
cercetare.
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Președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin i s-a conferit titlul
onorific de doctor honoris causa.

- 2007 1 ianuarie
Corpul academic era constituit din 55 de membri titulari și 58 de membri
corespondenți.
3 aprilie
Au avut loc alegeri ai noilor membri ai Academiei de Științe a Moldovei.
4-5 mai
S-a desfășurat Conferința Academiilor din Europa Centrală și de Sud-Est
cu genericul „Știința globală și politici naționale – rolul academiilor”, la care au
participat reprezentanți din 23 de țări.
12 septembrie
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creată Instituția Publică
„Enciclopedia Moldovei”.
5 decembrie
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost inaugurat Parcul științificotehnologic „Academica” și Incubatorul „Inovatorul”.

- 2008 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost fondat Institutul de
Dezvoltare a Societății Informaționale în baza Centrului de Resurse și Rețele
Informaționale.
21 februarie
Academicianul Gheorghe Duca a fost reales în calitate de președinte al
Academiei de Științe a Moldovei.
17 iulie
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Parcul științificotehnologic „INARGO” în baza Complexului Tehnologic de Producție care
aparținea Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică.
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21 august
În scopul concentrării resurselor materiale şi intelectuale, disponibile pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională şi perfecţionare a cadrelor
ştiinţifice, a fost creat Clusterul educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE (University of Education and Research SCIENCE), prin asocierea Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
institutelelor de cercetare ale Academiei de Ştiințe a Moldovei, Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan”, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,
Întreprinderii de Stat de Alimentaţie Publică „Crizantema”, Întreprinderii de
Stat „Preventoriul”, Întreprinderii Mixte Uzina „Topaz”.
1 septembrie
A fost deschis oficial Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
19 septembrie
A fost organizată Conferința internațională cu genericul „Politici în domeniul științei și educației” cu participarea miniștrilor educației și președinților
academiilor de științe din Europa Centrală și de Est.

- 2009 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Integrare Europeană în baza Institutului de Filosofie, Sociologie și Științe Politice.
1 septembrie
Au fost date în exploatare noile edificii ale Liceului Academiei de Ştiinţe a
Moldovei și căminul. În anul de studii 2009–2010, în cadrul Liceului și-au făcut
studiile 93 de elevi.

- 2010 -

11 iunie
În faţa blocului central al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a fost
inaugurat Monumentul Cărţii – primul monument din Republica Moldova
consacrat Cărţii – simbol al Luminii, Credinţei şi Înţelepciunii.
6 decembrie
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Studii
Enciclopedice în baza Instituției Publice „Enciclopedia Moldovei”.
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16 decembrie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a Moldovei. Corpul
academic era constituit din 52 de membri titulari și 49 de membri corespondenți.

- 2011 24 februarie
Academia de Ştiinţe a Moldovei a conferit post-mortem titlul de academician profesorului universitar Nicolae Testemiţanu, ministru al Sănătăţii (1963–
1968) în RSS Moldovenească, şi poetului Grigore Vieru, doctor honoris causa al
AŞM, Scriitor al Poporului.
21 aprilie
Foștilor președinți ai Republicii Moldova, Mircea Snegur și Petru Lucinschi, li s-a conferit titlul de doctor honoris causa.
3 septembrie
În cadrul celei de-a XX-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte – 2011,
Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei i-a fost
acordat Premiul „Cartea Anului 2011” pentru volumul enciclopedic „Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova”, lucrare științifică complexă care include studii generalizatoare referitoare la simbolurile naţionale ale țării noastre.
Pentru prima dată s-a realizat o sinteză științifică interdisciplinară referitoare
la elementele edificatoare ale statului. Cartea definește identitatea simbolică a
Republicii Moldova atât în spaţiul european, cât şi în cel mondial.
11 octombrie
La Bruxelles a fost semnat Memorandumul de asociere a Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologica (PC7). Republica Moldova a devenit prima
ţară din cadrul Parteneriatului Estic şi a doua inclusă în cadrul Politicii Europene de Vecinătate care a obţinut statutul de ţară asociată la PC7 (2007–2013),
având drepturi similare celor ale statelor membre ale UE, devenind membru al
Spaţiului European de Cercetare.
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- 2012 -

3 aprilie
În cadrul Sesiunii a XIV-a a Asambleii AȘM, acad. Gheorghe Duca,
președintele Academiei de Științe a Moldovei, președintele Colegiului de
Redacție al Enciclopediei Moldovei, i-a prezentat și oferit în dar domnului Nicolae Timofti, președintele Republicii Moldova, lucrările Institutului de Studii
Enciclopedice: „Republica Moldova. Ediţie enciclopedică” (2011) și „Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova” (2011).
4 septembrie
În cadrul celei de-a XXI-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte – 2012,
Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei i-a fost
acordat Marele Premiu „Coresi” pentru ediția enciclopedică „Republica Moldova”, lucrare științifică complexă despre prezentul și trecutul Republicii Moldova.
În formă sintetizată au fost abordate, reevaluate și tratate procesele și fenomenele evoluției Republicii Moldovei prin prisma istoricului și contemporaneității:
natura, organizația administrativ-teritorială, procesele demografice, socioeconomice și culturale, educația și știința, bazele constituționale ale statului și suportul lor legislativ, religia și biserica, politica externă și securitatea națională,
partide și organizații neguvernamentale etc.
6 decembrie
Au avut loc alegeri ale membrilor Academiei de Științe a Moldovei. Corpul
academic era constituit din 55 de membri titulari și 43 de membri corespondenți.

- 2013 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost organizat Institutul de
Istorie în baza Institutului de Istorie, Stat și Drept.
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creat Institutul de Cercetări Juridice și Politice în baza Institutului de Integrare Europeană și a Centrului
Stat și Drept al Institutului de Istorie, Stat și Drept.
15 ianuarie
La Academia de Științe a Moldovei a avut loc ședința festivă dedicată Zilei
Culturii Naționale, eveniment marcat pentru prima oară în Republica Moldova.
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14 iunie
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Direcțiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013–2020: materiale, tehnologii
și produse inovative; eficiența energetică și valorificare a resurselor de energie; sănătate și biomedicină; biotehnologie; patrimoniu național și dezvoltare
a societății.
18 iunie
La Academia de Științe a Moldovei a avut loc prima ședință a Comitetului
național „Orizont 2020”.
4 septembrie
În cadrul celei de-a XXII-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte – 2013,
Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei i-a
fost acordat Marele Premiu „Coresi” pentru ediția enciclopedică „Mănăstiri și
schituri din Republica Moldova”, lucrare științifică complexă despre toate mănăstirile și schiturile din Basarabia istorică, acordându-se o atenție deosebită
celor din spațiul actual al Republicii Moldova. Au fost elaborate studii sintetizate despre fiecare dintre cele 111 mănăstiri și schituri identificate: istoricul
(locul amplasării, data și descrierea întemeierii, evoluția istorică, comunitatea
monahală etc.) obiectului de cult, prezentarea valorii acestora ca monument de
arhitectură, artă bisericească și de cultură spirituală. Ediția enciclopedică este
de un real folos în identificarea itinerarului turistic al monumentelor istorice și
de artă religioasă ale Republicii Moldova.
27 septembrie
În premieră, sub egida Academiei de Științe a Moldovei a fost organizat evenimentul socioștiințific „Noaptea cercetătorului”. Evenimentul s-a desfășurat
concomitent în 300 de orașe europene.
10 decembrie
Primul președinte al Republicii Moldova Mircea Snegur a lansat la Academia de Științe a Moldovei memoriile „Labirintul destinului”, editate în șase
volume.

- 2014 -

17 martie
La Chişinău a fost lansat oficial Programul-Cadru al Uniunii Europene
pentru Cercetare şi Inovare (2014–2020) „Orizont 2020”.
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17 aprilie
Academicianul Gheorghe Duca a fost reales în calitate de președinte al
Academiei de Științe a Moldovei.
1 iulie
A fost semnat Acordul între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
cu privire la participarea Republicii Moldova în cadrul Programului–Cadru al
Uniunii Europene pentru Cercetare şi Inovare (2014-2020) „Orizont 2020”.
15 decembrie
În urma fuziunii prin absorbție a Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei
Lupan” a AŞM de către Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM, s-a creat
Instituția Publică Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a
Academiei de Științe a Moldovei.

- 2015 În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost fondat Centrul Cercetare
și Monitoring al Calității Apelor în componența Institutului de Chimie, în baza
unui laborator din cadrul Institutului de Geologie și Seismologie.
1 ianuarie
La iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Guvernul Republicii Moldova a susţinut crearea premiselor de continuitate a integrării în Spaţiul European
de Cercetare, pentru obţinerea statutului de ţară asociată la programul respectiv.

- 2016 -

1 ianuarie
În cadrul Academiei de Științe a Moldovei activau 3 222 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 441 doctori habilitați, 1 429 doctori în ştiință și 883 cercetători
cu vârsta de până la 35 de ani.
21 aprilie
A fost inaugurat Căminul studențesc al Universității Academiei de Științe
a Moldovei.
10-18 mai
În urma studiului sociologic „Vox Populi – mai 2016”, „Rolul instituției
referendumului în democratizarea societății din Republica Moldova: analiză
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sociologică”, desfăşurat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova, Academia de Științe a Moldovei s-a plasat pe locul doi la capitolul încrederea populaţiei în diferite instituţii sociale şi politice. Sondajul a fost
efectuat pe un eşantion de 1 182 de respondenţi din 75 de localităţi, inclusiv din
raioanele din stânga Nistrului.
12 iunie
Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la crearea primelor instituții academice de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, comunitatea științifică a sărbătorit în cadrul unui amplu program sociocultural la
Complexul Etno-Cultural „Vatra”. La eveniment au participat conducerea țării,
oaspeți din străinătate, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, asociațiilor culturale și de creație, mediului de afaceri etc. În cadrul evenimentului au fost înmânate însemnele la trei membri de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei.
Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” a emis colița poștală „70 de ani de
la fondarea primelor instituții academice de cercetare”. Design: Vitaliu Pogolşa
16 iunie
A fost organizată Conferința științifică cu genericul „Academia de Științe
a Moldovei: evoluție, instituționalizare, personalități (1946-2016)” consacrată
aniversării a 70 de ani de la crearea primelor instituții academice de cercetare și
55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei. În cadrul evenimentului a fost inaugurată o expoziție de fotografii și documente cu același generic.
12 iulie
Academia de Științe a Moldovei a prezentat public Raportul final de analiză și evaluare a sistemului actual al cercetării-dezvoltării-inovării din Republica
Moldova.
31 august
A avut loc ședința festivă a Academiei de Științe a Moldovei consacrată
Sărbătorii Naționale Limba Noastră cea Română. Președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti a susținut prelegerea publică „Limba română, politica și
statul de drept”.
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ANEXE

