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Neobositul scriitor buzoian Sava Bogasiu, pseudonimul
literar folosit de P.C. Pr. Prof. Dr. Mihail Milea, publică acest
„Abecedar istoric al Basarabiei de la A la Z” într-un an plin
de semnificaţii istorice pentru toţi românii: împlinirea a 410 de
ani de la prima Unire sub Mihai Vodă Viteazul şi a 90 de ani
de la recunoaşterea Unirii Basarabiei cu Patria Mamă de către
marile puteri (Franţa, Anglia, Italia, Japonia).

Referindu-se la invazia sovietică ce a ocupat Basarabia
pentru a doua oară, în anul 1940, părintele istoriei româneşti
Nicolae Iorga, scria: „Pentru români Basarabia este un teri-
toriu de istorie naţională şi de drept naţional care va fi reluat
la cel dintâi prilej favorabil”.

În ultimii 15 ani, părintele profesor Mihail Milea a 
făcut o adevărată pasiune pentru Basarabia, pământ românesc 
înstrăinat prin rapt de vitregiile istoriei şi poftele anabatice
ale unor mari puteri. Programele ample şi numeroase în care s-
a impllicat, în principal cu raionul Soroca, dar nu numai, i-au
condus paşii în sute de deplasări prin loca-lităţi mari şi mici, la
oraşe şi la sate. De la prieteni, cunoştinţe, şi de la oameni din
toate păturile sociale, a aflat bucuriile, dar şi dramele trăite
de aceştia şi familiile lor de-a lungul a două secole de cumplit
zbucium şi blestemat nenoroc. Paralel cu aceste preocupări a
efectuat studii aprofundate asupra Basarabiei în mari 
biblioteci, ajungând la un nivel ridicat de cunoaştere. 
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Pentru activităţile şi meritele în reunirea culturală şi
spirituală a românilor de pe cele două maluri ale Prutului,
părintele profesor Mihail Milea a fost distins cu titlul de
„Cetăţean de onoare al raionului Soroca”.

Bucuriile şi satisfacţiile de tot felul nu au reuşit să-l
mulţumească pe autor. Mulţi dintre interlocutorii din Basara-
bia, şi în egală măsură cei din Ţară, au dovedit că nu cunosc
istoria cea adevărată, că nu au reprezentări corecte asupra re-
alităţilor de pe pământul dintre Prut şi Nistru, că deformările
sunt numeroase şi adeseori dureroase. Jumătatea de secol
trăită sub ocupaţie comunistă de cele două Ţări Româneşti
surori, cu învăţământ iresponsabil şi antinaţional, dictat de in-
terese străine de cele ale românilor, au lipsit câteva generaţii
de cunoştinţe esenţiale şi de fiorul firesc al dragostei de Neam
şi de Ţară pe care l-au avut înaintaţii. 
În acest context a apărut dorinţa legitimă a întocmirii şi publicării
unui „Abecedar istoric al Basarabiei de la A la Z”, ca mijloc im-
perios – direct, simplu şi eficient- de cunoaştere a Basarabiei
voievodale de către toţi cei ce doresc acest lucru. Autorul, pre-
cum Tacit în Analele sale, abordează tema Sine ira et studio,
într-o exprimare apriată, sistematizând datele importante de is-
torie veche şi nouă, geografia, starea bisericii strămoşeşti,
tradiţiile şi sărbătorile, economia, cultura. 

Prin formaţia intelectuală şi preoţească, părintele profe-
sor pune deasupra a tot şi a toate iubirea şi deasupra diferitelor
forme de iubire pe acea faţă de Neamul Românesc  pe care 
şi-l doreşte  strâns grămăjoară, cum spunea Grigore Vieru,
într-o singură Ţară Românească. Această dragoste îl face să fie
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preocupat de direcţia spre care se îndreaptă actuala Repub-
lică Moldova şi tot ea este izvorul proiectelor viitoare,
cărora le dedică capitole separate. P.C. Pr. Prof. Dr. Mihail
Milea nu se mulţumeşte a fi un simplu spectator la specta-
colul vieţii făuritoare de istorie, ci doreşte a fi un actor im-
portant pe scena acesteia. Prezenta carte este scrisă în anul
următor lansării celei intitulate „Grigore Vieru- Luceafărul
de dincolo de Prut al Limbii Române”, în care Sava Bogasiu
a făcut un Legământ de adio faţă de marele poet plecat atât de
repede şi neaşteptat la strămoşi, dar şi faţă de casa părintească
a acestuia, care niciodată nu se vinde, Basarabia. 

Prin cartea de faţă face dovada respectării promisiunii.
Nemuritoarele versuri ale lui Grigoare Vieru „Trei culori 
şi-o singură iubire/ Românească, / Trei culori şi-o singură
vorbire / Românească, / Trei culori şi-o singură credinţă /
Românească, /Trei culori şi-o singură fiinţă / Românească”,
au devenit literă de Evanghelie în Catedrala Sfântul Sava din
Buzău, unde părintele Mihail dă binecuvântare tuturor
românilor basarabeni ce se opresc din graba drumurilor pen-
tru mângâiere, pentru hrană sufletească, şi nu de puţine ori şi
pentru cea trupească. Fraţii basarabeni sunt pomeniţi la
fiecare Liturghie sau serviciu religios important ce are loc în
catedrala buzoiană, aflată sub patronajul unuia dintre marii
martiri ai neamului. Despre Basarabia au scris nenumărate
cărţi, studii, articole, note de călătorie, mai toate marile spirite
ale naţiei. 

Pentru cei incitaţi de această lucrare şi dornici a aborda
lucrări esenţiale mai ample le recomand „Basarabia noastră”
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scrisă de Nicolae Iorga, la împlinirea a 100 de ani de la prima
ei răpire de către ruşi, petrecută în anul 1812, “Istoria
Românilor” a profesorului bucovinean Ion Nistor, membru al
Academiei Române, „Istoria Basarabiei de la începuturi până
la 1994”, de Ioan Scurtu, Dumitru Almaş, Armand Groşu, Ion
Pavelescu, Gh. I. Ioniţă. O bibliografie amplă ne este arătată
de autor în finalul anexelor acestui abecedar.

Sava Bogasiu a avut inspiraţia de a întocmi cărţii sale o
serie de anexe, pe cât de necesare, pe atât de importante: harta
Basarabiei, Constituţia, Repere istorice, Lista voievozilor,
Tabele cu preşedinţii, premierii, academicienii, scriitorii, pri-
marii. Ce poate un cititor să-şi dorească mai mult pentru infor-
mare şi cunoaştere introductivă având aceste date pe care le
poate folosi ad libitum? Poate doar să-l cunoască în mod di-
rect pe autor şi să afle de la acesta şi despre ce nu a putut
cuprinde în carte şi sunt convins că după o asemenea întâlnire
va înţelege definitiv rostul abecedarului şi adevărul rostit de
Mihai Eminescu: ”Acest pământ (al Basarabiei) nu l-am
cucerit, n-am alungat pe nimeni de pe el, că e bucată din pa-
tria noastră străveche, este zestrea împărţitului şi nenorocitu-
lui popor românesc”.

Cartea părintelui Mihail Milea este scrisă cu sufletul, cu
dragoste şi durere, cu responsabilitatea dascălului şi duhovnicu-
lui faţă de conaţionali şi, mai ales, faţă de generaţia tânără, care
este puterea şi nădejdea pentru împlinirea Zilei celei Mari a
Neamului.

Mihai SĂLCUŢAN
BUZĂU, 25 OCTOMBRIE 2010



Precuvântare
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,,ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA 
A LA Z" este o mărturie vie despre ataşamentul meu sufletesc
faţă de Basarabia, care este o denumire veche a Republicii
Moldova de astăzi; aflată sub patronajul spiritual al marelui
voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt.
De-a lungul anilor, făcând sute de deplasări peste Prut în
scop misionar, pastoral, cultural şi umanitar, am constatat cu
durere că foarte mulţi basarabeni nu-şi cunosc rădăcinile ade-
vărate ale istoriei lor. Acest lucru l-am sesizat şi la românii
din ţara noastră, România, care cunosc foarte puţine lucruri
sau mai nimic din istoria zbuciumată prin care a trecut Re-
publica Moldova.

Cu acest gând curat şi sincer, din dragoste de Adevăr
şi faţă de toţi românii de pretutindeni, am purces la redactarea
acestei cărţi, sugestiv intitulată „Abecedarul istoric al
Basarabiei de la A la Z”, într-o formă accesibilă, cu date con-
crete de la începuturile Moldovei până-n zilele noastre.

L-am numit ,,Abecedar” pentru că am scris pentru toţi
cei care sunt începători în ale istoriei noastre şi pentru toţi
cei care sunt dornici să afle adevărul despre trecutul Basara-
biei şi despre toată strădania acestor locuitori de a-şi păstra
limba, credinţa şi tradiţiile, până-n vremea noastră.
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Existenţa Republicii Moldova în forma de astăzi, cu
grai românesc, cu identitate naţională, şi constituţie proprie,
este un miracol. Cred că niciun alt popor din lume nu a
suferit atât de mult ca Moldova, care a fost călcată în pi-
cioare, batjocorită, şi umilită, de atâtea imperii, care au tre-
cut peste ea şi, totuşi, şi-a păstrat verticalitatea şi demnitatea
naţională.

A sosit momentul şi ceasul să spunem Adevărul pe
faţă, lucrurilor pe nume. Basarabia a fost şi este parte din is-
toria neamului nostru românesc.
Această apropiere sufletească şi culturală în duhul iubirii, ne
va uni şi vom reuşi, într-o bună zi, să sorbim împreună apa
Prutului în care sunt toate lacrimile neamului românesc. 
Binecuvântare şi bucurie sfântă tuturor care vieţuiesc în 
Republica Moldova!

MARE ESTE DUMNEZEU!

Autorul



I. BASARABIA,
DRAGOSTEA CARE 

NU SE UITĂ NICIODATĂ

Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor că
„dragostea nu cade niciodată” (1 Corinteni, 13,8),
deoarece ea este de origine divină: „Dumnezeu este iubire”
(1 Ioan 4,8). Unde este iubire de Dumnezeu, se naşte şi iu-
birea de Patrie. Aceste iubiri au caracter sacru. Basarabia
este lacrima iubirii lui Dumnezeu. Locul unde Dumnezeu
îşi varsă lacrimile, dintr-odată, se sfinţeşte şi se binecuvân-
tează. Basarabia este o „Fecioară” a României, un „copil”
iubit, născut de Dumnezeu din dragoste. „În aceasta este
dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă
El ne-a iubit pe noi...” (1 Ioan 4,10). 

Tot ceea ce Dumnezeu iubeşte trebuie să iubim şi noi,
la rândul nostru. Iată de ce iubesc eu Basarabia: pentru că
mai întâi a iubit-o Dumnezeu. Atât timp cât trăieşti, nu poţi
uita viaţa din tine. La fel şi iubirea lui Dumnezeu nu se uită,
căci face parte din noi. Basarabia ţine de fiinţa noastră, de
neamul nostru, face parte din ţara noastră, de aceea nu
putem să o uităm. 

Un lucru bine învăţat în copilărie nu-l mai poţi uita
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niciodată. La fel, nu pot uita dragostea de Basarabia, pe care
o port de mic copil. Iubesc Basarabia pentru că sunt fiul ei
înfiat din dragoste şi recunoştinţă. O iubesc fiindcă este pa-
trie a Limbii Române. Iubesc Basarabia pentru că a dăruit
ţării mulţi martiri şi sfinţi care stau ca rugători în calendarul
de suflet al neamului nostru românesc. Ştefan cel Mare şi
Sfânt este candela iubirii de Patrie aprinsă de la Putna 
în toată ţara. De la voievozii noştri ne-au rămas ca mărturii
atâtea sanctuare şi mânăstiri care formează sufletul Basara-
biei. Credinţa în Dumnezeu face ca inima Basarabiei să bată
cu putere. Cu cât ne vom apropia mai mult de Basarabia şi-
i vom înţelege suferinţele ei istorice, darurile ei naturale,
culturale şi spirituale, cu atât mai mult ne vom îndrăgosti
de ea. 

Dragostea de Basarabia nu este sentimentală, tempo-
rară, din interes, ci ea este fiinţială. Această iubire nu se uită
niciodată, pentru că ea este identitatea noastră. Devenim
identici cu Basarabia în măsura în care o iubim. Dragostea
este măsura identităţii cu Basarabia. În Basarabia este un
pământ mănos, plin de resurse naturale, dar cu mulţi săraci.
Vorba poetului: „munţii noştri aur poartă, noi cerşim din
poartă-n poartă”. Străinii de neam şi de limbă au adus-o la
sărăcie pe această Fecioară numită Basarabia. Ea stă ca o
mireasă, aşteptând de multă vreme ceasul de unire în Taină.
Basarabia este ca un brad verde ce se înalţă spre Soarele
dreptăţii, Hristos. Ea este „floarea – soarelui”, care îşi caută
în permanenţă mama, România, ce i-a dat „lumina ochilor”.
Ochii Basarabiei sunt apele cristaline şi dulci în care se re-
12
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flectă cerul senin plin de „albastru de Voroneţ”. 
Basarabia este înveşmântată în aurul grânelor şi are

poalele verzi de păşuni. Hainele Basarabiei sunt brodate cu
fire roşii de sângele martirilor şi îmbibate, la tot pasul, de
mireasma florilor. În Basarabia şi cântecele sunt mai fru-
moase şi doinele sunt mai dulci. Orice revenire a mea în
Basarabia îmi dă putere şi viaţă, dragoste şi speranţă. 
Basarabia este în inima mea. Face parte din mine. Oriunde
merg în lume, ea este cu mine. Eu cred în unire. Iubirea ne
uneşte. Avem aceeaşi credinţă, vorbim acelaşi grai, avem
aceiaşi strămoşi, şi locuim pe acelaşi continent, Europa. Ni-
meni şi nimic nu ne poate despărţi. Dragostea nu cade şi nu
se uită niciodată. Dragostea mea pe acest pământ este
Basarabia, iar iubirea mea în cer este Dumnezeu, care este
mare.

ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z
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II. DRAGOSTE DE LA
PRIMA CITIRE A ISTORIEI 

BASARABIEI

M-am născut şi am trăit în lacrimile amare ale Basara-
biei, ocupată din nou de către sovietici odată cu al Doilea
Război Mondial. Tatăl meu, nea Gogu, Dumnezeu să-l ierte,
mi-a insuflat o mare dragoste faţă de istoria românilor, încă de
pe vremea când eram elev la gimnaziu, în satul Bădenii Mil-
iuiţi, astăzi Câmpeni, din judeţul Buzău. Era abonat la revis-
tele „Magazin istoric” şi „Lumea”, pe care le citea pe
nerăsuflate şi, de multe ori, le comenta cu noi, copiii. Avea un
mare patos în a vorbi despre istoria neamului nostru româ-
nesc: cine am fost, care este originea noastră etnică şi prin ce
necazuri a trecut poporul nostru, de-a lungul vremii. 
În podul casei am găsit multe manuale vechi de istorie a
României publicate pe timpul regilor care s-au perindat la
conducerea ţării noastre înainte de comunism. Am reuşit 
să-mi fac o idee clară despre istoria însângerată a Basarabiei.
Odată cu intrarea mea la Seminarul Teologic din Buzău, in-
teresul meu faţă de Basarabia a crescut. Părintele profesor
Ioan Constantinescu, zis „Iorgu”, care a fost şi duhovnicul
14
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meu, mi-a insuflat dorinţa de a studia mai profund istoria
crucificată a Basarabiei. 
Există o strânsă legătură, fiinţială, între iubire şi cunoaştere.
Atunci când cunoşti mai bine o persoană anume, începi să
o înţelegi, să o iubeşti, să pui suflet pentru ea. Faţă de un
străin nu ai curaj, îţi este teamă, nu ştii cine este, ce gânduri
are în inima lui. Aşa este şi relaţia mea cu Basarabia, care
este iubirea mea. De-a lungul vremii am citit mult despre
Basarabia, am cercetat în cărţi, în reviste, în studii de spe-
cialitate ale unor mari istorici autentici, care m-au făcut să
înţeleg mai bine situaţia reală a acestui pământ românesc,
amputat, de multe ori, din trupul patriei mamă, de către
vecini. 

Din vechime şi până astăzi, a apărut o întreagă 
literatură pro şi contra Basarabiei. S-au iniţiat politici os-
tile, care au falsificat istoria ei reală. Pe acest pământ sfânt
al Basarabiei, dar şi în afara graniţelor ei, au fost şi sunt mult
persoane care au scris mult, şi încă mai scriu, despre istoria
ei zdruncinată. Argumentele istorice, arheologice, lingvis-
tice, culturale şi spirituale, sunt de necontestat. Aceste ade-
văruri trebuie făcute cunoscute pe înţelesul tuturor, pentru ca
toţi să înţelegem realitatea Basarabiei de astăzi. 

În aceste vremuri, avem mare nevoie de o literatură
puternică, diversificată, care să ilustreze mai bine Basarabia
din toate punctele de vedere. Trebuie să existe interes din
ambele părţi, atât din partea patriei mamă, care nu-şi poate
abandona copilul, Basarabia, dar şi din partea basarabenilor
care trăiesc izolaţi de o plasă de sârmă ghimpată. 

ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z
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Atunci când fiecare dintre noi vom citi mai mult 
despre Basarabia, ne vom ruga mai mult pentru ea, şi vom
face ceva concret pentru ea, vom putea trage nădejde de
unire. Eu unul sunt îndrăgostit de Basarabia, pe care o port
în inima mea, în casa mea, în satul meu şi mai ales în rugă-
ciunile mele. Poezia lui Grigore Vieru – poet naţional - este
o redeşteptare la această dorinţă vie de unitate. El are o fru-
moasă poezie intitulată: „Ridică-te Basarabie”.
Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi cei care sunt alături de
binele Basarabiei!
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III. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ
A BASARABIEI

Nimic nu este întâmplător în această lume! Cu atât
mai mult aşezarea unei comunităţi de oameni într-o anumită
zonă geografică a acestei planete numită Terra. Basarabia
este situată în sud-estul Europei, între România (vest) şi
Ucraina (est). Graniţa cu România urmează aproape în în-
tregime râul Prut şi, pe o distanţă foarte scurtă, Dunărea.
Basarabia are ieşire la Dunăre pe o fâşie de 600 m la ex-
tremitatea sudică, unde este localitatea Giurgiuleşti. 

La nord, Basarabia se învecinează cu Bucovina, „plai
de rai”, o regiune predominant muntoasă, cu masive păduri,
cu un bogat fond cinegetic. Ţinuturile Basarabiei şi ale Bu-
covinei reprezintă hotarul dintre Rusia europeană şi Pensin-
sula Balcanică. 

Teritoriul Basarabiei, văzut de sus, este ca o fâşie de
pământ lungă şi îngustă, de mărimea Olandei, ţara lalelelor.
Suprafaţa totală a Basarabiei este de circa 33.843 km2, din
care 1,4% reprezintă apă. La ultimul recensământ, realizat
în anul 2004, populaţia Basarabiei era de 3.938.579
locuitori, cu o densitate de 111 locuitori/km2. Basarabia
cuprinde 32 de raioane şi 3 municipalităţi: Chişinău, Bălţi,
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Tighina. În plus, mai are două regiuni - Găgăuzia şi
Transnistria, care, din punct de vedere istoric, au aparţinut
dintotdeauna basarabenilor.

Principalele ape curgătoare din Basarabia sunt:
Dunărea, Nistru, Prut şi Răut. De asemenea, are şi câteva
lacuri importante: Beleu, Bic şi Dracele. În partea de nord
a Basarabiei întâlnim Podişul Codru, plin de păduri, vii şi
livezi cu pomi fructiferi, iar în partea de sud se află zona de
câmpie numită Câmpia Bugeacului. 53% din toată suprafaţa
Basarabiei, este ocupată de culturile cerealiere. Alte 14 pro-
cente reprezintă suprafeţe ocupate cu păşuni, în timp ce pă-
durile şi terenurile forestiere ocupă 13%. În Basarabia se
află cele mai fertile soluri, care contribuie la realizarea unor
mari producţii de cereale, legume şi fructe. Cu adevărat,
Basarabia este o gură de rai, un paradis al plantelor! Aici se
află peste 2300 de plante sălbatice. Aici resursele naturale
ale solului asigură existenţa a peste 68 specii de mamifere
şi peste 270 specii de păsări.
Basarabia are o climă temperat-continentală, cu veri calde şi
ierni blânde. 

Precipitaţiile variază de la 400 la 600 ml pe an, cele
mai mici fiind în zona Nistrului de jos, cele mai ridicate pe
dealurile centrale şi în zonele mai înalte din nord-est. În ul-
tima vreme, Basarabia se confruntă cu fenomenul de secetă.
Resursele de apă sunt limitate. De admirat în Basarabia este
mulţimea heleşteielor, populate cu peşte din abundenţă.
Mişcarea generală a maselor de aer ale atmosferei în Basara-
bia, este din partea Atlanticului de nord-vest sau din nord-
18
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estul continentului. Temperatura medie anuală a aerului din
nordul Basarabiei spre sud variază între +7,5ºC la +10ºC şi
a solului între +10 şi +12ºC.

Principalele oraşe sunt: Chişinău – capitala ţării,
Bălţi, Orhei, Soroca, Tighina, Cahul şi Comrat. Imnul
Basarabiei este „Limba noastră”, adică româna aceea pe
care o vorbim în România şi a fost compus de către poetul
Mateevici Alexei, un mare patriot şi un slujitor devotat al 
Bisericii Ortodoxe. Odată cu dezmembrarea Uniunii Sovi-
etice, Basarabia a devenit stat independent, la data de 27 au-
gust 1991.
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IV. FILE DIN ISTORIA
VECHE A BASARABIEI

Existenţa umană pe teritoriul Basarabiei este atestată
de câteva mii de ani. Pe aceste meleaguri au trăit geto-dacii,
care sunt de origine tracică. În secolul I î.Hr., regele Bure-
bista a reuşit să unifice toate coloniile de geto-daci, răspân-
dite pe tot teritoriul Daciei, de la Tisa până la Nistru şi de la
Dunăre până la Marea Neagră. În timpul cârmuirii viteazu-
lui rege Burebista, Dacia a fost o ţară unită, puternică, având
ca religie monoteistă credinţa în Zamolxe. 
Preotul Deceneu a fost sfetnicul apropiat al regelui Bure-
bista, aşa cum Ştefan cel Mare şi Sfânt l-a avut ca duhovnic
pe cuviosul părinte Daniel de la Mânăstirea Putna. 
Burebista şi-a îndemnat poporul să trăiască după principiile
morale pe care le învăţase de la preotul Deceneu. După
moartea acestui rege de veşnică pomenire, a urmat la con-
ducerea Daciei regele Decebal, care a avut o domnie 
zbuciumată, din cauza conflictelor cu Imperiul Roman aflat
în plină expansiune. 
După două expediţii militare, 101-102 şi 105-106, împăratul
roman Traian a reuşit să transforme Dacia în provincie ro-
mană. Ţărmul Mării Negre al Basarabie fusese deja cucerit
20
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de împăratul roman Augustus. Descoperirile arheologice
dovedesc din plin influenţa Imperiului Roman asupra regiu-
nii dintre Prut şi Nistru şi până la Marea Neagră. 

În secolul III, şi-au făcut apariţia pe teritoriul Daciei
triburile goţilor de neam germanic, care au reuşit să învingă
armatele romane staţionate aici. Aşa se face că, pe timpul
împăratului roman Aurelian, legiunile romane s-au retras,
între anii 271-274 d.Hr., la sudul Dunării. Prezenţa goţilor
pe teritoriul Daciei se întinde pe aproximativ un secol şi
jumătate. 

Un alt popor migrator care a venit să cucerească
aceste teritorii a fost  cel al slavilor, la începutul secolului
VI. Spre deosebire de celelalte popoare migratoare, slavii
au avut un rol important în cultura strămoşilor noştri. Foarte
mulţi slavi erau deja încreştinaţi. Pământul mănos al Basara-
biei a fost mereu râvnit şi invadat de mulţi migratori şi
cotropitori, care au dorit să se stabilească în aceste ţinuturi. 

În secolele XI-XII, şi-au făcut apariţia alte triburi:
pecinegii şi cumanii. Aceste popoare nomade au trecut prin
Basarabia, în Moldova, dincolo de Prut, îndreptându-se spre
zona Dunării. Hoardele tătarilor şi ale mongolilor au tulbu-
rat liniştea basarabenilor, între secolele XIII-XIV. 

Cel mai mare pericol pentru Basarabia a fost invazia
turcească, începând cu secolul XV. Astfel, în anul 1475,
turcii au reuşit să cucerească, în Basarabia, Cetatea Chilia şi
Cetatea Albă, lăsând multă vreme câteva garnizoane turceşti
să le apere. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504) a fost cel mai
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viteaz voievod pe care l-a avut Basarabia. El a purtat 47 de
războaie împotriva turcilor. Dacă nu ar fi fost Ştefan cel
Mare, turcii cucereau toată Europa care, în aceste vremuri,
se arată nerecunoscătoare faţă de Moldova. 

Conflicte s-au înregistrat şi între basarabeni şi cazacii
care se aflau pe malul stâng al Nistrului. Moldovenii au
cerut de multe ori ajutor militar din partea ţarilor ruşi,
deoarece ei aveau aceeaşi credinţă ortodoxă. 

În secolele XVI-XVII, adeseori Basarabia a fost tul-
burată de prezenţa polonezilor şi a lituanienilor. 
Toţi domnitorii Moldovei au dus o politică de apărare a
acestor teritorii şi de bună vecinătate cu toate ţările din jur.
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Portretul domnitorului
Mihai Viteazu- făuritorul
primei uniri a românilor,
la 1600

Portretul domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza , cel care
a realizat unirea Principatelor
Române, la 1862



V. BASARABIA 
ŞI IMPERIUL OTOMAN

Basarabia a fost pentru toată Europa de Apus o cetate
de rezistenţă împotriva Imperiului Otoman care, timp de
aproape patru secole, a încercat să treacă peste această bari-
eră europeană de neînvins. În anul 1400 are loc prima mare
expansiune otomană în Balcani, devenind o mare
ameninţare pentru Basarabia. Ştefan cel Mare şi Sfânt, cu
energica lui oaste, a reuşit să-i îndepărteze, de fiecare dată,
pe turci de la hotarele Moldovei. Acest voievod a pierdut
câteva lupte cu otomanii, cum ar fi bătălia de la Cetatea
Albă, din anul 1475. Prin diplomaţie, Ştefan cel Mare a cău-
tat să plătească tribut anual sultanului decât să transforme
ţara sa într-un paşalâc turcesc. 

Domnitorii Moldovei s-au străduit din răsputeri să
nu-şi vândă ţara turcilor. Au acceptat, la nevoie, să devină
vasali ai sultanului. În aceste condiţii, domnitorii îşi luau
angajamentul ca, prin Curtea Domnească, cu capitala la
Suceava, să plătească un tribut în galbeni şi să asigure 
sultanului rezerve de cereale şi bovine, cu preţul stabilit la
Constantinopol. Sultanul avea obligaţia să respecte şi să
apere autonomia şi integritatea Moldovei. Ca să se asigure
24
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de loialitatea domnitorilor din Moldova, au fost staţionate
unele garnizoane turceşti la Chilia şi la Cetatea Albă, con-
trolând astfel toate activităţile economice. Populaţia din
jurul acestor cetăţi era obligată să asigure hrana necesară
acestor garnizoane turceşti. La începutul secolului XVI, tă-
tarii veniţi din Crimeea, care erau şi ei vasali ai Imperiului
Otoman, s-au aşezat pe graniţa Basarabiei, în zona Bugeac,
pentru a asigura pe turci de servilism. În acele vremuri,
Basarabia a trecut prin momente grele, cu doi duşmani
oricând gata de atac. 

Într-un tratat de suveranitate din 1529, sultanul a
promis că hotarele Moldovei vor rămâne intacte. Cedarea
Basarabiei Imperiului Rus, la anul 1812, a fost o încălcare
a obligaţiilor asumate de sultan în acest tratat de suzerani-
tate. Eforturile domnitorilor români de a scăpa Principatele
Române de sub jugul turcesc au fost nenumărate, dar fără
succese deosebite, deoarece lipsea unitatea românilor, o ar-
mată puternică şi ajutorul popoarelor vecine. 

Cea mai mare biruinţă a fost câştigată pe timpul
voievodului Mihai Viteazul care, la anul 1600, a reuşit, pen-
tru prima dată în istorie, să unească cele trei ţări româneşti:
Moldova, Muntenia (sau Valahia) şi Transilvania. Mulţi
boieri din Principatele Române s-au opus voievodului Mihai
Viteazul care, în cele din urmă, este trădat şi omorât chiar în
cortul său de luptă.

Biruinţa deplină asupra turcilor a fost câştigată de-
finitiv, în anul 1877, când trupele ruseşti, bulgare şi cele
române au alungat trupele turceşti din sudul Dunării staţion-
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ate la Rovine şi Plevna, iar data de 9 mai 1877 este socotită
Ziua Independenţei României faţă de Imperiul Otoman.
De-a lungul istoriei, Basarabia a fost mereu sub influenţa a
trei mari imperii: Rus, Otoman şi Polonez. Cronicarii Miron
Costin şi Grigore Ureche în scrierile lor, au fost mereu îm-
potriva dominaţiei turceşti asupra Moldovei şi aşteptau elib-
erarea din partea Poloniei. Dimitrie Cantemir şi Ion
Neculce, în toată activitatea lor culturală şi diplomatică,
aşteptau ca Imperiul Rus să intervină pentru 
eliberarea Moldovei. Basarabia a fost ca o „minge de joc”
în faţa acestor puteri, motiv pentru care a suferit şi a
sângerat multă vreme. 

Istoria Basarabiei trebuie studiată cu multă atenţie în
contextul vremurilor de atunci. Este de admirat la
basarabeni că au reuşit să-şi menţină verticalitatea, ideni-
tatea, şi mai ales credinţa. Limba este cea care ne uneşte pe
vecie. În Basarabia, Transilvania şi în Ţara Românească,
curge acelaşi sânge de frate. Noi trebuie să căutăm mereu ce
ne leagă, ce ne uneşte. Vorba cântecului: „unde-i unul nu-i
putere; unde-s doi sau trei, puterea creşte”. Sarcina istori-
cilor este de a studia tot firul istoriei noastre naţionale şi de
a găsi argumente forte în sprijinul unităţii noastre naţionale
şi spirituale. Unirea este voinţa şi lucrarea lui Dumnezeu,
care este mare şi drept.
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VI. BASARABIA 
ŞI IMPERIUL ŢARIST

Rusia a avut asupra Basarabiei cea mai lungă şi grea
influenţă.
În secolele XVIII – XIX, Imperiile Ţarist şi Habsburgic au
avut, împreună, mai multe acţiuni militare împotriva tur-
cilor. În 1710, regele Suediei, Carol al XII-lea, după înfrân-
gerea sa de la Poltava, s-a retras în Basarabia, la Tighina,
pentru a-l convinge pe sultanul turcilor şi pe tătari să de-
clare război împotriva lui Petru cel Mare al Rusiei. Această
provocare l-a determinat pe Petru cel Mare să se considere
alesul lui Dumnezeu pentru declanşarea unui amplu război
pentru eliberarea Peninsulei Balcanilor de turci. 

Pentru a fi sigur de victorie, Petru cel Mare a încheiat
cu Dimitrie Cantemir – domnitorul Moldovei, o alianţă 
militară. Războiul s-a soldat cu multe pierderi de ambele
părţi, iar ţarul Rusiei a scăpat prin semnarea unui tratat de
pace cu sultanul. 

De frică să nu fie prins şi omorât de turci, domnitorul
Dimitrie Cantemir s-a retras în Rusia, unde s-a dedicat 
literaturii şi ştiinţei. De la el ne-au rămas un studiu despre
istoria Imperiului Otoman şi cea mai bună descriere a
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Moldovei din vremea sa: „Descriptio Moldavie”. Cu
această carte, Basarabia s-a făcut cunoscută în toată Europa. 

Sultanul, înfuriat de trădarea vasalilor săi din
Moldova şi Ţara Românească, şi pentru a se asigura că în vi-
itor nu se vor mai repeta astfel de lucruri, va aduce oamenii
săi de încredere, numiţi fanarioţi .
Rusia şi Austria au declanşat un nou război împotriva tur-
cilor, dar fără o victorie decisivă. Ruşii au reluat războiul
împotriva turcilor, între anii 1768-1774, trecând prin Ţările
Române. Războiul a fost câştigat de ruşi şi s-a încheiat
tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi. Prin acest tratat de
pace, Rusia a devenit protectoarea Principatelor Române.

În 1774, Austria a ocupat nord-vestul Moldovei pe
care l-a încorporat provinciei poloneze Galiţia. Acest teri-
toriu s-a numit Bucovina şi a ţinut de administraţia poloneză
până la anul 1848, când acest teritoriu românesc devine au-
tonom şi recunoscut ca provincie a Austriei.

Pe vremea stăpânirii austriece, timp de aproape 150
de ani, în Bucovina au avut loc mari transformări sociale şi
etnice. Au fost aduşi aici, din Galiţia, ruteni, polonezi etc.,
pentru destabilizarea populaţiei româneşti majoritare. 
De asemenea, austriecii au introdus germana ca limbă ofi-
cială, în Bucovina românească. Toate aceste măsuri 
administrative au avut drept scop ştergerea identităţii şi a
limbii române din Bucovina.
În anul 1787, armatele ruseşti au pătruns din nou în Princi-
patele Române. Patru ani mai târziu, în 1791, ţarina Rusiei,
Ecaterina cea Mare, obţine mai multe victorii: cucereşte
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pentru prima dată în istorie, Crimeea şi Nordul Mării Negre,
până la Nistru. În felul acesta Rusia a devenit vecină cu
Basarabia.

În 1806, sultanul a pornit războiul împotriva Rusiei,
care se afla deja într-un mare conflict militar cu Napoleon.
Ţarul Nicolae I şi Napoleon au reuşit să împartă Europa în
două sfere de influenţă. Ţările Româneşti au intrat sub in-
fluenţa Rusiei, care dorea cu orice preţ o extindere teritori-
ală în faţa Austriei şi să aibă control deplin la gurile Dunării. 

În anul 1818, Rusia a acordat Basarabiei autonomie,
pe care o va pierde în 1871, când a fost interzisă educaţia în
limba română. Atunci s-au retras din Basarabia în România
marele istoric Bogdan Haşdeu dimpreună cu alţi mulţi int-
electuali. În urma războiului din Crimeea, dintre Turcia,
Franţa, Austria, pe de o parte, şi de cealaltă parte Rusia, la
Conferinţa de Pace de la Paris, din anul 1856, s-a hotărât ca
Rusia să cedeze Basarabia. 

Puterile europene au dorit ca prin acest tratat să
oprească înaintarea Rusiei spre Dunăre. Acest lucru i-a
nemulţumit foarte mult pe ruşi, care tot timpul au dus o
politică ce viza reocuparea acestui teritoriu românesc,
Basarabia. În urma Războiului de Independenţă, dintre anii
1877-1878, Rusia a reuşit să pună mâna din nou pe Basara-
bia.
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Ţarul Nicolae al II- lea cu familia;
Ul�mul ţar al Rusiei.



VII. SOARTA BASARABIEI
DUPĂ RĂZBOIUL 

RUSO – TURC 
(1877 – 1878)

Cele două puteri - Rusia împreună cu Austria - s-au
hotărât să declare război Imperiului Otoman, pe care-l con-
siderau „omul bolnav al Europei”. În acest context politic
internaţional, de alungare a turcilor din Europa, primul min-
istru al României din acea vreme, Ion C.Brătianu, a semnat
un acord cu Rusia, prin care se garanta trecerea trupelor
ruseşti prin Ţările Române către Dunăre, iar, la rândul ei,
Rusia îşi lua angajamentul ferm că va respecta independenţa
teritorială a României. 

La 9 mai 1877, regele Carol I a declarat independenţa
României faţă de Marea Poartă Otomană. 

Trupele ruseşti au început războiul împotriva turcilor
fără sprijinul aliaţilor, refuzând chiar ajutorul armatei
române. Situaţia de pe frontul războiului desfăşurat la
Rovine şi Plevna a devenit tensionată pentru trupele ruseşti.
Exista pericolul ca ruşii să piardă bătălia şi, atunci, în dis-
perare de cauză, Rusia a acceptat sprijinul armatei române. 
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Trupele române şi cele ruseşti au fost conduse per-
sonal de regele Carol I pe frontul de la Plevna. Şef de stat
major era generalul rus P.D.Zotov care avea ca ajutor pe
generalul român Alexandru Cernat, comandant al trupelor
române de operaţie (≈ 38.000 de ostaşi). Regel Carol I,
printr-un act de mare eroism, a reuşit să înfrângă definitiv
trupele turceşti. 

După această strălucită victorie, România a fost deza-
măgită de rezultatele războiului contra Imperiului Otoman.
În primul rând, România nu a avut voie să participe la Con-
ferinţa de Pace de la San Stefano, din anul 1878, sub mo-
tivul că Marile Puteri nu recunoscuseră Unirea Principatelor
Române de la 24 ianuarie 1859. În al doilea rând, Rusia nu
dorea să-şi arate recunoştinţa sa pentru ajutorul pe care ar-
mata română i-l dăduse în acest război. 

În 1878, guvernul român a fost informat că Rusia va
lua înapoi sudul Basarabiei şi că, în schimb, va da României
Delta Dunării, Dobrogea şi Litoralul Mării Negre de la sud
de Deltă. 

Autorităţile române au fost revoltate de trădarea
Rusiei, care nu a mai ţinut cont de protocolul semnat înainte
de a intrarea România în război alături de trupele ruseşti.
România a făcut multe demersuri la Congresul de la Berlin
pentru a se păstra integritatea teritorială, dar fără nici un suc-
ces, deoarece Marile Puteri nu au vrut să intre în polemică
directă cu Rusia. România, în acele momente, a fost forţată
să aleagă între recunoaşterea independenţei faţă de Imperiul
otoman şi cedarea Basarabiei. 
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Rusia a dorit, prin orice mijloace, să şteargă ruşinea
pierdeii Basarabiei, în anul 1856, în urma Conferinţei de
Pace de la Paris. 

Pierderea Basarabiei de către România a fost o mare
lovitură, care a produs o rană de nevindecat până astăzi.
Pierzându-şi încrederea în Rusia, ca ţară vecină şi pe dea-
supra şi creştină-ortodoxă, România a semnat în secret un
tratat de alianţă cu Tripla Alianţă, în anul 1883.

Ţarul Rusiei, Nicolae al II-lea, pe data de 17 septem-
brie 1912, a trimis următoarea telegramă regelui Carol I al
României: „Astăzi, cu prilejul aniversării a 50 de ani de
serviciu al Majestăţii Voastre Regale în România, împins de
un sentiment de sinceră recunoştinţă pentru serviciile pe
care Ţara Voastră le-a adus Rusiei, în gloriosul an 1877,
când Majestatea Voastră, în fruntea vitezei sale armate, a
luptat alăturea de neuitaţii mei tată şi bunic, pentru aceeaşi
cauză atât de scumpă ambelor noastre naţiuni şi re-
cunoscând înaltele capacităţi militare ale Majestăţii Voas-
tre, îi confer bastonul de mareşal al armatei mele, ca o
recunoscătoare amintire a frăţiei de arme dintre popoarele
noastre şi ca semn de adânc respect pentru vechiul nostru
aliat.”

Această telegramă de mulţumire şi bastonul de
mareşal nu ne încălzesc pe noi românii şi nu pot înlocui
scumpa noastră Basarabie, care nu poate fi cumpărată cu
nimic. Basarabia este o valoare inestimabilă. Ea nu poate fi
negociată de nimeni. Basarabia este Patria noastră din veci
în veci.
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Lupta de la Plevna- tablou realizat
de pictorul  Ştefan Luchian



VIII. SITUAŢIA BASARABIEI
LA ÎNCEPUTUL 
SECOLULUI XX

Secolul XX a adus mari schimbări în istoria Basara-
biei, ale căror urme se simt până-n vremea noastră.
La începutul secolului XX, Rusia era într-o totală dezordine
şi  într-un mare haos social-politic. În acest context, multe
minorităţi înglobate în Imperiul Ţarist au declanşat revolte,
pentru a-şi câştiga independenţa, autonomia şi a-şi afirma
identitatea naţională şi culturală.

În 1905 a izbucnit prima revoluţie în Rusia, la St.Pe-
tersburg, revoluţie care s-a extins repede până în Basarabia.
Atunci au apărut primele publicaţii în limba română şi s-au
fondat societăţi culturale, care au contribuit la redeşteptarea
naţională a basarabenilor. În pragul Primului Război Mon-
dial, România avea dorinţa arzătoare de a realiza unitatea
sa naţională, dar se afla în faţa unei situaţii fără precedent:
Rusia avea sub ocupaţia ei Basarabia, iar Imperiul Habs-
burgic ocupase Transilvania şi Bucovina. 

La începutul Primului Război Mondial, România 
şi-a menţinut neutralitatea. Antanta - alianţa formată din
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Franţa, Rusia, Anglia etc.- a promis României că o va ajuta
să redobândească Transilvania şi Bucovina dacă se va ală-
tura în lupta împotriva Germaniei. La rândul ei, Germania
a promis că va ajuta România să-şi recapete Basarabia de la
ruşi, dacă vor lupta împreună.

Pe data de 17 august 1916, România a intrat în război
de partea Antantei, semnând în acest scop o convenţie mil-
itară şi politică. La început, trupele române şi cele ruseşti
erau în avantaj pe frontul de est, dar în scurtă vreme trupele
germane au reuşit să ocupe Ţara Românească. Frontul s-a
mutat în Moldova, iar guvernul României şi-a desfăşurat ac-
tivitatea provizoriu la Iaşi. Tezaurul României, pentru a fi în
siguranţă, de frica nemţilor, a fost dus la Moscova, unde a
şi rămas.

Între 8 – 11 martie 1917, a pornit pe neaşteptate o rev-
oluţie în Rusia, la Petrograd, din cauza situaţiei dezastruoase
prin care trecea armata şi poporul rus. Ţarul nu a mai putut
face faţă situaţiei create. Gruparea muncitorilor şi soldaţilor
ruşi cerea ţarului să plece de la conducerea Rusiei. Guver-
nul rus provizoriu a eşuat în politica de negociere cu ţăranii,
care şi-au luat singuri pământ de la nobilii ruşi. 

Vestea revoluţiei de la Petrograd a ajuns repede şi la
Chişinău. Într-o săptămână, Pantelimon Halippa, Vasile
Stroescu, Ion Pelican şi alţi intelectuali români din Bsarabia
au fondat Partidul Naţional Moldovean. Iniţiativă a fost
apreciată de soldaţii moldoveni din Odessa, Kiev şi Iaşi,
care li s-au alăturat în această mişcare socială şi naţională.

În manifestul acestui proaspăt partid politic de la
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Chişinău se cerea imperativ autonomia Basarabiei în cadrul
viitoarei Federaţii Ruse, şcoli cu predare în limba română,
drepturi pentru minorităţi, reforme socio-economice şi
crearea unor unităţi militare basarabene. 

În Petrograd, basarabenii Ion Inculeţ şi Pantelimon
E. au fondat o societate basarabeană, care promova aceleaşi
idei culturale şi naţionale. În Basarabia s-a format Sfatul
Ţării, care a avut un mare rol în Marea Unire de la 1 De-
cembrie 1918. În aceeaşi perioadă istorică cu Partidul
Naţional Moldovenesc din Basarabia au apărut şi susţină-
tori ai comunismului rusesc, deşi în Moldova nu exista un
proletariat bine conturat, aşa cum se întâmpla în Rusia. Sol-
daţii ruşi aflaţi în Moldova şi Basarabia, i-au instigat pe
muncitori şi pe ţărani la revolte sociale. Sfatul Ţării sau Par-
lamentul basarabean s-a întrunit, pentru prima dată, sub
preşedinţia lui Ion Inculeţ, pe data de 4 decembrie 1917, şi
a decis formarea Republicii Populare a Moldovei în cadrul
Federaţiei Ruse.

Revoluţia bolşevicilor din Octombrie 1917, condusă
de Lenin, s-a extins repede şi în Basarabia. În oraşele
Tiraspol, Ungheni, Tighina, unde erau trupe ruseşti care
simpatizau cu comuniştii, s-a pus la cale răsturnarea 
Sfatului Ţării de la Chişinău. De la Petrograd a sosit o or-
ganizaţie bolşevică, care a preluat forţat controlul Basara-
biei. Guvernul României de atunci, condus de Brătianu, s-a
arătat neputincios, dat fiind faptul că România avea o situ-
aţie delicată pe plan extern. Totuşi, câteva trupe româneşti
au trecut Prutul în ajutorul fraţilor români din Basarabia.
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Guvernul bolşevic condus de Lenin a hotărât, ca măsură
drastică, confiscarea tezaurului de aur al României dat spre
păstrare la Moscova.
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IX. RUSIFICAREA 
BASARABIEI, UN ECOU AL

PANSLAVISMULUI ISTORIC

Popoarele au fost lăsate de Dumnezeu ca să trăiască
în libertate şi independenţă unele faţă de altele. Pe acest
pământ este loc de vieţuire pentru toate naţiunile lumii. O
grădină devine mai frumoasă prin diversitatea florilor: unele
mai mici, altele mai mari. La fel şi planeta TERRA este în
sine o grădină cu multe flori, care sunt de fapt neamurile
pământului, care au evoluat şi s-au diversificat de-a lungul
vremii. Basarabia ca şi teritoriu, este un colţ de grădină par-
adisiatică, unde au fost lăsaţi de Dumnezeu să vieţuiască oa-
meni iubitori de Credinţă şi de Patrie. Dintru început, cei
dintâi locuitori ai Basarabiei au fost românii, care sunt ur-
maşii şi continuatorii dacilor, consideraţi pe bună dreptate
strămoşii neamului românesc. Aici au trăit şi s-au dezvoltat
în bună pace, până în anul 1812, când teritoriul românesc
dintre Prut şi Nistru a fost încorporat cu forţa în vastul Im-
periu Rus. 

Toţi ţarii ,care s-au perindat la conducerea Rusiei
pravoslavnice, au fost stăpâniţi de acest crez al panslavis-
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mului: ”totul pentru o Rusie mare”.
Originile acestui curent de extindere a imperiului rus-

esc se regăsesc în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, când
poporul rus, situat în centrul viitorului Imperiu Moscovit şi,
beneficiind de o poziţie strategică favorabilă, a început, prin
tot felul de războaie, lupta de extindere teritorială în întregul
şes dintre Urali, Marea Baltică şi Marea Neagră, iar mai
târziu, Petru cel Mare şi urmaşii săi întreprind o ofensivă în
părţile baltice şi în stepa sudică a Rusiei de azi.

De-a lungul timpului, expansiunea „ruşilor mari”,
de la Amur la Nistru, şi de la Vladivostok la Marea Azov, 
şi-a căutat diverse motivări ideologice.

La început, în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, a
apărut concepţia întemeiată pe mesianismul creştin-ortodox
şi mitul Moscovei, ca cea de-a treia Romă, care afirma pu-
ritatea „latinilor”, a „nemţilor”, pe de o parte, şi a
„busurmanilor” (musulmanilor) tătari şi turci, pe de altă
parte.

O dată cu cucerirea Imperiului Bizantin de către turci,
la 1453, prin căderea Constantinopolului, Rusia a preluat
moştenirea spirituală bizantină, manifestând o mare influ-
enţă religioasă şi politică asupra tuturor popoarelor din jurul
ţinuturilor ruseşti.

În scrisoarea lui Philotheos către conducătorii 
Bisericii Ortodoxe din Rusia, citim următoarele cuvinte:
„Conducătorul acestui pământ este singurul ţar peste toţi
creştinii…pentru că aflaţi acest lucru:…toate imperiile
creştine au intrat pe rând într-un Singur Tărâm al Domnu-
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lui nostru, aşa cum se arată în cărţile profetice: acesta este
Imperiul Rus”.

Ruşii au preluat dorinţa de expansiune de la Gingis
Han care, în 1224, a fondat „Imperiul hoardei de aur”, care
a dominat Rusia aproape un sfert de mileniu.

Ruşii şi-au recăpătat independenţa de sub ocupaţia
mongolilor şi a cucerit aproape toate teritoriile lor.

În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, în Rusia a pre-
dominat o concepţie cu caracter politic ofensiv: cea a
eliberării creştinilor aflaţi sub influenţa catolică, şi, mai
târziu, a celor care erau sub presiunea turcilor păgâni.

Ducând tot felul de războaie de eliberare a creştinilor
ortodocşi aflaţi sub influenţa străină, Rusia şi-a revendicat
după eliberarea lor şi teritoriile unde vieţuiau creştinii
ortodocşi.

În timpul domniei ţarilor Alexandru II (1875 - 1881),
Alexandru III (1881 – 1894) şi Nicolae II (1894 – 1917),
Rusia a menţinut o politică activă de expansiune teritorială
sub masca luptei pentru emanciparea slavilor. Egoismul
naţional rusesc a sacrificat principiile eticii creştine, care nu
aprobă sub nici o formă violenţa şi pierderea libertăţii 
spirituale şi naţionale a fiecărui popor.

Ruperea Basarabiei din trupul sfânt al României este
o consecinţă gravă a politicii imperialiste ruseşti. Politica
ţaristă era caracterizată prin acest slogan: „Rusia pentru ruşi
şi prin ruşi în toată lumea”.

Prin toate politicile sale naţionale, Rusia a dorit, din-
totdeauna, să se impună ca o superputere în Europa şi pe
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plan mondial.
În cartea sa „Russkij Vestnik”, apărută în 1867, M.N.

Katkov afirma că „Rusia are nevoie de un stat unitar şi o
puternică naţionalitate rusă. Noi creăm o asemenea naţion-
alitate pe baza limbii comune a tuturor locuitorilor şi a mir-
ului slav. Vom zdrobi tot ceea ce ne va sta împotrivă”.

Toată literatura rusă era animată de acest curent pan-
rusism sinonim cu cel slavofil, care presupunea ataşamen-
tul faţă de toate popoarele slave. Puşkin asemăna toate
popoarele cucerite cu nişte fluvii care se revarsă 
într-o mare rusă.

Până la apariţia mitropolitului Antim Ivireanu al Ţării
Româneşti, toată cultura românească a fost influenţată de
curentul slavon. Mărturie stau cărţile româneşti scrise în
chirilă, adică cu litere ruseşti.

Rusificarea Basarabiei, care a fost şi este dintot-
deauna pământ românesc, este o rană care nu poate fi vin-
decată până ce va reveni la Patria Mamă, România.
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X. AMPRENTA 
BOLŞEVISMULUI ASUPRA

BASARABIEI

Fondatorul bolşevismului în Rusia a fost V. I. Lenin,
care provenea dintr-o familie de nobili ruşi cu 
vederi democratice – ateiste.  Bolşevismul avea la bază
ateismul, adică lepădarea omului de Dumnezeu şi lupta
omului contra om.

