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• Prietenilor, colegilor, discipolilor mei, cu drag •

INTRODUCERE

În toamna anului 2019, Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din 
Bălți mi-a conferit înaltul titlu de Doctor Honoris Causa. Acordarea acestui 
titlu este o onoare pentru mine. Mulțumesc foarte mult conducerii Universi-
tății de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru decizia luată. M-am gândit că ar fi 
bine să prezint comunității universitare bălțene un raport privind activitatea 
zilnică a unui profesor universitar, care muncește în Republica Moldova din 
1980, raport în care să identific succint atât problemele specifice procesului 
de învățământ superior, cât și preocupările de cercetare științifică a trecutului 
românilor, precum și al altor popoare (istoria universală). 

În prima parte a lucrării de față am prezentat activitatea didactică, 
desfășurată în cadrul Universității de Stat din Moldova, am expus preocu-
pările științifice și rezultatele obținute în perioada 2014-2020. Între altele, 
în perioada 2015-2018, alături de specialiștii Universității de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți, am realizat cu succes Programul de Stat Recuperarea și 
valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 
RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953, direcția stra-
tegică 18.06 Patrimoniu național și dezvoltare a societății, cercetările în ra-
ioanele din nordul Republicii Moldova fiind înfăptuite de un grup de speci-
aliști, condus de conf. univ. dr. Lidia Pădureac, director de proiect.

Conlucrarea istoricilor de la Chișinău, inclusiv a subsemnatului cu 
colegii de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” este de lungă durată. L-am 
cunoscut și l-am apreciat înalt pe regretatul conf. univ. dr. Nicolae Cazacu, 
un foarte bun specialist și cercetător asiduu, om de o cumsecădenie exem-
plară. Întreținem relații colegiale cu distinsul profesor Teo-Teodor Marșal-
covschi, dovadă fiind și recenzia publicată în Literatura și Arta, reacție la 
volumul I Românii în Gulag1.

1 Maria Vleju, Teo-Teodor Marşalcovschi, Expansionism şi deportări criminale (rec. la 
volumul Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente, vol. I, Chișinău, 2014), în 
Literatura şi Arta, 2015, 26 februarie



A FI PROFESOR DE ISTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Anatol Petrencu

6

În cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” am participat la diverse 
evenimente, inclusiv la lansarea monografiei semnate de profesorul Gheor-
ghe Baciu, referitoare la istoria orașului Bălți sau a cărții Stalin mi-a furat 
copilăria, semnată de regretatul Boris Vasiliev. 

Un aspect important al muncii unui istoric îl prezintă popularizarea 
cunoștințelor despre trecut. Activitatea este cu atât mai importantă cu cât 
suntem martorii unei confruntări politico-ideologice, în care temele de is-
toria, mai ales a celei contemporane, sunt omniprezente. 

În această parte a volumului am publicat materiale (recomandările) 
referitoare la participarea subsemnatului la concursul, anunțat de Acade-
mia de Științe a Moldovei, pentru titlul de membru corespondent al AȘM.

În partea a II-a am prezentat activitatea științifică, soldată cu publi-
carea monografiilor, articolelor științifice, tipărite în monografii colective, 
culegeri de studii, reviste de specialitate și de cultură, precum și prefețe, 
cuvinte-înainte, recenzii etc. Am expus, de asemenea tematica comunicări-
lor, relatate în cadrul diverselor conferințe internaționale, naționale cu par-
ticipare internațională, naționale, inter-universitare. Tot aici am prezentat 
munca de cultivare a deprinderilor de cercetare studenților și masteranzilor 
de la istorie, dar și problemele pregătirii doctorilor în istorie (în cadrul Șco-
lii doctorale).

Partea a treia a prezentei lucrări cuprinde titlurile materialelor expuse 
în presa periodică, la posturile TV și radio, precum și pe diverse resurse 
electronice. 

Din anii studenției am învățat un adevăr: un istoric este obligat să vi-
ziteze locurile despre care scrie în lucrările sale (cercetarea la fața locului se 
numește de visu). Astfel, am folosit întotdeauna orice posibilitate de a vizita 
orașe, monumentele din aceste urbe, muzee, case memoriale, locuri pe care 
s-au desfășurat diverse evenimente (bătălii, asasinate în masă, dacă e să ne 
referim la perioada totalitară etc.) Am expus și aceste activități necesare 
cunoașterii cât mai complete a realităților trecutului.

Am finalizat expunerea cu prezentarea distincțiilor, diplomelor, pre-
miilor, obținute în perioada nominalizată.

În Considerații finale am generalizat starea de lucruri ale științei isto-
rice din Republica Moldova, raporturile stat-cercetare.

În Anexe am înserat o recenzie la cartea regretatului academician rus 
Jores Alfiorov despre starea științei în Federația Rusă, despre aporturile din-
tre Stat și Știință. În Republica Moldova lucrurile se prezintă și mai prost. 
Asta pentru că la noi dezvoltarea științei depinde de bunul plac al unor 
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elemente, vremelnic aflate la conducere. Astfel, am retipărit două materiale 
cu tentă publicistică ca exemplu a celor menționate mai sus (vezi Anexa 2 și 
3). În Anexa 2 am citat din declarația istoricilor francezi, referitoare la rolul 
și locul istoriei în raport cu actualitatea.

În privința activității subsemnatului în anii anteriori cititorii (persoa-
nele interesate) le pot găsi în două volume publicate în 20052 și 20143.

2 Anatol Petrencu, Un sfert de secol în slujba adevărului, Chișinău, Cartdidact, 2005, 
124 p.

3 Idem, Un scurt popas necesat drumului, Chișinău, S.n., 2014, 328 p.
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Partea I. 
UN SLUJITOR AL MUZEI CLIO 
ÎN APĂRAREA ADEVĂRULUI 

DESPRE TRECUT

MOTTO: 
Unul din cele mai bune sfaturi care mi s-au dat: 

”Nu accepta critica de la oamenii de la care nu ai cere niciodată sfatul”.
Morgan Freeman, actor, SUA

1. Activitatea didactică

În cadrul Facultății de Istorie a USM am predat/predau cursul nor-
mativ de Istorie contemporană a țărilor din Europa de vest și America (1939 
– prezent). În momentul de față cursul se numește Stat, societate și menta-
lități în epoca contemporană, și este expus în cadrul modulului cu același 
titlu, predat împreună cu conf. univ. dr. Liliana Rotaru.

După decesul prof. univ., dr. hab. Valeriu Cozma (2012) am 
preluat cursul Probleme de istorie contemporană care include câteva teme 
fundamentale ale istoriei popoarelor din estul Europei, inclusiv Rusia-
URSS-Federația Rusă (1917 - prezent). Problemele sunt expuse, de 
asemenea, în cadrul modulului cu aceiași denumire împreună cu conf. 
univ. dr. L. Rotaru. Ambele cursuri sunt predate studenților anului II 
staționar și anului III secția f.r. 

În cadrul Facultății de Istorie și Filosofie am predat cursul special Te-
oria și practica bolșevismului, la anul III de studii, dar care a fost exclus din 
program la inițiativa prof. univ., dr. hab. Ion Eremia.

Am ore și la masterat, unde predau disciplina Tradiții istorice. Relații 
internaționale. Secolul al XX-lea – primele decenii ale sec al XXI-lea. Disci-
plina are drept scop de bază aprofundarea cunoștințelor și capacităților de 
cercetare științifică în probleme deosebit de actuale, cum sunt cele legate de 
regimurile totalitare și societățile democratice, și – în continuare – subiecte 
de relații internaționale în perioada postbelică. În cadrul Cursului o atenție 
deosebită se atrage studiului comparativ între regimurile totalitare, numite 
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„de stânga” și celor numite „de dreapta”. În cadrul subiectelor de relații in-
ternaționale, o importanță sporită se acordă momentelor de criză, apărute 
în anii Războiului rece și depășirii lor. Cursul analizează și relațiile în lume, 
stabilite (și care sunt în curs de evoluare) după depășirea lumii bipolare 
(„Est-Vest”).

Unul din scopurile de bază al Cursului dat îl constituie familiarizarea 
masteranzilor cu problemele discutabile pe aceste teme, în special, a celei 
mai complicate probleme: originile regimurilor totalitare, practicile aplica-
te, finalitățile și reminiscențele totalitarismului în societățile de astăzi. De 
asemenea, este atrasă atenția asupra originilor Războiului rece, celor mai 
critice momente din cadrul acestuia și metodele, prin care aceste crize au 
fost depășite sau rămân a fi „înghețate”.

Disciplina Tradiții istorice. Relații internaționale. Secolul al XX-lea – 
primele decenii ale sec al XXI-lea are un loc important în pregătirea spe-
cialiștilor, deoarece aprofundează mult cu subiecte concrete materiile deja 
studiate și oferă noi posibilități de cercetare, analiză, sinteză a documente-
lor și de aplicare a cunoștințelor obținute. Rolul acestei discipline de studiu 
constă în perfecționarea deprinderilor de cercetare a istoriei contemporane 
universale. La dispoziția masteranzilor sunt puse rezultatele celor mai re-
cente investigații, obținute de specialiștii în domeniu din diferite țări – Ro-
mânia, Republica Moldova, Germania, Franța, Rusia, Ucraina etc.

Studierea disciplinei este realizată prin audierea de către masteran-
zii a prelegerilor, prin cercetarea independentă a unor teme, prezentate în 
cadrul seminarelor, prin redactarea unor referate, prin muncă individuală 
cu izvoarele istorice și cu bibliografia recomandată și – la solicitare, – prin 
susținerea tezelor de masterat.

În cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, la masterat, 
predau cursul Patrimoniu și memorie culturală. Cursul special propus se re-
feră la Patrimoniul popoarelor Europei, în special – celei de Est. El se axează 
pe studiul Memoriei culturii poporului nostru.

Sunt examinate noțiunile de bază, referitoare la Memorie, comemo-
rări, memoriale, muzee, monumente etc., accentul fiind pus pe file tragice 
din Istoria basarabenilor: Războiul al Doilea Mondial, deportările în masă, 
foametea provocată de conducerea URSS etc. și înveșnicirea memoriei aces-
tor evenimente în R. Moldova, Rusia, Ucraina, România, Polonia, Bulgaria 
etc. În cadrul prezentării Cursului special masteranzii însușesc noțiunile de 
bază privind Memoria Culturii, iar în cadrul lucrului individual sunt ini-
țiați în modul de a căpăta și a prelucra științific amintirile oamenilor ce au 
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avut biografii deosebite. Sau – o altă perspectivă: examinarea și expunerea 
științifică a unor monumente sau muzee, dedicate deportaților, celor care 
au suferit de pe urma Foametei etc. La încheierea Cursului special maste-
ranzii capătă deprinderi de realizare a unor proiecte individuale, referitoare 
la aprecierea și valorificarea Patrimoniului (monumente, muzee, complexe 
memoriale, cimitire etc.).

La prima oră, după expunerea programelor cursurilor, studenții/mas-
teranzii sunt rugați să răspundă în scris la mai multe întrebări, inclusiv – la 
ce ar prefera să afle/să poată face la cursul respectiv (Evaluarea inițială). 
După realizarea cursurilor și a evaluării finale (examen), studenții și mas-
teranzii sunt rugați să completeze un chestionar în care expun opiniile lor, 
referitoare la cursurile predate: au fost oare și în ce măsură satisfăcute aștep-
tările lor și să dea o apreciere predării cursurilor respective. 

Astfel, la încheierea cursurilor, pe data de 25 februarie 2019, am or-
ganizat evaluarea cursului Teoria și practica bolșevismului, studenți, anul 
III, Facultatea de Istorie și Filosofie. Am repartizat 19 anchete. Iată rezulta-
tele: la întrebarea „Considerați că acest Curs v-a fost de folos în pregătirea 
Dvs. profesională?” Au răspuns „Da” 19 studenți (100 %). La întrebarea: 
„Considerați că Bibliografia Cursului este suficientă?” au răspuns „Da” 16 
studenți (84 %), „Nu” – 2 studenți (11 %) și 1 student a scris 50/50 (5 %) La 
întrebarea: „Considerați că ar fi binevenită publicarea prelegerilor, tematicii 
seminarelor, bibliografiei ca suport de curs pentru studenți?” au răspuns 
„Da” 18 studenți (95 %), un student (5 %) a considerat că nu e nevoie de 
publicat cursul de prelegeri. La rugămintea de a da o notă generală Cursului 
(prezentarea prelegerilor, organizarea seminarelor etc.), notând cu puncta-
jul de la 4 la 10, rezultatele sunt: 10 – 7 studenți (37 %); 9 – 10 studenți (53 
%), 8,5 – un student/ă (5 %) și 8 – un student/ă (5 %). Aprecierea medie, 
dată de către studenți acestui Curs, este de 9, 28.

Pe data de 20 aprilie 2019 am realizat un sondaj în grupul de mas-
teranzi, anul I, Facultatea de Istorie și Filozofie, USM, unde am prezentat 
cursul Tradiții istorice. Relații internaționale. Masteranzii au dat răspunsuri 
la întrebările, formulate mai sus. În linii mari – răspunsurile sunt identice. 
Privind rugămintea de a da o notă generală cursurilor predate (15 ore pre-
legeri, 30 ore seminare), rezultatele au fost următoarele: pe listă au fost 14 
masteranzi. S-au prezentat la sondaj 11 (trei absenți). Chestionare reparti-
zate – 11. Nouă masteranzi au apreciat predarea cursurilor și organizarea 
seminarelor cu nota 10, doi masteranzi au apreciat cursurile cu 9. Nota me-
die este de 9,8.
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Pe data de 27 mai, studenții anului II au dat răspunsuri la aceleași 
întrebări. Răspunsurile studenților la întrebările formulate coincid cu cele 
de mai sus. Privind rugămintea de a da o notă generală cursurilor predate 
[Stat, societate și mentalități în epoca contemporană (26 ore prelegeri, 26 ore 
seminare) și Probleme de istorie contemporană (10 ore prelegeri și 22 ore 
seminare)], rezultatele au fost următoarele: pe listă au fost 16 studenți. S-au 
prezentat la sondaj 13. Chestionare repartizate – 10. Nouă studenți au apre-
ciat predarea cursurilor și organizarea seminarelor cu nota 10, un student a 
apreciat cu nota 8. Nota medie este de 9,8. 

USM, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”, creează condiții prielnice pentru pregătirea specialiștilor 
de înaltă calificare în domeniul istoriei, patrimoniului, filosofiei etc. Sun-
tem, în continuare, în așteptarea tinerilor și tinerelor la studii.

2. Preocupări științifice

A fi profesor universitar înseamnă angajamentul personal de a rea-
liza sistematic cercetări științifice în domenii importante ale trecutului, a 
aborda teme nestudiate sau insuficient studiate, sau –, mai ales în cadrul 
istoriei contemporane, – de multe ori tendențios interpretate sau conștient 
falsificate. 

Una din temele tabu ale perioadei sovietice a fost politica de represi-
uni față de basarabeni. Abia în anii Restructurării și Transparenței, promo-
vate de Mihail Gorbaciov și după destrămarea URSS (1991), s-au deschis 
posibilități mai mari de a rosti adevărul privind crimele stalinismului față 
de categorii largi de oameni nevinovați.

În 2014, împreună cu colegii din cadrul Centrului de Excelență In-
stitutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM, am elaborat, am înaintat la 
concurs și am obținut aprobarea Programului de Stat Recuperarea și valo-
rificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS 
Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953, direcția strategică 
18.06 Patrimoniu național și dezvoltare a societății, pe un termen de patru 
ani, împărțit în două etape: 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016 și 1 ianu-
arie 2017 – 31 decembrie 2018.
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Scopul Programului de Stat a fost recuperarea și cercetarea istorică a 
memoriei colective privind perioada de instaurare și constituire a regimu-
lui totalitar comunist în RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 
1944-1953 prin colectarea și digitalizarea mărturiilor, interviurilor, valorifica-
rea științifică, publicarea și punerea lor în discuție în mijloacele de informare 
în masă. Programul prevedea desfășurarea unui plan de acțiuni ce ar stimula 
procesul de democratizare a societății prin reflecții și interpretările formulate 
despre trecutul totalitar, ar favoriza accesul la scena publică a unor oameni 
anterior discriminați, aceasta fiind o excelentă ocazie de a le da cuvântul și 
pentru a fi ascultați, creându-se condiții la nivel de comunități de valorificare 
a acestor cunoștințe, participarea lor activă la „scrierea” istoriei. 

Drept obiective ne-am propus: colectarea și digitalizarea memorii-
lor victimelor și martorilor instaurării regimului totalitar-comunist în RSS 
Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953; cercetarea, publi-
carea memoriilor și studiilor referitoare la memoria primilor ani de ocupa-
ție sovietică și etapele instaurării regimului totalitar în RSSM în perioada 
anilor 1940-1941, 1944-1953: represiuni, deportări, colectivizare, muncă 
forțată, foame provocată etc.; conjugarea experienței acumulate de cercetă-
torii din Romania și Republica Moldova în procesul de cercetare și valorifi-
care istorică a memoriei victimelor regimului totalitar stalinist în Basarabia.

Programul de Stat a fost împărțit în trei proiecte: 1. „Recuperarea și 
valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 
RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercetări în raioanele din 
nordul RM”, realizat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, director 
de proiect – conf. univ. dr. Lidia Pădureac; 2. „Recuperarea și valorificarea is-
torică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldove-
nească (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercetări în raioanele din centrul RM”, 
realizat de Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău), director de proiect 
– conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru; 3. „Recuperarea și valorificarea istorică 
a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească 
(anii 1940-1941, 1944-1953). Cercetări în raioanele din sudul RM”, realizat 
de Muzeul National de Istorie a Moldovei în cooperare cu Universitatea de 
Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (pentru 2015-2016), director de 
proiect – conf. univ. dr. Elena Postică, în 2017-2018, director de proiect, conf. 
univ., dr. hab. Constantin Manolache, AȘM.

Prin proiectele și activitățile desfășurate, Programul de Stat a continu-
at să promoveze și să realizeze în practică un domeniu nou pentru mediul 
științific din Republica Moldova. Cercetările trecutului totalitar au impli-
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cații fundamentale și prezintă un element important în devenirea societății 
aflate în proces de democratizare și integrare europeană. Memoria victime-
lor regimului totalitar-comunist, abordată prin metodele istoriei orale, în 
ansamblu cu metodele observației participative și celei etnografice, cerce-
tările documentelor de arhivă și studiul mărturiilor, actelor din arhivele de 
familie, au deschis noi perspective si au  elucidat multiple aspecte ale istoriei 
regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească, au îndemnat spre re-
flexie și atitudine corectă fată de trecutul totalitar. Mărturiile supraviețuito-
rilor Gulagului devin documente pentru cercetarea istoriei noastre.

La sfârșitul anului 2016 au fost scoase de sub tipar primele trei volu-
me ale „Arhivelor Memoriei”, realizate în cadrul Programului. Mărturiile 
persoanelor deportate în Siberia, în 1949, au permis reconstituirea dramei 
prin care au trecut numeroasele familii basarabene. 

În 2018 am continuat lucrul asupra realizării planului din cadrul Pro-
iectului Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimu-
lui totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953). 
Cercetări în raioanele din centrul Republicii Moldova. În acest domeniu de 
activitate am intervievat mai multe persoane, care au trecut prin infernul 
Gulagului, am publicat articole la acest subiect, am prezentat comunicări 
în cadrul unor simpozioane științifice internaționale sau naționale. Tot aici 
am inclus o serie de recenzii la unele volume tematice sau memorii ale su-
praviețuitorilor Gulagului. 

Ca rezultat al realizării Programului de Stat, cercetătorii științifici im-
plicați au editat 8 volume de memorii ale persoanelor supuse represiunilor 
comuniste. Studiile efectuate în raioanele din centrul RM au fost publicate 
în trei volume, pregătite pentru tipar de conducătoarea proiectului conf. 
univ. dr. Ludmila Cojocaru4.

4 Ludmila D. Cojocaru (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică 
a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localitățile 
din centrul Republicii Moldova, tom I, Chișinău, Balacron, 2016, 336 p.; Ludmila D. 
Cojocaru (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. 
Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localitățile din centrul 
Republicii Moldova, tom II, Chișinău, Balacron, 2019, 336 p.; Ludmila D. Cojocaru 
(editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor 
regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, 
documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii 
Moldova, tom III, Chișinău, Balacron, 2019, 336 p.
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Conf. univ. dr. Lidia Pădureac (Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălți) a coordonat cercetările în raioanele de nord ale RM și a editat 
două volume de memorii ale deportaților5.

În raioanele din sudul RM cercetările au fost realizate de colegii noș-
tri de la Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” de la Cahul, activitatea 
fiind coordonată inițial de dr. Elena Postică, editoare a două volume6, și în-
cheiată de conf. univ., dr. hab. Constantin Manolache7. Pe baza materialelor 
și experienței acumulate a fost publicat un alt volum, întitulat „Exercițiul 
Memoriei”8.

Termenul Programului de Stat a expirat în 2018. În decembrie 2019, 
am înaintat la concursul proiectelor de cercetare științifică (2020-2023) un 
proiect de Program de stat întitulat Crimele comunismului în memoria trans 
generațională. Proiect interdisciplinar de cercetare și valorificare a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească. Proiectul a 
fost conceput drept o continuare a Programului, realizat în anii 2014-2018. 
Perioada de cercetare - 4 ani, colectivul de cercetători - 10 persoane. Pro-
gramul înaintat la concurs pentru perioada 2020-2023 prevedea publicarea 

5 Lidia Pădureac (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a 
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în 
localitățile din nordul Republicii Moldova, tom I, Chișinău, Balacron, 2016, 336 p.
Lidia Pădureac (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a 
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în 
localitățile din nordul Republicii Moldova, tom II, Chișinău, Balacron, 2017, 336 p..

6 Elena Postică (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. 
Memorii, documente, studii de caz. Vol. II: Cercetări realizate în localitățile din sudul 
Republicii Moldova, tom I, Chișinău, Balacron, 2016, 334 p.;
Elena Postică (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. 
Memorii, documente, studii de caz. Vol. II: Cercetări realizate în localitățile din sudul 
Republicii Moldova, tom II, Chișinău, Balacron, 2016, 336 p.

7 Constantin Manolache (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică 
a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în 
localitățile din sudul Republicii Moldova, tom III, Chișinău, Biblioteca Științifică 
(Institut) ”Andrei Lupan”, 2019, 336 p.

8 Elena Postică, Ludmila D. Cojocaru (editori), Exercițiul Memoriei. Conferința științifică 
internațională ”Memoria ca patrimoniu cultural în Lituania și Moldova”. Studii și 
materiale, vol. I, Chișinău, Balacron, 2019, 176 p.
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a 10 volume de documente, 3 volume de studii, organizarea a 10 conferin-
țe științifice, vernisarea a 12 expoziții foto-documentare, organizarea unor 
seminare tematice etc. Dar, din motive atunci neclare, linia despărțitoare a 
proiectelor acceptate/neacceptate a fost trasă deasupra ofertei noastre. Ceva 
mai târziu am aflat că neacceptarea Programului nostru s-a făcut cu bună 
știință. Însuși prim-ministrul Ion Chicu a dat lămuririle respective: chipu-
rile, proiectul servește „altcuiva”. Am comentat această stare de lucruri în 
două articole, publicate pe blogul personal (vezi Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3).

* * *
În 2019 Federația Rusă s-a implicat deschis în alegerile parlamenta-

re din RM, susținând pe față partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon. 
Ceva mai devreme, FR a anexat Crimeea (2014), a încurajat și susține regi-
murile separatiste de la Donețk și Luhansk, controlează raioanele din stân-
ga Nistrului ale RM (dar și Tighina). Acesta a fost motivul de a face o ana-
liză mai detaliată a ceea ce prezintă Rusia de astăzi, care sunt problemele cu 
care se confruntă societatea rusă și cum sunt soluționate greutățile apărute, 
precum și care este politica externă a Kremlinului și ce mecanisme folosește 
în vederea promovării intereselor sale. Astfel am redactat și publicat mono-
grafia Rusia 2019. „Acesta a fost un an greu...”, carte ce a avut ecouri pozitive 
în presa de specialitate (vezi II.1).

* * *
2018 a fost marcat de români ca anul împlinirii unui secol de la re-

alizarea Reîntregirii Naționale („Centenar”). Cu acest prilej, istoricii de pe 
ambele maluri ale Prutului, inclusiv – subsemnatul, am studiat documente 
și materiale, referitoare la Unirea Basarabiei cu România și urmările Reîn-
tregirii, în primul rând pentru basarabeni, dar și pentru poporul român și 
etniile conlocuitoare în ansamblu. Afară de temele enunțate, am contribuit 
cu studii și la alte subiecte, referitoare la Istoria contemporană universală 
sau a românilor (activitatea Sfatului Țării, istoria stalinismului etc.). 

În acești ani am prefațat mai multe monografii ale colegilor istorici 
din RM și România (vezi II.3) și am publicat un șir de recenzii la cărțile 
nou-apărute (cu cel mult un an în urmă) atât în RM, cât și în România și 
Rusia, cărți care prezintă noi contribuții la cunoașterea trecutului sau expri-
mă o viziune nouă în anumite probleme de interes general. 

Recenziile (în volum de maximum 6 pagini) sunt catalogate ca lucru 
științific și pot fi publicate atât în reviste de specialitate, cât și în presa peri-
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odică (vezi II.4). Rostul recenziei este de a arăta contribuția autorului cărții 
publicate la știința istorică, a depista părțile reușite ale cercetării sau expu-
nerii. În același timp, recenzentul este obligat să evidențieze greșelile comi-
se (dacă sunt), să formuleze unele recomandări. Dacă recenzentul trece cu 
vederea unele neajunsuri ale cărții recenzate atunci ori nu cunoaște materia, 
ori o face intenționat. În raporturile autor-recenzent sunt cazuri și cazuri. Ași 
vrea, totuși, să insist asupra unui fenomen ce se întâlnește foarte des, și anu-
me – folosirea imaginilor. Fotografiile trebuie să se refere la tema abordată, 
să completeze vizual cele scrise; este importantă legenda de sub fotografie cu 
indicarea zilei (anului) și locului realizării; este obligatorie trimiterea la sursă. 

* * *
Pe parcursul anilor (2014-2020) am participat cu comunicări la di-

verse Conferințe științifice internaționale, cu participare internațională, 
naționale, inter-universitare. În unele cazuri organizatorii evenimentului 
științific solicită un rezumat sau tezele principale ale comunicării, pe care le 
publică înainte de deschiderea conferinței (vezi II.5).

În aceiași perioadă de timp am participat cu comunicări la Conferințe 
internaționale, convocate de colegii istorici din diverse instituții de cercetare 
a trecutului. Astfel, am prezentat rapoarte științifice la simpozioane organi-
zate în Iași, Cluj-Napoca, Pitești, Făgăraș, Oradea, Timișoara, Deva, Sighetu 
Marmației, la Mănăstirea Dervent, Constanța, precum și în Varșovia, Odesa, 
Vinița, Moscova, Velikii Novgorod, Ekaterinburg, Bruxelles (vezi II.6-a).

Istoricii din RM au/am organizat un șir de Conferințe științifice inter-
naționale. Trebuie amintit că ANACEC a stabilit criteriile de calificare a în-
trunirilor științifice. Astfel, manifestarea științifică internațională ar trebui 
să aibă cel puțin 50 de participanți din cel puțin trei state; participanții de 
peste frontiere trebuie să fie cel puțin 30 %, comitetul organizatoric trebuie 
să includă cel puțin 15 % din membri de peste hotare, iar comitetul științific 
– cel puțin 30 % membri de peste hotare etc.9 

Au fost cazuri când unii organizatori au considerat România stat 
„străin”, ceea ce este absolut greșit. România și RM formează un spațiu unic 
de cercetare istoriografică. Astfel, în RM se va considera ca fiind Conferință 
științifică internațională întrunirea specialiștilor din România, RM și par-

9 Regulamentul cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științifice 
(Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018), în htt-
ps://idsi.md/files/file/Regulament-manifestari-stiintifice.pdf (accesat 6.02. 2021)
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ticiparea cercetătorilor, de ex., din Ucraina și Polonia, ceea ce va însemna 
„cel puțin trei state”.

Regulamentul ANACES a stabilit criteriile pentru aprecierea confe-
rinței științifice cu participare internațională: participanții – cel puțin 50, 
țări-participante – cel puțin 2, participanți de peste frontiere trebuie să fie 
cel puțin 15 %, comitetul științific – cel puțin 15 % membri de peste hotare 
etc.10 La cerințele expuse mai sus, în anumite situații este nevoie de trans-
latori. Simpozioanele istoricilor, de regulă, includ și vizite de documentare 
în muzee sau locuri memorabile (complexe memoriale, monumente etc.). 

Amintesc aceste lucruri pentru a sublinia un lucru cunoscut de toată 
lumea: organizarea acestor conferințe necesită cheltuieli pe potrivă. Se lasă 
impresia că statul RM (Guvernul, MECC) s-a înstrăinat de știință, nu sus-
ține cercetarea, mai mult decât atât – a distrus interesul pentru știință (am 
adus mai sus exemplul respingerii de către primul-ministru Ion Chicu a 
proiectului privind recuperarea memoriei persoanelor supuse represiunilor 
politice, ceea ce a însemnat dizolvarea colectivelor de cercetători ai proble-
mei date; mulți din colegii istorici s-au retras în alte domenii de activitate, 
părăsind activitatea științifică. Experiența acumulată cu atâta greu s-a dus 
pe apa sâmbetei.

Despre urmările dezinteresului statului față de știință a scris regreta-
tul academician rus Jores Alfiorov în cartea Puterea fără creier/fără minte. 
Separarea științei față de stat11 (vezi recenzia la Anexe). Academicianul Jores 
Alfiorov a redat situația din FR, dar ea este asemănătoare cu starea de lu-
cruri din RM. Guvernul condus de I. Chicu a respins proiecte de cercetare 
în domeniile istoriei, filosofiei, arheologiei, dreptului, în alte domenii. Statul 
ar trebui să asigure financiar toate domeniile științei, nu anumite sfere în 
detrimentul altora și să pretindă cum că contribuie la dezvoltarea științei.