CONDUCEREA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A RSS MOLDOVENEȘTI / ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI (1961–2016)
Președinții
1. GROSUL, Iachim: 2 august 1961 – 28 septembrie 1976
2. JUCENKO, Aleksandr: 10 iunie 1977 – 9 noiembrie 1989
3. ANDRIEȘ, Andrei: 9 noiembrie 1989 – 5 februarie 2004
4. DUCA, Gheorghe: din 5 februarie 2004
Vicepreședinții
1. SPASSKY, Aleksei: 2 august 1961 – 20 februarie 1969
2. ANDRUNACHIEVICI, Vladimir: 2 decembrie 1965 – 14 februarie
1974; 13 noiembrie 1979 – 29 martie 1990
3. LAZURIEVSKI, Gheorghi: 5 ianuarie 1970 – 5 ianuarie 1972
4. VARTICEAN, Iosif: 5 ianuarie 1970 – 14 februarie 1974
5. LAZAREV, Artiom: 14 februarie 1974 – 21 iunie 1977
6. LAZARENKO, Boris: 14 februarie 1974 – 26 august 1979
7. JUCENKO, Aleksandr: 29 aprilie 1976 – 10 iunie 1977
8. URSUL, Dumitru: 30 iunie 1981 – 30 septembrie 1985
9. URSUL, Arcadie: 7 iulie 1986 – 26 decembrie 1988
10. TOMA, Simion: 7 iulie 1986 – 31 martie 1990
11. CORBU, Haralambie: 26 decembrie 1988 – 30 martie 1990; 31 martie
1990 – 3 martie 1995
12. LUPAȘCU, Mihail: 31 martie 1978 – 3 iulie 1986; 31 martie 1990 –
3  martie 1995
13. RĂDĂUȚANU, Sergiu: 31 martie 1990 – 3 martie 1995
14. VLAD, Pavel: 3 martie 1995 – 19 martie 2004
15. FURDUI, Teodor: 19 martie 2004 – decembrie 2012
16. TIGHINEANU, Ion: din 29 octombrie 2004
17. ȘLAPAC, Mariana: 14 februarie 2006 – 11 decembrie 2012
18. RUSNAC, Gheorghe: 2 ianuarie 2013 – 26 martie 2015
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19. GUCEAC, Ion: din 18 noiembrie 2012
20. GROPPA, Stanislav: 27 martie 2015 – 23 martie 2016
Secretarii științifici generali
1. LEALIKOV, Iuri: 2 august 1961 – 11 iulie 1963
2. LAZURIEVSKI, Gheorghi: 19 august 1963 – 5 ianuarie 1970
3. CEALÂI, Gheorghi: 5 ianuarie 1970 – 14 februarie 1974
4. MALINOWSKI, Tadeuș: 14 februarie 1974 – 31 martie 1978
5. GHIȚU, Dumitru: 31 martie 1978 – 12 decembrie 1984
6. ANDRIEȘ, Andrei: 12 decembrie 1984 – 9 noiembrie 1989
7. ȘIȘCANU, Gheorghe: 31 martie 1990 – 15 iunie 2000
8. TURTĂ, Constantin: 15 iunie 2000 – 19 martie 2004
9. GAINA, Boris: 19 martie 2004 – 31 decembrie 2008
10. GUCEAC, Ion: 2 ianuarie 2008 – 17 noiembrie 2013
11. HANGANU, Aurelia: din 18 noiembrie 2013
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MEMBRII ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
(1961–2016)
Membrii titulari
ABABII, Ion (n. 11 februarie 1944, s. Ochiul Alb, r-nul Drochia) – medic,
domeniul ştiinţific: otorinolaringologie. Doctor habilitat în medicină (1986),
profesor universitar (1989). Membru corespondent (1993) şi membru titular
(2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
ABLOV, Anton (16 august 1905, Odesa, Ucraina – 18 mai 1978, Chişinău)  – chimist, domeniul ştiinţific: chimia anorganică, chimia combinaţiilor complexe. Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1944), profesor universitar
(1945). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
ANDRIEŞ, Andrei (24 octombrie 1933, Chişinău – 7 aprilie 2012, Chiși
nău) – fizician, domeniul ştiinţific: semiconductorii necristalini şi optoelec
tronica. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1977), profesor universitar (1990). Membru corespondent (1978) şi membru titular (1984) al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
ANDRIEȘ, Serafim (6 februarie 1942, s. Caşunca, azi r-nul Floreşti) – pedolog, domeniul ştiinţific: pedologie şi agrochimie. Doctor habilitat în ştiinţe
agricole (1992). Membru corespondent (2000) şi membru titular (2011) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
ANDRONATI, Nicolae (n. 7 noiembrie 1935, s. Caragaş, azi r-nul Slobozia) – inginer, domeniul ştiinţific: informatică, tehnică de calcul şi automatizare. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1982), profesor universitar (1984).
Membru corespondent (1989) şi membru titular (1993) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
ANDRUNACHIEVICI, Vladimir (3 aprilie 1917, Sankt Petersburg, Rusia  – 22 iulie 1997, Chişinău) – matematician, domeniul ştiinţific: algebră. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1958), profesor universitar (1961).
Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
ANESTIADI, Vasile (4 mai 1928, s. Sărătenii Vechi, azi r-nul Teleneşti  –
13  noiembrie 2014, Chișinău) – medic, domeniul ştiinţific: morfologie, patologie, patobiologie, angiologie, biogerontologie. Doctor habilitat în ştiinţe
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medicale (1964), profesor universitar (1964). Membru corespondent (1965) şi
membru titular (1972) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
ARNAUTOV, Vladimir (n. 30 iulie 1939, or. Bolgrad, azi regiunea Odesa,
Ucraina) – matematician, domeniul ştiinţific: algebra topologică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor universitar (1979). Membru
corespondent (1984) şi membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe a Mol
dovei.
ARUŞANOV, Ernest (n. 4 februarie 1941, or. Baku, Azerbaidjan) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica compuşilor semiconductori. Doctor habilitat în
ştiinţe fizico-matematice (1984), profesor universitar (1989). Membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
BELOSTECINIC, Grigore (n. 7 ianuarie 1960 în localitatea Voinova, r-nul
Străşeni) – economist, domeniul ştiinţific: marketing și logistică. Doctor habilitat în ştiinţe economice (1994), profesor universitar (2000). Membru corespondent (2007) şi membru titular (2012) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
BEREJAN, Silviu (30 iulie 1927, s. Bălăbăneşti, azi r-nul Criuleni – 10 noiembrie 2007, Chișinău) – lingvist, domeniul ştiinţific: lingvistică romanică (în
special română) şi slavă (în special rusă). Doctor habilitat în filologie (1972),
profesor universitar (1979). Membru corespondent (1989) şi membru titular
(1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
BERSUKER, Isaak (n. 12 februarie 1928, Chişinău) – fizician, domeniul
ştiinţific: fizica teoretică şi chimia cuantică. Doctor habilitat în ştiinţe fizicomatematice (1964), profesor universitar (1967). Membru corespondent (1972)
şi membru titular (1989) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
BOLOGA, Mircea (n. 31 mai 1935, s. Parcova, azi r-nul Edineţ) – fizician,
domeniul ştiinţific: termo- şi electrofizică. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice
(1973), profesor universitar (1976). Membru corespondent (1978) şi membru
titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
BOSTAN, Ion (n. 31 iulie 1949, s. Brânza, r-nul Cahul) – inginer, domeniul ştiinţific: maşinologie şi fiabilitatea maşinilor. Doctor habilitat în ştiinţe
tehnice (1989), profesor universitar (1990). Membru corespondent (1993) şi
membru titular (1995) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
BUDAC, Ilie (22 iunie 1916, s. Inguleţ, azi reg. Kirovograd, Ucraina –
14  mai 1974, Chişinău) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria Moldovei, epoca
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modernă. Doctor habilitat în ştiinţe istorice (1964), profesor universitar (1965).
Membru corespondent (1965) şi membru titular (1972) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
CANȚER, Valeriu (n. 5 februarie 1955, s. Zahorna, r-nul Şoldăneşti) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica stării condensate şi ingineria electronică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1990), profesor universitar (1997).
Membru corespondent (1995) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
CERVINSKI, Vasili (20 octombrie 1908, s. Iaroslavici, reg. Rovno, Ucraina  –
16 aprilie 1971, Moscova) – economist, domeniul ştiinţific: economia agrară şi
probleme de dezvoltare şi repartizare a forţelor de producţie. Doctor habilitat
în ştiinţe agricole (1959), profesor universitar (1964). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
CIBOTARU, Simion (8 iulie 1929, s. Cobâlnea, azi r-nul Şoldăneşti –
14  ianuarie 1984, Chişinău) – critic şi istoric literar, domeniul ştiinţific: literatura contemporană. Doctor habilitat în filologie (1973). Membru corespondent
(1978) şi membru titular (1981) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
CIMPOI, Mihai (n. 3 septembrie 1942, s. Larga, azi r-nul Briceni) – critic
şi istoric literar, domeniul ştiinţific: literatura română, filosofia culturii. Doctor
habilitat în filologie (1998). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(1992).
CIMPOIEȘ, Gheorghe (n. 17 februarie 1950, s. Meneailovca, r-nul Sarata,
regiunea Odesa) – horticultor, domeniul ştiinţific: horticultură. Doctor habilitat în agricultură (1992), profesor universitar (1992). Membru corespondent
(2007) şi membru titular (2012) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
CIOBANU, Mitrofan (n. 5 ianuarie 1942, s. Copceac, azi r-nul ŞtefanVodă) – matematician, domeniul ştiinţific: topologie. Doctor habilitat în ştiinţe
fizico-matematice (1980), profesor universitar (1981). Membru corespondent
(1995) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
CIUBOTARU, Alexandru (n. 20 februarie 1932, s. Şipca, jud. Orhei, azi
r-nul Şoldăneşti) – biolog, domeniul ştiinţific: embriologie, cariologie, citogenetică şi biotehnologie vegetală. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1971),
profesor universitar (1973). Membru corespondent (1976) şi membru titular
(1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
115