Vladimir Ilici Lenin s-a inspirat în ideile sale 
revoluţionare din operele lui Marx, care a pus mare accent pe
puterea proletarismului internaţional. În afara materialismu-
lui istoric şi economic, marxismul cuprindea, în accepţia sa
filozofică, şi doctrina „eliberării”, a chemării mesianice pe
care o are proletariatul, adică mulţimea. Liderii acestor
mişcări revoluţionare din Rusia au manipulat poporul prin
slogane în care proclamau şi că averea ţării aparţine în to-
talitate poporului, singurul care poate conduce destinele
unei ţări şi că oamenii nu trebuie să mai fie ataşaţi de tradiţi-
ile spirituale şi culturale ale Bisericii, fiind învechite şi de-
modate pentru societate. Marea majoritate a oamenilor din
Rusia o ducea foarte greu, în urma dezastrului lăsat de
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Primul Război Mondial. Ei au crezut cu naivitate în raiul
pământesc promis de către bolşevici şi au început o rev-
oluţie care a zdruncinat Rusia din temelii. Această mişcare
bolşevică, de sorginte satanică, a distrus tot ce a avut mai
frumos şi sfânt Rusia: cultura şi credinţa omului în Dum-
nezeu. În timpul Revoluţiei Bolşevice conduse de Lenin au
fost distruse zeci de mii de opere de artă, instituţii de cultură,
biserici şi mănăstiri şi au fost omorâţi peste un milion de
preoţi şi călugări din toată Rusia. A fost o adevărată neb-
unie, un fenomen diabolic, de necontrolat,  care a lăsat urme
adânci şi răni nevindecate până-n vremea noastră.

Caracterul mesianic al bolşevismului l-a determinat
pe N. Berdiaev – un neokantinian marxist în tinereţe, con-
vertit apoi la filozofia creştinismului ortodox – să afirme că
bolşevismul, atât prin nihilismul său metodic şi total faţă de
trecut, cât şi prin caracterul mesianic al doctrinei revoluţiei
mondiale, este un fenomen cu specific rusesc naţionalist.

La momentul Revoluţiei din 1917, Basarabia făcea
parte încă din Imperiul Rus. Furia Revoluţiei Bolşevice a
cuprins tot imperiul. Guvernul provizoriu din timpul 
revoluţiei, condus de Lenin, a făcut mici concesii statelor din
Imperiul Rus aprobându-le unora, în mod provizoriu, o „au-
tonomie naţională”. Lenin a lansat formula „autodeter-
minării naţionale” până la separarea de Rusia, formulă care
a devenit şi „pacea fără anexiuni şi contribuţii” ca şi „în-
tregul pământ este al celor ce-l muncesc cu braţele”, unul
din principiile dominante ale Revoluţiei Ruse.
Mai târziu însă, Lenin a limitat “principiul autodeterminării
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naţionale”, socotindu-l valabil numai în funcţie 
de sprijinul pe care acesta îl dă, în fiecare caz în parte, 
revoluţiei comuniste mondiale.
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XI. POLITICA 
DE RUSIFICARE 
ÎN BASARABIA

Rusificarea Basarabiei a fost un proces îndelungat.
Început în anul 1812, a durat până în anul 1990, în mod ofi-
cial, iar de atunci, în mod tacit, se continuă şi-n vremea
noastră, sub forme mascate, uneori chiar la vedere.
Arsenalul ţarist în materie de rusificare a fost îmbogăţit de
regimul comunist prin partidul-stat şi politica sa de indus-
trializare forţată a regiunilor subdezvoltate.

Valul cel mai puternic de rusificare a Basarabiei a în-
ceput după cel de-al Doilea Război Mondial, când Stalin a
ţinut, în data de 24 mai 1945 ,un discurs revoluţionar în care
arăta că toate statele componente ale U.R.S.S. trebuie să
adopte tezele marxismului sovietic. Una dintre măsurile
luate pentru a facilita rusificarea populaţiei româneşti din
Basarabia a fost izolarea provinciei prin obturarea cvasito-
tală a comunicaţiilor dintre noua Republică Moldova şi
România. 
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În anul primei ocupaţii sovietice a Basarabiei (iunie
1940-1941), cât şi ulterior, în 1944, odată cu retragerea ar-
matei şi a administraţiei române, circa 50.000 de oameni,
în mare parte intelectuali şi-au părăsit locurile natale, luând
calea exodului şi stabilindu-se în România. În locul acestor
români plecaţi, au fost aduse grupări masive de populaţie ru-
sofonă.
RSS Moldovenească a devenit în acele vremuri o adevărată
închisoare inexpugnabilă, iar evadarea în afara Imperiului
Rus era practic imposibilă. Niciodată frontiera de la Prut 
n-a fost atât de etanş închisă ca în anii stalinismului.
Braţul cel lung al Kremlinului nu i-a uitat însă nici pe cei
care reuşiseră să se refugieze în România. În cadrul aplicării
Convenţiei de Armistiţiu, din 12 septembrie 1944, Comisia
aliată de Control, considerând pe toţi basarabenii şi bucovi-
nenii refugiaţi drept „cetăţeni sovietici”, a procedat la
„repatrierea” acestora, mulţi dintre ei fiind duşi cu forţa di-
rect în Siberia sau în Asia Centrală. Abia după anul 1950,
contactele dintre fraţii de pe cele două versante ale Prutului
devin mai numeroase, fără a atinge o frecvenţă normală.
Vizele pentru călătorii oficiale şi cele obişnuite la părinţi şi
prieteni rezidenţi în URSS n-au fost suprimate decât în mar-
tie 1966, doi ani după suprimarea vizelor dintre România şi
R.D.Germană. În anii comunismului, vizitele dintre rudele
şi prietenii de dincolo şi dincoace de Prut, ca şi turismul şi
schimburile culturale, au rămas în general sporadice, fapt
ce a avut repercursiuni negative asupra legăturilor şi unităţii
lingvistice şi culturale dintre basarabeni şi fraţii lor din
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România.
Spre deosebire de regimul ţarist, care a menţinut uni-

tatea administrativă a Basarabiei, cel comunist a recurs la
spargerea integrităţii teritoriale a provinciei în scopul facil-
itării rusificării acesteia, raioanele din sud Cetatea Albă
(A.Kerman) şi Ismailul, ca şi nordul Bucovinei şi Hotinul,
fiind încorporate la R.S.S. Ucraineană. Rusificarea în teri-
toriile anexate de Ucraina era facilitată de faptul că admin-
istraţia era totalmente străină, iar limbile oficiale erau rusa
şi ucraineana.

În Basarabia, guvernul, conducerea partidului comu-
nist, cât şi aparatul administrativ, erau formate aproape fără
excepţie din elemente ruse sau rusificate, care, utilizau
metode teroriste în executarea măsurilor de exterminare a
românilor din Basarabia. Rolul principal revenea evident
K.G.B.-ului local, succesorul N.K.V.D.-ului, trăsăturile
definitorii ale celor două instituţii dezvăluind o deplină con-
tinuitate în ceea ce priveşte mijloacele şi procedeele repre-
sive folosite.
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1. GUVERNUL, PARTIDUL COMUNIST
ŞI APARATUL ADMINISTRATIV –
PRINCIPALELE INSTRUMENTE 
ALE POLITICII DE RUSIFICARE

R.S.S. Molvovenească a fost condusă de un guvern şi
un partid comunist, care, în orice caz, nu pot fi măcar bă-
nuite că ar fi avut ca obiectiv apărarea intereselor ,,naţiunii
moldovene”. Singurul rost al existenţei lor era, de fapt, rusi-
ficarea completă a acesteia.

Statul sovietic era centralizat, în pofida organizării
sale federale, ceea ce făcea ca guvernele republicilor
unionale să deţină puţine competenţe, reprezentând în real-
itate simple instrumente ale conducerii discreţionare a gu-
vernului central.

Guvenul, conducerea Partidului Comunist şi cea a
aparatului administrativ erau formate, aproape fără excepţie,
din elementele ruse sau rusificate, care, cel mai frecvent, uti-
lizau metode teroriste în executarea măsurilor de exter-
minare a românilor din Basarabia. Rolul principal revenea
evident KGB-ului local (succesorul NKVD-ului),  trăsă-
turile definitorii ale celor două instituţii dezvăluind o
deplină continuitate în ceea ce priveşte mijloacele şi pro-
cedeele represive folosite.

Încă de la crearea Republicii Socialiste Sovietice
Moldoveneşti, la 2 august 1940, postul de şef KGB-ului 
n-a fost niciodaă încredinţat unui moldovean, ci totdeauna
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ruso – ucrainienilor, poliţişti de carieră, oameni duri şi de în-
credere, care au procedat la arestări şi deportări de masă ale
,,burghezilor”, intelectualilor şi ţăranilor din Basarabia.

Importanţa pe care Moscova o atribuie funcţiei de
preşedinte al KGB-ului rezultă şi din faptul că unul dintre
cei mai cunoscuţi şefi ai săi , ucraineanul J.T. Savchenko, a
fost promovat, după un stagiu în Moldova Socialistă (1959
– 1966), ca ministru al ordinei publice în guvernul central al
URSS. În locul său a fost numit un alt ucrainean, P.V.
Chvertko, şeful KGB-ului din RSS Kirghiză.

Prerogativele pe care guvernul central le lăsase celui
al RSS Moldoveneşti erau foarte reduse. Modificările aduse
Consituţiei, în mai 1954, de către Sovietul Suprem al Re-
publicii erau de natură să întărească şi mai mult centralismul
administrativ deja înăbuşitor. Schimbări asemănătoare vor fi
adoptate şi în Republicile Baltice, cele din Caucaz şi Asia
Centrală, urmărindu-se întărirea influenţei moscovite asupra
administraţiilor republicane, în vederea rusificării şi sovi-
etizării republicilor neruse. 

Molvova Sovietică avea două feluri de ministere:
,,unionale”, ale căror titulaturi nu sunt altele decât cele ale
ministerelor respective ale URSS, care îşi exercitau atribuţi-
ile prin intermediul unui reprezentant rezident la Chişinău,
şi ministerele ,,republicane”, ale căror titulaturi erau numite
de Sovietul Suprem al Molvovei. Moscova avea controlul
absolut asupra guvernului de la Chişinău prin faptul că cele
mai importante departamente erau ,,unionale”: Afacerile In-
terne, Afacerile Externe, Apărarea, Justiţia, Comerţul, Fi-
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nanţele, Agricultura, Industria Alimentară, bunurile de larg
consum, controlul industrial de stat, Industrializarea Lem-
nului, Transporturile, Cultura şi Sănătatea. Singurele min-
istere, de o importanţă minoră, care depindeau de Sovietul
Suprem al Moscovei erau: Asigurările Sociale, Adminis-
traţia Comunală, Construcţiile Civile, Industria locală şi Ed-
ucaţia. Rolul efectiv al şefilor locali ai departamentelor
menţionate era însă neînsemnat, având în vedere că pe lângă
acestea erau detaşaţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale.
Controlul Moscovei asupra activităţii republicane a fost în-
tărit, în 1954, prin crearea la nivelul sovietelor locale a secţi-
ilor dependente de Ministerul de Interne, precum şi prin
obli-gaţia ce o aveau primarii oraşelor şi ai raioanelor de a
fi confirmaţi de procurorii generali ai U.R.S.S.

Majoritatea membrilor guvernului republican, din
1954, era constituită din ruşi şi ucrainieni, astfel: Gherasim
Rud, preşedintele Consiliului de Miniştri; A. Melnik, N.A.
Scalekos şi Ustik, vicepreşedinţi; J.L. Moldoveţ, Afacerile
Interne; F.J. Koval, Agricultură; P.A. Beltaev, Comerţ; Ata-
menko, Industria Locală; A. Beranovschi, Învăţământul
Public etc.         

Ce-i drept, în 1958, a fost numit în funcţia de prim
ministru un moldovean din Transnitria, Alexandr Filipovici
Diorditsa (Gheorghiţă), care se bucura însă de o tristă faimă
printre români, datorită participării sale plină de zel la so-
vietizarea Moldovei, în 1940.

Cel mai puternic instrument al politicii de rusificare 
l-a reprezentat fără îndoială Partidul Comunist al U.R.S.S.,
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care prin însăşi funcţia sa de unică şi centralizată forţă
politică îşi subordona în întregime structurile adminstrative
ale statului totalitar sovietic.

P.C.U.S. era structurat şi organizat pe criterii de cen-
tralism şi subordonare a partidelor comuniste din republi-
cile unionale, care erau reduse, practic, la obedienţă totală
faţă de puterea discreţionară a Kremlinulu.
De la fondarea sa, P.C.U.S. s-a aflat sub influenţa 
,,marilor ruşi”, care l-au dominat atât din punct de vedere
numeric, cât şi ideologic.

În profida eforturilor sistematice de a atrage popu-
laţia românească din Basarabia la acţiuni comuniste – de
genul ,,revoltei” de la Tatar Bunar, din 1924, – şi a crea 
astfel condiţiile organizării unor mişcări iredentiste vizând re-
ocuparea provinciei menţionate, P.C.U.S. nu reuşise, în pe-
rioada dintre cele două războaie mondiale, să-şi asigure nici
cea mai mică aderenţă în rândul românilor din Republica So-
cialistă Sovietică Autonomă Moldovenească, creată în zona
Transniteană, în anul 1924. Populaţia ţărănească a noii re-
publici era profund religioasă şi nu simţea nicio atracţie pen-
tru un partid ateu, care se pregătea să colectivizeze
pământurile. De aceea, în întreaga perioadă cuprinsă între
1924 şi 1940, funcţiile de conducere în cadrul comitetului
regional din R.S.S.A. Moldovenească al Partidului Comu-
nist (bolşevic) din Ucraina, respectiv cea de prim-secretar,
au fost ocupate de activişti ca I. Badeev, H. Bogopolski, V.
Borisov, Z. Siderski, I. Sirko, care nu erau nici moldoveni,
nici localnici. În cele mai multe cazuri, la schimbarea con-
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ducerii organizaţiei de partid în Republică soseau grupuri
întregi de activişti ,,aleşi” în funcţii în afara graniţelor
R.S.S.A. Moldoveneşti.
Epurarea de cadre ale Partidului Comunist din R.S.S.A.
Moldovenească şi lichidarea unora dintre acestea în pe-
rioada cultului personalităţii lui Stalin, precum şi penetrarea
simultană în partid, guvern şi în rândul intelectualităţii, a tot
mai multor etnici ruşi, au întreţinut resentimentele elitei
naţionale româneşti din Basarabia, care constituia, alături
de ţărănime, cel mai important factor de rezistenţă faţă de
politica de rusificare forţată.
Această situaţie va avea repercursini directe în ceea ce
priveşte dificultăţile Partidului Comunist din Republica So-
cialistă Sovietică Moldovenească – creată la 2 august 1940
şi reînfiinţată în 1944 – în a-şi lărgi baza de masă şi a face
faţă obligaţiilor impuse de Kremlin în raport cu dimensiu-
nile noii republici unionale.

Dificultăţile au fost amplificate de hotărârea
Moscovei de a lichida organizaţia comunistă a Basarabiei,
în momentul alipirii teritoriului la U.R.S.S. şi a interzice ca
membrii ei să fie transferaţi în rândurile Partidului Comunist
(bolşevic) din Uniunea Sovietică, după evenimentele din
iunie 1940. Aceasta reprezenta o continuare a politicii prac-
ticate de Kremlin de a nu permite accesul populaţiei locale
la posturile cheie în R.S.S.A. Moldovenească, politică
menţinută în toţi anii care au precedat anexarea Basarabiei.

În 1945, Moldova Sovietică nu avea decât 130 de
cadre comuniste la ţară, dintre care 38 în afara Basarabiei.
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Trei ani mai târziu, se decidea trimiterea a 1.000 de comu-
nişti de la oraşe la sate, pentru a intensifica propaganda în
rândul populaţiei ţărăneşti, cu credinţă în Dumnezeu şi os-
tile comunismului. În ciuda acestor eforturi, partidul, care
avea 8.404 membri, în 1946, reuşea să ajungă, în 1953, doar
la circa 10.000 de membri, recrutaţi în cea mai mare parte
dintre ruşi şi ucraineni. Abia în 1961 numărul membrilor
Partidului Comunist din Moldova începe să crească într-un
ritm accelerat, ajungând la 41%. În 1973, ei reprezentau un
procent de numai 21 la o mie de români. În 1976, se înreg-
istra un număr 67.707 membri de partid, în 1980 ajungându-
se la peste o sută de mii.

Structura Partidului Comunist din Moldova nu re-
flecta pe cea etnică a populaţiei Republicii. La sfârşitul
anilor '60, românii reprezentau doar 34% din efectivele de
membri de partid, în timp ce proporţia lor în cadrul popu-
laţiei era de 65,4%. În acelaşi timp, ruşii, care reprezentau
doar circa 10 procente din populaţia Moldovei, constituiau
37% din totalul membrilor de partid, iar ucrainenii, 24%. 
Activitatea organizaţiilor comuniste din Moldova Sovietică
nu se desfăşura însă la nivelul exigenţelor pe care Moscova
dorea să le impună. La un moment dat, Iuri Melkov, unul
dintre secretari, raporta Comitetului Central faptul că multe
organizaţii de partid nu-şi ţineau şedinţele, sau acestea de-
veniseră simple formalităţi.

Dificultăţile Kremlinului în a asigura includerea pop-
ulaţiei autohtone majoritare într-o proporţie mare în partid
sunt reflectate atât de faptul că alegerea primilor secretari
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şi a cadrelor de conducere se făcea aproape exclusiv din rân-
dul elementelor neromâneşti, cât şi de schimbarea fecventă
a acestora.

În 1951, au fost înlocuiţi trei dintre cei cinci secretari
ai Partidului Comunist din Moldova: N.G. Kovali, primul
secretar; F.J. Kasnikov şi M.M. Radul. Noul prim secretar a
fost Leonid Brejnev, care a avut ulterior o ascensiune spec-
taculoasă, ce a culminat cu ocuparea postului suprem – de
secretar general al P.C.U.S.. Aceasta demonstrează o dată-
n plus interesul şi importanţa deosebite pe care Kremlinul la
acorda Moldovei Sovietice. Stagiul activităţii lui L. Brejnev
la Chişinău va fi de scurtă durată. La 25 octombrie 1952, el
a fost înlocuit în funcţia de prim secretar de Dimitrie Spiri-
donovici Gladki. În noul secretariat format cu acest prilej,
vor apărea nume ca B.A. Gorban, A.A. Melnik şi Artiom
Marcovici Lazarev (viitorul ,,istoric”, autor, printre altele,
al aberantei lucrări ,,Organizarea statală sovietică moldove-
nească şi problema basarabeană”, apărută la Chişinău în
1974), alături de mai vechii şi realeşii secretari: D.G. Tkack
şi P.F. Teresenko. Singurul român din acest secretariat pare
a fi, după nume, Gorban. Remanierea, din 1951, a C.C. al
Partidului Comunist al Moldovei a avut acceaşi semnificaţie
a schimbărilor operate în Lituania şi Mongolia Sovietică:
întărirea elementelor ruso-ucrainene loiale Kremlinului,
pentru a putea face faţă manifestărilor naţionalismului local
din republicile neruse.

În 1954, compoziţia C.C. al Partidului Comunist din
Moldova s-a schimbat din nou, prim secretar devenind un
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alt ucrainean, Zinovi Timofevici Serdiuk, secondat de
Gladki, retrogradat la postul de al doilea secretar şi de
Maxim Vasilovici Scurtul, unul dintre cei câţiva români
,,aleşi” în noul Comitet Central. La 18 iunie 1954, Comite-
tul Central i-a ales ca secretari pe Ivan Dimitrievici 
Kozacov şi Dimitrie Grigorovici Tkack. Serduik a rezistat în
funcţie până în 1961, când a fost rechemat la Moscova, pen-
tru a i se încredinţa o funcţie în aparatul central de partid.
Postul de prim secretar a fost acordat, apoi, lui Ivan
Ivanovici Bodiul, moldovean transnitrean, membru de par-
tid din 1937, cu vechi state de serviciu în organizaţia co-
munistă din fosta R.S.S.A. Moldovenească, care avea să-şi
păstreze şi funcţia de membru al C.C. al P.C.U.S. de la
Moscova. El va fi dublat de rusul Nikolai Afanasievici Mel-
nikov, transferat direct din aparatul central al P.C.U.S. şi
numit, în 1961, cel de-al doilea secretar al Partidului Co-
munist din Moldova. Prezenţa lui Boldiul în funcţia
menţionată era menită să dea satisfacţie naţionalismului
românesc. Ea a avut în realitate efecte contrarii, susnumitul
dovedindu-se un docil instrument al Moscovei, folosit 
intens şi frecvent în cadrul unor acţiuni de ripostă iniţiate
de Kremlin pentru înăbuşirea mişcării naţionale din Repu-
blică şi pentru descurajarea manifestărilor reventicative ale
României, ce vizau Basarabia şi Bucovina de Nord. 

Graţie ,,meritelor” din îndelungata sa activitate, Ivan
I. Bodiul avea să fie promovat, în 1981, ca vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., confirmând astfel încă
o dată că Moldova reprezenta o piatră de încercare deosebit
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de dificilă şi, totodată, platformă de lansare şi promovare
pentru activiştii Kremlinului.
În locul lui Ivan I. Bodiul a fost numit, ca prim secretar, în
1981, Semion Grosul. Acesta  era un comunist dogmatic, ce
va dovedi o obstinaţie demnă de o cauză mai bună întru apli-
carea directivelor Moscovei de rusificare forţată a românilor
din Moldova transpruteană.

În întreaga perioadă a ocupaţiei sovietice a Basara-
biei, ruşii şi ucrainenii au avut o mare majoritate în organele
de conducere ale Partidului Comunist al R.S.S.
Moldoveneşti. În 1963, ei reprezentau circa 60% din mem-
brii Comitetului Central, numărul lor crescând la un pro-
centaj de 65%, în martie 1966.

Şefii secţiilor C.C. aparţineau, de asemenea, acelo-
raşi etnii. Printre cei ,,aleşi”, bunăoară, în 1952, nu figura
nici un român. Pe listă se aflau: Constantin Cernenko (un
alt viitor secretar general al P.C.U.S.), reponsabil pentru 
agitaţie şi propagandă, Koroltov – controlul organelor ad-
ministrative, Korotnyan – planificare, finanţe şi comerţ, Il-
iasenko – şcoli, Volvov – ştiinţe şi instituţii de învăţământ
superior, Klimanov – transporturi, Vorobiev – industrie, 
Pisarenko – educaţia femeilor şi Dereienko – literatură şi
arte. După nume, cel puţin, toţi aceştia par a fi ruşi,
ucrainene sau români rusificaţi.

După ce a devenit şeful secţiei agitaţie şi propagandă,
moldoveanul Barbulat n-avea să-şi păstreze pentru mult
timp această responsabilitate fiind acuzat de ,,ineficacitate”.
El a fost înlocuit cu rusul Anton Constantinov, la 13 febru-
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arie 1969.
Compoziţia Congreselor Partidului Comunist din

Moldova denotă, de asemenea, preponderenţa numerică a
ruşilor şi ucrainenilor asupra românilor. Elocvent în acest
sens este cel de-al VII-lea Congres al Partidului, din 1960,
la care au luat parte: 263 moldoveni, 214 ruşi, 153 ucraineni,
9 ruteni şi 39 bulgarişi găgăuzi. Neromânii erau, deci, în
proporţie de 61,22% la Congres, în ciuda faptului că ei nu
reprezentau decât 34,6% din populaţie.
Situaţia este şi mai elocventă din analiza structurii etnice a
organelor de conducere ale Partidului Comunist din
Molvoda.

Până în septembrie 1961, când a avut loc Congresul
al X-lea, deci după cinci ani de la condamnarea, în 1956, a
cultului personalităţii lui Stalin, Biroul C.C. al Partidului
Comunist al Moldovei n-avea în componenţa sa niciun
român basarabean. Abia la acest Congres, în biroul C.C. a
intrat  moldoveanul D.S. Cornovan. Născut în 1928, origi-
nar din satul Sohorna, raionul Rezina, D.S. Cornovan era
căsătorit cu o rusoaică. Timp de 10 ani (1961 – 1971), D.S.
Cornovan a avut funcţia de secretar al C.C. pentru propa-
gandă.
În februarie 1971, Biroul Politic al Comitetului Central,
constituit la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului, era for-
mat din 9 membri, dintre care 5 erau ruşi, 3 ucraineni şi un
singur român. Acesta era Petru C. Lucinschi, născut în 1940
în satul Răduleni, raionul Floreşti. În ianuarie 1981, în noul
Birou Politic ,,ales” la cel de-al XV-lea Congres al Partidu-
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lui Comunist din Moldova erau doi români (după nume).
Restul erau  ruşi şi ucraineni. Românii din Comitetul Cen-
tral format cu acest prilej, se aflau într-o proporţie de 30 –
35%, restul procentelor aparţineau aceloraşi etnii slave.
Manifestările naţionale româneşti îi puneau pe sovietici în
următoarea dilemă: ori să fie lăsat Partidul Comunist din
Moldova şi conducerea acestuia pe mâna elementelor ruso
– ucrainene, care se bucurau de încrederea Kremlinului, dar
provocau, totodată, reacţia naţională a moldovenilor, ori să
,,românizeze” partidul şi cadrele sale, în scopul întăririi sen-
timentului naţional. Rezultatele celei de-a doua alternative
au fost sub aşteptările conducerii de partid de la Moscova.
Pe tot parcursul perioadei în care Basarabia s-a aflat sub
ocupaţie sovietică, procentajul românilor care au devenit
membri ai Partidului Comunist a fost cel mai scăzut în ra-
port cu orice altă naţionalitate indigenă din republicile so-
vietice.

Un alt instument important folosit de regimul sovi-
etic de ocupaţie în cadrul politicii de rusificare în Moldova
l-a repezentat aparatul administrativ, acaparat de
funcţionarii ruşi şi ucraineni, care conduceau şi controlau
republica.
Deşi I.V. Stalin acceptase, la un moment, dat ca viaţa eco-
nomică şi culturală a republicilor neruse să fie condusă de
cadre naţionale, care cunoşteau limba şi obiceiurile locale,
acest principiu n-a fost aplicat întrucât diriguitori zeloşi ai
Moscovei sovietice, -cum a fost primul ministru Alexandr
Filipovici Diorditsa-, găseau normală preponderenţa
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funcţionarilor ruso – ucraineni. Ei explicau aceasta prin fap-
tul că majoritatea moldovenilor era analfabetă în momentul
,,reunificării” Basarabiei cu Uniunea Sovietică. Această ex-
plicaţie era de fapt un pretext. Situaţia analfabetismului în
Basarabia – ce-i drept dezastruoasă înainte de 1918, ca ur-
mare a politicii ţariste discriminatorii – fusese, în bună parte,
ameliorată în perioada celor 22 de ani de administraţie
românească (1918 – 1940), când a fost introdus învăţămân-
tul obligatoriu şi s-au construit numeroase şcoli elementare
şi superioare, atât pentru români, cât şi pentru minoritari.

În primii ani postbelici ai ocupaţiei sovietice a
Basarabiei, în guvern şi aparatul administrativ al noii R.S.S.
Moldoveneşti au fost introduse masiv cadre de conducere
formate la şcolile din fosta R.S.S.A. Moldovenească (1924
– 1940). Situaţia avea să continue până prin '70, astfel încât,
la Chişinău, devenise, în acea vreme, bine cunoscută o
vorbă de duh: ,,Dacă vrei să fii ministru/Trebuie să fii de
peste Nistru”.

După război, Uniunea Sovietică a continuat să aplice
în Moldova politica de discriminare şcolară a regimului
ţarist, favorizând sistematic administarea în şcoli a elevilor
ruşi sau aparţinând altor minorităţi, care constituiau baza
aparatului administrativ.
De asemenea, în Moldova au fost trimişi, din republicile
slave, numeroşi specialişti pentru sectoarele industriei, agri-
culturii şi culturii. Aceştia au ocupat funcţiile cheie în insti-
tuţiile administrative. În 1965, de pildă, din cei 627.000 de
salariaţi de stat din Moldova, doar 264.000 erau recrutaţi
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din rândul populaţiei locale. 
Diferenţa de 363.000 indică afluxul masiv ce este

definitoriu pentru amploarea şi intensitatea procesului de
rusificare a administraţiei din Moldova. În aceste condiţii,
accesul românilor la posturile de salariaţi de stat era mult
mai dificil.
Noii funcţionari publici veniţi din U.R.S.S. erau de regulă
instalaţi în centrele urbane, ceea ce a făcut ca rusificarea
oraşelor să fie mai rapidă decât a localităţilor rurale. 

1.1. Metode şi mijloace ale politicii 
de rusificare

A). DEPORTĂRILE

Practicate şi de regimul ţarist, înaintea celui sovietic,
deportările au reprezentat cea mai eficace şi, totodată, inu-
mană metodă administrativă utilizată pentru dezna-ţion-
alizarea grupurilor etnice. Între 1939 – 1944, ea a fost
aplicată masiv de sovietici în teritoriile ocupate ale Poloniei,
României, Ţărilor Baltice şi Cehoslovaciei, fiind, în gen-
eral, ocazionată de trimiterea la muncă forţată, efectuarea
serviciului militar, sau de alte măsuri.

Condamnate de toate popoarele civilizate, deportările
au constituit atacul cel mai direct împortiva substanţei et-
nice a românilor din Basarabia şi Bucovina de Nord.

Pe baza criteriului cronologic, ele pot fi departajate în
mai multe etape. De la 28 iunie 1940 la 22 iunie 1941, în
primul an al ocupaţiei sovietice, au fost deportaţi reprezen-
tanţii burgheziei locale, şi persoanele care avuseseră oare-
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care rol în viaţa politică din România. ,, În anul 1940, după
decenii de restabilire şi întărire a forţelor armate – scria
poetul Leonid Lari, - mai având în mână odioasa tranza-
cţie cu germanii – pactul Molotov – Ribbentrop – ruşii au
trecut Basarabia prin foc şi sabie comiţând un genocid despre
care încă trebuie să afle Europa. Din colţul acesta de lume şi
până în Siberia se umflase ţărâna de morţi, colcăind izvoarele
de sânge, se crispau pădurile de oase”. Conţinând incon-
testabil exagerări proprii espresiei poetice, citatul oferă toto-
dată imaginea dimensiunii apocaliptice a dramei Basarabiei
acelor vremi.
În absenţa statisticilor oficiale, cei mai mulţi cercetători care
s-au ocupat de această problemă dau cifra de 300.000 pen-
tru resortisanţii români transferaţi, în perioada menţionată,
din Basarabia şi Bucovina de Nord în interiorul U.R.S.S.

Aşa cum demonstrează însă istoricul George Cioră-
nescu, calculul bazat pe statisticile româneşti ne dă un alt
rezultat. Situaţia statistică din 1938 indică o populaţie
românească de 1.758.000 de persoane, în Basarabia. La elib-
erarea provinciei, în vara anului 1941, se găseau 1.793.493
de români, deci cu 35.493 în plus. Creşterea demografică în
perioada 1930 – 1938 a fost, în Basarabia, de 1,15% pe an,
populaţia românească putând atinge astfel circa 1.820.000
de persoane. Diferenţa de circa 25.000 de persoane repre-
zintă numărul probabil al românilor deportaţi în perioada
menţionată.

Dislocarea, într-un timp relativ scurt, a unui număr
impresionant de persoane a fost posibilă datorită înaintea
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ocupării Basarabiei şi Bucovinei de Nord şi ,,completat”pe
parcurs. Planul vizând dezrădăcinarea românilor din teri-
toriile ocupate n-a putut fi aplicat până la capăt, deoarece în
iunie 1941 a început războiul de dezrobire a pământurilor
răpite. El va fi însă reluat, cu şi mai multă înverşunare, după
reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, în anul 1944.
Până prin 1955, a fost perioada celor mai diabolice măsuri în
domeniul deportărilor, care de data aceasta, i-au vizat, cu pri-
oritate, pe ,,colaboraţioniştii” administraţiei româneşti, din
anii 1941 – 1944 şi pe ,,naţionaliştii” moldoveni. Pretextul
invocat cel mai adesea de autorităţile sovietice, pentru a jus-
tifica această operaţiune de mare anvergură era că ,,invada-
torii fascişti”, în retragerea din Uniunea Sovietică, au lăsat
în urma lor bande înarmate de ,,naţionalişti şi criminali de
drept comun”, pentru a dezorganiza reconstrucţia socialistă,
a face propagandă antisovietică şi a teroriza populaţia.
În această perioadă, populaţia a fost supusă celor mai dure
măsuri adminstrative, sate întregi fiind deportate în diferite
regiuni ale U.R.S.S. În lipsa unor documente statistice ofi-
ciale, dificultăţile în a stabili numărul total al celor execu-
taţi şi deportaţi în intervalul de timp menţionat sunt
insurmontabile. Potrivit estimărilor lui George Savor – pre-
luate de George Ciorănescu – , între 1944 şi 1947, 200.000
de moldoveni şi ucraineni au fost executaţi sau condamnaţi
la muncă forţată, deportaţi şi colonizaţi,  sub acuzaţia de a
fi colaborat cu naziştii germani, ,,fasciştii” români şi
,,boierii” locali, sau pentru a fi desfăşurat propagandă anti-
sovietică şi ,,contrarevoluţionară”.
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Nicolae Alexandru dă ca probabil numărul total de 250.000
de deportaţi civili români, în U.R.S.S., pentru perioada 1944
– 1948, în care include: 50.000 de basarabeni (refugiaţi,
între 1941 şi 1944, în România, şi repatriaţi apoi forţat, după
23 august 1944), 60.000 de prizonieri politici trimişi în
lagărele de concentrare şi exterminare şi 20.000 de civili
arestaţi de ruşi etc.

O amploare deosebită au avut-o deportările, în anii
1951 – 1952, când primsecretar al C.C. al Partidului Co-
munist din Moldova sovietică era Leonid Brejnev.
Comparativ cu prima perioadă a deportărilor, cea de-a doua
a avut un caracter mult mai dur şi devastator. Nu se urmărea
atât desfiinţarea unei clase sau a alteia, ci însăşi exter-
minarea elementului românesc. Măsurile destinate acestui
obiectiv au putut căpăta un caracter mai organizat şi sis-
tematic, deoarece sovieticii, învingători în război, dispuneau
de suficient timp pentru a-şi pune pe îndelete în aplicare pla-
nurile lor de deznaţionalizare a popoarelor subjugate, între
care se aflau şi românii dintre Prut şi Nistru.

La 28 iunie 1949, Consiliul de Miniştri al U.R.S.S.
Moldoveneşti a luat hotărârea cu privire la ,,deportarea
familiilor de chiaburi, a foştilor moşieri şi a marilor comer-
cianţi”. În total, un număr de 11.342 familii, din oraşul
Chişinău şi 66 de raioane.

Ca urmare, în noaptea din 5/6 iunie 1949, nu mai
puţin de 25.000 de moldoveni au fost ridicaţi din Belgrad,
Cetatea Albă, Ismail şi Chişinău, îmbarcaţi în două trenuri
cu 60 de vagoane fiecare, şi deportaţi, o parte în Siberia, iar
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cealaltă la Tomsk (Kazahstan). În legătură cu această amplă
acţiune de deportare, un martor ocular relata: ,,Ziua de 6
iulie 1949 a devenit zi, n-a fost sat, comună sau oraş în care
oamenii să nu se fi despărţit în lacrimi de rude şi prieteni
apropiaţi... Iniţiativa s-a desfăşurat sub sloganul: Moldova
trebuie să fie curăţată de elementele străine care impiedică
colectivizarea şi lichidarea culacilor”.

,,Colectivizarea” era de fapt un pretext, ea fiind prac-
tic finalizată în vara anului 1949. Operaţiunea de deportare
menţionată a provocat însă pierderi ireparabile agriculturii
din Moldova. Cea mai mare parte a ţărănimii care îndrăgea
şi se pricepea la muncă în acest domeniu a fost smulsă din
rădăcinile ei ancestrale. Efectele acestor pierderi se resimt
până în zilele noastre. Zonele vizate prin această acţiune
erau cele cu o mare pondere de populaţie românească. De-
portarea facilita colonizarea lor cu elemente ale altor naţion-
alităţi, în principal ruşi şi ucraineni. Includerea Chişinăului
în rândul localităţilor şi zonelor vizate îşi are explicaţia în
obiectivul urmărit de Moscova, de a goli capItala U.R.S.S.
Moldoveneşti de populaţia românească şi a o înlocui cu el-
ementele rusofone loiale Kremlinului.

Ordonată de Stalin, operaţiunea s-a efectuat sub con-
ducerea lui M.A. Suslov, împuternicit al Comitetului Cen-
tral al Partidului Comunist din R.S.S. Moldovenească şi alui
G. Rudi, preşedintele Sovietului Comisarilor Poporului
(primul ministru) al Republicii. Un rol esenţial în executarea
acţiunii l-au avut organele sovietice de represiune. Martori
oculari relatază că, la începutul lunii iulie 1949, oraşele şi
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satele din zonele vizate au fost practic ocupate de trupele
KGB. Arestările s-au făcut potrivit unor liste speciale. Toţi
membrii de familie erau incluşi pe mandatele de arestare,
de la persoane în vârstă, până la sugari. Nimănui nu i s-a
permis să rămână, nici măcar femeilor gravide sau per-
soanelor grav bolnave. Străzile au fost golite. Persoanele
arestate au fost înghesuite în camioane şi transportate la
staţiile Făleşti, Floreşti, Călăraşi, Orhei etc., de unde au fost
îmbarcate în vagoane de vite, prevăzute cu gratii de fier.
Fiecare vagon era însoţit de doi soldaţi KGB... Călătoria a
fost lungă (de la 6 iulie, la 27 august). În cele din urmă, ex-
ilaţii au fost stabiliţi în rezervaţii din Siberia, Altai, Kuzbas,
Karaganda, în câmpiile din Culundia, lângă frontierele cu
China şi Mongolia sau în regiunea Tomsk. Acestor oameni
le era interzisă reîntoarcerea în locurile lor de baştină, fiind
deposedaţi de drepturile elementare de cetăţeni. Cei care
încălcau aceste dispoziţii, erau condamnaţi la peste 8 ani de
închisoare disciplinară. În unele regiuni, copiii erau de-
spărţiţi de părinţii lor şi trimişi în colonii de ,,reeducare”. În
condiţiile cu care nu erau obişnuiţi, la temperaturi adesea de
minus 50 C, mulţi dintre cei exilaţi au dispărut.

Moartea lui Stalin, în 1953, şi apoi ,,destalinizarea”,
au adus unele schimbări şi în Moldova, inclusiv asupra în-
locuirii metodelor de rusificare. Sub aceste auspicii, a în-
ceput, în 1955, cel de-al treilea val de deportări, într-o formă
mai puţin brutală decât cea precedentă, dar la fel de efi-
cientă. Categoria socială vizată de această dată a fost ţărăn-
imea. Motivul invocat de autorităţi, pentru a explica, cât de
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cât, noile deportări, a fost necesitatea economică de a pune
în valoare terenurile nefolosite din Siberia şi alte zone ale
U.R.S.S.

În martie 1955, principalele ziare din R.S.S.
Moldovenească încep să publice periodic un Comunicat al
Directoratului General pentru emigrări şi recrutarea forţei
de muncă de pe lângă Consiliul de Miniştri al Republicii.
Comunicatul anunţa un program de emigrări din Moldova
spre regiunile Kazahstanului, Astrahanului şi Pavlodarului.
Cele 22 de districte menţionate pentru recrutarea ,,volunta-
rilor” erau situate în zona centrală a Basarabiei, în cea mai
mare parte populată de ţărani români. Denumită oficial prin
eufemismul ,,transfer planificat al forţei de muncă”, de-
portarea ţăranilor moldoveni îmbrăca forme perverse, real-
izându-se în condiţii aparent atractive, destinate să atragă
,,voluntari” pentru colonizarea zonelor menţionate. Cei care
optau pentru o asemenea condiţie beneficiau de transportul
gratuit la locul de reşedinţă şi puteau să ia cu ei până la două
tone de obiecte pe familie. Capii de familie primeau o grat-
ificaţie de 500 – 800 ruble, iar ceilalţi membri câte 150 – 300
ruble. În primii doi ani de şedere pe terenurile colonizate, ei
erau scutiţi de impozitul agricol şi de livrările obligatorii, şi
obţineau credite amortizabile în 10 ani, pentru a-şi construi
case şi cinci ani pentru a-şi cumpăra vite. Pentru construirea
unei case se oferea un credit de 2.000 ruble, care era total in-
suficient. La aceasta se adăugau dificultăţile generate de
lipsa materialelor de construcţii.

În cadrul politicii generale sovietice în problema
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naţionalităţilor, care viza dezintegrarea grupurilor etnice
(baltici, caucazieni, asiatici etc.), scopul ,,transferului plan-
ificat” de ţărani moldoveni în zonele menţionate n-a fost
altul decât reducerea numărului de români în Moldova. Acest
fapt reiese cu pregnanţă dacă se ţine seama că zonele vizate
în mod deliberat de măsurile de deportare au fost cele cu
mari concentraţii de populaţie românească, respectiv Orhei,
Soroca, Lăpuşna şi partea de sud a districtului Hotin. În
această perioadă, au fost deportate din republică,  951 fam-
lii, în 1956, 1.035 familii, în 1957, 801 familii în 1958 şi în
anul 1959, 1.016 familii.
La 14 aprilie 1955, Anton Crihan, vechi membru în Sfatul
Ţării, care a votat în 1918 Unirea Basarabiei cu patria –
mamă, protesta în faţa ,,Adunării Naţiunilor Captive”, îm-
potriva deportării planificate a populaţiei din Moldova so-
vietică. În legătură cu această problemă, ,,Adunarea
Naţiunilor Captive” sesiza Organizaţia Naţiunilor Unite, in-
formând toate delegaţiile străine acreditate, precum şi De-
partamentul de Stat al S.U.A.

În 1958, românii din Occident denunţau opiniei pub-
lice mondiale deportarea populaţiei româneşti din Basara-
bia, cerând să i se pună imediat capăt. Presiunile opiniei
publice n-au avut vreun efect asupra Kremlinului, care, între
1960 – 1963, intensifică măsurile de deportare a ţăranilor
români, sub pretextul unificării numeroaselor kolhozuri din
Moldova, de talie mijlocie în 650 mari kolhozuri şi 72
sovhozuri. În condiţiile acestei ,,reorganizări agricole”, mii
de ţărani basarabeni se aflau în situaţia de a opta între inte-
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grarea avutului lor – pământ, vite şi inventar agricol – în
noile şi giganticele unităţi agricole, în cadrul cărora îşi
pierdeau practic independenţa, şi emigrarea în Siberia, unde
li se promiteau pământuri, case, credite şi o viaţă mai liberă.

La 29 ianuarie 1965, oficiosul ,,Moldova Socialistă”
publica un comunicat prin care se încerca lămurirea şi de-
terminarea ţăranilor de a lua parte la ,,punerea în valoare” a
Kazahstanului. În realitate era vorba şi de Amur şi insula Sa-
halin, ca destinaţii finale ale noilor deportaţi. Este evident că
aceste ,,momeli”, ca şi presiunile de tot felul, -începând de
la impozite grele şi livrări de produse agricole până la obli-
gaţia executării de munci de utilitate publică-, au determinat
pe mulţi ţărani să-şi părăsească pământul strămoşesc. Se es-
timează că, între 1960 – 1963, ţăranii au părăsit Moldova
într-un ritm de circa 100.000 pe an, cifra totală în intervalul
de timp respectiv situându-se la aproximativ 300.000.

Al patrulea val de deportări, declanşat în 1964, a fost
îndreptat împoriva intelectualităţii. Absolvenţii instituţiilor
de învăţământ superior din Moldova erau repartizaţi la
muncă prin toată Uniune Sovietică. Ingineri, tehnicieni,
medici şi economişti, îşi ofereau, chipurile, ,,voluntar”, ser-
viciile pe diferite şantiere din Ural, Asia Centrală şi Ex-
tremul Orient, unde era lipsă de cadre calificate. Cei care
refuzau locurile de muncă repartizate în aceste zone
pierdeau dreptul de a-şi exercita profesia, devenind munci-
tori necalificaţi. În acelaşi timp, regimul transfera în
Moldova sovietică medici, avocaţi, farmacişti, ingineri,
tehnicieni şi economişti ruşi. În legătură cu acest transfer, în
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ambele sensuri, de specialişti, istoricul basarabean V.
Beşleagă punea următoarea întrebare: ,,Cine sunt, de ce
naţionalitate şi naţionalităţi cei 528.300 de oameni care au
sosit în Moldova, în anii 1971 – 1975, şi cine, de ce naţion-
alitate sunt cei 380.700 care au plecat din Moldova? Tot
aşa şi cele 522,9 mii sosiţi în anii 1976 – 1980 şi plecaţi
423,2 mii; cele 594,9 mii sosiţi în anii 1981 – 1985 şi ple-
caţi 454,3 mii; 124,3 mii sosiţi în 1986 şi plecaţi 97,7 mii?
Cine sunt ei?”. Datele ce le vom prezenta la capitolul
privind colonizările, sperăm că vor fi concludente în ceea
ce priveşte răspunsul la această întrebare.

Mulţi intelectuali români expatriaţi se căsătoreau cu
persoane de naţionalitate rusă sau ucraineană, stabilindu-
se definitiv în noile republici şi sfârşind prin a fi asimilaţi ca
ruşi, respectiv ucraineni. Pe de altă parte, intelectualii ruşi
transferaţi în Moldova sovietică formau intelectualitatea lo-
cală şi contribuiau puternic la rusificarea republicii.

În sfârşit, un al cincilea val de deportări îl reprezintă
miile de tineri, care se ofereau şi ei, desigur tot ,,voluntar”,
să lucreze în fabrici,în uzine şi pe şantiere, cei mai mulţi ur-
mând să se piardă în imensitatea împărăţiei roşii, departe de
plaiurile natale. Cu titlu de exemplu, menţionăm pe cei
3.000 de tineri moldoveni care au plecat să lucreze pe
şantierul din Tavda – Sotnik, regiunea Tiumen, la con-
strucţia unei căi ferate, în timp ce alţii construiau uzina de
automobile Togliatti de pe Volga, ori trudeau din greu la
uzina de anvelope din Barnul, sau la cea de tractoare din
Pavlodar.
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Evaluările efectuate de George Ciorănescu arată că,
în perioada cât Basarabia s-a aflat sub ocupaţie sovietică,
circa un milion de oameni au fost smulşi de la vetrele lor şi
deportaţi, dându-se astfel o crâncenă lovitură elementului
românesc din această provincie. Potrivit datelor oficiale re-
cente ale guvernului Republicii Moldova, numărul celor de-
portaţi în perioada menţionată este de 1.500.000.
Aşa cum menţionează George Ciorănescu, ,,probabil că
jumătate dintre cei deportaţi au pierit pe drum şi în câm-
purile de muncă forţată, de frig şi de foame, subalimentaţi,
extenuaţi, trăind sub o climă neospitalieră”.

Conform statisticilor, populaţia românească este
răspândită în Federaţia Rusă, astfel: 1.324 de români trăiesc
în prezent în zona Baltică; 13.149 în zona de nord a Rusiei
(Arhanghelsk, Murmansk, Republica Autonomă Komi ş.a.);
9.139 în zona de Nord – Vest (Sankt Petersburg şi împre-
jurimile); 29.989 în zona Rusiei Centrale; 5.453 în zona Volga
– Veatka (Nijini – Novogorod şi Kirov); 4. 675 în zona
ciornoziomică a Rusiei Centrale; 14.675 în zona Povoliei (Vol-
gograd, Kuibîşev, Saratov şi Republica Tatarstan); 22.611 în
Caucazul de Nord (Krasnodar, Stavoprol şi Rostov); 14.510 în
zona Uralului (Kurgan, Orenburg, Perm, Sverdlosk, Ce-
leabinsk, Republica Udmurtă); 26.969 în Siberia de Vest (ţin-
utul Altai, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Tiumen,
districtele Hantî – Mansi şi Imalo – Nereţ); 11.382 în zona
Siberiei de Est (ţinutul Krasnoiarsk, Irkutsk şi Cita); 18.773
în zona Orientului Îndepărtat (ţinuturile Primoriei şi
Habarovsk, Regiunea Autonomă Evreească, Amur, Kamci-
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atka, Magadan, Sahalîn şi Republica Iacutia). În Republica
Belarus se află 4.964 de români, în Ţările Baltice – 5.888,
iar în Transcaucazia (Geoprgia, Azerbaidgean şi Armenia) –
5.282. La aceştia se adaugă cei circa 460.000 de români care
trăiesc în Ucrainia.

Basarabenii deportaţi pe Valea Râului Qussouri, la
frontiera Chinei, au întemeiat localităţi care poartă nume
româneşti, cum sunt: Basarabia Nouă, Teiul, Zimbreni,
Dunărea, Chişinovca şi Logăneşti. Cei de pe Valea Amuru-
lui au dat aşezărilor întemeiate de ei nume cum ar fi Inul,
Aurul şi Dunărea. Aceştia, ca şi grupurile de agricultori
moldoveni stabiliţi la proximitatea frontierei chineze sau
pescarii rătăciţi pe ţărmul Oceanului Pacific, ori pe malurile
insulei Sahalin, trebuie să fie consideraţi ca pierduţi pentru
etnia românească, deoarece trăind la mari depărtări de
Moldova şi înconjuraţi de neamuri străine, vor sfârşi prin a
fi rusificaţi.

B). COLONIZĂRILE

O lovitură la fel de puternică şi acerbă ca deportarea
a constituit-o pentru românii din Basarabia şi Bucovina de
Nord colonizarea acestor teritorii cu grupe etnice alogene.
Problema colonizării apăruse încă din timpul Imperiului
Ţarist, când cucerirea a numeroase popoare şi teritorii
străine a impus cu acuitate identificarea şi adaptarea unor
modalităţi adecvate pentru administarea şi stăpânirea aces-
tora.

Marx, Engels şi chiar Lenin au denunţat, de altfel,
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colonialismul rus ca o culme a ipocriziei şi cinismului,
deoarece el utiliza o frazeologie, pe cât de pretenţioasă, pe
atât de imorală, pentru a înşela, domina şi exploata popoare.
Ignorând perceptele şi consideraţiile ,,părinţilor comunis-
mului”, şi dovedindu-se astfel ,,nedemni epigoni” ai aces-
tora, bolşevicii au preferat să reabiliteze ideologia
imperialistă şi colonialistă a ţărilor, încercând să consolideze
şi să modernizeze vetustul Imperiului Rus, prin travestirea
sa în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
Istoricul Walter Kolarz arăta că puterea sovietică depindea
de succesul politicii sale de colonizare. Coeziunea Imperi-
ului Sovietic era menţinută prin naţionalismul marilor ruşi,
prin ,,unirea” tuturor celorlalte popoare în jurul ideii 
,,misiunii speciale” a poporului rus, care se plasa astfel în
centrul şi deasupra naţiunilor colonizate.