În astfel de condiții apare veșnica întrebare: ce e de făcut?
Răspunsul este: să găsim bani pentru proiectele de cercetare, bazate pe 

necesitățile științei, pe logica dezvoltării acesteia, adresându-ne potențialilor 
sponsori – primării, mitropolii, unități comerciale, persoane private etc., să 
convingem lumea că proiectele noastre merită a fi susținute financiar. 

Iată un exemplu de organizare a unei conferințe științifice internațio-
nale. Pe data de 26-28 septembrie 2019, la Ekaterinburg (Rusia) și-a desfă-

10 Ibidem.
11 Жорес Алферов, Власть без мозгов. Отделение науки от государства [Jores 

Alfiorov. Puterea fără creier/fără minte. Separarea științei față de stat], Moscova, Editura 
Rodina, 2019, 256 p.
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șurat lucrările cea de-a XII-a Conferință științifică internațională din ciclul 
„Istoria stalinismului”, având genericul ”1929: «Marea cotitură»12 și urmări-
le ei”. Organizatorii evenimentului au fost: Consiliul pentru dezvoltarea so-
cietății civile și a drepturilor omului de pe lângă Președintele FR, Arhiva de 
Stat a Federației Ruse, Arhiva de Stat rusă a istoriei social-politice, Centru 
Prezidențial „Boris Elțîn”, Societatea de istorie, de răspândire a științei, de 
binefacere și de apărare a drepturilor „Memorial” (considerată de autorități 
ca fiind „agent străin”) și Editura „Enciclopedia politică” (ROSSPEN). 

Prima parte a Conferinței – ședința în plen, la care au fost prezentate 
cinci referate, inclusiv Cum Stalin a rescris „Marea cotitură” a anului 1929, ex-
pusă de profesorul David Brandenberger al Universității din Richmond (SUA). 

A urmat lucrul în 10 secții: 1. Potențialul industrializării forțate; 2. 
Dimensiunea națională a Cotiturii; 3. Teroarea de stat în promovarea po-
liticii Cotiturii; 4. Colectivizarea: rezultatele și urmările (două ședințe); 5. 
Cotitura ca mișcare antireligioasă (două ședințe); 6. Cotitura și contextul 
internațional; 7. Cotitura și Memoria; 8. Mecanismele politice ale revoluției 
staliniste; 9. Ideologia Cotiturii; 10. Cotidianul în condițiile Cotiturii. La 
Conferință au participat 73 de istorici din marile orașe ale FR, precum și 
specialiști în domeniu din Estonia, Lituania, Kazahstan, Kirghizia, Polonia, 
RFG, RM, SUA, Ucraina, Uzbekistan.

Pe data de 28 septembrie a avut loc ședința de totalizare a lucrărilor 
Conferinței, la care moderatorii secțiilor au prezentat desfășurarea lucrări-
lor pe secțiuni, au expus realizările obținute, dar și noile aspecte necercetate 
ale diverselor probleme științifice.

Participarea la conferințele „Istoria stalinismului” are loc pe bază de 
concurs. Toate cheltuielile pentru transport tur-retur, cazarea, hrana, alte 
activități (excursii etc.) sunt asigurate de organizatori (Fundația „Boris El-
țîn”). După un anumit timp organizatorii Conferinței adună textele comu-
nicărilor și le publică în volum de studii13.

ANACEC nu oferă o definiție pentru noțiunea „conferință naționa-
lă”. În cazul RM, Conferință națională este întrunirea oamenilor de știință, 
organizată în orice localitate din RM sau România, asta pentru că, - cel 

12 Великий перелом (rus.: Velikii perelom - Marea cotitură/ruptură) – expresia lui I. Stalin 
prin care el a caracterizat politica industrializării forțate și a colectivizării agriculturii, 
promovate în URSS la sfârșitul anilor 20 ai secolului trecut.

13 Astfel, în 2020 a fost scos de sub tipar volumul 1929: «Великий перелом» и его 
последствия: Материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 
26-28 сентября 2019, Moscova, Editura ROSSPEN, 2020.
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puțin pentru istorici, - noi contribuim la aceiași istoriografie, la Istoria Ro-
mânilor. În perioada 2014-2020 am luat parte la diverse conferințe națio-
nale, desfășurate în Adjud, Bârlad, Botoșani, București, Cahul, Chișinău, 
Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Dorohoi, Făgăraș, Fălciu, Iași, Sighetu 
Marmației, Târgu-Neamț. Am participat la un simpozion științific, organi-
zat în localitatea Maia Catarji, județul Ialomița, de distinsul istoric militar, 
comandorul Jipa Rotaru, membru titular al AOȘR. 

Istoricii basarabeni au organizat și au participat cu comunicări în cen-
trele raionale din RM: Căușeni, Ungheni, Hâncești, Orhei, Soroca etc. 

Tematica comunicărilor subsemnatului a fost diversă, dar s-a referit la 
Istoria contemporană a Românilor [la urmările Primului Război Mondial, 
Unirea Basarabiei cu România (1918), la aspecte ale perioadei interbelice, la 
personalități notorii ale Neamului, la cel de-al Doilea Război Mondial, precum 
și la represiunile Statului sovietic față de basarabeni și bucovineni (vezi II.6.b)].

O parte indispensabilă a muncii unui profesor universitar o constituie 
altoirea deprinderilor de cercetare științifică a studenților și masteranzilor. 
Munca de cercetare a studenților și masteranzilor se încheie cu susținerea 
publică a tezelor de licență și de master. Până la susținere, însă, conducerea 
USM și a Facultății de Istorie și Filosofie organizează conferințe științifice 
studențești și ale masteranzilor. Consider importantă antrenarea studenți-
lor/masteranzilor în aceste manifestări: autorii comunicărilor capătă de-
prinderi de muncă de cercetare, de analiză și sinteză a unui subiect istoric, 
de expunere a studiului în fața colegilor și profesorilor, răspund la între-
bările formulate de colegi. Cele mai reușite lucrări, apreciate de comisiile 
respective, sunt trecute la etapa următoare, universitară, tezele comunicări-
lor fiind publicate în culegere de rezumate ale USM. La rându-i, Facultatea 
publică într-o broșură, rezumatele celorlalte comunicări (vezi II.7).

Am condus lucrul științific al studenților și masteranzilor, materiali-
zat în teze de licență și de master (vezi II.8 și II.9).

Următoarea etapă a pregătirii cadrelor de înaltă calificare este elabo-
rarea și susținerea publică a tezelor de doctor în istorie.

Din decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 1007 a Guvernului RM, a 
intrat în vigoare Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de 
doctorat, ciclul III14, au fost formate Școli doctorale, inclusiv – la Facultatea 

14 Hotărâre nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 
studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=115655&lang=ro (accesat 7.02,2021)
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de Istorie și Filosofie a USM, sunt elaborate regulamente de redactare și 
susținere a tezelor de doctor. 

Mă refer la propria experiență: deocamdată lucrurile nu merg cum 
ar fi trebuit să deruleze. Am promovat în Școala doctorală pe cei mai buni 
absolvenți ai Facultății de Istorie și Filosofie, am formulat teme de cercetare 
actuale și accesibile, dar munca de promovare a doctoranzilor nu este pe 
potriva așteptărilor. Se pare că bursa, oferită de Statul RM este prea mică 
pentru doctoranzi, care sunt deja oameni maturi, unii din ei au familii, pe 
care sunt obligați să le întrețină. Un alt aspect ar fi perspectiva tinerilor doc-
tori în științe: ce le oferă Statul RM? Sau, în acest Stat nu există o piramidă 
a carierelor profesionale, nu există centre (institute de cercetare), care ar fi 
ademenitoare pentru tinerii doctori în științe. Atractive din punct de vedere 
financiar și din alte puncte de vedere: de deplasare la documentări peste 
frontierele RM (plătite de Statul RM), de organizare a unor Conferințe in-
ternaționale cu condițiile expuse mai sus etc. Lumea vede cum un oarecare 
prim-ministru (Ion Chicu) atât de ușor dă peste cap proiecte, elaborate cu 
multă trudă de colective de specialiști, rămași pe drumuri fără lucru drag 
inimii și pregătirii lor profesionale. De aceea de foarte multe ori tinerii nu 
văd rostul realizării unei cariere în știință.

Și totuși, în perioada anilor 2014-2020 am condus activitatea de cerce-
tare și de susținere publică a dlui Sorin Trâncă (2014) și Vasile Crețu (2020). 
Am fost referent oficial la câteva teze de doctor și membru al consiliilor de 
susținere a tezelor (vezi II.10). 

Sper să putem schimba situația științei din RM; aceasta din cerșetoare 
să devină domniță a societății. 

3. Popularizarea adevărului despre trecut

Noi suntem martorii unui război hibrid în care propaganda ocupă 
un loc esențial. La rândul ei, propaganda include o mare parte de teme 
legate de istorie. Propaganda FR se axează pe promovarea unor teze păr-
tinitoare, în unele cazuri – false, referitoare la trecutul popoarelor incluse 
cu forța armelor în Imperiul rus, apoi în cel sovietic. Propagandiștii ruși, 
dar și anumite persoane oficiale, încearcă din răsputeri, de exemplu, să 



A FI PROFESOR DE ISTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Anatol Petrencu

22

justifice politica internă și externă a regimului stalinist. Astfel, istoria ce-
lui de-al Doilea Război Mondial este o temă deseori abordată de ruși, dar 
într-un mod cu totul subiectiv și totalitar. În special, Kremlinul consideră 
în mod eronat cum că victoria asupra Germaniei naziste ar fi doar a URSS 
și nu a statelor Coaliției antihitleriste. Cu foarte mult subiectivism, unii 
autori ruși încearcă să demonstreze că URSS nu ar fi fost vinovată de de-
clanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, alături cu Germania nazistă. 
Și exemplele pot continua. 

Iată de ce este importantă apărarea și promovarea adevărului istorici 
în mass-media, în presa scrisă, în cadrul unor prelegeri publice. Pe parcur-
sul acestor ani am dat curs invitațiilor ce mi s-au făcut de posturile TV (vezi 
III.3-a) și de radio (vezi III.3-b). 

Un mijloc nou și rapid de comunicare și de informare îl prezintă sur-
sele (edițiile) electronice. În primul rând, estre vorba de blogul personal 
(www.anatolpetrencu.promemoria.md). Aici public periodic articole știin-
țifice, recenzii, prezint cărțile nou apărute, dar și articole de atitudine.

Unele articole au fost/sunt preluate de alte surse electronice (ART-
EMIS, Basarabia Literară etc.) și difuzate pe rețelele de socializare, dar și de 
presa pe suport de hârtie (Timpul, Literatura și Arta etc.). Este important să 
subliniez că lucrările pe suport electronic, oricât de importante ar fi, nu sunt 
incluse în Bibliografii.

Și încă ceva. Există un motor de căutare gratuit, numit Academic Go-
ogle sau Google Scholar, care „oferă căutare de tip text-integral de publica-
ții științifice în toate formatele și disciplinele”15. Conducerea AOȘR atrage 
atenția la numărul de citări ale operelor noastre; este unul din criteriile de 
apreciere a valorii lucrărilor noastre. La momentul redactării acestui text, 
subsemnatul aveam 86 de citări, iar h-indexul era de 516.

15 Google Scholar, în https://ro.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar (accesat 10 martie 
2021).

16 Anatol Petrencu, în https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2017&q=anatol+pe-
trencu&hl=ro&as_sdt=0,5 (accesat 10 martie 2021).
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4. Participarea la concursul pentru titlul 
de membru corespondent al AȘM

La îndemnul unor colegi, pe data de 4 aprilie 2017 am depus cererea 
de a participa la concursul pentru alegerea la postul de membru corespon-
dent al AȘM, la specialitatea 611.02 Istora Românilor. 

Dl Ion Hadârcă, membru corespondent al AȘM, a prezentat Comisiei 
de Concurs a Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM (președinte – mem-
brul corespondent al AȘM, dl Demir Dragnev) recomandarea respectivă, 
pe care o publicăm mai jos. 

Și pe această cale mulțumesc domnului Ion Hadârcă pentru apre-
cierea dată eforturilor subsemnatului în cunoașterea istoriei adevărate a 
Neamului nostru.

Pe parcurs am primit recomandări de la distinse personalități ale 
științe istorice și ale culturii din R. Moldova, România, Ucraina. Aduc 
sincerele mele mulțumiri pentru înaltele aprecieri ale muncii subsem-
natului. Mai jos, în ordinea alfabetică a semnatarilor, publicăm conside-
rațiile despre activitatea autorului acestei cărți, prezentate Comisiei de 
Concurs. 

Deoarece la baza recomandărilor au fost puse aceleași informații 
despre activitatea subsemnatului, în textele de mai jos unele propoziții se 
repetă. 

RECOMANDARE
Subsemnatul, membru corespondent al Academiei de Științe a Mol-

dovei Ion HADÂRCĂ, îl cunosc pe prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU 
din viața științifică, socială și politică a Republicii Moldova, din cărțile de 
istorie, pe care mi le-a oferit.

Anatol Petrencu, profesor la Facultatea de Istorie și Filosofie a Uni-
versității de Stat din Moldova, este cunoscut în republică și peste hotarele 
ei, ca specialist în istoria contemporană universală, în mod deosebit prin 
manualele și studiile sale monografice referitoare la istoria Republicii Mol-
dova, României și Poloniei. 

Dl A. Petrencu și-a început carierea universitară ca tânăr specialist 
(23 septembrie 1980), în calitate de lector la Catedra istorie modernă și 
contemporană, a aceleiași facultăți, unde a fost repartizat, după finisarea 
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studiilor, ca unul din cei mai buni absolvenți, fiind îndrumat și susținut de 
distinsul istoric și om de stat Alexandru Moșanu. 

Peste doi ani se înscrie (1 noiembrie 1982) la studii doctorale buget 
la Institutul pentru economia țărilor socialiste din cadrul Academiei de Ști-
ințe a URSS, unde se specializează în domeniul relațiilor internaționale și 
politicii externe, pe care le finisează cu succes în noiembrie 1985. În această 
instituție prestigioasă, tânărul doctorand colaborează ce cunoscuților spe-
cialiști, savanți cu renume: Oleg Bogomolov, Otto Laţis, Nadejda Feit, Nico-
lai Dovjenko și alții, avându-l în calitate de conducător științific pe distinsul 
istoric Mihail A. Muntean, originar din Basarabia. Drept rezultat al acelor 
studii la prestigioasa instituție științifică a fost susținerea la 24 decembrie 
1986 a tezei de doctor în istorie cu tema Relațiile româno-italiene în perioa-
da postbelică (1945-1985).

Dl Anatol Petrencu parcurge toate treptele didactice ale învățământu-
lui superior din Republică: din noiembrie 1985 asistent, din noiembrie 1988 
– conferențiar universitar și din iulie 1998 – profesor universitar.

Pe parcursul acestor patru decenii de activitate în cadrul USM, Anatol 
Petrencu a dat dovadă de capacități intelectuale și organizatorice deosebite. 
După absolvirea Facultății de Istorie și a doctoratului, Anatol Petrencu a 
elaborat și a predat cursul de Istorie contemporană a țârilor din Europa oc-
cidentală și America, publicând Programul, dar și Suportul de curs pentru 
studenți. Suportul de curs, întitulat Istoria universală. Epoca contemporană, 
1939-1995 (Europa, SUA, Canada, America Latină), a cunoscut trei ediții, 
iar în 2010 cartea a fost retipărită la Iași, la tipografia „TipoMoldova” și re-
partizată tuturor bibliotecilor și instituțiilor de învățământ din România.

O contribuție deosebită în formarea profesorului și a cercetătorului 
Anatol Petrencu a avut-o familiarizarea cu metodele de cercetare de la insti-
tuțiile de învățământ superior și instituțiile academice din România. Con-
form deciziei Rectoratului din decembrie 1988, Anatol Petrencu merge la 
un stagiu de 10 luni la București, unde se documentează suficient pentru 
realizarea cercetării problemei privind învățământul istoric din România. 
În perioada 1-30 decembrie 1998 a efectuat un stagiu la Universitatea „Ale-
xandru I. Cuza” din Iași, unde l-a avut ca consultant pe ilustrul istoric ieșean 
Ioan Caproșu și unde a colaborat cu distinșii istorici ieșeni Gheorghe Pla-
ton, Alexandru Zub, Gheorghe Buzatu, Ioan Ciupercă, Ion Agrigoroaiei etc.

Una din preocupările de bază ale profesorului Anatol Petrencu este 
studierea profundă a problemei poloneze în anii celui de-al Doilea Război 
Mondial, o problemă complicată, controversată dar, în același timp, actua-
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lă (Crima de la Katyn, modificarea frontierelor Poloniei, comunizarea/so-
vietizarea țării etc.). Pentru elaborarea acestei teme autorul efectuează în 
toamna anului 2002 două deplasări de documentare în diferite arhive ale 
României și Poloniei. În acest sens, profesorul Anatol Petrencu a publicat o 
culegere de documente și un studiu monografic, care, ulterior, au fost reti-
părite la tipografia „TipoMoldova” și repartizate bibliotecilor și instituțiilor 
de învățământ din Republica Moldova și România. Cărțile au intrat temei-
nic în circuitul științific, fiind citate de specialiștii din Republica Moldova 
și România.

Tot în problematica dată Anatol Petrencu a elaborat Cursul special 
Problema poloneză în anii celui de-al Doilea Război Mondial, cu publicarea 
programului Cursului pentru studenții Facultății de Istorie.

Ținând cont de contribuția profesorului Anatol Petrencu la temati-
ca poloneză, Președintele Poloniei Bronislaw KOMOROWSKI i-a conferit 
Ordinul „Crucea de Merit de Argint” (2010), iar în 2013 Statul Polonez i-a 
oferit medalia „Pro Memoria”.

O altă preocupare permanentă a profesorului Anatol Petrencu este 
problematica antrenării românilor în cel de-al Doilea Război Mondial. Un 
loc deosebit l-a avut și-l are Basarabia în anii celei de-a doua conflagra-
ții mondiale. Studiile din arhive și muzee militare din România, Republica 
Moldova, Federația Rusă, Ucraina etc., cercetarea documentelor deja publi-
cate și a literaturii de specialitate, i-au permis cercetătorului Anatol Petren-
cu să publice studii monografice la acest subiect, iar în februarie 1998 să 
susțină teza de doctor habilitat cu tema Politica României privind Basarabia, 
1940-1944.

Monografia Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a 
fost tipărită în mai multe ediții, inclusiv retipărită la Iași, la aceiași tipografie 
„TipoMoldova” (în 2010). 

În anii 1990-1992 profesorul Anatol Petrencu a îndeplinit funcția de 
decan al Facultății de Istorie a USM. După destrămarea URSS și proclama-
rea Independenței de Stat a Republicii Moldova (1991) Anatol Petrencu a 
susținut plenar procesul de democratizare a Republicii Moldova, de reveni-
re la valorile noastre naționale. La inițiativa sa a fost dizolvată Catedra de 
Istorie a URSS din cadrul USM și înființată Catedra de Istoria Românilor 
– prima în Republica Moldova. Anatol Petrencu a pledat activ pentru in-
troducerea cursului de Istoria Românilor în instituțiile de învățământ din 
Republică. A participat la elaborarea Programelor de studii la Istoria Româ-
nilor și Istoria Universală. Pe parcurs, el s-a încadrat plenar în elaborarea 
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manualelor școlare la obiectul Istoria contemporană universală (pentru cla-
sa a IX-a și a XII-a).

În calitate de manager, se străduiește să creeze o atmosferă de con-
fort la facultate, este preocupat de perfecționarea procesului știinţifico-di-
dactic, inițierea și elaborarea unor noi cursuri și seminare speciale, depu-
ne eforturi substanțiale în completarea catedrei cu noi cadre didactice, 
organizarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor 
de doctor și doctor habilitat la specialitatea – Istoria Universală și Istoria 
Românilor.

În 1995 conducerea agrariană a Republicii Moldova a decis să scoa-
tă din sistemul de învățământ din Republică obiectul Istoria Românilor. În 
apărarea acestui obiect de studiu (Istoria Românilor) s-au ridicat tinerii din 
universități și licee, profesorii, intelectualii, oameni de rând. A fost con-
stituit un Comitet de coordonare a grevei generale, președinte al căruia a 
fost ales istoricul Anatol Petrencu. Ca rezultat al protestelor pașnice, preșe-
dintele Republicii Moldova Mircea Snegur a instituit un Moratoriu privind 
predarea Istoriei Românilor în instituțiile de învățământ din Republica Mol-
dova (valabil până în ziua de astăzi).

Începând cu anul 2010 Anatol Petrencu suplinește funcția de pre-
ședinte al Centrului de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemo-
ria”, USM. În această calitate istoricul Anatol Petrencu s-a implicat activ, 
alături de colaboratorii săi, în recuperarea memoriei celor ce au avut de 
suferit în anii regimului totalitar comunist de ocupație. Drept rezultat al 
eforturilor depuse, colectivul INIS „ProMemoria” a elaborat proiectul de 
cercetare științifică „Românii în Gulag: recuperarea și valorificarea istori-
că a memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-
1941, 1944-1953)”, proiect ce a obținut susținere financiară în vederea re-
alizării din partea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii 
de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României 
(pentru 2013, dar și pentru 2014). Un prim rezultat al realizării proiectu-
lui a fost publicarea volumului „Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, 
documente, memorii”.

În aceeași ordine de idei, trebuie menționat, că profesorul Anatol Pe-
trencu este redactor-șef al bi-anualului „ProMemoria”, revistă ce se preocu-
pă de problematica memoriei colective. 

Experiența în domeniul cercetării trecutului cercetătorul Anatol Pe-
trencu o împărtășește cu tinerii istorici, dornici de a obține deprinderile și 
cunoștințele respective. În acest sens, Anatol Petrencu a pregătit, în cadrul 
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studiilor doctorale de la USM unsprezece doctori în științe istorice, cu teze 
susținute, care astăzi activează în diferite instituții de învățământ, academi-
ce și de stat din Republică.

Istoricul Anatol Petrencu a participat cu comunicări pe teme istorice 
de actualitate la numeroase conferințe științifice internaționale, naționale și 
inter-universitare. Domnia sa este invitat în permanentă la diverse posturi 
de TV și radio, la care propagă cunoștințele istorice, adevărul științific des-
pre trecutul istoric al acestui frumos plai, dar și pe diferite teme actuale cu 
caracter politic.

Cărțile profesorului Anatol Petrencu sunt căutate și citite, au fost pre-
miate cu diplome și bani la saloanele internaționale de carte de la Chișinău 
și de alte instituții abilitate. Timp de mai mulți ani dl Anatol Petrencu este 
laureat al săptămânalului „Literatura și Arta”.

Istoricul Anatol Petrencu este autor a numeroase studii și articole pu-
blicate în culegeri și reviste de specialitate din România, Rusia, Ucraina, 
RFG și din Republica Moldova. Domnia sa este autor a peste 10 monografii, 
4 manuale universitare și școlare, 3 culegere de studii, 3 culegeri de docu-
mente și a peste 500 studii și articole de specialitate.

Este Membru de Onoare al Academiei Civice (București, președinte – 
dna Ana BLANDIANA) și Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de 
Știință din România (București).

Anatol Petrencu este un savant cultivat și distins, are un deosebit cult 
al prieteniei și cumsecădeniei. Este un om modest, onest, cu un pronunțat 
simt al datoriei și responsabilității civice. Dispune de o bogată experiență 
didactică și o ținută excelentă de pedagog. Acestor calități li se mai adaugă: 
hărnicia, acribia, responsabilitatea lucrului bine făcut, zelul administrativ. 
Întotdeauna politicos, înzestrat cu o cultură și inteligenta deosebită, un op-
timism și o voință de invidiat, capacități incomparabile de lucru, profesorul 
Anatol Petrencu se bucură de respectul și dragostea colegilor de facultate, a 
studenților și a tuturor celora care îl cunosc.

Profesorul Anatol Petrencu se manifestă ca un bun cunoscător al 
istoriei contemporane, este un pedagog înnăscut, prelegerile, prezentate 
de domnia sa sunt urmărite cu interes de către studenți și masteranzi; 
este un om responsabil fată de obligațiunile sale. Prin activitatea sa pro-
digioasă în domeniul știinţifico-didactic profesorul Anatol Petrencu 
contribuie substanțial la dezvoltarea științei istorice și la pregătirea spe-
cialiștilor de înaltă calificare pentru economia națională a Republicii 
Moldova.
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Ținând cont de cele de mai sus, îl recomand pe profesorul universitar 
doctor habilitat la postul de membru corespondent al Academiei de Științe 
a Moldovei la specialitatea 611.02 Istoria Românilor.

Membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
Ion HADÂRCĂ, senator (semnătura olografă)

7 aprilie 2017, Chișinău.

RECOMANDARE
Subsemnata, Ana Blandiana, scriitor, membru corespondent al Aca-

demiei Române și președinte fondator al Memorialului Victimelor Comu-
nismului și al Rezistenței din România, îl cunosc pe prof. univ. dr. Anatol 
Petrencu de douăzeci de ani, ani în care am colaborat strâns în cadrul Me-
morialului de la Sighet în cercetările asupra represiunii comuniste. Prezența 
constantă alături de cei care formează echipa de istorici ai Memorialului a 
dlui prof. Petrencu a reprezentat pentru noi un sprijin neprețuit, în sensul că 
astfel, represiunea comunistă din RSS Moldovenească a putut fi studiată la un 
înalt nivel profesional împreună cu represiunea din România. Iar această co-
laborare nu s-a mărginit doar la punerea la dispoziția Centrului Internațional 
de Studii asupra Comunismului a propriilor cercetări, ci și la recomandarea 
altor istorici și cercetători de la Chișinău pentru participarea la proiecte co-
mune de cercetare a istoriei comunismului. Dl. prof. Anatol Petrencu a fost 
unul dintre cei mai importanți conferențiari ai Școlii de Vară de la Sighet în 
cursul celor 18 ani de existență a acestei forme esențiale de învățământ și s-a 
aflat în fruntea unui întreg șir de istorici basarabeni care au venit asemenea lui 
să le vorbească tinerilor din România și din Republica Moldova despre istoria 
trăită de părinții lor și a căror reziduuri o trăiesc ei înșiși. 

Astfel dl. prof. Anatol Petrencu a devenit Membru de Onoare al Fun-
dației Academia Civică, realizatoarea și administratoarea Memorialului, 
iar cărțile Domniei sale „Basarabia în al Doilea Război Mondial”, „Istoria 
Contemporană: studii, materiale, atitudini”, „Teroarea stalinistă în Basara-
bia. Studii, documente, memorii” au devenit opere de bază ale cercetării în 
cadrul Centrului Internațional de Studii asupra Comunismului. 

Dar prof. Anatol Petrencu este și director al Programului de Stat „Re-
cuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar 
comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-41, 1944-1953” 
în cadrul căruia au apărut până acum primele trei volume din „Arhivele 
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memoriei”, adevărat monument științific înălțat victimelor comunismului 
și o adevărată operă a istoriografiei din Republica Moldova. Pentru toate 
acestea, în calitatea mea de fondatoare a primului Memorial al Victimelor 
Comunismului din Europa, îi sunt profund recunoscătoare istoricului Ana-
tol Petrencu. 

Toate aceste realizări științifice și multele contribuții menționate în 
uriașa sa bibliografie, sunt argumente convingătoare și suficiente pentru a-l 
recomanda pe prof. Anatol Petrencu pentru primirea ca membru corespon-
dent al Academiei de Științe a Moldovei. Vreau însă să adaug acestor motive 
obiective și, în mod subiectiv, marea admirație pe care o port autorului de 
manuale (atât pentru învățământul preuniversitar, cât și pentru cel univer-
sitar) care este prof. Anatol Petrencu. Am citit mai multe dintre ele și mi 
s-au părut net superioare celor tipărite la București și tot ce pot să mărtu-
risesc este că aș fi fericită ca elevii din România să învețe după manuale de 
calitatea celor alcătuite de prof. Anatol Petrencu. 

Îl recomand, deci, din toată inima pe profesorul universitar dr. hab. 
Anatol Petrencu pentru calitatea de membru corespondent al Academiei de 
Științe a Moldovei. 

Ana Blandiana (semnătura olografă)
București, 19 mai 2017

Universitatea „Ovidius” din Constanța 
Prof.univ.dr. Valentin Ciorbea,
Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România

RECOMANDARE
Îmi este deosebit de plăcut și onorant să pot acorda recomandarea de 

față domnului profesor universitar doctor habilitat Anatol Petrencu pentru 
poziția de membru corespondent al prestigioasei instituții, Academia de 
Știință a Moldovei, la specialitatea 611.02 Istoria Românilor.

Pe domnul profesor Anatol Petrencu l-am cunoscut, mai întâi, prin 
intermediul valoroaselor sale lucrări, care au intrat în circuitul științific al 
României după 1989. Pentru început amintesc „Istoria universală. Epoca 
contemporană 1939-1995 (Europa, S.U.A., Canada, America Latină). Prele-
geri. Ediția a IlI-a corectată și completată”, Museum, Chișinău, 1996.
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Ca titular al cursului de Istorie universală contemporană la Universi-
tatea „Ovidius” din Constanța, mi-am dat seama că autorul lucrării, domnul 
profesor Anatol Petrencu, cunoaște în detaliu această epocă istorică com-
plexă, că a reușit cu măiestria profesorului autentic și talentat să realizeze o 
radiografie utilă mediului universitar românesc. Cartea, de altfel, a primit 
recunoaștere prin premiile „Cartea anului – 1995” în Republica Moldova și 
Salonul Național de Carte, 24-28 mai 1995, Cluj-Napoca.

Ulterior, am avut prilejui să-l întâlnesc și să-l cunosc direct pe distin-
sul profesor Anatol Petrecu la Constanța cu prilejul unor reuniuni științifi-
ce. Comunicările prezentate l-au făcut pe domnul profesor Anatol Petrencu 
și mai bine cunoscut și apreciat în mediul universitar din Dobrogea.