Demir DRAGNEV, Constantin MANOLACHE, Ion Valer XENOFONTOV

CONSTANTINOVA, Tatiana (25 iunie 1939, s. Sucleia, r-nul Slobozia  –
14 septembrie 2010, Chișinău) – geograf, domeniul ştiinţific: climatologie,
agroclimatologie, geoecologie. Doctor habilitat în geografie (1992), profesor
universitar (2001). Membru corespondent (1995) şi membru titular (2000) al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
CORBU, Haralambie (n. 15 februarie 1930, s. Dubăsarii Vechi, azi r-nul
Criuleni) – critic şi istoric literar, domeniul ştiinţific: literatura modernă şi
contemporană, probleme de teorie literară şi literatură comparată. Doctor habilitat în filologie (1975), profesor universitar (1995). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1984).
CORLĂTEANU, Nicolae (14 mai 1915, com. Caracui, azi r-nul Hânceşti –
21 octombrie 2005, Chişinău) – lingvist, domeniul ştiinţific: lingvistica română
şi romanică. Doctor habilitat în filologie (1965), profesor universitar (1966).
Membru corespondent (1961) şi membru titular (1965) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
CULIUC, Leonid (n. 11 august 1950, s. Drăgănești, azi r-nul Sângerei) –
fizician, domeniul științific: fizica stării condensate. Doctor habilitat în științe
fizico-matematice (1990), profesor universitar (1993). Membru corespondent
(2007) și membru titular (2012) al Academiei de Științe a Moldovei.
DICUSAR, Ion (19 august 1897, s. Văsieni, azi r-nul Ialoveni – 28 martie
1973, Chişinău) – agronom, domeniul ştiinţific: agrochimie, fiziologia plantelor, biochimie. Profesor universitar (1933), doctor habilitat în ştiinţe agricole
(1946). Membru corespondent (1961) şi membru titular (1965) al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
DOGA, Eugeniu (n. 1 martie 1937, s. Mocra, azi r-nul Râbniţa) – compozitor, domeniul: arta componistică. Membru titular al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1992).
DOLGAN, Mihail (5 februarie 1939, s. Rediul Mare, azi r-nul Donduşeni  – 2 mai 2013, Chișinău) – critic şi istoric literar, domeniul ştiinţific: literatura română contemporană. Doctor habilitat în filologie (1991), profesor
universitar (1994). Membru corespondent (2000) şi membru titular (2007) al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
DRUMEA, Anatol (n. 14 februarie 1930, Chişinău – 12 iunie 2010,
Chișinău) – geolog, domeniul ştiinţific: geofizică şi seismologie. Doctor habi116
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litat în ştiinţe geologo-mineralogice (1973). Membru corespondent (1976) şi
membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
DRUȚĂ, Ion (n. 3 septembrie 1928, s. Horodişte, azi r-nul Donduşeni)  –
prozator, dramaturg, publicist. Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
DUCA, Gheorghe (n. 29 februarie 1952, s. Copăceni, r-nul Sângerei) –
chimist, domeniul ştiinţific: chimie fizică şi chimie ecologică. Doctor habilitat
în chimie (1989), profesor universitar (1992). Membru corespondent (1992) şi
membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
DUCA, Maria (n. 19 iunie 1956, or. Sângerei) – biolog, domeniul ştiinţific:
fiziologia plantelor, fiziologie comparată, sisteme și mecanisme de autoreglare.
Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1997), profesor universitar (1998). Membru corespondent (2007) şi membru titular (2012) al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
DVORNIKOV, Prokofi (8 martie 1905, s. Novosiolovka, r-nul Borzeni,
reg. Cernigov, Ucraina – 19 iunie 1967, Tiraspol) – agronom, domeniul ştiinţific: selecţia şi agrotehnica culturilor legumicole. Doctor în ştiinţe agricole
(1944). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
EŞANU, Andrei (n. 16 iulie 1948, s. Sculeni, r-nul Ungheni) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria culturii medievale şi moderne a Moldovei şi a Europei
de Sud-Est. Doctor habilitat în istorie (1992). Membru corespondent (1992) şi
membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
FROLOV, Nikolai (4 februarie 1908, Sankt Petersburg, Rusia – 10 septembrie 1987, Moscova) – economist, domeniul ştiinţific: economie politică
şi istoria economiei naţionale. Doctor habilitat în economie (1960), profesor
universitar (1962). Membru corespondent (1961) şi membru titular (1970) al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
FURDUI, Teodor (n. 9 mai 1935, s. Dumitreni, azi r-nul Floreşti) – savant
în domeniul fiziologiei şi sanocreatologiei. Doctor habilitat în ştiinţe biologice
(1988), profesor universitar (1989). Membru corespondent (1989) şi membru
titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
GANEA, Ion (22 iulie 1926, Soroca – 4 aprilie 1993, Chişinău) – biolog,
domeniul ştiinţific: ecologie, zoologie, ornitologie, paleozoologie. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1971), profesor universitar (1971). Membru corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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GAINA, Boris (n. 17 august 1947, s. Chiţcanii Vechi, r-nul Teleneşti) –
oenolog, domeniul ştiinţific: biotehnologia alimentară şi tehnologia vitivinicolă. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1992). Membru corespondent (1995) şi
membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
GĂRBĂLĂU, Nicolae (4 august 1931, Bălţi – 20 februarie 2006, Chişinău) – chimist, domeniul ştiinţific: chimia anorganică şi coordinativă. Doctor
habilitat în ştiinţe chimice (1973), profesor universitar (1978). Membru co
respondent (1993) şi membru titular (1995) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
GHERMAN, Diomid (10 aprilie 1928, s. Bocşa, azi r-nul Făleşti – 19 aprilie 2014, Chișinău) – medic, domeniul ştiinţific: neurologie. Doctor habilitat în
medicină (1972), profesor universitar (1973). Membru titular al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (1993).
GHIDIRIM, Gheorghe (n. 22 aprilie 1939, s. Palanca, azi r-nul ŞtefanVodă) – medic, domeniul ştiinţific: chirurgie generală şi laparoscopică. Doctor habilitat în medicină (1983), profesor universitar (1986). Membru titular al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
GHIȚU, Dumitru (13 ianuarie 1931, s. Drepcăuţi, azi r-nul Briceni –
23  noiembrie 2008, Chișinău) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica şi electronica corpului solid. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor
universitar (1985). Membru corespondent (1976) şi membru titular (1984) al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
GROPPA, Stanislav (n. 15 mai 1956, s. Verejeni, azi r-nul Ocniţa) – medic, domeniul ştiinţific: neurologie. Doctor habilitat în ştiinţe medicale (1992),
profesor universitar (1995). Membru corespondent (2007) şi membru titular
(2012) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
GROSUL, Iachim (8/21 septembrie 1912, s. Caragaş, azi r-nul Slobozia –
28 septembrie 1976, Chişinău) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria modernă a
Moldovei. Doctor habilitat în istorie (1955), profesor universitar (1957). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
GUDUMAC, Eva (n. 6 mai 1941, s. Tătărăuca Veche, r-nul Soroca) –
medic, domeniul ştiinţific: chirurgie pediatrică. Doctor habilitat în medicină
(1986), profesor universitar (1987). Membru corespondent (2000) şi membru
titular (2007) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
GULEA, Aurelian (n. 28 mai 1946, s. Baraboi, azi r-nul Dondușeni) –
chimist, domeniul ştiinţific: stereochimia. Doctor habilitat în chimie (1991),
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profesor universitar (1992). Membru corespondent (2007) şi membru titular
(2012) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
IAROȘENKO, Mihail (13 februarie 1900, s. Demianovka, reg. Poltava,
Ucraina – 11 aprilie 1985, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: hidrobiologie, ihtiologie şi piscicultură. Doctor habilitat în biologie (1954), profesor
universitar (1962). Membru corespondent (1961) şi membru titular (1970) al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
JACOTĂ, Anatol (21 iunie 1941, s. Bădragii Noi, r-nul Edineţ – 11 ianuarie
2010, Chișinău) – biolog, domeniul ştiinţific: genetică, fiziologia şi biotehnologia vegetală. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1992), profesor universitar
(1994). Membru corespondent (1995) şi membru titular (2007) al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
JUCENKO, Aleksandr (25 septembrie 1935, or. Esentuki, Rusia – 1 iunie
2013, Federația Rusă) – agronom, domeniul ştiinţific: genetică ecologică, agroecologie, genetică specială şi ameliorarea plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe
biologice (1974), profesor universitar (1974). Membru titular al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (1976).
KOVARSKI, Anatoli (24 ianuarie 1904, s. Popovka, reg. Cernigov, Ucraina –
30 ianuarie 1974, Chişinău) – agronom, domeniul ştiinţific: selecţia şi genetica
plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1940), profesor universitar (1954).
Membru corespondent (1961) şi membru titular (1965) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
KOVARSKI, Viktor (31 decembrie 1929, or. Harkov, Ucraina – 4 iulie
2000, Chişinău) – fizician, domeniul ştiinţific: cinetica fizică. Doctor habilitat
în ştiinţe fizico-matematice (1970), profesor universitar (1972). Membru corespondent (1972) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
LACUSTA, Victor (n. 5 iunie 1951, Bălţi) – medic, domeniul ştiinţific: fiziologia omului şi a animalelor, fiziologia normală, medicina tradiţională. Doctor
habilitat în ştiinţe medicale (1991), profesor universitar (1991). Membru corespondent (2000) şi membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
LAZARENKO, Boris (11 noiembrie 1910, Moscova – 26 august 1979,
Chişinău) – inginer, domeniul ştiinţific: prelucrarea electrofizică a materialelor.
Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1949), profesor universitar (1950). Membru
titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
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LAZAREV, Artiom (30 octombrie 1914, or. Camenca – 14 aprilie 1999,
Chişinău) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria Moldovei, perioada contemporană. Doctor habilitat în ştiinţe istorice (1976), profesor universitar (1977).
Membru corespondent (1970) şi membru titular (1976) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
LAZURIEVSKI, Gheorghi (6 mai 1906, Taşkent, Uzbekistan – 20 septembrie 1987, Chişinău) – chimist, domeniul ştiinţific: chimia organică şi chimia
compuşilor naturali. Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1953), profesor universitar (1954). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
LEALIKOV, Iuri (2 aprilie 1909, Ekaterinoslav, azi Dnepropetrovsk,
Ucraina – 12 octombrie 1976, Chişinău) – chimist, domeniul ştiinţific: chimia
analitică. Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1953), profesor universitar (1954).
Membru corespondent (1961) şi membru titular (1965) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
LUPAN, Andrei (15 februarie 1912, s. Mihuleni, azi r-nul Şoldăneşti –
24  august 1992, Chişinău) – poet, dramaturg, publicist, traducător. Membru
titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
LUPAȘCU, Mihail (27 august 1928, s. Cuizăuca, azi r-nul Rezina – 21 iunie
2016, Chișinău) – agronom, domeniul ştiinţific: fitotehnie şi producerea nutreţurilor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1971), profesor universitar (1972).
Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1978).
MALINOWSKI, Tadeuş (14 octombrie 1921, Chişinău – 27 februarie
1996, Chişinău) – fizician, domeniul ştiinţific: cristalografie şi cristalofizică.
Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1967), profesor universitar (1969).
Membru corespondent (1970) şi membru titular (1976) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
MATCOVSCHI, Dumitru (20 octombrie 1939, com. Vadul-Raşcov, azi
r-nul Şoldăneşti – 26 iunie 2013, Vadul-Raşcov, r-nul Şoldăneşti) – poet, prozator, dramaturg, publicist, traducător. Membru titular al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (1995).
MATIENCO, Boris (3 august 1929, com. Cuşmirca, jud. Soroca, azi r-nul
Şoldăneşti – 26 noiembrie 2004, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: biologia celulară şi tisulară (vegetală). Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1967),
profesor universitar (1971). Membru corespondent (1981) şi membru titular
(1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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MELNIC, Boris (11 februarie 1928, s. Briceni, azi r-nul Donduşeni –
27  aprilie 2012, Chișinău) – biolog, domeniul ştiinţific: fiziologia umană şi fizio
logia animală. Doctor habilitat în biologie (1970), profesor universitar (1971).
Membru corespondent (1972) şi membru titular (1984) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
MICU, Vasile (n. 18 octombrie 1938, s. Olişcani, azi r-nul Şoldăneşti) –
agronom, domeniul ştiinţific: genetică, ameliorare şi seminologie. Doctor habilitat în biologie (1979), profesor universitar (1995). Membru corespondent
(1989) şi membru titular (1993) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
MIȘCOI, Gheorghe (n. 9 ianuarie 1944, s. Bărboieni, azi r-nul Nisporeni) – matematician, domeniul ştiinţific: matematica aplicată. Doctor habilitat în științe fizico-matematice (1990), profesor universitar (1991). Membru
corespondent (1995) şi membru titular (2012) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
MOSCALENCO, Sveatoslav (n. 26 septembrie 1928, s. Bravicea, azi r-nul
Călăraşi) – fizician, domeniul ştiinţific: teoria semiconductorilor şi optica cuantică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1971), profesor universitar
(1974). Membru corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
MOSCALENCO, Vsevolod (n. 26 septembrie 1928, s. Bravicea, azi r-nul
Călăraşi) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica teoretică a stării condensate. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1968), profesor universitar (1971).
Membru corespondent (1970) şi membru titular (1976) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
MUSTEA, Gheorghe (n. 1 mai 1951, s. Mândreşti, r-nul Teleneşti) – compozitor, domeniul: arte audiovizuale. Membru corespondent (2007) şi membru
titular (2012) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
NEGRU, Andrei (28 iulie 1937, s. Stoicani, azi r-nul Soroca – 21 decembrie 2011, Chișinău) – biolog, domeniul ştiinţific: flora actuală şi fosilă. Doctor
habilitat în ştiinţe biologice (1986), profesor universitar (1996). Membru corespondent (1988) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
PALADI, Gheorghe (n. 9 mai 1929, Chişinău) – medic, domeniul ştiinţific: obstetrică şi ginecologie. Doctor habilitat în medicină (1966), profesor
universitar (1967). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
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PASAT, Valeriu (n. 13 iulie 1958, s. Scumpia, r-nul Făleşti) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria Moldovei în perioada contemporană. Doctor habilitat în
ştiinţe istorice (1996). Membru corespondent (2000) şi membru titular (2012)
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
PETROV, Iuri (24 iunie 1921, Ceapaevsk, Kazahstan – 3 iulie 1990, Chişinău) – inginer, domeniul ştiinţific: prelucrarea electrochimică a metalelor.
Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1959), profesor universitar (1961). Membru
corespondent (1961) şi membru titular (1970) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
POPOVICI, Constantin (21 mai 1924, s. Romancăuţi, azi reg. Cernăuţi,
Ucraina – 5 decembrie 2010, Chișinău) – filolog, domeniul ştiinţific: literatura universală şi comparată, istoria literară, eminescologie, folcloristică. Doctor
habilitat în filologie (1974), profesor universitar (1988). Membru corespondent
(1989) şi membru titular (1995) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