Originile politicii regimului sovietic de colonizare
planificată a imperiului se găsesc în anul 1928, când a în-
ceput popularea Uralului, Rusiei Orientale şi a Asiei Cen-
trale.

Rusificarea a fost facilitată de industrializare,
deoarece noile centre urbane deveneau focare de asimilare
a popoarelor neruse. Avântul colonizării industriale era 
colonizarea agricolă, care avea ca instrument principal ar-
mata de ţărani şi tineri trimişi pentru a întări elementul rus
în regiuni vitale din punt de vedere strategic.
Primul val de colonişti, aciuiaţi în Basarabia, prin anii 1940
– 1944, era format din funcţionari de stat şi de partid, ac-
tivişti, membri ai NKVD, ai organelor de control, cadre ale
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armatei şi alţi reprezentanţi ai noii ordini. Implantarea noii
administraţii a fost masivă şi rapidă spre sfârşitul perioadei
menţionate, în condiţiile retragerii în România a celei mai
mari părţi a funcţionarilor Basarabiei.

Al doilea val masiv de colonişti, din anii 1944 – 1953,
era alcătuit din circa 500.000 de persoane, transferate în
Moldova sovietică pentru a lua locul ,,colaboraţioniştilor” şi
,,naţionaliştilor” moldoveni deportaţi în interiorul U.R.S.S..
Componenţa etnică a coloniştilor, recrutaţi în cea mai mare
parte dintre ruşii mari, ucrainieni şi ruteni, cu o netă pre-
ponderenţă a ruşilor originari din Tambov, Saratov, Voronej
şi Smolensk, era evident menită să asigure un mai pronunţat
caracter slav Moldovei sovietice.
Politica sovietică de colonizare, ahtiată după cea ţaristă, în-
cepe să se deosebească de aceasta abia cu al treilea val, cel
din anii 1954 – 1959, constituit din miile de soldaţi demo-
bilizaţi, în cea mai mare parte turcomani: găgăuzi, ciuveci
originari de pe Volga superioară, başkiri din sudul Uralilor,
uzbeci din regiunea Taşkentului.
Noii colonişti primeau casele abandonate ale celor depor-
taţi, slujbe, împrumuturi de la stat şi alte avantaje. În scopul
schimbării rapide a configuraţiei etnice a Basarabiei aceştia
erau încurajaţi să se căsătorească cu moldovence.

Deosebirea acestei a treia etape a colonizărilor
regimului sovietic de cele anterioare ale Rusiei Ţariste con-
sta în faptul că vechiul imperiu făcuse apel şi la colonişti
occidentali, care introduseră în Basarabia o tehnică agricolă
inaintată, din ţinuturile lor de baştină, care se situau în zona
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Würtemberg sau în Elveţia. Aceştia aveau să dispară, în cea
mai mare parte, în 1941, lăsând în urmă gospodării şi sate
întregi abandonate. Conform planurilor Kremlinului,
coloniştii turcomani aveau menirea de a umple vacuumul
creat.

Descendenţi probabil din pecengi, uzi (oguzi) sau
cumani (teoriile cu privire la originea lor sunt controver-
sate), găgăuzii reprezintă o ramură a trunchiului etnic
turcesc, aparţinând însă, din punct de vedere confesional,
de biserica ortodoxă. Evoluţiile demografice şi politice din
spaţiul danubian şi nord – pontic au dterminat, în cursul sec-
olelor, dispersarea acestei populaţii pe o arie foarte întinsă
şi eterogenă ca structură etnică. În zilele noastre, această
arie cuprinde următoarele regiuni: sudul Republicii
Moldova, în zonele: Komrat, Ceadîr – Lunga, Kongaz,
Taraklya,Vulcăneşti; sudul Ucrainiei, în districtele Zaporoje
şi Odessa (Ismail); Rusia, în districtul Rostov; Asia Cen-
trală şi anume în Kazahstan, Kirghizia (districtul Frunze) şi
Uzbekistan (Taşkent); nord –estul Bulgariei, în regiunile
Varna, Cavarna, Balcic, Silistra, iar spre Sud, în regiunile
Provadia, Jambol, Topolorad; în număr redus, în câteva sate
din România.         

În Basarabia, găgăuzii s-au stabilit la începutul 
secolului XIX, când au venit din Bulgaria, unde fuseseră
supuşi persecuţiilor otomane de tot felul. Între găgăuzi şi
ciuveci au existat afinităţi deosebite, ambele reprezentând o
ramură rară a turcomanilor creştini, cu excepţia unei fracţi-
uni a ciuvecilor, care au rămas mahomedani.
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Ciuvecii au fost transplantaţi în Basarabia din regiunea su-
perioară, ce fusese ea însăşi obiectul unor intense măsuri de
rusificare în perioada ţaristă. Başkirii proveneau dintr-o
regiune la sud de Urali, supusă de asemenea rusificării
forţate. În 1905, nu mai puţin de 180.000 de coloni ruşi
năpădiseră pământurile başkirilor, efortul de colonizare con-
tunuând până târziu, în epoca brejneviană.
Tătarii veneau de pe Volga şi din Urali, pe urmele predece-
sorilor lor, pe care Suleiman Magnificul îl colonizase în
partea de sud a Basarabiei (Bugeag). Pentru poziţia lor prog-
ermană din timpul războiului, tătarii aveau să fie supuşi unor
drastice persecuţii, în 1944 fiind dizolvată ,,Republica Au-
tonomă a Crimeii”, iar populaţia deportată în Republica
Uzbekistan.

În recensămintele oficiale din perioada comunistă,
turcomanii care trăiau în Moldova sovietică nici nu erau
specificaţi ca atare, fiind incluşi la rubrica generală intitulată
,,alte naţionalităţi”, care, în 1970, de exemplu, cuprindea
47.000 de locutori. La aceeaşi dată, în Ucrainia erau înregis-
traţi 758.000 de locuitori de ,,alte naţionalităţi”, care
reprezentau în cea mai mare parte grupurile de turcomani
colonizaţi în Basarabia de Sud, încorporată în Republica
menţionată.

Prin numărul lor şi prin activitatea economică şi cul-
turală, etniile turcite din U.R.S.S. s-au remarcat printr-o vi-
talitate deosebită, o conştiinţă naţională proprie şi o
concepţie morală opusă ideologiei comuniste. În Moldova
sovietică, ca şi în republicile unionale din Asia Centrală, tur-
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comanii au rezistat măsurilor de rusificare. Adesea, în lupta
lor împotriva politicii de asimilare generală a Kremlinului,
au făcut front comun cu românii autohtoni.

Din deceniul şase al secolului XX, în condiţiile con-
turării unei atitudini tot mai incisive a puterii de la Bucureşti
faţă de U.R.S.S., pe problema teritoriilor româneşti ocupate,
atitudinea regimului comunist sovietic faţă de populaţiile
turcite din Moldova şi îndeosebi faţă de găgăuzi a căpătat
noi coordonate. Autorităţile i-au încurajat pe aceştia să-şi
păstreze şi să-şi dezvolte conştiinţa etnică sau să se rusifice.
În 1957, s-a alcătuit alfabetul găgăuz, având la bază pe cel
rus, căruia i s-au adăugat unele litere. În 1958, s-a creat un
învăţământ elementar în găgăuză şi au fost redactate man-
uale în limba găgăuză. Treptat, se dezvoltă o literatură
găgăuză ce se adaugă bogatului fond popular găgăuz exis-
tent – poezie populară, ghicitori, proverbe, cântece şi anec-
dote.

În 1964 apărea la Chişinău, de două ori pe lună, un
ziar găgăuz, ca supliment la ,,Moldova Socialistă”.
Dat fiind specificul rural al găgăuzilor, care se ocupă în prin-
cipal cu agricultura, viticultura, pescuitul, ritmul natural de
creştere al acestei populaţii a fost unul dintre cele mai ridi-
cate din republică. Numărul găgăuzilor a crescut cu 30,3%,
între 1959 – 1970, şi cu 10,4% în perioada 1970 – 1979,
sporul lor fiind devansat doar de cel al ruşilor şi ucraine-
nilor, care se datora însă preponderent imigrării. Conform
recensămintelor oficiale sovietice, în 1979, găgăuzii erau în
număr de 138.000 de persoane, adică 3,5% din populaţia
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R.S.S. Moldovenească, iar în 1989, această minoritate avea
152.700 de membri, păstrându-şi aceeaşi proporţie de 3,5%
în totalul locuitorilor Republicii.

Cel mai important grup de colonizatori ai Moldovei
dintre Prut şi Nistru a fost cel al slavilor: ruşi, ucraineni şi
bulgari. Aşezarea bulgarilor în Basarabia a vut loc odată cu
cea a găgăuzilor, la începutul secolului al XIX-lea, fiind în-
curajată de autorităţile ţariste. Ea a afectat în principal
judeţele Tighina, Cahul, Ismail, şi Cetatea Albă.

Ca primi colonişti ai Basarabiei, bulgarii, ca de altfel
şi găgăuzii, au beneficiat de un tratament privilegiat. În
1918, generalul de origine bulgară Iuzov, devenit, datorită
meritelor sale militare din 1808 – 1812, curator general al
coloniilor bulgaro – găgăuze din Basarabia, a obţinut de la
ţarul Alexandru I un privilegiu, azi păstrat în altarul cate-
dralei bulgăreşti din Bolgrad. Potrivit acestuia, fiecare
colonist bulgar şi găgăuz primea un lot de 60 deseatine de
pământ arabil, gratuit, nesupus exproprierii şi pasibil de ex-
tindere, prin arendă. Li se acordau, de asemenea, împrumu-
turi pe termen de cel puţin 10 ani, pentru achiziţionarea de
inventar agricol. Coloniştii erau scutiţi de impozite şi alte
prestaţii timp de 7 ani şi de serviciul militar. Se bucurau de
dreptul de asociere şi de libertatea cultului. Aceste condiţii,
mult mai favorabile comparativ cu alţi colonişti, se integrau
politicii ţariste de deznaţionalizare a Basarabiei, îndeosebi
a zonei sudice, unde românii, trăind în aceleaşi aşezări cu
noii veniţi, au suferit o continuă reducere numerică.

Elocvent pentru dimensiunea infuziei elementului
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colonizator bulgar în Basarabia este faptul că, în decurs de
124 de ani, numărul acestora a crescut de 145 ori, ajungând
de la 1.205 în 1817 la 177.647 în 1941.

Ca urmare a încorporării, în 1941, a sudului Basara-
biei la R.S.S. Ucraineană, o mare parte dintre bulgari, care
se aflau preponderent în această zonă, au trecut în compo-
nenţa republicii menţionate, unde, în 1970, se aflau în număr
de 234.000.
Populaţia bulgară rămasă pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti
a crescut în anii comunismuli un ritm notabil de creştere.
Recensământul din 1970 înregistra un număr de 74.000 de
bulgari, iar cel din 1979 – cifra de 80.665 de lociutori
aparţinând acestei etnii. În 1989, bulgarii erau în număr de
88.419, ceea ce însemna 2% din populaţia Republicii.

Ritmul de creştere al bulgarilor a fost totuşi mai
scăzut decât al altor naţionalităţi; recensământul din 1979
înregistra un ritm de creştere de 2,0% faţă de 2,07% în 1970
şi 2,15% în 1959.

Odinioară factor auxiliar al rusificării, bulgarii care
au fost trataţi de ruşi ca o minoritate favorizată, au reuşit 
să-şi conserve limba şi tradiţiile, piezând, însă, prin 
înregistarea în structura administrativă comunistă ce a fost
impusă Basarabiei, rolul şi importanţa de altă dată.

În întreaga perioadă de ocupaţie sovietică a Basara-
biei, ucrainenii au constituit minoritatea cea mai importantă.
Provenind din a doua republică a U.R.S.S., ca importanţă,
vecină cu R.S.S. Moldovenească, ucrainenii au reprezentat
în anii comunismului cea mai mare ameninţare de dez-
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naţionalizare a românilor basarabeni.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ucrainenii,
care au luptat atât împotriva germanilor, cât şi a ruşilor,
aveau să-şi afirme dorinţa de independenţă, prin formarea
unui guvern, în 1941, şi a unui comitet naţional propriu în
1944. Partea de vest a Poloniei şi Ucraina Subcarpatică,
ocupate de Armata Roşie în septembrie şi, respectiv, noiem-
brie 1939, aveau să revină după război Ucrainei. În 1940,
Ucraina primea sudul şi nordul Basarabiei, precum şi Bu-
covina de Nord. În 1954, Nikita S. Hruşciov îi oferea cadou
Crimeea, cu ocazia aniversării a 300 de ani de ,,uniune
frăţească” ruso – ucraineană. Teritoriul R.S.S. Ucrainene
sporea astfel, între 1939 – 1954, de la 445.300 km2 la
603.000 km2. În schimbul acestor teritorii, comuniştii lo-
cali de la Kiev îşi asumau rolul de partener secund al Rusiei
în cadrul politicii de slavizare a Crimeii şi Moldovei soviet-
ice, de colonizare a pământurilor Siberiei de vest şi Kazah-
stanului de nord. Prin acest transfer de teritorii, ,,marii ruşi”
urmăreau nu numai slavizarea tătarilor, cazacilor şi
moldovenilor, ci şi divizarea acstora, pentru prevenirea unor
acţiuni concertate de rezistenţă.

Statisticile ţariste, româneşti şi sovietice arată că
numărul ucrainenilor a fost într-un continuu progres în
Basarabia, atât înainte, cât şi după ocuparea acesteia de
U.R.S.S. El a evoluat de la 30.000 în 1812 la 669.542 în
1941, ceea ce înseamnă o creştere de 22 de ori în 129 de
ani. În Moldova sovietică, el era de 420.820 în 1959,
506.560 în 1970, 560.679 în 1979 şi de 600.366 în 1989,
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ceea ce înseamnă o creştere de 179.546 în 30 de ani.
Între românii basarabeni şi ucraineni, ca popoare

vecine, a avut loc un fenomen de interpenetrare şi amestec
spontan. În timp ce moldovenii depăşeau în masă Nistrul
pentru a se întinde până la Bug şi Nipru, ucrainenii pătrun-
deau în Basarabia, mai ales în districtele Hotin, Cetatea Albă
şi în Bucovina de Nord. În statele cu populaţie mixtă, unde
adesea moldovenii fuseseră ucrainizaţi, iar ucrainenii
românizaţi, cele două etnii au trăit totdeauna în pace şi bună
înţelegere.

Ucrainenii au ştiut totdeauna că reversul politicii so-
vietice era posibil, că erau ei înşişi ameninţaţi de rusificare,
riscând să colonizeze frontiera orientală a U.R.S.S., pentru
ca aceasta să facă faţă ,,pericolului chinez”. La cel de-al
XX-lea Congres al P.C.U.S., Nikita S. Hruşciov declara că
ucrainenii au scăpat de deportările staliniste datorită faptu-
lui că erau numeroşi şi nu exista destul spaţiu pentru a fi
colonizaţi în altă parte.
Poporul ucrainean a aspirat totdeauna la autodeterminare
sub un regim democratic de tip occidental, preconizat de
Taras Sevcenko, sau sub un regim muncitoresc şi ţărănesc,
ca cel propus de Troţky. 

Procesele reformatoare din epoca post-brejneviană
aveau să ofere posibilitatea ca ucrainenii să-şi împlinească
visurile de libertate şi autodeterminare. La 24 august 1991,
Rada Supremă a Ucrainei a declarat independenţa ţării, re-
confirmată prin actul de proclamare din 1 decembrie
aceluiaşi an.
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Aşa cum sublinia George Ciorănescu, esenţa problemei
rusificării basarabenilor se rezuma în ultimă instanţă la con-
flictul dintre poporul român şi poporul marilor ruşi.
,,Basarabia şi Moldova sovietică sunt doar câmpul de
bătălie pe care se înfruntă moldovenii – avangarda poporu-
lui român (şi a romanităţii – n.n.) – şi imperialismul colo-
nizator al marilor ruşi, întărit prin câteva grupe etnice ale
imperiului sovietic”.

Confruntarea dintre imperialismul rus şi naţionalis-
mul românesc a avut loc în circumstanţe anormale, prin dis-
proporţia raportului de forţe existent între acestea. Pe de-o
parte, statul totalitar sovietic şi poporul marilor ruşi, care
deşi n-aveau frontieră comună cu România, au folosit ca in-
trument al politicii lor poporul ucreainean, pe de altă parte,
autorităţile României, care n-aveau nici curajul, nici mi-
jloacele adecvate de a se opune deschis politicii de asimilare
forţată a românilor basarabeni din Moldova sovietică, fiind
obligaţi, prin însăşi apartenenţa la sistemul comunist, să ac-
cepte linia politică trasată de Moscova.
O succintă analiză a schimbărilor pe care le înregistrează
compoziţia naţională a populaţiei la recensămintele din
1959, 1970, 1979 şi 1989 denotă faptul că rusificarea a făcut
progrese sensibile: de la un procentaj al ruşilor de 10,2% şi,
respectiv, 11,6% la primele două recensăminte, ajungându-
se la unul de 12,8% la cel de-al treilea la 13,0% la cel de-al
patrulea. În acelaşi timp, proporţiile populaţiilor neruse au
evoluat astfel: românii (populaţia majoritară) de la 65,41%,
în 1959; 64,56%, în 1970; 64,0%, în 1979, la 13,8%, în
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1989; evreii de la 3,29%, în 1959; 2,75%, în 1970; 2,0%, în
1979, la 1,5%, în 1989 şi bulgarii, de la 2,15%, în 1959;
2,07%, în 1970; 2,0%, în 1979 şi acelaşi procent, în 1989.

În perioada 1959 – 1970, creşterea populaţiei ruse a
fost în Moldova de 41,30%, în timp ce ea nu atingea decât
8% în Republica Federativă Rusă. Sporul demografic rus în
Basarabia se datora nu atât prolificităţii acestei etnii, cât mai
ales imigraţei.
Ca şi în perioada ţaristă, rusofonii s-au stabilit cu precădere
la oraş, în timp ce românii şi ceilalţi locuitori autohtoni ai
Basarabiei au rămas în continuare precupănitori în mediul
rural. Aici românii reprezintă 80%. Astfel, în 1959, doar 13%
dintre români locuiau în oraşe, în timp ce rusofonii reprezen-
tau mai mult de 58% din populaţia urbană, şi doar 42% din
cea rurală. În 1970, 68% din populaţia rusofonă a Moldovei
sovietice locuia în zonele urbane, faţă de numai 20% români. 
Urbanizarea accelerată a Basarabiei a avut efecte notabile pe
plan edilitar – arhitectonic. Chişinăul, de pildă, care, în
1979, depăşise o jumătate de milion de lociutori, ajungând
în 1989 la circa 750.000, a căpătat aspectul unui oraş de tip
sovietic, fără nicio construcţie nouă care să amintească
specificul arhitectonic românesc, şi doar cu câteva biserici
în ruine, dintre care, până nu cu mulţi ani în urmă, numai
una singură era deschisă.

Regimul sovietic a continuat politica de rusificare a
teritoriilor anexate în Europa şi a republicilor din Asia, pen-
tru raţiuni exclusiv politice, în profida încetinirii sporului de-
mografic al ruşilor şi împotriva avertismentelor economiştilor
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şi sociologilor, care au atras atenţia în privinţa saturaţiei pieţii
muncii a regiunilor colonizate şi asupra necesităţii mâinii de
lucru suplimentare pe piaţa ruso – ucraineană de unde ple-
cau coloniştii.

În profida intensei rusificări a Moldovei sovietice, în
cei aproape 50 de ani de regim comunist, românii au con-
tinuat să reprezinte majoritatea absolută a populaţiei,
2.794.700 lociutori (64,5%), în 1989, dintr-o populaţie to-
tală de 4.335.400.
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1.2. Limba, cultura şi şcoala 
– mijloace ale politicii de rusificare

Regimul sovietic de ocupaţie a consacrat politicii de
deznaţionalizare a românilor basarabeni atât metode 
administrative brutale, cum au fost deportăile şi colonizările,
cât şi unele mijloace şi arme mai subtile, ce vizau substi-
tuirea limbii, şi civilizaţiei populaţiei majoritare autohtone
cu cele ruseşti.

Istoria stă mărturie că popoarele care încep a-şi 
desconsidere limba şi renunţă la folosirea ei riscă să fie ire-
mediabil pierdute.

Dominaţia ţaristă de peste un secol a Basarabiei (1812
– 1918) n-a reuşit, în ciuda eforturilor sistematice, să al-
tereze, în liniile sale fundamentale, fizionimia spirituală,
limba şi obiceiurile populaţei româneşti, care făcea astfel
dovada caopacităţii excepţionale de a-şi conserva cele mai de
preţ valori, ce-i defineau însăşi raţiunea de a fi.

Limba română fusese interzisă în administraţie încă
din 1843, iar în şcoli a fost înlăturată la 1871. Ţăranii au con-
tinuat să folosească limba română, iar intelectualii – cum era
poetul Alexe Mateevici (1888 – 1917) – considerau limba
naţională ca ,,cea mai mare comoară”. De altfel, aşa cum 
au recunoscut unii intelectuali ruşi din secolul al XIX-lea,
limba de comunicare între diferitele grupări etnice din
Basarabia era în această perioadă nu rusa, ci româna.

Din considerente practice, regimul sovietic a accep-
tat la început utilizarea de către populaţiile neruse subgju-
gate a idiomurilor lor naţionale, în primul rând, pentru că
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înlăturarea acestora nu s-ar fi putut înfăptui peste noapte şi,
mişcări cu cracter naţional. În al treilea rând, la Kremlin se
ştia că cea mai mare eficientă propagandă comunistă se face
în rândul membrilor diverselor grupări etnice din imperiu
în propriile lor limbi.

Regimul stalinist a conceput totodată un vast proiect
de rusificare a limbilor naţionale, care viza unificarea
lingvistică a tuturor popoarelor imperiului. În anul 1936,
limba rusă devenea disciplină obligatorie în toate şcolile se-
cundare din U.R.S.S. Ea domina toate compartimentele
vieţii sociale, începând de la administraţie şi viaţa de partid
până la activitatea economică, comerţ, presă şi emisiunile
de radio. După anexarea de către U.R.S.S. a Basarabiei, în
1940 şi mai ales după recuperarea sa, în 1944, rusa avea să
fie instituită şi aici ca limbă dominantă.
Laboratorul lingvistic al viitoarei politici de distrugere a lim-
bii române în Basarabia, prin rusificare, l-a constituit 
Republica Socialistă Sovietică Autonomă Moldovenească de
pe malul stâng al Nistrului, ce a fiinţat între anii 1924 – 1940.
Menită să servească drept ,,model de vitrină a unei republici
româno – moldoveneşti către Basarabia şi să fie extinsă până
la Prut, dacă redobândirea ei atât de consecvent urmărită de
Moscova ar fi devenit realitate”. R.S.S.A. Moldovenească a
fost terenul de experimentare a tot soiul de teze lingvistice,
cum a fost teza autonomistă, care urmărea crearea unei limbi
moldoveneşti locale, independentă şi de limba română şi de
cea rusă, dar împrumutând cuvinte din amândouă (1924 –
1928). O altă teză este ceapuristă (1928 – 1931), care – aşa
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cum reiese din gramatica ,,moldovenească”, publicată de
L.A. Madan la Tiraspol, în 1930 – urmărea să creeze o limbă
artificială, cu sensuri aberante, inventând expresii pe care
nimeni nu le folosise vreodată, de genul ,,călduro – mă-
surător” pentru termometru, ,,mâncătorie” pentru su-
fragerie sau ,,multuratic” pentru plural.

În perioada 1931 – 1938, dominantă în R.S.S.A.
Moldovenească a fost teza românizantă, cu alfabetul latin,
adoptat tactic, odată cu generalizarea introducerii sale în
locul celui arab, la populaţiile islamice din Uniunea Soviet-
ică.

În preajma celui de-al Doilea Război Mondial a de-
venit prevalentă teza rusificantă, care rupea graiul moldove-
nesc de limba română şi reintroducerea alfabetul chirilic.        

La 1940, când sovieticii au anexat Basarabia, prevala
teza lingvistică a romanistului moscovit, M.V. Serghievski,
care susţinea că ar exista o nouă limbă romantică orientală,
limba moldovenească, independentă de limba română, ce
utiliza alfabetul chirilic.

Apogeul rusificării Basarabiei a fost atins în perioada
postbelică, dominantă de teoriile lingvistice ale lui N.Y. Marr,
care, până în 1950, au servit drept paravan ştiinţific al politicii
de contopire a celorlalte limbi ale U.R.S.S. cu limba rusă, des-
tinată să devină viitoarea ,,limbă mondială”, cum fusese al-
tădată latina. În această epocă, a celui mai crunt stalinism,
,,nu s-a ezitat să se recurgă la mijloacele administrative
pentru impunerea supremaţiei limbii lui Ivan cel Groaznic
asupra celorlalte idiomuri”. Potrivit acestor teorii,
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,,moldoveneasca” era considerată o limbă lipsită de istorie,
un idiom slavo – roman destinat să se transforme, mai de-
vreme sau mai târziu, în limbă slavă.

Limba română a fost supusă, în această perioadă, unei
campanii acerbe de vexaţiuni din partea unor ucraineni, ruşi
sau moldoveni deznaţionalizaţi, care veneau de peste Nistru,
cum au fost I.D. Cioban, P.F. Taresenko şi V.G. Ulianov, al
căror scop ultim era rusificarea populaţiei majoritare din
Basarabia. Literatura acestui timp (1945 – 1948) este mai
mult una de traduceri din rusă, care n-au intrat însă niciodată
în circulaţia populară.
Căderea sub dominaţia sovietică a popoarelor Europei Cen-
trale şi îndeosebi instalarea comunismului în China făcea in-
oportună menţinerea teoriei lui Marr ca poziţie oficială a
conducerii U.R.S.S.S. Era necesar să se menajeze suscepti-
bilităţile acestor popoare, care nu trebuiau să creadă că vor
fi supuse rusificării. De aceea, la 20 iunie 1950, Stalin care
încuviinţase iniţial teoria lui Marr, o dezavurează public,
fără a renunţa la obiectivul final al rusificării. În această
privinţă, promova metode mai suple, care lăsa popoarelor
U.R.S.S., inclusiv moldovenilor, un moment de răgaz.
Acest ,,respiro” a fost de bun augur pentru basarabeni, care
încep să afirme că limba lor este de fapt româna. ,,Limba
literară română şi cea a Moldovei socialiste sunt aceleaşi”,
declara poetul ,,moldovean” Emilian Bucov, în iunie 1956,
la un congres al scriitorilor la Bucureşti.
Identitatea limbii ,,moldoveneşti”cu româna avea să fie con-
statată de numeroşi specialişti lingvişti. Între aceştia
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menţionăm pe Vernon Aspatuirian, care observa că
,,moldovenii sunt din punct de vedere lingvistic de nedeosebit
faţă de locuitorii din România vecină, chiar dacă sub dom-
inaţia sovietică limba lor se scrie în chirilică şi nu în alfa-
betul latin”. La rândul său, Walter Kqlarz un alt cercetător
al etniilor din imperiul sovietic, afirma că ,,limba moldove-
nească este practic identică cu româna”.

În anii '50, scriitorii basarabeni întâmpină dificultăţi
deosebite în a-şi dezvolta o literatură naţională proprie.
Creaţia literară a epocii era puternic dominată de dogma
stalinistă, potrivit căreia singura cultură veritabilă era cea
proletară, consacrată formării ,,omului nou”, care desemna
de fapt cultura rusă. Temele de predilecţie erau cele ale lit-
eraturii sovietice a epocii: glorificarea Armatei Roşii în
război, optimismul şi elanul creator al celor ce muncesc,
imaginea ,,realismului realist”, prietenia între popoare, da-
toria acestora de a lupta împotriva burgheziei, imperialis-
mului şi colonialismului, lirismul exaltant al eroismului
popoarelor sovietice, care, ,,fără ajutor extern”, au înfăp-
tuit planurile cele mai irealizabile ale construcţiei comunis-
mului etc.

Literaturile naţionalităţilor neruse nu erau altceva
decât reeditări ale celor sovietice. În aceste condiţii, 
activitatea culturală în R.S.S. Moldovenească este subordo-
nată obiectivelor propagandei sovietice.

O preocupare sistematică au dovedit liderii comunişti
locali din R.S.S. Moldovenească pentru impunerea rusiei ca
limbă dominantă. Către sfârşitul anului 1965, primul secre-
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tar, Ivan Boldiul, declara că limba era înţeleasă de toţi
locuitorii Moldovei sovietice, tineri sau bătrâni, iar majori-
tatea acestora o vorbeau curent.

În 1970, 97,7% dintre românii trăitori în R.S.S.
Moldovenească îşi declarau limba lor naţională ca limbă
maternă, ceea ce semnifica o reducere de circa 0,5% faţă de
1959.

Între 1970 şi 1979, proporţia românilor care îşi de-
clarau limba naţională ca limbă maternă a descrescut de la
97,7% la 96,5%, în R.S.S. Moldovenească, şi de la 94% la
93,1% , în U.R.S.S.. În aceeaşi perioadă, procentul
românilor care-şi declarau rusa drept limbă maternă a cres-
cut de la 2% la 3,3%. Datele statistice reflectă, desigur, şi
creşterea numărului românilor şcolarizaţi în limba rusă în
perioada respectivă, dar el este, în acelaşi timp, efectul col-
onizării succesive cu popoulaţie rusofonă.
În comparaţie cu situaţia populaţiei româneşti majoritară a
Republicii, proporţia în rândul minorităţilor a celor ce-şi de-
clarau rusa ca limbă maternă a crescut, între 1970 şi 1979,
de la 19% la 30% pentru ucraineni, la 17% pentru bulgari şi
de la 55% la 66% pentru evrei.

În perioada brejneviană, autorităţile sovietice au
depus eforturi considerabile să impună o mai amplă folosire
a limbii ruse în R.S.S. Moldovenească.

În 1970, 34% dintre românii din Moldova sovietică
declarau rusa ca a doua limbă folosită. Proporţia va creşte la
46%, în 1979, ea fiind totuşi mai mică decât a celor mai
multe dintre celelalte naţionalităţi din Republică.

ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z

91



Rusificarea, în mediul rural, a fost mai puţin accen-
tuată decât în cel urban. Dintre românii care trăiau în mediul
rural, în proporţie de 80% în 1970, 99,1% vorbeau limba
maternă, faţă de 90,2%, între cei care locuiau la oraşe. Deci,
un coeficient infim (0,9%) dintre românii rurali din
Moldova sovietică declarau rusa ca limbă maternă, chiar
dacă, în proporţie de 30 – 35%, ei o vorbeau ca a doua
limbă.

Proporţia ridicată a românilor din mediul rural care
şi-au păstrat ca limbă maternă pe cea naţională este expre-
sivă pentru rezistenţa satului basarabean la rusificare. Ea
este rezultatul caracterului omogen şi compact al vechilor
aşezări rurale româneşti, al existenţei şcolilor naţionale, al
relativ scurtei perioade de interferenţă şi coexistenţă cu
ruşii, al nivelului scăzut de modernizare a Moldovei soviet-
ice şi al numărului redus de căsătorii mixte. În timp ce, la
sate, tendinţa a fost de păstrare a limbii naţionale, oraşele
basarabene au fost afectate în mod sensibil de ,,ru-
sianizarea” lingvistică – proces desemnând însuşirea şi
folosirea limbii respectice în cadrul raporturilor sociale – şi
chiar de rusificare. O imagine elocventă în acest sens o oferă
Chişinăul, singurul mare oraş din Moldova sovietică, în care
românii, cel mai mare etnic, deţineau, în 1970, o majoritate
relativă de 37% din populaţie. 88% dintre aceştia declarau
româna ca limbă maternă, iar 72% cunoşteau şi rusa. Pop-
ulaţia Chişinăului a crescut rapid în anii ’70 – ’80, ca ur-
mare a migrării românilor din mediul rural în cel urban, dar
în bună parte şi datorită imigrării de populaţie rusofonă din
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alte republici sovietice. La explicarea cauzelor bilinvismu-
lui se adaugă, fireşte, faptul că rusa era practic limbă dom-
inantă în Republică, cunoaşterea ei fiind obligatorie pentru
a face posibilă ocoparea locurilor de muncă, chiar de mică
importanţă. ,,Orice membru al unui grup naţional care
dorea să-şi depăşească statutul social inferior, trebuia să
fie cel puţin bilingv”. Mai mult, chiar dacă ,,moldove-
neasca” era considerată limba oficială în Republică, ea era
opţională ca disciplină de studiu în şcolile de limbă rusă, în
timp ce rusa era obligatorie în toate şcolile din Moldova. În
această privinţă, politica sovietică era întemeiată pe prin-
cipiul ,,Învaţă rusa şi vei prospera”, ceea ce, în fond, ex-
prima cinismul unei strategii sistematice de asimilare
lingvistică a etniilor neruse.

Autorii sovietici vorbeau despre faptul că unii părinţi
preferau să-şi trimită copiii la şcolile ruse. În realitate, la
Chişinău, ca şi în majoritatea oraşelor din U.R.S.S., rusa de-
venise ,,limba de serviciu”, în timp ce graiurile diverselor
etnii erau supuse condiţiei de ,,limbi de familie”.

În profida unei evidente rusificări lingvistice,
Chişinăul nu a putut fi asimilat cu populaţia de limbă rusă
în anii ocupaţiei sovietice, deşi măsurile menite să înfăptu-
iască acest lucru au fost, pe cât de ample, pe atât de dra-
conice. Principalul instrument folosit a fost şcoala. 
Dintre cele 57 de licee, doar 5 erau exclusiv ,,moldo-
veneşti”. În celelalte se învăţa rusa în paralel cu româna, ul-
tima fiind opţională. În situaţiile în care anumiţi profesori
predau pentru învăţarea românei, ei se supuneau automat
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riscului de a fi etichetaţi ca ,,naţionalişti”, cu consecinţele
de rigoare pe plan administrativ. 

Cu toate acestea, numărul claselor paralele în limbile
română şi rusă a crescut în anii ’70 – ’80. Predarea limbii
române a fost de o importanţă deosebită pentru dezvoltarea
şi menţinerea spiritului şi modului de gândire românesc.

Componente ale modernizării, urbanizarea, industri-
alizarea şi educaţia, au favorizat substanţial asimilarea
lingvistică. Provincie de margine a imperiului, Moldova
transpruteană a avut, din nefericire, ,,şansa” de a rămâne
printre cele mai puţin ,,modernizate” republici unionale so-
vietice. Ceea ce, desigur, n-a fost fără efecte pozitive în
privinţa întârzierii asimilării lingvistice a populaţiei
româneşti majoritare, care a cunoscut urmările a două 
tendinţe deosebite: românii din mediul rural n-au fost 
afectaţi de procesul asimilării în aceeaşi măsură cu cei de la
oraşe, care au fost mai expuşi rusificării, fără a fi însă mar-
caţi în mod determinant de aceasta. 

Se observă, de asemenea, că româna nu era totuşi
vorbită într-o poporţie considerabilă de alte naţionalităţi din
Moldova şi nici n-a fost învăţată de noii imigranţi. 

Atât în 1970, cât şi în 1979, se înregistra doar un pro-
cent infim, de 0,4%, de aparţinători ai altor etnii care-şi de-
clarau româna ca limbă maternă. Se constată, totodată, că
în 1970, circa 174.000 de neromâni din Moldova sovietică
vorbeau româna ca a doua limbă. Nouă ani mai târziu,
numărul acestora a scăzut la 158.000, ceea ce reprezenta
11% din totalul populaţiei neromâne a Republicii. 
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În sudul R.S.S. Moldoveneşti, zonă extrem de pestriţă din
punct de vedere etnic, multi – lingvismul, altădată predom-
inant, înregistrează, în perioada de referinţă, un declin no-
tabil, în timp ce bilingvismul câştigă teren.

În anii ocupaţiei sovietice a Basarabiei, rezistenţa
românilor la deznaţionalizare s-a manifestat, în principal,
prin păstrarea limbii materne, elementele care au permis
acest lucru fiind: familia, şcoala şi satul. 

La aceasta au contribuit în mod dominant fraţii de
dincoace de Prut, care au avut pentru basarabeni rolul unui
autentic magnet, ce le-a permis conservarea graiului româ-
nesc, bunul lor mai de preţ.  
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XII. POLITICA LUI
CEAUŞESCU 

FAŢĂ DE BASARABIA

Instalarea comunismului în România şi transformarea
ţării într-un stat satelit ai Uniunii Sovietice a făcut ca,
aproape două decenii, problema Basarabiei şi a Bucovinei
de Nord să fie practic abandonată de regimul de la Bu-
cureşti.

Îndată după ocuparea de către trupele sovietice a 
teritoriilor româneşti de la Est de Prut şi integrarea lor în
ansamblul republiciilor unionale din Imperiul Rus, guvernul
român patronat de Moscova a interzis orice referire la
Basarabia, cuvântul în sine devenind ,,tabu”, inclusiv în con-
versaţiile particulare. Toate cărţile, articolele şi studiile,
referitoare la acest subiect au fost retrase din circulaţie.

În perioada comunistă, tot ce s-a publicat despre is-
toria României a trecut printr-o severă cenzură, fiind admise
doar acele cărţi şi studii care justificau ,,drepturile”
U.R.S.S. asupra Basarabiei.
Abia după moartea lui I.V. Stalin (martie 1953), s-a produs
o mică răsuflare naţională. La Congresul al II-lea al Par-
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tidului Muncitoresc Român, din 1955, s-a vorbit, pentru
prima dată, de adaptarea tezelor marxismului la 
cerinţele naţionale ale României, fără influenţe politice din
partea Moscovei.

După anul 1960, relaţiile dintre România şi U.R.S.S.
s-au tensionat, deoarece guvernul român s-a opus pe faţă
planului rusesc de a transforma CAER-ul într-un organism
economic supranaţional, în cadrul căruia, nordul urma să
producă mărfuri industriale, iar sudul să furnizeze materii
prime şi agricole. De asemenea, în 1963, guvernul român a
luat hotărârea de a închide Institutul ,,Maxim Gorki”,
,,Muzeul româno – rus”, ,,Institutul româno –sovietic”,
,,Anale româno – sovietice”, revista ,,Timpuri noi”, Editura
,,Cartea rusă”, instituţii culturale care au avut un mare rol în
încercarea de rusificare a poporului român. În şcolile
româneşti nu a mai fost obligatorie studierea limbii ruse, în
locul ei putându-se alege ca limbă străină: franceza, engleza,
italiana etc.  Pe plan naţional s-a declanşat o stare de resti-
tuire spirituală a demnităţii neamului românesc. S-a pus
mare accent pe ideea de Patrie, de patriotism. În acest con-
text, în aprilie 1965, imediat după moartea lui Gheorghe
Gheorghiu Dej (+ 19.03.1965), la conducerea României a
fost ales Nicolae Ceauşescu. Politica internă cât şi cea ex-
ternă, în timpul lui Ceauşescu cunoaşte o largă deschidere
spre înnoire şi dezvoltare economică.

În luna septembrie 1965, Ceauşescu a făcut prima sa
vizită la Moscova, care, în acele vremuri, se afla în tensi-
une cu regimul comunist din China.
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Ceauşescu, deşi avea puţină carte studiată, a avut to-
tuşi calităţi native, intuitive, şi buni sfătuitori, de a specula
orice moment pentru a-şi mări popularitatea pe plan inter-
naţional,  pentru ca în acest fel să-şi întărească şi 
puterea în cadrul Partidului Comunist Român.
Ceauşescu, în loc să se alinieze la politica Moscovei, a
preferat, pe riscul său, să se apropie de regimul comunist
din China, care era în totală contradicţie cu Moscova.

În data de 10 iunie 1964, Mao Tsé Dung, conducă-
torul Partidului Comunist din Beijing, a declarat public în
faţa presei internaţionale că ,,Teritoriul ocupat de Uniunea
Sovietică este prea mare... Ea ocupă multe teritorii străine...
ruşii şi-au însuşit o parte din teritoriu României... şi că a
venit timpul să se pună capăt acestei situaţii...”. Ambasada
Chinei de la Bucureşti a difuzat o hartă a României din care
făcea parte şi Basarabia.
Declaraţia politică a liderului de partid din China a produs
o mare tensiune la Moscova, dar a dat şi un mare curaj lui
Ceauşescu pentru a se preocupa îndeaproape de problema
Basarabiei.

Într-o cuvântare ţinută la începutul lunii aprilie 1966,
Ceauşescu a criticat Kominternul pentru că a favorizat
anexarea Basarabiei la U.R.S.S., în 1940, şi, de asemenea,
a mustrat conducerea din perioada interbelică a Partidului
Comunist Român, pentru că a acceptat înstrăinarea teritori-
ilor româneşti: Basarabia şi Bucovina.
Conducătorul U.R.S.S. la acea vreme, Leonid Brejnev, a
făcut imediat o scurtă vizită la Bucureşti, pentru a stopa elanul
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patriotic al lui Nicolae Ceauşescu.
Tot în acea perioadă, în februarie 1967, primul secretar al Par-
tidului Comunist de la Chişinău, Ivan Boldiul, la una din
plenarele Comitetului Central, a criticat dur ,,propaganda de-
făimătoare dusă de România la adresa Basarabiei”.
Expunerea lui Boldiu a fost tipărită în extenso în ziarul
,,Moldova Socialistă”, organul de partid al Chişinăului, din
care menţionăm câteva fraze tipice: ... ,,copiii noştrii, pre-
cum şi generaţiile viitoare trebuie să ştie precis un lucru, şi
anume că părinţii lor nici nu îşi pot închipui astfel viaţa
decât în uniune cu Rusia, în uniune frăţească cu popoarele
care îşi au patria aici şi a căror soartă o împărtăşim din
vechime şi pentru totdeauna. Totuşi unele persoane pot
cădea victime unei propagande care şi-a propus drept scop
să zăpăcească oamenii. Adeseori, participă ei înşişi la
aceasta, şi se întâmplă ca asemenea manifestări să nu fie
condamnate. Trebuie să spunem că falsificatorii burghezi
ai istoriei profită de pe urma tăcerii şi a pasivităţii noastre.
Ei trec sub tăcere în mod conştient în publicaţiile lor toate
meritele pozitive ale Rusiei şi trec sub tăcere eforturile
poporului moldovenesc de a se lega de statul rus”.
Mesajul lui Boldiu l-a determinat pe Ceauşescu să fie şi mai
deschis către problema Basarabiei, şi în acelaşi timp să se
distanţeze şi mai mult de politica Moscovei.
În timpul războiului arabo – israelian ,,de şase zile” (1967),
conducerea de la Kremlin a trimis în Marea Neagră nave de
război, în vederea unei eventuale intervenţii în favoarea ara-
bilor. În aceste condiţii, România a fost singurul stat comu-
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nist din lagărul socialist care nu a rupt relaţiile diplomatice
cu statul Israel.

Un alt moment istoric de mare curaj al lui Ceauşescu
în faţa Moscovei a fost la 21 august 1968, când s-a opus
trimiterii de trupe militare în Cehoslovacia, unde începuse
ample mişcări democratice împotriva politicii ruseşti. Ati-
tudinea României faţă de ,,primăvara pragheză” – în opoz-
iţie totală cu cea a Moscovei – va aduce României o largă
recunoaştere şi deschidere pe plan internaţional. Ea va
marca, în acelaşi timp, unul dintre cele mai tensionate mo-
mentele ale raporturilor româno – sovietice din perioada
postbelică. În ultima decadă a lunii august 1968, au fost
semnalate chiar concentrări de trupe sovietice în Basarabia,
pe malul Prutului, pe frontiera cu România, gata de război
împotriva României.

Pe timpul lui Ceauşescu, problema Basarabiei a fost
mereu în atenţia istoricilor. Pentru a se contracara cu argu-
mente temeinice tezele şi teoriile false ale istoriografiei so-
vietice legate de problema Basarabiei, în România s-au
reluat cercetările arheologice. Cu dovezi clare s-a demon-
strat că, în urmă cu două mii de ani, teritoriul dintre Prut şi
Nistru aparţinea arealului în care a avut loc procesul etno-
genezei româneşti.

În timpul celei de a doua Conferinţe Naţionale a Par-
tidului Comunist Român, pe la sfârşitul lunii iulie 1972,
Nicolae Ceauşescu afirma următoarele: ,,Nu pot să nu 
amintesc de faptul că în anumite etape ale dezvoltării s-au
făcut şi greşeli. În primul rând aş vrea să mă refer la faptul
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că în perioada dintre cele două războaie mondiale, partidul
a lansat, în afară de atitudinea justă împotriva asupririi
naţionalităţilor conlocuitoare... şi lozinci româneşti. Aceste
lozinci false au adus grave daune unităţii forţelor demo-
cratice naţionale şi chiar unităţii oamenilor muncii. Ele au
fost de altfel contrazise între timp de însăşi viaţa”. 

Faţă de aceste luări de poziţie oficiale, ca şi faţă de tot
ceea ce putea reprezenta o contestare mai mult sau mai puţin
directă a ,,drepturilor” sovieticilor asupra Basarabiei şi Bu-
covinei de Nord, liderii de la Kremlin manifestau o suscep-
tibilitate deosebită.
“Provocările” româneşti la adresa Uniunii Sovietice au
atins un nou punct culminant în 1974. Atunci, România con-
dusă de Ceauşescu a refuzat categoric ca Rusia să constru-
iască o autostradă strategică militară, de la Odesa la Varna
(Bulgaria), cu traversare prin Dobrogea. Mai mult,
Ceauşescu s-a opus planului prin care trupele sovietice
urmau să treacă prin România la manevrele militare din Bul-
garia. 

Într-o cuvântare ţinută în luna martie 1975, la Academia
de partid ,,Ştefan Gheorghiu”, Nicolae Ceauşescu a avut cu-
rajul să critice dominaţia sovietică asupra Basarabiei.

În politica sa de afirmare naţională, Ceauşescu a fost
mereu încurajat de China. În revista ,,Lishi Yanjiu”
(cercetări istorice), editată la Beijing, în 1976, a apărut un
amplu articol de 9.600 de semne care purta acest titlu scris
cu litere mari: ,,Agresiunea şi expansiunea Rusiei Ţariste
asupra României şi problema basarabeană”.
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Pentru a se stopa elanul naţional – patriotic a lui
Ceauşescu, la 1 august 1979, Brejnev îl invită la Moscova,
pentru a-i înmâna ordinul ,,Lenin”. Decoraţia primită l-a
obligat pe Ceauşescu să-şi schimbe discursul cu privire la
problema Basarabiei. În acea perioadă, în Basarabia a în-
ceput să se simtă o trezvie naţională, o întoarcere la trecu-
tul istoric al ţării. Tot mai des se făceau auzite pe străzile
Chişinăului sloganurile: ,,Trăiască România”, ,,Vrem să fim
cu România”. Pentru a putea citi cărţi în limba română, ele-
vii şi studenţii români din Basarabia învăţau în secret alfa-
betul limbii latine Aceşti intelectuali români în devenire
şi-au regăsit identitatea lor firească, cea românească. 
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XIII. BASARABIA ÎN TIMPUL
LUI GORBACIOV

După anii 1980, în România, regimul lui Ceauşescu
a început să devină dictatorial, mai ales după ce soţia lui,
Elena, a intrat şi ea în politică. Aceasta a fost una dintre cele
mai mari gafe politice.

Imaginea lui Ceauşescu s-a erodat foarte mult datorită
cultului personalităţii dus la exagerare, şi pentru încălcarea
drepturilor omului, dar şi pentru politica sa atee, de negare
a existenţei lui Dumnezeu. Dacă şi-ar fi schimbat ideologia
şi ar fi lăsat libertatea religiei, poate şi astăzi era în viaţă.

În data de 11 martie 1985, la conducerea U.R.S.S. a
fost ales preşedinte, Mihail Gorbaciov. El şi-a propus de la
început să se debaraseze de Ceauşescu, ,,aliatul turbulent,
de la Bucureşti ”. La 26 mai 1987, Gorbaciov a făcut o 
vizită în România, la Bucureşti, prilej cu care a lansat un
apel insistent pentru democratizarea societăţii româneşti şi
aplicarea spiritului ,,perestroica” în lucrările Partidului Co-
munist Român.

În ciuda animozităţii sale faţă de dictatorul român,
Gorbaciov i-a decernat acestuia ,,Ordinul Lenin”, cu ocazia
celei de a 70-a aniversări, în ianuarie 1988. Decorare lui
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Ceauşescu a fost un gest diplomatic de a-l face să înţeleagă
necesitatea principiului politic de ,,perestroica”.
Regimul de la Bucureşti era tot mai contestat în ţările occi-
dentale, care criticau atitudinea lui Ceauşescu în domeniul
drepturilor omului. La 26 februarie 1988, România a re-
nunţat la ,,Clauza naţiunii celei mai favorizate”, pe care
S.U.A. i-o acordase, începând din 1975, în fiecare an, în
condiţiile unei opoziţii tot mai mari, în ultimii ani, în cadrul
Congresului.

La începutul lunii februarie 1988, secretarul de stat
adjunct american îl informase pe Ceauşescu de nemulţu-
mirile administraţiei S.U.A. în legătură cu politica Bu-
cureştiului în domeniul drepturilor omului.

Numeroase manifestăţii de solidaritate cu poporul
român au fost organizate în Europa de Vest, la Paris, Lon-
dra, Haga, Bonn, dar şi în ţări socialiste, la Praga, Varşovia
şi Budapesta, în cursul lunii februarie 1989, marcând izo-
larea internaţională a regimului aflat la conducerea
României.

Cu prilejul vizitei lui Ceauşescu la Moscova, în data
de 5 octombrie 1988, Gorbaciov n-a ezitat să-i spună în faţă
că dezaprobă politica sa şi că el crede că România se află
deja pe un drum greşit în cadrul comunităţii internaţionale
– socialiste.

În ultima sa perioadă de ocârmuire a statului, Nicolae
Ceauşescu pierduse simţul realităţilor europene. La 30
noiembrie 1988, a declarat că: ,,apariţia unor dificultăţi în
procesul construirii socialismului nu trebuie să conducă la
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panică sau la pierderea încrederii în forţa clasei muncitoare
şi în socialism”, ceea ce însemna că sistemul comunist din
România trebuie să meargă înainte tot aşa.

În afara României, au apărut tot mai multe proteste
la adresa politicii dusă de regimul Ceauşescu. În faţa
Comisiei drepturilor omului a Naţiunilor Unite de la
Geneva, la 9 martie 1989, U.R.S.S. şi alte ţări socialiste se
desolidarizau de România . 

De asemenea, la 28 aprilie 1989, Emil Ghilezan, fost
subsecretar de stat la Finanţe în guvernele Sănătescu şi
Rădescu, precum şi Gheorghe Sendici, unul dintre liderii
Partidului Naţional Ţărănesc din exil, adresau lui Mihail
Gorbaciov o scrisoare în care-i cereau să-l ,,alunge de la
putere” pe Ceauşescu.