Mai amintesc din valoroasa operă a domnului profesor Anatol Pe-
trencu, ce numără până în prezent 10 monografii, sute de articole și studii, 
proiectul dramei polonezilor în al Doilea Război Mondial, concretizat în-
tr-un volum de documente și o analiză a istoriei politice. Cele două lucrări 
se așează în aceeași linie de contribuții temeinice, bazate pe izvoare istorice 
de primă mână, în descifrarea unor pagini dureroase din Istoria Poloniei.

Activitatea domnului profesor Anatol Petrencu la catedră și în spa-
țiul public îl așează în poziția de personalitate remarcabilă a comunității 
istoricilor români. De altfel, domnia sa a primit recunoașterea Academiei 
Oamenilor de Știință din România ca Membru de Onoare.

Nu ași putea să închei succinta noastră recomandare fără să subliniez 
calitatea umană, deschiderea spre cunoaștere, dialog, colaborare și creativi-
tate ce-1 caracterizează pe profesorul Anatol Petrencu.

Fără doar și poate, profesorul Anatol Petrencu este incontestabil un 
savant care, în opinia noastră, merită să devină membru corespondent al 
Academiei de Științe a Moldovei. 

Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea (semnătura olografă)
18 mai 2017 Constanța
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МIНIСТЕРСТВО ОСВITИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНВЕРСИТЕТ

вул. Мечникова, 34, м. Одеса, 65029, тел: (048) 732-17-35, факс: 
(048) 732-16-21, е-mail: office@onmu.odessa.ua 

05.05. 2017 p.
на № k/608

Рекомендацiйний лист
Доктора iсторичних наук, професора Кишинiвського держав-

ного унiверситету пана Анатоля Петренку знаю по низцi спiльних 
наукових проектiв, форумiв, конференцiй, в яких доводилося брати 
участь i бути безпосереднiм органiзатором.

Професор А. Петренку був спiворганiзатором i учасником круг-
лих столiв у рамках V i VI Мiжнародних наукових конференцiй «Пiв-
день Украïни: етно-iсторичний, мовний, культурний та релiгiйний 
вимiри», проведених кафедрою украïнознавства, iсторико-правових 
та мовних дисциплiн у 2015 i 2017 роках:

1. Круглiй стiл - «Переможицi чи переможенi?: украïнський 
вимiр, факти, iнтерпретацiï та уроки (1945-2015 рр.), вiдбув-
ся 24 квiтня 2015 р.

2. Круглiй стiл - «Декомунiзацiйнi процеси в краiнах еврорегio-
ну Нижнiй Дунай: засоби, досвiд, наслiдки...», вiдбувся 28 
квiтня 2017 р.

Завдячуючи плiднiй науково-дослiднiй i науково-органiзацiйнiй 
роботi, яку проводить проф. А. Петренку, мiжнародi зв’язки мiж на-
шими краïнами i мiж нашими унiверситетами укрiплюються, спри-
ятимуть й надалi налагодженню iсторичного дiалогу не тiльки мiж 
науковцями, а й мiж нашими народами.

Завiдувач кафедри украïнознавства,
iсторико-правових та мовних дисциплiн 
доктор iсторичних наук, професоp М.I. Михайлуца
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Prof. univ. dr. Viorica Moisuc,
Univ. Ovidius, Constanța, România
Conducător de doctorat, specialitatea Istoria contemporană a României 
Fost Senator în Senatul României, fost Deputat în Parlamentul European
Adresa: Curtea-de-Argeș, jud. Argeș
Str. Victoriei nr. 104

RECOMANDARE

Către Academia de Științe a Moldovei
Domnul prof. univ. ANATOL PETRENCU este o personalitate de ta-

lie internațională în domeniul științei istorice.
Lucrările sale – monografii, culegeri de documente, culegeri de studii, 

manuale școlare, cursuri universitare, studii și articole (vezi lista de lucrări) 
- reprezintă, în totalitate, o contribuție de prim ordin la cunoașterea și înțe-
legerea fenomenelor, evenimentelor, faptelor istorice în toată complexitatea 
lor.

Anatol Petrencu a desfășurat o activitate de cercetare multilaterală în 
arhive naționale și străine în marile biblioteci, ceea ce a asigurat operei sale 
științifice o mare rugozitate și un fundament documentar incontestabil.

Pe plan didactic universitar, domnia-sa este unul dintre cei mai apre-
ciați dascăli. Generații de studenți, masteranzi, doctoranzi au beneficiat de 
o pregătire profesională de înaltă ținută, cu caracter academic, exigentă, 
performantă. Lucrările de doctorat realizate sub conducerea sa, se impun 
prin perenitatea lor bazată pe o documentare exhaustivă, analiză obiectivă 
a fenomenelor istorice, judecăți de valoare corect fundamentate.

Anatol Petrencu desfășoară și o activitate științifică pe plan interna-
țional, de anvergură. A participat și participă la manifestări științifice de 
specialitate interne și internaționale aducând contribuții originale de prim 
ordin în dezbaterea problemelor controversate ale istoriei naționale și uni-
versale.

Pentru toate cele mai sus spuse, susțin cu toată convingerea recunoaș-
terea academică a meritelor unanim recunoscute de comunitatea istoricilor 
ale domnului prof. dr. hab. ANATOL PETRENCU.

Prof. univ. dr. Viorica Moisuc
25 mai 2017
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RECOMANDARE

Subsemnatul, Ilie POPA, profesor universitar dr. la Universitatea din 
Pitești și președinte al Fundației Culturale MEMORIA-filiala Argeș, îl cu-
nosc pe prof. univ. dr. hab. Anatol PETRENCU din viața științifică interna-
țională, participări comune la manifestări științifice din România și Repu-
blica Moldova, din discuții directe pe diferite teme de istorie contempora-
nă, din cărțile de istorie din literatura de specialitate semnate de domnia sa 
și din cărțile pe care mi le-a oferit direct.

Domnul Anatol Petrencu, profesor la Facultatea de Istorie și Filosofie 
a USM, este cunoscut în lumea științifică internațională ca un specialist de 
marcă în istoria contemporană universală și, în mod deosebit, în istoria Re-
publicii Moldova, României și Poloniei.

Fiind unul dintre cei mai buni absolvenți, și-a început carierea uni-
versitară imediat după absolvirea Facultății de Istorie a Universității de Stat 
din Chișinău, în 1980, ca lector la Catedra de istorie modernă și contem-
porană.

Urmează studiile doctorale bugetate din 1 noiembrie 1982 la Institu-
tul pentru Economia Țărilor Socialiste din cadrul Academiei de Științe a 
URSS, conducător științific fiindu-i distinsul istoric basarabean Mihail A. 
Muntean. În această instituție de prestigiu internațional se specializează în 
domeniul relațiilor internaționale și politicii externe și are ocazia să-i cu-
noască și să colaboreze cu savanți de renume ca: Oleg Bogomolov, Otto 
Laţis, Nadejda Feit, Nicolai Dovjenko și alții. Își încheie studiile doctorale 
în 31 octombrie 1985, iar în 24 decembrie 1986 își susține strălucit teza 
de doctor în istorie cu tema Relațiile româno-italiene în perioada postbelică 
(1945-1985).

Domnul profesor Anatol Petrencu activează în cadrul USM de aproa-
pe patru decenii, perioadă în care a parcurs toate gradele didactice univer-
sitare:

Din 23 septembrie 1980 a fost asistent la Catedra de istorie modernă 
și contemporană;

În perioada 1 septembrie 1982 - 31 octombrie 1985 este doctorand la 
Institutul pentru Economia Statelor Socialiste al Academiei de Științe din 
URSS și în 1986 obține titlul de doctor în istorie;

Începând cu luna noiembrie 1988 devine conferențiar universitar;
Din februarie 1998 devine doctor habilitat în istorie;
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Din iulie 1998 este profesor universitar la Departamentul de Istoria 
Românilor, Istoria Universală și Arheologie al Facultății de Istorie și Filo-
sofie.

În perioada 1990-1992 a fost decanul Facultății de Istorie a USM, iar 
din 2010 și în prezent este directorul Institutului de Istorie Socială „ProMe-
moria” din cadrul USM.

Pe parcursul celor 37 de ani de activitate în învățământul superior, 
profesorul Anatol Petrencu a demonstrat că are deosebite capacități intelec-
tuale, științifice, dar și didactice și organizatorice în același timp.

Într-o scurtă sinteză a activității de cercetare științifică, se pot remar-
ca următoarele realizări:

10 monografii și 3 culegeri și studii în calitate de autor unic;
5 monografii colective;
26 de articole publicate în reviste de prestigiu, dintre care, 11 în revis-

te străine;
24 de articole în culegeri științifice, dintre care 19 internaționale;
41 lucrări prezentate și publicate în volumele unor conferințe, dintre 

care, 8 internaționale;
23 de teze prezentate la foruri științifice diverse, dintre care, 3 inter-

naționale;

5 studii științifice, ediții documentare și culegeri de documente;
În cadrul studiilor doctorale de la USM a pregătit 11 doctori în științe 

istorice.
A desfășurat și desfășoară în continuare activități remarcabile ca re-

dactor științific, responsabil de ediții, membru în colective de redacție, tra-
ducător și coordonator.

Este Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Știință din Ro-
mânia și Membru de Onoare al Academiei Civice din București.

Referitor la componenta didactică a domnului profesor Anatol Pe-
trencu, se pot remarca următoarele realizări:

13 manuale preuniversitare și 4 universitare;
8 îndrumări metodice;
8 materiale didactice preuniversitare;
Numeroase ghiduri metodice/metodologice, note de curs, alte mate-

riale didactice.
Fiind sensibil, ca istoric, la comuniunile de neam, limbă și istorie 

dintre Republica Moldova și România, a căutat permanent să se apropie 
și să se familiarizeze cu metodele de cercetare practicate în instituțiile de 
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învățământ superior și academice din România. Astfel, se poate spune că, 
un rol important în formarea profesorului și cercetătorului Anatol Petren-
cu, l-a avut efectuarea stagiului de 10 luni la București (1988-1989) pentru 
aprofundarea cercetării privind problema învățământul istoric din Româ-
nia, precum și stagiul de 30 de zile efectuat între 1 și 30 decembrie 1998 
la Universitatea „Alexandru I. Cuza” din Iași, consultant fiindu-i ilustrul 
istoric ieșean Ioan Caproșu, și unde a colaborat cu distinși istorici ieșeni 
ca: Alexandru Zub, Gheorghe Buzatu, Gheorghe Platon, Ioan Ciupercă, Ion 
Agrigoroaiei ș.a.

În 1991, după destrămarea URSS și proclamarea Independenței de 
Stat a Republicii Moldova, profesorul Anatol Petrencu s-a implicat activ în 
procesul de revenire la valorile naționale și democratizare a țării. Ca decan 
al Facultății de Istorie, a inițiat și dizolvat Catedra de Istorie a URSS din 
cadrul USM, înlocuind-o cu Catedra de Istoria Românilor, prima în Repu-
blica Moldova, pledând apoi intens pentru introducerea cursului de Istoria 
Românilor în instituțiile de învățământ din țară, la toate nivelurile. Astfel, a 
participat la elaborarea programelor de studii de Istoria Românilor și Istoria 
Universală și la elaborarea manualelor școlare pentru clasa a IX-a și a XII-a, 
obiectul Istoria contemporană universală.

A participat la mai multe ediții ale seriei de conferințe internaționale 
„Experimentul Pitești” organizate la Pitești de Fundația Culturală Memoria 
și de alte instituții din România și alte țări, contribuind activ la dezbateri, 
deconspirând la nivel de sistem prin exemple concrete, atrocitățile dicta-
turilor comuniste din Republica Moldova și România. A dovedit astfel, că 
înțelege profund mecanismele economico-sociale, politice și istorice ale sis-
temelor dictatoriale de tip comunist din întreaga lume.

Din anul 2010, profesorul Anatol Petrencu este președinte al Cen-
trului de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul 
USM. În această calitate, s-a implicat activ împreună cu colaboratorii săi în 
recuperarea memoriei celor care au avut de suferit în anii regimului totalitar 
comunist de ocupație. Astfel, colectivul ProMemoria a elaborat proiectul de 
cercetare științifică Românii în Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a 
memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 
1944-1953), proiect susținut financiar în 2013 și 2014 de Departamentul 
Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al României, un prim rezultat al acestui proiect fiind 
publicarea volumului Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, 
memorii. De asemenea, profesorul Anatol Petrencu este redactor-șef al re-
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vistei bi-anuale ProMemoria, care are ca subiect problematica memoriei 
colective.

O altă activitate constantă a profesorului Anatol Petrencu a fost și 
este în continuare cea legată de al Doilea Război Mondial privind par-
ticiparea românilor la această conflagrație mondială, cu accent deosebit 
asupra situației Basarabiei din acei ani. În acest sens a efectuat studii în ar-
hive și muzee militare din România, Republica Moldova, Federația Rusă, 
Ucraina, a cercetat documente, cărți, monografi deja existente în literatu-
ra de specialitate, publicând numeroase lucrări cu acest subiect și susți-
nând în februarie 1998 teza de doctor habilitat cu tema Politica României 
privind Basarabia, 1940- 1944. Monografia Basarabia în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial a fost tipărită și retipărită în mai multe ediții, in-
clusiv la Iași în 2010.

Legat tot de al Doilea Război Mondial, o preocupare de bază a pro-
fesorului Anatol Petrencu este studiul problemei poloneze în această pe-
rioadă. Este o problemă complexă, controversată, delicată, cu implicații 
politice care se referă la aspecte privind crimele de la Katyn, modificarea 
frontierelor Poloniei, comunizarea-sovietizarea țării și alte aspecte. Pen-
tru dezvoltarea și aprofundarea acestui subiect, profesorul Anatol Petren-
cu face, în toamna anului 2002, două deplasări de documentare în diferite 
arhive din România și Polonia, apoi publică o culegere de documente și 
un studiu monografic care sunt retipărite la Tipografia TipoMoldova și 
repartizate bibliotecilor și instituțiilor de învățământ din Republica Mol-
dova și România. Prin valoarea lor, volumele au intrat imediat în circuitul 
științific internațional, fiind citate de specialiștii din Republica Moldova 
și România.

Legat de același subiect, profesorul Anatol Petrencu a elaborat și 
publicat cursul Problema poloneză în anii celui de-al Doilea Război Mon-
dial, precum și programul acestui curs pentru studenții de la Facultatea 
de Istorie.

Ca o încununare a contribuției profesorului Anatol Petrencu privind 
tematica poloneză, Președintele Poloniei Bronislaw KOMOROWSKI i-a 
conferit în 2010, ordinul Crucea de Merit de Argint, iar Statul Polonez în 
2013, medalia Pro Memoria.

Privitor la preocupările sale legate de istoria universală în epoca con-
temporană a țărilor din Europa occidentală și America, profesorul Anatol 
Petrencu a publicat programul și suportul de curs întitulat Istoria universa-
lă. Epoca contemporană, 1939-1995 (Europa, SUA, Canada, America Lati-
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nă) tipărit în trei ediții, inclusiv la Iași în 2010 și repartizat tuturor bibliote-
cilor și instituțiilor de învățământ din România.

Prin valoarea lor, cărțile profesorului Anatol Petrencu sunt bine cota-
te în literatura de specialitate, fiind premiate cu diplome și bani la saloanele 
internaționale de carte de la Chișinău și de alte instituții. De asemenea, timp 
de mai mulți ani, profesorul Anatol Petrencu este laureat al săptămânalului 
Literatura și Arta.

La facultate, în calitate de manager, se preocupă de crearea unei atmo-
sfere sănătoase, lucrative, de perfecționare a procesului știinţifico-didactic. 
Inițiază și elaborează noi cursuri și seminare, depune eforturi pentru com-
pletarea catedrei cu noi cadre didactice, organizarea Consiliilor Științifice 
Specializate pentru susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat în speci-
alitatea - Istoria Universală și Istoria Românilor.

Adesea este invitatul unor posturi de TV și radio la emisiuni de pro-
pagare a cunoștințelor istorice, a adevărului științific despre trecutul istoric 
al Republicii Moldova, precum și pe diferite teme actuale cu caracter politic.

Anatol Petrencu este un foarte bun pedagog, prelegerile sale fiind 
urmărite cu interes de către studenți și masteranzi. Este cultivat și distins, 
modest și onest, întotdeauna politicos, cu o excelentă ținută de pedagog și 
cu un pronunțat simț al datoriei și responsabilității civice. Dă dovadă de o 
cultură și inteligență deosebite, un optimism și o voință de invidiat.

Prin laborioasa și prodigioasa sa activitate în domeniul științific și 
didactic, profesorul Anatol Petrencu contribuie în mod substanțial la dez-
voltarea științei istorice și la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare din 
Republica Moldova.

Având în vedere cele de mai sus, îl recomand pe profesorul universi-
tar doctor habilitat Anatol PETRENCU ca membru corespondent al Acade-
miei de Științe a Moldovei la specialitatea 611.02 Istoria Românilor.

Membrul al C.R.L.F.S.T, Academia Română 
14 mai 2017, Pitești, România 

Ilie POPA

(semnătura olografă)
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RECOMANDARE

Subsemnatul, prof. univ., dr. hab. Gheorghe POSTICĂ, îl cunosc pe 
prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU din 1975, când a fost admis în cali-
tate de student la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Chișinău. 
Cunosc activitatea pedagogică și științifică a domnului Anatol PETRENCU 
și pot spune următoarele:

Prof. Anatol PETRENCU este cunoscut în republică și peste hotarele 
ei, ca specialist în istoria contemporană universală, în special prin manu-
alele și studiile sale monografice referitoare la istoria Republicii Moldova, 
României și Poloniei.

În toamna anului 1974, dl Anatol PETRENCU s-a înscris la Cursurile 
de pregătire din cadrul Universității de Stat din Chișinău, după absolvirea 
cărora (1975) este înmatriculat ca student în anul întâi la Facultatea de Isto-
rie a aceleiași Universități, pe care o absolvă cu succes în 1980.

Își începe carierea universitară, ca tânăr specialist (23 septembrie 
1980), în calitate de lector la Catedra istorie modernă și contemporană, a 
aceleiași facultăți, unde este repartizat, după finisarea studiilor, ca unul din 
cei mai buni absolvenți, fiind îndrumat și susținut de distinsul istoric și om 
de stat Alexandru Moșanu.

Peste doi ani se înscrie (1 noiembrie 1982) la studii doctorale buget 
la Institutul pentru Economia Țărilor Socialiste din cadrul Academiei de 
Științe a URSS, unde se specializează în domeniul relațiilor internaționale 
și politicii externe, pe care le finisează cu succes în noiembrie 1985, Drept 
rezultat al acelor studii la prestigioasă instituție științifică a fost susținerea la 
24 decembrie 1986 a tezei de doctor în istorie cu tema Relațiile româno-ita-
liene în perioada postbelică (1945-1985).

Anatol PETRENCU parcurge toate treptele didactice ale învățămân-
tului superior din Republică: din noiembrie 1985 asistent, din noiembrie 
1988 − conferențiar universitar și din iulie 1998 − profesor universitar. 

Pe parcursul acestor patru decenii de activitate în cadrul USM, Ana-
tol PETRENCU a dat dovadă de capacități intelectuale și organizatorice 
deosebite. După absolvirea Facultății de Istorie și a doctoratului, Anatol 
PETRENCU a elaborat și a predat cursul de Istorie contemporană a țări-
lor din Europa occidentală și America, publicând Programul, dar și Supor-
tul de curs pentru studenți. Suportul de curs, întitulat Istoria universală. 
Epoca contemporană, 1939-1995 (Europa, SUA, Canada, America Latină), 
a cunoscut trei ediții, iar în 2010 cartea a fost retipărită la Iași, la Tipo-
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grafia „TipoMoldova” și repartizată bibliotecilor și instituțiilor de învăță-
mânt din România. O contribuție deosebită în formarea profesorului și a 
cercetătorului Anatol PETRENCU a avut-o familiarizarea cu metodele de 
cercetare de la instituțiile de învățământ superior și instituțiile academice 
din România. Una din preocupările de bază ale profesorului Anatol PE-
TRENCU este studierea profundă a problemei poloneze în anii celui de-al 
Doilea Război Mondial, o problemă complicată, controversată da, în același 
timp, actuală. Pentru elaborarea acestei teme autorul efectuează în toamna 
anului 2002 două deplasări de documentare în diferite arhive ale României. 
în acest sens, profesorul Anatol PETRENCU a publicat o culegere de docu-
mente și un studiu monografic, care, ulterior, au fost retipărite la tipografia 
„TipoMoldova” și repartizate bibliotecilor și instituțiilor de învățământ din 
România. Cărțile au intrat temeinic în circuitul științific, fiind citate de spe-
cialiștii din Republica Moldova și România. Tot în problematica dată Ana-
tol PETRENCU a elaborat Cursul special „Problema poloneză în anii celui 
de-al Doilea Război Mondial, cu publicarea programului Cursului pentru 
studenții Facultății de Istorie,

O altă preocupare permanentă a profesorului Anatol PETRENCU 
este problematica antrenării românilor în cel de-al Doilea Război Mondial. 
Un loc deosebit l-a avut și-l are Basarabia în anii celei de-a doua confla-
grații mondiale. Studiile din arhive și muzee militare din România, Repu-
blica Moldova, Federația Rusă, Ucraina etc., cercetarea documentelor deja 
publicate și a literaturii de specialitate, i-au permis cercetătorului Anatol 
PETRENCU să publice studii monografice la acest subiect, iar în februarie 
1998 să susțină teza de doctor habilitat cu tema Politica României privind 
Basarabia, 1940-1944.

Monografia Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a 
fost tipărită în mai multe ediții, inclusiv retipărită la Iași, la aceiași Tipogra-
fie „TipoMoldova” (în 2010).

În anii 1990-1992 profesorul Anatol PETRENCU a îndeplinit funcția 
de decan al Facultății de Istorie a USM. După destrămarea URSS și procla-
marea Independenței de Stat a Republicii Moldova (1991) Anatol PETREN-
CU a susținut plenar procesul de democratizare a Republicii Moldova, de 
revenire la valorile noastre naționale. La inițiativa sa a fost dizolvată Cate-
dra de Istorie a URSS din cadrul USM și înființată Catedra de Istoria Ro-
mânilor - prima în R. Moldova. Anatol PETRENCU a pledat activ pentru 
introducerea cursului de Istoria Românilor în instituțiile de învățământ din 
Republică. A participat la elaborarea Programelor de studii la Istoria Româ-
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nilor și Istoria Universală. Pe parcurs, el s-a încadrat plenar în elaborarea 
manualelor școlare la obiectul Istoria contemporană universală (pentru cla-
sa a IX-a și a XII- a).

În calitate de manager, se străduiește să creeze o atmosferă de con-
fort la facultate, este preocupat de perfecționarea procesului știinţifico-di-
dactic, inițierea și elaborarea unor noi cursuri și seminare speciale, depu-
ne eforturi substanțiale în completarea catedrei cu noi cadre didactice, 
organizarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor 
de doctor și doctor habilitat la specialitatea - Istoria Universală și Istoria 
Românilor.

În 1995 conducerea agrariană a Republicii Moldova a decis să scoată 
din sistemul de învățământ din Republică obiectul „Istoria Românilor”. În 
apărarea acestui obiect de studiu („Istoria Românilor”) s-au ridicat tine-
rii din Universități și licee, profesorii, intelectualii, oameni de rând. A fost 
constituit un Comitet de coordonare a grevei generale, președinte al căruia 
a fost ales istoricul Anatol PETRENCU. Drept rezultat al protestelor pașni-
ce, președintele Republicii Moldova Mircea Snegur a instituit un Moratoriu 
privind predarea „Istoriei Românilor” în instituțiile de învățământ din Re-
publica Moldova (valabil până în ziua de astăzi).

Începând cu anul 2010 Anatol PETRENCU suplinește funcția de pre-
ședinte al Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”, USM. În această ca-
litate istoricul Anatol PETRENCU s-a implicat activ, alături de colaborato-
rii săi, în recuperarea memoriei celor ce au avut de suferit în anii regimului 
totalitar comunist de ocupație. În rezultatul eforturilor depuse, colectivul 
INIS „ProMemoria” a elaborat proiectul de cercetare științifică „Românii în 
Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului 
totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 1944-1953)”, proiect ce a obți-
nut susținere financiară în vederea realizării din partea Departamentului 
Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al României (pentru 2013, dar și pentru 2014). Un prim 
rezultat al realizării proiectului a fost publicarea volumului Teroarea sta-
linistă în Basarabia. Studii, documente, memorii. Din 2015 profesorul A. 
PETRENCU este directorul Programului de Stat „Recuperarea și valorifica-
rea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSSM, 
1940-1941, 1944-1953”. In această calitate, alături de colegii implicați în 
realizarea Programului, a coordonat scoaterea de sub tipar a trei volume 
„Arhivele Memorie”, Chișinău, 2016.
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În aceeași ordine de idei, trebuie menționat, că profesorul Anatol PE-
TRENCU este redactor-șef al bi-anualului „ProMemoria”, revistă ce se pre-
ocupă de problematica memoriei colective. 

Experiența în domeniul cercetării trecutului cercetătorul Anatol PE-
TRENCU o împărtășește cu tinerii istorici, dornici de a obține deprinderile 
și cunoștințele respective. În acest sens, Anatol PETRENCU a pregătit, în 
cadrul studiilor doctorale de la USM unsprezece doctori în științe istorice, 
care astăzi activează în diferite instituții de învățământ, academice și de stat 
din Republică.

Istoricul Anatol PETRENCU a participat cu comunicări pe teme is-
torice de actualitate la numeroase conferințe științifice internaționale, nați-
onale și inter-universitare. Domnia sa este invitat în permanență la diverse 
posturi de TV și Radio, la care propagă cunoștințele istorice, adevărul ști-
ințific despre trecutul istoric al acestui frumos plai, dar și pe diferite teme 
actuale cu caracter politic. Cărțile profesorului Anatol PETRENCU sunt că-
utate și citite, au fost premiate cu diplome și bani la Saloanele internaționale 
de Carte de la Chișinău și de alte instituții abilitate. Timp de mai mulți ani dl 
Anatol PETRENCU este laureat al săptămânalului „Literatura și Arta”. Isto-
ricul Anatol PETRENCU este autor a numeroase studii și articole publicate 
în culegeri și reviste de specialitate din România, Rusia, Ucraina, RFG și din 
Republica Moldova. Domnia sa este autor a peste 8 monografii, 4 manuale 
universitare și școlare, 2 culegere de studii, 3 culegeri de documente și a 
peste 500 studii și articole de specialitate.

Ținând cont de cele de mai sus, RECOMAND pe profesorul Anatol 
PETRENCU la titlul de membru corespondent al Academiei de Științe 
a Moldovei.

Gheorghe POSTICA, doctor habilitat în științe 
istorice, profesor Doctor Honoris Causa a Universității 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, vice-
ministru al Culturii.
9 aprilie 2017, Chișinău
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RECOMANDARE

Subsemnata, conf. univ., dr. hab. Mariana ȘLAPAC, îl știu pe prof. 
univ. dr. hab. Anatol PETRENCU care este cunoscut în republică și peste 
hotarele ei, ca specialist în istoria contemporană universală, în special prin 
manualele și studiile sale monografice referitoare la istoria Republicii Mol-
dova, României și Poloniei.

Din cele citite și din viu grai știu că profesorul Anatol PETRENCU a 
parcurs toate treptele didactice ale învățământului superior din Republică: 
din noiembrie 1985 asistent, din noiembrie 1988 - conferențiar universitar 
și din iulie 1998 - profesor universitar. Pe parcursul a peste patru decenii de 
activitate în cadrul USM, Anatol PETRENCU a dat dovadă de capacități in-
telectuale și organizatorice deosebite. După absolvirea Facultății de Istorie 
și a doctoratului, Anatol PETRENCU a elaborat și a predat cursul de Istorie 
contemporană a țârilor din Europa occidentală și America, publicând Pro-
gramul, dar și Suportul de curs pentru studenți. Suportul de curs (manua-
lul), întitulat Istoria universală. Epoca contemporană, 1939-1995 (Europa, 
SUA, Canada, America Latină), a cunoscut trei ediții, iar în 2010 cartea a 
fost retipărită la Iași, la Tipografia „TipoMoldova” și repartizată biblioteci-
lor și instituțiilor de învățământ din România. O contribuție deosebită în 
formarea profesorului și a cercetătorului Anatol PETRENCU a avut-o fami-
liarizarea cu metodele de cercetare de la instituțiile de învățământ superior 
și instituțiile academice din România.

Una din preocupările de bază ale profesorului Anatol PETRENCU 
este studierea profundă a problemei poloneze în anii celui de-al Doilea 
Război Mondial, o problemă complicată, controversată da, în același timp, 
actuală. Pentru elaborarea acestei teme autorul efectuează în toamna anu-
lui 2002 două deplasări de documentare în diferite arhive ale României. în 
acest sens, profesorul Anatol PETRENCU a publicat o culegere de docu-
mente și un studiu monografic, care, ulterior, au fost retipărite la Tipografia 
„TipoMoldova” și repartizate bibliotecilor și instituțiilor de învățământ din 
România. Cărțile au intrat temeinic în circuitul științific, fiind citate de spe-
cialiștii din Republica Moldova și România. Tot în problematica dată Ana-
tol PETRENCU a elaborat Cursul special Problema poloneză în anii celui 
de-al Doilea Război Mondial, cu publicarea programului Cursului pentru 
studenții Facultății de Istorie.

O altă preocupare permanentă a profesorului Anatol PETRENCU 
este problematica antrenării românilor în cel de-al Doilea Război Mondial. 
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Un loc deosebit l-a avut și-l are Basarabia în anii celei de-a doua Confla-
grații mondiale. Studiile din arhive și muzee militare din România, Repu-
blica Moldova, Federația Rusă, Ucraina etc., cercetarea documentelor deja 
publicate și a literaturii de specialitate, i-au permis cercetătorului Anatol 
PETRENCU să publice studii monografice la acest subiect, iar în februarie 
1998 să susțină teza de doctor habilitat cu tema Politica României privind 
Basarabia, 1940-1944.

Monografia Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a 
fost tipărită în mai multe ediții, inclusiv retipărită la Iași, la aceiași tipografie 
„TipoMoldova” (în 2010).