POPOVICI, Mihail (n. 29.10.1942, s. Podoima, r-nul Camenca) – medic,
domeniul ştiinţific: cardiologie. Doctor habilitat în medicină (1986), profesor
universitar (1990). Membru corespondent (1993) şi membru titular (2007) al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
POPUȘOI, Ion (6 ianuarie 1924, Chişinău – 24 mai 2012, Chișinău) –
agronom, domeniul ştiinţific: micologie, fitopatologie, virusologie şi protec
ţia biologică a plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1964), profesor
universitar (1971). Membru corespondent (1965) şi membru titular (1972) al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
POSTOLATI, Vitalie (n. 19 iulie 1937, s. Ţekinovka, r-nul Iampol, Ucraina) –
inginer, domeniul ştiinţific: energetica. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1988).
Membru corespondent (1992) şi membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
PRINŢ, Iakov (28 septembrie 1891, s. Ciucea, reg. Crimeea, Ucraina –
23 mai 1966, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: entomologie şi protecţia plantelor. Doctor habilitat în biologie (1936), profesor universitar (1937).
Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
RĂDĂUŢANU, Sergiu (17 iunie 1926, Chişinău – 6 martie 1998, Chişinău) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica şi tehnologia materialelor semiconduc
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toare. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1966), profesor universitar (1967).
Membru corespondent (1970) şi membru titular (1972) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
RÂBIN, Vladimir (26 noiembrie 1893, Saratov, Rusia – 27 iunie 1979, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: pomicultură, cariologie şi genetică. Doctor
habilitat în ştiinţe biologice (1935), profesor universitar (1936). Membru titular
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1965).
REABUHIN, Iuri (n. 8 februarie 1939, Moscova, Rusia) – matematician,
domeniul ştiinţific: teoria inelelor şi sistemelor algebrice apropiate. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1971), profesor universitar (1978). Membru
corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
ROȘCA, Alexandru (n. 27 aprilie 1934, s. Mândreşti, azi r-nul Teleneşti) –
filosof, domeniul ştiinţific: filosofie socială şi politologie. Doctor habilitat în
filosofie (1988). Membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
RUDIC, Valeriu (n. 18 februarie 1947, s. Talmaza, r-nul Ştefan-Vodă) –
biolog, domeniul ştiinţific: microbiologie şi ficobiotehnologie. Doctor în medicină (1974), doctor habilitat în biologie (1990), profesor universitar (1991).
Membru corespondent (1995) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
RUSNAC, Gheorghe (n. 23 noiembrie 1942, or. Ocniţa) – politolog, domeniul ştiinţific: sisteme politice şi electorale, comunicare politică. Doctor
habilitat în istorie (1989), profesor universitar (1993). Membru corespondent
(2000) şi membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe al Moldovei.
SIBIRSCHI, Constantin (8 ianuarie 1928, Chişinău – 14 februarie 1990,
Chişinău) – matematician, domeniul ştiinţific: teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1970), profesor universitar (1971). Membru corespondent (1972) şi membru titular (1981) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
SIMAȘCHEVICI, Alexei (n. 27 iunie 1929, Chişinău) – fizician, domeniul
ştiinţific: fizica semiconductorilor şi energetica fotovoltaică. Doctor habilitat în
ştiinţe fizico-matematice (1979), profesor universitar (1980). Membru corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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SOLTAN, Petru (29 iunie 1931, s. Coşniţa, azi r-nul Dubăsari – 15 iulie
2016) – matematician, domeniul ştiinţific: geometrie, topologie, matematică
aplicată. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1971), profesor universitar (1973). Membru corespondent (1972) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
SPASSKY, Aleksei (n. 3 iulie 1917, or. Lukoianov, reg. Nijni Novgorod, Rusia) – biolog, domeniul ştiinţific: morfologie, ecologie şi sistematica cestodelor.
Doctor habilitat în biologie (1949), profesor universitar (1957). Membru titular
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
ȘIȘCANU, Gheorghe (n. 5 iulie 1932, s. Măcăreşti, azi r-nul Ungheni) –
biolog, domeniul ştiinţific: fiziologia plantelor, fotosinteza. Doctor habilitat în
ştiinţe biologice (1974), profesor universitar (1983). Membru corespondent
(1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
ŢÂBÂRNĂ, Gheorghe (n. 16 februarie 1944, or. Sângerei) – medic, domeniul ştiinţific: oncologie. Doctor habilitat în medicină (1982), profesor universitar (1992). Membru corespondent (1993) şi membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
TESTEMIŢANU Nicolae (1 august 1927, s. Ochiul Alb, județul Bălți –
20 septembrie 1986, Chișinău) – medic, domeniul ştiinţific: medicină socială.
Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2011, post-mortem).
TIGHINEANU, Ion (n. 22 martie 1955, s. Sofia, azi r-nul Drochia) – fizician, domeniul ştiinţific: nanoelectronică și nanotehnologii. Doctor habilitat
în fizica semiconductorilor şi dielectricilor (1991), profesor universitar (1993).
Membru corespondent (2007) şi membru titular (2012) al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
TODERAŞ, Ion (n. 17 august 1948, s. Logăneşti, r-nul Hânceşti) – zoolog, domeniul ştiinţific: zoologia funcţională, hidrobiologie. Doctor habilitat
în ştiinţe biologice (1991), profesor universitar (1991). Membru corespondent
(2000) şi membru titular (2007) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
TOMA, Simion (30 august 1936, s. Mârzaci, azi r-nul Orhei – 11 noiembrie
2015) – agronom, domeniul ştiinţific: agrochimie şi fiziologia nutriţiei minerale a plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1973), profesor universitar
(1985). Membru corespondent (1978) şi membru titular (1981) al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
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TURTĂ, Constantin (20 decembrie 1940, s. Buciuşca, azi r-nul Rezina –
23 martie 2015, Chișinău) – chimist, domeniul ştiinţific: chimia anorganică.
Doctor habilitat în chimie (1989), profesor universitar (1995). Membru corespondent (1995) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2010).
UNTILĂ, Ilie (20 iulie 1935, s. Codreanca, azi r-nul Străşeni – 26 iulie
2000, Chişinău) – agronom, domeniul ştiinţific: genetica aplicativă, ameliorarea
culturilor cerealiere spicoase, seminologie şi fitotehnie. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1988), profesor universitar (1993). Membru titular al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (1993).
URSU, Andrei (n. 20 decembrie 1929, Străşeni) – biolog, domeniul ştiinţific: pedologie, geografia solurilor, ecologie. Doctor habilitat în ştiinţe biologice
(1978), profesor universitar (1992). Membru corespondent (1984) şi membru
titular (1989) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
URSUL, Arcadie (n. 28 iulie 1936, s. Krasnîe Oknî, azi reg. Odesa, Ucraina) –
filosof, domeniul ştiinţific: filosofia şi metodologia ştiinţei, informatizarea şi
dezvoltarea durabilă a societăţii. Doctor habilitat în filosofie (1969), profesor
universitar (1971). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1984).
URSUL, Dumitru (10 noiembrie 1913, s. Tisculung, azi Doljanca, r-nul
Krasnîe Oknî, reg. Odesa, Ucraina – 1 februarie 1996, Chişinău) – filosof, domeniul ştiinţific: istoria filosofiei, filosofia socială. Doctor habilitat în filosofie
(1970), profesor universitar (1971). Membru corespondent (1972) şi membru
titular (1978) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
VARTICEAN, Iosif (22 septembrie 1910, s. Oniţcani, azi r-nul Criuleni –
13 mai 1982, Chişinău) – lingvist şi istoric literar. Doctor în filologie (1949).
Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
VIERU, Grigore (14 februarie 1935, s. Pererâta, județul Hotin – 18 ianuarie 2009, Chișinău) – poet. Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2011, post-mortem). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2007).
VLAD, Pavel (n. 6 iunie 1936, s. Lipnic, jud. Soroca, azi r-nul Ocniţa) – chimist, domeniul ştiinţific: chimia organică, chimia bioorganică şi chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi. Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1984),
profesor universitar (1990). Membru corespondent (1989) şi membru titular
(1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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Membrii corespondenţi
AFTENIUC, Simion (7 noiembrie 1906, s. Stroieşti, azi r-nul Râbniţa –
2  februarie 1983, Chişinău) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria RSSM. Doctor
habilitat în istorie (1972), profesor universitar (1977). Membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1972).
ARASIMOVICI, Valentina (1 martie 1906, or. Brest, Belarus – 10 februarie 1993, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: biochimia plantelor. Doctor
habilitat în ştiinţe biologice (1967). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1970).
BABUC, Vasile (n. 13 februarie 1933, Chişinău) – agronom, domeniul ştiinţific: pomicultură. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1977), profesor universitar (1980). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1984).
BALAȘOVA, Natalia (18 iunie 1929, or. Taşkent, Uzbekistan – 24 decembrie 2013) – biolog, domeniul ştiinţific: protecţia plantelor, imunogenetica şi
ameliorarea gametică a culturilor legumicole. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1971), profesor universitar (1988). Membru corespondent al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (1984).
BALAUR, Nicolae (n. 17 octombrie 1939, com. Buţeni, jud. Lăpuşna, azi
r-nul Hânceşti) – biolog, domeniul ştiinţific: fiziologia, biochimia şi bioenergetica plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1993), profesor universitar
(1997). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
BEȚIȘOR, Vitalie (24 iulie 1937, s. Cuhneşti, azi r-nul Glodeni – 22 mai
2005, Chişinău) – medic, domeniul ştiinţific: ortopedie-traumatologie. Doctor habilitat în medicină (1988), profesor universitar (1991). Membru cores
pondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
BILETCHI, Nicolae (n. 12 martie 1937, s. Oprişeni-Rădăuţi, azi reg. Cernăuţi, Ucraina) – critic şi istoric literar, domeniul ştiinţific: literatura română
contemporană. Doctor habilitat în filologie (1987), profesor universitar (1997).
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
CEALÂC, Tihon (29 iunie 1921, s. Crocmaz, azi r-nul Ştefan-Vodă –
10  martie 2006, Chişinău) – agronom, domeniul ştiinţific: genetica şi ameliorarea porumbului. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1971). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1978).
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CEALÂI, Gheorghi (29 august 1916, or. Harkov, Ucraina – 21 aprilie 1996,
Chişinău) – inginer, domeniul ştiinţific: sisteme şi echipamente energetice.
Doctor în ştiinţe tehnice (1957). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (1961).
CEMORTAN, Leonid (6 noiembrie 1927, s. Chetrosu, azi r-nul Drochia –
27 iunie 2009, Chișinău) – teatrolog, domeniul ştiinţific: istoria şi teoria teatrului. Doctor habilitat în studiul artelor (1994), profesor universitar (1995).
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
CERTAN, Sergiu (n. 17 aprilie 1952, Chişinău) – economist, domeniul
ştiinţific: economie. Doctor habilitat în economie (1989), profesor universitar
(1993). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
CHILIMAR, Serghei (14 noiembrie 1938, s. Parcani, azi r-nul Şoldăneşti –
07 iunie 2015) – zootehnicean, domeniul ştiinţific: zootehnie. Doctor habilitat
în ştiinţe agricole (1991), profesor universitar (1996). Membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
CIOBANU, Anatol (14 mai 1934, com. Ruseni, azi r-nul Edineţ – 8 aprilie 2016) – lingvist, domeniul ştiinţific: gramatica limbii române, lingvistică
generală (contrastivă) şi sociolingvistică. Doctor habilitat în filologie (1973),
profesor universitar (1976). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1992).
CORCIMARU, Ion (n. 22 mai 1938, s. Baraboi, azi r-nul Donduşeni) –
medic, domeniul ştiinţific: hematologie. Doctor habilitat în medicină (1989),
profesor universitar (1993). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1995).
COZUB, Gheorghe (30 august 1937, s. Cuhureştii de Sus, azi r-nul Floreşti  – 17 aprilie 2009, Chișinău) – inginer, domeniul ştiinţific: oenologie. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1989). Membru corespondent al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (1993).
DABIJA, Nicolae (n. 15 iulie 1948, s. Codreni, r-nul Cimişlia) – publicist,
scriitor, domeniul ştiinţific: publicistică literară. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
DEDIU, Ion (n. 24 iunie 1934, s. Rediul Mare, jud. Soroca, azi r-nul Donduşeni) – biolog, domeniul ştiinţific: biologia generală, ecologie, zoologie,
protecţia mediului, hidrobiologie, ecologia politică. Doctor habilitat în ştiinţe
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biologice (1978), profesor universitar (1981). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
DIACON, Ion (25 septembrie 1934, s. Sipoteni, azi r-nul Călăraşi – 23  decembrie 2012, Chișinău) – fizician, domeniul ştiinţific: cristalografie şi fizica
cristalelor. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1989). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
DICUSAR, Alexandru (n. 28 august 1942, satul Verhnee Ableazovo, regiunea Penza, RSSF Rusă) – electrochimist, domeniul ştiinţific: electrochimie,
electrofizică și electrotehnologie. Doctor habilitat în domeniul electrochimiei
(1988), profesor universitar (1990). Membru corespondent al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2007).
DIMITRACHI, Sergiu (n. 7 martie 1933, s. Unţeşti, azi r-nul Ungheni) –
inginer, domeniul ştiinţific: radioelectronică şi telecomunicaţii. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1988), profesor universitar (1991). Membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
DOROHOV, Lazar (13 aprilie 1900, s. Aleksandriiskaia, ţin. Stavropol,
Rusia – 11 martie 1964, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: fiziologia şi bio
chimia plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1958), profesor universitar (1960). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
DRAGNEV, Demir (n. 27 iulie 1936, s. Cureşniţa, r-nul Soroca) – istoric,
domeniul ştiinţific: istoria medievală şi modernă a Moldovei şi a Europei de
Sud-Est, paleografia slavo-română. Doctor habilitat în ştiinţe istorice (1992),
profesor universitar (1995). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1995).
GAINDRIC, Constantin (n. 11 septembrie 1941, s. Zăicani, azi r-nul
Râşcani) – informatician, domeniul ştiinţific: sisteme informatice inteligente.
Doctor habilitat în informatică (2000), profesor universitar (2000). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
GERU, Ion (n. 8 decembrie 1937, s. Cotiujenii Mari, azi r-nul Şoldăneşti) –
fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1983), profesor universitar (1986). Membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
GHEIDEMAN, Tatiana (11 noiembrie 1903, or. Tbilisi, Georgia – 5 iulie
1995, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: geobotanică, floristică şi silvicul128
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tură. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1966), profesor universitar (1968).
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1970).
GHICAVÂI, Victor (n. 11 august 1944, satul Marcăuţi, azi raionul Briceni)  – medic, domeniul ştiinţific: farmacologie și farmacie. Doctor habilitat în
medicină (1987), profesor universitar (1989). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