Pe data de 23 august 1989, cu ocazia celei de a 50-a
aniversări a pactului germano – sovietic, în Basarabia au
avut loc ample manifestări naţionaliste şi antisovietice.
Românii de peste Prut cereau insistent dreptul de a folosi
limba română ca limbă oficială, în locul limbii ruse.
Moscova a avut oarecare temeri, deoarece a luat în calcul
sprijinul prezumtiv al României pentru a îndeplini dorinţa
de decenii a basarabenilor de a reveni la patria mamă.

În cadrul Congresului al XV-lea al P.C.R. care a avut
loc  în data de 20 noiembrie 1989, Ceauşescu a cerut desfi-
inţarea Pactului Ribbentrop – Molotov, din 23 august 1939,
prin care România a pierdut Basarabia şi Bucovina de Nord.
Această declaraţie a deranjat Moscova. 

Anatoli Lukianov, vicepreşedinte al Sovietului
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Suprem şi bun prieten al lui Gorbaciov a făcut nenunărate
demersuri politice pentru a înlocui pe Ianoş Kadar con-
ducătorul Partidului Comunist din Ungaria, pe Erich Ho-
necker al R.D.Germania, şi pe Nicolae Ceauşescu de la
conducerea României.

Pe data de 24 noiembrie 1989, având la bază, decla-
raţia făcută de Ceauşescu în cadrul Congresului al XV-lea,
la Moscova, Mihail Gorbaciov a decis înlocuirea lui
Ceauşescu cu o altă persoană influentă, tot din cadrul Par-
tidului Comunist Român. Acest plan secret a fost confirmat
şi la întâlnirea de taină dintre preşedintele S.U.A., George
Bush, şi preşedintele U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, la Malta,
în data de 2 decembrie 1989.

Pe la jumătatea lunii decembrie a aceluiaşi an, sute
de maşini cu “civili” ai serviciilor secrete ale Rusiei au in-
trat în România ca “turişti”, pentru a pregăti minuţios răs-
turnarea lui Ceauşescu de la putere. Zeci de hotele din
România au găzduit, în acele zile, astfel de persoane, care au
lucrat din ,,umbră”, şi care au părăsit România imediat după
Decembrie 1989.  Că Rusia a fost implicată în Evenimentele
din România, o demonstrează numeroasele publicaţii ruseşti
,,Pravda”, ,,Trud”, ,,Sovietskaia Rossia”, ,,Moscovskaia”,
care îşi exprimau îngrijorarea cu privire la anticomunismul
pe care românii îl manifestau cu putere în România. 
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Nicolae
Ceauşescu, 
preşedinte 
al R.S.R.

Mihail Gorbaciov, preşedinte al U.R.S.S.,
felicitându-l pe  Nicolae Ceauşescu, 
preşedinte al R.S.R.



XIV. REVOLUŢIA DIN 1990 
ÎN BASARABIA

Anul 1989 a însemnat o primăvară a libertăţii pentru
toate ţările din lagărul socialist. În Basarabia, stat aflat sub
ocupaţia sovietică au avut loc multe mişcări sociale de
reafirmare a identităţii naţionale şi dobândirea indepen-
denţei totale faţă de Moscova.

În martie 1989, mulţi intelectuali români din Basara-
bia au tipărit în Letonia, la Riga, în alfabet latin, revista
românească ,,Glasul”. În aceeaşi lună, la Chişinău, cu prile-
jul unei adunări la care au participat peste 100.000 de oa-
meni din Basarabia, tricolorul românesc a fluturat, pentru
prima dată, după 45 de ani. Pe la jumătatea anului 1989, în
Basarabia au apărut mai multe organizaţii culturale şi sociale:
,,Cenaclu Alexe Mateevici”, ,,Liga Democratică a Stu-
denţilor”, ,,Societatea istoricilor” etc., care au pus la cale
desfăşurarea mai multor mitinguri la Chişinău, dar şi în alte
mari oraşe ale Basarabiei. Cu acest prilej s-a hotărât înfi-
inţarea unui nou partid numit ,,Frontul Popular Moldove-
nesc”, care a devenit o importantă forţă politică în
Basarabia.

La data de 25 iunie 1989, la Chişinău, în cadrul unui
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mare miting, s-a criticat aspru consecinţele grave ale Pactu-
lui Ribbentrop – Molotov prin care Basarabia a fost smulsă
din trupul matern al României.

Două luni mai târziu, în data de 27 august 1989, tot
la Chişinău, în cadrul unui uriaş miting naţional la care au
luat parte un milion de participanţi, s-a cântat pentru prima
dată imnul: ,,Deşteaptă-te române” şi s-a scandat: ,,Vrem
unirea cu România”.
În data de 31 august 1989, Parlamentul de la Chişinău cu o
majoritate covârşitoare a adoptat numele oficial de ,,Re-
publica Moldova” şi limba de stat, limba română, căreia i
se mai spune şi moldovenească. Limba este aceeaşi, in-
diferent cum este ea denumită, dovadă nu e nevoie de trans-
latori şi nici de dicţionare când se întâlnesc doi cetăţeni,
unul din Republica Moldova, unul din România.

În luna octombrie 1989, a fost recunoscut în mod ofi-
cial partidul ,,Frontul Popular Moldovenesc”, iar în noiem-
brie 1989, primul secretar al Partidului Comunist din
Basarabia de origine rusă a fost înlocuit cu un român –
moldovean, Petru Lucinschi, care va deveni, mai târziu, şi
preşedinte al Moldovei.

Evenimentele din Decembrie 1989, declanşate în
Timişoara, şi apoi la Bucureşti, au stârnit valuri uriaşe de
bucurie în toată Basarabia.
La data de 30 decembrie 1989, în cadrul unei mari mani-
festări de la Chişinău au cerut înfăptuirea marii unirii cu
România. Aceasta a fost un moment unic, care nu va mai
reveni prea curând, ca Basarabia să se unească cu România,
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în mod paşnic, natural, fără intervenţie militară. Dacă con-
ducerea românească de la Bucureşti din 22 Decembrie 1989,
proaspăt aleasă de F.S.N (Frontul Solidarităţii Naţionale),
condus la acea vreme de Ion Iliescu, şcolit în tinereţe la
Moscova, ar fi cerut insistent unirea României cu Basarabia,
minunea s-ar fi petrecut imediat.
A fost o mare greşeală politică care nu mai poate fi reparată
prea curând. Totuşi, Dumnezeu este mare şi ne va da şi alte
posibilităţi ca să fim iarăşi împreună, în aceeaşi credinţă şi
dragoste de Patrie şi de Dumnezeu, fără a se apela la
războaie militare.

Evenimentele din Decembrie 1989 din România şi
din Basarabia nu au fost privite cu ochii buni de către Rusia.
Minorităţile ruse şi cele găgăuze au cerut revenirea la limba
rusă ca limbă de stat în Basarabia.
Tot în această perioadă, datorită revendicărilor etniilor
ruseşti, pe teritoriul Republicii Moldova s-au format două
ţări ,,fantomă”: “Transnitria” şi ţara ,,Găgăuză”, care sunt
recunoscute ca state doar de Rusia.
În zona Transnitriei se mai află încă în funcţiune Armata a
XIV-a Rusiei, care contribuie la menţinerea unei stări în-
cordate în Basarabia.

La data de 5 aprilie 1991, preşedintele Mihail Gor-
baciov al U.R.S.S. şi preşedintele Ion Iliescu, au semnat, la
Moscova, un tratat de cooperare, bună vecinătate şi ami-
ciţie.  Ministrul sovietic al Afacerilor Externe, Alexandr Be-
smertnik a declarat, în acea vreme, că acest acord de
prietenie se substituie înţelegerilor stabilite în cadrul Pactu-
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lui de la Varşovia. Acest parteneriat înlocuia Tratatul de pri-
etenie şi asistenţă mutuală încheiat între cele două ţări, la 7
iulie 1970. În articolul 3 al Tratatului de prietenie, din 5
aprilie 1991, se reafirma ,,inviolabilitatea frontierelor”.
Ministrul de externe al României, Adrian Năstase, a declarat
la întoarcere în România că: ,,a trebuit să accepte pentru
moment ideea a două state româneşti” în speranţa că ,,fron-
tierele ar putea pe viitor să nu mai aibă semnificaţie”.
Tratatul nu a fost ratificat de Parlamentul de la Bucureşti.

În condiţiile destrămării U.R.S.S., el a devenit lipsit
de actualitate pe planul relaţiilor Bucureşti – Moscova, con-
tinuînd însă, a fi subiect de controverse politice pe planul
vieţii politice interne din România.

O zi istorică pentru Basarabia este data de 27 august
1991, când Parlamentul de la Chişinău a făcut în mod
solemn: ,,Declaraţia de independenţă”, cu prilejul eşuării
loviturii de Stat militare a forţelor conservatoare comuniste
din Conducerea U.R.S.S. Republica Moldova a fost re-
cunoscută pe plan mondial ca stat de sine stătător de peste
120 de ţări, ceea ce îi permite o largă deschidere economică,
politică şi culturală, pe plan european şi nu numai. România
a recunoscut şi ea independenţa Moldovei, care decurge din
dreptul la autodeterminare al acesteia faţă de Imperiul So-
vietic şi, astfel, s-au creat premisele apropierii dintre cele
două state româneşti.
Câştigarea independenţei Basarabiei faţă de Rusia este un
pas uriaş către unirea cu România.
Aşa cum s-au unit cele două Germanii, tot aşa, într-o bună
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zi, când va voi bunul Dumnezeu, se va face şi această unire
sfântă a românilor .

Până atunci să ascultăm de glasul psalmistului David
care în Biblie ne spunea aşa: ,,Cât este de plăcut ca fraţii
să trăiască împreună”. 
Este important ca, în această perioadă, România să 
realizeze mai multe proiecte economice şi culturale pentru
Basarabia şi să ofere ajutoare materiale mai concrete pentru 

redresarea Moldovei în
spaţiul european. 
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Preşedinţia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova



XV. CALVARUL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE 

DIN BASARABIA

În timpul ocupaţiei ruseşti, Biserica Ortodoxă din
Basarabia a trecut prin cele mai grele suferinţe de la începutul
existenţei sale. A fost crucifcată pe Golgota istorică din care
încă mai curge durere, aşa cum afirma Mariana Ţăranu, doc-
tor în ştiinţe istorice, la Chişinău, care a făcut o interesantă
documentare despre acest subiect.

La 28 iunie 1940, când armata sovietică a intrat în
Basarabia, aici funcţionau 1.090 biserici ortodoxe şi 28 de
mănăstiri. La scurt timp, Mitropolia Basarabiei a fost desfi-
inţată. Autorităţile comuniste au introdus funcţia de „împu-
ternicit al Bisericii Ortodoxe Ruse”, pentru supravegherea
cultelor în RSSM, cu sarcina de a întreţine legătura dintre
statul comunist şi Biserică. Imediat după numirea sa în
funcţie, mitropolitul Alexei a dat dispoziţie ca sărbătorile re-
ligioase să fie prăznuite doar după stil vechi. 
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Una dintre primele decizii ale autorităţilor comuniste luate
împotriva Bisericii creştine a fost Hotărârea 142- H, din 13
septembrie 1940, „Cu privire la confiscarea cărţilor bis-
ericeşti de toate ritualurile şi ale sectelor religioase”. Timp
de zece zile, au fost organizate comisii orăşeneşti şi judeţene
care au purces la materializarea hotărârii respective. Prin
aceasta a fost distrusă şi autoritatea feţelor bisericeşti.

În septembrie 1940, s-a decretat trecerea în posesia
statului a oricărui bun, pământ, inventar, imobil. Astfel,
preotul nu mai avea dreptul de a se folosi de averea bisericii
sau de a o administra. Paralel, se producea şi secularizarea
lăcaşurilor sfinte. Paraclisul Palatului Mitropolitan din
Chişinău a fost transformat în Palatul Pionerilor,  în timp ce
capela Seminarului Teologic, Facultatea de Teologie şi alte
capele au fost transformate în şcoli şi spitale. De asemenea,
capela Mitropoliei a devenit sală de cinematograf, Biserica
Liceului Militar a fost transformată în sală de dans, capela
Liceului „Regina Maria” a fost transformată în muzeu, iar
Biserica Seminarului Teologic a devenit arhivă de istorie a
NKVD-ului.
Întrucât Chişinăul era centrul vieţii politice, bisericile de
aici au avut cel mai mult de suferit, absolut toate fiind je-
fuite. Numai în primele patru zile de ocupaţie (28 iunie- 1
iulie 1940), au fost deposedate de bunuri capelele de pe
lângă Palatul Mitropolitan, Facultatea de Teologie, Semi-
narul Teologic, Liceul Eparhial de Fete, Liceul „B.P. Has-
deu”, Liceul „Al. Russo”, Şcoala Normală de Băieţi, Liceul
„Regina Maria”, Facultatea de Agronomie, Liceul Militar
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„Regele Ferdinand”, Azilul de bătrâni „Sfântul Alexan-
dru”, Închisoareea Centrală, Şcoala Naţională de Viticul-
tură, Azilul „Cavaldji”, Spitalul „Costiujeni”, Casa
Copilului, Ospătăria Săracilor din Piaţa Nouă, cele trei bis-
erici militare şi Biserica grecească. Nu au scăpat de furia
bolşevică nici veşmintele preoţeşti, icoanele şi alte obiecte
preţioase. La eliberarea Basarabiei, au fost găsite costume
de teatru făcute din veşmintele capelei Mitropolitane, unde
a fost instalată de bolşevici „Casa pionerului roşu”. Muzeul
Eparhial Istorico- Arheologic adăpostea cărţi şi obiecte de
valoare artistică şi istorică: veşminte, cruci, icoane, epitafe,
albume. Toate au dispărut, fiind duse în Rusia. 

Pe parcursul primului an de ocupaţie, în Chişinău, au
fost lăsate credincioşilor doar trei biserici, celelalte fiind în-
chise. Din cele şapte biserici care funcţionau în oraşul Bălţi,
trei au fost închise, iar una dintre ele a fost transformată în
sală de teatru, în timp ce, la Cahul, clădirea Bisericii Orto-
doxe a fost prefăcută în muzeu.

În anul 1941, în data de 18 martie, a urmat o nouă de-
cizie a Consiliulului Comisarilor Poporului al RSSM con-
form căreia este confiscat inventarul Mănăstirii Capriana,
iar grădina Casei Duhovniceşti din Chişinău a fost dată spre
folosinţă tinerilor naturalişti de la Palatul Pione-rilor. În luna
aprilie a aceluiaşi an, s-a decis închiderea bisericii de pe
lângă spitalul din Costiujeni. Bisericile închise au fost cal-
ificate drept nerentabile şi destinate unor necesităţi laice.
Aceeaşi soartă dramatică au împărtăşit-o şi mănăstirile. În
noiembrie 1940, Mănăstirea Frumoasa, din Orhei, a fost
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transformată în casă de odihnă. Tot atunci, alte trei mănăstiri
au trecut în posesia Ministerului Ocrotirii Sănătăţii astfel:
Mănăstirea Suruceni din judeţul Chişinău a fost transfor-
mată în spital, Mănăstirea Harjauca din judeţul Chişinău a
devenit spital republican, mănăstirea Curchi a fost transfor-
mată în spital pentru bolnavii de tuberculoză. Mănăstirea
Harbovat a fost desfiinţată şi reorganizată în azil pentru
copiii orfani.

Mănăstirile de maici, care erau organizate conform
principiului individualist, - ceea ce însemna că în ograda mare
din jurul mănăstirii se aflau amplasate gospodăriile
călugăriţelo -, au scăpat de desfiinţare. În pofida faptului că
unor mănăstiri li s-a permis totuşi să activeze, acestea erau
supuse frecvent multiplelor acţiuni de intimidare. În ziua de
Ispas, 1941, la Mănăstirea Frumoasa, credincioşii au avut
parte de un spectacol oribil. Sovieticii au adus câteva perechi
de boi, au legat cu lanţuri Troiţa din mijlocul ogrăzii şi  au
smuls-o din pământ, după care au călcat-o în picioare şi au
scuipat-o. Ţăranii din comunele apropiate au fost siliţi să
asiste la acest  îngrozitor spectacol.

În scopul menţinerii puterii politice, autorităţile
bolşevice au instituit o politică de teroare religioasă, care se
materializa inclusiv prin crearea unor condiţii extreme de ac-
tivitate. O modalitate de persecutare a bisericilor a constituit-
o şi supunerea acestora unei impozitări exagerate. Era
impozitată atât clădirea bisericii, cât şi dreptul preoţilor de a
oficia serviciul divin. Fiecare biserică achita un şir de im-
pozite: impozitul de asigurare (pentru calcularea acestuia se
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socotea cu rigurozitate suprafaţa clădirilor, luîndu-se în con-
sideraţie, inclusiv materiale de construcţie), impozitul pen-
tru cult (care era fix pentru toate bisericile- 2000 rub) şi
impozit pe patrafire, care varia de la 3000 la 7000 rub., în
conformitate cu numărul de locuitori. În această ordine de
idei, remarcăm că nu exista un sistem unic de impozitare a
suprafeţelor bisericilor. Mai mult, bisericile trebuiau asigu-
rate, ca orice clădire. Evaluarea acestora se făcea de către
reprezentanţii statului. Aceştia evaluau bisericile la sume
enorme pentru a nu da posibilitatea preoţilor să achite tax-
ele cuvenite. Biserica din Cahul, spre exemplu, trebuia să
plătească un impozit de 70.000 de ruble anual. Unii preoţi
au aplelat la susţinerea enoriaşilor. Fiscul a aflat de acest
lucru şi a considerat suma colectată de enoriaşi un plusvenit
pe care l-au impozitat.
Şi feţele bisericeşti erau supuse la diverse prestaţii de ordin
material. Astfel, preoţii au fost impuşi la un impozit de
1.500 de ruble pentru dreptul de a oficia serviciul divin, la
sărbătorile mari fiind stabilite impozite suplimentare. Spre
exemplu, preotului din comuna Suceveni i s-a impus să
achite o taxă de 3000 de ruble. În anul 1941, locuitorii co-
munei Berhomet au achitat 8.000 de ruble pentru a li se per-
mite oficierea slujbei Învierii.
Impozitarea nu se răsfângea asupra veniturilor, ci asupra de-
verului (a încasărilor), indiferent dacă biserica avea sau nu
venit. Impozitul era atât de mare, încât nu îl putea achita
nici preotul şi nici comunitatea credincioşilor în sarcina
cărora se afla întreţinerea bisericii. Bisericii de pe strada
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Bulgară din Chişinău i s-a aplicat un impozit  anual de
10.000 de ruble. Tot 10.000 de ruble trebuia să achite şi
preotul. În asemenea condiţii, cu timpul, orice biserică 
s-ar fi închis.

În scopul creării unui tablou real al persecuţiilor fi-
nanciare la care erau supuse instituţiile de cult, voi prezenta
mai jos veniturile unor categorii de cetăţeni, cu exemple
referitoare la puterea de cumpărare a valutei timpului. Şeful
oficiului poştal ridica lunar un salariu de 265 rub., un poş-
taş de 120 rub., în timp ce un zilier obţinea doar 5-6 rub. În-
cepând cu toamna anului 1940, un kg de carne de vită putea
fi achiziţionat cu 6 rub., pe când aceeaşi cantitate de carne
de porc, cu 10 rub, iar un kg de zahăr cu 4,5 rub. Pentru un
metru de stambă se plătea 4 rub., pentru unul de mătase 60
rub., un costum bărbătesc din stofă de lână amestecată cu
bumbac putând fi cumpărată cu 300 de rub.

Preoţii care continuau să oficieze slujbele religioase,
pe lângă impozitele exagerate la care erau supuşi, erau
obligaţi să îndeplinească şi unele munci de corvoadă. De
obicei, erau obligaţi să achite prestaţiile în muncă în timpul
marilor sărbători religioase, privând astfel enoriaşii de as-
cultarea serviciului divin. În timpul sărbătorii de Paşti, preo-
tul Sava Drăguţan, din comuna Cimiseni, din plasa Budeşti,
judeţul Lăpuşna, a fost scos  la adunat de cartofi, iar oamenii
din sat au fost chemaţi să privească scena.

Nemilos a fost şi destinul studenţilor teologi. Ma-
joritatea studenţilor de la Facultatea de Teologie ramaşi în
Basarabia  n-a reuşit să supravieţuiască terorii comuniste. 
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Într-un stat cu o conducere ateistă declarată, teologia era
calificată "fabrică de popi". Imediat dupa ocuparea Basara-
biei, autorităţile bolşevice au luat în vizor această categorie
de cetăţeni, supunându-i unor persecuţii permanente. Cei
mai mulţi studenţi, pentru a scapa de urmărire, şi pentru a-
şi asigura existenţa, s-au angajat ca lucrători zilieri: la cosit,
prăşit, salahori etc.

În situaţia în care numărul intelectualilor rămaşi în
Basarabia era extrem de redus, s-a instituit "Legea sabota-
jului", care-i obliga pe intelectuali să ocupe servicii de stat.
În acest caz, mulţi studenţi teologi au fost constrânşi să
ocupe funcţii de învăţători suplinitori, cu condiţia ca, după
un an, să fie substituiţi cu elemente pregătite special în acest
scop. Alt grup de studenţi s-au înscris la "Institutul Peda-
gogic" din Chişinău, pentru a avea justificare în faţa legilor
statului. Mulţi studenţi teologi au fost târâţi la NKVD, con-
damnaţi sau asasinaţi. Anton Ţurcanu şi Evdochim Trogum
au fost condamnaţi la 8 şi respectiv 10 ani de închisoare.
Aceeaşi soartă au împărtăşit-o şi Eugen Strambei, Nicolae
Untila, Nicolae Mereanu, Mihai Anton, Petru Mada, iar fa-
milia lui Mihai Ivanov a fost deportată. 
În general, atitudinea comuniştilor faţă de preoţimea
basarabeană a fost deosebit de crudă. Sursele arhivistice ne
oferă unele informaţii, conform cărora, la dezrobirea
Basarabiei, au fost găsiţi doar 990 de preoţi din cei 1.042
câţi rămăseseră în provincie la ocuparea acesteia de către
sovietici şi doar 848 cântăreţi din cei 1.099. În condiţii enig-
matice a murit renumitul dirijor de cor, compozitorul de
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muzică religioasă, Mihai Berezovschi. La 24 iunie 1941, a
fost arestat şi episcopul Alexie, care, în toamna anului 1940,
a fost împuternicit de Patriarhia din Moscova să conducă
Mitropolia Basarabiei. Un destin tragic l-a avut şi preotul
Alexandru Baltaga, deputat în Sfatul ţării, care a proclamat
Unirea. La sfârşitul lunii august 1940, A. Baltaga a fost are-
stat de către bolşevici, anchetat şi întemniţat. Un număr
mare de preoţi a dispărut. Mulţi preoţi au fost arestaţi şi
omorâţi în închisori, alţii au fost împuşcaţi la retragerea
bolşevicilor. 

Pusă  în condiţii extreme, populaţia a continuat să
lupte pentru credinţă. Mulţi călugări încercau să oficieze
cultul religios în bisericile rămase fără parohii lor. Singurul
preot rămas în Bravicea, înainte de oficierea slujbei Învierii,
a fost invitat de către miliţianul din localitate la sovietul sătesc,
unde a fost înştiinţat că în zorii zilei de 20 aprilie 1941, în ziua
de Paşti, să-şi ia sculele şi să se prezinte la şosea pentru a face
prestaţie, timp de 20 de zile. La auzul acestora, preotul a
propus să achite o contribuţie în bani echivalentă cu costul
zilei de muncă, cel puţin pentru zilele pe Paşti. Între timp,
în faţa clădirii sovietului sătesc s-a adunat o mulţime de
săteni care, ameninţând, l-au cerut pe preot: "Daţi-ni-l pe
Părinte! Nu-l dăm nici morţi. Ucideţi-ne pe noi şi pe copiii
noştri!". Sub presiunea oamenilor, i-au permis preotului să
plece acasă. Regimul a creat condiţii insuportabile de ac-
tivitate tuturor bisericilor care au reuşit să supravieţuiască.
În timpul înmormântărilor erau interzise slujbele publice,
invocându-se că se face propagandă religioasă. Mai mult,
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se interzicea oficierea sfintei împărtăşanii cu vin, ceea ce
făcea imposibilă săvârşirea ritualului în mod firesc. În semn
de protest, preoţii Guma şi Burjacovschi, săptămânal, se
rugau într-o anumită zi pentru izbânda creştinismului în
Basarabia. În scurt timp, bolşevicii au realizat ce se întâm-
pla şi li s-a interzis să oficieze slujba în alte zile decât du-
minica.
În comuna Cimişani din plasa Budeşti,  judeţul Lăpuşna, în
zilele de sărbătoare, li se permitea să frecventeze biserica
doar locuitorilor trecuţi de 50 de ani. Cei care nu împlinis-
eră vârsta respectivă, erau puşi să meargă la săpat tranşee
sau la scos cartofi. În timpul oficierii serviciului divin, mem-
brii activului sătesc organizau ospăţuri şi chefuri în căminul
cultural din curtea bisericii.

Paralel cu teroarea faţă de tot ce e sfânt,  autorităţile
bolşevice au promovat o amplă campanie de defăimare, prin
mass-media, a vieţii religioase. Începând cu luna noiembrie
1940, în ziarul central "Moldova Socialistă" este instituită o
rubrică permanentă "Clubul ateistului", în care, în mod reg-
ulat, se aduceau "argumente" ale neexistenţei lui Dum-
nezeu, luându-se în derâdere ritualurile creştine. Acelaşi
lucru se făcea şi prin intermediul emisiunilor radiofonice. 

Pe parcursul întregului an de ocupaţie, au fost  între-
prinse multiple acţiuni fără precedent. Atunci, pentru prima
oară în istoria Bisericii Ortodoxe Basarabene, au fost pro-
fanate biserici şi morminte, fapt care constituie o insultă
adusă credincioşilor şi sentimentelor lor. Ostaşii roşii, in-
trau fără jenă  în biserică cu capul acoperit, fumau în biser-
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ică, sau chiar şuierau. Şi-au  arborat chiar drapelul roşu pe
biserica de pe strada Bulgară, din Chişinău. Un caz fără
precedent a fost şi profanarea mormântului episcopului
Atanasie Parhomovici de Novocercasc, mort în 1909.
Bolşevicii l-au deshumat, au luat engolpionul de aur  îm-
podobit cu diamante, crucea şi alte odoare scumpe, şi au lăsat
sicriul de metal pe o gramadă  de gunoi din gradina
Mitropoliei, iar oasele le-au aruncat într-o groapă cu mur-
dării. Preotul Efrem Tighineanu, înconjurat de consilierii
eparhiali şi clerul oraşului, a adunat osemintele în sicriu, şi
le-a aşezat la locul meritat.  

La scurt timp după data de 28 iunie, pentru a-şi justi-
fica politica de ocupare a Basarabiei, autorităţile bolşevice
au deschis patru muzee, inclusiv Muzeul Antireligios.
Acesta era gazduit de Capela Liceului de fete "Regina
Maria". Muzeul conţinea patru secţii: "Istoria religiei şi
ateismului", "Religia şi ştiinţa", "Religia şi statul", iar ul-
tima secţie încerca să demonstreze rolul nefast al religiei în
perioada construcţiei socialismului. Materialele expuse ex-
plicau originea religiei prin prisma teoriei marxist-leniniste,
originea omului conform teoriei darwiniste şi "mitul" de-
spre provenienţa lui Hristos.

În noaptea de 13 spre 14 iunie 1941, 22648 persoane
au fost deportate din Basarabia în lagărele din regiunile
Altai, Kirov, Krasnoiarsk, Novosibirsk, Omsk, în republi-
cile Kazaha şi Komi. Drept bază juridică pentru arestarea şi
deportarea acestor oameni a servit "Regulamentul cu privire
la modul de aplicare a deportării faţă de unele categorii de

ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z

123



criminali". Astfel, regimul comunist a considerat criminali
mai mult de 22 mii de persoane, printre acestea regăsindu-
se slujitori ai cultelor. Cu regret, sursele de care dispunem
nu ne permit să întocmim o listă completă a celor persecu-
taţi, acest subiect continuând să rămână deschis. 

Toate acestea denotă cert că, în primul an de ocupaţie
sovietică, autoritatile bolşevice au acţionat cu rapiditate pen-
tru a transforma Basarabia, urmând modelul sovietic şi
folosind normele şi procedeele staliniste. Una dintre primele
măsuri înfăptuite în acest sens a fost lichidarea mitropoliei
Basarabiei. Au fost închise un şir de biserici şi mănăstiri, altele
au fost transformate în instituţii de distracţie, depozite etc. Lă-
caşele sfinte lăsate să funcţioneze au fost puse să achite im-
pozite exagerate. Deosebit de crudă era atitudinea
comuniştilor faţă de preoţimea basarabeană. Multi preoţi au
fost arestaţi şi omorâţti în închisori, alţii au fost împuşcaţi la
retragerea bolşevicilor, iar majoritatea au fost deportaţi, îm-
preună cu familiile, în regiunile îndepărtate ale Federaţiei
Ruse. Enoriaşii erau intimidaţi, constrânşi să nu frecventeze
lăcaşele se cult. În scopul spălării creierelor populaţiei băşti-
naşe, autorităţile bolşevice foloseau mass-media centrală şi
locală, emisiunile radiofonice etc. Astfel, în timpul ocupaţiei
sovietice, din 1940-1941, a Basarabiei, pe timp de pace,
asupra poporului român s-a abătut urgia genocidului, man-
ifestată inclusiv prin politica autorităţilor comuniste de lichi-
dare a principalului pilon spiritual al bastinaşilor – credinţa. 
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Înainte de demolare, la Hagi Curda ,
o frumoasă biserică
a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel



XVI. MARTIROLOGIUL
PREOŢILOR ROMÂNI DIN

BASARABIA

Regimul bolşevic din Basarabia a dus o luptă cruntă
împotriva Bisericii, deoarece platforma politică a bolşevis-
mului se baza pe ateism. Multe lăcaşuri sfinte au fost dis-
truse, arse şi multe dintre ele transformate în grajduri şi
depozite de materiale. Altele, în mod paradoxal, au fost
transformate în muzee ale ateismului. Un ridicol mai mare
decât acesta nici că se putea! 

Doamne, Dumnezeule, care eşti mare, cum ai putut
îndura atâta batjocură din partea regimului comunist ateu!
Aşa cum un copac fără rădăcină se usucă şi cade, la fel se în-
tâmplă cu o persoană atee, care nu crede în Dumnezeu şi-l
batjocoreşte. 

Credinţa în Dumnezeu nu este o simplă afirmaţie, o
formalitate, cum se întâmpla în vremurile de astăzi, ci este
o trăire fiinţială, care se manifestă prin fapte concrete. Acela
care crede cu adevărat în Dumnezeu, crede şi mărturiseşe
Adevărul şi tot timpul manifestă iubire şi bunătate faţă de
toţi cei din jur, indiferent de etnie, stare socială, religie etc. 
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Într-o comunitate, fie la ţară, fie la oraş, preotul are o
mare influenţă asupra oamenilor. Acest lucru l-au remarcat
activiştii de partid în timpul regimului bolşevic, motiv pen-
tru care au declanşat mare prigoană împotriva preoţilor. 

Pe timpul lui Stalin şi Lenin, în Rusia au fost omorâţi
aproape un milion de preoţi, călugări, dascăli bisericeşti şi
ierarhi, adevăraţi mucenici ai Bisericii. În Basarabia, mulţi
preoţi au fost chinuiţi, deportaţi în Siberia, iar alţii au murit
în închisori. 

Dintre sutele de preoţi basarabeni de veşnică
pomenire, amintim câteva nume, pentru ca tinerii de astăzi
din Basarabia să cunoască istoria crucificată a Bisericii
basarabene:
1. Părintele Alexandru Baltaga din Călăraşi, fruntaş al vieţii
bisericeşti, membru al Sfatului Ţării, arestat de NKVD la
31 august 1940. A îndurat moarte mucenicească la 7 august
1941, în Tătaria, fiind în vârstă de 80 de ani.
2. Părintele Vasile Bodrug din satul Duşmani, fostul raion
Râşcani, născut în anul 1902. A fost condamnat la moarte
prin împuşcare în anul 1941.
3. Părintele Dumitru Ciornei, din comuna Clişcăuţi, judeţul
Hotin, a fost ucis mişeleşte de lucrătorii NKVD-ului, în anul
1940.
4. Părintele Mina Ţăruş, din judeţul Orhei, a fost ucis cu
cruzime de ocupanţii ruşi, în anul 1940.
5. Părintele Mihai Ghili, din satul Unţeşti, fostul raion
Ungheni, născut în anul 1890, a fost arestat de NKVD, în
anul 1941şi învinuit de „activitate în favoarea serviciilor

ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z

127



române de spionaj”. A fost exilat la Barnaul, Rusia, unde
în 1942 primeşte cununa muceniciei, aplicându-i-se
pedeapsa capitală.
6. Părintele Gheorghe Mihalache, din Căuşeni, judeţul
Tighina, născut în anul 1909, a fost exilat în ţinutul Kras-
noiarsk, fiind împuşcat, în 1940.
7. Părintele Gheorghe Munteanu, din Ismail, a fost ucis de
comuniştii ruşi în primele zile ale ocupaţiei. Părintele, năs-
cut la 22 aprilie 1909, a obţinut licenţa în teologie şi hiro-
tonit preot, în decembrie 1931, pe seama parohiei Neruşai,
judeţul Ismail. La 1 iulie 1935, a fost transferat în parohia
„Regina Maria”, suburbie a oraşului Ismail. A îndurat
batjocuri şi torturi inimaginabile. Şi-a primit moartea în faţa
Catedralei din Ismail, unde, după ce a fost tuns şi bărbierit,
i-a fost sfărâmat capul de treptele sfântului lăcaş.
8. Părintele Porfirie Şoimu, din satul Parcani, judeţul
Soroca, a îndurat moarte martirică, în anul 1941, fiind îm-
puşcat.
9. Părintele Vladimir Cernăuţeanu, din judeţul Tighina, năs-
cut în anul 1903, a fost condamnat la ani grei de temniţă în
Siberia, de unde nu s-a mai întors.
10. Părintele Anton Cernăuţeanu, din Chişinău, născut în
anul 1900, a fost deportat în Siberia, de unde nu s-a mai în-
tors.
11. Părintele Petru Cernăuţeanu, din Chişinău,  a fost 
arestat de NKVD şi deportat în Siberia.
12. Părintele Anatolie Spinei din comuna Dolna, judeţul
Lăpuşna, a fost deportat în Siberia.
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13. Părintele Alexandru Grosu, din comuna Olăneşti, judeţul
Cetatea Albă (din fostul raion Ştefan Vodă, actualmente în
judeţul Cahul), născut în anul 1892, a fost arestat de NKVD,
în anul 1941, şi deportat în Siberia, de unde nu s-a mai în-
tors.
14. Părintele Alexandru Bobeică, preot pensionar din
Chişinău a fost arestat de NKVD şi deportat în Siberia.
15. Părintele Avacum Rusu din Bălţi, născut în anul 1896, a
fost arestat de NKVD, în anul 1941 şi deportat în Siberia.
16. Părintele Vasile Doniclă, preot pensionar din Chişinău.
a fost arestat de NKVD şi deportat în Siberia, de unde nu 
s-a mai întors.
17. Părintele Alexandru Chipeşchi, preot pensionar din
Chişinău, a fost arestat de NKVD şi deportat în Siberia, de
unde nu s-a mai întors.
18. Părintele Constantin Rughinov, din judeţul Tighina, a
fost arestat de NKVD şi deportat în Siberia.
19. Părintele Gheorghe Tudorache, din judeţul Lăpuşna, a
fost arestat de NKVD şi deportat în Siberia.
20. Părintele Zubcov, din judeţul Tighina, a fost arestat de
NKVD şi deportat în Siberia, de unde nu s-a mai întors.
21. Părintele Haralambie Samburschi, din judeţul Tighina,
a fost arestat de NKVD şi deportat în Siberia.
22. Părintele Constantin Gârloveanu, din comuna Speia,
judeţul Orhei, a fost arestat de NKVD şi deportat în Siberia.
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XVII. BISERICA 
ORTODOXĂ DIN

MOLDOVA, ÎN ZILELE
NOASTRE

În Grădina Gheţimani, Mântuitorul Iisus Hristos S-a
rugat cu lacrimi fierbinţi pentru unitatea credinţei ,,ca toţi să
fie una” (Ioan 17,21). Acelaşi ţel l-a avut şi Apostolul Nea-
murilor, Sfântul Pavel, care le scria celor din Corint: ,,Vă
îndemn fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hris-
tos ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci
să fiţi cu toţii în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere” (1 Cor-
inteni 1,11).

Cu durere constatăm că, din punct de vedere adminis-
trativ, în Republica Moldova, există două biserici autocefale:
o Mitropolie a Chişinăului care ţine de Patriarhia Rusă, şi altă
Mitropolie a Basarabiei, care depinde canonic de Patriarhia
Română.

Din punct de vedere istoric, pământul Basarabiei a
fost dezlipit cu forţa, la anul 1812, de către puterea ţaristă.
De la voievodul Moldovei Alexandru cel Bun, care la anul
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1401, confirmă numirea ca Mitropolit al Moldovei pe Iosif
I Muşat, cu reşedinţa la Suceava, şi până la anul 1812, acest
pământ al Basarabiei a fost tot timpul românesc. Odată ce
puterea politică a Rusiei s-a extins cu forţa pe teritoriile
româneşti ale Basarabiei, a apărut această scindare a 
Bisericii Ortodoxe în Moldova, care se menţine, din păcate
până astăzi.

1. MITROPOLIA CHIŞINĂULUI 
ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

Această Mitropolie Ortodoxă este condusă de Î.P.S.
Vladimir (Cântărean Nicolae), care s-a născut la data de 18
august 1952, în satul Colăncăuţi, raionul Hotin, regiunea
Cernăuţi, din Ucraina.  

În 1969 a absolvit Şcoala medie din satul natal şi a
intrat la Şcoala tehnico – profesională, pe care a absolvit-o
în 1970. Între 1970 – 1973 şi-a satisfăcut serviciul militar la
Flota Mării Negre. După trecerea în rezervă a fost numit
ipodiacon la Catedrala ,,Adormirii Maicii Domnului” din
oraşul Smolesk, fiind în acelaşi timp şi secretar – funcţionar
al Direcţiei Eparhiale Smolensk. La 22 mai 1974, de sărbă-
torirea mutării moaştelor Sfântului Nicolae, a fost hirotonit
diacon la Ca-tedrala din Smolensk, de către Episcopul
Tedosie (Protiuk) al Smolenskului şi Veazma.
În anul 1976, pe data de 22 mai a fost hirotonit preot la
aceeaşi catedrală. În 1981, s-a transferat la Eparhia Cernăuţi,
unde a devenit secretar al Direcţiei Eparhiale Cernăuţi. Pe
data de 29 noiembrie 1987, a fost călugărit cu numele de
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VLADIMIR, în cinstea Sfântului, întocmai cu apostolul
Kneaz Vladimir (sărbătorit la 28 iulie), de către Episcopul
Antonie (Moskalenko). În 1988 a fost ridicat la treapta de
egumen şi de arhimandrit. În 1981 a absolvit Seminarul Teo-
logic din Moscova, iar în 1989 Academia Teologică din
Moscova.
Prin hotărârea Prea Fericitului Patriarh al Moscovei şi al în-
tregii Rusii PIMEN (Izvenkov) şi al Sfântului Sinod la Bis-

ericii Ortodoxe Ruse din 7 iulie
1989, arhimandrit VLADIMIR
a fost ales Episcop de Chi-
şinău.
În anul 1990, a fost ridicat la
treapta de Arhiepiscop, iar în
anul 1992, a fost ridicat de
către Patriarhul Moscovei şi al
întregii Rusii ALEXIE (Ri-
digher) II, la rangul de Mi-
topolit cu titlu ,,al Chişinăului
şi al întregii Moldove”.   
Din anul 2000, în calitate de
membru permanent, face parte
din Sinodul Bisericii Ortodoxe
Ruse cu sediul la Moscova.

Sinodul mitropolitan de la
Chişinău are în componenţa sa
următorii ierarhi: P.S. Petru,
Episcop de Hâncu; P.S.
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Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti; P.S. Sava, Episcop de
Tiraspol şi Dubăsari; P.S. Anatolie, Episcop de Cahul şi
Comrat.

Î.P.S. Vladimir a primit ,,Ordinul Republicii”, deco-
raţia supremă a Republicii Moldova.

2. MITROPOLIA BASARABIEI

Mitropolia Basara-
biei a luat fiinţă la 15
noiembrie 1923. Prin hotă-
rârea Sinodului Bisericii
Ortodoxe Române, Arhi-
episcopia Chişinăului a
fost ridicată la rangul de
Mitropolie. 
Primul Mitropolit de
Chişinău a fost Arhiepis-
copul Gurie Grosu, numit
prin decret regal la data de
21 aprilie 1928. În acea
vreme, Basarabia era
unită cu România, unirea
fiind consfinţită încă din
anul 1918.

Activitatea Mitro-
poliei Basarabiei s-a între-
rupt în urma ocupaţiilor
sovietice din 1940, fără ca
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prin acest fapt Patriarhia Română să fie recunoscută vreo-
dată sau să fi ac ptat desfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe
Române sau extinderea asupra spaţiului său canonic
tradiţional.

În anul 1992, un număr însemnat de preoţi ortodocşi
şi credincioşi din care făceau parte şi mulţi intelectuali din
Basarabia s-au constituit într-o Adunare eparhială şi au cerut
reactivarea Mitropoliei Basarabiei, care şi-a încetat activitatea
forţată de către comuniştii ruşi. S-a format atunci o delegaţie,
care s-a deplasat în România, la Patriarhia Română, pentru a
cere ca Mitropolia Basarabiei să fie luat sub jurisdicţia sa
canonică. Existenţa Mitropoliei şi apartenenţa ei la Biserica
Ortodoxă Română au fost recunoscute prin ,,Actul Patriarhal
şi Sinodal” al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
de la 19 decembrie 1992.
Cu toate acestea, autorităţile Republicii Moldova au refuzat
să recunoască existenţa acestei Mitropolii, cauza fiind
soluţionată abia la 27 martie 2002, prin hotărârea definitivă
a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Anterior acestei
date Mitropolia se adresase, de multe ori, tuturor instituţiilor
de drept ale Republicii Moldova. Guvernul de la Chişinău
a fost obligat să recu-noască legalitatea Mitropoliei Basara-
biei. Aplicarea hotărârii CEDO a fost supravegh ată de Con-
siliul de Miniştrii ai Consiliului Europei.

Astăzi, Mitropolia Basarabiei este recunoscută ofi-
cial în Republica Moldova, şi ea colaborează cu toate au-
torităţle statului în probleme de cultură, învăţământ şi
asistenţă socială. Mi-tropolia autonomă a Basarabiei
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cuprinde următoarele eparhii istorice rufragane: Arhiepis-
copia Chişinăului, Episcopia de Bălţi, Episcopia Basarabiei
de Sud (fosta Cetate Albă şi Ismail) şi Episcopia Ortodoxă
a Dubăsarilor şi a toată Transnitria. 
În vremea noastră, Mitropolia Basarabiei există de facto şi
de iure ca entitate bisericească distinctă, subiect autonom
de drept civil şi canonic, având în competenţă 8 protopopi-
ate, 105 parohii înregistrate la serviciul de stat pentru culte,
5 mănăstiri funcţionale şi 56 de bisericii în construcţie.

Sfinţia Sa mitropolitul Basarabiei Î.P. PETRU (Ion
Păduraru) s-a născut la 24 octombrie 1946 în comuna Ţi-
ganca, raionul Cahul, Republica Moldova. Studiile primare
şi medii le-a făcut în comuna Ţiganca, după care a urmat
şcoala profesională: ,,Ion Creangă”, din oraşul Cahul. Între
1964 – 1966 a satisfăcut serviciul militar. În 1967 a fost
admis la Seminarul Teologic ,,Sfântul Andrei” din oraşul
Odesa, iar în anul 1968 a intrat ca frate de mănăstire la un
aşezământ monahal din Odesa.

La 29 martie 1969, a fost călugărit de Î.P.S. Serghie
Petrov, Mitropolitul Odesei şi Hersonului. La 29 decembrie
1970, este hirotonit diacon la Catedrala Mitropolitană din
Odesa de către P.S. Meliton, Rectorul Seminarului şi Acad-
emiei Teologice din Leningrad (Sanct Petersburg), iar la data
de 23 februarie a fost hirotonit preot în Catedrala Episcopală
din oraşul Ujgorod de către Î.P.S. Grigore Zacaleac,
Arhiepiscop de Muncaci şi Ujgorod.

În anul 1986, a fost ridicat la treapta de egumen de
către Episcopul de Muncaci. La 3 decembrie 1989, este ridi-
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cat la rangul de arhimandrit, cu slujire la Catedrala Mitro-
politană din Chişinău. La 25 mai 1990, a fost numit stareţ la
mănăstirea voievodală Căpriana, cu hramul Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe.
În data de 20 iulie 1990, a fost numit Episcop de Bălţi, fiind
hirotonit la 1 septembrie 1990.

La Adunarea Eparhială de constituire a Mitropoliei
Basarabiei, din 14 septembrie 1992, P.S. Petru a fost ales
Mitropolit al Basarabiei, cu sediul la Chişinău.

Pe data de 19 decembrie 1992, a devenit membru per-
manent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul şedinţei sinodale din 24 octombrie 1995, a
primit titlu de ,,Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor” şi dreptul de jurisdicţie
extrateritorială asupra românilor ortodocşi şin diaspora de
răsărit.

A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Piteşti – România şi a primit mai multe distincţii de la mai
multe foruri naţionale şi internaţionale.

Actualul preşedinte al Republicii Moldova, Mihai
Ghimpu, a luat act de activitatea deosebită şi de eforturile mari
depuse pentru recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei, motiv
pentru care i-a acordat medalia: “Ordinul Republicii”.

După 20 de ani de la cucerirea independenţei în Re-
publica Moldova constatăm că, în virtutea libertăţilor demo-
cratice şi religioase, au apărut o sumedenie de secte religioase
de sorginte protestantă în special, dar şi din lumea orientală
care au o puternică activitate de prozelitism în toată Basara-
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bia.
De-a lungul istoriei, niciodată nu au fost în Republica

Moldova atâtea secte şi erezii religioase, cum întâlnim astăzi
în aproape toate localităţile. Până acum, nu s-a introdus re-
ligia ca obiect de studiu în toate şcolile din Moldova
deoarece mai sunt disensiuni între cele două Mitropolii Orto-
doxe. La ora actuală, toate cultele neoprotestante au câştigat
teren, şi s-a instaurat o stare de apatie şi de nepăsare reli-
gioasă. Indiferentismul religios este un păcat strigător la
ceruri. 

A sosit vremea, ca toţi ortodocşii să ne unim forţele
spirituale, indiferent din ce Mitropolie facem parte. Să
apărăm valorile dogmatice şi duhovniceşti ale Ortodoxiei şi
să ne implicăm mai mult în activitatea filantropică şi socială
a Moldovei.

Există mult de lucru pe tărâm religios în Basarabia.
Mântuitorul Iisus Hristos spunea că ,,secerişul este mult, dar
secerătorii puţini”.
Să ne ajute bunul Dumnezeu să lucrăm cu toţii în pace şi
dragoste unii faţă de alţii!
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Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,  preafericitul
părinte Daniel, împreună cu Sinodul

Î.P.S.
Petru, 

mitropolit
al 

Basarabiei
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XVIII. AŞEZĂMINTE 
RUPESTRE DIN BASARABIA

Creştinismul în Basarabia este vechi de aproape două
mii de ani. În acest interval de timp, monahismul a cunos-
cut o mare înflorire. Primele aşezări monahale s-au format
în jurul peşterilor naturale şi în scorburile copacilor, mare
parte seculari. Aceşti pustnici sihaştri au fost străjerii orto-
doxiei pe meleagurile Basarabiei. Unul din cele mai renu-
mite aşezăminte monahale rupestre se află în apropiere de
Orheiul Vechi, pe malurile stâncoase ale râului Răut. În
vechime, aici erau şase ansambluri de peşteri, din care astăzi
se mai disting două locuri de vieţuire mo-nahală, datând din
secolul X: mânăstirea Bosie şi mânăstirea Butuceni. Sunt
multe asemănări cu mânăstirea Ţipova sau cu mânăstirile
rupestre de la Basarabi, din Dobrogea, din România.

Complexul rupestru de la mânăstirea Butuceni se află
la câteva sute de metri de mânăstirea Bosie, în apropiere de
satul Butuceni. Acest aşezământ monahal are o biserică şi 11
chilii. Mânăstirea lui Bosie este unica mânăstire rupestră din
Basarabia în care inscripţiile s-au păstrat nealterate. Aici se
află o veche pisanie care datează din anul 1675: „Această
mânăstire a făcut-o robul lui Dumnezeu Bosie, pârcălabul
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Orheiului, cu soţia sa şi cu copiii săi, în cinstea Domnului,
pentru iertarea păcatelor sale; anul 7173 (1675)”. Mână-
stirea are 8 peşteri care corespondează între ele. Biserica ru-
pestră are aproximativ 6 metri lungime şi 4,5 metri lăţime.
Printre monahii ce s-au nevoit aici, inscipţiile de pe stânci
îi menţionează pe ieromonahul Teofil şi Varlaam şi Poe-
nachie de la Cotelnici. Astăzi, la acest complex monahal ru-
pestru se află câţiva călugări care slujesc într-o biserică cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Basarabenii au o
mare evlavie faţă de Maica Domnului, care este ocrotitoarea
monahismului. De ziua hramului, aici se perindă mii de
pelerini dornici să cunoască viaţa monahală aşa cum a fost
la începutul creştinismului.

Mânăstirea Ţipova este una dintre cele mai frumoase
mânăstiri din Basarabia. Este situată deasupra Nistrului şi
cuprinde trei complexe mânăstireşti săpate în stâncă. Primul
ansamblu este alcătuit din câteva chilii şi o biserică cu hra-
mul „Înălţarea Sfintei Cruci”, care datează din sec. XI. Al
doilea complex monahal a fost inaugurat în sec.XIV şi are
o biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În anul
1828 s-a construit o altă biserică care a ţinut o vreme de ad-
ministraţia mânăstirii Saharna, care este situată pe malul
Nistrului şi care are schituri rupestre.