Știu, de asemenea, că în anii 1990-1992 profesorul Anatol PETREN-
CU a îndeplinit funcția de decan al Facultății de istorie a USM. După des-
trămarea URSS și proclamarea Independenței de Stat a Republicii Moldova 
(1991) Anatol PETRENCU a susținut plenar procesul de democratizare a 
Republicii Moldova, de revenire la valorile noastre naționale. La inițiativa 
sa a fost dizolvată Catedra de Istorie a URSS din cadrul USM și înființată 
Catedra de Istoria Românilor - prima în R. Moldova. Anatol PETRENCU a 
pledat activ pentru introducerea cursului de Istoria Românilor în instituți-
ile de învățământ din Republică. A participat la elaborarea Programelor de 
studii la Istoria Românilor și Istoria Universală. Pe parcurs, el s-a încadrat 
plenar în elaborarea manualelor școlare la obiectul Istoria contemporană 
universală (pentru clasa a IX-a și a XII-a).

Începând cu anul 2010 Anatol PETRENCU îndeplinește funcția de 
președinte al Centrului de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMe-
moria”, USM. În această calitate istoricul Anatol PETRENCU s-a implicat 
activ, alături de colaboratorii săi, în recuperarea memoriei celor ce au avut 
de suferit în anii regimului totalitar comunist de ocupație. Ca rezultat al 
eforturilor depuse, colectivul INIS „ProMemoria” a elaborat proiectul de 
cercetare științifică Românii în Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a 
memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 
1944-1953), proiect ce a obținut inițial susținere financiară în vederea reali-
zării din partea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pre-
tutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României (pentru 
2013, dar și pentru 2014), iar ulterior, din 2015 - de Academia de Științe a 
Moldovei. Un prim rezultat al realizării proiectului a fost publicarea volu-
mului Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, memorii.

Din 2015 profesorul A. PETRENCU este directorul Programului de 
Stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului to-
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talitar comunist din RSSM, 1940-1941, 1944-1953. În această calitate, alături 
de colegii implicați în realizarea Programului, a coordonat scoaterea de sub 
tipar a trei volume „Arhivele Memorie”, Chișinău, 2016.

În aceeași ordine de idei, trebuie menționat, că profesorul Anatol PE-
TRENCU este redactor-șef al bi-anualului „ProMemoria”, revistă ce se pre-
ocupă de problematica memoriei colective. 

Experiența în domeniul cercetării trecutului cercetătorul Anatol 
PETRENCU o împărtășește cu tinerii istorici, dornici de a obține de-
prinderile și cunoștințele respective, în acest sens, Anatol PETRENCU 
a pregătit, în cadrul studiilor doctorale de la USM unsprezece doctori în 
științe istorice, care astăzi activează în diferite instituții de învățământ, 
academice și de stat din Republică.

Ținând cont de cele de mai sus, RECOMAND pe profesorul Anatol 
PETRENCU la titlul de membru corespondent al Academiei de Științe 
a Moldovei.

Mariana ŞLAPAC, istoric, doctor habilitat în studiul 
artelor, Membru corespondent al Academiei de Ştiințe 
a Moldovei,
10 aprilie 2017, Chișinău

ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
SECŢIA ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE

Splaiul Independenței, nr. 54, sector 5, 050094,
BUCUREŞTI, ROMÂNIA

RECOMANDARE
Prezenta recomandare este făcută de subsemnatul, prof. univ. dr. ION 

SOLCANU, în calitate mea de membru titular al ACADEMIEI OAME-
NILOR DE ȘTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, la care distinsul profesor univ. dr. 
ANATOL PETRENCU este membru de onoare. Alegerea Domniei sale în 
această postură, la secția de ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE, alături de nume 
consacrate în istoriografia românească, constituie deja o recunoaștere a 
contribuțiilor științifice în domeniu.
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Domnul prof. univ. dr. Anatol Petrencu s-a făcut remarcat, mai în-
tâi, certătorilor de istorie diplomatică prin temeinica lucrare Relațiile ro-
mâno-italiene: de la confruntare la colaborare. 1945-1985, lucrare de 
doctorat susținută în 1986, dar publicată la Chișinău, în 1993. 

O altă importantă direcție a cercetărilor profesorului univ. dr. Ana-
tol Petrencu, concretizată în volume de certă valoare științifică, a con-
stituit-o situația spațiului Pruto-nistrean în anii celei de a doua mare 
conflagrație mondială. Această temă l-a preocupat pe autor vreme de un 
deceniu, dând la iveală, mai întâi volumul Basarabia în al Doilea Răz-
boi Mondial:1940-1944 (Chișinău, 1977). Extinzând limitele cercetării 
profesorul Anatol Petrencu publica în 2006, tot la Chișinău, remarca-
bila contribuție Basarabia în anii celui de-al Doilea Război Mondi-
al:1939-1945 întemeiată, ca și precedenta, pe investigarea arhivistică și 
explorarea unei întinse bibliografii. Pe drept cuvânt se afirma în rezumat 
că ,,În prezenta lucrare, pe baza unor documente inedite, a fost demas-
cată activitatea criminală a regimului bolșevic de la Chișinău în perioada 
22 iunie-26 iulie 1941, activitate ce a urmărit evacuarea în adâncurile 
URSS, sau nimicirea bunurilor materiale conform tacticii «pământului 
pârjolit». Prima dată în istoriografie este urmărită obiectiv și sub toate 
aspectele activitatea Guvernământului Basarabiei în perioada existenței 
sale (1941-1944). Au fost depistate, analizate, sistematizate și generali-
zate date statistice și materiale inedite, care au permis precizarea unor 
fapte, evenimente și corectarea unor afirmații eronate, strecurate cu bună 
știință în vechea istoriografie”.

Pe aceeași direcție a cercetării trecutului spațiului Pruto-nistrean 
se situează și importantele sale contribuții științifice cuprinse în volumul 
Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, memorii toate lu-
minând una dintre cele mai negre perioade din istoria respectivului ținut. 
Aceste temeinice realizări au legitimat prezența domniei sale în calitate de 
redactor științific și autor, alături de Ion Niculiță, Ion Eremia, Ion Gume-
nâi, Gheorghe Palade, Ion Șișcanu și Anatol Țăranu în fruntea remarca-
bilei sinteze O istorie a Basarabiei (Editura Serebia, Chișinău, 2015, 424 
p.). Studiul istoricului Anatol Petrencu în această sinteză tratează, pe bază 
de documente, consecințele dezastruoase asupra ținutului Pruto-nistrean 
în timpul primei ocupații sovietice (1940-1941) când ,,o parte a etniilor 
conlocuitoare a salutat venirea forțelor militare sovietice, solidarizân-
du-se cu acest act agresiv al bolșevicilor (p. 249), dar și situația regiunii 
în anii de eliberare și ai celui antisovietic, subliniind efortul României în 
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administrarea acesteia cu particularitățile impuse de condițiile războiului 
(p. 257-264).

Pe coordonatele aceleiași obiectivități și responsabilități în scrie-
rea istoriei se află și volumul Polonezii în anii celui de-al Doilea Război 
Mondial: Istoria politică care, asemenea altor lucrări ale Domniei Sale, a 
cunoscut reeditarea anastatică într-o prestigioasă editură ieșeană. Cerce-
tările din arhivele poloneze și române precum și a unei întinse bibliografii 
a domeniului i-au permis să trateze tema într-un curs special ,,Problema 
poloneză în anii celui de-al Doilea Război Mondial”. Valoarea și impor-
tanta științifică a acestor contribuții la cunoașterea istoriei contemporane a 
Poloniei au fost recunoscute de cele mai înalte foruri ale statului respectiv 
prin conferirea ordinului ,,Crucea de Merit de Argint” (2010) și medalia 
,,Pro Memoria”(2013).

În complementaritatea cercetării istoriei recente a Basarabiei profe-
sorul Anatol Petrencu se preocupă de recuperarea memoriei acelora care 
au suportat vicisitudinile regimului de ocupație totalitar sovieto-bolșevic. 
Atrăgând un valoros corp de colaboratori a elaborat proiectul de cerceta-
re științifică Românii în Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a me-
moriei victimelor regimului totalitar în Basarabia (1940-1941, 1944-1953). 
În cadrul acestui proiect Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru și Lidia 
Pădureac, în calitate de editori, au publicat deja în editura Balacron, două 
volume intitulate Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente. Cel 
dintâi, apărut în 2014, conține o listă a memoriilor publicate ale victime-
lor regimului totalitar intitulată Bibliografia Memoriei (1989-2013). Cel 
de-al doilea volum, prezentat în ,,Analele Științifice ale Universității «Al. I. 
Cuza» din Iași” constituie, în viziunea autorilor dar și a recenzentului, ,,un 
studiu al memoriei victimelor deportărilor staliniste din Basarabia, unul 
din multiplele instrumente ale sistemului represiv practicat de autoritățile 
sovietice”. 

Impunătoarea activitate științifică pe tărâmul cercetării istorice a pro-
fesorului A. Petrencu se întregește cu cele peste câteva sute de studii, artico-
le, note și recenzii răspândite în zeci de publicații din Basarabia, România, 
Rusia etc.

Complexa sa personalitate este întregită de activitatea didactică și pu-
blicistică, aceea de diriguitor al Facultății de Istorie a Universității de Stat 
din Chișinău, dar și aceea de Om al Cetății, Domnia Sa nerămânând indife-
rent la trepidanta problematică a societății moldovenești. 

Concluzionând, toate acestea sunt îndestulătoare și asupra de măsu-
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ră temeiuri care să-l recomande pe profesorul universitar doctor habilitat 
Anatol Petrencu printre membri celui mai înalt for de consacrare științifică 
al Republicii Moldova, Academia de Științe.

Prof. univ. dr. Ion I. Solcanu,
Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, 
Senator al ROMÂNIEI între 1990 - 2008
Iași, 15 mai 2017

RECOMANDARE

Subsemnatul, prof. univ., dr.-hab. Valentin TOMULEŢ, Facultatea de 
Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, îl cunosc pe prof. 
univ. dr.-hab. Anatol PETRENCU din 1980, când a fost angajat la lucru în 
calitate de asistent la Catedra de istorie modernă și contemporană. Cunosc 
activitatea pedagogică și științifică a domnului Anatol PETRENCU și pot 
spune următoarele:

Printre cei care astăzi își aduc contribuția la pregătirea istoricilor de 
înaltă calificare la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din 
Moldova se înscrie și profesorul, doctorul habilitat Anatol PETRENCU.

Prof. Anatol PETRENCU este cunoscut în republică și peste hotarele 
ei, ca specialist în istoria contemporană universală, în special prin manu-
alele și studiile sale monografice referitoare la istoria Republicii Moldova, 
României și Poloniei.

În 1971 A. PETRENCU a absolvit cu succes Școala Medie nr. 1 din 
orașul Căușeni. În perioada 1972-1974 își satisface serviciul militar în Dis-
trictul Militar Caucazul de Nord. Reîntors la vatră, în toamna anului 1974, 
se înscrie la Cursurile de pregătire din cadrul Universității de Stat din Mol-
dova (pe atunci Universitatea de Stat din Chișinău), după absolvirea cărora 
(1975) este înmatriculat ca student în anul întâi la Facultatea de Istorie a 
aceleiași Universități, pe care o absolvește cu succes în 1980.

Își începe carierea universitară, ca tânăr specialist (23 septembrie 
1980), în calitate de lector la Catedra Istorie Modernă și Contemporană, a 
aceleiași facultăți, unde este repartizat, după finisarea studiilor, ca unul din 
cei mai buni absolvenți, fiind îndrumat și susținut de distinsul istoric și om 
de stat Alexandru Moșanu.



A FI PROFESOR DE ISTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Anatol Petrencu

48

Peste doi ani se înscrie (1 noiembrie 1982) la studii doctorale buget 
la Institutul pentru economia țărilor socialiste din cadrul Academiei de Ști-
ințe a URSS, unde se specializează în domeniul relațiilor internaționale și 
politicii externe, pe care le finisează cu succes în noiembrie 1985. Drept 
rezultat al acelor studii la prestigioasă instituție științifică a fost susținerea la 
24 decembrie 1986 a tezei de doctor în istorie cu tema Relațiile româno-ita-
liene în perioada postbelică (1945-1985).

Anatol PETRENCU parcurge toate treptele didactice ale învățămân-
tului superior din Republică: din noiembrie 1985 asistent, din noiembrie 
1988 − conferențiar universitar și din iulie 1998 - profesor universitar.

Pe parcursul acestor patru decenii de activitate în cadrul USM, Anatol 
PETRENCU a dat dovadă de capacități intelectuale și organizatorice deose-
bite. După absolvirea Facultății de Istorie și a doctoratului, Anatol PETREN-
CU a elaborat și a predat cursul de Istorie contemporană a țărilor din Europa 
occidentală și America, publicând Programul, dar și Suportul de curs pentru 
studenți. Suportul de curs, întitulat Istoria universală. Epoca contemporană, 
1939-1995 (Europa, SUA, Canada, America Latină), a cunoscut trei ediții, iar 
în 2010 cartea a fost retipărită la Iași, la Tipografia „TipoMoldova” și reparti-
zată tuturor bibliotecilor și instituțiilor de învățământ din România.

O contribuție deosebită în formarea profesorului și a cercetătorului 
Anatol PETRENCU a avut-o familiarizarea cu metodele de cercetare de la 
instituțiile de învățământ superior și instituțiile academice din România. 
Conform deciziei Rectoratului din decembrie 1988, Anatol PETRENCU 
merge la un stagiu de 10 luni la București, unde se documentează sufici-
ent pentru realizarea cercetării problemei privind învățământul istoric din 
România. În perioada 1-30 decembrie 1998 a efectuat un stagiu la Univer-
sitatea „Alexandru I. Cuza” din Iași, unde l-a avut ca consultant pe ilustrul 
istoric ieșean Ioan Caproșu și unde a colaborat cu distinșii istorici ieșeni 
Gheorghe Platon, Alexandru Zub, Gheorghe Buzatu, Ioan Ciupercă, Ion 
Agrigoroaiei etc.

Una din preocupările de bază ale profesorului Anatol PETRENCU 
este studierea profundă a problemei poloneze în anii celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial, o problemă complicată, controversată dar, în același timp, ac-
tuală (Crima de la Katyn, modificarea frontierelor Poloniei, comunizarea/
sovietizarea țării etc.). Pentru elaborarea acestei teme autorul efectuează în 
toamna anului 2002 două deplasări de documentare în diferite arhive ale 
României. În acest sens, profesorul Anatol PETRENCU a publicat o culege-
re de documente și un studiu monografic, care, ulterior, au fost retipărite la 
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Tipografia „TipoMoldova” și repartizate bibliotecilor și instituțiilor de învă-
țământ din România. Cărțile au intrat temeinic în circuitul științific, fiind 
citate de specialiștii din Republica Moldova și România. Tot în problemati-
ca dată Anatol PETRENCU a elaborat Cursul special Problema poloneză în 
anii celui de-al Doilea Război Mondial, cu publicarea programului Cursului 
pentru studenții Facultății de Istorie.

Ținând cont de contribuția profesorului Anatol PETRENCU la tema-
tica poloneză, Președintele Poloniei Bronislaw KOMOROWSKI i-a conferit 
ordinul „Crucea de Merit de Argint” (2010), iar în 2013 Statul Polonez i-a 
oferit medalia „Pro Memoria”.

O altă preocupare permanentă a profesorului Anatol PETRENCU este 
problematica antrenării românilor în cel de-al Doilea Război Mondial. Un loc 
deosebit l-a avut și-l are Basarabia în anii celei de-a doua Conflagrații mon-
diale. Studiile din arhive și muzee militare din România, Republica Moldova, 
Federația Rusă, Ucraina etc., cercetarea documentelor deja publicate și a lite-
raturii de specialitate, i-au permis cercetătorului Anatol PETRENCU să pu-
blice studii monografice la acest subiect, iar în februarie 1998 să susțină teza 
de doctor habilitat cu tema Politica României privind Basarabia, 1940-1944.

Monografia Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a 
fost tipărită în mai multe ediții, inclusiv retipărită la Iași, la aceiași Tipogra-
fie „TipoMoldova” (în 2010). 

În anii 1990-1992 profesorul Anatol PETRENCU a îndeplinit funcția 
de decan al Facultății de Istorie a USM. După destrămarea URSS și proclama-
rea Independenței de Stat a Republicii Moldova (1991) Anatol PETRENCU a 
susținut plenar procesul de democratizare a Republicii Moldova, de revenire 
la valorile noastre naționale. La inițiativa sa a fost dizolvată Catedra de Istorie 
a URSS din cadrul USM și înființată Catedra de Istoria Românilor - prima în 
Republica Moldova. Anatol PETRENCU a pledat activ pentru introducerea 
cursului de Istoria Românilor în instituțiile de învățământ din Republică. A 
participat la elaborarea Programelor de studii la Istoria Românilor și Istoria 
Universală. Pe parcurs, el s-a încadrat plenar în elaborarea manualelor școlare 
la obiectul Istoria contemporană universală (pentru clasa a IX-a și a XII- a).

În calitate de manager, se străduiește să creeze o atmosferă de confort 
la facultate, este preocupat de perfecționarea procesului știinţifico-didactic, 
inițierea și elaborarea unor noi cursuri și seminare speciale, depune efor-
turi substanțiale în completarea catedrei cu noi cadre didactice, organiza-
rea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor 
și doctor habilitat la specialitatea - Istoria Universală și Istoria Românilor.



A FI PROFESOR DE ISTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Anatol Petrencu

50

În 1995 conducerea agrariană a Republicii Moldova a decis să scoată 
din sistemul de învățământ din Republică obiectul „Istoria Românilor”. În 
apărarea acestui obiect de studiu („Istoria Românilor”) s-au ridicat tinerii 
din Universități și licee, profesorii, intelectualii, oamenii de rând. A fost 
constituit un Comitet de coordonare a grevei generale, președinte al căruia 
a fost ales istoricul Anatol PETRENCU. În rezultatul protestelor pașnice, 
președintele Republicii Moldova Mircea Snegur a instituit un Moratoriu 
privind predarea „Istoriei Românilor” în instituțiile de învățământ din Re-
publica Moldova (valabil până în ziua de astăzi).

Începând cu anul 2010 Anatol PETRENCU suplinește funcția de pre-
ședinte al Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”, USM. În această ca-
litate istoricul Anatol PETRENCU s-a implicat activ, alături de colaborato-
rii săi, în recuperarea memoriei celor ce au avut de suferit în anii regimului 
totalitar comunist de ocupație. În rezultatul eforturilor depuse, colectivul 
INIS „ProMemoria” a elaborat proiectul de cercetare științifică „Românii în 
Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului 
totalitar comunist în Basarabia (1940-1941,1944-1953)”, proiect ce a obți-
nut susținere financiară în vederea realizării din partea Departamentului 
Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al României (pentru 2013, dar și pentru 2014). Un prim 
rezultat al realizării proiectului a fost publicarea volumului Teroarea stali-
nistă în Basarabia. Studii, documente, memorii.

În aceeași ordine de idei, trebuie menționat, că profesorul Anatol PE-
TRENCU este redactor-șef al bi-anualului „ProMemoria”, revistă ce se pre-
ocupă de problematica memoriei colective. 

Experiența în domeniul cercetării trecutului cercetătorul Anatol PE-
TRENCU o împărtășește cu tinerii istorici, dornici de a obține deprinderile și 
cunoștințele respective. În acest sens, Anatol PETRENCU a pregătit, în cadrul 
studiilor doctorale de la USM unsprezece doctori în științe istorice, care astăzi 
activează în diferite instituții de învățământ, academice și de stat din Republică.

Istoricul Anatol PETRENCU a participat cu comunicări pe teme is-
torice de actualitate la numeroase conferințe științifice internaționale, nați-
onale și inter-universitare. Domnia sa este invitat în permanență la diverse 
posturi de TV și radio, la care propagă cunoștințele istorice, adevărul ști-
ințific despre trecutul istoric al acestui frumos plai, dar și pe diferite teme 
actuale cu caracter politic.

Cărțile profesorului Anatol PETRENCU sunt căutate și citite, au fost 
premiate cu diplome și bani la Saloanele internaționale de Carte de la Chiși-
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nău și de alte instituții abilitate. Timp de mai mulți ani dl Anatol PETREN-
CU este laureat al săptămânalului „Literatura și Arta”. Istoricul Anatol PE-
TRENCU este autor a numeroase studii și articole publicate în culegeri și 
reviste de specialitate din România, Rusia, Ucraina, RFG și din Republica 
Moldova. Domnia sa este autor a peste 10 monografii, 4 manuale universi-
tare și școlare, 2 culegere de studii, 3 culegeri de documente și a peste 500 
studii și articole de specialitate.

Este Membru de Onoare al Academiei Civice (București, președinte - 
dna Ana BLANDIANA) și Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de 
Știință din România (București).

Anatol PETRENCU este un savant cultivat și distins, are un deosebit 
cult al prieteniei și cumsecădeniei. Este un om modest, onest, cu un pronunțat 
simț al datoriei și responsabilității civice. Dispune de o bogată experiență di-
dactică și o ținută excelentă de pedagog. Acestor calități li se mai adaugă: hăr-
nicia, acribia, responsabilitatea lucrului bine făcut, zelul administrativ, întot-
deauna politicos, înzestrat cu o cultură și inteligență deosebită, un optimism 
și o voință de invidiat, capacități incomparabile de lucru, profesorul Anatol 
Petrencu se bucură de respectul și dragostea colegilor de facultate, a studenți-
lor și a tuturor celora care îl cunosc. Profesorul Anatol Petrencu se manifestă 
ca un bun cunoscător al istoriei contemporane, este un pedagog înnăscut, pre-
legerile, prezentate de domnia sa sunt urmărite cu interes de către studenți și 
masteranzi; este un om responsabil față de obligațiunile sale. Prin activitatea sa 
prodigioasă în domeniul știinţifico-didactic profesorul Anatol Petrencu con-
tribuie substanțial la dezvoltarea științei istorice și la pregătirea specialiștilor de 
înaltă calificare pentru economia națională a Republicii Moldova.

Ținând cont de cele de mai sus, RECOMAND pe profesorul Anatol 
PETRENCU la titlul de membru corespondent al Academiei de Științe a 
Moldovei.

Valentin TOMULEŢ, doctor habilitat 
în științe istorice, profesor universitar 
la Departamentul Istoria Românilor, 
Laureat al Premiului Academiei Române 
pentru anul 2014 „Alexandru D. 
Xenopol”, Laureat al Premiului Național 
pentru anul 2015.
10 aprilie 2017, Chișinău
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COMUNICATUL PENTRU PRESĂ
al Academiei de Științe a Moldovei

Adunarea membrilor titulari și membrilor corespondenți 
ai Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM nu a reușit să-și 

aleagă noi membri
9 iunie 2017

La 8 iunie 2017, a fost convocată Adunarea membrilor titulari și mem-
brilor corespondenți ai Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM pentru a-și 
alege membrii titulari și membrii corespondenți ai AȘM.

La Adunare au fost prezenți 11 membri titulari și membri corespon-
denți, 7 membri titulari și 4 membri corespondenți, ceea ce constituie peste 
2/3 din componenta membrilor titulari cu drept de vot deliberativ pentru 
alegerea candidaților la titlu de membru titular și peste 2/3 din componenta 
membrilor titulari și a membrilor corespondenți ai Academiei cu drept de 
vot deliberativ prezenți pentru alegerea candidaților la titlu de membru co-
respondenți ai Academiei.

Adunarea membrilor titulari și corespondenți a fost prezidată de m.c. 
Demir Dragnev. Președintele Comisiei de experți, acad. Mihai Cimpoi, a 
prezentat concluziile comisiei, numărul de locuri vacante, specialitățile des-
chise și candidații pretendenți.

La concursul pentru alegerea candidaților pentru titlul de membru 
titular și membru corespondenți ai AȘM din partea Secției s-au înregistrat 
următorii candidați:

Membru titular:
Nicolae Dabija, Specialitatea – Literatura Romană (creație)
Membru corespondent:
Aurelian Dănilă, Specialitatea – Muzicologie (creație)
La Specialitatea – Istoria românilor (pe perioade) s-au înscris doi 

candidați:
Anatol Petrencu
Ion Șișcanu

Președintele Comisiei de experți a prezentat informații referitoare la 
fiecare candidat, concluziile experților privind candidaturile înregistrate în 
concurs, avizele de susținere pentru candidați. Pretendenții și-au prezentat 
rapoartele și au răspuns la întrebări.
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Alegerea candidaților a avut loc prin vot secret. Președinte al Comisi-
ei de numărare a voturilor a fost ales acad. Valeriu Pasat.

În conformitate cu Regulamentul, pentru pretendentul la titlul de 
membru titular votează doar membrii titulari (academicieni), iar pentru 
pretendentul la titlul de membru corespondent, votează membrii titulari și 
membrii corespondenți.

Rezultatele votului:
Membru titular:
Nicolae Dabija – 3 voturi pro, 4 împotrivă
Membru corespondent: 
Aurelian Dănilă – 5 pro, 6 împotrivă
Anatol Petrencu – 5 pro, 4 împotrivă, 2 nevalabile
Ion Șișcanu 4 pro, 7 împotrivă 
Drept rezultatul votării, nici un candidat nu a acumulat 2/3 din votu-

rile necesare17.

O singură remarcă: împreună cu colegul Ion Șișcanu, prof. univ., 
dr. hab., am concurat la un loc vacant. Statutul AȘM prevede: ca să ocu-
pe postul vacant, pretendentul/pretendenții trebuie să acumuleze 2/3 
din voturile academicienilor și membrilor corespondenți, prezenți în 
ședință. În cazul nostru, dacă am fi acumulat fiecare câte 2/3 din voturi, 
Statutul AȘM prevede organizarea turului doi. În condițiile acumulării 
aceluiași scor, candidaturile noastre ar fi trecut la Adunarea generală a 
AȘM. Nu se știe: poate am fi trecut ambii. A fost pentru prima dată în 
istoria AȘM, când niciun un candidat din cadrul unei secții de științe 
n-a fost promovat în calitate de membru al forumului științific. Pentru a 
se „vota cum trebuie” de peste hotare a fost adus un membru titular (Ion 
Druță), iar un altul, grav bolnav, de pe patul de spitalizare (Haralambie 
Corbu).

Luni, 15 martie 2021, pe ultimul lui drum a fost condus distinsul poet 
Nicolae Dabija. La mitingul de doliu s-au spus multe cuvinte adevărate, de 
bine, inclusiv din partea AȘM. Asta acum, când nu mai era în viață. Atunci, 
însă, pe 8 iunie 2017, în pofida faptului că AȘM a oferit un loc pentru postul 
de academician, la care a candidat marele cărturar basarabean, membrul 
corespondent al AȘM Nicolae Dabija, iată că membrii titulari ai Academiei 

17 Sursă: Arhiva curentă a Serviciului Mass-Media al Academiei de Științe a Moldovei. 
Comunicat de presă din 8 iunie 2017.
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nu l-au susținut cu 2/3 din voturi. Patru din șapte au fost împotrivă. Bravo, 
academicieni!

Dar altceva vreau să întreb: care a fost rostul oferirii locurilor vacante 
și organizării concursului, pentru care am pregătit dosare cu diverse docu-
mente, am obținut recomandări de la distinse personalități ale științe și cul-
turii, care ne-au luat de oameni serioși, ca până la urmă noi, pretendenții, să 
fim dați de-a șuia. Cui oare i-a servit acest spectacol grețos?

Mie încă nu mi-a trecut rușinea față de distinșii oameni ai științei și 
culturii, care mi-au trimis recomandări, considerând că nu pierd timpul în 
zădar, redactând acele texte.

Mulțumesc încă o dată pentru susținerea acordată și îmi cer scuze de 
la dumnealor pentru că nu am fost la înălțimea speranțelor lor.
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Partea a II-a. 
CU CĂRȚILE PE MASĂ: BIBLIOGRAFIA 

ANILOR 2014-2020

1. Volume publicate 
(monografii, bibliografii)

Anatol Petrencu, Un scurt popas necesar drumului, Chișinău, Ti-
pografia Balacron, 2014, 328 p.

Lansarea cărții: 
22 mai 2014, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Sala de con-

ferințe.
23 mai 2014, Căușeni, Consiliul raional Căușeni. 
12 iunie 2014, Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Biblioteca 

științifică, Sala ONU. 
16 iunie 2014, Soroca, Biblioteca „Basarabia”.

Prezentări:
Un scurt popas necesar drumului [Pentru biblioteca Dumneavoastră], 

în Magazin istoric, 2014, septembrie (nr. 9 / 570), p. 64.

Anatol Petrencu, Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…” [«Это 
был тяжелый год…»]. Monografie, Chișinău, S.n., 2020, 296 p.

Rec.: Anatol Povestca, în TYRAGETIA. Istorie, muzeologie, Serie 
nouă, 2020, vol. XIV, nr. 2, p. 407-412.

Rec.: Crina Harea, Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…” în Patri-
moniu istoric, Chișinău, 2020, nr. 12, p. 115-116.

Prezentare cărții: 
Alexandru Moraru, în https://morarita.wordpress.com/2020/05/29/

online-clubul-istoricilor-a-bibliotecii-centrale/ [pe post – 29 mai 2020]
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Alina Rusu, în https://radiochisinau.md/esti-ceea-ce-citesti-istori-
cul-anatol-petrencu-este-necesar-sa-cunoastem-ce-prezinta-federatia-ru-
sa-in-scopul-de-a-ne-apara-interesele-noastre-ca-etnie---109941.html 
[Radio România Chișinău, 30 mai 2020]

Înregistrare: Ion Cheptene, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie, 22 
septembrie 2020, în https://www.youtube.com/watch?v=Vx797lyuMnk

2. Articole științifice publicate în 
monografii colective, culegeri de studii, 

reviste de specialitate și de cultură

2014
1. Anatol Petrencu, Basarabia și limba română. Masă rotundă, în 

Şcoala Memoriei 2012. Prelegeri și discuții de la a XV-a ediție a Şcolii de Vară 
de la Sighet (16-23 iulie 2012), București, Fundația Academia Civică, 2014, 
p. 409-458.

2. Anatol Petrencu, Orașul Chișinău în anii celui de-al Doilea Război 
Mondial, în In memoriam Grigore Ploieșteanu. Studii și evocări, București, 
Editura Academiei Române, 2014, p. 459-471.