GLADUN, Eugen (27 aprilie 1936, s. Nesfoaia, jud. Hotin, azi r-nul Noua
Suliţă, reg. Cernăuţi, Ucraina – 31 mai 2014, Chișinău) – medic, domeniul ştiinţific: obstetrică şi ginecologie. Doctor habilitat în medicină (1985), profesor
universitar (1986). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2000).
GOHBERG, Israel (23 august 1928, s. Tarutino, azi r-nul Tatarbunar, reg.
Odesa, Ucraina – 12 octombrie 2009) – matematician, domeniul ştiinţific: analiza funcţională. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1965), profesor
universitar (1967). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(1970).
GUCEAC, Ion (n. 26 martie 1963, s. Văscăuţi, azi r-nul Floreşti) – jurist,
domeniul ştiinţific: drept public. Doctor habilitat în drept (2003), profesor
universitar (2005). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2012).
GUZUN, Nicolae (3 ianuarie 1926, Tighina – 13 iunie 2002, Chişinău)  –
agronom, domeniul ştiinţific: ameliorarea genetică şi tehnologia viţei-de-vie.
Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1983), profesor universitar (1990). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
HABAȘESCU, Ion (n. 1 iunie 1938, s. Sofia, azi r-nul Drochia) – inginer,
domeniul ştiinţific: mecanizarea agriculturii. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice
(1989). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
HADÂRCĂ, Ion (n. 17 iulie 1949, s. Sângereii Vechi, azi oraşul Sângerei) –
scriitor, domeniul ştiinţific: literatură, critică literară. Membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
HRIȘCEV, Eugeniu (6 februarie 1942, s. Pelinei, r-nul Cahul – 29 martie
2009) – economist, domeniul ştiinţific: management. Doctor habilitat în economie (1985), profesor universitar (1988). Membru corespondent al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2000).
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HOTINEANU, Vladimir (n. 1 octombrie 1950, oraşul Kzîl-Orda, Republica Kazahstan) – medic, domeniul ştiinţific: chirurgie. Doctor habilitat în medicină (1990), profesor universitar (1991). Membru corespondent al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2012).
ILIAȘENCO, Tatiana (25 ianuarie 1916, or. Odesa, Ucraina – 20 noiembrie 1984, Chişinău) – lingvist, domeniul științific: istoria limbii. Doctor habilitat în filologie (1974). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1976).
ISTRU, Bogdan (Bădărău, Ion) (13 aprilie 1914, s. Pistruieni, azi r-nul
Teleneşti – 25 martie 1993, Chişinău) – poet, prozator, publicist, traducător.
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1984).
IVANOV, Serghei (14 octombrie 1904, s. Mihalevo, reg. Smolensk, Rusia –
6 decembrie 1980, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: fiziologia plantelor.
Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1963), profesor universitar (1964). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1965).
KLIMENKO, Vasili (4 aprilie 1906, s. Golubavki, reg. Dnepropetrovsk,
Ucraina – 23 martie 1978, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: biochimia
plantelor şi chimia proteinelor. Doctor în medicină (1938), doctor habilitat în
biologie (1958), profesor universitar (1958). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1970).
KLISTORIN, Ilia (7 iunie 1923, or. Krivoi Rog, Ucraina – 7 ianuarie
2016)  – inginer, domeniul ştiinţific: automatizarea sistemelor de măsurări.
Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1968), profesor universitar (1969). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1984).
LIVOVSCHI, Eugen (n. 15 februarie 1933, Bălţi) – inginer, domeniul
ştiinţific: mecanica structurilor şi ingineria construcţiilor. Doctor habilitat în
ştiinţe tehnice (1971), profesor universitar (1972). Membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
LUPAȘCU, Tudor (n. 2 martie 1950, s. Flămânzeni, raionul Sângerei) –
chimist, domeniul ştiinţific: protecția mediului ambiant și folosirea rațională a
resurselor naturale. Doctor habilitat în chimie fizică (2000), profesor universitar (2006). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
MOHOV, Nikolai (9 decembrie 1904, s. Mostovoe, ţin. Krasnodar, Rusia –
28 octombrie 1983, Chişinău) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria medievală a
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Moldovei. Doctor habilitat în istorie (1965), profesor universitar (1966). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1972).
MOLDOVAN, Dumitru (n. 2 noiembrie 1946, s. Piatra (Lazo), raionul Orhei) – economist, domeniul ştiinţific: economie mondială, relații internaționale
Doctor habilitat în științe economice (1997), profesor universitar (1997). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
MOLDOVAN, Mihail (22 iunie 1935, Râbniţa – 9 august 1979, Chişinău)  – biolog, domeniul ştiinţific: virusologie, fitopatologie, imunitatea plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1974). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1978).
MORARU, Constantin (19 iunie 1926, s. Chiurt, azi r-nul Edineţ – 8 martie 2015, Chișinău) – biolog, domeniul ştiinţific: fiziologia, biochimia şi ameliorarea plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1972). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
MUSTEAȚĂ, Valentin (n. 23 aprilie 1938, s. Nezavertailovca, r-nul Slobozia) – inginer, domeniul ştiinţific: tehnologia şi procesele termoenergetice.
Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1988), profesor universitar (1990). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
OPOPOL, Nicolae (n. 9 februarie 1938, s. Bârnova, azi r-nul Ocniţa) –
medic, domeniul ştiinţific: sănătatea publică şi medicina preventivă. Doctor habilitat în medicină (1991), profesor universitar (1994). Membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
PALII, Andrei (n. 1 mai 1940, s. Scorţeni, jud. Orhei, azi r-nul Teleneşti) –
agronom, domeniul ştiinţific: științe agricole. Doctor habilitat în biologie
(1984), profesor universitar (2013). Membru corespondent al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2007).
PATRON, Petru (n. 13 iulie 1935, s. Chişcăreni, azi r-nul Sângerei) – agronom, domeniul ştiinţific: legumicultură. Doctor habilitat în ştiinţe agricole
(1982), profesor universitar (1985). Membru corespondent al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (1993).
PERLIN, Iuri (17 septembrie 1917, Kiev, Ucraina – 10 martie 1990, Chişinău) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica teoretică a corpului solid. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1962), profesor universitar (1963). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1970).
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POKOTILOV, Evgheni (27 ianuarie 1927, or. Odesa, Ucraina – 1 februarie
2011, Chișinău) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid şi nanofizica. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor universitar
(1973). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989).
POPOVICI, Mihail (n. 29 octombrie 1942, s. Podoima, r-nul Camenca) –
medic, domeniul ştiinţific: biochimie şi cardiologie. Doctor habilitat în medicină (1986), profesor universitar (1990). Membru corespondent al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (1993).
POPUŞOI, Eugen (26 august 1936, s. Cosăuţi, azi r-nul Soroca – 27 februarie 2001, Chişinău) – medic, domeniul ştiinţific: medicină socială şi management sanitar. Doctor habilitat în medicină (1986), profesor universitar
(1988). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
PRISĂCARI, Viorel (n. 26 martie 1946, s. Gaşpar, azi r-nul Edineţ) –
medic, domeniul ştiinţific: epidemiologie. Doctor habilitat în științe medicale
(1990), profesor universitar (1991). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
PROCOPIȘIN, Vasile (20 noiembrie 1934, s. Şaptebani, azi r-nul Râşcani  – 25 aprilie 2008, Chișinău) – medic, domeniul ştiinţific: ştiinţe farmaceutice. Doctor habilitat în farmacie (1987), profesor universitar (1989). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
RADUL, Makari (4 septembrie 1910, s. Martonoşa, reg. Kirovograd,
Ucraina – 2 mai 1971, Chişinău) – geograf, domeniul ştiinţific: geografia fizică,
economică, politică, umană. Doctor în ştiinţe geografice (1951). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
RAȚĂ (RAȚIU), Mefodie (1 octombrie 1935, s. Sipoteni, azi r-nul Călăraşi – 15 august 2013, Chișinău) – matematician, domeniul ştiinţific: logica
matematică şi teoria algoritmilor. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
(1986), profesor universitar (1991). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
REVENCO, Mihail (17 ianuarie, s. Bădiceni, azi r-nul Soroca – 28 iulie
2014, Chișinău) – chimist, domeniul științific: chimia coordinativă și analitică.
Doctor habilitat în chimie (1991), profesor universitar (1992). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
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RUDI, Gherasim (4 martie 1907, s. Sărăţei, azi r-nul Râbniţa – 26 iunie
1982, Chişinău) – agronom, domeniul ştiinţific: pomicultură. Profesor universitar (1966). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1970).
RUSSEV, Eugeniu (24 decembrie 1915, s. Kubei, azi reg. Odesa, Ucraina –
17 mai 1982, Chişinău) – istoric şi filolog, domeniul ştiinţific: istoria medie,
arheografie şi filologia română. Doctor în istorie (1951). Membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961).
SIDORENCO, Anatol (n. 15 septembrie 1953, or. Bălţi) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica supraconductibilității. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1991), profesor universitar (2000). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
SIMINEL, Vasile (2 iunie 1921, s. Gordineşti, azi r-nul Rezina – 25 aprilie
2014, Chișinău) – agronom, domeniul ştiinţific: ameliorarea plantelor, genetica
plantelor şi producerea seminţelor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1972),
profesor universitar (1973). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1978).
SINGUR, Gheorghi (12 octombrie 1930, s. Petropavlovka, reg. Dnepropetrovsk, Ucraina – 20 februarie 2009) – economist, domeniul ştiinţific: economia
industriei alimentare şi integrarea agroindustrială. Doctor habilitat în ştiinţe
economice (1981), profesor universitar (1982). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1984).
SOBOLEV, Valentin (n. 28 februarie 1930, s. Şilnaia Balka, r-nul Cijin,
Kazahstan) – fizician, domeniul ştiinţific: spectroscopia optică a semiconductorilor. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1971), profesor universitar
(1982). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989).
SOCICAN, Ion (24 iunie 1935, s. Corestăuţi, azi r-nul Ocniţa – 13 septembrie 2003, Chişinău) – zootehnician, domeniul ştiinţific: avicultură. Doctor
habilitat în ştiinţe agricole (1989), profesor universitar (1990). Membru co
respondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
SOVETOV, Pavel (12 noiembrie 1927, or. Ismail, azi reg. Odesa – 28 iulie
1991, Chişinău) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria şi dreptul în Moldova medievală. Doctor habilitat în istorie (1982), profesor universitar (1984). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989).
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STRATIEVSCHI, Chiril (12 februarie 1929, s. Broşteni, azi r-nul Râbniţa – decembrie 2007, Chișinău) – istoric, domeniul ştiinţific: istoria Moldovei,
perioada interbelică. Doctor habilitat în istorie (1976), profesor universitar
(1977). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989).
ȘALARU, Vasile (26 septembrie 1934, s. Văratic, jud. Bălţi, azi r-nul Râşcani – 16 mai 2016) – biolog, domeniul ştiinţific: algologie, hidrobiologie, biotehnologia algală, protecţia şi utilizarea raţională a resurselor vegetale. Doctor
habilitat în ştiinţe biologice (1972), profesor universitar (1975). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
ȘIȘIANU, Teodor (11 iunie 1933, s. Ţiganca, azi r-nul Cantemir – 2 aprilie
2014, Chișinău) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica dispozitivelor semiconductoare şi microelectronica. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1978),
profesor universitar (1980). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1995).
ȘLAPAC, Mariana (n. 10 decembrie 1955, or. Tiraspol) – arhitect, domeniul ştiinţific: istoria arhitecturii, heraldică, castelologie comparată. Doctor habilitat în studiul artelor (2004). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2012).
TIMUȘ, Andrei (n. 18 octombrie 1921, s. Molovata Nouă, azi r-nul Dubăsari) – specialist în domeniul economiei şi sociologiei. Doctor habilitat în
ştiinţe economice (1981), profesor universitar (1988). Membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1984).
ȚARANOV, Vladimir (n. 31 martie 1932, or. Gorlovka, Ucraina) – istoric,
domeniul ştiinţific: istoria Moldovei, perioada contemporană. Doctor habilitat
în istorie (1977), profesor universitar (1980). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1981).
ȚUKERBLAT, Boris (n. 24 iulie 1939, or. Hmelniţki, Ucraina) – fizician,
domeniul ştiinţific: chimia cuantică şi fizica corpului solid. Doctor habilitat în
ştiinţe fizico-matematice (1975), profesor universitar (1986). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
UDLER, Rubin (27 septembrie 1925, or. Brăila, România – 20 februarie
2012, Pittsburg, Pennsylvania, SUA) – filolog, domeniul ştiinţific: dialectologie,
fonetică, istoria limbii. Doctor habilitat în filologie (1976). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989).
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UNGUREANU, Petru (26 august 1894, s. Boghiceni, azi r-nul Hânceşti –
12 decembrie 1975, Chişinău) – oenolog, domeniul ştiinţific: vinificaţie. Doctor în ştiinţe tehnice (1940). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1961).
UNGUREANU, Valentin (26 noiembrie 1931, s. Pârjota, azi r-nul Râşcani – 16 octombrie 2015) – pedolog, domeniul ştiinţific: pedologie, agropedologie şi agroecologie. Doctor habilitat în biologie (1980), profesor universitar
(1981). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1981).
VERDEREVSKI, Dmitri (8 iulie 1904, Taşkent, Uzbekistan – 30 octombrie 1974, Chişinău) – biolog, domeniul ştiinţific: fitopatologie, protecţia
plantelor, imunologie şi virusologie. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1943),
profesor universitar (1945). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (1970).
VRONSCHIH, Mihail (n. 25 iunie 1941, s. Palanca, r-nul Ştefan-Vodă) –
agronom, domeniul ştiinţific: protecţia plantelor. Doctor habilitat în biologie
(1991), profesor universitar (1995). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
VULPE, Nicolae (n. 22 februarie 1949, s. Brânza, raionul Vulcăneşti) –
matematician-informatician, domeniul ştiinţific: sisteme de ecuații diferențiate.
Doctor habilitat în matematică (1985), profesor universitar (1998). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
ZAMORZAEV-ORLEANSKI, Aleksandr (23 ianuarie 1927, Sankt Petersburg, Rusia – 1 noiembrie 1997, Chişinău) – matematician, domeniul ştiinţific: geometria discretă şi cristalografia matematică. Doctor habilitat în ştiinţe
fizico-matematice (1972), profesor universitar (1974). Membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989).
ZAVTUR, Alexandru (9 mai 1929, s. Corjova, azi r-nul Dubăsari – 12  octombrie 2008, Chișinău) – filosof, domeniul ştiinţific: politologie şi filosofie
socială. Doctor habilitat în ştiinţe istorice (1973), profesor universitar (1974).
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1976).
ZELENCIUC, Valentin (6 octombrie 1928, s. Novogrigorievka, r-nul
Voznesensk, reg. Nikolaev, Ucraina – 31 martie 2003, Chişinău) – etnolog,
domeniul ştiinţific: etnografie generală, demografie, istoria culturii Moldovei.
Doctor habilitat în ştiinţe istorice (1982), profesor universitar (1985). Membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989).
135