În timpul instaurării la putere a regimului comunist
în Basarabia, călugării de la aceste aşezăminte monahale au
fost alungaţi, iar clădirile de pe deal au fost preluate de col-
hoz. Biserica de deasupra complexului rupestru a fost trans-
formată într-un depozit pentru uscat tutun, iar chiliile



monahilor au fost distruse în mare parte. 
„Perestroica” lui Gorbaciov a adus în Basarabia o

adevărată primăvară religioasă. Multe biserici închise au
fost redate cultului creştin, iar cele distruse au început să fie
reparate. În anul 1988, chiliile călugărilor de la mânăstirea
Ţipova au fost restaurate şi transformate în muzeu de anti-
chităţi. În anul 1990, cu sprijinul Uniunii Jurnaliştilor din
Basarabia, a început restaurarea mânăstirii. În 1994 a fost
reînfiinţată mânăstirea Ţipova. Acest aşezământ monahal
are o semnificaţie deosebită pentru istoria sfântă  a basarabe-
nilor: aici a avut loc cununia religioasă a voievodului drept-
credincios şi sfân,t Ştefan cel Mare, cu Maria Voichiţa.
Această mânăstire se află la aproape 40 de km de Chişinău,
şi este foarte vizitată de pelerini veniţi din toate colţurile
Basarabiei. Călugării de aici se străduiesc să fie gazde bune
tuturor care păşesc în acest complex monahal rupestru.
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Mănăs�rea 
Butuceni
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Mănăs�rea Ţipova

Mănăs�rea Sharna
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XIX. MĂNĂSTIRILE DIN
BASARABIA

Basarabia este în sine o mică grădină a Maicii Dom-
nului, graţie frumuseţilor naturale şi reliefului ei diversificat,
dar mai ales a numărului mare de mânăstiri, troiţe şi bis-
erici, care mai de care mai frumoasă. Deşi în Basarabia Bis-
erica a fost supusă unor mari persecuţii, credinţa creştină
ortodoxă nu a dispărut. Ruinele mânăsti-rilor şi bisericile
distruse de atei stau şi astăzi mărturie că pe acest pământ
românesc al Basarabiei a ars tot timpul flacăra vie a cred-
inţei ortodoxe. 

Multă vreme a fost interzisă religia în Basarabia, dar
aceste „pietre ale bisericilor” ruinate au strigat mereu la
Dumnezeu, după cum citim în Biblie: „şi apropiindu-se de
poalele Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor bu-
curându-se, a început să laude pe Dumnezeu, cu glas tare,
pentru toate minunile pe care le văzuse...Dar unii farisei
din mulţime au zis către El: «Învăţătorule, ceartă-ţi
ucenicii. Şi El răspunzând a zis: Dacă vor tăcea aceştia,
pietrele vor striga»” (Ev.Luca, cap.19, 37-40). 

Astăzi, în toată Basarabia se simte o primăvară reli-
gioasă, deoarece multe mânăstiri vechi au fost reparate, re-
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abilitate şi au început să se construiască chiar biserici noi,
cât şi locaşuri mânăstireşti.
În cadrul Bisericii, monahismul are un mare rol du-hov-
nicesc, cultural şi misionar. În orice mânăstire, călugării sau
măicuţele au ca vocaţie, chemare de sus, să se roage tot tim-
pul, mai ales pentru lume, ţară, pentru ca Dumnezeu să
apere şi să păzească pe oricine care cheamă la rugăciune nu-
mele Lui. Deviza cinului monahal este „ora et labora”, care
înseamnă „roagă-te şi munceşte”. Am toată admiraţia pen-
tru toţi cei care renunţă, în vremea noastră, la plăcerile şi
ispitele acestei vieţi pământeşti şi intră în mânăstire pentru
a se călugări, luând de bună voie cele trei voturi monahale
ca legământ pentru toată viaţa: castitatea, ascultarea şi sără-
cia. Rugăciunea continuă a monahului este: „Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcă-
tosul”.

În mânăstiri descoperim mulţi duhovnici buni, rugă-
tori, sfătuitori, plini de înţelepciune, de credinţă vie, motiv
pentru care lumea aleargă mereu spre aceste locaşuri mon-
ahale.

Mânăstirile sunt oaze spirituale dar şi centre culturale,
deoarece primele cărţi, primele traduceri în limba română
ale multor cărţi religioase s-au făcut prin osteneala
călugărilor. O mare parte dintre obiectele religioase aflate
în toate muzeele din ţară sunt opera monahilor şi a
călugăriţelor, care le-au lucrat cu multă măiestrie, cu mult
har artistic. Multe mânăstiri, de-a lungul istoriei, au devenit
şi cetăţi de apărare a ţării împotriva invaziilor străine. De
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aceea ele trebuie preţuite şi ajutate să se menţină. Pelerina-
jul monahal este de mare actualitate. 
Cel mai plăcut lucru înaintea lui Dumnezeu este să călă-
toreşti la mănăstiri, să zăboveşti în faţa lor, să te rogi în ele
pentru a deveni mai bun la întoarcerea în lume.

În Basarabia există peste treizeci de mânăstiri, care
stau cu porţile deschise aşteptând pelerinii să le calce pragul
şi să ia parte la sfintele slujbe. Amintim câteva dintre ele:
Căpriana, Butuceni, Ţigăneşti, Cosăuţi, Hârbovăţ, Hârjanca,
Dobruşa, Curchi, Saharna, Ţipova, Rudi, Condriţa, Fru-
moasa, Noul Neamţ, Bocancea, Veveriţa, Zloţi, Chiştelniţa,
Nicoreni, Vărzăreşti, Japca, Hâncu, Ulmu, Călărăşeuca,
Tabăra, Suruceni, Cuşelăuca, Răciula, Hirova, Pripiceni-
Curchi, Cristoleni, Sfântul Iacob Persul din Sireţi etc.
Fiecare dintre aceste mânăstiri are ceva deosebit, care o per-
sonalizează. De la fiecare mânăstire pelerinii pleacă mai în-
tăriţi sufleteşte, şi cu mai multă iubire faţă de Basarabia,
care este un pământ binecuvântat de către bunul Dumnezeu.

Mănăs�rea
Japca
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Mănăs�rea Ulmu

Mănăs�rea HarjauMănăs�rea Hîrbovăţ
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XX. TRADIŢII ŞI SĂRBĂTORI
ÎN BASARABIA

Basarabia înseamnă tradiţie şi sărbătoare. Existenţa
umană pe teritoriul Basarabiei este legată de prezenţa
dacilor în aceste ţinuturi mioritice. De la aceşti strămoşi ne-
au rămas frumoase tradiţii, obiceiuri, cu care se mândresc
basarabenii. Tradiţia înseamnă: istorie, continuitate, identi-
tate şi mărturisire. Pe teritoriul Basarabiei, alături de românii
care formează majoritatea populaţiei, mai locu-iesc în bună
armonie şi alte minorităţi: ruşi, bulgari, evrei, nemţi, cehi,
ucraineni, polonezi, rromi, etc. Deşi există acest mozaic
polietnic, totuşi nu au dispărut tradiţiile populare româneşti de
pe meleagurile Basarabiei. Fiecare etnie în parte are o con-
tribuţie specifică la îmbogăţirea şi frumuseţea acestui tezaur
folcloric şi de tradiţii al Basarabiei, care-l face să fie unic în
Europa. O grădină devine mai atrăgătoare atunci când are în
componenţa ei o varietate de flori şi specii de plante orna-
mentale. La fel este şi cu folclorul unei regiuni cum ar fi
Basarabia.

Am vizitat Basarabia în lung şi în lat de aproape două
decenii, şi am remarcat, de fiecare dată, peste tot, ospitali-
tatea, o trăsătură esenţială a basarabenilor. În Basarabia,
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fiecare oaspete este primit cu o deosebită căldură su-
fletească. Gospodarul casei găseşte întotdeauna pentru
musafir vinul cel mai bun, pe care numai Ştefan cel Mare şi
Sfânt îl bea din cramele lui voievodale, iar gospodina casei
pune pe masă cele mai alese bucate. Pentru mine, cel mai di-
ficil lucru când merg în ospeţie, este să fac faţă la mesele bo-
gate pe care basarabenii le pun musafirilor. Eu sunt uimit
de dărnicia lor, pentru că sunt săraci de cele materiale. To-
tuşi, când cineva le calcă pragul casei, nu lasă pe nimeni
flămând. Ei renunţă la totul pentru ca musafirii să se simtă
bine în casa lor. Acest frumos obicei l-am trăit şi eu în casa
părinţilor mei. Eram 12 copii în casa părintească, şi oricine
venea la noi, era primit cu mare bucurie, fiindu-le oferită
din porţia noastră ce era mai bun. Oriunde s-ar afla în lume,
pe români îi cunoşti după ospitalitate. Acest lucru l-am
moştenit de la strămoşii noştri. Herodot, părintele Istoriei
Antice, consemnează un episod al ospitalităţii strămoşilor
noştri demn de luat în calcul. Lisimah, comandantul mace-
donenilor, a fost servit în cortul regelui dac Dromichetos cu
vase din aur şi argint, în timp ce conducătorul dacilor şi cu
toţi sfetnicii lui serveau din vase de lut şi lemn. Un alt ex-
emplu grăitor ni-l oferă, în „Scrisoarea a III-a”, poetul
Mihai Eminescu, prin glasul voievodului român Mircea cel
Bătrân, care spune conducătorului otomanilor venit în ţara
noastră: „Cât suntem încă pe pace, eu îţi spun bine ai
venit...”
În Basarabia, sărbătorile sunt multe şi variate. La ele poate
să participe oricine. Cele mai aşteptate sărbători sunt legate
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de Crăciun şi de Anul Nou. Basarabenii aşteaptă venirea lui
Moş Crăciun cu „sania plină de daruri”. De obicei, copiii
se pregătesc minuţios din vreme pentru această întâlnire de
suflet: îşi pregătesc diferite costume, măşti, montează scene
de teatru. Colindele din Basarabia sunt pline de istorie şi de
credinţă. În ele se pomenesc marii noştri strămoşi: Decebal,
Traian, Ştefan cel Mare, Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae,
etc. Colindele din Basarabia seamănă mult cu cele din
Maramureş, ca dovadă că dacii liberi au locuit în aceste
două regiuni aflate în nordul Daciei. Mărţişorul este o săr-
bătoare legată de luna martie, simbolul primăverii. De
mărţişor, basarabenii îşi pun în piept două fire împletite,
roşii şi albe, care semnifică renaşterea naturii. Primăvara se
prăznuieşte şi Paştile – sărbătoarea Învierii Mântuitorului
Hristos, căreia basarabenii îi acordă o atenţie deosebită. În-
condeierea ouălelor este o veche şi dinamică tradiţie, care
scoate în relief frumuseţea artistică a basarabenilor.
Toate sărbătorile, cele creştine, naţionale, locale, familiale,
personale, se încheie întotdeauna cu mese bogate şi
tradiţionale încât ai impresia că, de fiecare dată, este „masa
de revelion”. Sărbătorile oficiale din Basarabia sunt: 1 ian-
uarie – Anul Nou, 7-8 ianuarie – Naşterea lui Iisus Hristos
(Crăciunul), deoarece basarabenii ţin calendarul vechi, care
este în urmă cu 13 zile, 8 Martie – ziua înternaţională a fe-
meii, prima şi a doua zi de Paşti conform calendarului bis-
ericesc, ziua de luni la o săptămână după Paşte (numită şi
Paştile blajinilor când se face pomenirea morţilor la cimi-
tire), 1 Mai – Ziua muncii, 9 Mai – Ziua victoriei şi a
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comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei, 27
august – Ziua Basarabiei, 31 august – Sărbătoarea „Limba
noastră” prăznuită cu mare fast. 

Doina şi Aldea
Teodorovici

Folcor şi
tradiţie
în Herţa
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XXI. ECONOMIA 
BASARABIEI

În Basarabia, ca de altfel şi în România, înregistrăm
o situaţie paradoxală în economia naţională. Deşi au o climă
favorabilă şi un pământ foarte fertil, Basarabia şi România-
mamă sunt considerate a fi printre cele mai sărace ţinuturi
europene. Dumnezeu a blagoslovit aceste pământuri cu tot
felul de bogăţii naturale şi, totuşi, oamenii trăiesc în sărăcie.
Administrarea acestor bunuri na-turale lasă mult de dorit.
Conjunctura europeană, dar mai ales cea mondială, con-
tribuie foarte mult ca economia Basarabiei să nu se dezvolte
după posibilităţile materiale pe care le are. 

Basarabia are un PIB anual pe cap de locuitor de
numai 2.000 de euro. După 1990, ea a intrat într-un puter-
nic declin economic, din care şi-a revenit puţin abia după
anul 2000. Ponderea cea mai mare în economie o deţine sec-
torul agricol. Pământurile, în mare parte, sunt lucrate bine şi
la timp. Principalele produse agricole în Basarabia sunt:
fructele, legumele şi vinul. Cele mai mari importuri constau
în: cărbune, gaze naturale şi petrol. Aceste produse le obţin
din Rusia, motiv pentru care privirea multor basarabeni mai
este încă îndreptată spre Moscova.
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Construcţia Terminalului petrolier de la Giurgiuleşti, care
urmează să mărească accesul Basarabiei la piaţa inter-
naţională de petrol şi să micşoreze dependenţa sa energe-
tică cronică faţă de Rusia, a fost finalizată în anul 2006. 

Ca urmare a liberalizării economiei, Basarabia a in-
trodus o monedă de schimb convertibilă, a liberalizat
preţurile, a încetat acordarea de credite preferenţiale pentru
firmele şi companiile de stat. De asemenea, a început pro-
cesul de privatizare prin care unii s-au îmbogăţit foarte mult
peste noapte, majoritatea populaţiei  rămânând însă la sapă
de lemn.

Urmare acestui fapt, mulţi basarabeni, pentru a
supravieţui, au emigrat în străinătate, în căutarea unui loc
de muncă. În prezent, mai mult de jumătate de milion din
populaţia aptă de muncă lucrează în străinătate. Banii trans-
feraţi în ţară de această parte a populaţiei, plecată peste
hotare după „pâinea cea de toate zilele” constituie cea mai
importantă sursă a PIB-ului (circa 1,7 mld. dolari legal).
În aprilie 2007, în scopul eliminării activităţilor ilegale, 
s-a aprobat amnistierea fiscală completă pentru activităţile
economice efectuate înainte de 1 ianuarie 2007, legalizarea
capitolului ilegal contra 5% din sumă şi anularea impozitu-
lui pe venit. Deşi în prezent se fac multe încercări de sti-
mulare a investiţiilor şi dezvoltare a economiei, rolul major
în creşterea economică revine tot basarabenilor plecaţi peste
hotare la muncă. Cei mai mari investitori străini în Basara-
bia sunt: Lukoil, Gaz Prom, Petrom, Rompetrol, BCR,
Banca Transilvania, Alpha Bank România, Praktiker, Metro
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AG, Veneto Banca, Bemol, France Telecom (ORANGE),
Fintur Holdings/Turkcell, Lafarge, Societé Générale, etc.

Salariul mediu pe economie în anul 2008, în Basara-
bia, a fost de aproximativ 285 dolari/lună sau 3.000 lei
moldoveneşti/lună. Inflaţia în anul 2008 a fost de 7,3%,
fiind considerată una dintre cele mai mici din Europa de Est.
În 2009 exista acelaşi salariu mediu.

Pericolul mare pentru economia Basarabiei îl consti-
tuie grăbirea procesului de globalizare, care va cuprinde toate
ţările lumii. Atunci totul va fi controlat şi monitorizat, din
toate punctele de vedere. Introducerea codului de bare pe
toate produsele constituie cheia de control a economiei din
Basarabia.

Renumitele 
vinuri

moldovene
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XXII. LITERATURA 
PRO ŞI CONTRA 

ADEVĂRULUI ISTORIC 
DESPRE BASARABIA

Despre Basarabia s-a scris enorm şi se va mai scrie şi
în continuare, deoarece este un subiect inepuizabil. Basara-
bia este în sine o „gură de rai” binecuvântată, de unde încă
mai curge „miere şi lapte”, motiv pentru care ea a fost
mereu râvnită şi cucerită, mai întâi de Puterea Otomană,
apoi de Imperiul Ţarist şi vreme îndelungată, până-n zilele
noastre, de Rusia. Basarabia, trecând prin atâtea suferinţe şi
cotropiri, rămâne o taină deoarece aici este încă prezent
„miracolul românesc”. De fiecare dată când a fost ocupată
de un regim străin, s-a căutat prin tot felul de studii istorice
şi literare să se falsifice adevărul despre Basarabia.

Sub stăpânirea ţarilor, scrierile despre Basarabia au
avut o anumită autonomie faţă de ingerinţa politică.
Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, în anul 1812, a fost
rezultatul expansiunii naturale a Imperiului Ţarist. În 1817,
P.Svinin un mare scriitor rus, semnala faptul că „istoria
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Basarabiei este strâns legată de Moldova românească şi că
populaţia de pe ambele maluri ale Prutului este de origine
latină”. După afirmaţiile sale, ambele populaţii vorbeau
aceeaşi limbă românească, însă presărate cu regionalisme
specifice.

Un alt mare savant rus, F.F. Vighel, care a fost şi
viceguvernator al Basarabiei, între anii 1823-1826, vorbeşte
în scrierile sale despre caracterul pur românesc al Basara-
biei, ca şi despre lupta boierilor moldoveni împotriva
politicii de rusificare a acestei provincii româneşti.
De asemenea, trebuie să mai luăm în calcul şi faptul că tot
pe timpul Imperiului Ţarist, în lucrările sale, etnograful şi
scriitorul rus A.S.Afanasiev Ciuibinski afirma că întreaga
provincie cuprinsă între Prut şi Nistru, în afară de partea de
nord a judeţului Hotin, era populată numai de moldoveni
care nu cunoşteau deloc limba rusă.

Odată cu instaurarea regimului comunist în Rusia, în-
cepând cu anul 1917, majoritatea istoricilor şi a scriitorilor
ruşi au reafirmat mereu teza că Basarabia este ţinut rusesc.

Între anii 1918 – 1940, autorităţile sovietice au între-
prins numeroase acţiuni vizând recuperarea Basarabiei, atât
pe plan politico-diplomatic, cât şi pe cel subversiv şi pro-
pagandistic. Încă de la apariţia statului sovietic au fost
folosite intens în acest scop scrieri istorice cu caracter 
antiromânesc. Numeroase ziare, reviste ale Partidului Co-
munist de la Moscova, publicau în timpul războiului civil,
articole şi materiale referitoare la Revoluţia din Octombrie
pe frontul românesc din anii 1917 – 1918, cu intenţia vădită
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de a incita şi provoca tulburări sociale în Basarabia şi în
Rusia. Atacurile la adresa României s-au înmulţit îndeosebi
după eşuarea Conferinţei de la Viena (27 martie – 2 aprilie
1924). Printr-o hotărâre a Biroului Politic al Partidului Co-
munist (bolşevic), din anul 1924, a fost creată Republica
Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească, în cadrul
Republicii Socialiste Ucraina. Începând cu anul 1924, s-a
promovat foarte mult o literatură rusească împotriva ade-
vărului istoric: că Basarabia a fost provincie românească.

În anul 1925, apare la Moscova o carte tendenţioasă
intitulată „România şi Basarabia. Cu ocazia a şapte ani de
la anexarea Basarabiei”, sub semnătura autorului rus Cris-
tian Rakovski, care a fost ambasadorul Uniunii Sovietice la
Londra. El era un susţinător fervent al pretenţiilor sovietice
asupra Basarabiei. La acea vreme, cartea respectivă a fost
combătută în mod ştiinţific de către Nicolae Titulescu şi
Al.E. Lahovary, şefii misiunilor diplomatice române de la
Londra şi respectiv Roma, care probaseră pe baza surselor
ruseşti din perioada ţaristă, dreptul istoric românesc asupra
Basarabiei.

În cartea sa, Rakovski a criticat vehement unirea
Basarabiei cu patria mamă, la 1 Decembrie 1918, pe care o
califică ca fiind „una dintre primele escrocherii din istoria
politică modernă”.

În anii 1920, au apărut mai multe broşuri şi articole
de genul celei a lui Cristian Rakovski. Autorii lor, în cea mai
mare parte membri ai Asociaţiei basarabenilor de la
Moscova, erau propagandişti comunişti care puneau mare



158

SAVA BOGASIU

accent pe demascarea „opresiunii româneşti” şi a „trădă-
torilor” din Sfatul Ţării şi pe „activitatea revoluţionară” în
Basarabia. În legătură cu situaţia din România Mare, aceste
lucrări înfăţişau de către regimul comunist, realităţi false:
regim de teroare şi violenţă în Basarabia, stagnare econom-
ică şi opresiune socială. Una din aceste lucrări a fost
„Basarabia şi Pacea europeană”, care a apărut în anul
1927, în limba rusă la Moscova şi în limba franceză la Paris,
sub egida „Asociaţia emigranţilor basarabeni”.
În această carte, autorii: I.Okhotnikov şi N.Batchinski au
adus multe calomnii false despre administraţia românească
din Basarabia, care s-a purtat foarte urât cu băştinaşii din
ţinuturile basarabenilor. Una dintre cele mai frecvent întâl-
nite teze ale istoriografiei ruseşti-comuniste este aceasta că:
Basarabia nu a fost niciodată un teritoriu românesc,
deoarece ea a revenit Rusiei în 1812, iar România s-a format
ca stat suveran, independent abia în 1859, sub domnitorul
Al.I.Cuza. După al Doilea Război Mondial şi reocuparea
Basarabiei de către comuniştii ruşi, s-a intensificat propan-
ganda sovietică de rusificare a Basarabiei. Atunci au apărut
tot felul de scrieri cu caracter antiromânesc în Basarabia.
De asemenea, au apărut în RSS Moldovenească tot felul de
instituţii academice după modelul general aplicat în URSS.
Astfel, în 1946, la Chişinău, s-a înfiinţat Academia de Şti-
inţe a Moldovei, ca filială a Academiei Sovietice de Ştiinţe.
În octombrie al aceluişai an, s-a deschis în capitala repu-
blicii, Universitatea „V.I.Lenin”, care avea o puternică cat-
edră de istorie antiromânească. În Chişinău mai funcţionau
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trei catedre didactice în acest spirit antiromânesc.
Toate scrierile redactate de absolvenţii acestor insti-

tuţii de cercetare şi de învăţământ au fost publicate în re-
viste ca: „Dnestr” (Nistru) a Uniunii Scriitorilor sau
„Kommunist Moldovi” (Comunistul Moldovean), organul
central al Partidului Comunist din Moldova. Cele mai im-
portante lucrări de istorie au fost publicate în editurile
„Cartea Moldovenească” şi „Ştiinţa”.

În 1946 a apărut la Chişinău o carte numită „Cursul
de istorie a Moldovei”, semnată de A.M.Lazarev, ministru
al Educaţiei Publice, care falsifică adevărul despre istoria
Basarabiei.

Pe linie de partid, din 1950 s-a început epurarea ma-
sivă a tuturor intelectualilor români care au fost înlocuiţi în-
locuiţi cu cadre comuniste formate peste noapte, care făceau
jocul comuniştilor de a rusifica toată Basarabia. România,
făcând parte din lagărul socialist nu a putut să revendice
provincia românească Basarabia până în anul 1958 când s-
au retras trupele de ocupaţie sovietică din ţara noastră. Ea a
trebuit să acorde prioritate principiului „solidaritate între
toate ţările socialiste” şi a „internaţionalismului proletar”
în defavoarea celui al autodeterminării naţionale.

În 1964, în cadrul Editurii Academiei Republicii Pop-
ulare România a apărut o carte foarte curajoasă care scotea
la iveală adevărul istoric despre Basarabia, pe bază de doc-
umente inedite, care proveneau chiar de la părintele comu-
nismului din Rusia, şi anume Marx. Cartea se numeşte
„Însemnări despre români. Manuscrise inedite” şi are un
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comentariu introductiv semnat de marele istoric român An-
drei Oţetea şi de specialistul marxist Gheorghe Zane. Acest
volum cuprinde patru manuscrise ale lui Marx, descoperite
în arhiva „Institutului internaţional de istorie socială” din
Amsterdam (Olanda), în care părintele comunismului con-
damna în cuvinte aspre politica rusească faţă de principatele
române Moldova şi Ţara Românească şi îndeosebi „răpirea
şi ocuparea Basarabiei”, negând categoric legalitatea
cedării acesteia Imperiului Ţarist de către Turcia, în anul
1812. Tot în această carte, Marx mai afirma cu privire la
adevărata faţă a „eliberării” celor două principate române
de către armata rusă (1828-1829): „au avut loc excese în-
grozitoare, furturi şi crime. Bărbaţi şi femei au fost puşi la
jug, iar vizitii cazaci nu s-au purtat cu milă nici cu biciul,
nici cu vârful lăncilor lor. Peste 30.000 de români au fost
folosiţi ca animale de tracţiune… Haosul şi prădăciunile
ruşilor au adus foamete şi ciumă în ţară.”

Redarea unor asemenea afirmaţii ale lui Marx într-o
culegere de manuscrise editată în România şi răspândită
public, a reprezentat o senzaţie politică: „forţa elibera-
toare”, Rusia, era reprezentată ca fiind în realitate o 
putere imperealistă hegemonică, duşamnă românilor.
În anul 1968 a apărut o altă carte interesantă numită „Uni-
tate şi continuitate în istoria poporului român”, sub redacţia
profesorului Dumitru Berciu. În această carte, autorul reit-
era teza că la sfârşitul anului 1918, s-a încheiat procesul de
unificare a tuturor teritoriilor româneşti într-o „Românie
unică şi indivizibilă”.
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De asemenea, în articolul „Înfăptuirea unităţii naţionale –
deziderat al luptei poporului român”, apărut în nr.3/1968 al
„Analelor Institutului de Studii Politice” sub semnătura lui
Mircea Muşat, s-a scris pentru prima dată în timpul regimu-
lui comunist din România despre unirea Basarabiei cu
România în anul 1918.
În 1970, au apărut compendiul de „Istoria României”, lu-
crare coordonată de Constantin Daicovici şi Miron Con-
stantinescu, precum şi cartea „Istoria poporului român”. În
ambele cărţi se afirmă că Basarabia este pământ românesc
pierdut datorită agresiunii ţariste, şi se prezintă hărţi şi imag-
ini fotografice basarabene.

În 1971, a apărut „Istoria românilor din cele mai
vechi timpuri până astăzi”, semnată de marii istorici
români: C.C. Giurescu şi Dinu C.Giurescu, care, împreună,
demonstrează ştiinţific că Basarabia a fost pământ româ-
nesc. Tot în 1971, a mai apărut o carte interesantă: „Viaţa
politică în România 1918 – 1921”, scrisă de Mircea Muşat
şi Ion Ardealeanu, care vorbesc deschis despre „anexarea
Basarabiei de către Rusia”. De asemenea, în 1971, a apărut
şi un „Atlas istoric” (Editura didactică şi pedagogică, 1971)
în care se înfăţişează pentru prima dată în mod corect, după
război, evoluţia hotarelor ţărilor române, individualizând
consecvent pe harta României Basarabia.

În anul 1985, la München, a apărut o carte valoroasă
numită „Basarabia, ţară disputată în Est şi Vest”, semnată
de George Ciorănescu, în care se arată istoria adevărată a
Basarabiei, care a fost mereu crucificată pe Golgota istoriei
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europene.
O altă carte remarcabilă despre Basarabia este „De

la Moldova la Moldova. Disputa teritorială sovieto-
română”, publicată la New York sub semnătura lui Nicholas
Dima, profesor universitar la Universitatea Columbia din
New York. Autorul evidenţiază faptul că, din 1711 şi până
în 1944, Rusia, marele vecin slav de la Răsărit, a invadat
pământul românesc de douăsprezece ori.

O lucrare de mare interes pentru a afla adevărul de-
spre Basarabia este semnată de marele istoric Ion Constan-
tin având ca titlu „Basarabia sub ocupaţie sovietică de la
Stalin la Gorbaciov”, apărută la Editura „Fiatlux”, Bu-
cureşti, 1994. Este o carte foarte bine documentată pe care
am folosit-o mult în afirmaţiile mele despre Basarabia pe
care o preţuiesc mult căci a trecut prin mari cumpene şi
încercări de-a lungul istoriei sale însângerate până astăzi.

Doar un miracol dumnezeiesc poate readuce în mod
paşnic Basarabia la patria mamă România. Nu sunt adeptul
unui război cu arme pentru recucerirea acestui spaţiu româ-
nesc. Prin credinţă, iubire şi mărturisire perseverentă din
partea noastră a tuturor putem vedea împlinit, într-o fru-
moasă zi, acest vis de aur al neamului românesc: unirea
românilor de pe ambele maluri ale Prutului.
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Biblioteca naţională din Chişinău, 
cu statuia lui Vsile Alecsandri
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XXIII. REPUBLICA
MOLDOVA: QUO VADIS

În cadrul editurii Fundaţiei Culturale Române, Bu-
cureşti, 1999, a apărut cartea: „Republica Moldova: Quo
Vadis, oportunism – naţionalism – şovinism”, lucrare sem-
nată de Michael Bruchis. Autorul este un analist bine infor-
mat în domeniul politicii dusă de Moscova împotriva
Basarabiei. De numele lui sunt legate şi alte cărţi precum:
„Rusia, România, Basarabia 1812, 1918, 1924, 1940,
Chişinău, 1996” (traducere în limba română a lucrării
apărută în limba rusă la Tel-Aviv, în 1979) şi „One Step
Back, Two Steps Forward: On the Language Policy of the
Soviet Union in the National Republics” – Boulder, 1982. 
Lucrarea „Republica Moldova – Quo Vadis” este structurată
pe trei capitole: I, 1 – Tendinţe revanşarde în istoriografie şi
lingvistică; I, 2 – Contaminarea lexicului cu termeni in-
adecvaţi ca mijloc de promovare a unei politici anti-
naţionale; I, 3 – Alegeri prezidenţiale de la sfârşitul anului
1996. Capitolul II, 1 – Scriitori sub sabia lui Damocles: Ion
Druţă şi Grigore Vieru; II,2 – De la sloganul gorbaciovist
„Moldova – republica integrată”, la sloganul elţinist
„Moldova unică şi indivizibilă; II, 3 – Istorici oportunişti
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din Moldova sovietică şi post sovietică de la carierism cinic
la şovinism huliganic”; Capitolul III, 1 – Concluzii, III, 2 –
Addenda, III, 3 – Indice de nume. Această lucrare este bine
documentată şi posedă un aparat critic ştiinţific care dă o
reală valoare. Autorul demonstrează multă obiectivitate,
transparenţă şi face mereu trimiteri la surse care pot fi con-
sultate de cititor. 

De multe ori sunt expuse, cu privire la o problemă
tratată, mai multe păreri, pro şi contra, lăsând pe cititor să
tragă o singură concluzie.  Cu privire la autorul acestei cărţi
interesante, Florin Constantiniu făcea următoarea remarcă:
„Michael Bruchis este un analist informat până la ultimul
detaliu şi capabil să discearnă într-o sintagmă sau chiar
într-un cuvânt o anumită orientare politică. În cărţile sale,
el a făcut dovada eminentelor sale calităţi de cercetător al
politicii Moscovei, în domeniul istoriografiei şi al limbilor
naţionale, în tentativa ei de a anula identitatea românească
a basarabenilor şi a-i supune rusificării.”

Este trist faptul că foarte puţini basarabeni de astăzi
cunosc adevărata istorie a Basarabiei. Propaganda sovietică,
de aproape 100 de ani, a urmărit pas cu pas acelaşi lucru: ex-
tinderea puterii comuniste şi rusificarea populaţiei prin fal-
sificarea istoriei şi a modului de gândire şi de vieţuire al
românilor din Basarabia. Există un vechi proverb care
spune: „Dacă doi sau trei îţi spun că eşti beat, chiar dacă
nu eşti beat, du-te şi te culcă”. Dacă atâta vreme li s-a 
inoculat, de la Răsărit, prin presă, şcoală, literatură, că
Basarabia nu are nici o legătură cu România, ba, dimpotrivă,
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că românii au fost duşmanii Basarabiei, mulţi basarabeni s-
au obişnuit cu aceste lozinci şi le-au luat de bune. 

La ora actuală, tinerii în special, se află într-o mare
derută. Ei vor să afle Adevărul istoric cu privire la Basara-
bia. Care este originea ei, istoria ei, care sunt suferinţele,
bucuriile dar şi perspectiva ei de viitor? Încotro se îndreaptă
Basarabia? Atunci când descoperi Adevărul, te linişteşti,
chiar dacă nu poţi face ceva. Te mângâi cu ideea că cel puţin
cunoşti realitatea în care te afli. Avem mare nevoie de ade-
vărul istoric al Basarabiei. Intensificarea legăturilor cultur-
ale, spirituale, economice dintre România şi Basarabia
aduce avantaje reciproce. Cel mai bun vecin este acela care-
ţi este şi prieten. 
Atât România cât şi Basarabia trebuie să aibă aceleaşi 
idealuri sfinte: PACEA, IUBIREA, ADEVĂRUL şi 
CREDINŢA.

Drapelul Uniunii 
Europene 

şi al Republicii
Moldova



167

ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z

XXIV. DRAGOSTEA 
DE BASARABIA 

– IZVOR DE PROIECTE

Dragostea nu stă în cuvinte, ci în fapte şi în orice lu-
crare bună pe care trebuie să o facem din suflet. Sf.Apostol
Pavel ne spunea că: „Precum trupul fără suflet mort este,
astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este”. (Iacob 2,26).
Tot la fel şi dragostea trebuie să se manifeste în fapte şi în
acţiuni concrete. Dumnezeu ne cere fiecăruia dintre noi
„credinţă lucrătoare prin iubire” (Galateni 5,6). Călă-
uzindu-mă de aceste texte biblice, m-am străduit să-mi man-
ifest această dragoste faţă de Basarabia, prin activităţi clare,
care să creeze o stare de spirit şi finalitate pe termen scurt şi
lung. 

Orice activitate trebuie bine întocmită, într-un cadru
legal, diplomatic, din suflet şi pentru suflet, în totală trans-
parenţă, pentru a nu lăsa loc la interpretări tendenţioase. 

Orice lucru trebuie făcut la vedere, fără beneficii ma-
teriale sau influenţe politice. A împăca, a uni, a înfrăţi, a
ajuta, a sprijini pe cineva moral, sufleteşte nu ţine de o plat-
formă politică, de o decizie a unui partid oarecare, ci este o
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lucrare divină, un act de credinţă. Apostolul Neamurilor ne
spune în Sfânta Scriptură că: „Roada Duhului Sfânt este
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credinţa. Blândeţea, înfrânarea, curăţia –
împotriva unora ca acestea nu este lege”, adică nu sunt in-
terzise de nimeni şi de nimic (a se vedea Epistola către
Galateni, cap.5, 22-23).

Prima acţiune faţă de Basarabia a fost participarea
mea la „Podul de flori”, organizat de guvernele de la Bu-
cureşti şi de la Chişinău, imediat după Evenimentele din De-
cembrie 1989. Întâlnirea oficialităţilor, a românilor şi
basarabenilor de pe ambele părţi ale Prutului, a fost un mo-
ment încărcat de emoţii. A fost o zi de neuitat. Pentru prima
dată, mulţi basarabeni au păşit fără paşaport pe pământ
românesc, şi invers , românii au trecut Prutul să-şi vadă
rudele despărţite, de la anul 1940, anul când ruşii au luat în
mod abuziv Basarabia. De mic copil, poetul Grigore Vieru a
visat să poată trece Prutul.

Un alt proiect a fost aducerea în ospeţie a multor elevi
din Basarabia, ca să cunoască România. Campusul „Sfântul
Sava” din munţii Buzăului, în localitatea Bisoca, este cel
mai frumos loc de întâlnire a tinerilor, între cele două mănă-
stiri istorice: Poiana Mărului şi Găvanu. În astfel de ocazii
s-au încheiat prietenii durabile şi de suflet. Au descoperit cu
toţii că se vorbeşte aceeaşi limbă şi că există aceeaşi 
credinţă creştină. La plecare le-au fost oferite diplome de
„Ambasador al Limbii Române”. Aceste sute şi mii de tineri
care s-au perindat în România, cu şedere pe meleagurile
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Buzăului, într-o bună zi, orânduită de Dumnezeu, vor face
Unirea cea mare.

Biserica are un rol important de apropiere şi de uni-
tate cultural-spirituală, motiv pentru care am iniţiat con-
struirea unui paraclis cu hramul „Cuvioasa Parascheva”,
ocrotitoarea întregii Moldove, în oraşul Soroca, localitate
de renume în Basarabia. Paroh este părintele Radu Rusu.

Această biserică este o candelă care ţine mereu
aprinsă iubirea de Dumnezeu şi de Patrie.
Şcoala are o mare importanţă în educarea tinerilor în spiri-
tul acestor valori naţionale şi culturale, ceea ce m-a deter-
minat să fac demersuri pentru înfrăţirea mai multor şcoli şi
grădiniţe. Schimbul de programe şcolare, educaţionale, de
cărţi, manuale, contribuie la o mai bună cunoaştere reci-
procă. Am înfrăţit multe şcoli din Basarabia cu cele din
România.

Cultul morţilor este o altă cale de apropiere a noastră
faţă de cei din Basarabia, unde sunt mulţi soldaţi români
căzuţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. De
asemenea, mulţi basarabeni au murit pe teritoriul ţării noas-
tre după refugiul forţat din Basarabia. 

În această direcţie am reuşit, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, să reabilităm un cimitir al eroilor români în locali-
tatea Stoicani, un cimitir comun, care devenise loc de păscut
pentru animale. Munca mea de jurnalist în Basarabia m-a
determinat mereu să scot în relief frumuseţea acestor ţinu-
turi şi ospitalitatea basarabenilor. 
Basarabia are nevoie de România, iar România nu poate trăi
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fără Basarabia.
Un proiect iniţiat recent în Basarabia vizează con-

struirea unei noi biserici ortodoxe române, care ţine de
Mitropolia Basarabiei. La data de 30 octombrie 2010, 
Înalt Preasfinţitul Petru Arhiepiscop al Chişinăului şi
mitropolit al Basarabiei, a sfinţit, la Soroca, aproape de
cetatea lui Ştefan cel Mare şi sfânt locul unde se va ridica 
Biserica românească, “Martirii Brâncoveni”.
Parohul acestei biserici este Sorin Huluţă, din localitatea Oneşti
- România. La acest proiect, alături de mine, un aport material
consistent l-a avut şi preotul Saftiuc Gheorghe din Dolhasca.
Din Soroca s-a evidenţiat în înfăptuirea acestui proiect d-na
prof. Ana Bejan, ex-prefect de Soroca şi d-nul ing.

Moldoveanu Mircea, precum şi mulţi alţii cărora
Dumnezeu să le facă
parte în rai.

Poetul Grigore
Vieru împreună
cu 
pr. prof. dr. Mi-
hail Milea, la o 
aniversare în
raionul Soroca,
Republica
Moldova, 
26 iunie 2008
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La dezvelirea bustului “Grigore Vieru”,
din Râmnicu Sărat, 2010
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XXV. ANEXE

1. Harta Basarabiei
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Harta poli�că
a Republicii Moldova
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2. Constituţia Basarabiei

NOI, reprezentanţii plenipotenţiari ai poporului Republicii Moldova, deputaţi în
Parlament,
PORNIND de la aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, ex-
primate prin proclamarea independenţei Republicii Moldova,
AVÎND în vedere continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul is-
toric şi etnic al devenirii lui ca naţiune,
NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, care îm-
preună cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldova,
CONSIDERÎND statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drep-
turile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi plural-
ismul politic valori supreme,
FIIND CONŞTIENŢI de responsabilitatea şi obligaţiile noastre faţă de generaţiile
precedente, actuale şi viitoare,
REAFIRMÎND devotamentul nostru faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi
în pace şi bună înţelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor şi normelor
unanim recunoscute ale dreptului internaţional,
adoptăm Constituţia Republicii Moldova, declarînd-o LEGE SUPREMĂ A SOCI-
ETĂŢII ŞI A STATULUI.
Titlul I: Principii generale
Articolul 1: Statul Republica Moldova
1. Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indiviz-
ibil. 
2. Forma de guvernămînt a statului este republica. 
3. Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea
omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea
şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate. 
Articolul 2: Suveranitatea şi puterea de stat
1. Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o ex-
ercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Con-
stituţie. 
2. Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici
un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în
nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva
poporului. 
Articolul 3: Teritoriul
1. Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. 
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2. Frontierele ţării sînt consfinţite prin lege organică, respectîndu-se prin-
cipiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. 
Articolul 4: Drepturile şi libertăţile omului
1. Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se in-
terpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. 
2. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne,
prioritate au reglementările internaţionale. 
Articolul 5: Democraţia şi pluralismul politic
1. Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului
politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul. 
2. Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului. 
Articolul 6: Separaţia şi colaborarea puterilor
În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate
şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Con-
stituţiei. 
Articolul 7: Constituţia, Lege Supremă
Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act
juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. 
Articolul 8: Respectarea dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale
1. Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor
Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile
şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. 
2. Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii contrare
Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia. 
Articolul 9: Principiile fundamentale privind proprietatea
1. Proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale şi
intelectuale. 
2. Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi
demnităţii omului. 
3. Piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială sînt factorii de bază ai
economiei. 
Articolul 10: Unitatea poporului şi dreptul la identitate
1. Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Repub-
lica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi. 
2. Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la
dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. 
Articolul 11: Republica Moldova, stat neutru
1. Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă. 
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2. Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe
teritoriul său. 
Articolul 12: Simbolurile statului
1. Republica Moldova are drapel, stemă şi imn. 
2. Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor: culorile sînt dispuse
vertical, în ordinea următoare, începînd de la lance: albastru, galben, roşu. În cen-
tru, pe fîşia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova. 
3. Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală
avînd în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară - albastră, încărcat cu
capul de bour avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în
dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stînga de o semilună conturnată. Toate ele-
mentele reprezentate în scut sînt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei
acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi ţinînd în gheara
dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur. 
4. Imnul de Stat al Republicii Moldova se stabileşte prin lege organică. 
5. Drapelul, stema şi imnul sînt simbolurile de stat ale Republicii Moldova şi
sînt ocrotite de lege. 
Articolul 13: Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi
1. Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească funcţionînd
pe baza grafiei latine. 
2. Statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la
funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării. 
3. Statul facilitează studierea limbilor de circulaţie internaţională. 
4. Modul de funcţionare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se sta-
bileşte prin lege organică. 
Articolul 14: Capitala
Capitala Republicii Moldova este oraşul Chişinău. 
Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
Capitolul I: Dispoziţii generale
Articolul 15: Universalitatea
Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate
prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. 
Articolul 16: Egalitatea
1. Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a
statului. 
2. Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor
publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. 
Articolul 17: Cetăţenia Republicii Moldova
1. Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte, se păstrează ori se pierde în
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condiţiile prevăzute de legea organică. 
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de dreptul
de a-şi schimba cetăţenia. 
[Art.17 în redacţia Legii nr.1469-XV din 21.11.02] 
Articolul 18: Restricţii la cetăţenie şi protecţia cetăţenilor
1. Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară,
cît şi în străinătate. 
2. Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară. 
[Art.18 în redacţia Legii nr.1469-XV din 21.11.02] 
Articolul 19: Drepturile şi îndatoririle cetăţenilor străini şi ale apatrizilor
1. Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii
Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege. 
2. Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei convenţii in-
ternaţionale, în condiţii de reciprocitate sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată. 
3. Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
[Art.19 în redacţia Legii nr.1469-XV din 21.11.02] 
Articolul 20: Accesul liber la justiţie
1. Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor
judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi in-
teresele sale legitime. 
2. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie. 
Articolul 21: Prezumţia nevinovăţiei
Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia
sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia
i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. 
Articolul 22: Neretroactivitatea legii
Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul comi-
terii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă
mai aspră decît cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos. 
Articolul 23: Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle
1. Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică. 
2. Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatorir-
ile. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative. 
Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale
Articolul 24: Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
1. Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psi-
hică. 
2. Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inu-
mane ori degradante. 
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3. Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o
asemenea pedeapsă şi nici executat decît numai pentru acte săvîrşite în timp de
război sau de pericol iminent de război şi numai în condiţiile legii. 
[Alin.3 art.24 în redacţia Legii nr.351-XV din 12.07.2001] 
Articolul 25: Libertatea individuală şi siguranţa persoanei
1. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile. 
2. Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sînt permise numai
în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. 
3. Reţinerea nu poate depăşi 72 de ore. 
[Alin.3 art.25 în redacţia Legii nr.351-XV din 12.07.2001] 
4. Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de
cel mult 30 de zile. Asupra legalităţii mandatului se poate depune recurs, în condiţi-
ile legii, în instanţa judecătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi
prelungit numai de către judecător sau de către instanţa judecătorească, în condiţi-
ile legii, cel mult pînă la 12 luni. 
[Alin.4 art.25 în redacţia Legii nr.351-XV din 12.07.2001] 
5. Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă motivele reţinerii sau ale
arestării, iar învinuirea - în cel mai scurt termen; motivele reţinerii şi învinuirea se
aduc la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. 
6. Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie dacă motivele reţinerii sau
arestării au dispărut. 
Articolul 26: Dreptul la apărare
1. Dreptul la apărare este garantat. 
2. Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime,
la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale. 
3. În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales
sau numit din oficiu. 
4. Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele pre-
văzute se pedepseşte prin lege. 
Articolul 27: Dreptul la libera circulaţie
1. Dreptul la libera circulaţie în ţară este garantat. 
2. Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi sta-
bili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de
a reveni în ţară. 
Articolul 28: Viaţa intimă, familială şi privată
Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată. 
Articolul 29: Inviolabilitatea domiciliului
1. Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau
rămîne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia. 
2. De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele
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situaţii: 
a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătoreşti; 
b) pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau
bunurile unei persoane; 
c) pentru prevenirea răspîndirii unei epidemii. 
1. Percheziţiile şi cercetările la faţa locului pot fi ordonate şi efectuate numai
în condiţiile legii. 
2. Percheziţiile în timpul nopţii sînt interzise, în afară de cazul unui delict
flagrant. 
Articolul 30: Secretul corespondenţei
1. Statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale,
al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare. 
2. De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în cazurile cînd
această derogare este necesară în interesele securităţii naţionale, bunăstării eco-
nomice a ţării, ordinii publice şi în scopul prevenirii infracţiunilor. 
[Alin.2 art.30 în redacţia Legii nr.351-XV din 12.07.2001] 
Articolul 31: Libertatea conştiinţei
1. Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de
toleranţă şi de respect reciproc. 
2. Cultele religioase sînt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în
condiţiile legii. 
3. În relaţiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de în-
vrăjbire. 
4. Cultele religioase sînt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul
acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în peni-
tenciare, în aziluri şi în orfelinate. 
Articolul 32: Libertatea opiniei şi a exprimării
1. Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi
libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil. 
2. Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul
altei persoane la viziune proprie. 
3. Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a
poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă,
incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte
manifestări ce atentează la regimul constituţional. 
Articolul 33: Libertatea creaţiei
1. Libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este garantată. Creaţia nu este su-
pusă cenzurii. 
2. Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi
morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sînt apărate de
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lege. 
3. Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea realizărilor
culturii şi ştiinţei, naţionale şi mondiale. 
Articolul 34: Dreptul la informaţie
1. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu
poate fi îngrădit. 
2. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sînt obligate să
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra prob-
lemelor de interes personal. 
3. Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a
cetăţenilor sau siguranţa naţională. 
4. Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să asig-
ure informarea corectă a opiniei publice. 
5. Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii. 
Articolul 35: Dreptul la învăţătură
1. Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu,
prin învăţămîntul liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul superior, precum
şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare. 
2. Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi in-
struire a persoanelor. 
3. Studierea limbii de stat se asigură în instituţiile de învăţămînt de toate
gradele. 
4. Învăţămîntul de stat este gratuit. 
5. Instituţiile de învăţămînt, inclusiv cele nestatale, se înfiinţează şi îşi des-
făşoară activitatea în condiţiile legii. 
6. Instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie. 
7. Învăţămîntul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tu-
turor, pe bază de merit. 
8. Statul asigură, în condiţiile legii, libertatea învăţămîntului religios. În-
văţămîntul de stat este laic. 
9. Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor. 
Articolul 36: Dreptul la ocrotirea sănătăţii
1. Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. 
2. Minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit. 
3. Structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi mijloacele de pro-
tecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice. 
Articolul 37: Dreptul la un mediu înconjurător sănătos
1. Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct
de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi
obiecte de uz casnic inofensive. 
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2. Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber şi la răspîndirea in-
formaţiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condiţiile de viaţă şi de
muncă, la calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic. 
3. Tăinuirea sau falsificarea informaţiilor despre factorii ce sînt în detrimen-
tul sănătăţii oamenilor se interzice prin lege. 
4. Persoanele fizice şi juridice răspund pentru daunele pricinuite sănătăţii şi
avutului unei persoane, ca urmare a unor contravenţii ecologice. 
Articolul 38: Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales
1. Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă
prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat. 
2. Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, îm-
pliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în
modul stabilit de lege. 
3. Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu
drept de vot, în condiţiile legii. 
Articolul 39: Dreptul la administrare
1. Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea
treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor. 
2. Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică. 
Articolul 40: Libertatea întrunirilor
Mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt
libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme. 
Articolul 41: Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice
1. Cetăţenii se pot asocia liber în partide şi în alte organizaţii social-politice.
Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţi-
ile legii, participă la alegeri. 
2. Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt egale în faţa legii. 
3. Statul asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale partidelor
şi ale altor organizaţii social-politice. 
4. Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin ac-
tivitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept,
a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sînt
neconstituţionale. 
5. Asociaţiile secrete sînt interzise. 
6. Activitatea partidelor constituite din cetăţeni străini este interzisă. 
7. Funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc
prin lege organică. 
Articolul 42: Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate
1. Orice salariat are dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate pentru
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apărarea intereselor sale. 
2. Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit cu statutele
lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea intereselor profesionale, econom-
ice şi sociale ale salariaţilor. 
Articolul 43: Dreptul la muncă şi la protecţia muncii
1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii
echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului. 
2. Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc se-
curitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea
unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit,
prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice. 
3. Durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore. 
4. Dreptul la negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al con-
venţiilor colective sînt garantate. 
Articolul 44: Interzicerea muncii forţate
1. Munca forţată este interzisă. 
2. Nu constituie muncă forţată: 
a) serviciul cu caracter militar sau activităţile desfăşurate în locul acestuia de cei
care, potrivit legii, nu satisfac serviciul militar obligatoriu; 
b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de de-
tenţie sau de libertate condiţionată; 
c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele
care fac parte din obligaţiile civile normale, stabilite de lege. 
Articolul 45: Dreptul la grevă
1. Dreptul la grevă este recunoscut. Grevele pot fi declanşate numai în scopul
apărării intereselor profesionale cu caracter economic şi social ale salariaţilor. 
2. Legea stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la grevă, precum şi
răspunderea pentru declanşarea nelegitimă a grevelor. 
Articolul 46: Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia
1. Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului, sînt
garantate. 
2. Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, sta-
bilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. 
3. Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii
se prezumă. 
4. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot
fi confiscate numai în condiţiile legii. 
5. Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind pro-
tecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea
celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului. 
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6. Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat. 
Articolul 47: Dreptul la asistenţă şi protecţie socială
1. Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai
decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana,
îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare. 
2. Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, vă-
duvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în
urma unor împrejurări independente de voinţa lor. 
Articolul 48: Familia
1. Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are drep-
tul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. 
2. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie,
pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura
creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. 
3. Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc
prin lege. 
4. Copiii sînt obligaţi să aibă grijă de părinţi şi să le acorde ajutor. 
Articolul 49: Protecţia familiei şi a copiilor orfani
1. Statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea fam-
iliei şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin. 
2. Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulînd dezvoltarea insti-
tuţiilor necesare. 
3. Toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani
şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii. Statul stimulează
şi sprijină activităţile de binefacere faţă de aceşti copii. 
Articolul 50: Ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor
1. Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire specială. Toţi copiii, inclu-
siv cei născuţi în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire socială. 
2. Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea
drepturilor lor. 
3. Statul acordă alocaţiile necesare pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea
copiilor bolnavi ori handicapaţi. Alte forme de asistenţă socială pentru copii şi tineri
se stabilesc prin lege. 
4. Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii,
moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sînt in-
terzise. 
5. Autorităţile publice asigură condiţii pentru participarea liberă a tinerilor la
viaţa socială, economică, culturală şi sportivă a ţării. 
Articolul 51: Protecţia persoanelor handicapate
1. Persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din partea în-
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tregii societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de readaptare,
de învăţămînt, de instruire şi de integrare socială. 
2. Nimeni nu poate fi supus nici unui tratament medical forţat, decît în
cazurile prevăzute de lege. 
Articolul 52: Dreptul de petiţionare
1. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formu-
late numai în numele semnatarilor. 
2. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în nu-
mele colectivelor pe care le reprezintă. 
Articolul 53: Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
1. Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un
act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este în-
dreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea
pagubei. 
2. Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin
erorile săvîrşite în procesele penale de către organele de anchetă şi instanţele judecă-
toreşti. 
Articolul 54: Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
1. În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar
diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 
2. Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît
celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului
internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale,
bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă
şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane,
împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi im-
parţialităţii justiţiei. 
3. Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în
articolele 20-24. 
4. Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi
nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. 
[Art.54 în redacţia Legii nr.351-XV din 12.07.2001] 
Capitolul III: Îndatoririle fundamentale
Articolul 55: Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bunăcredinţă,
fără să încalce drepturile şi libertăţile altora. 
[Art.55 în redacţia Legii nr.351-XV din 12.07.2001] 
Articolul 56: Devotamentul faţă de ţară
1. Devotamentul faţă de ţară este sacru. 
2. Cetăţenii cărora le sînt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii,
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răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în cazurile prevăzute
de lege, depun jurămîntul cerut de ea. 
Articolul 57: Apărarea Patriei
1. Apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfîntă a fiecărui cetăţean. 
2. Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor militare, destinate apărării
naţionale, pazei frontierei şi menţinerii ordinii publice, în condiţiile legii. 
Articolul 58: Contribuţii financiare
1. Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltu-
ielile publice. 
2. Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor
fiscale. 
3. Orice alte prestaţii sînt interzise, în afara celor stabilite prin lege. 
Articolul 59: Protecţia mediului înconjurător şi ocrotirea monumentelor
Protecţia mediului înconjurător, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice şi
culturale constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean. 
Titlul III: Autorităţile publice
Capitolul IV: Parlamentul
Secţiunea 1: Organizare şi funcţionare
Articolul 60: Parlamentul, organ reprezentativ suprem şi legislativ
1. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii
Moldova şi unica autoritate legislativă a statului. 
2. Parlamentul este compus din 101 deputaţi. 
Articolul 61: Alegerea Parlamentului
1. Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber expri-
mat. 
2. Modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege
organică. 
3. Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la
expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent. 
Articolul 62: Validarea mandatului de deputat
Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte vali-
darea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei elec-
torale. 
Articolul 63: Durata mandatului
1. Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit,
prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. 
2. Parlamentul se întruneşte, la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova,
în cel mult 30 de zile de la alegeri. 
3. Mandatul Parlamentului se prelungeşte pînă la întrunirea legală a noii com-
ponenţe. În această perioadă nu poate fi modificată Constituţia şi nu pot fi adoptate,
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modificate sau abrogate legi organice. 
4. Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a
Parlamentului precedent îşi continuă procedura în noul Parlament. 
Articolul 64: Organizarea internă
1. Structura, organizarea şi funcţionarea Parlamentului se stabilesc prin reg-
ulament. Resursele financiare ale Parlamentului sînt prevăzute în bugetul aprobat de
acesta. 
2. Preşedintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor
deputaţilor aleşi, pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat în orice
moment prin vot secret de către Parlament cu o majoritate de cel puţin două treimi
din voturile tuturor deputaţilor. 
3. Vicepreşedinţii se aleg la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu con-
sultarea fracţiunilor parlamentare. 
Articolul 65: Caracterul public al şedinţelor
1. Şedinţele Parlamentului sînt publice. 
2. Parlamentul poate hotărî ca anumite şedinţe să fie închise. 
Articolul 66: Atribuţiile de bază
Parlamentul are următoarele atribuţii de bază: 
a) adoptă legi, hotărîri şi moţiuni; 
b) declară referendumuri; 
c) interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teri-
toriul ţării; 
d) aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului; 
e) aprobă doctrina militară a statului; 
f) exercită controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele şi în limitele
prevăzute de Constituţie; 
g) ratifică, denunţă, suspendă şi anulează acţiunea tratatelor internaţionale încheiate
de Republica Moldova; 
h) aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui; 
i) exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului eco-
nomic şi de altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor
privind împrumuturile şi creditele de stat din surse străine; 
j) alege şi numeşte persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege; 
k) aprobă ordinele şi medaliile Republicii Moldova; 
l) declară mobilizarea parţială sau generală; 
m) declară starea de urgenţă, de asediu şi de război; 
n) iniţiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele soci-
etăţii; 
o) suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale, în cazurile prevăzute
de lege; 
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p) adoptă acte privind amnistia; 
r) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi. 
Articolul 67: Sesiuni
1. Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune în-
cepe în luna februarie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii iulie. A doua sesiune începe
în luna septembrie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii decembrie. 
2. Parlamentul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea
Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a unei treimi
din deputaţi. 
Secţiunea a 2-a: Statutul deputaţilor
Articolul 68: Mandatul reprezentativ
1. În exercitarea mandatului, deputaţii sînt în serviciul poporului. 
2. Orice mandat imperativ este nul. 
Articolul 69: Mandatul deputaţilor
1. Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. 
2. Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou
ales, în caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces. 
Articolul 70: Incompatibilităţi şi imunităţi
1. Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii
retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. 
2. Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică. 
3. Deputatul nu poate fi reţinut,arestat,percheziţionat, cu excepţia cazurilor de
infracţiune flagrantă,sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după as-
cultarea sa. 
[Art.70 compl. prin Legea nr.1470-XV din 21.11.02] 
Articolul 71: Independenţa opiniilor
Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau
pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. 
Secţiunea a 3-a: Legiferarea
Articolul 72: Categorii de legi
1. Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare. 
2. Legile constituţionale sînt cele de revizuire a Constituţiei. 
3. Prin lege organică se reglementează: 
a) sistemul electoral; 
b) organizarea şi desfăşurarea referendumului; 
c) organizarea şi funcţionarea Parlamentului; 
d) organizarea şi funcţionarea Guvernului; 
e) organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Consiliului Superior al Mag-
istraturii, a instanţelor judecătoreşti, a contenciosului administrativ; 
f) organizarea administraţiei locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind
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autonomia locală; 
g) organizarea şi funcţionarea partidelor politice; 
h) modul de stabilire a zonei economice exclusive; 
i) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii; 
j) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele şi protecţia socială; 
k) organizarea generală a învăţămîntului; 
l) regimul general al cultelor religioase; 
m) regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război; 
n) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora; 
o) acordarea amnistiei şi graţierii; 
p) celelalte domenii pentru care, în Constituţie, se prevede adoptarea de legi or-
ganice; 
r) alte domenii pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi or-
ganice. 
4. Legile ordinare intervin în orice domeniu al relaţiilor sociale, cu excepţia celor
rezervate legilor constituţionale şi legilor organice. 
Articolul 73: Iniţiativa legislativă
Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Re-
publicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia. 
[Art.73 în redacţia Legii nr.344-XV din 25.07.03]
Articolul 74: Adoptarea legilor şi a hotărîrilor
1. Legile organice se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, după cel
puţin două lecturi. 
2. Legile ordinare şi hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor
prezenţi. 
3. Proiectele de lege prezentate de Guvern, precum şi propunerile legislative
ale deputaţilor acceptate de acesta sînt examinate de Parlament în modul şi după
priorităţile stabilite de Guvern, inclusiv în procedură de urgenţă. Alte propuneri leg-
islative se examinează în modul stabilit. 
[Alin.3 art.74 introdus prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
4. Legile se trimit, spre promulgare, Preşedintelui Republicii Moldova. 
Articolul 75: Referendumul
Cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sînt supuse referendu-
mului. 
Articolul 76: Intrarea în vigoare a legii
Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la
data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenţa
acesteia 
Capitolul V: Preşedintele Republicii Moldova
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Articolul 77: Preşedintele Republicii Moldova, şeful statului
1. Preşedintele Republicii Moldova este şeful statului. 
2. Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul su-
veranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării. 
Articolul 78: Alegerea Preşedintelui
1. Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. 
2. Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova cetăţeanul cu drept de vot
care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii
Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de stat. 
3. Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul dep-
utaţilor aleşi. Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se or-
ganizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea
numărului descrescător de voturi obţinute în primul tur. 
4. Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de
voturi, se organizează alegeri repetate. 
5. Dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu va fi
ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în
noul Parlament. 
6. Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită prin
lege organică. 
[Art.78 în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 79: Validarea mandatului şi depunerea jurămîntului
1. Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
este validat de Curtea Constituţională. 
2. Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Parlamentului şi
a Curţii Constituţionale, cel tîrziu la 45 de zile după alegeri, următorul jurămînt:
„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să
respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială
a Moldovei”. 
Articolul 80: Durata mandatului
1. Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova durează 4 ani şi se exercită de
la data depunerii jurămîntului. 
2. Preşedintele Republicii Moldova îşi exercită mandatul pînă la depunerea
jurămîntului de către Preşedintele nou ales. 
3. Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova poate fi prelungit, prin lege
organică, în caz de război sau de catastrofă. 
4. Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii
Moldova decît pentru cel mult două mandate consecutive. 
[Alin.4 art.80 introdus prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 