3. Anatol Petrencu, Represiunea comunistă în timp și spațiu. Masă ro-
tundă, în Şcoala Memoriei 2013, Dezbateri și discuții la a XV-a ediție, jubili-
ară, București, Fundația Academia Civică, 2014, p. 132-137.

4. Anatol Petrencu, Memoria ca formă de justiție. Memorialul Sighet – 
20 de ani. Masă rotundă, în Şcoala Memoriei 2013, Dezbateri și discuții la a 
XV-a ediție, jubiliară, București, Fundația Academia Civică, 2014, p. 241-243.

5. Anatol Petrencu, Naţionalinaia intellighenţia Moldavskoi ASSR. 
Formirovanie i sudiba [Intelectualitatea națională din RASS Moldovenească. 
Constituirea și soarta ei], în Istoria stalinizma. Sovetskie naţii i naţionalinaia 
politica v 1920-1950-h godî. Materialî VI-i mejdunarodnoi naucinoi konfe-
renţii, Kiev, 10-12 octeabrea 2013 g. [Istoria stalinismului. Națiunile sovietice 
și politica națională în anii 1920-1950. Materialele celei de-a VI-a Conferin-
țe științifice internaționale, Kiev, 10-12 octombrie 2013], Moscova, Editura 
ROSSPEN, 2014, p. 232-237.
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2015
1. Anatol Petrencu, Într-un ceas bun, „Patrimoniu istoric”!, în Patri-

moniu istoric, 2015, nr. 1, p. 5-6.

2. Anatol Petrencu, „Au fost deportați cei mai buni gospodari, deoarece 
serveau drept exemplu pentru întreg satul”. Dialog cu conf. univ. dr. Vladimir 
Potlog, în Patrimoniu istoric, 2015, nr. 2, p. 119-123. 

(Retipărit din: Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, me-
morii, Chișinău, Tipografia Balacron, 2013, 359 p.)

3. Anatol Petrencu, Locul de unde a pornit Gulagul, în Limba Română. 
Revistă de știință și cultură, 2015, nr. 5-6 (233-234), p. 361-373.

4. Anatol Petrencu, Locul profesorului Anton Moraru în memoria co-
lectivă, în Buletin științific. Revistă de Etnografie, Ştiințele Naturii și Muzeo-
grafie, 2016, nr. 23 (36), p. 164-168. 

Retipărit în Programul Mesei rotunde Profesorul și istoricul Anton 
Moraru – promotor al reîntregirii Neamului Românesc din 22 octombrie 
2016, USM.

5. Anatol Petrencu, Deportat de două ori în Siberia, în Patrimoniu 
istoric, 2016, nr. 4, p. 81-90 

6. Anatol Petrencu, Pe cont propriu, neînvinși, însă... (70 de ani de la 
Insurecția din Varșovia, august-septembrie 1944), în Acta Terrae Fogarasien-
sis, vol. III, Făgăraș, Editura Altip, 2014, p. 445-451.

7. Anatol Petrencu, Românii în Gulagul din RASS Karelia, în Acta 
Terrae Fogarasiensis, vol. 4, Făgăraș, Editura Altip, 2015, p. 429-442. 

8. Anatol Petrencu, Urmările Primului Război Mondial – premise pen-
tru declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, în Primul Război Mondi-
al și Basarabia (1914-1918). Culegere de studii și materiale, Chișinău, Bons 
Offices, 2015, p. 236-240.

9. Anatol Petrencu, Basarabia în anii celui de-al Doilea Război Mon-
dial (1940-1944), în O istorie a Basarabiei, Chișinău, Editura Serebia, 2015, 
p. 237-264.

Sunt redactor științific al volumului.

10. Anatol Petrencu, Represiunea stalinistă: modul de funcționare. 
Cazul familiei Ogurţov. În: Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, 
manifestări și consecințe, Chișinău, S.n., 2015, p. 39-52.



A FI PROFESOR DE ISTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Anatol Petrencu

58

11. Anatol Petrencu, Dezbatere „Basarabia”, în Şcoala Memoriei 2014. 
Prelegeri și discuții de la a XVII-a ediție a Şcolii de vară de la Sighet (25-30 
iulie 2014), București, Editura Fundației Academia Civică, 2015, p. 353-362, 
366-367, 368-369, 370-372, 374-375, 378-379, 384-385, 386-387.

2016
1. Anatol Petrencu, Baza tehnico-materială a Universității de Stat din 

Moldova, în Istoria Universității de Stat din Moldova (monografie colectivă, 
coord. Ion Eremia), Chișinău, CEP al USM, 2016, p. 651-664. 

2. Anatol Petrencu, Universitatea de Stat din Moldova în relațiile in-
ternaționale, în Istoria Universității de Stat din Moldova, Chișinău, CEP al 
USM, 2016, p. 664-704. 

3. Anatol Petrencu (în colaborare cu Ion Eremia), Organele eligibile, 
administrația și subdiviziunile universitare, în Istoria Universității de Stat din 
Moldova, Chișinău, CEP al USM, 2016, p. 704-730.

4. Anatol Petrencu, Studiu de caz și notă introductivă la: Marina 
Akopyani, Deocamdată, justiția nu s-a copt…, în Arhivele memoriei: 
Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-
comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. 
Documente. Studii de caz, Vol. I, Chișinău, Balacron, 2016, (editor Ludmila 
D. Cojocaru), p. 115-142.

5. Anatol Petrencu, Studiu de caz și notă introductivă la: Pavel Curoş, 
Când ne-au deportat, plângea tot satul, în Arhivele memoriei: Recuperarea și 
valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii 
de caz, Vol. I, Chișinău, Balacron, 2016, (editor Ludmila D. Cojocaru), p. 
273-296.

6. Anatol Petrencu, Studiu de caz și notă introductivă la: Maria Filimon, 
Munca mea eu nu mi-o cumpăr!, în Arhivele memoriei: Recuperarea și 
valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii 
de caz, vol. II, Chișinău, Balacron, 2016, (editor Elena Postică), p. 255-267. 
(în colaborare cu Ion Bălănici, masterand USM). 

7. Anatol Petrencu, Studiu de caz și notă introductivă la: Eudochia 
Mandiş, Am destăinuit aceste amintiri pentru cei tineri, în Arhivele memoriei: 
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Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-
comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. 
Documente. Studii de caz, vol. II, Chișinău, Balacron, 2016, (editor Elena 
Postică), p. 303-316.

Recenzie la vol. II: Astrid Cambose, Ne-au trimis la urșii albi…, în 
Revista „22” 2016, 21 decembrie.

8. Anatol Petrencu, Monumente noi, înălțate în Republica Moldova 
– parte a patrimoniului cultural-istoric, în Cercetarea și valorificarea patri-
moniului național și universal în învățământul preuniversitar. Culegere de 
studii, Chișinău, UPS „Ion Creangă”, 2016, p. 7-12.

9. Anatol Petrencu, Studiu de caz și notă introductivă la Gheorghe 
Kirov, Eu țin minte, în Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică 
a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz, Vol. I, tomul 
2, Chișinău, Balacron, 2016, [editor Ludmila D. Cojocaru), p. 273-318.

10. Anatol Petrencu, Bolșevismul în acțiune: cazul familiei Holban, în 
Studia Universitatis Petru Maior. Historia, 2016 [Târgu Mureș], p. 65-78.

11. Anatol Petrencu, Chișinăul din anii războiului (Anatol Petrencu în 
dialog cu Valentina Saviţchi), în Destin Românesc, 2016, nr. 2, p. 6-14.

12. Anatol Petrencu, „Niciodată nu ni s-a oferit deschis și cu dragă ini-
mă ceea la ce aveam dreptul…” Anatol Petrencu în dialog cu Petru Cocârţă, 
în Destin Românesc, 2016, nr. 4 (98), p. 6-17. 

13. Anatol Petrencu, URSS: primul lagăr de exterminare (Solovki), în 
Volum omagial dedicat profesorului Vladimir Iliescu la 90 de ani, Chișinău, 
Editura Cartdidact, 2016, p. 219-226 

2017
1. Anatol Petrencu, Republica Moldova pe calea decomunizării sau aler-

gatul pe loc, în Пiвдень Украïни: етноiсторичний, мовний, культурний 
та релiгiйний вимiри, Odesa-Herson, FOP Grini D.S., 2017, p. 272-277.

2. Anatol Petrencu, Drama deportaților basarabeni: memoriile supra-
viețuitorilor, în Istorie, cultură și cercetare, vol. II, Târgoviște, Editura Ceta-
tea de Scaun, 2017, p. 246-254.

3. Anatol Petrencu, Deportări, demolări identitare și impunerea unor 
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identități false, în România identitară. Schițe și reflecții, București, Editura 
Oscar Print, 2017, p. 117-121. 

4. Anatol Petrencu, Unirea acum!, în Virgil Mândâcanu, Daniela Va-
carciuc (coordonatori), Unirea în destinul românilor basarabeni, Chișinău, 
Editura Pontos, 2017, p. 208-211. 

5. Anatol Petrencu, În loc de epilog, în Constantin Ciobanu, Recapitu-
lare sau revenire cu plinul acasă, Chișinău, Editura Promarcos Edit, 2017, p. 
313-320. 

2018
1. Anatol Petrencu, Basarabia în anii celui de-al Doilea Război Mon-

dial (1940-1944), în O istorie a Basarabiei, Chișinău, Editura Cartdidact, 
2018, p. 237-264.

Monografie colectivă, re-editată anastatic18. Redactor științific al cărții. 

2. Anatol Petrencu, Восстановление травмированной памяти (на 
основе устной истории депортированных людей из Молдавской ССР, 
1941, 1949, 1951 гг.), în Iсторичнi i полiтологчнi дослiдження. Науковий 
журнал, Viniţa, 2018, p. 192-197. 

3. Anatol Petrencu, Programul de Stat „Recuperarea și valorificarea 
istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS Moldo-
venească în perioada anilor 1940-1941 și 1944-1953” – oportunitatea unui 
proiect de cunoaștere istorică, în Academica. Revistă editată de Academia 
Română, 2017, nr. 10-11, octombrie-noiembrie, anul XXVII (324-325), p. 
49-54. 

4. Anatol Petrencu, Problemele interne ale Basarabiei, discutate în Sfa-
tul Țării (1917-1918), în Anuarul Institutul de Istorie „George Bariţiu” - Se-
ries HISTORICA19 – [Cluj-Napoca], 2018, p. 225-231. 

5. Anatol Petrencu, Imaginea „celuilalt” în propaganda de astăzi a Fe-
derației Ruse, în Identități etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în 
spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște, Coordonatori 

18 Monografia a fost aprobată pentru tipar de Comisia de selecție pentru editarea 
cărții naționale și editată cu contribuția Ministerului Culturii al Republicii Moldova 
(actualmente – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării).

19 Este catalogat de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) în categoria B.
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Cristina Preutu și George Enache, Iași, Editura Universității „Alexandru 
Ioan Cuza”, 2018, p. 351-355 

6. Anatol Petrencu, Возвращение из Гулага. Реабилитация в 
Молдавской ССР [Întoarcerea din Gulag. Reabilitarea în RSS Moldoveneas-
că], în После Сталина. Реформы 1950-х годов в контексте советской 
и постсоветской историии. Материалы VIII международной научной 
конференции, Екатеринбург, 15-17 октября 2015 г. [După Stalin. Refor-
mele din anii 1950 în contextul istoriei sovietice și post-sovietice. Materialele 
Conferinței științifice internaționale, Ekaterinburg, 15-17 octombrie 2015], 
Moscova, Editura ROSSPEN, 2016, p. 187-192. 

7. Anatol Petrencu, Alexandru Boldur despre românitatea Basarabiei, 
în Istoricul și istoria. Materialele conferinței științifice internaționale „Ale-
xandru V. Boldur – 130 de ani de la naștere, Leonid Boicu – 85 de la naștere, 
Chișinău, 2 iunie 2016, Coordonatori: Gheorghe Cliveti și Gheorghe Cojo-
caru, Iași, Editura Junimea, 2018, p. 157-164. 

8. Anatol Petrencu, Basarabenii în cadrul României întregite, în Limba 
Română, 2018, nr. 1-2 (243-244), p. 240-248.

9. Anatol Petrencu, [Valentin Arapu, Corneliu Ciucanu], Vitam 
impendere vero [A-şi primejdui viața de dragul adevărului], în In memoriam 
Gheorghe Palade. 1950-2016, Chișinău, Bons Offices, 2018, p. 21-22.

10. Anatol Petrencu, Gheorghe Palade – istoric al perioadei interbelice 
românești, în In memoriam Gheorghe Palade. 1950-2016, Chișinău, Bons 
Offices, 2018, p. 43-47.

11. Anatol Petrencu, Noi vrem să ne unim cu Patria-mamă România. 
Şi trebuie să ne unim!, în Virgil Mândâcanu, Daniela Buga (coordonatori), 
Educația – sinteză a credinței, culturii și științei, Chișinău, Editura Pontos, 
2018, p. 85-96. 

12. Anatol Petrencu, A demarat procesul Unirii Republicii Moldova cu 
România, în Virgil Mândâcanu, Daniela Buga (coordonatori), Educația – 
sinteză a credinței, culturii și științei, Chișinău, Editura Pontos, 2018, p. 96-98.

13. Anatol Petrencu, „Răzbunarea” istoricului Valeriu Pasat, în Recon-
stituiri istorice: Civilizație, valori, paradigme, personalități: In  honorem aca-
demician Valeriu PASAT / Inst. de Istorie, Bibl. Șt. (Inst.) „Andrei Lupan”; 
ed. și red. șt.: dr. hab. Constantin Manolache; coord. vol.: Gheorghe Cojoca-
ru, Nicolae Enciu; Resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov, Chișinău, Biblioteca 
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Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018, (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). p. 
37-38.

14. Anatol Petrencu, Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu în fața is-
toriei, în Gurie Grosu, Procesul în apărarea mea. Denunțarea complotului 
apocaliptic, Chișinău, Editura Epigraf, 2018, p. 25-31.

15. Anatol Petrencu, Rolul Armatei române în evenimentele din Basara-
bia,1918, în 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Rolul și contribuția 
lui Alexandru Marghiloman, Buzău, Editura Mad Linotipe, 2018, p. 219-224. 

16. Anatol Petrencu, Probleme de relații externe ale Basarabiei, discu-
tate în cadrul ședințelor Sfatului Țării (1917-1918), în Analele științifice ale 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă). Istorie, tom LXIV / 
2018. Număr special. Marea Unire a românilor (1918) – Istorie și actualitate, 
Iași, 2018, p. 135-140.

2019
1. Anatol Petrencu, По пути к безбожному обществу: государство 

и Православная церковь в Молдавской ССР в 1950-е гг.[Pe calea spre 
o societate fără Dumnezeu: statul și Biserica ortodoxă din RSS Moldove-
nească în anii 50 ai secolului al XX-lea], în Конфессиональная политика 
Советского государства в 1920-1950-е годы. Материалы XI Междуна-
родной научной конференции. Великий Новгород, 11-13 октября 2018 г. 
[Politica confesională a Statului sovietic în anii 1920-1950. Materialele celei 
de-a XI-a Conferințe științifice internaționale, Velikii Novgorod, 11-13 oc-
tombrie 2018], Moscova, 2019, p. 168-174. 

2. [Anatol Petrencu]. Anastasia Dumitru, Ancheta revistei. În dialog 
cu românii din teritoriile istorice, în InterArtes. Literatură, artă, cultură, 
Constanța, 2019, nr. 1-2, p. 47-52.

3. Anatol Petrencu, Studiu de caz și notă introductivă la: Vera 
Bejenaru, „Acest „val” de deportare [1941] a fost cel mai dramatic…”, 
în Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz, vol. I, tomul 2, Chișinău, 
Balacron, 2019, (editor Ludmila D. Cojocaru), p. 249-272.

3. Anatol Petrencu, Studiu de caz și notă introductivă la: Gheorghe Kirov, 
„Eu țin minte”, în Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a 
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memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz, vol. I, tomul 2, 
Chișinău, Balacron, 2019, (editor Ludmila D. Cojocaru), p. 273-320.

4. Anatol Petrencu, În loc de concluzii: Republica Moldova după 
dispariția URSS, în Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, 
surse, interpretări (editor Liliana Corobca), București, Polirom, 2019, p. 
761-773.

5. Anatol Petrencu [dialog cu A.P.], Istoria, la prezent în Patrimoniul 
educațional universitar, vol. I, Chișinău, Editura Cartdidact, 2019, p. 195-214. 

2020
1. Anatol Petrencu, Basarabia în cadrul României întregite (1918-

1940) și al URSS (1944-1991), în Istoria adevărată a Moldovei (pentru elevi), 
Suceava, 2019, p. 185-235, (apărut în 2020).

2. Anatol Petrencu, Raptul teritorial din 28 iunie 1940. Propaganda 
sovietică și adevărul istoric, în Historia (București), iunie 2020, p. 44-47.

3. Anatol Petrencu, Revista Memoria – un bun instrument în păstrarea 
adevărului, în Memoria. Revista gândirii arestate, (București), 2020, nr. 113 
(4/2020), p. 32-33.

4. Anatol Petrencu, De la noua politică economică, prin nimicirea 
”chiaburilor”, la colectivizarea completă a agriculturii, în Fațete ale comunis-
mului în România și în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și econo-
mie, ed.: Cristina Preutu, Anatol Petrencu, Iași, Editura Universității „Al. I. 
Cuza”, 2020, p. 31-36.

5. Anatol Petrencu, «…К политике ликвидации кулачества как 
класса» (на примере Молдавской АССР, 1929-1932), în 1929: «Великий 
перелом» и его последствия: Материалы международной научной кон-
ференции, Екатеринбург, 26-28 сентября 2019, Moscova, Editura Ross-
pen, 2020, p. 306-310. 

6. Anatol Petrencu, Războiul hibrid: esența, strategia, tactica, urmări-
le, în Limba Română, 2020, nr. 1, p. 145-147.

7. Anatol Petrencu, Limba rusă – instrument de expansiune al Federa-
ției Ruse, în Limba Română, 2020, nr. 1, p. 161-166.
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8. Anatol Petrencu, Provocări strategice privind securitatea NATO în 
regiune (Marea Neagră și statele limitrofe): patru subiecte, în Jurnal acade-
mic, Chișinău, 2018, p. 4-8, (apărut în 2020)

9. Anatol Petrencu, Centenarul Unirii reflectat pe paginile revistei 
”Limba Română”, în Limba Română, 2020, nr. 6, p. 45-49.

10. Anatol Petrencu, ”Ne-au scos din casă toată familia, afară de Ma-
ria...” [interviu cu deportata Vasilița Postică], în Patrimoniu istoric, 2020, nr. 
12, p. 55-73. 

11. Anatol Petrencu, Nicolae Titulescu despre importanța Tratatului de 
la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei, în 
Revista de istorie a Moldovei, 2020, nr. 3-4, p. 53-57.

12. Anatol Petrencu, Poland attacked by Germany (September 1939). 
The first reactions of Bucharesters, în POLISH-MOLDOVAN RELATIONS 
TO THE CENTENARY OF THE REGAINING OF INDEPENDENCE BY 
POLAND. Reports of the Scientific International Conference, October 22, 
2018, Chișinău, Republic of Moldova, Chișinău, 2020, p. 182-188.

13. Anatol Petrencu, Chișinău: istoria gunoiului. Contribuții în Iden-
titățile Chișinăului. Ediția a VI-a. Orașul subteran. Materialele Conferinței 
Internaționale ”Identitățile Chișinău: orașul subteran”, ediția a VI-a, 24-25 
octombrie 2019, Chișinău, Editura ARC, 2020, p. 182-186. 

14. Anatol Petrencu, Contribuția deputatului Alexandru Moșanu la 
declararea și promovarea Suveranității RSS Moldova, în Suveranitatea Repu-
blicii Moldova: concept și realitate. Materialele Conferinței științifice inter-u-
niversitare on-line 30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova, 
Chișinău, S.n., 2020, p. 196-201.

15. Anatol Petrencu, 28 iunie 1940 – începutul tragediei plugarilor ba-
sarabeni în Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiințe exacte și mai puțin exacte, 
simpozion (15; 2020, Chișinău). Simpozionul Cucuteni – 5000 Redivivus: Şti-
ințe exacte și mai puțin exacte, ediția a 15-a, 23-24 octombrie 2020. Culegere 
de lucrări, Chișinău, Bons Offices, 2020, p. 103-111.

16. Anatol Petrencu, Necesitatea consolidării românismului în 
Republica Moldova, în Unire-n cuget și simțiri…, Chișinău, S. n., 2020, p. 
17-25.
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3. Prefețe, Cuvinte înainte

2014
1. Anatol Petrencu, Prefață în Andrei Păvăloi, Comunitatea romilor la 

est de Prut în perioada 1918-1940, Chișinău, Editura Pontos, 2014, p. 5-7.

2. Anatol Petrencu, O monografie științifică de excepție, în Alexei Me-
mei, Teroarea comunistă în RASSM (1924-1940) și RSSM (1944-1947), ed. a 
II-a, rev. și actualizată, Chișinău, Editura Serebia, 2014, p. 828-829.].

3. Anatol Petrencu, Cuvânt înainte, în Românii în Gulag. Memorii, 
mărturii, documente. Vol. 1, Chișinău, 2014, p. 7-11.

2015
1. Anatol Petrencu, Prefață, în Gheorghe Baciu, Istorii de suferințe și 

victimizări omenești, Chișinău, S. n., 2015, p. 5-8.

2. Anatol Petrencu, Prefață, în Gheorghe Buruiană, Istoria neamului 
meu, Chișinău, „Grafic-Design”, 2015, p. 2-3.

3. Anatol Petrencu, Prefață, în Alesandru Duţu, Armata română de 
la Prut la Stalingrad și înapoi la Prut (1941-1944), Chișinău, Editura Le-
xon-Prim, 2015, p. 3-5 pag.

4. Anatol Petrencu, Prefață, în Lidia Prisac, Arhitectura relațiilor in-
teretnice în spațiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014), Iași, Editura 
Lumen, 2015, p. 9-12.

5. Anatol Petrencu, O istorie a Basarabiei, în Curtea de la Argeș (Pi-
tești), 2015, nr. 11 (60) (Retipărirea rezumatului din volumul O istorie a 
Basarabiei, Chișinău, 2015].

2016
1. Anatol Petrencu, Cuvânt înainte, în Assadi Nejmah, Mișcarea 

Hezbollah: constituirea, politica internă, confruntarea cu Israelul, Chișinău, 
CEP USM, 2016, p. 3-4.

2. Anatol Petrencu, Prefață, în Adrian Dolghi, Istorie și politică în 
comunism (1917-1965). Cazul R(A)SS Moldovenești, Chișinău, Editura 
„Pontos”, 2016, p. 9-12. 
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2018
1. Anatol Petrencu, Maluri de Prut în an centenar. [Prefață la volumul 

de studii Maluri de Prut, vol. I], Piatra Neamț, 2018, p. 9-11.

2. Anatol Petrencu, Cuvânt înainte, în Maluri de Prut, vol. II, Piatra 
Neamț, 2018, p. 5-7 .

3. Anatol Petrencu, Cuvânt înainte, în Alexandru Bobeică, Sfatul țării 
– stindard al renașterii naționale, Satu Mare, Editura Citadela, 2018, p. 5-7. 

4. Anatol Petrencu, Prefață, în Pavel Curoş, Soarta familiei Curoş 
(povestire), Chișinău, S.n., 2018, p. 3-6.

5. Anatol Petrencu, Prefață, în Valeriu Dulgheru, Istoria Republicii 
Moldova, Chișinău, Tehnica-Info, 2018, p. 6-8.

6. Anatol Petrencu, Prefață, în In memoriam Gheorghe Palade. 1950-
2016, Chișinău, Bons Offices, 2018, p. 19-20. 

7. Anatol Petrencu, Вступительное слово, în «Есть только миг…»: 
Владимир Иванов (1954-2016). Книга памяти, Chișinău, S. n., (Tipogra-
fia „Lexon-Prim”), 2018, p. 5-7. 

Responsabil de ediție.

8. Anatol Petrencu, În loc de prefață, în Trifan Miroliubov, Credința 
strămoșească, Chișinău, Editura Pontos, 2018, p. 8.

9. Anatol Petrencu, Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu în fața istori-
ei, în Gurie Grosu, Procesul în apărarea mea. Denunțarea complotului apo-
caliptic, Chișinău, Editura Epigraf, 2018, p. 25-31.

2019
1. Anatol Petrencu, Prefață, în Gheorghe Baciu, Victimizarea – un 

flagel social, Chișinău, S.n., 2019, p. 5-7. 

2. Anatol Petrencu, Zece ani din viața unui popor nu sunt decât o clipă…
”[Prefață la cartea Petre Cazacu, Moldova dintre Prut și Nistru.1918-1928. 
Zece ani de la Unire], Chișinău, Editura „Știința”, 2019, p. 3-6. 

3. Anatol Petrencu, Prefață, în Alexandru Bobeică, Fascismul și 
comunismul – două ideologii, aceeași teroare, Deva, Editura Călăuza n. b., 
2019, p. 5-7. 
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4. Anatol Petrencu, Cuvânt înainte, în Maria Gogu Zinovii, Ne-au 
povestit calvarul. Mărturii despre trista istorie, trăită de basarabenii, deportați 
în Siberia. Proiect „Expedițiile Memoriei”, Ploiești, Editura Karta-Graphic, 
2019, p. 5-7.

2020
1. Anatol Petrencu (în colaborare cu dr. Cristina Preutu), Cuvânt îna-

inte, în Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească: 
politică, societate și economie, ed.: Cristina Preutu, Anatol Petrencu. – Iași, 
Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2020, p. 7-8.

2. Anatol Petrencu, Prefață, în Alesandru Duţu, Armata română de la 
Prut la Stalingrad și înapoi la Prut (1941-1944), ediție revăzută și adăugită, 
Chișinău, Editura Cartdidact, 2020, p. 3-5 pag. 

Retipărită în revista ART-EMIS, București, nr. 55, 8. 07. 2020:
https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/alesandru-dutu-arma-

ta-romana-de-la-prut-la-stalingrad-si-inapoi-la-prut-1941-1944.

3. Anatol Petrencu, A mai căzut un mit cu eroi sovietici, mitul de la 
Răscăieți [Prefață la volumul Gheorghe Mârzencu, Minciuna mai mare de-
cât războiul sau cum eroul Lomakin a murit de trei ori. Monografie publicisti-
că de istorie și etică socială, Chișinău, Editura Pontos, 2020, 272 p.], p. 3-10.

4. Anatol Petrencu, Alexandru Moraru – distins editor de documente. 
[Prefață la volumul] Alexandru Moraru (editor), Adevărul despre Odesa sub 
români (Mărturii ale localnicilor, documente și materiale), Chișinău, S. a., 
2020, p. 5-7.

5. Anatol Petrencu, Prefață la Corneliu Prepeliță, Eroii ungheneni nu 
mor niciodată, Chișinău, Editura Lexon-Plus, 2020, p. 3-4.

6. Anatol Petrencu, Prefață la cartea Ecoul represiunilor politice din 
RSS Moldovenească (1940-1991). Culegere de eseuri, coord. drd. Viorel Bol-
duma, Chișinău, S. n., 2020, p. 6-10.

7. Anatol Petrencu, Prefață la volumul Suveranitatea Republicii Mol-
dova: concept și realitate. Materialele Conferinței științifice inter-universitare 
on-line 30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova, Chișinău, 
S.n., 2020, p. 13-16.
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4. Recenzii

2014
1. Anatol Petrencu, O carte nouă despre Bogdan Istru (rec. la cartea lui 

Anton Moraru, Pagini din viața scriitorului Bogdan Istru, Chișinău, 2014, 
140 p.), în Literatura și Arta, 2014, 17 aprilie.

2. Anatol Petrencu, Părinții războaielor (rec. la cartea lui Eugen Stat-
nic, Părinții războaielor. 1914-1918 și 1939-1945, Bacău, Editura Vicovia, 
2014, 311 p.), în Literatura și Arta, 2014, 25 decembrie.

2015
1. Anatol Petrencu, „În Soloveţk fiecare deținut este un rob necuvântă-

tor” (rec. la cartea Vospominania soloveţkih uznikov [Memoriile deținuților 
de la Soloveţk], vol. I, Solovki, 2013, 774 p.), în Patrimoniu istoric, 2015, nr. 
3, p. 113-119.

2. Anatol Petrencu, Nimbul rostogolit în carte (rec. la cartea prof. Ghe-
orghe Baciu, Istorii de suferințe și victimizări omenești, Chișinău, 2015), în 
Literatura și Arta, 2015, 16 aprilie.

3. Anatol Petrencu în colaborare cu prof. Anton Moraru și conf. Ana-
tolie Munteanu, Şcoala românească din sudul Basarabiei (rec. la cartea pro-
fesorului Ion Solcanu, Şcoala românească în județele Cahul, Bolgrad și Is-
mail pe durata reîntrupării la Principatele Române (1857-1878), Iași, 2014), 
în Literatura și Arta, 2015, 15 octombrie.

2016
1. Anatol Petrencu, Un ambasador în serviciul cetățenilor (rec. la car-

tea Gheorghe Rusnac, Valeriu Moșneaga, Din agenda de lucru a Ambasadei 
Republicii Moldova în Italia (2008-2011), Chișinău, S.n., 2015, 208 p.), în 
Moldoscopie, 2016, nr. 1 (LXXII), p. 173-176.

2. Anatol Petrencu, O expertiză complexă a relațiilor interetnice din 
Republica Moldova (rec. la vol.: Lidia Prisac, Arhitectura relațiilor interetnice 
în spațiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014), Iași, Editura Lumen, 
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2015, 304 p.), în Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2016, 
nr. 1 (40), p. 175-176.

3. Anatol Petrencu, Trandafirul Claudiei Partole (rec. la cartea Clau-
dia Partole, Trandafirul pustiului, Chișinău, 2015), în Ziarul de Gardă, 2016, 
25 februarie.

4. Anatol Petrencu, „Caznele” Valeriei Florea-Dascăl (rec. la cartea Va-
leria Florea-Dascăl, Caznele, Chișinău, 2015), în Ziarul de Gardă, 2016, 17 
martie.