Demir DRAGNEV, Constantin MANOLACHE, Ion Valer XENOFONTOV

ZGARDAN, Eugen (8 iunie 1929, s. Tătărăuca Veche, azi r-nul Soroca – 5
iunie 2016) – medic veterinar, domeniul ştiinţific: zootehnie. Doctor habilitat
în medicină veterinară (1986), profesor universitar (1988). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).
ZOTA, Ieremia (n. 4 mai 1940, s. Şirăuţi, azi r-nul Briceni) – medic, domeniul ştiinţific: patomorfoza sistemului cardiovascular. Doctor habilitat în medicină (1988), profesor universitar (1990). Membru corespondent al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (1993).
Membri de onoare
ADELGHERI, Liev (n. 16 martie 1942, s. Konokonski, r-nul Usepenski,
regiunea Krasnodar, Rusia) – medic, domeniul ştiinţific: vertebroneurologie.
Doctor habilitat în ştiinţe medicale (1995), profesor universitar (1995). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
ALFIOROV, Jores (n. 15 martie 1930, or. Vitebsk, Belarus) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica semiconductorilor şi electronica cuantică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1970), profesor universitar. Membru titular al
Academiei de Ştiinţe a URSS (1979). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2000).
ANDRONATI, Serghei (n. 19 septembrie 1940, or. Odesa, Ucraina) – chimist, domeniul ştiinţific: chimie bioorganică şi medicinală. Doctor habilitat
în ştiinţe chimice (1986). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei
(1988). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
ANGELESCU, Nicolae (n. 6 decembrie 1931, com. Rociu, jud. Argeş, România) – medic, domeniul ştiinţific: chirurgie generală şi laparoscopică. Doctor
în medicină (1980), profesor universitar (1992). Membru titular al Academiei
de Ştiinţe Medicale din România. Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2003).
BARBU, Viorel (n. 14 iunie 1941, s. Deleni, jud. Vaslui, România) – matematician, domeniul ştiinţific: ecuaţiile diferenţiale. Doctor în ştiinţe matematice (1969), profesor (1980). Membru titular al Academiei Române (1993).
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2001).
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BÂRLĂDEANU, Alexandru (25 ianuarie 1911, Comrat – 13 noiembrie
1997, Bucureşti, România) – economist. Membru titular al Academiei Române
(1955). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1991).
BEJAN, Adrian (n. 24 septembrie 1948, or. Galaţi, România) – inginer,
domeniul ştiinţific: termodinamica şi procesele energetice. Doctor în ştiinţe
tehnice (1975), profesor universitar (1978). Membru de onoare al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2001).
BIEŞU, Maria (3 august 1935, com. Volintiri, azi r-nul Ştefan-Vodă – 16
mai 2012, Chișinău) – cântăreaţă de operă (soprană dramatică), lied. Membru
de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1999).
BOTNARIUC, Nicolae (15 martie 1915, Râşcani – 1 martie 2011) – zoolog
și biolog, domeniul ştiinţific: zoologie, ecologie şi istoria biologiei. Doctor în ştiinţe biologice (1946), profesor universitar (1962). Membru titular al Academiei
Române (1990). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2001).
CANTAREAN, Nicolae (Mitropolitul Vladimir al Chișinăului și al Întregii Moldove) (n. 18 august 1952, s. Colencăuți, r-nul Hotin, reg. Cernăuți,
Ucraina) – teolog, economist, domeniul ştiinţific: managementul economic.
Doctor în economie (2010). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
CEAZOV, Evgheni (n. 10 iunie 1929, or. Nijni Novgorod, Rusia) – medic,
domeniul ştiinţific: cardiologie. Doctor în habilitat în ştiinţe medicale (1963),
profesor universitar (1965). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2008).
COCIU, Vasile (n. 10 februarie 1924, Hânceşti) – inginer-agronom, domeniul ştiinţific: pomicultură. Doctor în agronomie (1964), doctor docent în
ştiinţe agricole (1973), profesor universitar (1990). Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România (1990). Membru de onoare al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2003).
CODRU, Anatol (1 mai 1936, com. Molovata Nouă, azi r-nul Dubăsari –
17 august 2010, Chișinău) – poet, regizor de teatru şi film. Membru de onoare
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1999).
COSTENCO, Nicolai (21 decembrie 1913, Chişinău – 20 iulie 1993, Chişinău) – poet, prozator, publicist, traducător. Membru de onoare al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (1992).
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COSTIN, Sava (n. 21 ianuarie 1961, s. Vorniceni, azi r-nul Strășeni) – medic, domeniu științific: cardiologie. Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2012).
COŞERIU, Eugeniu (27 iulie 1921, s. Mihăileni, jud. Bălţi, azi r-nul Râşcani – 7 septembrie 2002, Tübingen, Germania) – lingvist, domeniul ştiinţific: lingvistică şi filosofia limbajului. Doctor în litere (1944), doctor în filosofie
(1949). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1991).
DEVREESE, Josef (n. 20 martie 1937, or. Knesselare, Belgia) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica materiei condensate. Doctor în ştiinţe (1964). Membru
de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2001).
DOGARU, Ion (n. 1 februarie 1935, s. Licurici, jud. Gorj) – jurist, domeniul științific: științe juridice. Doctor în drept civil (1969), profesor universitar (1978). Membru corespondent al Academiei Române (2001). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2015).
DRAGOMIR, Cristian (n. 28 aprilie 1940, or. Bârlad, România) – medic, domeniul ştiinţific: chirurgie generală. Doctor în medicină (1974), profesor universitar (1990). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2003).
DRĂGAN, Gleb (19 iulie 1920, s. Tătar-Copceac, azi s. Copceac, UTA Găgăuzia – 14 octombrie 2014, București, România) – inginer, domeniul ştiinţific:
tehnica energetică. Doctor inginer (1958), profesor universitar (1964). Membru
titular al Academiei Române (2004). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2000).
DRĂGĂNESCU, Mihai Corneliu (6 octombrie 1929, com. Făget, jud.
Prahova, România – 29 mai 2010, București, România) – inginer, domeniul
ştiinţific: ştiinţe ale informaţiei şi tehnologii electronice. Doctor docent (1974),
profesor universitar (1965). Membru titular al Academiei Române (1990).
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
DUCA, Sergiu (3 ianuarie 1936, or. Dej, România – 21 martie 2004, or.
Cluj-Napoca, România) – medic, domeniul ştiinţific: chirurgie generală şi laparoscopică. Doctor în medicină (1975), profesor universitar (1991). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2002).
FILIP, Florin Gheorghe (n. 25 iulie 1947, București, România) – inginer,
domeniul ştiinţific: teoria sistemelor automate și informatice. Membru titular al
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Academiei Române (1999). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2006).
FILIP, Nicolae (3 martie 1926, s. Sofia, jud. Bălţi, azi r-nul Drochia –
15  mai 2006, Bălți) – fizician, domeniul ştiinţific: radiofizică. Doctor habilitat în
ştiinţe fizico-matematice (1979), profesor universitar (1980). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
FIODOROV, Vladimir (n. 21 martie 1933, Moscova, Rusia) – medic, domeniul ştiinţific: chirurgie generală, proctologie. Doctor în ştiinţe medicale
(1971), profesor universitar. Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale a Rusiei
(1986). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2003).
FOMIN, Vladimir (n. 1 noiembrie 1953, Chișinău) – fizician, domeniul
ştiinţific: fizică. Doctor habilitat în științe fizice (1990), profesor universitar
(1999). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
GAŢAC, Victor (n. 2 iunie 1933, or. Lipcani, jud. Hotin, azi r-nul Briceni –
20 februarie 2014) – folclorist, domeniul ştiinţific: epica populară, textologia
folclorului. Doctor habilitat în filologie (1976), profesor universitar (1989).
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Rusiei (2000). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
GHINZBURG, Vitali (4 octombrie 1916, or. Moscova – 8 noiembrie
2009) – fizician, domeniul ştiinţific: fizică teoretică. Laureat al Premiului Nobel
(2004). Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1942), profesor universitar (1945). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2006).
GONCEARUC, Vladislav (n. 20 octombrie 1941, Tașkent, Uzbekistan) –
chimist, domeniul științific: chimie fizică. Membru titular al Academiei Națio
nale din Ucraina (1998). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2009).
GREBENICOV, Eugeniu (20 ianuarie 1932, s. Slobozia Mare, azi r-nul
Cahul – 29 decembrie 2013, Slobozia Mare, r-nul Cahul) – matematician, domeniul ştiinţific: ecuaţiile diferenţiale, mecanica cerească. Doctor habilitat în
ştiinţe fizico-matematice (1967), profesor universitar (1968). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1991).
GRECU, Mihail (22 noiembrie 1916, s. Faraonovka, jud. Cetatea Albă,
azi reg. Odesa, Ucraina – 9 aprilie 1998, Chişinău) – artist plastic. Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
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GRIGOROVICI, Radu (20 noiembrie 1911, or. Cernăuţi, azi Ucraina – 2
august 2008, București, România) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica semiconductorilor. Doctor docent (1958). Membru titular al Academiei Române
(1990). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
GUBOGLO, Mihail (n. 25 octombrie 1938, or. Ceadâr-Lunga) – etnolog,
domeniul ştiinţific: etnosociologie, etnopolitologie, sociolingvistică şi turcologie. Doctor habilitat în ştiinţe istorice (1984), profesor universitar (1985).
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2003).
GULEAEV, Iuri (n. 18 septembrie 1935, or. Tomilino, reg. Moscova, Rusia) – fizician, domeniul ştiinţific: radio- şi acustoelectronică. Doctor habilitat
în ştiinţe (1970), profesor universitar (1971). Membru titular al Academiei de
Ştiinţe a Rusiei (1984). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2000).
HAIDUC, Ionel (n. 9 mai 1937, or. Cluj-Napoca, România) – chimist,
domeniul ştiinţific: chimie anorganică, organometalică şi supramoleculară.
Doctor în ştiinţe chimice (1964). Membru titular al Academiei Române (1991).
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2002).
HAJIEV, Asaf (29 mai 1951, Ghenje, Azerbaidjan) – inginer. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1990), profesor universitar (1996). Membru corespondent al Academiei Naționale de Științe din Azerbaidjan (2001). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2015).
HARTNAGEL, Hans Ludwig (n. 9 ianuarie 1934, Ernshofen, Germania)
– inginer, domeniul ştiinţific: inginerie electronică. Doctor în ştiinţe tehnice
(1964), profesor universitar (1971). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2011).
HERA, Cristian Ioan D. (n. 18 decembrie 1933, or. Ploiești, România) –
inginer agronom, domeniul ştiinţific: agronomie. Doctor în agronomie (1969).
Membru titular al Academiei Române (2004). Membru de onoare al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2013).
HOMICI, Vladislav (n. 11 aprilie 1952, Moscova, RSFS Rusă) – fizician,
domeniul: fizică, energetică. Doctor habilitat în ştiinţe fizice (2001). Membru
titular al Academiei de Științe a Rusiei (2006). Membru de onoare al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2008).
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IONESCU-TÂRGOVIŞTE, Constantin (n. 11 noiembrie 1937, or. Târgovişte, România) – medic, domeniul ştiinţific: diabetologie. Doctor în medicină (1971). Membru corespondent al Academiei Române (2003). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
IUŞCENKO, Ekaterina (8 decembrie 1919, or. Cighirin, reg. Cerkasî,
Ucraina – 17 august 2001, Kiev, Ucraina) – matematician, domeniul ştiinţific:
informatică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1972), profesor universitar. Membru corespondent al Academiei Naționale de Ştiinţe din Ucraina
(1979). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2001).
KADÂŞEVSKI, Vladimir (n. 5 mai 1937, Moscova, Rusia) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica particulelor elementare. Doctor habilitat în ştiinţe fizicomatematice (1968), profesor universitar (1974). Membru titular al Academiei
de Ştiinţe a Rusiei (2000). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2001).
KAPIȚA, Serghei (14 februarie 1928, Cambridge, Marea Britanie – 14 august 2012, Moscova, Rusia ) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1961). Membru de onoare al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2010).
KELDÂŞ, Leonid (n. 7 aprilie 1931, or. Moscova, Rusia) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica stării condensate şi radiofizica cuantică. Doctor habilitat în
ştiinţe fizico-matematice (1961), profesor universitar (1961). Membru titular al
Academiei de Ştiinţe a URSS (1976). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2001).
KRUPENIKOV, Igor (10 aprilie, 1912, Sankt Petersburg, Rusia – 1 septembrie 2013, Chișinău) – geograf, domeniul ştiinţific: pedologie. Doctor habilitat în ştiinţe geografice (1966), profesor universitar (1968). Membru de onoare
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
LIPKOWSKI, Janusz (n. 3 februarie 1943, or. Varşovia, Polonia) – chimist,
domeniul ştiinţific: cristalografie şi cristalochimie. Doctor habilitat în ştiinţe
chimice (1983), profesor universitar (1990). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Poloniei (1998). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2006).
LUPANOV, Oleg (2 iunie 1932, Sankt Petersburg, Rusia – 3 mai 2006,
Moscova, Rusia) – matematician, domeniul ştiinţific: matematică discretă,
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informatică, logică matematică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
(1963), profesor universitar (1967). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a
Rusiei (2003). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2001).
MALINSCHI, Vasile (1 mai 1912, or. Râbniţa – 15 iulie 1992, Bucureşti,
România) – economist, domeniul ştiinţific: economie agrară. Doctor în ştiinţe
economice (1939). Membru titular al Academiei Române (1955). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1991).
MARINESCU, Constantin (n. 8 martie 1928, or. Galaţi, România) – filosof, domeniul ştiinţific: filosofie, sociologie, politologie, drept. Doctor în filosofia istoriei (1969), doctor habilitat în ştiinţe politice (1996), profesor universitar.
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2006).
MAYOR, Federico (n. 27 ianuarie 1934, or. Barcelona, Spania) – biolog,