190

SAVA BOGASIU

Articolul 81: Incompatibilităţi şi imunităţi
1. Calitatea de Preşedinte al Republicii Moldova este incompatibilă cu ex-
ercitarea oricărei alte funcţii retribuite. 
2. Preşedintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi
tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. 
3. Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui Republicii
Moldova, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor aleşi, în cazul în
care săvîrşeşte o infracţiune. Competenţa de judecată aparţine Curţii Supreme de
Justiţie, în condiţiile legii. Preşedintele este demis de drept la data rămînerii defin-
itive a sentinţei de condamnare. 
[Art.82,83 excluse prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 84: Mesaje
1. Preşedintele Republicii Moldova poate lua parte la lucrările Parlamentu-
lui. 
2. Preşedintele Republicii Moldova adresează Parlamentului mesaje cu
privire la principalele probleme ale naţiunii. 
Articolul 85: Dizolvarea Parlamentului
1. În cazul imposibilităţii formării Guvernului sau al blocării procedurii de
adoptare a legilor timp de 3 luni, Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea
fracţiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. 
2. Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru
formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după
respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. 
3. În cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. 
4. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşed-
intelui Republicii Moldova, cu excepţia cazului prevăzut la art.78 alin.(5), şi nici în
timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război. 
[Alin.4 art.85 în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 86: Atribuţii în domeniul politicii externe
1. Preşedintele Republicii Moldova poartă tratative şi ia parte la negocieri,
încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova şi le prezintă, în modul
şi în termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului. 
2. Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează şi
recheamă reprezentanţii diplomatici ai Republicii Moldova şi aprobă înfiinţarea,
desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. 
3. Preşedintele Republicii Moldova primeşte scrisorile de acreditare şi de
rechemare ale reprezentanţilor diplomatici ai altor state în Republica Moldova. 
Articolul 87: Atribuţii în domeniul apărării
1. Preşedintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forţelor ar-
mate. 
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2. Preşedintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a
Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală. 
3. În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele Repub-
licii Moldova ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi le
aduce, neîntîrziat, la cunoştinţa Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în se-
siune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii. 
4. Preşedintele Republicii Moldova poate lua şi alte măsuri pentru asigurarea
securităţii naţionale şi a ordinii publice, în limitele şi în condiţiile legii. 
Articolul 88: Alte atribuţii
Preşedintele Republicii Moldova îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare; 
b) acordă grade militare supreme prevăzute de lege; 
c) soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil politic; 
d) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege; 
e) acordă graţiere individuală; 
f) poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra problemelor
de interes naţional; 
g) acordă ranguri diplomatice; 
h) conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii şi
altor categorii de funcţionari, în condiţiile legii; 
i) suspendează actele Guvernului, ce contravin legislaţiei pînă la adoptarea hotărîrii
definitive a Curţii Constituţionale; 
j) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege. 
Articolul 89: Demiterea
1. În cazul săvîrşirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei,
Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două
treimi din numărul deputaţilor aleşi. 
2. Propunerea de demitere poate fi iniţiată de cel puţin o treime din deputaţi
şi se aduce neîntîrziat la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova. Preşedintele
poate da Parlamentului şi Curţii Constituţionale explicaţii cu privire la faptele ce i
se impută. 
[Art.89 în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 90: Vacanţa funcţiei
1. Vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova intervine în caz de
expirare a mandatului, de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a ex-
ercitării atribuţiilor sau de deces. 
2. Cererea de demisie a Preşedintelui Republicii Moldova este prezentată
Parlamentului, care se pronunţă asupra ei. 
3. Imposibilitatea exercitării atribuţiilor mai mult de 60 de zile de către
Preşedintele Republicii Moldova este confirmată de Curtea Constituţională în ter-
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men de 30 zile de la sesizare. 
[Alin.3 art.90 introdus prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
4. În termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte
al Republicii Moldova, se vor organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru un
nou Preşedinte. 
[Alin.4 art.90 modificat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 91: Interimatul funcţiei
Dacă funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Preşed-
intele este demis, ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-şi exercita
atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de Preşedintele Parlamentului sau de
Primul-ministru. 
[Art.91 modificat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 92: Răspunderea Preşedintelui interimar
Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova
săvîrşeşte fapte grave, prin care încalcă prevederile Constituţiei, se aplică articolul
89 alineatul (1) şi articolul 91. 
Articolul 93: Promulgarea legilor
1. Preşedintele Republicii Moldova promulgă legile. 
2. Preşedintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecţii
asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămîni, spre reexam-
inare, Parlamentului. În cazul în care Parlamentul îşi menţine hotărîrea adoptată an-
terior, Preşedintele promulgă legea. 
Articolul 94: Actele Preşedintelui
1. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Republicii Moldova emite de-
crete, obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul statului. Decretele se publică
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
2. Decretele emise de Preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în
articolul 86 alineatul (2), articolul 87 alineatele (2), (3) şi (4) se contrasemnează de
către Primul-ministru. 
Articolul 95: Resursele financiare ale aparatului Preşedintelui, indemnizaţia şi alte
drepturi
1. Resursele financiare ale aparatului Preşedintelui Republicii Moldova se
aprobă, la propunerea acestuia, de către Parlament şi se includ în bugetul de stat. 
2. Indemnizaţia şi alte drepturi ale Preşedintelui Republicii Moldova se sta-
bilesc prin lege. 
Capitolul VI: Guvernul
Articolul 96: Rolul
1. Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită
conducerea generală a administraţiei publice. 
2. În exercitarea atribuţiilor, Guvernul se conduce de programul său de ac-
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tivitate, acceptat de Parlament. 
Articolul 97: Structura
Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniştri,
miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică. 
Articolul 98: Învestitura
1. După consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii
Moldova desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru. 
[Alin.1 art.98 în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
2. Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la
desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi
a întregii liste a Guvernului. 
3. Programul de activitate şi lista Guvernului se dezbat în şedinţa Parlamentului.
Acesta acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. 
[Alin.3 art.98 completat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
4. În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii
Moldova numeşte Guvernul. 
[Alin.4 art.98 introdus prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
5. Guvernul îşi exercită atribuţiile din ziua depunerii jurămîntului de către membrii
lui în faţa Preşedintelui Republicii Moldova. 
6. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Re-
publicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii mem-
bri ai Guvernului. 
[Alin.6 art.98 introdus prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 99: Incompatibilităţi
1. Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea oricărei
alte funcţii retribuite. 
2. Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică. 
Articolul 100: Încetarea funcţiei de membru al Guvernului
Funcţia de membru al Guvernului încetează în caz de demisie, de revocare, de in-
compatibilitate sau de deces. 
[Art.100 modificat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 101: Prim-ministrul
1. Prim-ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor
acestuia, respectînd atribuţiile ce le revin. 
[Alin.1 art.101 modificat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
2. În cazul imposibilităţii Prim-ministrului de a-şi exercita atribuţiile sau în cazul de-
cesului acestuia, Preşedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al
Guvernului ca Prim-ministru interimar pînă la formarea noului Guvern. Interimatul
pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor încetează, dacă Prim-ministrul îşi
reia activitatea în Guvern. 
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[Alin.2 art.101 modificat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
3. În cazul demisiei Prim-ministrului, demisionează întregul Guvern. 
Articolul 102: Actele Guvernului
1. Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii. 
2. Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor. 
3. Ordonanţele se emit în condiţiile articolului 1062. 
4. Hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de Prim-min-
istru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se
publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage inexis-
tenţa hotărîrii sau ordonanţei. 
5. Dispoziţiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne
a Guvernului. 
[Art.102 în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 103: Încetarea mandatului
1. Guvernul îşi exercită mandatul pînă la data validării alegerilor pentru un
nou Parlament. 
2. Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament,
al demisiei Prim-ministrului sau în cazul alineatului (1), îndeplineşte numai funcţi-
ile de administrare a treburilor publice, pînă la depunerea jurămîntului de către
membrii noului Guvern. 
Capitolul VII: Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Articolul 104: Informarea Parlamentului
1. Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului şi prezintă informaţiile şi
documentele cerute de acesta, de comisiile lui şi de deputaţi. 
2. Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solic-
ită prezenţa, participarea lor este obligatorie. 
Articolul 105: Întrebări şi interpelări
1. Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sînt obligaţi să răspundă la între-
bările sau la interpelările formulate de deputaţi. 
2. Parlamentul poate adopta o moţiune prin care să-şi exprime poziţia faţă de
obiectul interpelării. 
Articolul 106: Exprimarea neîncrederii
1. Parlamentul, la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, îşi poate ex-
prima neîncrederea în Guvern, cu votul majorităţii deputaţilor. 
2. Iniţiativa de exprimare a neîncrederii se examinează după 3 zile de la data
prezentării în Parlament. 
Articolul 1061: Angajarea răspunderii Guvernului
1. Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui
program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege. 
2. Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile



195

ABECEDARUL ISTORIC AL BASARABIEI DE LA A LA Z

de la prezentarea programului, declaraţiei de politică generală sau proiectului de
lege, a fost votată în condiţiile articolului 106. 
3. Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege
prezentat se consideră adoptat, iar programul sau declaraţia de politică generală
devine obligatorie pentru Guvern. 
[Art.106/1 introdus prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Articolul 1062: Delegarea legislativă
1. În vederea realizării programului de activitate al Guvernului, Parlamentul
poate adopta, la propunerea acestuia, o lege specială de abilitare a Guvernului pen-
tru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. 
2. Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data pînă la
care se pot emite ordonanţe. 
3. Ordonanţele intră în vigoare la data publicării, fără a fi promulgate. 
4. Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamen-
tului. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanţelor se prezintă în termenul sta-
bilit în legea de abilitare. Nerespectarea acestui termen atrage încetarea efectelor
ordonanţei. Dacă Parlamentul nu respinge proiectul de lege privind aprobarea or-
donanţelor, acestea rămîn în vigoare. 
5. După expirarea termenului stabilit pentru emiterea ordonanţelor, acestea
pot fi abrogate, suspendate sau modificate numai prin lege. 
[Art.106/2 introdus prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
Capitolul VIII: Administraţia publică
Articolul 107: Administraţia publică centrală de specialitate
1. Organele centrale de specialitate ale statului sînt ministerele. Ele traduc în
viaţă, în temeiul legii, politica Guvernului, hotărîrile şi dispoziţiile lui, conduc
domeniile încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor. 
2. În scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domeniul or-
ganizării economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile minis-
terelor se înfiinţează, în condiţiile legii, şi alte autorităţi administrative. 
Articolul 108: Forţele armate
1. Forţele armate sînt subordonate exclusiv voinţei poporului pentru
garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii, a integrităţii teritoriale a ţării
şi a democraţiei constituţionale. 
2. Structura sistemului naţional de apărare se stabileşte prin lege organică. 
Articolul 109: Principiile de bază ale administrării publice locale
1. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază
pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligi-
bilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în
problemele locale de interes deosebit. 
2. Autonomia priveşte atît organizarea şi funcţionarea administraţiei publice
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locale, cît şi gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă. 
3. Aplicarea principiilor enunţate nu poate afecta caracterul de stat unitar. 
Articolul 110: Organizarea administrativ-teritorială
1. Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în
sate, oraşe, raioane şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. În condiţiile legii,
unele oraşe pot fi declarate municipii. 
2. Localităţilor din stînga Nistrului le pot fi atribuite forme şi condiţii speciale
de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică. 
3. Statutul capitalei Republicii Moldova oraşul Chişinău se reglementează
prin lege organică. 
[Art.110 în redacţia Legii nr.344-XV din 25.07.03] 
Articolul 111: Statutul special de autonomie
1. Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind
o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Re-
publicii Moldova şi soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale,
potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, în interesul întregii populaţii,
problemele cu caracter politic, economic şi cultural. 
2. Pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt garantate toate
drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova. 
3. În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia activează organe reprezentative
şi executive potrivit legii. 
4. Pămîntul, subsolul, apele, regnul vegetal şi cel animal, alte resurse naturale
aflate pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt proprietate a poporu-
lui Republicii Moldova şi constituie totodată baza economică a Găgăuziei. 
5. Bugetul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se formează în conformitate
cu normele stabilite în legea care reglementează statutul special al Găgăuziei. 
6. Controlul asupra respectării legislaţiei Republicii Moldova în unitatea ter-
itorială autonomă Găgăuzia se exercită de Guvern, în condiţiile legii. 
7. Legea organică care reglementează statutul special al unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia poate fi modificată cu votul a trei cincimi din numărul dep-
utaţilor aleşi în Parlament. 
[Art.111 în redacţia Legii nr.344-XV din 25.07.03] 
Articolul 112: Autorităţile săteşti şi orăşeneşti
1. Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală
în sate şi în oraşe, sînt consiliile locale alese şi primarii aleşi. 
2. Consiliile locale şi primarii activează, în condiţiile legii, ca autorităţi ad-
ministrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate şi oraşe. 
3. Modul de alegere a consiliilor locale şi a primarilor, precum şi atribuţiile
lor, este stabilit de lege. 
Articolul 113: Consiliul raional
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1. Consiliul raional coordonează activitatea consiliilor săteşti şi orăşeneşti în
vederea realizării serviciilor publice de interes raional. 
2. Consiliul raional este ales şi funcţionează în condiţiile legii. 
3. Raporturile dintre autorităţile publice locale au la bază principiile au-
tonomiei, legalităţii şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. 
Capitolul IX: Autoritatea judecătorească
Secţiunea 1: Instanţele judecătoreşti
Articolul 114: Înfăptuirea justiţiei
Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti. 
Articolul 115: Instanţele judecătoreşti
1. Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel
şi prin judecătorii. 
2. Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii
specializate. 
3. Înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă. 
4. Organizarea instanţelor judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de
judecată sînt stabilite prin lege organică. 
[Art.115 modif. prin Legea nr.1471-XV din 21.11.02] 
Articolul 116: Statutul judecătorilor
1. Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi in-
amovibili, potrivit legii. 
2. Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele
Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţi-
ile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sînt numiţi în funcţie pentru prima
dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi
numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă, stabilit în condiţiile legii. 
3. Preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti sînt numiţi în funcţie
de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magis-
traturii, pe un termen de 4 ani. 
4. Preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt
numiţi în funcţie de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
Ei trebuie să aibă o vechime în funcţia de judecător de cel puţin 10 ani. 
5. Promovarea şi transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora. 
6. Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea. 
7. Funcţia de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii
retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. 
[Art.116 în redacţia Legii nr.1471-XV din 21.11.02] 
[Art.116 modificat prin Legea nr.957-XIII din 19.07.96] 
Articolul 117: Caracterul public al dezbaterilor judiciare
În toate instanţele judecătoreşti şedinţele de judecată sînt publice. Judecarea proce-
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selor în şedinţă închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea
tuturor regulilor de procedură. 
Articolul 118: Limba de procedură şi dreptul la interpret
1. Procedura judiciară se desfăşoară în limba moldovenească. 
2. Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească au drep-
tul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă prin
interpret. 
3. În condiţiile legii, procedura judiciară se poate efectua şi într-o limbă ac-
ceptabilă pentru majoritatea persoanelor care participă la proces. 
Articolul 119: Folosirea căilor de atac
Împotriva hotărîrilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente
pot exercita căile de atac, în condiţiile legii. 
Articolul 120: Caracterul obligatoriu al sentinţelor şi al altor hotărîri judecătoreşti
definitive
Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărîri definitive ale instanţelor
judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al
executării sentinţelor şi a altor hotărîri judecătoreşti definitive. 
Articolul 121: Resursele financiare ale instanţelor judecătoreşti, indemnizaţia şi alte
drepturi
1. Resursele financiare ale instanţelor judecătoreşti sînt aprobate de Parla-
ment şi sînt incluse în bugetul de stat. 
2. Indemnizaţiile şi alte drepturi ale judecătorilor sînt stabilite prin lege. 
3. Instanţele judecătoreşti dispun de poliţia pusă în serviciul lor. 
Secţiunea a 2-a: Consiliul Superior al Magistraturii
Articolul 122: Componenţa
1. Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi profesori
titulari aleşi pentru o durată de 4 ani. 
2. Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele
Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General. 
[Art.122 în redacţia Legii nr.1471-XV din 21.11.02] 
Articolul 123: Atribuţiile
1. Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detaşarea,
promovarea în funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători. 
2. Modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii
se stabileşte prin lege organică. 
[Art.123 în redacţia Legii nr.1471-XV din 21.11.02] 
Secţiunea a 3-a: Procuratura
Articolul 124: Atribuţiile şi structura
1. Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de
drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea pe-
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nală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti în condiţiile legii. 
[Alin.1 art.124 în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
2. Sistemul organelor Procuraturii cuprinde Procuratura Generală, procuraturile ter-
itoriale şi procuraturile specializate. 
3. Organizarea, competenţa şi modul de desfăşurare a activităţii Procuraturii sînt
stabilite prin lege. 
Articolul 125: Mandatul procurorilor
1. Procurorul General este numit în funcţie de către Parlament, la propunerea
Preşedintelui acestuia. 
2. Procurorii ierarhic inferiori sînt numiţi de Procurorul General şi îi sînt sub-
ordonaţi. 
3. Mandatul procurorilor este de 5 ani. 
4. Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau
privată, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. 
5. În exercitarea mandatului procurorii se supun numai legii. 
Titlul IV: Economia naţională şi finanţele publice
Articolul 126: Economia
1. Economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare so-
cială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în con-
curenţă liberă. 
2. Statul trebuie să asigure: 
a) reglementarea activităţii economice şi administrarea proprietăţii publice ce-i
aparţine în condiţiile legii; 
b) libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale,
crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie; 
c) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; 
d) stimularea cercetărilor ştiinţifice; 
e) exploatarea raţională a pămîntului şi a celorlalte resurse naturale, în concordanţă
cu interesele naţionale; 
f) refacerea şi protecţia mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului
ecologic; 
g) sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru creşterea cal-
ităţii vieţii; 
h) inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine. 
Articolul 127: Proprietatea
1. Statul ocroteşte proprietatea. 
2. Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de
titular, dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii. 
3. Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritori-
ale. 
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4. Bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile
folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului
continental, căile de comunicaţie, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiec-
tul exclusiv al proprietăţii publice. 
Articolul 128: Proprietatea cetăţenilor străini şi a apatrizilor
1. În Republica Moldova este ocrotită proprietatea altor state, a organizaţiilor
internaţionale, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor. 
2. Modul şi condiţiile de exercitare a dreptului de proprietate al persoanelor
fizice şi juridice străine, precum şi al apatrizilor, pe teritoriul Republicii Moldova
sînt reglementate prin lege. 
Articolul 129: Activitatea economică externă
1. Parlamentul aprobă direcţiile principale ale activităţii economice externe,
principiile utilizării împrumuturilor şi creditelor străine. 
2. Guvernul asigură protejarea intereselor naţionale în activitatea economică
externă, promovează politica liberului schimb sau politica protecţionistă, pornind de
la interesele naţionale. 
Articolul 130: Sistemul financiar-creditar
1. Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale
statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sînt regle-
mentate prin lege. 
2. Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc. 
3. Dreptul exclusiv la emisia monetară aparţine Băncii Naţionale a Republicii
Moldova. Emisia se efectuează conform deciziei Parlamentului. 
Articolul 131: Bugetul public naţional
1. Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor so-
ciale de stat şi bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor. 
2. Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi bugetului asig-
urărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului. În caz
de formare a fondului extrabugetar, el se prezintă spre aprobare Parlamentului. 
3. Dacă bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat nu au fost adop-
tate prin lege cu cel puţin trei zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică
în continuare bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului prece-
dent, pînă la adoptarea noilor bugete. 
4. Orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau re-
ducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reduc-
erea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern. 
[Alin.4 art.131 introdus prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
5. Bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor se elaborează, se aprobă şi se execută în
condiţiile legii. 
6. Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. 
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Articolul 132: Sistemul fiscal
1. Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetu-
lui asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor raioanelor, oraşelor şi satelor se sta-
bilesc, conform legii, de organele reprezentative respective. 
2. Orice alte prestări sînt interzise. 
Articolul 133: Curtea de Conturi
1. Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de ad-
ministrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice. 
2. Curtea de Conturi este alcătuită din 7 membri. 
3. Preşedintele Curţii de Conturi este numit de Parlament, la propunerea
Preşedintelui acestuia, pentru un termen de 5 ani. Membrii Curţii sînt numiţi de Par-
lament, la propunerea Preşedintelui acesteia. 
4. Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra admin-
istrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice. 
5. Alte atribuţii, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Curţii de
Conturi, se stabilesc prin lege organică. 
Titlul V: Curtea Constituţională
Articolul 134: Statutul
1. Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în
Republica Moldova. 
2. Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică
şi se supune numai Constituţiei. 
3. Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură re-
alizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă
şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a
cetăţeanului faţă de stat. 
Articolul 135: Atribuţiile
1. Curtea Constituţională: 
a) exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamen-
tului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor
Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este
parte; 
[Lit.a) modificată prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
b) interpretează Constituţia; 
c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei; 
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane; 
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova; 
f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşed-
intelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi im-
posibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult
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de 60 de zile; 
[Lit.f) în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
g) rezolvă cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate
de Curtea Supremă de Justiţie; 
h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid. 
2. Curtea Constituţională îşi desfăşoară activitatea din iniţiativa subiecţilor prevăzuţi
de Legea cu privire la Curtea Constituţională. 
Articolul 136: Structura
1. Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un man-
dat de 6 ani. 
2. Doi judecători sînt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul
Superior al Magistraturii. 
[Alin.2 art.136 modificat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
3. udecătorii Curţii Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia. 
Articolul 137: Independenţa
Judecătorii Curţii Constituţionale sînt inamovibili pe durata mandatului, indepen-
denţi şi se supun numai Constituţiei. 
Articolul 138: Condiţiile pentru numire
Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă o pregătire juridică superioară, o
înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea ju-
ridică, în învăţămîntul juridic sau în activitatea ştiinţifică. 
Articolul 139: Incompatibilităţi
Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă
funcţie publică sau privată retribuită, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. 
Articolul 140: Hotărîrile Curţii Constituţionale
1. Legile şi alte acte normative sau unele părţi ale acestora devin nule, din
momentul adoptării hotărîrii corespunzătoare a Curţii Constituţionale. 
2. Hotărîrile Curţii Constituţionale sînt definitive şi nu pot fi atacate. 
Titlul VI: Revizuirea Constituţiei
Articolul 141: Iniţiativa revizuirii
1. Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de: 
a) un număr de cel puţin 200 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot.
Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumă-
tate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele tre-
buie să fie înregistrate cel puţin 20 000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative; 
b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament; 
c) Guvern. 
[Alin.1 art.141 modificat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
2. Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună
cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători. 
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Articolul 142: Limitele revizuirii
1. Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului,
precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite
numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în
listele electorale. 
2. Nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora. 
3. Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de
război. 
Articolul 143: Legea privind modificarea Constituţiei
1. Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Con-
stituţiei după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare. Legea
se adoptă cu votul a două treimi din deputaţi. 
2. Dacă de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei Par-
lamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, prop-
unerea se consideră nulă. 
Titlul VII: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Articolul I:
1. Prezenta Constituţie este adoptată de Parlament şi se promulgă de către
Preşedintele Republicii Moldova în termen de 3 zile. 
2. Constituţia Republicii Moldova intră în vigoare la 27 august 1994. La
aceeaşi dată Constituţia Republicii Moldova din 15 aprilie 1978, cu modificările şi
completările ulterioare, este în întregime abrogată. 
Articolul II:
1. Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu
contravin prezentei Constituţii. 
2. Comisiile permanente ale Parlamentului, Guvernul, în decursul unui an de
la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, vor examina conformitatea legis-
laţiei cu Constituţia şi vor prezenta Parlamentului propunerile respective. 
Articolul III:
1. Instituţiile de stat, existente la data intrării în vigoare a prezentei Consti-
tuţii, rămîn în funcţiune pînă la constituirea unor instituţii noi. 
2. Parlamentul, constituit din 104 deputaţi, aleşi prin vot universal, egal, di-
rect, secret şi liber exprimat, în condiţiile pluralismului politic şi pluripartidismului,
conform Legii din 14 octombrie 1993 privind alegerea Parlamentului, rămîne în
funcţiune pînă la expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta
Constituţie. 
3. Preşedintele Republicii Moldova, ales prin vot universal, egal, direct, se-
cret şi liber exprimat, în condiţiile pluralismului politic şi pluripartidismului, pe un
termen de 5 ani, conform Legii din 18 septembrie 1991 cu privire la alegerile
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Preşedintelui Republicii Moldova, rămîne în funcţiune pînă la expirarea mandatu-
lui pentru care a fost ales, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta Constituţie. 
4. Guvernul, învestit în funcţie de către Parlament, rămîne în exercitarea îm-
puternicirilor pînă la expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor prevăzute în
prezenta Constituţie. 
5. Organele locale ale puterii de stat şi ale administraţiei de stat rămîn în ex-
ercitarea împuternicirilor pînă la expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor pre-
văzute în prezenta Constituţie. 
6. Asupra judecătorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii,
au o vechime în muncă în judecătorii de cel puţin 5 ani, se răsfrînge principiul in-
amovibilităţii, conform articolului 116 alineatul (1), printr-un decret al Preşedin-
telui Republicii Moldova, la propunerea ministrului justiţiei şi a Preşedintelui
Judecătoriei Supreme. 
[Alin.(6) modificat prin Legea nr.957-XIII din 19.07.96] 
7. În decursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, sistemul
instanţelor judecătoreşti va fi reorganizat, prin lege, conform articolului 115. 
Articolul IV:
Prevederile articolului 25 alineatul (4), ce ţin de termenul arestării, nu se răsfrîng,
pînă la 1 ianuarie 1995, asupra persoanelor care au comis infracţiuni grave pre-
văzute de articolul 71 din Codul penal. 
Articolul V:
1. În decursul a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii se
înfiinţează Curtea Constituţională şi Curtea de Conturi. 
2. În prima componenţă a Curţii Constituţionale judecătorii din partea Con-
siliului Superior al Magistraturii sînt numiţi în funcţie de adunarea generală a
judecătorilor populari şi a membrilor Judecătoriei Supreme. 
Articolul VI:
Pînă la înfiinţarea Curţii Constituţionale, cazurile prevăzute în articolul 135 al
prezentei Constituţii pot fi soluţionate, din iniţiativa Parlamentului, de către Judecă-
toria Supremă. 
Articolul VII:
1. Legea din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe
teritoriul Republicii Moldova rămîne în vigoare în măsura în care nu contravine
prezentei Constituţii. 
2. Sus-numita lege poate fi modificată în decursul a 7 ani de la data intrării
în vigoare a prezentei Constituţii, cu votul a cel puţin două treimi din deputaţi. 
Articolul VIII:
Titlul VII, Dispoziţii finale şi tranzitorii, se consideră parte integrantă a prezentei
Constituţii şi reglementează problemele ce ţin de intrarea ei în vigoare. 
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3. Repere istorice ale Basarabiei

1000 000 - 4500 î.e.n. - Epoca pietrei.
1000 000 - 10 000 î.e.n. - Paleoliticul.
10/8 000 -7500/6500 î.e.n. - Mezoliticul.
4500/4000 - 2000/1800 î.e.n. - Neoliticul.
2000/1800 - 1200/1050 î.e.n.- Epoca bronzului .
1200 - 1050 î.e.n - 106 e.n. - Epoca fierului.
1200/1250 î.e.n - 650/600 î.e.n. - Prima vârstă a fierului
(Hallstatt).
650/600 î.e.n. - 106 e.n. a II-a vârstă a fierului (La Tene).
sec.7 - 9 î.e.n. - pe Litoralul Mării Negre se fondează oraşele
- colonii greceşti: sud: Trapezus, Sinope, Herakleia Pontica,
Bizantinion, vest: Apollonia, Mesembria, Odessos, Dio-
nisopolis, Histria, Callatis, Tomis, Tyras, nord: Olbia, Pan-
ticapeon, Phanagorea s.a.
sec. 6 î.e.n. - pătrunderea influenţelor scitice în spaţiul
carpato - dunărean
514 î.e.n. - Expediţia nereuşită a regelui persan Darius îm-
potriva sciţilor, conflict în care au fost  implicaţi şi geţii
(Herodot).
341 î.e.n. - cucerirea teritoriilor de la sud de Dunăre de Filip
al II-lea, regele Macedoniei.
335 î.e.n. - campania lui Alexandru Macedon împotriva
triburilor geto - dace a tribalilor de la sud de Dunăre.
326 î.e.n.- dezastrul campaniei guvernatorului Traciei
Zopirion în “Stepa getică’’.
300 (292) î.e.n. - conflict armat între uniunea de triburi geto-
dacă de sub conducerea lui Dromichaites şi regele Traciei
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Lisimah.
278 - 218  î.e.n. - Regatul celtic de la Tylis din Tracia.
Cca 200  î.e.n. - Luptele uniunii lui Oroles din Moldova de
nord şi centrală contra bastarnilor.
100 î.e.n. - 106 e.n. - Perioada clasică a societăţii geto-dace.
74 î.e.n. - Proconsulul Macedoniei C. Scribonius Curio
atinge linia Dunării undeva în Banat.
72 - 71 î.e.n.: Guvernatorul macedoniei, M. Terentius Varo
Lucullus, impune oraşelor colonii greceşti tratate de alianţă.
82 (70) - 44 î.e.n - Guvernarea lui Burebista.
61 î.e.n. - Răscoala coloniilor greceşti şi a geţilor din Do-
brogea. 
60 î.e.n. - Campaniile lui Burebista împotriva triburilor
celtice ale boiilor şi tauriscilor.
55-52 î.e.n. - Cucerirea de către Burebista a oraşelor -colonii
greceşti de pe litoralul nord-vestic al Mării Negre.
48 î.e.n: Amestecul lui Burebista în conflictul intern roman
dintre Caesar şi Pompeius.
44 î.e.n: Asasinarea lui Caesar, asasinarea lui Burebista.
29 - 27 î.e.n.: Cucerirea de către proconsulul Macedoniei
M. Licinius Crassus (sprijinit de regele get Roles ) a re-
gatelor din Dobrogea.
8 - 18 e.n: Exilul poetului roman Ovidius la Tomis.
15 e.n.: Crearea provinciei romane Moesia.
85/86 e.n.: Invazia dacilor şi a aliaţilor lor în Moesia. Gu-
vernatorul Oppius Sabinus este înfrant şi ucis. Deplasarea
împăratului Domiţian pe frontul din Moesia. Divizarea
Moesiei în Superior şi Inferior.  
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87 - 106: Guvernarea lui Decebal.
87: Înfrângerea expediţiei militare a generalului Cornelius
Fuscus.
88: Consulul Tettius Iulianus obţine victoria asupra dacilor
în bătălia de la Tapae. Ofensiva triburilor marcomane în
Pannonia.
89: Încheierea păcii între Decebal şi Domiţian. Regele dac
se recunoaşte clientelar al Romei.
98 - 117: Guvernarea Împaratului roman Traian.
101 - 102: Primul război dacic al Împaratului Traian.
101 (primăvara): Ofensiva armatelor romane în Dacia şi vic-
toria lui Traian la Tapae.
101/102: Atacul dacilor şi al aliaţilor lor în Dobrogea.
Bătălia de la Adamclisi.
102 (vara / toamna): Reluarea ofensivei romane în Dacia.
105 (primăvara): Se încheie construcţia podului de piatră
peste Dunare la Drobeta condusă de arhitectul Appolondor
din Damasc.
105 (iunie) - 106 (vara): Al doilea război dacic.
106, 11 august: Diploma militară de la Porolissum atestă
pentru prima dată constituirea provinciei romane Dacia.
106 - 271: Stăpânirea romană în Dacia.
107: Triumful de 123 de zile al Împaratului Traian la Roma.
109: Inaugurarea în Dobrogea, la Adamclisi, a monumen-
tului Tropaeum Traiani.
113,12 mai: la Roma este inaugurată columna lui Traian.
117 - 118: Răscoala dacilor de curând supuşi şi invaziile
dacilor liberi, a iazygilor şi a roxolanilor, în Dacia.
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119: După potolirea tulburărilor, noul împărat roman, Hadri-
anus (117 - 138) împarte Dacia în Superior şi Inferior.
123-124: A doua împărţire administrativă a Daciei (Supe-
rior, Inferior, Porolissensis).
168: A treia împărţire administrativă a Daciei (Apulensis,
Malvensis, Porolissensis).
171: Invazia costobocilor în provinciile romane la sud de
Dunăre.
245/247: Cele mai puternice războaie ale carpilor cu îm-
păratul roman Filip Arab.
271-275: Sub presiunea popoarelor migratoare împăratul
Aurelianus (270 - 275) abandonează Dacia.
271 - 376: Continuitatea daco-romană în spaţiul Carpato-
Danubiano-Pontic în condiţiile dominării nominale a
triburilor germanice ale ostrogotilor.
313: Prin edictul de la Milan, Împaratul Constantin cel Mare
(306 - 337) recunoaşte oficial religia creştină.
Sec IV: Răspândirea creştinismului în limba latină de factură
populară pe teritoriile nord - dunărene.
375: Nimicirea regatului ostrogot şi primele invazii ale hu-
nilor.
376 - 602: Continuitatea daco-romană în condiţiile presiu-
nilor popoarelor migratoare (huni, gepizi, avari, 
longobarzi).
Sec VI (deceniile II-III): Primele incursiuni ale triburilor
slavilor vechi (antii şi sclavinii) cu aliaţii lor protobulgari
contra Imperiului Romano - Bizantin.
SecVI (deceniileVI-VIII): Instaurarea unor triburi slave în
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spaţiul carpato - dunărean şi invaziile lor împotriva Bizanţu-
lui. Pentru I-a oară iernează la sud de Dunăre.
602: Frontiera bizantină pe Dunare se prăbuşeşte sub pre-
siunea slavilor, avarilor şi altor popoare migratoare.
SecVII: Migraţia triburilor slavilor vechi la sud de Dunăre
şi colonizarea teritoriilor până la Marea Egee.
679-681: Înfrangerea bizantinilor în războiul cu protobul-
garii, de sub conducerea hanului Asparuh, şi recunoaşterea
primului Ţarat bulgar.
Sec. VIII: Puţina populaţie de origine slavă de la nord de
Dunăre este treptat asimilată de populaţia protoromană. Pro-
cesul de formarea poporului român şi a limbii sale intră în
faza definitivă.
Sec.VI/sec. X: Lupta voievodatelor lui Glad, Gelu,
Munumorut, împotriva expansiunii maghiare.
Sec.XI: Conflictele voievozilor transilvăneni Ahtum şi Gyla
cu regale ungar Ştefan I.
Sec. XII-XIII: Poemul medieval german pomeneşte de
ducele Ramuc din Ţara Valahă.
1111: Prima menţiune documentară a principelui transil-
vănean Mercurius, ca reprezentant al regelui ungar.
1211: Invitarea în Ţara Bârsei a cavalerilor teutoni.
1222: Regele Ungariei, Andrei al III-lea, acordă nobilimii
Bula de Aur.
1234: Menţionarea românilor în bula Papei de la Roma,
Grigore al 11-lea.
1241: Marea invazie tătaro-mongolă.
1247: Diploma Ioaniţilor confirmă prezenţa formaţiunilor



210

SAVA BOGASIU

politice româneşti la sud de Carpaţi, în frunte cu Litovoi,
Seneslau, Ioan şi Farcaş.
1277/1279: conflictul dintre Litovoi şi regele ungar Ladis-
lau al 4-lea.
1310 - 1352: Domnia lui Basarab I.
1330: Campania regelui ungar Carol Robert în Transilva-
nia. 9 - 12 noiembrie - bătălia de la Posada.
1352-1364: Domnia lui Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab
I.
1359: Voievodul din Maramureş, Bogdan, trece în Moldova,
îl alungă pe Balc şi este recunoscut de populaţia locală ca
domn şi voievod (1358-1365).
1359: recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti.
1364-1377: Domnia lui Vladislav I (Vlaicu-Vodă).
1365-1374: Domnia lui Laţcu, urmaşul lui Bogdan.
1375-1391: Domnia lui Petru I Muşat.
1386-1418: Domnia lui Mircea cel Bătrân.
1387,1388: Petru I recunoaşte suzeranitatea regelui polon,
Vladislav al III lea Jagello, şi-i  acordă un împrumut de 3000
ruble.
1388: Prima menţiune a oraşului cetate Suceava drept
capitală a Moldovei.
1389: Bătălia de la Cosovopolie, înfrângerea despotului Ser-
biei Lazăr.
1394: Bătălia de la Rovine.
1395: Tratatul antiotoman încheiat între Mircea cel Bătrân
şi regele Sigismund.
1396: Cruciada de la Nicopole.
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1399-1432: Domnia lui Alexandru cel Bun.
1401: Patriarhul de la Constantinopol recunoaşte pe Iosif
Mitropolit al Moldovei .
1402: Alexandru cel Bun recunoaşte suzeranitatea regelui
polon Vladislav al doilea Jagello.
1402: Bătălia de la Ankara. Oştile lui Tamerlan îl înfrâng pe
Baiazid.
1410: Bătălia de la Grunwald.
1412: Tratatul polono-ungar de la Lublin.
1415: Mircea acceptă plata tributului turcilor ca semn de
răscumpărare a păcii.
1420: Primul atac al turcilor asupra Moldovei.
1426: Alexandru cel Bun se reîntoarce la Chilia.
1430 - 1431: Conflictul moldo-polon şi aderarea lui Alexan-
dru la ducele Lituaniei Svidrigiello.
1433 - 1457: Lupte interne între pretendenţi la tronul
Moldovei.
1437 - 1438: Răscoala ţăranilor din Transilvania (Bobâlna).
1441: Iancu de Hunedoara devine voievod al Transilvaniei.
1442: Bătălia de la Santimbru. Înfrangerea lui Iancu, peste
o săptămână este transformată în victorie.
1443 - 1444: Campania cea lungă a lui Iancu de Hunedoara.
Semnarea tratatului de pace pe un termen de 10 ani. Bătălia
de la Varna.
1446: Iancu de Hunedoara devine guvernator al Transil-

vaniei.
1451: Uciderea domnului Moldovei, Bogdan al II-lea, de
către fratele său, Petru Aron.



1453: Cucerirea Constantinopolului de către turci. Căderea
Imperiului Bizantin.