5. Anatol Petrencu, Stalinismul cotidian (rec. la lucrarea Sheila Fitz-
patrick, Stalinismul de fiecare zi. Viața cotidiană în Rusia Sovietică a anilor 
1930, București, Editura Corint, 2016, 523 p.), în Patrimoniu istoric, 2016, 
nr. 5, p. 69-74. 

6. Anatol Petrencu, Соловки – вторая Голгофа [Solovki a doua Gol-
gotă] (rec. la cartea Ioan Blajennîi, Solovki – vtoraia Golgofa, Ujgorod, 2014, 
559 p.), în Destin Românesc, 2016, nr. 3 (97), p. 115-119.

7. Anatol Petrencu, Polonia văzută de ambasadorul Boris Gamurari 
(recenzie retipărită), în Boris Gamurari, Despre trecut și prezent (Notițe de 
rezervă), cartea a IV-a, Chișinău, Editura Estetini, 2016, p. 93-97.

2017
1. Anatol Petrencu, Liniște, vorbește Trump! [Rec. la cartea George 

Beahm (editor), Liniște, vorbește Trump! De la războiul cuvintelor la can-
didatura pentru Casa Albă, București, 2016, 251 p.], în Literatura și Arta, 
2017, 12 ianuarie.

2. Anatol Petrencu, Un instrument valoros în calea cunoașterii (Pro-
fesorul Pavel Cocârlă despre atotputernica Biserică din Evul Mediu). Note 
de lectură asupra cărții dlui prof. univ., dr.-hab. Pavel Cocârlă, Structurile 
ecleziastice în Europa medievală, Chișinău, CEP USM, 2016, 133 p.), în Uni-
versitatea de Stat din Moldova, 2017, 21 februarie (nr. 7/185, p. 4).

3. Anatol Petrencu, La îndemâna cercetătorilor – conspectele numis-
matice, în Universitatea din Moldova, 2017, 28 martie, nr. 8/186, p. 5. 
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2018
1. Anatol Petrencu, Tragedia unui popor în viziunea lui Orlando Fi-

ges (rec. la cartea: Orlando Figes, Revoluţia rusă. 1891-1924. Tragedia unui 
popor, Iași, Polirom, 2016, 814 p.), în Plural. Journal of the History and Ge-
ography Department, „Ion Creangă” Pedagogical State University, 2018, vol. 
6, nr. 1, p. 164-171.

2019
Anatol Petrencu, „Nu da, Doamne, nimănui, soarta deportatului” 

(recenzie la vol. Maria Nestor-Şoimu, Elena Şoimu-Postolachi, Surghiunul. 
Drumul pătimirilor prin Siberia de gheață. Mărturisiri ale victimelor regimului 
comunist de ocupație, București, EIKON, 2017, 422 p.), în Patrimoniu istoric, 
2019, nr. 10, p. 139-145.

Anatol Petrencu, (rec. la cartea) Cristina Preutu, Propaganda politică 
în România socialistă și tehnici de comunicare (1965-1975), în Revista de 
Istorie a Moldovei, 2019, nr. 1-2 (117-118), p. 190-193.

2020

1. Anatol Petrencu, (rec. la volumul Жорес Алфёров, Власть без 
мозгов. Отделение науки от государства / Jores Alfiorov, Putere fără cre-
ier / fără minte. Separarea științei de stat), în Revista de Arheologie, Antropo-
logie și Ştiințe interdisciplinare, 2020, nr. 2, p. 366-371.

2. Anatol Petrencu, Abajur pentru o bibliotecă (prezentarea cărții lui 
Ion Xenofontov, Enciclopedia curiozităților, vol. 2) în Dialogica, 2020, nr. 2, 
p. 134-135.

3. Anatol Petrencu, Eroii nu mor niciodată, în Patrimoniu istoric, 
2020, nr. 12, p. 113-114.
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5. Teze, rezumate ale comunicărilor, expuse 
în formă scrisă la congrese, simpozioane, 

conferințe științifice 
(publicate de organizatori)

2014
1. Anatol Petrencu, Prizonieri români în URSS: noi documente dese-

cretizate, în Național și universal în procesul istoric. Perspectivele disciplinei 
școlare istoria. Sesiune știinţifico-metodică anuală, ediția I, 7 martie 2014, 
Chișinău, CEP USM, 2014, p. 53-54.

2. Anatol Petrencu, Esența acordurilor semnate de USM cu universită-
țile partenere (2001-2014), în Conferința științifică națională „Şcoală, educa-
ție, cercetare – de la restricționări ideologice la valori democratice europene”, 
Chișinău, 2-3 octombrie 2014, Chișinău, CEP USM, 2014, p. 64-65.

2015
1. Anatol Petrencu, O radiografiere a acordurilor de colaborare, sem-

nate de USM cu alte universități din lume, în Sesiunea științifică a Departa-
mentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Ediția a II-a, 24 aprilie 
2015, Chișinău, CEP USM, 2015, p. 87-88.

2. Anatol Petrencu, Cercetări etnografice, oglindite în presa Basarabiei 
(1918-1940), în Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și isto-
riei naturale în Basarabia interbelică. Materialele Conferinței științifice din 
25 martie 2015, Chișinău, Editura Labirint, 2015, p. 53-57.

3. Anatol Petrencu, Începuturile Gulag-ului: Arhipelagul Soloveţk – 
Canalul Marea Albă – Marea Baltică, în Sesiunea științifică a Muzeului Na-
țional de Istorie a Moldovei (ediția a XXV-a), 8-9 octombrie 2015. Program. 
Rezumatele comunicărilor, Chișinău, 2015, p. 14-16.

4. Anatol Petrencu, Problema identității naționale a locuitorilor RSS 
Moldovenești în disputa sovieto-română din anii 1965-1967, în Identități na-
ționale în dialog intercultural: unitate prin diversitate, Chișinău, CEP USM, 
2015, p. 63.
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5. Anatol Petrencu, Urmările raptului Basarabiei, nordului Bucovinei, 
Ținutului Herța. În: Raptul Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Herța 
din 28 iunie 1940 (Materialele Conferinței științifice internaționale „75 de ani 
de la anexarea de către URSS a Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului 
Herța – 28 iunie 1940”, Chișinău, 12-13 iunie 2015). Lucrare îngrijită de Mi-
hai Tașcă, Ilie Popa și Anatol Petrencu, Chișinău, Editura Cartea Juridică, 
Editura Serebia, 2015, p. 111-117.

6. Anatol Petrencu, Etniceskie cistki v godî massovîh repressii 1937-
1938 gg. V svete novîh documentov (na primere Moldavskoi SSR) [Deci-
mările etnice în anii represiunilor în masă din 1937-1938 în lumina noilor 
documente (pe baza exemplului RSS Moldovenești)], în Pivdeni Ucrainî: et-
noistoriceskii, movnii, kuliturnîi ta relighiinii vîmirî. Materialî V mijnapod-
noi naukovoi konferenții (Odesa, 24-25 kvitnea 2015 p.), [Sudul Ucrainei: 
dimensiunile etnoculturale, lingvistice, culturale și religioase. Materialele 
celei de-a V-a conferințe internaționale, Odesa, 24-25 aprilie 2015], Odesa, 
2015, p. 229-237. 

7. Anatol Petrencu, The Problem of National identity in the Republic of 
Moldova, în National image and identity, Warsaw, 2015, p. 53-60. (Materia-
lele conferinței internaționale Nation Branding and National Identity, 13-14 
octombrie 2014, Varșovia).

2016
1. Anatol Petrencu, Spirala istoriei. Deportarea familiei Curoș: studiu 

de caz, în Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Univer-
sală și Arheologie, Ediția a III-a, 13 mai 2016, p. 63-64. 

2. Anatol Petrencu, Practici de supraviețuire în condiții extreme: ba-
sarabenii în Gulag (pe baza memoriilor supraviețuitorilor), în Conferința 
științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în spațiul eu-
ropean al cercetării și educației”, 7 iunie 2016, Cahul, Universitatea de Stat 
„B.P. Hașdeu”, 2016, p. 357-361.

3. Anatol Petrencu, Identitate europeană sau identități europene? în 
Raporturi identitare în spațiul românesc din perspectivă istorică: scoli și in-
terpretări. Programul și rezumatele comunicărilor, Chișinău, 3-5 noiembrie 
2016, p. 72-73. 

4. Anatol Petrencu, Ion Antonescu și statutul Basarabiei, în Mareșalul 
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Antonescu în istorie și istoriografie. Materialele Conferinței științifice, 31 mai 
2016. Chișinău, S.n., 2016, p. 32-35.

A apărut și în ART-EMIS, București, 2016, 12 iunie.

2017
1. Anatol Petrencu, Includerea în lista deportaților: practici utilizate 

(cazul familiei Kirov din Tvardiţa, raionul Ceadâr-Lunga, în Conferința știin-
țifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și ino-
vare”, 9-10 noiembrie 2017, Rezumatul comunicărilor, Chișinău, CEP USM, 
2017, p. 171-174.

2. Anatol Petrencu, Preoți și enoriași în lagărul de la Soloveţk: portret 
de grup, în Personalități și evenimente marcante din viața spirituală a spa-
țiului Pruto-nistrean și a vecinilor săi în sec. XIX-XX. Simpozion științific 
internațional, Chișinău, CEP USM, 2017, p. 52-57.

3. Anatol Petrencu, Gheorghe Palade – istoric al perioadei interbelice 
românești, în Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, uni-
versală și arheologie, ediția a IV, Chișinău, 2017, p. 20. 

4. Anatol Petrencu, Istoriografia contemporană despre legitimitatea 
Sfatului Țării, în Centenar Sfatul Țării. 1917-2017. Materialele Conferinței 
științifice internaționale, Chișinău, 21 noiembrie 2017, Chișinău, Editura Le-
xon-Prim, 2017, p. 498-501.

2018
1. Anatol Petrencu, Colaboraționismul basarabeano-sovietic: aborda-

rea problemei, în Sesiunea științifică a departamentului Istoria Românilor, 
Universală și Arheologie, Ediția a V-a, Program. Rezumatele comunicărilor, 
Chișinău, CEP USM, 2018, p. 60. 

2. Anatol Petrencu, Mihail Ciachir pe paginile revistei „Viața Basa-
rabiei”, în Conferința științifică națională „Protoiereul Mihail Ciachir – un 
cărturar al bisericii din Basarabia. Programul și rezumatele comunicărilor 
științifice, Chișinău, 2018, p. 16.

3. Anatol Petrencu, Probleme de relații externe ale Basarabiei, discuta-
te în cadrul ședințelor Sfatului Țării (1917-1918), în Marea Unire a Români-
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lor (1918): Istorie și actualitate. Conferință internațională, Iași, 22-24 martie 
2018, (broșura nu a fost numerotată) [p. 23-24]. 

4. Anatol Petrencu, „Cozi de topor au fost și vor fi întotdeauna peste 
tot…” [Ecaterina Chele]: despre colaboraționismul basarabeano-sovietic în 
memoriile deportaților, în Conferința științifică internațională „Perspectivele 
și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, 7 iunie 
2018, vol. II, p. 244-247.

5. Anatol Petrencu, Interwar Czechoslovakia: lessons for history, în 100 
de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei. Materialele Conferin-
ței Internaționale din 3 octombrie 2018, Chișinău, 2018, p. 48-57. 

6. Anatol Petrencu, Cehoslovacia interbelică: lecții pentru istorie, în 
100 de ani de la proclamarea independenței Cehoslovaciei. Materialele Con-
ferinței Internaționale din 3 octombrie 2018, Chișinău, 2018, p. 57-65. 

2019
1. Anatol Petrencu, Украина и украинцы на страницах журнала 

„Viața Basarabiei” («Жизнь Бессарабии»)[Ucraina și ucrainenii pe pagi-
nile revistei ”Viața Basarabiei”], în Пiвдень Украïни: етноiсторичний, 
мовний, культурний та релiгiйний вимiри. Збiрка наукових праць. 
Одеса, 2019, Herson, 2019, p. 384-389. 

2. Anatol Petrencu, Prizonieri japonezi din Gulag în memoria basara-
benilor, în Sesiunea științifică a departamentului Istoria Românilor, Univer-
sală și Arheologie, ediția a VI-a, Program. Rezumatele comunicărilor, Chiși-
nău, CEP USM, 2019, p. 87-88. 

3. Anatol Petrencu, De la Noua Politică Economică, prin nimicirea 
„chiaburilor”, la colectivizarea compactă a agriculturii: scopul, realizarea, 
urmările, în Fațete ale comunismului în România și R(A)SS Moldovenească. 
Politică, societate și economie, Iași, 2019, p. 11.

2020
Anatol Petrencu, Axa spirituală a ținutului Căușeni – parte a patrimo-

niului național, în Conferința științifică internațională a Muzeului Național 
de Istorie a Moldovei, ediția a 30-a, 29-30 octombrie 2020. Program. Rezu-
matele comunicărilor, Chișinău, S. n., 2020, p. 110.
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6. Titluri de comunicări, expuse la conferințe 
științifice internaționale, naționale, inter-

universitare, mese rotunde, manifestări 
comemorative

6-a. Conferințe științifice internaționale și 
cu participare internațională

2014
1. 7 mai, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea 

de Istorie și Geografie. Conferința Internațională Istorie, cultură și civilizație 
europeană în Europa de Sud-est, ediția a XIV-a, 7-9 mai 2014.

Comunicare: Noi viziuni și tendințe în abordarea celui de-al Doilea 
Război Mondial.

2. 26 septembrie, Pitești, Muzeul Județean Argeș. Al XIV-lea Simpozi-
on International Experimentul Pitești – reeducarea prin tortură20.

Comunicare: Românii în Gulag: studiu de caz.

3. 13-14 octombrie, Varșovia, Institutul Polonez de Diplomație „Ig-
nacy Jan Paderewski”.

Conferința științifică internațională Nation Branding and National Identity.
Comunicare: Problema identitară în Republica Moldova: premisele și 

tendințele de soluționare (The Problem of National Identity in the Republic of 
Moldova: Assumptions and Tendencies of Solving).

4. 1-3 decembrie, Timișoara, Consiliul Județean Timiș.
Conferința științifică internațională 25 de ani după: Ce am visat? Cum 

ne-am trezit?
Comunicare: Anul 1989: lupta românilor basarabeni pentru identita-

tea națională21.

20 Despre eveniment: Tadeu Nagacevschi, Experimentul Pitești – reeducare prin tortură în 
Literatura și Arta, 2014, 30 octombrie.

21 Despre conferință vezi: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?paged=3; http://
anatolpetrencu.promemoria.md/?paged=2. 
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2015

1. 24 aprilie, Odesa, Universitatea Națională de Marină.
Conferința științifică internațională Sudul Ucrainei: dimensiunile et-

noculturale, lingvistice, culturale și religioase.
Participare la Masa rotundă Victorioși sau înfrânți?: fapte, interpretări 

și lecții (1945-2015).

2. 26-29 aprilie, Moscova, Academia de Științe a Federației Ruse, In-
stitutul de Istorie Universală.

Conferința științifică internațională Victoria comună: istorie și memorie.
Comunicare: Rolul Leand-Lease în victoria URSS asupra Germaniei.

3. 28-29 aprilie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Fa-
cultatea de Istorie și Geografie.

Conferința internațională Istorie, Cultură și Civilizație în Europa de 
Sud-est, ediția a XV-a.

Comunicare: Cel de-al Doilea Război Mondial exprimat în monumen-
te și prezentat în muzee (Republica Moldova)

4. 12-13 iunie, Chișinău, Biblioteca municipală „B. P. Hașdeu”.
Conferința științifică internațională 75 de ani de la anexarea de către 

URSS a Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Herța, 28 iunie 194022.
Mesaj de salut.
Comunicare: Urmările raptului Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținu-

tului Herța.23

9. 15 octombrie, Ekaterinburg, Federația Rusă, Universitatea Fe-
derală din Ural în numele Primului președinte al Rusiei Boris Elțîn. Cea 

22 Literatura şi Arta, 2015, 11 iunie.
https://www.privesc.eu/arhiva/62236/Conferinta-stiintifica-internationala--75-de-ani-
de-la-anexarea-de-catre-URSS-a-Basarabiei--Nordului-Bucovinei-si-Tinutului-Herta-
--28-iunie-1940-
Vezi și: Tamara Gorincioi, Basarabia, sângerând și după 75 de ani de la anexiunea 
sovietică, în Literatura și Arta, 2015, 18 iunie.

23 Ecouri: Nicolae Becciu: ”Astăzi (29 iunie 2015) 75 ani de la repetatul rapt al teritoriul 
românesc.Aceste interviuri, acordate de domnii profesori Negrei Ion, Petrencu Anatol, 
Moraru Anton, Șoimaru Vasile și canadianului Vanea Tudor au retrezit în memoria as-
cultătorilor cele întâmplate peste noapte la 28 iunie 1940.Interviurile au fost repetate de 
câteva ori pe parcursul zilei. Este o dovadă că adevărul istoric despre unele evenimente 
glorioase sau nefaste, declanșează la ascultători și unele energii, de care are acum nevoie 
Neamul”. 
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de-a VIII-a Conferință internațională din ciclul „Istoria stalinismului”. 
După Stalin. Reformele din anii 1950 în contextul istoriei sovietice și 
post-sovietice. 

Comunicare: Întoarcerea din Gulag. Reabilitare în RSS Moldovenească.

10. 29 octombrie, Chișinău, USM. Conferința internațională Identi-
tăți naționale în dialog intercultural: unitate prin diversitate.

Comunicare: Problema identității naționale a locuitorilor RSS Moldo-
venești în disputa sovieto-română din anii 1965-1975. 

2016
1. 24-25 martie, Universitatea de Stat din Moldova. Conferința știin-

țifică internațională Mediatizarea adevărului istoric: represiunile staliniste/
comuniste și impactul lor social.

24 martie, Ședința plenară, comunicarea Memoria colectivă – parte 
componentă a patrimoniului național.

Atelierul II Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victime-
lor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 
1940-1941, 1944-1953.

Comunicare Deportările din satul Cărpineni: studiu de caz (împreună 
cu dl Ion Bălănici).

Membru al Comitetului organizatoric. Co-moderator.

2. 2 iunie, Chișinău – Orheiul Vechi. Conferința științifică internațio-
nală Istoricul și istoria: Alexandru Boldur – 130 de ani de la naștere, Leonid 
Boicu – 85 de ani de la naștere.

Comunicare: Alexandru Boldur despre românitatea Basarabiei.

3. 7 iunie, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. 
Conferința științifică internațională Perspectivele și problemele integrării în 
spațiul european al cercetării și educației.

Comunicare: Practici de supraviețuire în condiții extreme: basarabenii 
în Gulag (pe baza memoriilor supraviețuitorilor).

4. 13 octombrie, Chișinău, USM. Conferința internațională Revoluția 
maghiară din 1956. Ecourile și impactul ei asupra RSS Moldovenească.

Comunicare: Revoluția maghiară în presa sovietică a epocii.

5. 2-3 decembrie, Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul Natio-
nal de Istorie a Moldovei. Conferința științifică internațională Memoria ca 
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patrimoniu cultural. Experiența cercetării și valorificării memoriei victimelor 
regimurilor totalitare și ocupației sovietice în Lituania și Moldova.

Co-organizator. Cuvânt de deschidere; moderator.

2017
1. 6 aprilie, Cahul Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu”, Facultatea de 

Filologie și Istorie. Conferința științifică internațională Revoluția rusă din 
1917 și Basarabia.

Comunicare: Petre Cazacu despre Basarabia anului 191724. 

2. 28-29 aprilie, Odesa, Universitatea Națională de Marină. Conferin-
ța științifică internațională cu tema Пiвдень Украïни: етноiсторичний, 
мовний, культурний та релiгiйний вимiри.

Comunicarea: Republica Moldova pe calea decomunizării sau alerga-
tul pe loc.

Membru al Comitetului de organizare a Conferinței. Co-moderator 
la Masa rotundă Procesele de decomunizare în Euroregiunea Dunărea de Jos

3. 3-5 mai, Deva, Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Conferința 
științifică internațională cu tema: Istorie, cultură și cercetare, ediția a II-a.

Comunicarea: Drama deportaților basarabeni: memoriile supraviețu-
itorilor.

Co-moderator la Secțiunea a II-a: Istorie, cultură și cercetare.
Discurs la lansarea volumelor Arhivele Memoriei, vol. I-III, Chișinău, 

2016.

4. 7 iunie, Cahul, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu”. Conferința ști-
inţifico-practică internațională Perspectivele și problemele integrării în spa-
țiul european al învățământului superior.

Comunicare: Represiunea politică are un nume concret: cazul familiei 
Gheorghe Kirov.

Co-moderator. 

5. 7-8 septembrie, Făgăraș. Sesiunea anuală internațională de comu-
nicări științifice.

Comunicare: URSS, un imperiu bazat pe minciuni și înșelăciune (din 
practica deportărilor din RSSM, 1941-1949).

24 Vezi: Un eveniment științific important, desfășurat la Universitatea de la Cahul, în http://
anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2171.
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Co-moderator cu dna Cristina Păiușan-Nuica 

6. 29 septembrie, USM, Chișinău. Conferința internațională Latinita-
te, romanitate, românitate, ediția I.

Comunicare: Problemele identitare în cadrul ședințelor Sfatului Țării, 
1917-1918 (pe baza proceselor verbale ale ședințelor, publicate recent).

Membru al Comitetului științific.

7. 12-15 octombrie, Cluj-Napoca - Sighetu Marmației. Conferința [in-
ternațională] Centenarul revoluției din octombrie. 100 de ani de represiune.

Comunicare: Începuturile Gulagului: lagărul de exterminare de la So-
loveţk. 1923-1939.

8. 24-25 octombrie, Chișinău, Centrul de Cultură și Istorie Militară. 
Conferința științifică internațională 100 de ani de la Congresul militarilor 
moldoveni: 20-27 octombrie 1917.

Comunicare: Congresul militarilor basarabeni în contextul general din 
Rusia.

9. 2-5 noiembrie, Iași, Universitatea „A. I. Cuza”. Conferința interna-
țională Identități etno-cultural și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-euro-
pean: între stereotip și voința de a cunoaște.

Comunicare: Imaginea „celuilalt” în propaganda de astăzi a Federației Ruse.
Membru al Comitetului științific.

10. 18-19 noiembrie, Chișinău, Biblioteca „B. P. Hașdeu”. Conferința 
științifică internațională comemorativă 75 de ani de la participarea Armatei 
Române în bătălia de la Cotul Donului: eroism, jertfă, trădare. 

Comunicare: Militari români de pe frontul de Est după înfrângerea de 
la Stalingrad: o privire de ansamblu.

Am oferit interviu dnei Roxana Iorgulescu Bandrabur, Radio Româ-
nia International și dlui Andrei Viziru, Radio Moldova.

11. 21 noiembrie, Chișinău, USM. Conferința științifică internaționa-
lă Centenar Sfatul Țării.

Comunicare: Istoriografia contemporană despre legitimitatea Sfatului 
Țării.

12. 24 noiembrie, Chișinău, USM. Conferința științifică internaționa-
lă Evenimente și personalități marcante ale vieții spirituale din spațiul Pru-
to-nistrean și vecinătățile lui în sec. XIX-XX.

Comunicare: Preoți și enoriași în lagărul de la Soloveţk: Portret de grup.
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13. 9-10 noiembrie, Chișinău, USM. Conferința științifică națională 
cu participare internațională cu tema Integrare prin cercetare și inovare.

Comunicare: Includerea în lista deportaților: practici utilizate (cazul 
familiei Kirov din Tvardița, raionul Ceadâr-Lunga).

14. 14 noiembrie, Chișinău, USM. Conferința Securitatea națională a 
Republicii Moldova în contextul provocărilor securității regionale.

Comunicare: Provocări strategice privind securitatea NATO în regiune 
(Marea Neagră și statele limitrofe).

2018
1. 27 ianuarie, Casa Mării Negre, Constanța. Masa Rotundă Interna-

țională O nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră. Semne premonitorii, 
conflicte și convergențe.

Comunicare: Anexarea Crimeii de către Rusia și schimbarea situației 
din Marea Neagră și tarile limitrofe.

Prezentarea volumelor Arhivele Memoriei, vol. 1-4, Chișinău, 2016.

2. 22-23 februarie, Viniţa, Universitatea Națională din Donețk „Vasili 
Stus”. Conferința internațională știinţifico-practică Transformările memori-
ei istorice.

Comunicare: Восстановление травмированной памяти (на основе 
устной истории депортированных людей из Молдавской ССР, 1941, 
1949, 1951 гг.). [Restabilirea memoriei traumatizate (pe baza istoriei orale a 
persoanelor deportate din RSS Moldovenească în anii 1941, 1949, 1951)]

Prezentarea volumelor „Arhivele Memoriei”, vol. I-IV.

3. 10 martie, Sighetu Marmației. Conferință științifică internațională 
Centenarul Unirii.

Comunicare: Însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu România 
(27 martie 1918).

4. 11 martie, Sighetu Marmației. Programul de Stat „Recuperarea și 
valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din 
RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

Comunicare: Locul și însemnătatea memoriilor supraviețuitorilor de-
portărilor comuniste în știința istorică.

5. 22-24 martie, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Conferin-
ță internațională Marea Unire a Românilor (1918): Istorie și actualitate.
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Comunicare: Probleme de relații externe ale Basarabiei, discutate în 
cadrul ședințelor Sfatului Țării (1917-1918).

6. 10 aprilie, Chișinău, Biblioteca „B. P. Hașdeu”. Conferința științifică 
internațională 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România: 27 martie/9 
aprilie 1918.

Comunicare: Procesele verbale ale Sfatului Țării – izvor important în 
studierea evenimentelor din Basarabia în anii 1917-1918.

7. 10 mai, Iași, Academia Română, Filiala Iași, Centrul de Istorie și 
Civilizație Europeană. Conferința internațională Basarabia în cadrul Româ-
niei Mari. De la Sfatul Țării la Pactul Molotov-Ribbentrop.

Comunicare: Însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu România.

8. 7 iunie, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. 
Conferința științifică internațională Perspectivele și problemele integrării în 
spațiul european al cercetării și educației.

Comunicare: „Cozi de topor au fost și vor fi întotdeauna peste tot…” 
[Ecaterina Chele]: despre colaboraționismul basarabeano-sovietic în memo-
riile deportaților.

Membru al Comitetului științific al Conferinței, co-moderator (cu 
conf. univ. dr. Ion Certan).

9. 7 iulie, Mănăstirea Dervent, județul Constanța. Simpozion Interna-
tional Destine frânte pentru Țară în vatra istorică românească.

Comunicare: Tragedia deportărilor [din Basarabia] în memoria supra-
viețuitorilor represiunilor bolșevice.

10. 5 septembrie, Bruxelles, Belgia, Parlamentul European. Conferin-
ța (Audiere publică) România și regiunile istorice în Anul Centenar: cultură, 
identitate, valori europene. Secția Cultura și istoria: elemente de bază în rea-
lizarea coeziunii naționale și europene

Comunicare: Republica Moldova: istoria și perspectivele Unirii cu România.

11. 6 septembrie, Făgăraș, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”. 
Sesiunea anuală internațională de comunicări științifice.

Comunicare: Centenarul asasinării familiei imperiale ruse. Ce ar fi de 
spus?

12. 3 octombrie, Universitatea de Stat din Chișinău. Conferința inter-
națională 100 de ani de la proclamarea independenței Cehoslovaciei și cele 
mai importante evenimente din această perioadă.
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Comunicare: Conferința de la Munchen (29-30 septembrie 1938): ur-
mări și învățăminte [textul a fost prezentat de drd Rodion Rusnac].

13. 11-13 octombrie, Velikii Novgorod, Federația Rusă. Conferința 
științifică internațională cu tema Politica confesională a Statului Sovietic în 
anii 1930-1950.

Comunicare: Pe calea constituirii unei societăți fără Dumnezeu: Statul 
și Biserica ortodoxă în RSS Moldovenească, anii 50 ai sec. XX.

14. 19 octombrie, Chișinău, Regency Hotel. Conferința științifică in-
ternațională cu tema Crimele comunismului și memoria victimelor regimului 
totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective de cercetare.

Comunicare: Locul și importanța memoriilor în cercetarea trecutului 
totalitar-comunist (cazul RSS Moldovenești).

Președinte al Comitetului de organizare. Moderator. 

15. 22 octombrie, Chișinău, Muzeul Național de Istorie. Conferința 
științifică internațională cu tema Relațiile polono-moldovenești la centenarul 
redobândirii independenței de către Polonia.

Comunicare: Polonia și polonezii în presa românească (1918-1921)25.
Membru al Consiliului științific al Conferinței.

16. 23 noiembrie, Chișinău, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie.
Conferința științifică internațională cu tema Latinitate, romanitate, 

românitate, ediția a II-a.
Comunicare: Importanța științifică a memoriilor în cercetarea trecutu-

lui: cazul deportaților din RSS Moldovenească.
Membru al Comitetului științific. Moderator.

17. 7 noiembrie, Ceadâr-Lunga, Sala Mare a Administrației raionului 
Ceadâr-Lunga. Conferința științifică națională cu participare internațională 
Primul Război Mondial în istoria sudului Basarabiei.

Comunicare: Soarta prizonierilor de război din cadrul Primului Răz-
boi Mondial și prizonierilor Gulagului: general și particular.

2019
1. 10-12 mai 2019, Oradea, Biblioteca Universității din Oradea. Sesiunea 

științifica internațională Românii din Balcani (sec. al VIII-lea – sec. al XXI-lea).

25 Textul comunicării a fost plasat pe blogul personal. Vezi: http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2636
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Comunicare: Relațiile româno-iugoslave: trăsături distincte (1948-
1989).

Prezentarea volumelor Arhivele Memoriei, cărți apărute în 2019.

2. 17-18 mai 2019, Universitatea Națională de Marină din Odesa. 
Conferința științifica internațională Пiвдень Украïни: етноiсторичний, 
мовний, культурний та релiгiйний вимiри. Збiрка наукових праць.

Comunicare: Украина и украинцы на страницах журнала „Viața 
Basarabiei” («Жизнь Бессарабии»)” [Ucraina și ucrainenii pe paginile re-
vistei ”Viața Basarabiei”].