domeniul ştiinţific: biochimie, biologie moleculară. Doctor în ştiinţe chimice
(1958). Membru al Academiei Regale Spaniole de Farmacie (1976). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1998).
MIRON, Radu (n. 3 octombrie 1927, s. Codăieşti, jud. Vaslui, România) –
matematician, domeniul ştiinţific: matematică şi fizică teoretică. Doctor docent
în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor universitar (1969). Membru titular al Academiei Române (1993). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2001).
MOMIR, Djurovic (n. 7 mai 1941, Danilovgrad, Muntenegru) – inginer,
domeniul științific: electrotehnică. Profesor universitar (1983). Membru titular
al Academiei de Științe și Arte din Montenegro (1993). Membru de onoare al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2008).
MONTBRIAL, Thierry de (n. 3 martie 1943, or. Paris, Franţa) – politolog, domeniul ştiinţific: economie, sociologie, politologie, relaţii internaţionale.
Doctor în filosofie-economie (1970). Membru titular al Academiei de Ştiinţe
Morale şi Politice (Franţa, 1992). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2006).
NAGORNEV, Vladimir (2 septembrie 1937, Vladivostok, Rusia – 1 septembrie 2009, Sankt Petersburg, Rusia) – medic, domeniul ştiinţific: arteroscleroză. Doctor habilitat în ştiinţe medicale (1974), profesor universitar (1987).
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
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NACU, Alexandru (n. 11 august 1927, s. Cobani, azi r-nul Glodeni) – medic, domeniul ştiinţific: psihiatrie. Doctor habilitat în ştiinţe medicale (1967),
profesor universitar (1969). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
NEDOV, Petru (25 decembrie 1926, s. Ciişii, azi s. Ogorodnoie, r-nul
Bolgrad, reg. Odesa, Ucraina – 19 februarie 2009) – biolog, domeniul ştiinţific:
fitopatologie şi protecţia plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1983),
profesor universitar (1987). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
OSTIANU, Natalia (7 martie 1922, or. Soroca – 17 februarie 2005, Moscova) – matematician, domeniul ştiinţific: geometrie diferenţială. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor universitar (1990). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1991).
PATON, Boris (n. 27 noiembrie 1918, or. Kiev, Ucraina) – inginer, domeniul ştiinţific: metalurgie şi sudură electrică. Doctor habilitat în ştiinţe. Membru titular al Academiei Naționale de Ştiinţe din Ucraina (1958). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1998).
PĂUNESCU, Adrian (20 iulie 1943, s. Copăceni, azi r-nul Sângerei – 5  noiembrie 2010, București) – poet, publicist, domeniul: literatură, publicistică.
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2010).
PETRESCU, Ion (n. 4 februarie 1928, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, România) – economist, domeniul ştiinţific: economie, ergonomie, management.
Doctor în ştiinţe economice (1972), doctor în psihologie (1972), profesor universitar (1974). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2013).
PLĂMĂDEALĂ, Antonie (17 noiembrie 1926, s. Stolniceni, jud. Lăpuşna,
azi r-nul Hânceşti – 31 august 2005, or. Sibiu, România) – arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului. Teolog, domeniul
ştiinţific: teologie sistematică şi culturologie. Doctor în teologie (1970; 1972).
Membru de onoare al Academiei Române (1992). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
POP, Ioan Aurel (n. 1 ianuarie 1955, Sântioara, jud. Cluj, România) –
istoric, domeniul ştiinţific: istorie medievală. Doctor în istorie (1989), profesor
universitar (1996). Membru titular al Academiei Române (2010). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2014).
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POPA, Vasile (16 aprilie 1954, Constanţa, România – 4 noiembrie 2005,
Timişoara, România) – jurist, domeniul ştiinţific: dreptul muncii şi protecţia
socială. Doctor în drept, profesor universitar. Membru de onoare al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2000).
POPESCU, Irinel (n. 22 aprilie 1953, Filiași, Dolj, România) – medic, domeniul ştiinţific: transplantul de ficat. Doctor în medicină (1990), profesor universitar (1999). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
PROHOROV, Aleksandr (11 iulie 1916, Atherton, Australia – 8 ianuarie 2002, Moscova) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica laserelor şi electronica
cuantică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1951), profesor universitar. Membru titular al Academiei de Ştiinţe a URSS (1966). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
SAVA, Costin (n. 21 ianuarie 1962, s. Vorniceni, r-nul Strășeni, RSS Moldovenească) – medic, domeniul ştiinţific: cardiologie. Doctor habilitat în medicină (2008). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2013).
SEMCINSKYI, Stanislav (2 mai 1931, s. Belolesie, azi r-nul Tatarbunar,
reg. Odesa, Ucraina – 16 decembrie 1999, or. Kiev, Ucraina) – filolog, domeniul
ştiinţific: lingvistica romanică, ştiinţa literaturii. Doctor habilitat în filologie
(1974), profesor universitar (1976). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (1991).
SEYMOUR, Dean Van Gundy (n. 24 februarie 1931, Toledo, Ohio, SUA)
– biolog, domeniul științific: nematologie. Doctor habilitat în nematologie
(1957), profesor universitar (1968). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2006).
SIMION, Eugen (n. 25 mai 1933, com. Chiojdeanca, jud. Prahova, România) – critic şi istoric literar, eseist. Doctor în filologie (1969). Membru titular al
Academiei Române (1992). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1999).
SIMIONESCU, Cristofor (17 iulie 1920, com. Dumbrăveni, jud. Suceava, România – 6 august 2007, or. Iași, România) – chimist, domeniul ştiinţific:
chimia organică şi macromoleculară. Doctor docent în ştiinţe chimice (1953).
Membru titular al Academiei Române (1963). Membru de onoare al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (1991).
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SIMIONESCU, Maya (n. 23 februarie 1937, Bucureşti, România) – biolog, domeniul ştiinţific: biologie şi patologie celulară. Doctor în ştiinţe biologice
(1978). Membru titular al Academiei Române (1991). Membru de onoare al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2001).
STANCIU, Carol (n. 17 mai 1937, Nădăștia de Jos, jud. Hunedoara, România) – medic, domeniul ştiinţific: gastroenterologie. Membru de onoare al Academiei Române. Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
TĂNĂSESCU, Florin Teodor (n. 12 aprilie 1932, or. Bârlad, județul Vaslui) – inginer. Doctor habilitat în domeniul măsurilor electrice (1968). Membru
de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2006).
ŢÂBÂRNĂ, Constantin (1 ianuarie 1929, or. Sângerei – 7 octombrie
2010)  – medic, domeniul ştiinţific: chirurgie generală. Doctor habilitat în medicină (1966), profesor universitar (1967). Membru de onoare al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2000).
TOMA, Constantin (n. 19 noiembrie 1935, s. Gugești, jud. Vaslui, România) – botanist, domeniul ştiinţific: biologie. Doctor în biilogie (1969), profesor universitar (1978). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2011).
TUFIȘ, Dan (n. 5 februarie 1954, or. București, România) – inginer, domeniul ştiinţific: terminologie specializată, inteligență artificială. Membru corespondent al Academiei României (1997). Membru de onoare al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2011).
VLAD, Ionel Valentin (n. 22 septembrie 1943, București, România) – inginer și fizician, domeniul științific: holografie, prelucrarea optică a informației.
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2016).
VORNICESCU, Nestor (Nicolae) (1 octombrie, 1927, s. Lozova-Vorniceni, jud. Orhei, azi r-nul Străşeni –17 mai 2000, or. Craiova, România) – teolog, domeniul ştiinţific: patrologie şi literatură veche, istoria naţională şi istoria
culturii. Doctor în teologie (1983). Membru de onoare al Academiei Române
(1992). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
VRÂNCEANU, Alexandru-Viorel (n. 27 februarie 1927, com. Băile, jud.
Buzău, România) – inginer-agronom, domeniul ştiinţific: genetică şi ameliorarea plantelor. Doctor docent în ştiinţe agricole (1974). Membru de onoare al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
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ZAGORCEA, Constantin (28 martie 1929, s. Bleşteni, azi r-nul Edineţ  –
4 februarie 2005, Chişinău) – agronom, domeniul ştiinţific: agrochimie. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1986), profesor universitar (1986). Membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
ZUGRĂVESCU, Dorel (n. 25 noiembrie 1930, Râmnicu-Vâlcea, România) inginer, domeniul științific: geofizică. Doctor în ştiinţe (1986), profesor
universitar (1977). Membru corespondent al Academiei Române (1991). Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2006).
XU, Jiuping (n. 1962) – inginer, domeniul științific: management ingineresc. Doctor în matematică aplicată (1995), doctor în chimie fizică (1999).
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2015).
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DOCTOR HONORIS CAUSA
AI ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
1. CIUBARIAN, Alexandru (n. 14 octombrie 1931, or. Moscova, Rusia) –
istoric, domeniul ştiinţific: istorie universală. Doctor habilitat în istorie, profesor universitar (1972). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2007).
2. DEUSCHL, Güenther – medic, domeniul ştiinţific: neuroștiință și neurologie. Doctor în ştiinţe medicale (1980), profesor universitar (1994). Doctor
honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2015).
3. KOMAROWSKI, Bronislaw (n. 4 iunie 1952, s. Oborniki Śląskie, Polonia) – om de stat. Președintele Poloniei (2010–2015). Doctor honoris causa al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
4. LUCINSCHI, Petru (n. 27 ianuarie 1940, s. Rădulenii Vechi, azi r-nul
Florești) – om politic. Doctor în filosofie (1977). Președintele Republicii Moldova (1996–2001). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2011).
5. LUPU, Ilie (n. 1938, Colicăuți, azi r-nul Briceni). Doctor în habilitat
în pedagogie (1999). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2012).
6. MUNTEANU, Mihail (n. 15 august 1943, s. Criva, azi r-nul Briceni)
– tenor, pedagog. Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2013).
7. PARMACLI, Dumitru (n. 7 aprilie 1941, or. Tvardița, r-nul Taraclia).
Doctor habilitat în economie (1994), profesor universitar (2004). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2015).
8. PÂRVANOV, Gheorghe (n. 28 iunie 1957, s. Sirișcinik, comuna
Kovacevțî, reg. Pernik, Bulgaria) – om de stat, istoric, domeniu științific: istoria
Bulgariei. Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2009).
9. POPESCU, Dumitra – jurist, domeniu științific: dreptul internațional
public, dreptul mediului. Doctor în științe juridice, profesor universitar. Doctor
honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
10. PYROZHKOV, Serghei (n. 22 iunie 1948, or. Kiev, Ucraina) – economist, domeniul științific: demografie, migrație. Doctor habilitat în științe eco147
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nomice (1991), profesor universitar (1994). Doctor honoris causa al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2012).
11. RUSNAC, Constantin (n. 6 februarie 1948, s. Trebisăuți, r-nul Briceni) – compozitor, muzicolog. Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2014).
12. SAINCIUC, Glebus (19 iulie 1919, or. Chișinău – 16 octombrie 2012,
or. Chişinău) – artist plastic, domeniul: pictură, grafică. Doctor honoris causa
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2009).
13. SCHWARZ, Helmut (n. 6 august 1943, or. Berlin) – chimist, domeniul
științific: chimie moleculară. Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2013).
14. SNEGUR, Mircea (n. 17 ianuarie 1940, s. Trifănești, azi r-nul Florești) –
om politic, agronom-savant. Doctor în fitotehnie (1972). Președintele Republicii Moldova (1990–1996). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2011).
15. SOURLAS, George (n. 1 august 1941, Valestino-Volos, Grecia) – medic, domeniul ştiinţific: oftalmologie. Doctor honoris causa al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2006).
16. STOCK, Günter (n. 7 februarie 1944, Sidski, Croația) – medic, domeniul ştiinţific: metabolismul dopaminei. Doctor în ştiinţe medicale (1970),
profesor universitar (1980). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2015).
17. ȚURCANU, Ion (n. 7 ianuarie 1933, S. Mihuleni, azi r-nul Șoldănești).
Doctor habilitat în științe agricole (1994). Doctor honoris causa al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2008).
18. ȚVIRCUN, Victor (n. 18 octombrie 1955, Chișinău) – istoric, pedagog, domeniul științific: istorie și pedagogie. Doctor în științe istorice (1988).
Doctor habilitat în pedagogie (2013). Doctor honoris causa al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2015).
19. UNGUREANU, Ion (n. 2 august 1935, satul Opaci, azi r-nul Căușeni) –
actor și regizor, domeniu: teatru. Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2009).
20. UVAROVA, Irina (n. 2 august 1932. or. Moscova, RSFS Rusă) – cercetător științific. Doctor în studiul artelor (1978). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2008).
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21. VIERU, Grigore (14 februarie 1935, s. Pererâta, jud. Hotin – 18 ianuarie 2009, Chișinău) – poet. Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2007). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2011,
post-mortem).
22. VOLONTIR, Mihai (9 martie 1934, s. Glinjeni, r-nul Rezina – 15 septembrie 2015, Chişinău) – actor, interpret, domeniul: cinematografie, teatru.
Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2009).
23. VORONIN, Vladimir (n. 25 mai 1941, s. Corjova, r-nul Dubăsari) –
om politic. Președintele Republicii Moldova (2001–2009). Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2006).
24. WECKERLING, Matthias (n. 25 februarie 1952, Berlin) – jurist, domeniul științific: științe juridice. Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2009).
25. WOLFGANG, Lerke (n. 1956) – economist, domeniul științific: management economic. Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(2007).
26. ZORKIN, Valerii (n. 18 februarie 1943, Konstantinovka, r-nul Okteabrsk, ținutul Primorsk, RSFS Rusă) – jurist, domeniul ştiinţific: drept
constituțional. Doctor habilitat în drept (1978), profesor universitar (1980).
Doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).