1456: Victoria de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara.
1456 - 1462 (1476): Domnia lui Vlad Ţepeş.
1457: Expediţiile lui Ţepeş în Ardeal.
1457 - 1504: Domnia lui Ştefan cel Mare
1458 - 1590: Guvernarea în Ungaria a lui Matei Corvin, fiul
lui Iancu.
1459: Ştefan se recunoşte vasal al lui Cazimir al IV-lea,
regele polon.
1461 - 1462: Refuzul lui Ţepeş de a plăti tribut şi campania
la sud de Dunăre. Invazia lui Mahomed în Ţara
Românească.
1462: Primul atac al lui Ştefan cel Mare asupra Chiliei.
1463: Cetatea Hotin este reîntoarsă Moldovei de către
polonezi.
1465: Ştefan cucereşte cetatea Chilia.
1467: Campania regelui ungar Matei Corvin în Moldova.
Bătălia de la Baia.
1469: Pedepsirea lui Petru Aron.
1470: Bătălia de la Lipnic. Victoria lui Ştefan asupra 
tătarilor.
1471 - 1473: Luptele dintre Ştefan cel Mare şi Radu cel Fru-
mos. Înscăunarea lui Laiotă Basarab.
1475: (10 ian.) Bătălia de la Vaslui (Podul Înalt)
1475: Tratatul antiotoman moldo - ungar.
1476 (26 iul.) Bătălia de la Valea Albă (Războieni).
1476: Reînscăunarea şi uciderea lui Vlad Ţepeş.
212
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1484: Cucerirea de către turci a Chiliei şi Cetăţii Albe.
1489: Tratatul de pace moldo - turc şi plata tributului de
3000 galbeni.
1495 - 1508: Domnia lui Radu cel Mare în Ţara
Românească.
1497: Campania polonă de sub conducerea lui Ioan Albert.
Victoria lui Ştefan cel Mare în bătălia din Codrii Cosminu-
lui.
1498: Campania lui Ştefan cel Mare în Polonia.
1499: Tratatul de pace moldo-polon.
1504 - 1517: Domnia lui Bogdan al III-lea în Moldova.
1505 - 1509: Conflictul moldo-polon.
1512 - 1521: Domnia lui Neagoe Basarab în Ţara
Românească .
1514: Răscoala în Transilvania, sub conducerea lui
Gh.Doja.
1517 - 1527: Domnia lui Ştefaniţă Vodă (autoritatea politică
a lui Luca Arbore)
1525-1529: Domnia lui Radu de la Afumaţi.
1526: Bătălia de la Mohacs.
1527-1538: Prima domnie a lui Petru Rareş.
1538: Invazia otomană în Moldova, sub conducerea 
sultanului Soliman  Magnificul. Instaurarea dominaţiei
otomane.
1541: Ungaria este transformată în Paşalîcul de la Buda.
Transilvania devine principat autonom vasal al Imperiului
Otoman.
1552 - 1561: Domnia lui Alexandru Lăpuşneanu.
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1563: Răscoala ţărănimii din Moldova provocată de darea
unui galben introdusă de Despot - Vodă.
1572 - 1574: Domnia lui Ioan Vodă cel Cumplit (cel viteaz).
Războiul antiotoman (1574).
1577: Călugărul Azarie încheie redactarea cronicii sale.
1590 - 1647: Viaţa şi activitatea lui Grigore Ureche.
1593: Mihai Viteazul devine domn al Ţării Româneşti.
1595: Tratatul dintre Mihai Viteazul şi S. Bathory de la Alba
Iulia. Bătălia de la Călugăreni. Aşezământul de legătură a
rumânilor dat de M. Viteazul.
1596 - 1646: Viaţa şi activitatea  lui Petru Movilă.
1598: Tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea şi M.
Viteazul.
1599: Sigismund Bathory refuză tronul în favoarea lui An-
drei. Bătălia de la Şelimbar. Supunerea Transilvaniei de
către M.Viteazul.
1600: Mihai îl alungă pe Eremia Movilă şi ocupă Moldova.
El se intitulează’ ’Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi a
toată Moldova. Rebeliunea nobilimii din Transilvania. In-
tervenţia polonezilor în Moldova şi Muntenia. Înfrangerea
lui Mihai la Mirăslău şi la Curtea de Argeş.
1601: Boierii Buzeşti înfrâng şi alungă pe polonezi, şi
anunţă restabilirea puterii lui Mihai. Victoria  asupra lui S.
Bathory. Asasinarea lui M. Viteazul.       
1601 - 1602: Domnia lui Radu Şerban în Ţara Românească.
1624 - 1693: Viaţa şi activitatea lui Dosoftei.
1628: Aşezământul lui Miron Barnovschi.
1630 - 1648: Guvernarea lui Gh.Racokzi în Transilvania.
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1632 - 1654: Domnia lui Matei Basarab în Ţara
Românească.
1634 - 1653: Domnia lui V. Lupu în Moldova.
1636 - 1707: Viaţa şi activitatea lui Nicolae Milescu Spă-
tarul.
1637 - 1639: Luptele dintre V. Lupu şi M. Basarab.
1642: Introducerea tiparului în Moldova adus cu ajutorul lui
P. Movilă.
1643: Apariţia cărţii Cazania  mitropolitului Varlaam.
1646: Apare primul cod de legi tipărit în limba română:
Pravila lui V. Lupu.
1647: Moare Gr. Ureche lăsând neterminată lucrarea:
“Letopiseţul Ţării Moldovei”.
1648 - 1657: Domnia lui Gheorghe Racokzi II
1650: Scrierea Letopiseţului Ţării Româneşti.
1652 - 1653: Luptele între ţările româneşti. Invaziile
cazacilor.
1654 - 1658: Domnia lui Gh. Ştefan în Moldova.
1660 - 1716: Viaţa şi activitatea lui Antim Ivireanu.
1660 - 1712: Viaţa şi activitatea lui Nicolae Costin.
1664: Nicolae Milescu - Spătarul traduce în româneşte
Vechiul Testament.
1672: Răscoala din ţinutul Lăpuşna - Orhei, condusă de Mi-
halcea Hâncu.
1672 - 1745: Viaţa şi activitatea lui Ion Neculce.
1673 - 1723: Viaţa şi activitatea lui D. Cantemir.
1675: Miron Costin finalizează lucrarea sa “Letopiseţul
Ţării Moldovei”.
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1675 - 1678: Călătoria lui N.M. Spătaru în China.
1678 - 1688: Domnia lui S. Cantacuzino în Ţara
Românească .
1685: Miron Costin scrie lucrarea “De neamul moldove-
nilor”.
1688 - 1714: Domnia lui C.Brâncoveanu în Ţara
Românească.
1691: Emiterea diplomei Leopoldine pentru Transilvania.
1692 - 1768: Viaţa şi activitatea lui I. Micu- Klein.
1694: Înfiinţarea academiei la Sf. Sava de către C.Brân-
coveanu.
1697: Unirea unei părţi a românilor ortodocşi cu Biserica
romano - catolică.
1698: La Iaşi apare lucrarea lui D. Cantemir: “Divanul sau
gâlceava înţeleptului cu lumea”. 
1698: Acceptarea de mitropolitul Anastasie Anghel a unirii
cu Biserica Catolică.
1699: Pacea de la Karlovitz. Instaurarea dominaţiei habs-
burgice în Transilvania.
1700: Stolnicul Constantin Cantacuzino publică lucrarea
“Istoria Ţării Româneşti”
1705: Dimitrie Cantemir scrie la Constantinopol primul
roman “Istoria ieroglifică”.
1709: Tratatul de alianţă dintre ţarul Rusiei Petru I şi C.
Brâncoveanu.
1710 - 1711: Domnia lui D. Cantemir în Moldova.
1711: Campania de la Prut a lui Petru I. Alăturarea lui Can-
temir armatelor ruse. Instaurarea regimului fanariot în
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Moldova.
1712: Nicolae Costin termină lucrarea “Letopisetul Ţării
Moldovei.
1714: C. Brâncoveanu cu cei 4 fii ai săi sunt decapitaţi la
Constantinopol.
1715 - 1717: D. Cantemir scrie lucrarile: “Istoria creşterii
şi descreşterii Imperiului Otoman”, “Viaţa lui Constantin
Cantemir”, “Hronicul vechimii romano - moldovlahilor”.
1716: Instaurarea regimului fanariot în Ţara Românească.
1716 - 1718: Războiul austro-turc.
1730 - 1769: Domnia lui Constantin Mavrocordat în ţările
române.
1735 - 1739: Războiul austro-ruso-turc.
1739: Campania armatei ruse în Moldova.
1740: Marele Hrisov al lui Constantin Mavrocordat
(Aşezământul).
1745 - 1806: Viaţa şi activitatea lui S. Micu.
1746: Constantin Mavrocordat desfiinţează rumânia în Ţara
Românească.
1749: Actul lui C. Mavrocordat pentru vecinii din Moldova.
1743: Ion Neculce încheie Letopiseţul Ţării Moldovei.
1754 -1816: Viaţa şi activitatea lui Gheorghe Şincai.
1756 - 1821: Viaţa şi activitatea lui Petru Maior.
1766: Aşezământul lui Grigore Ghica în Moldova.
1766: Reformarea învăţământului în Moldova de către Gr.
Ghica.
1776: Reformarea învăţământului în Ţara Românească de
către A. Ypsilanti.
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1768 -1774: Războiul ruso-turc. Pacea de la Kuciuk-
Kainagi.
1769: Mărirea volumului boierescului în Transilvania prin
regulamentul numit ”Certa puncta”.
1773 - 1774: Răscoala ţărănească în ţinuturile Soroca şi
Lăpuşna - Orhei.
1775: Anexarea nordului Moldovei (Bucovina) la Imperiul
Habsburgic.
1777: Asasinarea domnului Moldovei Grigore Ghica de
către turci.
1780: Domnul Alexandru Ypsilanti adoptă ”Prăvilniceasca
Condica” în Ţara Românească.
1784: Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan.
1784,7 dec.: Înfrângerea răscoalei.
1785: Promulgarea patentei de desfiinţare a iobagiei în
Transilvania.
1787-1791: Războiul ruso-austro-turc.
1791,1 mar.: ”Supplex Libellus Valachorum”.
1792: Pacea de la Iaşi. Anexarea la Imperiul Rus a teritori-
ilor din stânga Nistrului.
1799, 3 ian.: Semnarea acordului de alianţă ruso - turc.
1802: Promulgarea hatti - serifurilor privitor la Moldova şi
Ţara Românească.
1806: Ocuparea principatelor de către armata rusă.
1806, 24 dec.: Turcia declară război Rusiei.
1807: Tratatul ruso - francez de la Tilsit. 
1812, mai: Pacea de la Bucureşti. Anexarea Basarabiei la
Imperiul Rus.
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1813, 17 iun.: Eliberarea lui S. Sturdza din funcţia de gu-
vernator civil al Basarabiei.
1816: Instituirea funcţiei de guvernator general în Basara-
bia.
1818: Aprobarea de către Alexandru I a ”Statutului de înfi-
inţare a ţinutului Basarabia”.
1821: Mişcarea revoluţionară de sub conducerea lui T.
Vladimirescu.
1821, 23 ianuarie: Proclamaţia de la Padeş.
1821, 4-18 mar.: Marşul pandurilor lui Tudor spre Bu-
cureşti.
1821,1 mai: Invazia trupelor otomane în Moldova şi Ţara
Românească.
1821, 26/27 mai: Asasinarea lui Tudor de către eterişti.
1821, 28/29 mai: Batalia de la Drăgăşani.
1822, iul.: Restabilirea domniilor pământene prin numirea
de către Poarta a lui Ioniţă Sandu Sturdza în Moldova şi a
lui Gheorghe Ghica în Ţara Românească.
1822, sept: Retragerea trupelor otomane din principatele
române, sub presiunea Angliei şi Rusiei.
1826: Răscoala din Oltenia, condusă de Simion 
Mehedinţianu şi Ghiţă Gutui.
1826 (sept.-oct.): Semnarea convenţiei ruso - turce la Akker-
man, prin care se confirmau clauzele Tratatului de pace de
la Bucureşti.
1828, febr.: Aprobarea legii ”Aşezământul de administrare
a Basarabiei”.
1828 - 1829: Războiul ruso - turc.
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1829, sept.: Semnarea tratatului de pace ruso - turc la Adri-
anopol.
1829: Administrator al Principatelor Române este numit gu-
vernatorul rus Pavel Kisselev.
1831, mai: Adunarea Obştească a Ţării Romaneşti adoptă
textul Regulamentului Organic.
1831,oct.: Adunarea Obştească a Moldovei adoptă textul
Regulamentului Organic.
1834: Evacuarea armatelor ruse din Principate.
1834 - 1842: Domnia lui Alexandru Ghica.
1834 - 1849: Domnia lui Mihai Sturdza.
1840, mai: Constituirea societăţii secrete de sub conducerea
lui D. Filipescu.
1842 - 1849: Domnia lui Gheorghe Bibescu.
1843: Se înfiinţează societatea “Frăţia” (I.Ghica, N.Băl-
cescu, Chr. Tell).
1845: Mişcarea politică din Banat condusă de E. Murgu.
1848, 27 mart; Începutul mişcării revoluţionare în Moldova.
1848, 3/15 mai: Marea Adunare Naţională de la Blaj .
1848, 10 mai: Constituirea comitetului revoluţionar din Ţara
Românească.
1848, mai: La Braşov este întocmit programul de luptă in-
titulat: ”Principiile noastre pentru reformarea patriei”.
1848 9/21 iun.: Marea adunare populară de la Islaz.
1848, 11 iun.: Începutul Revoluţiei la Bucureşti.
1848, 14/26 iun.: Constituirea guvernului provizoriu al Ţării
Româneşti.
1848, 15/27 iun: Adunarea de pe “Câmpia Libertăţii”.
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1848, 13/25 sept.: Înfrângerea Revoluţiei în Ţara
Românească.
1853 -1856: Războiul Crimeii.
1856: Tratatul de pace de la Paris. Convocarea divanurilor
ad - hoc.
1856: Congresul de la Paris al reprezentanţilor marilor put-
eri garante privind organizarea Principatelor Române.
1859, 5 ian.: Adunarea electivă a Moldovei alege în una-
nimitate domn pe colonelul A.I. Cuza.
1859, 24 ian.: Adunarea electivă a Ţării Româneşti se pro-
nunţă pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza.
1859, apr.: Conferinţa de la Paris a Puterilor garante.
1861,16 febr.: Adoptarea “Regulamentului privind Basara-
bia”.
1864, 2/14 mai: Lovitură de stat  soldată cu sporirea 
prerogativelor lui A.I Cuza.
1864, 14 aug.: Decretarea legii rurale.
1866, 23 febr.: Abdicarea lui A.I. Cuza.
1866, 10 mai: Depunerea jurământului de către Carol de
Hohenzolern.
1866, 29 iun.: Adoptarea noii Constituţii.
1866,oct: Recunoaşterea de către Poartă a lui Carol I ca
domn ereditar.
1877 - 78: Războiul de Independenţă.
1877, 9 mai: Proclamaţia de Independenţa a statului român.
1877, 29 noi.: Victoria de la Plevna.
1878, mart.: Pacea de la San Stefano.
1878,1 iul.: Congresul de pace de la Berlin.
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1881,14 mart.: Proclamarea României Regat.
1881, mai: Formarea Partidului Naţional Român.
1883, 18 oct.: Semnarea tratatului secret de alianţă între
România şi Austro - Ungaria la care aderă şi Germania .
1905 - 1907: Răscoale ţăraneşti în Basarabia.
1913: Pacea de la Bucureşti.
1914, 19 iul.: Începutul I Război Mondial.
1914 - 16: Perioada neutralităţii României.
1917, apr.: Întemeierea Partidului Naţional din Basarabia.
1917, iul.: Lupta de la Mărăşti.
1917, aug: Luptele de la Mărăşeşti.
1917, oct.: Congresul ostaşilor moldoveni din armata rusă la
Odesa.
1917, noi.: Deschiderea şedinţelor Sfatului Ţării.
1917, dec.: Declaraţia Sfatului Ţării despre proclamarea Re-
publicii Populare Democratice Molodoveneşti.
1918, 24 ian.: Proclamaţia de Independenţă a Republicii
Populare Moldoveneşti.
1918, 27 mart.: Unirea necondiţionată a Basarabiei cu
România.
1918, 27 apr.: Tratatul de la Bucureşti.
1918, 27 oct: Marea Adunare Naţională de la Cernăuţi.
1918, 2 noiembrie: Formarea Consiliului Naţional Român
Central ca guvern provizoriu al Transilvaniei.
1918, 1 dec.: Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.
Unirea Transilvaniei cu România.
1918, 18 dec.: Reforma electorală.
1919 - 1921: Reforma agrară.

SAVA BOGASIU
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1919, 10 sept.: Recunoaşterea Unirii prin tratatul de la Saint
- Germain.
1919, 29 dec: Ratificarea de către Parlament a Unirii
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei.
1920: Reunificarea monetară.
1920, 4 iun.: Tratatul de la Trianon.
1920, oct.:Tratatul de la Paris.
1921: Convenţia de alianţă defensivă româno - poloneză,
înlocuită în 1926 cu un tratat de garanţie.
1921: Constituirea “Micii Înţelegeri” (România, Cehoslo-
vacia, Iugoslavia).
1922, 22 ian.: Constituirea guvernului prezidat de către  I.C.
Brătianu, ce a organizat alegerile pentru Adunarea Naţio-
nală Constituantă.
1922, 15-17 oct.: Încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei
Maria, la Alba Iulia.
1923, 27 mart.: Adoptarea Constituţiei României.
1924: Conferinţa româno - sovietică de la Viena.
1924, 12 oct.: crearea R.A.S.S. Moldoveneşti.
1925, 14 iun.: Promulgarea legii pentru unificarea 
administrativă a României Mari.
1926: Convenţia de amiciţie şi arbitraj româno - franceză,
completată cu o convenţie militară şi protocol privind an-
gajamentul de neagresiune faţă de U.R.S.S, bazat pe un sta-
tus-quo teritorial.
1926: Pactul de amiciţie şi colaborare cordială româno - 
italiană.
1928: România aderă la pactul privind interzicerea războiu-
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lui ca instrument al politicii internaţionale (Pactul Briand-
Kellog).
1926: Formarea Partidului Naţional-Ţăranesc.
1928: Inaugurarea postului naţional de Radiodifuziune.
1930: Fondarea Gărzii de Fier.
1930, 8 iun.: Urcarea pe tron a lui Carol al II-lea, fiul regelui
Ferdinand.
1931: Colectivizarea agriculturii în R.A.S.S.M.
1934, 9 feb: Constituirea Înţelegerii Balcanice (România,
Iugoslavia, Grecia, Turcia)
1934, 9 iun.: Restabilirea relaţiilor diplomatice româno - so-
vietice.
1938 - 1940: Perioada dictaturii regale.
1938, 10 febr.: Instaurarea dictaturii personale a lui Carol
al II-lea.
1938, 27 feb.: Aprobarea, prin referendum, a unei noi Con-
stituţii.
1938, 30 mar.: Constituirea Consiliului de Coroană.
1938, 31 mar.: Decret - lege privind dizolvarea tuturor aso-
ciaţiilor, grupărilor sau partidelor politice.
1938, 14 aug.: Decretul - lege privind reforma administra-
tivă.
1938, 16 dec.: Carol al II-lea constituie Frontul Renaşterii
Naţionale drept “Unica organizatie politică din ţară”.
1939, 23 aug.: Semnarea pactului Molotov - Ribbentrop.
1939, 9 mai: Decretarea reformei electorale.
1940, 26 iun: Ultimatumul sovietic de evacuare a Basarabiei
şi Bucovinei de nord.
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1940, 28 iun.: Reanexarea Basarabiei la U.R.S.S.
1940, 30 aug.: Cedarea de către România a părţii de nord-
est a Transilvaniei conform “Arbitrajului“ de la Viena.
1940, 4 sept.: Carol al II-lea încredinţează formarea guver-
nului lui I. Antonescu.
1940, 6 sept.: Abdicarea regelui Carol al II-lea şi trecerea
prerogativelor regale fiului său, Mihai.
1940, 7 sept.: Cedarea de către România a Cadrilaterului,
prin tratatul semnat la Craiova.
1940, 13 sept.: Proclamarea României ”Stat naţional Le-
gionar”.
1940,26/27sept.: Lichidarea fizică a 72 de persoane, con-
siderate adversare ale regimului (incl.N.Iorga şi V.
Madgearu).
1940, 23 noi.: Aderarea României la Pactul Tripartit.
1941, 21/22 ian.: Rebeliunea legionară.
1941, 22/23 ian.: Reprimarea rebeliunii legionare.
1941, 27 ian.; Formarea de către I. Antonescu a unui nou
guvern.
1941, 14 febr.: Abrogarea statului naţional - legionar.
1941, 22 iun.: Intrarea României în război contra U.R.S.S.
1941, 27 iun.: Eliberarea Basarabiei de trupele sovietice.
1941, 6 aug.: Abandonarea Transnistriei de trupele sovietice.
1941-1943: Luptele din Crimeea.
1942 - 43: Luptele de la Stalingrad si Caucaz.
1944, 23 aug.: Lovitura de stat în România.
1944, aug.: Operaţia Iaşi - Chişinău.
1944, 12 sept.: Semnarea armistiţiului sovieto - român.
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1946 - 47: Foametea în Basarabia.
1946, iul.oct.: Conferinţa de pace de la Paris.
1947, 30 dec.: Proclamarea Republicii Populare Române.
1949: Începutul colectivizărilor forţate şi a deportărilor în
R.S.S.M.
1949, 6 iul: Operaţiunea de deportare ”Sud”.
1951,1 apr.: Operaţiunea de deportare “Nord”.
1958: Retragera trupelor sovietice din România.
1965, mart.: Alegerea la postul de secretar general a lui N.
Ceauşescu.
1978, 15 apr.: Adoptarea Constituţiei R.S.S.M. după
modelul Constituţiei U.R.S.S.
1988: Crearea cenaclului literar “Alexei Mateevici” şi a
“Mişcării democratice de susţinere a restructurării”
1989, 20 mai: Congresul constitutiv al Frontului Popular din
Moldova.
1989, 27 aug.: Prima Mare Adunare Naţională în Moldova.
1989, 31 aug.: Decretarea limbii române limba de stat în
Moldova.
1989, dec.: Începutul Revoluţiei şi prăbuşirea regimului co-
munist în România.
1989, 25 dec.: Procesul şi execuţia soţilor Ceauşescu.
1990, 25 febr: Primele alegeri democratice în Moldova.
1990, 27 aprilie: Adoptarea legii despre drapelul de stat al RM:
Tricolorul
1990, mai: Victoria Frontului Salvării Naţionale în România.
1990, iun.: Proclamarea suveranităţii R. Moldova.
1990, 2 sept.: Proclamarea de către forţele separatiste a “Re-
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publicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti Nistrene”.
1990, 3 noi.: Adoptarea Stemei de Stat a R.M..
1991, 17 mart.: Refuzul  de participare a R.M. la Referen-
dumul privind menţinerea U.R.S.S.
1991, 17 - 21 aug.: Puciul comunist de la Moscova.
1991, 27 aug.: Declaraţia de Independenţă a RM.
1991, 8 dec.: Adoptarea Constituţiei României.
1991, 21 dec.: Aderarea RM la C.S.I.
1992, 1mart.: Declanşarea conflictului militar pe Nistru.
1992, 3 ian.: Aderarea RM la C.S.C.E.
1991, 8dec.: Primele alegeri prezidenţiale în RM.Victoria
lui M. Snegur.
1992, febr.: Preşedinte al României este ales I. Iliescu.
1992, 26 febr.: Primirea R.M. în C.S.C.E.
1992, 2 mart.: Admiterea R.M. în O.N.U.
1992: Aderarea R.M. la F.M.I. şi B.E.R.D.
1993, 28 sept.: România a fost primită în Consiliul Europei.
1993: Semnarea de către România a unui accord de asociere
cu Uniunea Europeană.
1995, 22 iunie: România adresează oficial cererea de ader-
are la U.E.
1994, 29 iul.: Adoptarea Constituţiei RM.
1995,14 iul.: Primirea RM în Consiliul Europei.
1996, 3  - 19 noi.: Alegeri parlamentare în România. Victo-
ria C.D.R. şi a lui E. Constantinescu.
1996, 1 dec: Alegeri prezidenţiale în RM.Victoria lui P. Lu-
cinschi.
1997, 9 mai: Memorandumul privind bazele normalizării
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relaţiilor dintre R.M. şi Transnistria.
1999: Vizita Papei Ioan Paul al II-lea, în România.
2000, 21 iul.: Instituirea în R.M. a regimului parlamentar
de guvernare.
2000, noi.: Alegeri parlamentare şi prezidenţiale în Româ-
nia. Victoria P.D.S.R., Ion Iliescu redevine preşedinte al
României.
2001,7 apr.: Depunerea jurământului de către V. Voronin, al
III-lea preşedinte al R.M.
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4. Lista cu voievozii Moldovei

1345/1347 - 1353/4 Dragoș
1354 - 1358 Sas 
1359 Balc 
STATUL INDEPENDENT MOLDOVA

1359 - 1365 Bogdan I (1363-cca. 1367, după opinia profe-
sorului Ştefan S. Gorovei) 
1365/1367 - 1373 Laţcu 
1373 - 1375 Costea, nesigur 
1375 - 1391 Petru I 
1391 - 1394 Roman I 
1394 - 1399 Ştefan I 
1399 - 1400 Iuga 
1400 - 1432 Alexandru cel Bun 
1432 - 1433 Iliaş I 
1433 - 1435 Ştefan al II-lea 
1435 - 1436 Iliaş I 
1436 - 1442 Iliaş I şi Ştefan al II-lea 
1442 - 1447 Ştefan al II-lea 
1447 - Petru al II-lea 
1447 - 1448 Roman al II-lea 
1448 - 1449 Petru al II-lea 
1449 Ciubăr Vodă 
1449 Alexăndrel 
1449 - 1451 Bogdan al II-lea 
1451 - 1452 Petru Aron 
1452 - 1454 Alexăndrel 
1454 - 1455 Petru Aron 



232

SAVA BOGASIU

1455 - Alexăndrel 
1455 - 1457 Petru Aron 
1457 - 1504 Ştefan cel Mare 
1504 - 1517 Bogdan al III-lea cel Orb 
1517 - 1527 Ştefan al IV-lea sau Ştefăniţă 
1527 - 1538 Petru Rareş 
1538 - 1540 Ştefan Lăcustă 
1540 - 1541 Alexandru Cornea 
1541 - 1546 Petru Rareş 
1546 - 1551 Iliaş al II-lea Rareş 
1551 - 1552 Ştefan al VI-lea Rareş
1552 - Ioan Joldea 
1552 - 1561 Alexandru Lăpuşneanu 
1561 - 1563 Despot Vodă 
1563 - 1564 Ştefan Tomşa 
1564 - 1568 Alexandru Lăpuşneanu 
1568 - 1572 Bogdan Lăpuşneanu 
1572 - 1574 Ioan Vodă cel Viteaz (cel Cumplit) 
1574 - 1577 Petru Şchiopul 
1577 - Ioan Potcoavă 
1578 - 1579 Petru Şchiopul 
1579 - 1582 Iancu Sasul 
1582 - 1591 Petru Şchiopul 
1591 - 1592 Aron Tiranul 
1592 - Alexandru cel Rău 
1592 - Petru Cazacul 
1592 - 1595 Aron Tiranul 
1595 - Ştefan Răzvan 
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1595 - 1600 Ieremia Movilă 
1600 - Mihai Viteazul 
1600 - 1606 Ieremia Movilă 
1606 - 1607 Simion Movilă 
1607 - Mihail Movilă 
1607 - Constantin Movilă 
1607 - Mihail Movilă 
1607 - 1611 Constantin Movilă 
1611 - 1615 Ştefan al IX-lea Tomșa 
1615 - 1616 Alexandru Movilă 
1616 - 1619 Radu Mihnea 
1619 - 1620 Gaspar Graziani 
1620 - 1621 Alexandru Iliaş 
1621 - 1623 Ştefan al IX-lea Tomşa 
1623 - 1626 Radu Mihnea 
1626 - 1629 Miron Barnovschi-Movilă 
1629 - 1630 Alexandru Coconul 
1630 - 1631 Moise Movilă 
1631 - 1633 Alexandru Iliaş 
1633 Miron Barnovschi - Movilă 
1633 - 1634 Moise Movilă 
1634 - 1653 Vasile Lupu 
1653 - 1658 Gheorghe Ştefan 
1658 - 1659 Gheorghe Ghica 
1659 Constantin Şerban Basarab 
1659 - 1661 Ştefăniță Lupu 
1661 - Constantin Şerban Basarab 
1661 - Ştefăniță Lupu 
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1661 - 1665 Eustatie Dabija 
1665 - 1666 Gheorghe Duca 
1666 - 1668 Iliaş Alexandru 
1668 - 1672 Gheorghe Duca 
1672 - 1673 Ştefan Petriceicu 
1673 - Dumitraşcu Cantacuzino 
1673 - 1674 Ştefan Petriceicu 
1674 - 1675 Dumitraşcu Cantacuzino 
1675 - 1678 Antonie Ruset 
1678 - 1683 Gheorghe Duca 
1683 - 1684 Ştefan Petriceicu 
1684 - 1685 Dumitraşcu Cantacuzino 
1685 - 1693 Constantin Cantemir 
1693 - Dimitrie Cantemir 
1693 - 1695 Constantin Duca 
1695 - 1700 Antioh Cantemir 
1700 - 1703 Constantin Duca 
1703 - Logofăt Ioan Buhuş 
1703 - 1705 Mihai Racoviţă 
1705 - 1707 Antioh Cantemir 
1707 - 1709 Mihai Racoviţă 
1709 - 1710 Logofăt Ioan Buhuş 
1709 - 1710 Nicolae Mavrocordat 
1710 - 1711 Dimitrie Cantemir
EPOCA FANARIOTĂ 
1711 - Caimacam Lupu Costachi 
1711-  Caimacam Ioan Mavrocordat 
1711 - 1715 Nicolae Mavrocordat 
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1715 - 1726 Mihai Racoviță 
1726 - 1733 Grigore al II-lea Ghica 
1733 - 1735 Constantin Mavrocordat 
1735 - 1739 Grigore al II-lea Ghica 
1739 OCUPAŢIA RUSĂ 
1739 - 1741 Grigore al II-lea Ghica 
1741 - 1743 Constantin Mavrocordat 
1743 - 1747 Ioan N. Mavrocordat 
1747 - 1748 Grigore al II-lea Ghica 
1748 - 1749 Constantin Mavrocordat 
1749 - Iordache Stavrachi 
1749 - 1753 Constantin Racoviţă 
1753 - 1756 Matei Ghica 
1756 - 1757 Constantin Racoviţă 
1757 - 1758 Scarlat Ghica 
1758 - 1761 Ioan Teodor Callimachi 
1761 - 1764 Grigore Callimachi 
1764 - 1767 Grigore al III-lea Ghica 
1767 - 1769 Grigore Callimachi 
1769 - Constantin Mavrocordat 
1769 - 1774 OCUPAŢIA RUSĂ 
1774 - 1777 Grigore al III-lea Ghica 
1777 - 1782 Constantin Moruzi 
1782 - 1785 Alexandru I Mavrocordat Deliberiu 
1785 - 1786 Alexandru II Mavrocordat Firaris 
1786 - 1788 Alexandru Vodă Ipsilanti
1787 - 1791 OCUPAŢIA AUSTRIACĂ 
1788 - 1789 Emanuel Giani-Ruset 
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1788 - 1791 OCUPAŢIA RUSĂ 
1792 - Alexandru Moruzi 
1792 - 1795 Mihai Suţu "Draco" 
1795 - 1799 Alexandru Callimachi 
1799 - 1801 Constantin Ipsilanti 
1801 - 1802 Alexandru Suţu 
1802 - Logofăt Iordache Conta şi alţi caimacami 
1802 - 1806 Alexandru Moruzi 
1806 - Scarlat Callimachi 
1806 - 1807 Alexandru Moruzi 
1806 - 1812 OCUPAŢIA RUSĂ 
1807 - Alexandru Hangerli 
1807 - 1810 Scarlat Callimachi (nu a condus propriu-zis) 
1806 - Caimacam Iordache Ruset-Roznovanu 
1807 - 1812 Mitropolit Veniamin Costache şi alţi caimacami 
1812 - 1819 Scarlat Callimachi 
1819 - Seneschals Manu şi Iacovachi Rizos-Nerulos (?) 
1819 - 1821 Mihail Suţu 
1821 - Mitropolit Veniamin Costache 
1821 - Eteria lui Alexandru Ipsilanti 
1821 - 1822 Caimacam Ştefan Vogoride 
1821 - 1822 OCUPAŢIA TURCĂ 
1822 - 1828 Ioniţă Sandu Sturdza 
1828 - 1834 OCUPAŢIA RUSĂ 
1834 - 1849 Mihail Sturdza 
1849 - 1853 Grigore Alexandru Ghica 
1853 - 1854 OCUPAŢIA RUSĂ 
1854 - 1856 - Grigore Alexandru Ghica 
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3 iunie - 10 iunie 1856 - Consiliu administrativ extraordinar 
1856 - 1857 -Teodor Balş
17 februarie (pe stil vechi) 1857 - octombrie 1858 -Nicolae
Vogoride 
octombrie 1858 - 5 ianuarie (pe stil vechi) 1859
Căimăcămia de trei - Ştefan Catargiu
(se retrage la 20 octombrie 1858, îi urmează 
I. A. Cantacuzino); Vasile Sturdza şi Anastasie Panu 
UNIREA DE LA 1859 
5 ianuarie (pe stil vechi) 1859 - 24 ianuarie (pe stil vechi)
1862 - Alexandru Ioan Cuza 

La 20 noiembrie (pe stil vechi), 1861, Înalta Poartă a
adoptat "Firmanul de organizare administrativă a Moldovei
și Valahiei", prin care a admis unirea politică şi administra-
tivă a Principatelor Moldova şi Ţara Românească, teritorii
autonome aflate în componenţa Imperiului Otoman. Pe 11
decembrie 1861, Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei,
şi totodată domn al Ţării Româneşti (cu guverne şi adunări
separate până la acea dată), a dat publicităţii proclamaţia
prin care a adus oficial la cunoştinţă că "naționalitatea
română este întemeiată". La 22 ianuarie (pe stil vechi)
1862, s-a format primul guvern unitar al României. Două
zile mai târziu, pe 24 ianuarie 1862, adunările Moldovei şi
Ţării Româneşti, reunite în şedință comună, au proclamat
oraşul Bucureşti drept capitală a întregii ţări. De la acea dată
Principatul Moldova şi-a încetat existența.
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5. Preşedinţii Republicii Moldova

Mircea Snegur : 3 septembrie 1990 1 decembrie 1996 
Petru Lucinschi:  1 decembrie 1996 4 aprilie 2001 
Vladimir Voronin:  4 aprilie 2001 11 septembrie 2009 
Mihai Ghimpu: 11 septembrie 2009 în prezent 

MIHAI GHIMPU,
preşedintele în funcţie al
Republicii Moldova, s-a
născut la 19 noiembrie
1951, în localitatea Co-
loniţa, din municipi-ul
Chişinău. 
După absolvirea studiilor
medii la Şcoala nr.1, or.
Chişinău (actualmente
Liceul “Gheorghe Asa-
chi”) urmează Facultatea
de Drept la Universitatea
de Stat din Moldova. Din
1978, activează în cali-
tate de jurist la diferite
întreprinderi şi ca ju-
decător al sectorului
Râşcani din mun. Chi-
şinău. 
O dată cu proclamarea

restructurării, se încadrează în Mişcarea de renaştere naţio-

Mihai GHIMPU, 

preşedintele Republicii Moldova
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nală, iar în 1989, devine unul din fondatorii Frontului 
Popular. Între anii 1990-1998 este deputat în Parlamentul
Republicii Moldova şi deţine funcţia de vicepreşedinte al
Comisiei Juridice. În 1998 este ales Preşedinte al Partidului
Reformei, transformat în Partidul Liberal(PL) la Congresul
II din 24 aprilie 2005. La alegerile locale din 3 iunie 2007,
Mihai Ghimpu devine consilier municipal şi preşedinte al
fracţiunii PL în Consiliu Municipal Chişinău. La 11 noiem-
brie 2007, a fost ales Preşedinte al Consiliului Municipal
Chişinău, funcţie exercitată până în iunie 2008. Alegerile
parlamentare din 5 aprilie 2009 îl readuce pe Mihai Ghimpu
în legislativul Republicii Moldova, pentru ca după alegerile
anticipate din 29 iulie 2009 să participe la formarea coaliţiei
majoritare din Parlament - Alianţa pentru Integrare Europeană.
La 28 august 2009, este ales Preşedinte al Parlamentului, iar
din 11 septembrie 2009 asigură interimatul funcţiei de Preşe-
dinte al Republicii Moldova.

Prima inițiativă a lui Mihai Ghimpu în calitate de
Preşedinte al Parlamentului a fost propunerea de modificare a
organigramei legislativului. Este unul dintre puţinii oameni
politici moldoveni care şi-au asumat public identitatea
românească şi a recunoscut că este unionist. Mihai Ghimpu
este una dintre figurile marcante ale mişcării pentru renaştere
naţională a românilor din Basarabia. În aprilie 2010, a refuzat
public participarea Moldovei la Prada de la Moscova în cin-
stea Victoriei în cel de-al II-lea Război Mondial, considerând
umilitor acest gest pentru o ţară care este încă ocupată de
Rusia.
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6. Lista cu premierii guvernului 
de la Chişinău

Lista preşedinţilor Consiliului Director 
din Republica Democrată Moldovenească:

Pantelimon Erhan 2/15 decembrie 1917 14 februarie 1918 
Daniel Ciugureanu 14 februarie 1918 10 decembrie 1918 

Lista președinţilor Sovietului Comisarilor Poporului 
din RSSA Moldovenească:

Aleksei Stroev 23 aprilie 1925 - 1926 
Grigore Borisov mai 1926 - 1928 
Serghei Dimitriu 1928 aprilie - 1932 
Grigore Borisov 7 aprilie 1932 - 22 mai 1937 
Fedor Brovko 1938 - 1940 
Tihon Konstantinov 2 august 1940 - 17 aprilie 1945 

Lista președinţilor Sovietului Comisarilor Poporului
din RSS Moldovenească:

Nicolae Coval 19 aprilie 1945 - 5 ianuarie 1946 

Lista președinţilor Sovietului de Miniștri 
din RSS Moldovenească

Gherasim Rudi 5 ianuarie 1946 - 23 ianuarie 1958 
Alexandru Diordiță 23 ianuarie 1958 - 15 aprilie 1970 
Petru Pascari 24 aprilie 1970 - 1 septembrie 1976 
Semion Grossu 1 septembrie 1976 - 31 decembrie 1980 
Ion Ustian 31 decembrie 1980 - 24 decembrie 1985 
Ivan Călin 24 decembrie 1985 - 10 ianuarie 1990 
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Petru Pascari 10 ianuarie 1990 - 24 mai 1990 

Lista prim-miniștrilor RSS Moldova: 
Mircea Druc 25 mai 1990 - 28 mai 1991 

Lista prim-miniștrilor Republicii Moldova:

Valeriu Muravschi 28 mai 1991 - 1 iulie 1992 
Andrei Sangheli 1 iulie 1992 - 24 ianuarie 1997 
Ion Ciubuc 24 ianuarie 1997 - 1 februarie 1999 
Serafim Urechean (interimar) - 5 februarie 1999 17 febru-
arie 1999 
Ion Sturza 19 februarie 1999 - 9 noiembrie 1999 
Dumitru Braghiş 21 decembrie 1999 - 19 aprilie 2001 
Vasile Tarlev 19 aprilie 2001 - 31 martie 2008 
Zinaida Greceanîi 31 martie 2008 - 17 septembrie 2009 
Vlad Filat 25 septembrie 2009 - în prezent 
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7. Lista cu academicienii din Moldova

1. Ababii Ion; E-mail: rector@usmf.md  
2. Andrieş Andrei; E-mail: andries[at]asm.md  
3. Andronati Nicolae; E-mail: an-
dronat[at]cc.acad.md  
4. Anestiade Vasile; E-mail: anes01(at)yahoo.com
5. Arnautov Vladimir; E-mail: arnautov[at]math.md
6. Aruşanov Ernest; E-mail:
arushanov[at]hotmail.com  
7. Bersuker Isaac; E-mail:
bersuker[at]mail.cm.utexas.edu  
8. Bologa Mircea; E-mail: mbologa[at]phys.asm.md
9. Bostan Ion; E-mail: bostan[at]adm.utm.md  
10. Canţer Valeriu; E-mail: kantser[at]lises.asm.md
11. Cimpoi Mihai; E-mail: filologieasm[at]mail.md
12. Cioban Mitrofan; E-mail: mm-
choban[at]mail.md  
13. Ciubotaru Alexandru; E-mail:
grbot[at]moldova.md  
14. Constantinov Tatiana; E-mail:const[at]asm.md
15. Corbu Haralambie; E-mail:
filologieasm[at]mail.md  
16. Doga Eugen; E-mail:
dogamusic[at]mail.domonet.ru  
17. Dolgan Mihail; E-mail: filologieasm[at]mail.md
18. Drumea Anatolie;
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19. Druţă Ion; E-mail: iondrutse[at]list.ru 
20. Eşanu Andrei; E-mail:
andrei_esanu[at]yahoo.com  
21. Furdui Teodor; E-mail: furdui[at]asm.md 
22. Gaina Boris; E-mail: bgaina[at]asm.md  
23. Gherman Diomid;
24. Ghidirim Gheorghe; E-mail:
mishin_igor[at]mail.ru  
25. Ghiţu Dumitru; E-mail: d.gitsu[at]asm.md  
26. Gudumac Eva; E-mail: vgudumac[at]yahoo.com
27. Jacotă Anatol; E-mail: igcanc[at]mail.md  
28. Jucenco Alexandru; E-mail:
genetics[at]timacad.ru  
29. Lacusta Victor; E-mail: lacusta[at]mtc..md  
30. Lupaşcu Mihail; E-mail: ssagri-
cola(at)rambler.ru  
31. Matcovschi Dumitru; E-mail: filolo-
gieasm[at]mail.md  
32. Melnic Boris; E-mail: miroliubov[at]mail.ru  
33. Micu Vasile; E-mail: ifporumbeni(at)rambler.ru
34. Moscalenco Sveatoslav; E-mail:
exciton[at]phys.asm.md  
35. Moscalenco Vsevolod; E-mail:
statphys[at]asm.md  
36. Negru Andrei; E-mail: a_negru[at]uasm.md, an-
drei.negru1[at]gmail.com  
37. Paladi Gheorghe;
38. Popovici Constantin 
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39. Popovici Mihai; E-mail: mpopovici[at]med-
net.md  
40. Popuşoi Ion; E-mail: tod[at]mail.md  
41. Postolatii Vitalie; E-mail: vpost[at]asm.md  
42. Reabuhin Iurie; E-mail: ryab[at]math.md  
43. Roşca Alexandru; E-mail: ipatrimo-
niu[at]asm.md  
44. Rudic Valeriu; E-mail: cadrudic[at]yahoo.com,
acad.rudic[at]mail.md  
45. Rusnac Gheorghe; E-mail: rusnac[at]usm.md
46. Simaşchevici Alexei; E-mail: 
alexey.simashkevich[at]phys.asm.md  
47. Soltan Petru; E-mail: psoltan[at]usm.md  
48. Toderaş Ion; E-mail: iontoderas[at]yahoo.com
49. Toma Simion; E-mail: cnaa[at]mail.utm.md   
50. Ursu Andrei; E-mail: snmss(at)mail.md  
51. Ursu Arcadie; E-mail: sociouman[at]asm.md
52. Vlad Pavel; E-mail: pvlad[at]asm.md,
vlad_p[at]mail.md   
53. Şişcanu Gheorghe; 
54. Ţîbîrnă Gheorghe; E-mail:
gh_tsibirna[at]yahoo.com 

Poetul Adrian Păunescu a primit ,în data de 
30 august 2010, titlul de membru de onoare al Acade-
miei de Ştiinţe a Republicii Moldova (AŞM), în
cadrul unei adunări generale a membrilor Acade-
miei, consacrate sărbătorii ”Limba Noastră cea
Română”.
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8. Lista cu scriitorii din Basarabia

Lista membrilor Uniunii Scriitorilor din Moldova

1. Agachi Ştefan, Chişinău, str. Miron Costin 19/5, ap. 74  
2. Anton Ion, Chişinău, str. Budăi 2/3, ap. 26;    
3. Apetri Dumitru, Chişinău, str. Gh.Asachi 60/1, ap. 9;   
4. Armaşu Liliana, Chişinău,   
5. Bahnaru Vasile, Chişinău, str. Alexandrescu 9 „B”, ap.7;   
6. Băieşu Nicolae,, Chişinău, str. Albişoara 16, ap. 43;   
7. Bâlici Gheorghe, Chişinău, str. Pandurilor 22, ap. 40;  
8. Balmuş Pavel, Chişinău, str. Bucureşti 36, ap.27;  
9. Băluţă Dumitru,
10. Bantoş Ana, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 64,

ap. 226;    
11. Bârlădeanu Lucreţia, Chişinău, str. L.Deleanu 5/2,

ap.72; 
12. Baştovoi Ştefan (Ieromonah Savatie) Mănăstirea

Zăbriceni, r-nul Edineţ, Republica Moldova;   
13. Bejenaru Ion, Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 17, ap.53;   
14. Belicov Serafim, Chişinău, şos. Hânceşti 60/2, ap.51;   
15. Benea Marcela, Chişinău, bd. Cuza Vodă 36/1, ap.64;   
16. Beşleagă Vladimir, Chişinău, str. Trandafirilor 33/1,

ap.13;    
17. Bileţchi Nicolae, Chişinău, str. Mioriţa 5/2, ap. 60;  18.
Bivol Efim, s. Costeşti, Ialoveni, Lăpuşna, str. Ghiocelului
24;  
19. Blanovschi Axentie, Satul Budăi, raionul Orhei;  
20. Bodrug Iurie, Chişinău, str. Grădina Botanică 12, ap.



246

SAVA BOGASIU

143;   
21. Bogatu Ion, or. Bălţi, str. Kutuzov 7;   
22. Bojoncă Iurie, s. Băcioi, str. Arhanghel Mihail 10/2;   
23. Bordeianu Leo, Chişinău, str. A.Cosmescu 41, ap. 2;
24. Borzin Aurelia, e-mail: auricaborzin@yahoo.com; au-

relix@mail.md 
25. Bosi-Dumeneanu Gheorghe, or. Orhei, str. C.Negruzzi

95, ap.2;  
26. Botezatu Eliza 2068, or. Chişinău, bd. Moscovei 11, ap.

45;  27. Botezatu Grigore, Chişinău, str. Academiei 8/2,
ap. 18;  

28. Bradu Ion, Chişinău, şos. Hânceşti 60/1, ap. 106;  
29. Bragă Teodora, Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 27/1, ap. 
30. Budeanu Gheorghe, Chişinău, str. Gh. Asachi 7, ap. 8;
31. Bujor Liuba-Drăgostiţa, Chişinău, str. Cuza Vodă 45/2,

ap. 11;  
32. Bulat Eugenia, Chişinău, str. Varlaam 46, ap. 3;  
33. Burac Andrei, Chişinău, str. Florica Niţă 2, ap. 15;  .  
34. Burlacu Alexandru, Chişinău, str. Gh.Asachi 62/4, ap.

47;   
35. Buruiană Alexandru   
36. Busuioc Aureliu 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi

Sfânt 3, ap. 74;  
37. Butnaru Leo 2075 Chişinău, str. M.Sadoveanu 30,

ap.119; 
38. Butnaru Val 2018 Chişinău, str. Valea Dicescu 7;  
39. Buzilă Valentina 2005 Chişinău, str. Puşkin 50 „A”, ap. 
40. Calamanciuc Gheorghe or. Bălţi, str. acad. Belousov 45,
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ap. 51;  
41. Cărare Petru   
42. Cărăuş Tamara Chişinău, str. Zelinschi 5/2, ap. 
43. Cârchelan Dorin 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/2, ap.
9 6 ;
44. Cârchelan Iuliu Date de contact 2050 Chişinău, str.

N.Costin 63/2, ap. 96;  
45. Carp Oleg   
46. Caţaveică Ion   
47. Cenuşă Zina   
48. Cheianu Constantin   
49. Chiciuc Galina   
50. Chicu Angela 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 20, ap. 93;   
51. Chiper Grigore 2005 Chişinău, str. A.Hâjdeu 98/1, ap. 4;  
52. Chiriac Teo 2044 Chişinău, str. M.Sadoveanu 2, ap. 100; 
53. Chiriţă Gheorghe 2032 Chişinău, str. Titulescu 10, ap.

59;  
54. Cibotaru Arhip Chişinău, str. Zelinski 33/1, ap. 139;
55. Cibotaru Mihail Gh. 2068 Chişinău, str. Miron Costin

11/3, ap. 23;  
56. Cimpoi Mihai 2044 Chişinău, str. A.Russo 18/1, ap. 13; 
57. Ciobanu Dumitru s. Vadul lui Vodă, str. M.Eminescu,

21 „A”; 
58. Ciobanu Mircea V. Chişinău, str. Vasile Lupu 34/1, ap.

43;  
59. Ciobanu Nicolae : e-mail: nickciobanu@yahoo.com
60. Ciobanu Vitalie http://www.contrafort.md/vital-

ieciobanu  23 – 24 – 79 
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61. Ciocan Iulian 
62. Ciocanu Anatol 2072 Chişinău, str. L.Deleanu 5/3, ap.

80;  
63. Ciocanu Ion 2060 Chişinău, bd Dacia 38, ap. 389;  
64. Cioclea Eugen 2060 Chişinău, bd Dacia 38/5, ap. 2;  
65. Ciocoi Gheorghe 2004 Chişinău, str. S.Lazo 36, ap. 25;  
66. Ciornei Vsevolod Chişinău, str. Titulescu 1/2, ap. 76;  
67. Cirimpei Victor 2001 Chişinău, str. Ismail 86/1, ap. 209; 
68. Ciubotaru Adrian or. Bălţi, str. Independenţei 102 „A”,
ap. 6; 
69. Ciubotaru Mihail Ion 2005 Chişinău, bd Renaşterii 9,
ap. 
70. Ciuntu Ioan Chişinău, str. Universităţii 8;  24 36 86 
71. Codreanca Lidia 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi
Sfânt 132, ap. 56; 
72. Codru Anatol 2038 Chişinău, bd Dacia 50, ap. 176;   
73. Colac Tudor   
74. Colesnic Iurie 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi
Sfânt 132, ap. 56;  22 58 95 
75. Colţun Gheorghe Chişinău, str. Bucureşti 4;  
76. Corbu Haralambie 2021 Chişinău, str. Drumul Viilor 28,
ap. 
77. Corduneanu Alexandru Chişinău, str. Rahmaninov 49;  
78. Creţu Igor Date de contact 2038 Chişinău, str. Trandafir-

ilor 31/1, ap. 51; 
79. Crudu Dumitru   
80. Cucereanu Rodion   
81. Cupcea-Josu Argentina 2068 Chişinău, str. Bogdan
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Voievod 6/1, ap. 24;    
82. Curecheru-Vatamanu Elena 2043 Chişinău, bd Traian

23/1, ap. 430; 
83. Curtescu Margareta or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi

Sfânt 6/1, ap. 18; 
84. Cutasevici Gheorghe 2068 Chişinău, str. Dimo 11/3, ap.

4; 
85. Cuzuioc Ion 2072 Chişinău, str. Cuza Vodă 35/2, ap. 67; 
86. Dabija (Dobzeu), Doina 2043 Chişinău, str. Teilor 8, ap.

26; 
87. Dabija Nicolae 2009 Chişinău, str. Sfatul Ţării 2;  2
88. Damian Elena 2005 Chişinău, bd Renaşterii 23, ap. 27;  
89. Darie Pavel 2064 Chişinău, str. Pelivan 13, ap. 53;    90.
David Eugenia 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/3, ap. 
91. Dediu Otilia Chişinău, şos. Hânceşti 34/2, ap. 26;  e-

mail: otilide@yahoo.fr   
92. Dergaci Vergiliu   
93. Diordiev Ion 2039 Chişinău, str. Ion şi Doina Aldea

Teodorovici 10/1, ap. 69; 
94. Diviza Ion 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 32, ap.

76;  
95. Dolgan Mihail 2028 Chişinău, str. Mioriţa 5/3, ap. 25;  
96. Doni Gheorghe 2071 Chişinău, str. Alba Iulia 4/1, ap.

89;  
97. Donici Iurie Chişinău, Piaţa Unirii 3;   
98. Donos Alexandru 2012 Chişinău, str. Dosoftei 102, ap.