3. 6 iunie 2019, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haș-
deu”. Conferința științifică internațională Perspectivele și problemele integră-
rii în spațiul european al cercetării și educației, ediția a VII-a.

Comunicare: Deportările staliniste din raioanele de sud ale RSSM în 
studii și cercetări recente.

Moderator.

4. 20-22 iunie 2019, Iași, Cercul Militar, Filiala Iași a Muzeului Militar 
National „Regele Ferdinand I”. Conferința științifică internațională Contri-
buția Armatei Române și a elitelor la apărarea și recunoașterea internaționa-
lă a Marii Uniri (1919-1920).

Comunicare: Rostul și rolul delegației basarabenilor la Conferința de 
Pace de la Paris.

5. 6 iulie 2019, Mănăstirea Dervent, județul Constanța. Conferința 
științifică internațională Destine frânte pentru țară în vatra istorică româ-
nească, ediția a II-a.

Comunicare: Primarii deportați în Siberia (1941): portret de grup.

6. 23 septembrie 2019, Chișinău, Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova. Conferința științifică internațională Patrimoniul cultural de ieri – 
implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine.

Comunicare: Memorialistica Gulagului – parte a patrimoniului uni-
versal.

7. 26-28 septembrie 2019, Ekaterinburg, Federația Rusă. Cea de-a 
XII-a Conferință științifică internațională 2019: Istoria stalinismului: „Ma-
rea cotitură” și urmările ei.

Comunicare: Cu privire la lichidarea chiaburimii ca clasă (exemplul 
RASS Moldovenești, 1929-1932).
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8. 18-19 octombrie 2019, Chișinău, USM, Facultatea de Istorie și Filo-
zofie. Forumul istoric moldo-polonez Pământurile Țării Moldovei, Uniunea 
statală Polono-lituaniană și regiunea Mării Negre în secolele XV-XXI.

Comunicare: Polonia și polonezii în presa română – acum o sută de 
ani (1919).

9. 24-25 octombrie 2019, Chișinău, Muzeul National de Artă. Confe-
rința internațională Orașul subteran. Identitățile Chișinăului, ediția a VI-a.

Comunicare: Chișinău: istoria gunoiului, contribuții.

2020
1. 2-5 februarie, Cluj-Napoca. Conferința internațională Istoria și 

scrisul istoric azi. Opțiuni metodologice, paradigme, agendă.
Comunicare: Cum denaturau faptele anchetatorii staliniști în dosarele 

deportaților din RSSM.

2. 21 februarie, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. 
Conferința știinţifico-practică cu participare internațională Războiul hi-
brid: esența, strategia, tactica, urmările.

Comunicare: Limba rusă – instrument de expansiune a Federației Ruse.
Co-organizator, co-moderator26.

3. 22-23 septembrie, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Sala 
mică. Conferința științifică internațională ONLINE Patrimoniul cultural de 
ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, ediția a II-a dedica-
tă Zilelor europene ale patrimoniului, Comunicare: Locul și valoarea memo-
riilor oamenilor simpli în patrimoniul uman. Studiu de caz: satul basarabean

4. 23-24 octombrie, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei. Al 
XV-lea Simpozion Internațional Cucuteni 5000 Redivivus: Ştiințe exacte și 
mai puțin exacte.

Comunicare: 28 iunie 1940 – începutul tragediei plugarilor basarabeni.

5. 29-30 octombrie, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 
Conferința științifică internațională a Muzeului Național de Istorie a Mol-
dovei, ediția a 30-a.

26 Natalia Zgherea, Opinii. Propaganda rusească capătă amploare în republica Moldova, 
în https://infoprut.ro/58806-opinii-propaganda-ruseasca-capata-amploare-in-republica-
moldova.html [accesat 22.02.2020]
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Comunicare: Axa spirituală a ținutului Căușeni – parte a patrimoniu-
lui național.

Co-moderator.

6.b. Conferințe științifice naționale

2014
1. 24 ianuarie, Cahul, Universitatea de stat „Bogdan Petriceicu Haș-

deu”. Conferința Națiune și acțiune la 1859.
Comunicare: 24 ianuarie 1918: Independența Basarabiei.

2. 7 martie, Chișinău, USM. Sesiunea știinţifico-metodică anuală Na-
țional și universal în procesul istoric. Perspectivele disciplinei școlare istoria, 
Ediția I.

Comunicare: Prizonierii români în URSS: noi documente desecretizate.

3. 10 martie, Ungheni, Consiliul raional Ungheni. Conferința științi-
fică Promotori ai Unirii.

Comunicare: Constantin Stere – rolul lui în făurirea Statului Național 
Român.

Prezentarea volumului Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, docu-
mente, memorii, Chișinău, Tipografia „Balacron”, 2013, 359 p. 

4. 18 aprilie, Muzeu Național de Etnografie și Istorie Naturală. Con-
ferința științifică Patrimoniul comemorativ al Republicii Moldova și constru-
irea memoriei sociale.

Comunicare: Monumente ridicate foștilor deportați: probleme și per-
spective. 

5. 25-30 iulie, Sighetu Marmației, Academia Civică, Școala de Vară.
Participare la dezbaterea Basarabia (moderator – academicianul Al. 

Zub, 28 iulie 2014).

6. 5 septembrie, Făgăraș, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”. Se-
siune anuală de comunicări științifice.

Comunicare: Instaurarea regimului sovietic în țările din estul Europei 
(1944, exemplul Poloniei)

7. 6 septembrie, Târgu Neamț, Primăria or. Târgu Neamț, Asociația 
Pro Democrația.
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Comunicare: Despre patriotism și europenism în Republica Moldova.

8.19 septembrie, Chișinău, Centrul de Cultură și Istorie militară. 
Conferința științifică Primul Război Mondial și Basarabia (1914-1918).

Comunicare: Rezultatele Primului Război Mondial – premisă pentru 
declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.

9. 24 septembrie, Chișinău, Biblioteca Națională a Republicii Moldo-
va, INIS „ProMemoria”. 

Masa rotundă 70 de ani de la Insurecția din Varșovia.
Comunicare: Importanța și învățămintele Insurecției din Varșovia.

10. 2-3 octombrie, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Fa-
cultatea de Istorie și Filosofie. Conferința științifică națională Şcoală, educa-
ție, cercetare – de la restricționări ideologice la valori democratice europene.

Comunicare: Esența acordurilor semnate de USM cu universitățile 
partenere (2001-2014);

Moderator, 3 octombrie 2014, sala 530.

11. 10 noiembrie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Centrul 
„Pro-Europa”. Masă rotundă O lume fără bariere pentru toți copiii (prezenți 
dna dr. Elena Muraru, studenții anului III, Facultatea de Istorie și Filozofie, 
alții).

Participare la dezbatere.

12. 11 noiembrie, Ceadâr-Lunga, Primăria orașului. Conferință teo-
retico-practică Participarea locuitorilor Găgăuziei în Primul Război Mondi-
al, 1914-1918.

Comunicare: Rezultatele Primului Război Mondial – premisă pentru 
declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial (în limba rusă).

2015
1. 16-17 martie, Chișinău, Centrul de Informare și Documentare pri-

vind NATO din Republica Moldova (USM). Conferința inter-universitară 
Provocările asupra securității Europei după sfârșitul Războiului rece.

Membru al Comitetului de organizare.

2. 25 martie, Chișinău, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Con-
ferința științifică Noi priorități în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și is-
toriei naturale în Basarabia interbelică.

Cuvânt de salut. Co-moderator.
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Comunicare: Cercetările etnografice oglindite în presa Basarabiei, 
1918-1940. 

3. 5 mai, Chișinău, Centru de Cultură și Istorie Militară. Conferința 
științifică 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în 
Europa.

Comunicare: Rolul Leand-Lease în victoria URSS asupra Germaniei 
naziste.

4. 14 iunie, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Seminar 
metodologic Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor re-
gimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-
1941, 1944-1953.

Cuvânt de salut și prezentarea echipelor.

Moderator.

5. 30 august, Chișinău, Casa Limbii Române. Masa rotundă cu tema 
Despre starea Limbii române în Republica Moldova

Participare la dezbateri.

6. 4 septembrie, Chișinău, Academia de Politie „Ștefan cel Mare”. Masă 
rotundă 110 ani de la terminarea războiului ruso-japonez (1904-1905).

Luare de cuvânt în cadrul dezbaterilor. Prezentarea volumelor, scoase 
recent de sub tipar.

7. 10-11 septembrie, Făgăraș, Muzeul Tarii Făgărașului „Valer Literat”. 
Sesiune anuală de comunicări științifice.

Comunicare: Românii în Gulagul din RASS Karelia
Prezentarea cărților Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente, 

vol. II, Chișinău, 2015 și O istorie a Basarabiei, Chișinău, 2015.

8. 8 octombrie, Chișinău, Muzeul Național de istorie a Moldovei. Se-
siune de comunicări științifice, ediția a XXV-a.

Comunicare în plen: Începuturile Gulag-ului: Arhipelagul Soloveţk – 
Canalul Marea Albă – Marea Baltică.

9. 18-20 noiembrie, București-Bran. Sesiunea de toamnă a Forului 
European pentru Istorie și Cultură.

Comunicare: Contribuții la istoria contemporană a Românilor (pre-
zentarea volumelor O istorie a Basarabiei…, Chișinău, 2015; Românii în 
Gulag…, vol. II, Chișinău, 2015; revista Limba Română, 2015, cu articolul 
subsemnatului Locul de unde a pornit Gulagul).
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10. 25 noiembrie, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldova. 
Conferința științifică Teroarea stalinistă în RSS Moldovenească: probleme, 
rigori metodologice, realizări în cercetările de istorie orală.

Cuvânt de deschidere.
Comunicare: O deportare atipică: cazul Kalenkov (1949).
Co-moderator.

2016
1. 2 februarie, Chișinău, USM, blocul IV, sala 222. Conferința științifi-

că consacrată Zilei Internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului 
în Republica Moldova.

Discurs participare la dezbateri.

2. 22 aprilie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Confe-
rința științifică Valorificarea patrimoniului în sistemul învățământului pre-
universitar.

Comunicare: Monumente noi, înălțate în Republica Moldova – parte a 
patrimoniului cultural istoric.

3. 13 mai, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul 
Istoria Românilor, Universală și Arheologie. Conferință științifică anuală.

Comunicare: Spirala istoriei. Deportarea familiei Curoș: studiu de caz. 

4. 31 mai, Chișinău, Biblioteca „B.P. Hașdeu”. Conferința științifică 
Mareșalul Ion Antonescu în istorie și istoriografie.

Comunicare: Ion Antonescu și statutul Basarabiei.

5. 25-28 august, Cluj-Napoca, Congresul Național al Istoricilor Ro-
mâni. Masa rotundă cu tema Istoria orală în secolul XX: metodologie și di-
recții de cercetare, moderator – prof. univ. dr. Doru Radosav.

Comunicare: Recuperarea și valorificarea memoriei victimelor regimu-
lui comunist de ocupație din RSS Moldovenească: probleme și perspective.

6. 15 octombrie, Chișinău, USM. Masa rotundă: Deportări și demolări 
identitare.

Comunicare: Deportări, demolări identitare și impunerea unor iden-
tități false.

7. 19 octombrie, Comuna Cărpineni, raionul Hâncești, Liceul teoretic 
„Ștefan Holban”. Conferința știinţifico-practică Ştefan Holban (1886-1961) 
– martir al Neamului Românesc.
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Comunicare: Deportările staliniste – o pagină tragică în istoria Cărpi-
nenilor.

8. 22 octombrie, Chișinău, USM. Masă rotundă Profesorul și istoricul 
Anton Moraru – promotor al reîntregirii Neamului Românesc.

Cuvânt de deschidere; moderator.

9. 10-13 noiembrie, Craiova, Muzeul Olteniei. Colocviul Național 
Cultura populară la români: religios și folcloric.

Comunicare Ortodocși români pe insula Soloveţk: o călătorie memora-
bilă în spațiul fostului Gulag (prezentarea filmului documentar despre călă-
toria în Marea Albă, Arhipelagul Solovețk).

10. 25 noiembrie, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. 
Conferința științifică Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: isto-
rie, impact, responsabilitate.

Cuvânt de deschidere.
Comunicare: Locul și importanța memoriilor victimelor regimului co-

munist în depistarea esenței totalitarismului sovietic.

11. 15 decembrie, Chișinău, Academia Militară a Forțelor Armate 
„Alexandru cel Bun”. Conferință științifică inter-universitară cu tema Evo-
luția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională 
și regională.

Comunicare: Crimeea în disputa ruso-ucraineană. Prevederile acordu-
rilor internaționale și anexarea Crimeii de către Rusia, 2014.

12. 16 decembrie, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu”. Conferința științifică Deportările staliniste din sudul Basarabiei 
(1941, 1949, 1951).

Cuvânt de deschidere.
Comunicare: Represiunile politice în RSS Moldovenească: specificul ra-

ioanelor de sud.

2017
1. 2 martie, București, Universitatea de la București. Conferința știin-

țifică Traumă, strategii de supraviețuire și probleme de reintegrare socială în 
memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească.

Moderator: Alexandru-Murad Mironov.
Discurs despre Programul de Stat Recuperarea și valorificarea istorică 
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a memoriei regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada 
anilor 1940-1941, 1944-1953.

2. 15 martie, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Semi-
narul știinţifico-metodic al Programului de stat Recuperarea și valorificarea 
istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldo-
venească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

Comunicare: Unele totaluri și perspectivele Programului de Stat.

3. 24 martie, Cahul, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu”, Facultatea de 
Filologie și Istorie. Conferința științifică Istoria și memoria regimului comu-
nist în RASSM și RSSM: contribuțiile tinerilor cercetători.

Cuvânt de deschidere.

4. 25 martie, Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand 
I”. Evenimentul cultural-istoric Țara mea de dincolo de Țară.

Discurs: Însemnătatea Unirii Basarabiei cu România. Actualitatea re-
întregirii27.

5. 27 martie, București, Cercul Militar București. Masa rotundă Româ-
nia și Republica Moldova în contextul Centenarului.

Intervenție/discurs: Unirea din 1918: istorie și actualitate.

6. 28 aprilie, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova. Sesiunea 
științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, 
ediția a IV, In Memoriam Gheorghe Palade (1950-2016).

Comunicare: Gheorghe Palade – istoric al perioadei interbelice româ-
nești.

7. 12-13 iunie, Iași, Sala mică a Filialei Iași a Academiei Române. Sim-
pozion: Istoria orală: proiecte și proiecții, de o parte și de alta a Prutului.

Comunicare: Deportații din Basarabia și amintirile lor (prezentare te-
matică și istorică)

8. 4 iulie, București, Academia Română. Manifestare consacrată come-
morării victimelor deportărilor staliniste din Basarabia și nordul Bucovinei 
cu prezentarea rezultatelor proiectului de cercetare Recuperarea și valori-
ficarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS 
Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 și 1944-1953” și a colecției de 
volume „Arhivele Memoriei”.

27 Vezi: http://adevarul.ro/locale/constanta/Tara-dincolo-tara-unirea-basarabiei; 
vezi și: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2167 .
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Comunicare: De ce era necesar un asemenea proiect?
Interviu oferit dnei Ala Stâncaru de la Postul de Radio România Ac-

tualități28.
Florentina Ţone, Recuperarea memoriei victimelor regimului totali-

tar-comunist din RSS Moldovenească. Antidot contra nostalgiei, în Historia 
[București], 2017, nr. 186, p. 42-43.

9. 8-9 septembrie, Maia Catargi, Ialomița, România. A XIII-a sesiune 
de comunicări științifice Retrăiri istorice în veacul XXI.

Comunicare: Prizonieri români în URSS după bătălia de la Stalingrad.
Co-moderator cu dl Ion Măldărescu.

10. 28 octombrie, Chișinău, USM. Conferința știinţifico-comemo-
rativă In memoriam. Profesorul și istoricul Anton Moraru, 80 de ani de la 
naștere29.

Comunicare: Metodologia cercetării istoriei în viziunea profesorului 
Anton Moraru.

Moderator.

2018
1. 23 ianuarie, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, sala Mică. 

Masa rotundă Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității na-
ționale (24 ianuarie 1859 – 24 ianuarie 1918).

Comunicare: 100 de ani de la proclamarea Independenței Basarabiei 
(Republicii Democratice Moldovenești)30.

2. 22 martie, Cimișlia, Asociația obștească Academia Populară. Sim-
pozion dedicat Centenarului Unirii.

Comunicare: Însemnătatea Unirii din 27 martie 1918 pentru basarabeni.

3. 28 martie, Botoșani, Muzeul Județean Botoșani. Manifestarea Cen-
tenarul Marii Uniri. Unirea Basarabiei cu România.

Comunicare: Unirea Basarabiei cu România: realizări și probleme.

28 Vezi: http:/romania-actualităţi.ro/se împlinesc 68 de ani de la al doilea val de deportări 
in siberia-104571

29 Despre eveniment: Nina Josu, Un istoric drag sufletului nostru, în Literatura și Arta, 
2017, 9 noiembrie, p. 3.

30 Eugenia Tofan, Mica Unire a fost marcată la Academia de Ştiințe, în cadrul unei mese 
rotunde, în http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=8347&new_language=0.
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4. 29 martie, Municipiul Dorohoi, Primăria Municipiului Dorohoi. 
Manifestarea Centenarul Marii Uniri. Unirea Basarabiei cu România.

Comunicare: Unirea Basarabiei cu România: istorie și actualitate.

5. 30 martie, București, Academia Oamenilor de Știință din România. 
Palatul Parlamentului, Sala „Avram Iancu”. Dezbaterea națională Unirea 
Basarabiei cu România – act de justiție istorică, pas fundamental spre înfăp-
tuirea Marii Uniri.

Comunicare: Consecințele istorice al Unirii Basarabiei cu România.
Co-moderator.

6. 18 aprilie, Cahul, Universitatea „B. P. Hașdeu”. Seminarul Progra-
mului de Stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor re-
gimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-
1941, 1944-1953.

Discurs despre Importanța Programului de Stat pentru știință. 
Moderator.

7. 13 mai, Bârlad, Primăria, Societatea de Științe Istorice, filiala Bâr-
lad. Simpozion Național cu tema Făuritorii Marii Uniri. Centenar.

Comunicare: Însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu Patria-ma-
mă România.

8. 14 mai, Iași, Universitatea „A. I. Cuza”. Conferință științifică cu 
tema Zilele Unirii: consolidarea limbii, literaturii și civilizației românești.

Comunicare: Moldovenismul antiromânesc: „teorie” și practică.

9. 16 mai, Academia de Științe a Moldovei, Sala mică, Liga Culturală 
pentru unitatea românilor de pretutindeni, Filiala Chișinău, Congresul Spi-
ritualității Românești.

Comunicare: Marea Unire din perspectiva actualității noastre31.

10. 23 iunie, Comuna Fălciu, județul Vaslui. Simpozion național Eroism 
și jertfă pentru țară.

Comunicare: Administrația Basarabiei, 1941-1944.

11. 30 august, Chișinău, Biblioteca „Alba Iulia”. Simpozion: Măreția 
Marii Uniri în anul centenar.

Comunicare: Unirea provinciilor românești înstrăinate de România – 
fenomen revigorant al istoriei neamului.

Moderator (alături de Vlad Pohilă).

31 Mihai Morăraș, Preludiul reîntregirii noastre, în Literatura și Arta, 2018, 24 mai.



Partea II. CU CĂRȚILE PE MASĂ: 
BIBLIOGRAFIA ANILOR 2014-2020 

93

12. 10 septembrie, Chișinău, Mitropolia Moldovei.
Conferința științifică națională Protoiereul Mihail Ciachir – un cărtu-

rar al bisericii din Basarabia.
Comunicare: Mihail Ciachir pe paginile revistei „Viața Basarabiei”.

13. 20 septembrie, Chișinău, Biroul Relații Interetnice. Masă Rotundă 
și inaugurarea expoziției 100 de ani de la redobândirea independenței Poloniei.

Comunicare: Relațiile dintre Polonia și Moldova la etapa actuală.
Medalia pentru participare Premier i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski

14. 17 noiembrie, Chișinău, USM, Sala Senatului. Conferința științi-
fică Unitatea națională românească în opera profesorului universitar Anton 
Moraru. In memoriam.

Comunicare: Probleme de istorie a românilor în publicistica profesoru-
lui Anton Moraru32.

2019
1. 22 ianuarie 2019, Chișinău, Biblioteca Municipală „Bogdan Petri-

ceicu Hașdeu”. Conferința științifică 160 de ani de la Unirea Principatelor 
Române.

Comunicare: Unirea Principatelor Române, expusă în unele manuale 
de istorie33.

2. 29 martie 2019, Adjud. Simpozion Educațional Național Cea dintâi 
unită, Basarabia.

Discurs: Importanța istorică a Unirii Basarabiei cu România, acum 
101 ani.

3. 9 aprilie 2019, Chișinău, Biblioteca Municipală „B. P. Hașdeu”. Sim-
pozion științific național 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Luare de cuvânt Unirea Basarabiei cu România: critica mistificării eve-
nimentului prin ironizare.

32 Despre eveniment vezi: Anatol Petrencu, Conferința științifică „Profesorul Anton 
Moraru: in memoriam”, în
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2663; Ion Cernei, Notițe de la conferința 
științifică în memoria profesorului universitar Anton Moraru, în Cuvântul. Săptămânal 
regional independent, 2018, 26 noiembrie.

33 Anatol Petrencu, Conferința științifică „160 de ani de la Unirea Principatelor Române”, în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2760
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4. 17 mai 2019, Chișinău, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie. Se-
siune științifică anuală

Comunicare: Prizonierii japonezi din Gulag în memoria basarabenilor.

5. 29 mai 2019, Chișinău, Biblioteca Națională a Republicii Moldova. 
Prezentarea publică a rezultatelor și publicațiilor Programului de Stat Recu-
perarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-co-
munist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953.

6. 4 iunie, Chișinău, Biblioteca „B. P. Hașdeu”. Ședința CIRM cu tema: 
80 de ani de la nașterea istoricului Gheorghe Buzatu.

Comunicare: Gheorghe Buzatu despre Conferința științifică internați-
onală ”Pactul Molotov-Ribbentrop și urmările lui pentru România” (1991).

7. 7 iunie 2019, Hâncești, Biblioteca publica „Antonie Plămădeală”. 
Sesiunea de comunicări Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit 
al Ardealului.

Comunicare: Mitropolitul Antonie Plămădeală despre Basarabia și ba-
sarabeni.

Co-moderator.

8. 22 iunie 2019, Iași, Muzeul Municipal din Iași, str. Zmeu, nr. 3, 
Consiliul Mondial Român. Conferință de comunicări cu tema: Renașterea 
spiritualității românești. Conceptul de Unire.

Tema comunicării: Mișcarea Unionistă din Republica Moldova: pro-
bleme și sarcini de realizat.

9. 24 iunie 2019, Chișinău, Muzeul Național de Etnografie și Istorie 
naturală. Conferința științifică Memoria remanentă. Prezentarea rezultate-
lor științifice ale Programului de Stat Recuperarea și valorificarea istorică a 
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în 
perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

Cuvânt de deschidere.

10. 21 august 2019, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. 
Conferința științifică Pactul Molotov-Ribbentrop – verde pentru declanșarea 
celui de-al Doilea Război Mondial (cu prilejul împlinirii a 80 de ani din data 
semnării odiosului document).

Comunicare: Protocolul adițional secret: aspecte istoriografice ale pro-
blemei.

Co-moderator. 
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11. 23 august 2019, Orhei, Biblioteca „Alexandru Donici”. Conferință 
științifică consacrată împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Molo-
tov-Ribbentrop.

Comunicare: Pactul Molotov-Ribbentrop și urmările acestuia pentru 
Lume și România.

Organizator – dl Macari Vadim.

12. 4 octombrie 2019, Chișinău, USM, conferința inter-universitară 
cu genericul 25 de ani de cooperare între Republica Moldova și NATO în 
cadrul Programului Parteneriat pentru Pace.

Comunicare: Republica Moldova: riscul pierderii independenței de stat 
și speranța NATO.

13. 31 octombrie 2019, Iași, Universitatea „A. I. Cuza”, Facultatea de 
Istorie. Conferința Fațete ale comunismului în România și R(A)SS Moldove-
nească. Politică, societate și economie, ediția a II-a.

Comunicare: De la Noua Politică Economică, prin nimicirea „chiabu-
rilor”, la colectivizarea compactă a agriculturii: scopul, realizarea, urmările.

2020
1. 23 iunie, Chișinău, Facultatea de Istorie și Filozofie, USM, Muzeul 

„Tudor Arnăut”. Conferința științifică 30 de ani de la proclamarea Suverani-
tății RSS Moldova.

Comunicare: Profesorul Alexandru Moșanu în opera de declarare și 
promovare a Suveranității RSS Moldova.

Moderator.
Vezi: https://www.youtube.com/watch?v=W1gXmU0XEiI&featu-

re=youtu.be&fbclid=IwAR1g1hs_y3zuN3CJvWmrytkwy96e0UedvS284zg-
KE36Fv4CHkTndM6MF3Jo

2. 21 august 2020, Băcioi, Biblioteca publică. Conferința publică 80 
de ani de la anexarea Basarabiei – urmări, consecințe, soluții”, organizator – 
Alina Rusu, Radio România Chișinău.

Comunicare: Urmările raptului teritorial sovietic pentru basarabeni.

3. 18 septembrie 2020, s. Budești, Căminul cultural ”Udo Jurgens”. 
Simpozion științific Satul Budești: o privire din prezent în trecut și viitor.

Comunicare: Represiuni politice în perioada regimului totalitar comu-
nist. Studiu de caz: satul Budești.
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4. 28 octombrie 2020, Institutul de Istorie al MECC. Conferința știin-
țifică 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea 
suveranității României asupra Basarabiei.

Comunicare: Nicolae Titulescu despre importanța Tratatului de la Pa-
ris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei.

5. 22 decembrie 2020, Cărpineni, r-l Hâncești, Simpozionul național 
Scriitorul Eugen Holban 100 ani de la naștere (on-line).

Mesaj de salut: Eugen Holban – promotor al istoriei Basarabiei.

7. Coordonarea activității științifice a 
studenților și masteranzilor

(perfectarea comunicărilor și publicarea 
rezumatelor)

2014
Conferințe studențești

13-14 mai 2014, USM. Sesiunea universitară de comunicări științifice 
studențești.

Moderator [împreună cu Rodion Rusnac] și președinte al juriului 
pentru secțiunea respectivă.

Rezumate ale comunicărilor, prezentate de studenți și publicate în 
broșură (ss – conducător științific):

1. Rodion Rusnac, Terorismul islamist – cauzele apariției unui nou 
tip de război, în Conferința studențească de totalizare a activității științifi-
ce (anul de studii 2013-2014), 28 februarie 2014. Rezumatul comunicărilor, 
Chișinău, CEP USM, 2014, p. 26-27.

2. Alexei Josan, Katyn: versiunile comiterii crimei, în Conferința stu-
dențească de totalizare a activității științifice (anul de studii 2013-2014), 
28 februarie 2014. Rezumatul comunicărilor, Chișinău, CEP USM, 2014, 
p. 27-29.
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3. Mariana Dănilă, Problema deschiderii Frontului Doi în Europa Occi-
dentală, în Conferința studențească de totalizare a activității științifice (anul 
de studii 2013-2014), 28 februarie 2014. Rezumatul comunicărilor, Chișinău, 
CEP USM, 2014, p. 29-30.

4. Galina Cotoviţkaia, Podvig i traghedia Riharda Zorghe. [Fapta ero-
ică și tragedia lui Richard Sorge], în Conferința studențească de totalizare a 
activității științifice (anul de studii 2013-2014), 28 februarie 2014. Rezumatul 
comunicărilor, Chișinău, CEP USM, 2014, p. 30-31.

5. Dana Rozmariţa, Tamojennîi Soiuz – odna iz osnovnîh veh vneșnei 
politiki prezidenta Rossiiskoi Federaţii V.V. Putina [Uniunea vamală – un ja-
lon important al politicii externe a președintelui Federației Ruse V. V. Putin], 
în Conferința studențească de totalizare a activității științifice (anul de stu-
dii 2013-2014), 28 februarie 2014. Rezumatul comunicărilor, Chișinău, CEP 
USM, 2014, p. 32-33.

6. Ivan Kvasnișki, Pro-ghermanskii kollaboraţionism v godî Vtoroi Mi-
rovoi Voinî [Colaboraționismul pro-german în anii celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial], în Conferința studențească de totalizare a activității științifi-
ce (anul de studii 2013-2014), 28 februarie 2014. Rezumatul comunicărilor, 
Chișinău, CEP USM, 2014, p. 33-34.

7. Gheorghii Pascalov, Atomnîe bombardirovki Iaponii: bîla li neob-
hodimosti? [Bombardările atomice ale Japoniei: au fost oare necesare?], în 
Conferința studențească de totalizare a activității științifice (anul de studii 
2013-2014), 28 februarie 2014. Rezumatul comunicărilor, Chișinău, CEP 
USM, 2014, p. 34-36.

8. Adrian Roșca, Ultimele zile ale URSS în viziunea lui Petru Lucinschi, 
în Conferința studențească de totalizare a activității științifice (anul de stu-
dii 2013-2014), 28 februarie 2014. Rezumatul comunicărilor, Chișinău, CEP 
USM, 2014, În: Ibidem, p. 42-43.

2016
Pe data de 24 februarie 2016 a avut loc Conferința științifică stu-

dențească jubiliară (USM – 70 de ani de la deschidere). La prima etapă a 
Conferinței studențești s-au înscris 22 studenți, din care 17 au prezentat 
comunicări și teze (rezumate) publicate în broșură. La etapa a II-a, la nivel 
universitar, au prezentat comunicări doi studenți.
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Etapa I-a

1. Alexandru Ghețan, Facultatea de Istorie și Filozofie, masterand, 
anul II

Comunicare: Impactul pericolului epidemic extra-frontalier asupra po-
liticii sociale în Basarabia interbelică

2. Galina Catovițcaia, Facultatea de Istorie și Filozofie, masterandă, anul I
Comunicare: Boris Şireaev despre supraviețuirea în lagărul de la Solovețk.