149

Demir DRAGNEV, Constantin MANOLACHE, Ion Valer XENOFONTOV

DOCTOR HONORIS CAUSA AI UNIVERSITĂȚII
ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
1. CONSTANTINESCU, Emil (n. 19 noiembrie 1939, Tighina) – politician și om de știință. Doctor în științe, profesor universitar (1991). Doctor honoris causa al Universității Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2011).
2. DUDA, Radu (Principele Radu al României) (n. 7 iunie 1960, or. Iași,
România). Doctor honoris causa al Universității Academiei de Științe a Moldovei (2015).
3. DZIUBENKO, Nikolai (n. 28 februarie 1951) – biolog, domeniul
științific: biologie, agricultură. Doctor habilitat în științe biologice și agronomie
(1996), profesor universitar. Doctor honoris causa al Universității Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2014).
4. KAYA, YALÇIN (n. 3 octombrie 1966, Beyazköy, Saray, Tekirdağ, Turcia) – biolog, domeniul științific: genetica plantelor. Doctor în biologie (2001),
profesor universitar (2014). Doctor honoris causa al Universității Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (2014).
5. VAHABZADE, Isfandiyar Bahtiar oglî (n. 1951, or. Baku, Azerbaidjan)  – filolog, scriitor, ambasador, domeniul: literatură. Doctor în filologie,
profesor universitar. Doctor honoris causa al Universității Academiei de Ştiinţe
a Moldovei (2010).
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ORGANIZAȚII DIN SFERA ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII
(23 AUGUST 2016)
Membrii instituționali (acreditați)
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institut),
director: dr. hab. Constantin Manolache
Grădina Botanică (Institut),
director: dr. Alexandru Teleuță
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice,
director: dr. hab. Valeriu Cușnir
Institutul de Chimie,
director: m.c. Tudor Lupașcu
Institutul de Ecologie şi Geografie,
director: dr. hab. Maria Nedealcov
Institutul de Energetică,
director: dr. Mihai Târșu
Institutul de Filologie,
director: dr. hab. Vasile Bahnaru
Institutul de Fizică Aplicată,
director: dr. hab. Mihai Macovei
Institutul de Fiziololgie şi Sanocreatologie,
director: dr. Valentina Ciochină
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
director: dr. hab. Vasile Botnari
Institutul de Geologie şi Seismologie,
director: dr. Igor Nicoara
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”,
director: m.c. Anatoli Sidorenco
Institutul de Istorie,
director: dr. hab. Gheorghe Cojocaru
Institutul de Matematică şi Informatică,
director: dr. hab. Svetlana Cojocaru
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Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
director: acad. Valeriu Rudic
Institutul de Zoologie,
director: acad. Tudor Lupașcu
Institutul Naţional de Cercetări Economice,
director: dr. hab. Alexandru Stratan
Institutul Patrimoniului Cultural,
director: dr. hab. Victor Ghilaș
Universitatea Academiei de Ştiințe a Moldovei,
rector: acad. Maria Duca
Membrii de profil (acreditați)
Academia de Administrație Publică,
rector: dr. hab. Oleg Balan
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice,
rector: dr. Victoria Melnic
Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”,
rector: dr. Simion Carp
Academia de Studii Economice a Moldovei,
rector: acad. Grigore Belostecinic
Centrul Național de Sănătate Publică,
director: dr. Iurie Pânzaru
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice
„ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat „Centrul Republican
pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor”,
director: dr. Galina Curcubet
Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie,
director: dr. Vitalie Moscalu
Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Ftiziopneumologie
„Chiril Draganiuc”,
director: Liliana Domente
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Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă,
director: dr. hab. Mihai Ciocanu
Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Neurologie și
Neurochirurgie,
director: dr. hab. Grigore Zapuhlâh
Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului,
director: dr. Sergiu Gladun
Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Onclogic,
director interimar: dr. Serghei Ștepa
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican,
director: dr. hab. Anatol Ciubotaru
Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și
Medicină Veterinară,
director: dr. hab. Valentin Focșa
Institutul Științifico-Practic de Fitotehnie „Porumbeni”,
director: dr. Pintilie Pârvan
Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare,
director: dr. hab. Constantin Dadu
Institutul de Științe ale Educației,
director: dr. hab. Lilia Pogolșa
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”,
director: dr. Valeriu Vozian
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale,
director: dr. Igor Cojocaru
Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „N. Dimo”,
director: dr. Iuri Moșoi
Institutul de Relații Internaționale din Moldova,
rector: dr. hab. Victor Beniuc
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”,
director: dr. Valerian Cerempei
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală,
director: Mihai Ursu
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Muzeul Național de Istorie a Moldovei,
director: dr. hab. Eugen Sava
Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
rector: acad. Gheorghe Cimpoieș
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
rector: dr. hab. Ion Gagim
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport,
rector: dr. hab. Veaceslav Manolachi
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,
rector: acad. Ion Ababii
Universitatea de Stat din Moldova,
rector: dr. hab. Gheorghe Ciocanu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,
rector: dr. Nicolae Chicuș
Universitatea Tehnică a Moldovei,
rector: dr. hab. Viorel Bostan
Universitatea de Stat din Tiraspol,
rector: dr. Eduard Coropceanu
Membrii afiliați (acreditați)
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,
rector: dr. hab. Gheorghe Avornic
Universitatea Liberă Internațională din Moldova,
rector: dr. hab. Andrei Galben
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
rector: dr. hab. Larisa Șavga
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Medalia comemorativă „70 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei”

Medalia comemorativă „70 de ani ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei” a
fost instituită cu ocazia celebrării aniversării a 70-a de la înființarea primelor
instituţii academice de cercetare la Chişinău şi a 55-a de la fondarea Academiei
de Ştiinţe a Moldovei ca instituţie de sine stătătoare. Autorul concepţiei şi a
desenului grafic al medaliei, ca şi în cazul celei similare de la 60 de ani, este
membrul corespondent Mariana Şlapac.
A fost avizată de Comisia Națională de Heraldică la 12 aprilie 2016 (proces-verbal nr. 439-IV) şi instituită de AŞM prin Hotărârea Consiliului Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr. 129 din 21 aprilie 2016,
urmând să fie înregistrată ulterior în Armorialul General al Republicii Moldova. Iată descrierea distincţiei: „Însemnul Medaliei „70 de ani ai Academiei de
Ştiinţe a Moldovei” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei reprezintă un medalion
rotund, cu diametrul de 30 mm, monocolor, de argint, şi cu toartă de suspensie
în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă. Pe avers
este reprezentată în relief imaginea zeiţei Atena, stând în picioare pe capitelul
unei coloane de ordin ionic ce iese din marginea medalionului, privind spre
dreapta, îmbrăcată în peplos şi purtând coif, sprijinind cu mâna dreaptă egida,
iar cu cea stângă ţinând o suliţă pe care se încolăceşte un şarpe şi având la piciorul stâng o bufniţă privind în faţă, totul încadrat într-o cunună ovală deschisă
formată din două ramuri de măslin, care ies din spatele capitelului. Pe revers
este reprezentată în relief faţada principală a sediului central al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (Chişinău, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1), însoţită dedesubt de milesimele „1946–2016”, iar în exerga medalionului de legenda semicirculară cu caractere capitale, de la ora 8 la ora 4: „ACADEMIA DE
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ŞTIINŢE A MOLDOVEI”. Bareta medaliei este din metal de culoarea argintului, de formă dreptunghiulară, cu lungimea de 30 mm şi înălţimea de 10 mm,
având în partea inferioară o toartă de care se suspendă însemnul medaliei, iar
pe verso un sistem de prindere. Bareta reprezintă în câmp emailat alb-albastru
azuriu milesimul „70” la dextra, urmat de o ramură de măslin aşezată în bară,
şi are pe perimetru un chenar liniar, totul de argint şi în relief. Înălţimea totală
a distincţiei este de 46,5 mm”.
Sursă: Silviu Andrieș-Tabac, Noile distincții ale Academiei de Științe a Moldovei. În: Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 2 (41), 2016,
p. 34-35.
Colița poștală „70 de ani de la fondarea primelor instituții academice
de cercetare”

Data emisiunii: 12 iunie 2016. Formatul coliţei: 220 × 110 mm.
Emisă: Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”.
Tiraj 10 000 de exemplare. Cod: 08/2016.
Design: Vitaliu Pogolşa.
Sursă: Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
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