26;  
99. Drăgan Grigore 6401 or. Nisporeni, str. 1 Mai 47;   
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100. Dragomir Constantin 2075 Chişinău, bd Mircea cel
Bătrân 31/4, ap. 64;  

101. Druţă Boris 2044 Chişinău, str. P.Zadnipru 2/2, ap. 33;  
102. Dumbrăveanu Luminiţa Chişinău, str. Albişoara 84/1,

ap. 54;  
103. Dumbrăveanu Victor 2012 Chişinău, str. Bucureşti 83,

ap. 9;  
104. Esinencu Nicolae Chişinău, şos. Hânceşti 55/3, ap. 37;
73 27 18 
105. Fabian Nicolae stradela L.Blaga 6;  73 08 83 
106. Filip Iulian 2050 Chişinău, str. N.Costin 65/2, ap. 168;   
107. Filip Vitalie 2068 Chişinău, bd Moscova 20/3, ap. 120;    
108. Fonari Victoria Chişinău, str. Theodorovici 10/1, ap.
45;   
109. Frişcu-Horaţiu Alexandru 2050 Chişinău, str. N.Costin

63/1, ap. 80;  
110. Fruntaşu Iulian 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi

Sfânt 132, ap. 82;   
111. Furdui Galina 2072 Chişinău, str. Valea Crucii 8, ap.

316;  
112. Găină Ion s. Zaim, jud. Tighina;   
113. Galaicu Vasile 2005 Chişinău, str. Albişoara 76/7, ap.
53;  29 14 20 
114. Galaicu-Păun Emilian 2030 Chişinău, str. Kiev 6/3, ap.

39;   
115. Gârneţ Vasile   
116. Gavrilov Anatol 2028 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân

27/1, ap. 56;   
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117. Gheorghiţă Eugen 2020 Chişinău, str. Calea Orheiului
89, ap. 31; 

118. Gheorghiu Elena 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 31/1,
ap. 52;  55 32 54 
119. Gheorghiu Gheorghe 2038 Chişinău, str. Trandafirilor

31/1, ap. 52;   
120. Ghimpu Simion 2072 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân

22/2, ap. 5;   
121. Gondiu Anatolie   
122. Grati Aliona Com. Ghidighici, str. Alba Iulia 9   
123. Grigorescu Grigore Chişinău, bd Dacia 46, ap. 1;    124.
Gromov Alexandru 2028 Chişinău, str. Gh.Asachi 7, ap. 6;  
125. Grosu Valeria 2032 Chişinău, str. Titulescu 24, ap. 11;  
126. Gugel Anatol 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/3, ap.6 
127. Hadârcă Ion 2004 Chişinău, str. Serghei Lazo 26, ap.

23;   
128. Hlib Lidia 2038 Chişinău, bd. Dacia 18, ap. 48;
129. Iachim Ion Chişinău, str. Cuza Vodă 30/1, ap. 45;    130.
Ierizeanu Gheorghe 2038 Chişinău, str. Lermontov 86 „A”;  
131. Ischimji Nina 2001 Chişinău, str. Bulgară 18, ap. 10;  
132. Josanu Efim  0574557498 
133. Josu Nina 2028 Chişinău, str. Drumul Viilor 30/2, ap.

19;  
134. Langa Andrei 2028 Chişinău, str. Sprâncenoaia 1/1, ap.

1;  
135. Leahu Nicolae
136. Lescu Mihai 2043 Chişinău, str. Teilor 8, ap. 18; 
137. Lungu Eugen 2071 Chişinău, str. L.Deleanu 5/1, ap. 4;  
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138. Lungu-Ploaie Raisa or. Durleşti, str. Testemiţeanu 10;
58 78 91  

139. Madan Gheorghe C. 2068 Chişinău, bd Moscova 16,
ap. 63;   

140. Mănăscurtă Ioan 2032 Chişinău, str. Zelinski 10/2, ap.
15;   

141. Mândâcanu Valentin 2001 Chişinău, bd Negruzzi 5, ap.
71;  

142. Manole Ana 2068 Chişinău, str. Bogdan Voievod 10,
ap. 14;   
143. Mardare-Romanciuc Marcela 2012 Chişinău, str.

Columna 121, ap. 59;  
144. Marin Gheorghe Chişinău, str. Negruzzi 5, ap. 37;   
145. Marin Tudor com. Puhoi, jud. Chişinău, str. S.Lazo;   
146. Marinat Alexei 2043 or. Chişinău, str. Teilor 8, ap. 16;  
147. Matcovschi Dumitru 2043 Chişinău, bd Dacia 50, ap.

185;  
148. Matei Valeriu 2004 Chişinău, str. S.Lazo 26, ap. 40;   
149. Maxim Dumitru-Dan Chişinău, str. Sarmizegetusa

41/1, ap. 1;   
150. Mihail Viorel Chişinău, str. Florica Niţă 7, ap. 20;  2
151. Morăraş Mihai 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/1, ap.

4;   
152. Moraru Anatol   
153. Moraru Haralambie  
154. Năstase Vasile Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 31/3,

ap. 131;  
155. Neagu Manole Chişinău, str. Independenţei 18, ap. 8   
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156. Nechit Irina 2060 Chişinău, str. Cuza Vodă 15/1, ap.
133;   

157. Nedelescu Vasile 2044 Chişinău, str. Ginta Latină 15/1,
ap. 45;   

158. Negriş (Cibotaru) Alexandru   
159. Negru Nicolae 2044 Chişinău, str. P.Zadnipru 41/1, ap.

234;    
160. Nică Pavel Chişinău, str. M.Basarab, nr.9/2, ap. 2.  :   
161. Nicu Ghenadie Ungheni, str. Naţională 43, ap. 66;  
162. Nucă Sergiu 2068 Chişinău, bd Moscova 13/3, ap.
163. Olteanu Constantin s. Bubuieci, str. Livezilor 16;  41
164. Palladi Tudor  29 58 81  
165. Pânzaru Sava 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 58, ap. 72;   
166. Pânzaru Victor 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 22/1,

ap. 40;   
167. Partole Claudia Chişinău, str. Drumul Crucii 97/1, ap.

6;  
168. Pavlicencu Sergiu   
169. Pelin Pavel 2072 Chişinău, bd Dacia 50, ap. 263;  170.
Perciun Mihaela 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/2, ap. 9; 
171. Plăieşu Raisa Durleşti, str. Gribov 6/2, ap. 20;  
172. Pohilă Vlad 2001 Chişinău, str. Igor Vieru 13, ap. 21;    
173. Poiată Mihai 2060 Chişinău, bd Traian 23/1, ap. 77;  
174. Popa Nicolae 2060 Chişinău, str. Cuza Vodă 15/1, ap.

133;  
175. Popa Petre or. Soroca, str. Leningradului 11-13, ap. 4  
176. Popescu Leonid Chişinău, str. M.Eminescu 18/1;  177.
Popovici Constantin 2028 Chişinău, str. Academiei 16/1, ap.
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22;   
178. Popovici Theodor   
179. Portas Valentin Chişinău, str. Cuza Vodă;   
180. Postolache Ghenadie 2068 Chişinău, bd Moscova 13,

ap. 155;  
181. Proca Ion s. Coloniţa;   
182. Proca Pavel or. Bălţi, str. Strâi, ap. 58;  
183. Prohin Victor Chişinău, str. Independenţei 30, ap. 1;  
184. Prus Elena   
185. Puiu Ion 2065 Chişinău, str. Florica Niţă 2/1, ap. 11;
186. Rapcea Ana Chişinău, bd Traian 21/3, ap. 30;  
187. Rău Alexe  serv.  
188. Reabţov Gheorghe   
189. Roibu Nicolae 2044 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân

31/3, ap. 137;  ;
190. Romanciuc Vasile 2060 Chişinău, bd Dacia 29, ap. 27;   
191. Roşca Agnesa 2028 Chişinău, str. Drumul Viilor 42/3,

ap. 6;  
192. Rucan Lora 2044 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 4, ap.

19;   
193. Rusnac Vladimir 2028 Chişinău, str. Drumul Viilor

42/3, ap. 6; 
194. Rusu Mihai r-nul Sângerei, or. Biruinţa, str. Vasilevski

5;   
195. Rusu Nicolae 2068 Chişinău, str. Miron Costin 19/6,

ap. 61;  
196. Sagaidac Rodica   
197. Saka Serafim 2068 Chişinău, bd Moscova 10/1, ap. 32;  
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198. Şalari Ariadna 2001 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi
Sfânt 6, ap. 135;  27 58 71 

199. Silvestru Aurelian 2012 Chişinău, str. N.Iorga 4, ap. 8;  
200. Şleahtiţchi Maria 3100 Bălţi, str. Tiraspol 5, ap. 64;         
201. Slutu Nina 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/1, ap. 84;   
202. Slutu-Grama Claudia   
203. Sobieţchi Ludmila 2060 Chişinău, str. Cuza Vodă 19/1,

ap. 172;  
204. Soltan Petru 2015 Chişinău, str. Decebal 89; ap. 239;  
205. Şpac Ion 2038, Chişinău, str. Trandafirilor 31/I, ap. 42  
206. Spătaru Nicolae 2001 Chişinău, str. Columna 48, ap. 10; 
207. Spinei Vasile 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/3, ap. 13; 
208. Ştirbu Titus 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 9/2, ap. 32;
209. Stoica Valentina 3905 or. Cahul, str. D.Milev 29;   
210. Strâmbeanu Andrei 2060 Chişinău, str. Valea Crucii

2/1, ap. 79; 
211. Suceveanu Arcadie 2009 Chişinău, str. Lăpuşnei 19;  
212. Suveică Raisa 2005 Chişinău, bd Renaşterii 23, ap. 27; 
213. Ţâcu Lia s. Rădenii Vechi, Ungheni;  0236 24574 
214. Tamazlâcaru Elena 2071, Chişinău, str. Alba Iulia 81,

ap. 75  
215. Tampei Dumitru 2068 Chişinău, bd Moscova 1/3, ap.

163;   
216. Tănase Constantin 2075 Chişinău, bd Mircea cel

Bătrân 3, ap. 12;   
217. Tarlapan Efim 1. Cluj-Napoca, str. Grigore Alexan-

drescu, nr. 37, Bl. F3, sc.4, apt.61, c.p. 400529, 2.
Chişinău, str. Ştefan Neaga, nr. 66.  
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218. Tăzlăuanu Valentina 2060 Chişinău, bd Dacia 47, ap. 46;
219. Toma Vasile Or. Chişinău, str. Alba-Iulia 184/2, ap. 31;  
220. Ţopa Efimia 2051 Chişinău, str. Paris 49, ap. 32;  
221. Ţopa Tudor 2005 Chişinău, str. Pirogov 25;  72 75 85 
222. Traianus (Traian Vasilcău) Chişinău, str. Valea Crucii

6, 209;  
223. Trifan Călina 2005 Chişinău, str. Romană 4/1, ap. 125; 
224. Tudor (Melnic), Ştefan 2042 Chişinău, str. Zelinski

10/2, ap. 12;  
225. Tudoreanu Ruxanda 2068 Chişinău, bd. Moscova 16,

ap. 177;   
226. Ţurcanu Andrei 2001 Chişinău, str. Ismail 86/1, ap. 34;
227. Ţurcanu Ianoş 2008 Chişinău, str. V.Lupu 59/2, ap. 41; 
228. Turea Larisa 2012 Chişinău, str. V.Alecsandri 18, ap. 4;   
229. Ungureanu Lidia 6800 Ialoveni, str. Chiliei 73;    230.
Ursachi Silvia Or. Chişinău, str. Florilor, 10;  e-mail: sil-
vius_libris@yahoo.com 
231. Urschi Gheorghe Chişinău, str. Sprâncenoaia 6/4, ap. 1;  
232. Vangheli Spiridon 2068 Chişinău, str. Miron Costin 
233. Vârţanu Mihail Chişinău, str. A.Loberg 2, ap. 125;
234. Vartic Andrei 2008 Chişinău, str. Gr. Alexandrescu

17/1, ap. 1;  
235. Vasilache Vasile 2012 Chişinău, str. Şciusev 79, ap. 2;  
236. Verdeş Larisa   
237. Verejanu Renata  str.Puşkin 24, 2012, Chisinau; e-mail:

renataver@yahoo.com 
238. Vicol Dragoş str. Gh.Asachi 68/1, ap. 13;    
239. Vieru Boris 2060 Chişinău, bd Dacia 12, ap. 30;    240.
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Vieru Ion 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/4, ap. 34;   
241. Vrabie Diana or. Bălţi, str. Puşkin 29   
242.Zaha (Dorogan) Valentin or. Chişinău, str. Mateevici

60, biroul 430;  
243. Zbârciog Vlad Chişinău, str. Cuza Vodă 45/2, ap. 11;
244. Zloteanu Mircea 2028 Chişinău, str. Dealul Schinoasei
1 „B”;  

SCRIITORI STABILIŢI CU TRAIUL PESTE HOTARELE REPUBLICII

BĂLTEANU Lorina - Franţa 
BICVAROV Mihail - Bulgaria 
BLĂNARU Gheorghe - România 
BRODSCHI Alexandr - Israel 
BRÂNZĂ-MIHĂILEANU Iulia - România 
CĂPĂŢÂNĂ Olga - România 
CĂPĂŢÂNĂ Vasile - România 
CELAC Silvia - Franţa 
CENUŞĂ Zinaida - România 
CIOCANU Aurel - SUA 
CIRKOV Vadim - SUA 
CIUDIN Victor - Rusia 
CHRISTI Aura - România 
GOCIU Simion - Cernăuţi 
HOSTIUC Ştefan - România 
LARI Leonida - România 
LEMSTER Moisei - Israel 
LOZOVANU Silvia - România 
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LUTIC Mircea - Cernăuţi 
MARIAN Dumitru - România 
MAXIMOV Oleg - Rusia 
MIRONOV Filip - SUA 
NEAGOE Vlad - România 
NEMCINOV Ghenadi - Rusia 
OLĂRESCU Vlad - SUA 
OPAIŢ Arcadie - Cernăuţi 
PLĂCINTĂ Vasile - România 
PREPELIŢĂ Mihai - România 
SAGAIDAC Rodica - România 
SOBIEŢCHI-MÂNĂSCURTĂ Călin - Canada 
SĂLCUŢAN Mihai - România
TARLAPAN Efim - România 
TĂRÂŢEANU Vasile - Cernăuţi 
URSU Anatol - România 
VACULOVSCHI Mihai - România 
ZEGREA Ilie T. - Cernăuţi 
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9. Lista cu primarii Chişinăului

Actualul primar — Dorin Chirtoacă

A absolvit Facultatea de
Drept a Universității din
Bucureşti şi Colegiul 
Juridic Franco-Român de
Studii Europene, Univer-
sitatea Paris I Panthéon -
Sorbonne, Diplomă de li-
cență în Drept European
(MAITRISE EN DROIT,
Mention DROIT EU-
OPEEN) ; 
În 1997 a absolvit Liceul
"C. Negruzzi", Iaşi; Di-
plomă de bacalaureat; În
1993 a absolvit Liceul
"Gheorghe Asachi", Chi-
şinău.

Din mai 2005 este
vicepreşedinte a Partidului

Liberal. 
Participă din partea Partidului Liberal la alegerile lo-

cale pentru funcția de primar general al mun. Chişinău. 
Candidează din partea Partidului Liberal la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007, obținând 24,37% din voturi (locul
2) şi a trecut în turul doi unde a concurat cu primarul 

Dorin Chirtoacă - primar general 
al municipiului Chişinău
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interimar Veaceslav Iordan (care obținuse doar cu 3% mai
mult). La finele acestor alegeri din 17 iunie 2007, în condiți-
ile coalizării majorităţii partidelor din opoziţie împotriva
candidatului comunist, Dorin Chirtoacă a fost ales primar
general al municipiului Chișinău cu 61.17% voturi

Primăria municipiului Chișinău (Duma orăşenească)
a fost fondată în 1817. Cel dintâi primar al Chişinăului a
fost căpitanul moldovean Anghel Nour, care s-a aflat pe
acest post până în 1821. Cel de-al doilea primar a fost Dim-
itrie Lovcinski. 
Urmează în ordine cronologică:
1831–1833: Stavru Dimu
1834–1836: Dimitrie Lovcinski
1837–1839: Pantelimon I. Sinadino
1840–1842: Pantelimon I. Sinadino
1843–1845: Dimitrie Lovcinski
1846–1848: Dimitrie Durdufi
1849–1854: Dimitrie Mincu
1855–1858: Anghel Nicolau
1858–1860: Dimitrie Mincu
1861–1866: Dimitrie Mincu
1867–1869: Adam Krijanovski
1870–1871: Pavel Gumalic
1871–1877: Clemente Şumanski
1877–1903: Carol Schmidt
1904–1905: Leopold Siținski
1905–1910: Pantelimon V. Sinadino
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1910–1917: I. Levinski
1917–1918: Alexander Schmidt (fiul lui Carol Schmidt)
1918–1919: Vladimir Hertza
1919–1920: Teodor Cojocaru
1920–1922: I. Levinski
1922–1923: Vasile Bârcă
1923: Gherman Pântea
1923–1924: Nicolae Bivol
1924–1925: Vasile Bârcă
1925–1926: Nicolae Bivol
1926–1927: Sebastian Teodorescu
1927–1928: Gherman Pântea
1928–1931: Ion Negrescu
1931–1932: Constantin Ionescu
1932: Gherman Pântea
1932–1933: Dimitrie Botgros
1933–1937: Ion Costin
1937–1938: Alexandru Sibirski (primar-girant)
1938: Constantin Dardan
1938–1940: Vladimir Cristi
1941: Anibal Dobjanski
1990–9 august 1994: Nicolae Costin
9 august 1994–18 aprilie 2005: Serafim Urechean
28 aprilie 2005–25 ianuarie 2007: Vasile Ursu
25 ianuarie–18 iunie 2007: Veaceslav Iordan
18 iunie 2007–prezent: Dorin Chirtoacă

Faptul că între anii 1942–1989 nu au fost aleşi primari
este cauzat de activitatea regimului comunist, în timpul căruia
oraşul era condus de organizații de partid, sindicale şi comso-
moliste.
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10. Glosar

ADEVĂR - ceea ce corespunde realităţii. Concordanţă între
cunoştinţele noastre şi realitatea obiectivă; oglindire fidelă
a realităţii în gândire; ceea ce corespunde realităţii, ceea ce
există sau s-a întâmplat în realitate.
ANTIROMÂNISMUL sau românofobia este o formă de
xenofobie, care se poate manifesta prin discriminări şi sen-
timente ostile faţă de românofoni, fie ca grup etnic-lingvis-
tic, fie ca cetăţeni ai României, indiferent de apartenenţa lor
etnică, în ţările unde trăiesc populaţii româneşti. Aceste
manifestări pot îmbrăca diferite forme, de la hărţuiri
ocazionale la persecuţia instituţionalizată şi violentă.
APARTHEIDUL (care în limba afrikaans înseamnă sepa-
rare) este un sistem social, politic şi economic, rasist impus
de guvernele minorităţii albe din Africa de Sud, 
de-a lungul secolului XX. Apartheidul prevedea segregarea
raselor (locuirea separată), iar majorităţii negre i se inter-
zicea, printre altele, dreptul la vot şi libera circulaţie. În sens
larg, apartheidul desemnează politica de separare a comu-
nităţilor etnice sau rasiale diferite. Practica apartheidului a
fost frecvent pusă în practică în istoria modernă. Termenul
însă se referă la cazul sud-african.
ARMATA ROŞIE a fost termenul folosit pentru forţele ar-
mate ale Uniunii Sovietice, între 1918 şi 1946. Denumirea
datează din perioada războiului civil rus, când această ar-
mată era combatanta "Armatei Albe". Întregul nume era Ar-
mata Roşie a Muncitorilor şi Țăranilor. Din 1946, armata
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sovietică a URSS primeşte oficial numele de armată sovi-
etică, totuşi în vorbirea informală continuă să fie denumită
adesea "Armata Roşie".
ATEU - Persoană care neagă existență lui Dumnezeu.
BAŞKÍR - Populaţie turcică din Republica Autonomă
Başkiria
BASARABEAN - Persoană care face parte din populaţia de
bază a Basarabiei sau este originară din Basarabia.
BASARABIA - (ucraineană Бесарабія, rusă Бессарабия,
bulgară Бесарабия, turcă Besarabya, germană Bessarabien)
este denumirea dată de Imperiul Rus, în 1812 teritoriului,
voievodatului Moldovei dintre Prut şi Nistru anexat prin
Tratatul de la Bucureşti, din 1812, odată cu raiaua Hotinu-
lui şi cu Basarabia istorică (în limba turcă Bugeac) cedate de
Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc, dintre
1806 - 1812.
BISERICA CATOLICĂ (din gr. καθολικός, în trad. "uni-
versal", derivat din κατα ολον, "pentru întreg") este soci-
etatea tuturor credincioșilor de pe pământ uniți prin credință
și sacramente sub conducerea Papei și a episcopilor uniți
cu el. Aceştia constituie cel mai numeros grup religios din
lume, cu numeroase ordine de călugări. Biserica Catolică
este formată dintr-un numar de biserici particulare, definite
pe criterii teritoriale şi rituale. În sfera de influenţă occi-
dentală, bisericile particulare sunt numite dioceze, iar în
sfera de influenţă orientală, eparhii. Toate aceste organiza-
ţii au în fruntea lor un episcop, considerat de credincioşi ca
fiind succesor spiritual direct al apostolilor. În fruntea
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colegiului episcopilor se află episcopul Romei, cunoscut sub
numele de Papă, care este văzut de credincioşii catolici ca
succesor direct al lui Petru, întâistătătorul colegiului apos-
tolilor lui Isus Christos.
BISERICA ORTODOXĂ este o comunitate de credinţă
creştină. Creştinii ortodocşi sunt organizaţi în biserici orto-
doxe naţionale autocefale (greacă, rusă, română, sârbă etc.),
aflate în comuniune liturgică (euharistică) unele cu altele.
Între bisericile ortodoxe naţionale, primatul onorific este
deţinut de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului. După
numărul de credincioşi, ortodocşii formează în lume a doua
comunitate creştină, după Biserica Catolică. Numele de
Ortodoxie vine din limba greacă, de la ορθο (ortho - drept,
corect) și δοξα (doxa - slăvire sau, într-un înţeles mai gen-
eral, opinie), traducându-se deci literal "dreaptă-slăvire",
cu înţelesul de "credinţă, opinie corectă". Este de menţionat
că şi unele din celelalte biserici creştine îşi consideră pro-
priile învăţături ca fiind drepte sau chiar singurele drepte.
BOLŞEVIC - Adept al bolşevismului. Membru al Partidu-
lui Comunist din Rusia.
BOLŞEVISM-Curent de gândire politică comunistă, apărut
în Rusia, la începutul sec. XX.
BREJNEV (19 decembrie 1906 - 10 noiembrie 1982) a fost
conducătorul efectiv al Uniunii Sovietice, din 1964 până în
1982, în calitate de Secretar General al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice, precum şi, între 1960 şi 1964 şi între
1977 și 1982, preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem
(şef al statului). Bucovina de Nord  este denumirea părşii
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de nord a provinciei istorice Bucovinei, care se află în
prezent pe teritoriul regiunii Cernăuţi din statului Ucraina.
Acest teritoriu cu o suprafaţă de 6.262 km² a fost ocupat, la
28 iunie 1940, de către URSS printr-un ultimatum adresat
României.
BURGHEZIA (din franceză Bourgeoisie) se referă la starea
a treia, după starea întâi (clerul) şi starea a doua (aris-
tocraţia) care exista din Evul Mediu feudal, trecând prin ab-
solutism şi care a devenit clasa dominantă în Europa odată
cu Revoluţia franceză.
Burghezia (din franceză Bourgeoisie) se referă la starea a
treia, după starea întâi (clerul) şi starea a doua (aristocraţia)
care exista din Evul Mediu feudal, trecând prin absolutism
şi care a devenit clasa dominantă în Europa odată cu Rev-
oluţia franceză.
CAUCAZUL este o regiune între Marea Neagră şi Marea
Caspică, incluzând Munții Caucaz şi câmpiile înconjură-
toare. Vârful cel mai înalt este Elbrus (5.642 m).
CAZAC - Membru al unei comunităţi militare autonome
care s-au aşezat pe teritoriile de margine ale statelor rus şi
polono-lituanian, unde, în schimbul unor privilegii, era
obligat să apere ţara împotriva invaziilor.
CETATEA ALBĂ este un oraş în raionul omonim din
regiunea istorică Bugeac, în Ucraina de astăzi (regiunea
Odesa).
CHIABUR - Ţăran bogat, care poseda pământ şi importante
mijloace de producţie.
CIUVEI - Obiect casnic, în special vas (de lemn); unealtă
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veche.
CNEAZ - Întemeietor și șef al unui stat. 2) Conducător al
unei provincii în vechea Rusie.conducător al unui cnezat.
COLHOZUL - era o formă de muncă în colectiv în agricul-
tura Uniunii Sovietice și care a existat alături de fermele de
stat (sovhozurile)  
COLONIZA - A popula o țară sau o regiune cucerită cu oa-
meni aduși de pe alte teritorii sau din alte țări.
COMINTERNUL (Kommunisticeskii Internațional) – (In-
ternaționala Communistă), cunoscută și ca Internaționala a
III-a, a fost o organizație internațională comunistă fondată
în 1919 de Lenin şi de Partidul Comunist Rus (bolşevic),
care avea ca scop lupta prin toate mijloacele posibile, in-
clusiv lupta armată, pentru răsturnarea burgheziei mondiale
şi pentru formarea unei republici sovietice internaționale,
ca un stadiu de tranziţie către abolirea definitivă a statului.
COMISAR - Ofițer de poliție, şef al unui comisariat de
poliţie.
COMUNISM -Doctrină socială, politică şi economică con-
stituită pe principiul abolirii proprietăţii private şi al instau-
rării proprietăţii colective.
CONSILIUL DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC
(CAER) a fost creat la iniţiativa URSS, în 1949, ca organi-
zaţie economică a statelor comuniste europene pentru a con-
stitui un echivalent al Comunităţii Economice Europene.
CAER-ul a fost răspunsul la Planul Marshall. El avea mis-
iunea de a stimula comertul dintre ţările din blocul estic. În
realitate, URSS nu a putut oferi ţărilor comuniste un ajutor
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comparabil cu cel acordat de SUA tărilor occidentale. Mem-
bre ale CAER erau: URSS, RDG, Bulgaria, Polonia, Ce-
hoslovacia, Ungaria şi România. Alte ţări comuniste
neeuropene (Mongolia, Cuba, Vietnam) au luat şi ele parte,
în ultimii ani, la unele sesiuni ale Consiliului. La activitatea
CAER nu au luat parte Republica Populară Chineză, Coreea
de Nord şi Albania. Secretariatul şi multe din Comisiile
CAER aveau sediul la Moscova.
CONSTITUŢIA este legea fundamentală a unui stat în care
sunt consemnate principiile de bază ale organizării lui, drep-
turile şi îndatoririle fundamentale ale cetățenilor.O consti-
tuţie e un sistem, frecvent codificat într-un document scris,
care indică regulile şi principiile care guvernează o organi-
zaţie. În cazul naţiunilor, acest termen se referă specific la
o constituţie naţională, care defineşte principiile politice
fundamentale a statului şi descrie puterile şi obligaţiile gu-
vernului respectiv.
CULAC - Ţăran înstărit care, în timpul conducerii comu-
niste, a fost deposedat de toate bunurile şi persecutat; chi-
abur. Denumirea de Propagandă îşi are originea în
Congregaţia pentru Răspândirea Credinţei (lat. Congrega-
tio de Propaganda Fide), înființată în 1622 de Biserica
Catolică, cu scopul de a coordona activităţile misionarilor în
America Centrală, America de Sud, Caraibe, Filipine,
Japonia, China şi India, fără însă a se limita la aceste ţări, şi
de a organiza o bibliotecă şi o şcoală pentru preoţii mision-
ari, toate acestea cu scopul de a restaura catolicismul în
ţările protestante şi ortodoxe, şi de a-l răspândi prin con-
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vertirea celor care practicau religii necreştine.
DESTALINIZÁ-a lua măsuri de înlăturare a cultului lui
Stalin. 
EMIGRAŢIA este actul sau fenomenul părăsirii ţării sau
regiunii natale de către un individ sau grup de indivizi, pen-
tru a se stabili în alta.
FEDERALIZARE - Acţiunea, faptul de a (se) federaliza;
introducerea sistemului de organizare federală într-un stat.
FOBIA poate fi definită ca fiind o teamă iratională, foarte
persistentă, dusă uneori la extreme şi totuşi inofensivă.
Aceasta poate fi stârnită atât de o anumită situaţie, cât şi de
anticiparea ei. 
FRONTUL POPULAR DIN MOLDOVA a fost o mişcare
politică din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească,
precum şi din noua Republica Moldova, independentă de
Uniunea Sovietică. Formal, Frontul Popular din Moldova a
existat între 1989 şi 1992. A fost succesorul Mişcării De-
mocratice din Republica Moldova; (1988 -1989) şi a fost
urmat de Frontul Popular Creştin Democrat (1992 - 1999),
şi, în cele din urmă, de Partidul Popular Creştin Democrat,
din 1999. Frontul Popular a fost bine organizat la nivel
naţional, cu sprijin mai puternic în capitală şi în zonele din
ţară cele mai intens populate de etnicii români. Deşi orga-
nizaţia a ajuns la putere, cu toate acestea, disputele interne
au condus la o scădere bruscă a sprijinului popular, şi s-a
fragmentat în mai multe facţiuni concurente la începutul an-
ului 1993.
GINGHIS HAN (Temüügin, Тэмүүжин: „Întemeietorul“)
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a fost unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile:
a cucerit o mare parte din Asia, punând temeliile Imperiu-
lui Mongol, personalitatea lui fiind asemănătoare cu aceea
a lui Alexandru cel Mare.
GORBACIOV MIHAIL născut pe 2 martie 1931, a fost
conducătorul Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991.
Încercările sale de reformă au dus la încheierea războiului
rece, la încetarea monopolului politic al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice şi la prăbuşirea Uniunii Sovie-tice. A
primit Premiul Nobel pentru Pace, în 1990.
IMPERIALISMUL este o politică de extindere a controlu-
lui autorităţii asupra unor entităţi străine, având ca scop lăr-
girea sau menţinerea unor imperii, atât prin cuceriri
teritoriale cât şi prin metode indirecte precum controlul
politic sau economic al altor ţări. Termenul este folosit pen-
tru a descrie şi politica unei ţări de menținere a controlului
asupra unor colonii, indiferent dacă acea ţără se autode-
fineşte sau nu drept imperiu.
ISMAIL este un oraş de subordonare regională în regiunea
Odesa (din sud-vestul Ucrainei).
ISTORIOGRAFIA este: Ştiinţa auxiliară a istoriei care se
ocupă cu studiul evoluţiei concepţiilor şi cu studiul 
operelor istorice; totalitatea cercetărilor istorice privitoare
la un anumit aspect, totalitatea scrierilor periodice dintr-o
anumită perioadă sau dintr-o anumită ţară;
Ştiinţa auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul evoluţiei
concepţiilor şi cu studiul operelor istorice;
IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV (n. 2 iunie (stil
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vechi)/15 iunie (stil nou)1914 — d. 9 februarie 1984) a fost
un politician sovietic, şef al KGB, secretar general al PCUS,
din 12 noiembrie 1982, până la moarte, timp de doar şais-
prezece luni.
KGB ("КГБ") este abrevierea în limba materna rusă a
Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
KREMLINUL DIN MOSCOVA (rusă: Московский
Кремль) este cel mai cunoscut kremlin (citadelă rusească).
Este un complex fortificat (vezi Turnurile Kremlinului) care
include palatele Kremlinului şi catedralele Kremlinului care
domină Piaţa Roşie din Moscova. Complexul serveşte ca
reşedinţă oficială şi ca principal loc de muncă al Preşedin-
telui Federaţiei Ruse.
LAGĂR - Loc de staționare a trupelor în corturi sau în
barăci; tabără, campament. 2. Loc în care sunt ţinuţi închişi
şi sub supraveghere prizonierii de război sau, în regimurile to-
talitare, persoanele considerate ostile regimului.
LENIN - numele de familie originar: Ulianov , (n. 22 aprilie
(10 aprilie s.v.) 1870 – d. 21 ianuarie 1924) a fost un rev-
oluționar rus care a condus partidul bolșevic, primul pre-
mier al Uniunii Sovietice și fondatorul ideologiei cunoscute
sub numele de leninism.
LIMBA MATERNĂ este prima limbă învătată de un indi-
vid, de obicei fiind copil în general vorbită în familie.
Aceasta poate fi diferită de limba oficială a tării în care fa-
milia trăieste. Ziua de 21 februarie 1999, a fost proclamată
de către UNESCO Ziua Internatională a Limbii Materne
LIMBA MOLDOVENEASCĂ este, conform articolului 13
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al Constitutiei Republicii Moldova, denumirea oficială în
acest stat a limbii române.
MAREA EPURARE este numele dat campaniilor de repre-
siune din Uniunea Sovietică de la sfârşitul celui de-al pa-
trulea deceniu ai secolului trecut, care a inclus şi epurarea
partidului comunist. Termenul de represiune a fost în mod
oficial folosit pentru a indica urmărirea oamenilor re-
cunoscuţi drept duşmani ai poporului şi contrare-
voluţionari. Epurarea a fost motivată de dorinţa conducerii
partidului de a elimina elementele disidente şi a fost dese-
ori considerată ca tactică a lui Stalin pentru consolidarea
propriei puteri. Campanii suplimentare de represiune au fost
purtate împotriva grupurilor sociale care se opuneau statu-
lui sovietic şi politicii Partidului Comunist. De asemena, un
număr de epurări au fost explicate în mod oficial ca elim-
inare a posibilităţilor de sabotaj şi spionaj, având în vedere
un aşteptat război cu Germania. Cea mai mare atenţie pub-
lică a fost concentrată pe epurarea conducerii partidului
înşuşi, ca şi a aparatului birocratic guvernamental şi a con-
ducerii armatei, cea mai mare parte a acestora fiind formată
din comunişti. Dar campaniile au afectat multe alte cate-
gorii ale societăţii: elemente considerate antisovietice din
rândul intelectualităţii, a celor mai înstăriţi ţărani – chiaburii
(kulacii), dar şi din industrie şi transporturi. O serie de op-
erații ale NKVD-ului (poliţia secretă sovietică) a afectat un
număr de minorităţi naţionale, consi-derate coloana a cincea
a duşmanilor Uniunii Sovietice. Conform discursului lui
Hruşciov, din 1956, despre cultul personalităţii şi con-
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secințele sale ca şi descoperirilor mai noi, multe acuzaţii,
inclusiv cele prezentate în Procesele spectacol de la
Moscova, au fost bazate pe mărturisiri forţate şi interpretări
foarte largi ale articolului 58 al Codului Penal, care trata in-
fracţiunile de contrarevoluţie. Deliberările legale cuvenite
erau înlocuite de către Troika NKVD cu proceduri sumare.
Sute de mii de persoane au fost executate de plutoane de ex-
ecuţie, iar alte milioane au fost condamnate la domiciliu
forţat sau au fost trimise în lagăre de muncă. Culmea cam-
paniilor a apărut cât timp NKVD-ul a fost condus de Niko-
lai Ejov, din septembrie 1936 până în august 1938. Aceată
perioadă este denumită uneori şi ca Ejovshchina ("Era
Ejov"). Oricum, campaniile erau duse la îndeplinire con-
form liniei generale trasate, şi deseori condusă prin ordine
directe, de către biroul politic al partidului condus de Stalin.
În particular, în 1937, biroul politic (Politburo) a dat un
ordin de aplicare a "mijloacelor de corecţie psihică". Până
la sfârşitul epurărilor, Ejov a fost eliberat din funcţie, mai
apoi arestat sub acuzaţia de spionaj (dovedită a fi falsă) şi
trădare, judecat, găsit vinovat şi executat prin împuşcare.
MARR şi-a câştigat o reputaţie fabuloasă de geniu rebel cu
teoria sa monogenetică a limbii (teoria iafetică), postulând
originea comună a limbilor caucaziene, semitice-hamitice
şi bască. În 1924, el merge şi mai departe, afirmând că toate
limbile vorbite sunt descendentele unei singure proto-limbi,
care ar fi fost constituită din patru exclamaţii răspândite: sal,
ber, yon, rosh. Deşi limbile trec prin anumite stadii de dez-
voltare, paleontologia lingvistică ar face posibilă re-
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cunoaşterea exclamațiilor primordiale în oricare dintre lim-
bile vorbite la un moment dat.
Marr s-a născut în Kutaisi, Georgia, în familia mixtă
scoţiano - georgiană a unui grădinar de peste 80 de ani,
James Marr. Părinţii lui Marr vorbeau limbi diferite, nici
unul dintre ei necunoscând limba rusă. După ce a absolvit
Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, a predat aici din
1891, ajungând decan al Facultăţii de Orientalistică, în 1911,
şi membru al Academiei Ruse de Ştiințe, în 1912. În această
perioadă a participat la săpăturile arheologice de la capitala
antică a Armeniei, Ani şi a introdus în circuitul ştiinţific şi
public numeroase monumente ale literaturii vechii
armeneşti şi georgiene. Teoria sa a fost foarte bine primită
de oficialii sovietici, Marr fiind numit director al Bibliotecii
Naţionale a Rusiei, între 1926,-,1930, şi al Institutului
Iafetic al Academiei de Ştiinţe, din 1921 până la moartea
sa. A fost ales vicepreşedinte al Academiei Sovietice de Şti-
inţe, în 1930. Teoria sa a fost foarte bine primită de oficialii
sovietici, Marr fiind numit director al Bibliotecii Naţionale
a Rusiei, între 1926,-,1930, şi al Institutului Iafetic al Acad-
emiei de Ştiinţe, din 1921 până la moartea sa. A fost ales vi-
cepreşedinte al Academiei Sovietice de Ştiințe în 1930.
Pentru a câştiga sprijin pentru teoria sa speculativă, Marr a
îmbrăcat-o într-o haină marxistă. El a emis ipoteza că lim-
bile moderne au tendinţa să se unească într-o singură limbă
a societăţii comuniste. Această teorie a fost baza unei cam-
panii de masă în deceniul al patrulea al secolului trecut pen-
tru introducerea alfabetului latin în Uniunea Sovietică
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pentru etniile mici, așa cum era cazul moldovenilor din
RSSA Moldovenească.
MARXISM - LENINISM este un termen care îsi are
originea în Uniunea Sovietică de pe vremea lui Stalin, care
descrie ideologia oficială a regimului, cunoscută până atunci
drept marxism.
MATERIALISM - Concepţie filozofică potrivit căreia ma-
teria este factorul prim, iar conştiinţa factorul derivat.
MOSCOVA (rusă Москва� / Moskva[2]) este capitala
Rusiei, un oraş cu 11,2 milioane locuitori, aflat pe râul
Moscova şi cu o suprafață de 878,7 km².
MUNICIPIUL CHIŞINĂU este centrul administrativ, teri-
torial, economic, stiintific şi cultural al Republicii Moldova,
situat la 47°2′N 28°50′V / . Este aşezat la o margine a pan-
tei de sud-est a Podişului Central al Moldovei, în zona de
silvostepă. De asemenea, este străbătut de râul Bâc (afluent
de dreapta al Nistrului), cu afluenţii Durleşti şi Bulbocica.
Este unul dintre cele mai mari oraşe din Europa Centrală şi
de Sud.
NICOLAE CEAUŞESCU (n. 26 ianuarie 1918, Scorniceşti
- d. 25 decembrie 1989, Târgovişte) a fost un politician co-
munist român, membru al Partidului Comunist din România
din ilegalitate, din anul 1932, conducătorul Republicii So-
cialiste România, din 1965 şi până la căderea sa, şi a
regimului comunist în România, survenită în 22 decembrie
1989.
NICOLAI IAKOVLEVICI MARR (rusă Никола�й Я�ковле-
вич Марр) 25 decembrie stil vechi/6 ianuarie stil nou 1864
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Kutaisi – 20 decembrie 1934 Leningrad) a fost un contro-
versat om de ştiinţă sovietic a cărui teorie monogenetică a
limbii (teoria iafetică) a constituit ideologia aprobată oficial
a lingviştilor sovietici, până în 1950, când Stalin însuşi a
desființat-o ca fiind neştiințifică.
NISTRU izvorăşte în Ucraina, în apropiere de graniţa cu
Polonia şi se varsă în Marea Neagră. Pe o scurtă porţiune,
marchează graniţa între Republica Moldova şi Ucraina, apoi
malul estic devine regiunea Transnistria din cadrul Repub-
licii Moldova, apoi devine graniţă din nou şi se varsă în
Marea Neagră prin Limanul Nistrului.
NKVD (în limba rusă: НКВД, Народный комиссариат
внутренних дел; Comisariatul Poporului pentru Afaceri In-
terne), a fost un minister care se ocupa de rezolvarea 
unui număr mare de afaceri de stat ale Uniunii 
Sovietice. Este mai bine cunoscut pentru Direcţia 
Principală a Securităţii Statului (GUGB), care era urmaşa
OGPU şi al CEKA ca poliţie secretă a Uniunii Sovietice.
GUGB a fost folosit de Stalin în timpul purificărilor etnice
şi deportărilor şi a fost responsabilă de uciderea fără jude-
cată a numeroşi civili şi de alte crime de război. Mulţi is-
torici consideră NKDV-ul o organizaţie criminală, în
principal datorită ofiţerilor şi anchetatorilor GUGB, ca şi da-
torită activităţilor trupelor proprii şi a patronării lagărelor de
muncă – Gulaguri.
ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (abreviat: ONU)
este cea mai importantă organizaţie internaţională din lume.
Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi
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192 de state membre. ONU are misiunea de a asigura pacea
mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea inter-
naţională şi respectarea dreptului internaţional. Sediul central
al organizaţiei este situat la New York.
ORGANIZAŢIA TRATATULUI ATLANTICULUI DE
NORD (abreviat NATO în engleză şi OTAN în franceză)
este o alianţă politico-militară stabilită, în 1949, prin
Tratatul Atlanticului de Nord semnat în Washington, la 4
aprilie 1949. Actualmente cuprinde 19 state din Europa şi
America de Nord., Alianţa s-a format din state indepen-
dente, interesate în menţinerea pacii şi apărarea propriei in-
dependenţe prin solidaritate politică şi printr-o forţă 
militară defensivă corespunzătoare, capabilă să descurajeze
şi, dacă ar fi necesar, să raspundă tuturor formelor proba-
bile de agresiune îndreptată împotriva ei sau a statelor mem-
bre. Iniţial, aceste state au fost: Belgia, Canada, Danemarca,
Franţa, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norve-
gia, Portugalia, Olanda şi SUA. La 18 februarie 1952, au
aderat la tratat Grecia si Turcia, iar la 6 mai 1955, RFG a de-
venit membra NATO.
PACTUL RIBBENTROP-MOLOTOV, cunoscut şi ca
Pactul Stalin-Hitler, a fost un tratat de neagresiune încheiat
între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, semnat la
Moscova, la 23 august 1939, de ministrul de 
externe sovietic Viaceslav Molotov şi ministrul de externe
german Joachim von Ribbentrop, în prezenţa lui Stalin.
PANSLAVISM - Curent politic apărut în sec. XIX, care ur-
mărea unirea într-un singur stat a tuturor popoarelor slave.
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PARTIDUL COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE (în
rusă: Коммунисти�ческая Па�ртия Сове�тского Сою�за =
КПСС) a fost numele folosit de succesorii facţiunii bolşe-
vice a Partidului Social Democrat al Muncitorilor din Rusia,
din 1952 până în 1991.
PERESTROIKA (însemnând "restructurare") a fost ele-
mentul central al politicii adoptate de Mihail Gorbaciov în
vederea reformării economiei şi societății sovietice.
PRINCIPATELE ROMÂNE sunt voievodatele cu populatie
majoritar românofonă constituite în Evul Mediu pe teritoriul
carpato - dunărean, numite în limbajul popular Ţările
Române: Transilvania, Moldova, Ţara Românească şi Do-
brogea.
PROLETAR - Cetăţean sărac din Roma antică, ale cărui
bunuri nu depăşeau o limită foarte scăzută (prevăzută de
lege)
PRUTUL este un râu lung de 953 km, ce izvorăşte în
apropiere de muntele Hoverla din Carpaţii Păduroşi din
Ucraina, de unde curge spre est, mare parte din curs fiind
apoi pe direcția sud-est. Se varsă în Dunăre lângă Reni, la
est de oraşul Galaţi. Formează granița între România şi Re-
publica Moldova.
RADA SUPREMĂ A UCRAINEI (în ucraineană Верховна
Рада України, transliterat Verhovna Rada Ukrainî) este nu-
mele Parlamentului unicameral al Ucrainei
RASS MOLDOVENEASCĂ (Republica Autonomă Sovi-
etică Socialistă Moldovenească, RASSM) a fost o entitate
teritorială "autonomă" creată de autorităţile sovietice în
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componenta Ucrainei, la 12 octombrie 1924. Cuprindea
raioanele transnistrene de astăzi ale Republicii Moldova,
plus raioanele Balta, Bârzula, Ocnele Roşii, Kodîma, Ko-
tovsk, Crutîi, Pesceana şi Ananiev din actuala regiune Odesa
din Ucraina. Crearea acestei entităţi moldoveneşti a fost in-
iţiată de Grigore Kotovski, dar în scurtă vreme a devenit un
motiv de dispută cu Comisarul Poporului pentru Afaceri Ex-
terne Gheorghi Cicerin, care considera înfiinţarea acestei
regiuni administrative ca prematură.
REPUBLICA MOLDOVENEASCĂ NISTREANĂ (rusă:
Приднестровская Молдавская Республика, ucraineană:
Придністровська Молдавська Республіка) este numele
dat de forțele separatiste entităţii politice autoproclamate
din Transnistria. Republica Moldova a pierdut controlul
acestei zone în urma intervenţiei armatei ruse în conflictul
din Transnistria.
REVOLUŢIA RUSĂ din 1917 a fost o mişcare politică şi
socială, în Rusia, pe parcursul anului 1917, care a dus ulte-
rior la constituirea Uniunii Sovietice. Aceasta a durat până
la colapsul din 1991.
RUSIA sau Federaţia Rusă este o ţară care se întinde pe un
teritoriu vast în Europa și Asia.
SFATUL ŢĂRII a fost Parlamentul guberniei Basarabia, iar,
după proclamarea Republicii Democratice Moldovenesti, a
fost organul legislativ al noii republici, care avea să
proclame Unirea cu Regatul României, în 1918.
Situată la est de o linie imaginară ce ar uni Marea Baltică cu
Marea Neagră, Europa de Est reprezintă cea mai întinsă sub-
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diviziune a continentului. Limita de est a Europei este
trasată de Munţii Ural, dar această limită se referă la conti-
nentul nostru ca unitate naturală, fizico-geografică deoarece
din punct de vedere politic Rusia continuă la est până la
Oceanul Pacific.
SLAVOFIL - Care are simpatie deosebită pentru popoarele
slave, pentru cultura şi civilizația lor; care este partizan al
apropierii culturale şi politice de popoarele şi statele slave.
SLAVONA - Limba literară scrisă a slavilor de sud şi de est
din sec. XI-XVII, dezvoltată din slava veche şi folosită în
unele ţări ca limbă de cult și de cancelarie; limba slavă bis-
ericească.
SLAV - Persoană care face parte din populația de bază a
Rusiei, Ucrainei, Bielorusiei, Poloniei, Bulgariei, Cehiei,
Slovaciei, Serbiei etc. sau care este originară de acolo;
slavon
SOROCA este un oras în nord - estul Republicii Moldova,
situat pe malul drept al râului Nistru, la 160 km. de capitala
Moldovei - Chisinău, în partea de nord-est a Repu-blicii
Moldova, la frontieră cu Ucraina. Oraşul are 37,2 mii
locuitori. Este centrul administrativ al raionului cu acelaşi
nume. La Soroca funcţionează un muzeu de istorie şi etno-
grafie care include şi Cetatea Sorocii, construită de Ştefan
cel Mare, în 1489.
SOVHOZURI - În fosta U.R.S.S.. Gospodărie agricolă de
stat
SOVIETIC - Persoană care făcea parte din populaţia de bază
a Uniunii Sovietice, sau era originară de acolo.
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STALIN - din tată georgian şi mamă osetină, a fost un rev-
oluţionar bolşevic şi conducător politic sovietic.
STALINISM - nume dat teoriilor şi metodelor de lucru ale
lui Stalin şi ale adepţilor lui. Ştiinţă auxiliară a istoriei care
se ocupă cu studiul evoluţiei concepţiilor şi cu studiul op-
erelor istorice;
ŢAR - Conducător absolut al ţării; monarh; suveran; îm-
părat; rigă; rege.
TĂTAR - Persoană care face parte din populaţia de bază a
Republicii Tătare sau din grupurile etnice (înrudite ca limbă
cu această populaţie) stabilite în cursul istoriei în diferite
regiuni din Asia şi Europa.
TIRASPOLUL este un oraş cu cca 158.000 de locuitori, al
doilea ca mărime din Republica Moldova. Este capitala şi
centrul administrativ al regiunii separatiste Transnistria.
Oraşul Tiraspol se află pe malul stâng al Nistrului.
TRANSNISTRIA (rusă: Pridnestrovie, numită oficial
Unităţile Administrativ - Teritoriale din Stânga Nistrului)
este o regiune geografică din Republica Moldova situată în
estul (malul stâng) al râului Nistru.
TURCOMANI - un popor asiatic de origine turcică.
UCRAINA este o ţară în Europa Orientală. Are frontieră cu
Rusia - în nord - est, Belarus - în nord, Polonia, Slovacia şi
Ungaria - în vest, România şi Republica Moldova - la sud-
vest, Marea Neagră şi Marea Azov - la sud. Capitala
Ucrainei este oraşul Kiev. Teritoriul şi-a primit acest nume
fiindcă, în momentul invaziei tătăreşti din secolul al XIII-
lea, se afla în zona de frontieră a Rusiei medievale.
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UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
(URSS cunoscută şi ca Uniunea Sovietică a fost un stat
întins pe o mare parte din Nordul Eurasiei, şi care a existat,
din 1922 până în 1991. Formarea sa a fost punctul culminant
al Revoluţiei ruse din 1917, cea care l-a îndepărtat pe ţarul
Nicolae al II-lea. URSS era constituită din mai multe Re-
publici Sovietice Socialiste (RSS - uri).
VALAHII (sau vlahii) era numele dat de către alte popoare,
populaţiilor romanizate din Europa Centrală şi Răsăriteană,
în stânga şi în dreapta Dunării: românii, aromânii,
meglenoromânii şi istroromânii. După crearea statului mod-
ern român acest termen este folosit preponderent pentru a-i
desemna pe aromâni, meglenoromâni şi istroromâni.
VOIEVOD -Domn, principe; titlu oficial al domnilor din
Muntenia şi Moldova.
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