3. Ion Bălănici, Facultatea de Istorie și Filozofie, masterand, anul I
Comunicare: Deportarea din satul Cărpineni, raionul Hâncești: studiu 

de caz.

4. Daniel Neamțu-Axan, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, 
anul III

Comunicare: Legea Lend Lease în opinia unor specialiști occidentali

5. Gheorghe Toma, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul III 
Comunicare: Kosovo: specificul conflictului înghețat

6. Ecaterina Perstniova, Facultatea de Istorie și Filozofie, studentă, 
anul IV, Secția f

Comunicare: Уинстон Черчилль о «Железном занавесе» [Winston 
Churchill despre ”Cortina de fier”]

7. Andrei Molodojan, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul III
Comunicare: Ion Hadârcă despre finalitatea Mișcării de Renaștere Na-

țională (1988-1991)

8. Cristina Cazacliu, Facultatea de Istorie și Filozofie, studentă, anul II
Comunicare: SUA-Federația Rusă: confruntare sau colaborare?

9. Maria Cipelenco, Facultatea de Istorie și Filozofie, studentă, anul II
Comunicare: Barak Obama despre salvarea visului american

10. Cristian Filipp, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul II
Comunicare: Blitzkrieg-ul împotriva URSS (1941): scop și realizare

11. Mihail Butnar, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul II
Comunicare: Anexarea Crimeii de către Rusia (2014): premise și urmări

12. Natalia Cioban, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul II
Comunicare: Lovitura de stat bolșevică (1917): realizarea unei co-

menzi străine?
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13. Victor Tărâță, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul II
Comunicare: Spitalul de psihiatrie din Țigănești: crimă și pedeapsă 

(1973)

14. Andrei Tincu, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul II
Comunicare: Richard Nixon despre relațiile SUA cu URSS și China

15. Svetlana Istrati, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, 
studentă, anul IV

Comunicare: Primul an după moartea lui I. Stalin: noi realități sociale

16. Sandu Școdin, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul II
Comunicare: Nichita Hrușciov despre Criza din Marea Caraibelor

17. Vasile Digori, Facultatea de Istorie și Filozofie, student, anul II
Comunicare: Margaret Thatcher: relațiile Marii Britanii cu URSS

Etapa a II-a

1. Rodion Rusnac, Armele nucleare în secolul al XXI-lea – un pericol 
permanent, în Sesiune națională de comunicări studențești. Ştiințe umanis-
tice, 21-22 aprilie 2016. Rezumatele comunicărilor, Chișinău, CEP USM, 
2016, p. 62-64.

2. Sorin Șclearuc, Modul socialist de viață reflectat pe paginile revis-
tei ”Chipăruș” (1958-1968), în Sesiune națională de comunicări studențești. 
Ştiințe umanistice, 21-22 aprilie 2016. Rezumatele comunicărilor, Chișinău, 
CEP USM, 2016, p. 56-59.

Pe data de 31 martie 2016, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” a avut loc Conferința științifică studențească inter-universitară la 
care au luat parte doi reprezentanți ai USM.

1. Galina Cotovițkaia, Выжить в вагоне: транспортные условия 
депортации в ГУЛАГ

2. Cristian Filipp, Deportarea tătarilor din Crimeea (1944). 

2017
Pe data de 3 martie 2017 a avut loc Conferința științifică studențească 

la Facultatea de Istorie și Filozofie a USM. Am coordonat activitatea știin-
țifică a 19 de studenți; s-au înscris la Conferință 19, au prezentat comuni-
cări – 18, au prezentat rezumatele comunicărilor, publicate în Breviarum. 
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Lucrările studenților Facultății de Istorie și Filozofie, nr. 2, Chișinău, CEP 
USM, 2017, 79 p.

La etapa I:

Studenți, anul III.

1. Cristina Cazacliu, Modul socialist de viață în opera scriitorilor pro-
letcultiști din RSSM.

2. Cristina Vatamanu, Obiectivele PCUS în lupta cu religia (1959-1961).

3. Maria Cipelenco, Arta supraviețuirii în condiții extreme (Mihail So-
lomon în Kolima)34.

4. Cristian Filipp, Cauzele destrămării URSS în viziunea lui Roy Med-
vedev35.

5. Sandu Şcodin, Condamnarea crimelor nazismului în cadrul Proce-
sului de la Nuernberg.

6. Victor Tărâță, Activități culturale ale Administrației românești din 
Transnistria, reflectate pe paginile revistei „Viața Basarabiei”36.

7. Andrei Tincu, Armata română în Crimeea (1941-1944)37.

8. Vasile Doni, Iași – capitala României în anii 1917-191838.

9. Natalia Cioban, Rolul Mareșalului Rokossovski în procesul de sovie-
tizare a Poloniei.

Studenți, anul IV, f.r.

10. Dan Cațer, Procesul Mareșalului Ion Antonescu: problema trecerii 
Nistrului. 

11. Andrei Cojocaru, Distrugerile din Chișinău, comise de sovietici la 
retragere (1941).

34 Maria Cipelenco, Arta supraviețuirii în condiții extreme: Mihail Solomon în Kolima, în: 
Breviarium. Lucrările studenților Facultății de Istorie și Filosofie, nr. 2, Chișinău, CEP 
USM, 2017, p. 8-10.

35 Cristian Filipp, Cauzele destrămării URSS în viziunea lui Roy Medvedev, în Ibidem, p. 
22-23.

36 Victor Tărâță, Transnistria sub administrația românească (1941-1944). Domeniul 
învățământului, în Ibidem, p. 57-60.

37 Andrei Tincu, Armata Română în Crimeea (1941-1944), în Ibidem, p. 60-63.
38 Vasile Doni, Iași, capitala României (1916-1918), în Ibidem, p. 19-22.
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12. Maria Rotaru, Tentativa de asasinare a lui Hitler: motivele, eșecul 
complotului, urmările.

13. Andrei Lungu, Problema ocrotirii sănătății basarabenilor în anii 
1941-194439.

Studenți, anul II

14. Nelly Reznicenco, Războiul sovieto-finlandez (1939-1940): pierde-
rile umane ale URSS40.

15. Mariana Gheorghiță, Mareșalul Finlandei Carl Gustav Mannerhe-
im despre Armata roșie în „Războiul de iarnă” (1939-1940)41.

16. Crina Rotundu, Eufrosinia Kersnovski: imagini de neuitat din Gulag42.

17. Marius Gheras, Politica de ocupație a URSS în România (1944)43. 

Studenți, anul I.

18. Mihaela Melnic, Inochentismul: reintroducerea în temă44.

Etapa a II-a, universitară

Masteranzi:

1. Galina Kotovițkaia, Alimentarea, traiul și viața deținuților din Lagă-
rul cu destinație specială de la Solovki45.

2. Artur Dumanschi, Prizonierii de război români pe șantierele Gula-
gului sovietic46.

39 Andrei Lungu, Problema ocrotirii sănătății basarabenilor în anii 1941-1944, în Ibidem, p. 
35-38.

40 Nelli Reznicenko, Sovetsko-finskaia voina 1939-1949 gg.: celoveceskie poteri SSSR, în 
Ibidem, p. 49-51.

41 Mariana Gheorghiţă, Mareșalul Finlandei Carl Gustav Mannerheim despre Armata roșie 
în „Războiul de iarnă” (1939-1940), în Ibidem, p. 27-30.

42 Crina Rotundu, Eufrosinia Kersnovski: imagini de neuitat din Gulag, în Ibidem, p. 51-53.
43 Marius Gheras, Politica de ocupație a URSS în România (1944), în Ibidem, p. 33-35.
44 Mihaela Melnic, Inochentismul: reintroducerea în temă, în Ibidem, p. 40-42.
45 Galina Kotoviţcaia, Alimentarea, traiul și viața deținuților din Lagărul cu destinație 

specială de la Solovki, în Sesiune națională de comunicări științifice studențești, 4-5 mai 
2017, rezumatele comunicărilor, științe umanistice, Chișinău, CEP USM, 2017, p. 92-95.

46 Artur Dumanschi, Prizonierii de război români pe șantierele Gulagului sovietic, în 
Ibidem, p. 62-64.
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3. Alina Chironda, Acțiunii de rezistență contra regimului comunist în 
instituțiile științifice și de învățământ superior anii 50-60 sec. XX în RSSM47.

Studenți, anul III

4. Cristina Cazacliu, Modul socialist de viață în opera scriitorilor pro-
letcultiști din RSSM48.

5. Natalia Cioban, Rolul Mareșalului Rokossovski în procesul de sovie-
tizare a Poloniei49.

6. Sandu Școdin, Condamnarea crimelor nazismului în cadrul Proce-
sului de la Nuernberg50.

7. Victor Tărâță, Transnistria sub administrația românească (1941-
1944).Domeniul învățământului51.

Conducerea Facultății de Istorie și Filosofie a USM organizează Con-
ferința științifică studențească cu genericul Personalități marcante în istorie. 
La 1 decembrie 2017 Conferința a ajuns la cea de-a patra ediție. Am încu-
rajat participarea la eveniment și am condus munca următorilor studenți:

1. Mariana Gheorghiţă, an. III, tema: Un apostol al găgăuzilor – Mihail 
Ciachir.

2. Liviu Rotaru, an. III, tema: Boris Elțîn în viziunea primului preșe-
dinte al Republicii Moldova Mircea Snegur.

3. Tatiana Gherman, an. IV, secția cu frecvență redusă, tema: Persona-
litatea istorică Margaret Hilda Thatcher: de ce „Ledy de fier”?

4. Olga Balan, an. I, tema: Madona – secretele succesului.

47 Alina Chironda, Acțiunii de rezistență contra regimului comunist în instituțiile științifice 
și de învățământ superior anii 50-60 sec. XX în RSSM, în Ibidem, p. 11-14.

48 Cristina Cazacliu, Modul socialist de viață în opera scriitorilor proletcultiști din RSSM, în 
Ibidem, p. 24-26.

49 Natalia Cioban, Rolul Mareșalului Rokossovski în procesul de sovietizare a Poloniei, în 
Ibidem, p. 84-87.

50 Sandu Școdin, Condamnarea crimelor nazismului în cadrul Procesului de la Nuernberg, 
în Ibidem, p. 8-11.

51 Victor Tărâță, Transnistria sub administrația românească (1941-1944). Domeniul 
învățământului, în Ibidem, p. 67-69.
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2018
La 2 martie 2018 a avut loc Conferința științifică studențească la Fa-

cultatea de Istorie și Filozofie a USM. Am coordonat activitatea științifică, 
soldată cu prezentarea comunicărilor în ședința pe secțiune a 6 studenți, 
după cum urmează: 

1. Liviu Rotaru, anul III, staționar. Tema comunicării: Relațiile mol-
do-ruse la etapa contemporană

2. Tatiana Gherman, anul IV, f.r. Tema comunicării: Margaret That-
cher și problema raționalizării industriei mineritului: decizii și efecte

3. Diana Enache, anul IV, f.r. Tema comunicării: România comunistă: 
problema stabilirii relațiilor diplomatice cu Republica Federală a Germaniei 

4. Ana Iacomachi, anul II, staționar. Tema comunicării: Vizita lui V. 
M. Molotov la Berlin (noiembrie 1940): consens și disensiuni 

5. Gabriel Moroșan, anul II, staționar. Tema comunicării: Invazia 
URSS în Polonia (septembrie 1939) – colaborarea cu naziștii

6. Alina Cucovici, anul II, f.r. Tema comunicării: Pavel Curoș despre 
munca și viața în Siberia (1949-1953)

2019
Pe data de 28 februarie 2019, la Facultatea de Istorie și Filozofie a 

USM, a avut loc Conferința științifică studențească. Am coordonat activita-
tea științifică a 7 studenți, soldată cu prezentarea comunicărilor în Atelierul 
Istorie contemporană, după cum urmează: 

1. Radomir Barbarov, student, a. II, tema comunicării: ВОКС 
(Всесоюзное общество культурной связи с заграницей): культура как 
политический инструмент (1925-1941) [Societatea unională de legături 
culturale cu străinătatea, abreviat VOKS]; 

2. Cristian Bolotnicov, student, a. II, tema comunicării: Războiul de 
iarnă: trecut și actualitate; 

3. Alexandru Antocian, student, a. II tema comunicării: GULAGUL 
în memoriile basarabenilor. Cazul Alexei Marinat; 

4. Daniel Spânu, student, a. II, tema comunicării: Doctrina Nixon: is-
torie și actualitate;
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5. Mihaela Melnic, studentă, a. III, tema comunicării: ONU și proble-
ma Kosovo; 

6. Ana Iacomachi, Relațiile sovieto-germane, 1939-1941; 

7. Gabriel Moroșanu, student, a. III, tema comunicării: Charles de 
Gaulle și deschiderea Frontului Doi în perioada celei de-a doua conflagrații 
mondiale.

Premii: locul I – Mihaela Melnic; locul II (din două oferite) – Alexan-
dru Antocian; locul III – Cristian Bolotnicov, Radomir Barbarov.

Etapa a II-a, 12 aprilie 2019

La etapa a II-a a Conferinței științifice studențești au participat mas-
teranzii și studenții, premianții I-i etape. 

Masteranzi, anul II 

1. Cristina Cazacliu, tema comunicării: Imaginea satului basarabean 
în opera lui Andrei Lupan.

2. Natalia Ceban, tema comunicării: Особенности проведения рефе-
рендума и выборов в Сейм в Польше (1946-1947).

3. Maria Cipelenco, tema comunicării: Gulagul în scrisorile lui Ion 
Holban.

Masteranzi, anul I

1. Mariana Teslari, tema comunicării: Pământenia Basarabeană din 
Dorpat (1900-1902);

2. Nelli Reznicenco, tema comunicării: Amiralul Nicolai Sablin despre 
penitenciarele sovietice: condițiile de trai, munca, hrana;

3. Liviu Rotaru, tema comunicării: Embargourile Federației Ruse ca 
instrument de presiune și intimidare a Republicii Moldova;

Studenți, premianți ai primului tur, trecuți în turul II:

1. Mihaela Melnic, tema comunicării: ONU și problema Kosovo; 

2. Alexandru Antocian, tema comunicării: GULAGUL în memoriile 
basarabenilor. Cazul Alexei Marinat;

3. Cristian Bolotnicov, tema comunicării: Războiul de Iarnă: trecut și 
actualitate;
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4. Radomir Barbarov, tema comunicării: Всесоюзное общество 
культурной связи с заграницей (ВОКС): цели и задачи52.

2020
Pe data de 21 februarie 2020, la Facultatea de Istorie și Filozofie a 

USM și-a desfășurat lucrările Conferința științifică studențească. Am în-
drumat opt studenți care au prezentat comunicări la Conferință:

Anul III

1. Mihaela Melnic, Cazul Kosovo: sui generis sau precedent pentru miș-
cările secesioniste?

2. Cristian Bolotnicov, Imuni la frică: rezistență și umor în România 
„Epocii de Aur”

3. Daniel Spînu, Războiul de Iarnă în viziunea profesorului Ion Şișcanu

4. Gheorghe Leahu, Ion Iliescu despre cauzele revoluției din decembrie 
1989 ( România)

5. Cristian Groapă, Ajutorul SUA oferit URSS în anii 1941-1943

Anul II

6. Dumitru Stratanenco, Rolul lui Lev Troţki în lovitura de stat bolșe-
vică din octombrie 1917

7. Irina Bahtin, Teodosia Cozmin - amintirile Gulagului și realitățile 
prezentului.

8. Cătălina Cernei, Cadrele bolșevice din RSS Moldovenească. 1944-
1945

52 Vezi: Sesiune națională de comunicări științifice studențești, 11-13 aprilie 2019. Program, 
Chișinău, CEP USM, 2019, p. 10-12. Tezele studenților și masteranzilor au fost publicate 
în: Sesiune națională de comunicări științifice studențești, 11-13 aprilie 2019. Rezumatele 
comunicărilor, Chișinău, CEP USM, 2019, p.37 și urm.
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8. Conducător științific al tezelor de licență 

Susținute în 2016
1. Dorin Ciumac, Lupta Statului Italian împotriva mafiei în a două 

jumătate a secolului al XX-lea. Susținută pe data de 13 iunie 2016. Nota 8 
(opt).

2. Daniel Neamțu-Axan, Rolul Lend-Lease în victoria asupra Axei. 
Susținută pe data de 14 iunie 2016. Nota 10 (zece).

3. Dragomir Andreicu, Criza din Marea Caraibelor: soluționarea și ur-
mările ei. Susținută pe data de 14 iunie 2016. Nota 7 (șapte).

4. Andrei Molodojan, Mișcarea de Renaștere Națională din Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească de la sfârșitul anilor 80 – începutul anilor 
90 ai secolului al XX-lea. Susținută pe data de 15 iunie 2016. Nota 10 (zece).

5. Gheorghe Toma, Locul conflictelor „înghețate” în asigurarea securi-
tății europene: 1990-2015 (Republica Moldova, Kosovo). Susținută pe data de 
15 iunie 2016. Nota 10 (zece).

6. Tamara Munteanu, Migrația populației din Republica Moldova în 
Federația Rusă. Susținută pe data de 16 iunie 2016. Nota 8 (opt). 

7. Ekaterina Perstniova, Portretul politic al lui W. Churchill în anii 
1940-1945 (în limba rusă). Susținută pe data de 16 iunie 2016. Nota 10 
(zece).

8. Aliona Sandu (Șchirca), Viața și activitatea lui Gavriil Bănu-
lescu-Bodoni. Susținută pe data de 16 iunie 2016. Nota 9 ( nouă).

Susținute în 2017
1. Cristina Cazacliu, Modul socialist de viață. Studiu de caz. Susținută 

pe data de 13 iunie 2017. Nota 10 (zece).

2. Maria Cipelenco, Kolima – „pământul morții”. Susținută pe data de 
13 iunie 2017. Nota 10 (zece).

3. Cristian Filipp. Destrămarea URSS: cauze și urmări. Susținută pe 
data de 14 iunie 2017. Nota 7 (șapte).
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4. Sandu Școdin, Procesul de la Nuernberg: unele aspecte controversate. 
Susținută pe data de 14 iunie 2017. Nota 10 (zece).

5. Victor Tărâță, Activitatea administrației românești în Transnistria 
(1941-1944). Susținută pe data de 13 iunie 2017. Nota 9 (nouă).

6. Andrei Tincu, Armata Română în Crimeea (1941-1944). Susținută 
pe data de 14 iunie 2017. Nota 9 (nouă).

7. Cristina Vatamanu, Rezistența anticomunistă prin religie (RSSM, 
1944-1961). Susținută pe data de 15 iunie 2017. Nota 10 (zece).

8. Dan Caţer, Procesul Mareșalului Ion Antonescu: învinuiri și justifi-
cări istorice. Susținută pe data de 12 iunie 2017. Nota 9 (nouă).

9. Andrei Cojocari, Eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei (1941). 
Susținută pe data de 12 iunie 2017. Nota 10 (zece).

10. Maria Neaga (Rotaru), Activitatea femeilor din comunitatea evan-
ghelică din Basarabia (1918-1940). Susținută pe data de 12 iunie 2017. Nota 
8 (opt).

11. Natalia Cioban, Procesul de sovietizare a Poliniei (în limba rusă), 
Susținută pe data de 15 iunie 2017. Nota 10 (zece).

12. Vasile Doni, Iași – capitală de război. Probleme rezolvate. Susținută 
pe data de 13 iunie 2017. Nota 10 (zece).

Susținute în 2018
1. Ana Ionaș, tema tezei de licență Relațiile Republicii Moldova cu 

Uniunea Europeană. Realizări și probleme ale integrării (1991-2017). Nota 
9 (nouă) 

2. Liviu Rotaru, Relațiile moldo-ruse (1991-2016). Nota 10 (zece)

3. Diana Enachi, România în cadrul Războiului rece. Nota 10 (zece) 

4. Tatiana Gherman (Catruc), Margaret Thatcher și modernizarea eco-
nomiei britanice. Nota 10 (zece) 

5. Mariana Gheorghiţă (Teslari), Cultura românească din Basarabia, 
reflectată în revista „Viața Basarabiei”. Nota 10 (zece). 
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Susținute în 2019
1. Gabriel Moroșan, Contribuția Franței la victoria asupra Germaniei 

naziste. Nota 9 (nouă).

2. Pavel Suslov, Убийство царской семьи: факты и мнения. Nota 9 
(nouă).

3. Vlad Boiștean, Politica internă și externă, promovată de Angela 
Merkel. Nota 6 (șase).

4. Ana Iacomachi, Relațiile sovieto-germane. 1939-1941. Nota 9 
(nouă).

Susținute în 2020
1. Cristian Bolotnicov, Alegeri parlamentare și comunale în județul 

Cahul în perioada interbelică. A susținut pe data de 12.06. 2020 pe nota 10 
(zece).

2. Cristian Groapă, Importanța Lend-Lease în războiul URSS împotri-
va Germaniei. A susținut pe data de 13.06. 2020 pe nota 8 (opt).

3. Daniel Spânu, Războiul de iarnă: istoriografia problemei. A susținut 
pe data de 13.06. 2020 pe nota 10 (zece).

4. Melnic Daniela, Rolul ONU în soluționarea crizelor: cazul Kosovo 
(teza în limba engleză). A susținut pe data de 16.06. 2020 pe nota 10 (zece).

5. Alexandru Leașoc, Bătălia de la Sevastopol. Personalitatea Ludmilei 
Pavlicenco. A susținut pe data de 16.06. 2020 pe nota 7 (șapte).

9. Conducător științific al tezelor de master

Susținute în 2016
1. Alexandru Ghețan, Bolile contagioase și sociale în Basarabia: între 

impact social și eforturi de combatere. Susținută pe data de 9 iunie 2016. 
Nota 10 (zece).
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2. Rodion Ruenac, Formarea Agenției Generale de Informații (CIA). 
Operațiuni clandestine în perioada Războiului rece. Susținută pe data de 10 
iunie 2016. Nota 10 (zece).

Susținute în 2017
1. Galina Kotoviţcaia, Начало репрессивной политики СССР: 

Соловецкий лагерь особого назначения. Susținută pe data de 6 iunie 2017. 
Nota 10 (zece).

2. Alina Chironda, Rezistența intelectualității față de regimul comunist 
din RSSM (anii 50-60 ai sec. XX). Susținută pe data de 6 iunie 2017. Nota 
10 (zece).

3. Ion Bălănici, Deportarea din RSSM (1949): trăsături generale și par-
ticularități specifice. Susținută pe data de 6 iunie 2017. Nota 10 (zece).

4. Artur Dumanschi, Prizonierii de război români în URSS. Susținută 
pe data de 7 iunie 2017. Nota 10 (zece).

5. Diana Arbuzneac, Satul Săseni la 580 de ani. Susținută pe data de 8 
iunie 2017. Nota 9 (nouă).

Susținute în 2018
Vasile Guțu, Munca basarabenilor pe șantierele Gulagului. Nota 10 

(zece).

Susținute în 2019
1. Cristina Cazacliu, Modul socialist de viață la sat în RSSM 1944-

1961. Nota 10 (zece).

2. Natalia Cioban, Процесс советизации Польши. Nota 10 (zece).

3. Maria Cipelenco, Kolîma. Deportările și genocidul uman. Nota 10 
(zece). 

4. Gheorghe Toma, Tranziția politică de la Republica Sovietică Socia-
listă Moldovenească la Republica Moldova. 1989-1994. Nota 8 (opt).

5. Petru Moisei, Basarabenii în Gulag: viața cotidiană între supraviețu-
ire și teroare. Nota: 8 (opt).
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6. Andrei Hanganu, [Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
Chișinău], Valorificarea patrimoniului Muzeului Militar din cadrul Centru-
lui de Cultură și Istorie Militară (deportările din Republica Sovietică Socialis-
tă Moldovenească)”. Nota 9,5 (nouă, 5).

Susținute în 2020
1. Mariana Teslari (Gheorghiţă), Probleme de cultură și știință pe pa-

ginile revistei „Viața Basarabiei”. A susținut teza de master pe data de 25. 06. 
2020 pe nota 8 (opt).

2. Liviu Rotaru, Conceptul de „Lumea rusă” în relațiile Republicii Mol-
dova cu Federația Rusă. A susținut pe data de 25. 06. 2020 pe nota 9 (nouă).

3. Nelly Reznicenco, Советское государство и деятельность 
баптистских церквей с 1937-1970 гг. [Statul sovietic și activitatea biserici-
lor baptiste 1937 – anii 1970]. A susținut teza de master pe data de 20 iunie 
2020 pe nota 10 (zece).

4. Mihail Zeamă (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău). Ana Bejan – promotoare a Renașterii și culturii naționale. A sus-
ținut teza de master pe nota 10 (zece).

Teze ale studenților/masteranzilor, recomandate pentru publicare în 
Analele USM, seria „Lucrări studențești” (2020): Mihaela Melnic, Nelly Rez-
nicenco, Cristian Bolotnicov.

10. Conducător științific al tezelor de doctorat. 
Referent oficial 

2014
4 aprilie, Universitatea de Stat din Moldova, referent oficial la teza 

dlui Ion Gheleţchi, Relațiile Republicii Moldova cu Republica Belarus (1991-
2005), conducător științific Constantin Solomon.
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2016
20 mai, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Cond. știin-

țific. Sorin Lucian Trâncă, teza de doctor în științe pe tema: Relațiile dintre 
Statul Român și Biserica Ortodoxă din Transilvania (1918-1928). 

2017
24 februarie, Chișinău, Muzeul National de Etnografie și Istorie Na-

turală, Sala de conferințe.
Referent oficial la teza de doctor Propaganda sovietică în privința Po-

loniei, Finlandei, Țârilor Baltice și României în anii 1939-1940 după semna-
rea Pactului sovieto-german de neagresiune. Autor – Daniela Șișcanu. 

2018
1. 19 iunie, referent oficial la teza de doctor habilitat, susținută de 

Liliana Condraticova cu tema Evoluția prelucrării artistice a metalelor în 
Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea). Con-
sultant științific, prof. univ., dr. hab. Pavel Cocârlă.

Specialitatea 651.01 Teoria și istoria artelor plastice și 611.02 – Istoria 
Românilor (pe perioade).

2. 3 august, președinte al Consiliului științific specializat la susținerea 
tezei de doctor în istorie a dnei Valentina Chirtoagă. Tema tezei: Etnicii ger-
mani din Basarabia: evoluția demografică, social-economică și cultural-spiri-
tuală (1814-1917). Conducător științific, academicianul Andrei Eșanu.

3. 14 septembrie, referent oficial la teza de doctor, susținută de dna 
Alina Piroșca. Tema tezei: Constituirea și activitatea Parlamentului Româ-
niei în anii 1990-2008. Conducător științific, prof. univ., dr. hab. Constantin 
Solomon.

2019
1. 1 februarie, președinte al ședinței Consiliului Științific Specializat 

ad-hoc la specialitatea 611.03 – Istoria Universală (pe perioade). Victor 
Ţvircun, referat științific al tezei de doctor habilitat în istorie cu tema Viața 
și activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate); consultant ști-
ințific – Andrei Eșanu.
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2. 6 martie, susținerea tezei lui V. Ţvircun Viața și activitatea lui Di-
mitrie Cantemir (Probleme controversate) [ss - membru al Consiliului ști-
ințific].

3. 11 iunie, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie. Ședința Semina-
rului științific de profil la specialitatea Istorie (pe perioade). Discutarea 
tezei de doctor în istorie cu tema Biserica Catolică din Basarabia în peri-
oada interbelică, autor - Petru Ciobanu, cond. șt. conf. univ., dr. – hab. Ion 
Gumenâi. 

4. 28 noiembrie, referent oficial la teza de doctor, susținută de dna 
Ludmila Chiciuc, cu tema Organizarea și activitatea Institutului Social Ro-
mân din Basarabia (1934-1940). Cond. știinţ. Nicolae Enciu, consultant Gh. 
Cojocaru.

2020
16 ianuarie, USM. Susținerea tezei de doctor în istorie Vasile Creţu, 

Evoluția învățământului primar și secundar în Basarabia în anii 1918-1940. 
Conducător științific.

11. Președinte și membru al seminarelor 
științifice de profil 

Pe parcursul acestor ani (2014-2020) am activat în cadrul colegiilor 
de redacție ale mai multor reviste de specialitate. Așa, de ex., am fost/sunt 
membru al Colegiului de redacție a revistei Destin Românesc (Chișinău), a 
revistei Patrimoniu istoric (Chișinău-Ungheni).

Din iulie 2016 am fost președinte al Seminarului științific de profil 
din cadrul USM, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezelor de doc-
torat la specialitatea 07.00.03. Istoria Universală [Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 
5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani]. 
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Din iulie 2016 am fost membru al Seminarului științific de profil 07 
00 02 Istoria Românilor din cadrul USM, abilitat cu dreptul de a organiza 
susținerea tezelor de doctorat la specialitatea 07.00.02. Istoria Românilor. 
[Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani]. 

Am fost membru al Seminarului științific (SȘP) de profil 611. Istorie, 
specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria univer-
sală (pe perioade) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Crean-
gă”, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezelor de doctorat / dr. hab. 
[Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani]. 

Prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC din 30 octombrie 
2020 am fost numit președinte al Seminarului științific de profil (SȘP) la 
specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria univer-
sală (pe perioade) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Crean-
gă”, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezelor de doctorat / dr. hab. 
[pe un termen de 4 ani].

Pe data de 8 decembrie 2020 a avut loc prima ședință a SȘP la care a 
fost examinată teza de doctor habilitat în istorie pe tema Asigurarea logistică 
a trupelor ruse din Basarabia (1812-1874), prezentată de dr. Anatolie Leșcu. 

Din decembrie 2020 sunt membru al Seminarului științific de profil 
(SȘP) la specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria 
universală (pe perioade) din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Pe data de 5 martie 2021 am participat la ședință, la care a fost exa-
minată teza de dr. – hab. cu tema: Asigurarea logistică a trupelor ruse din 
Basarabia (1812-1874), semnată de dr. Anatolie Leșcu, consultant științific 
dr. hab., prof. univ. Ion Eremia.

Am fost propus și numit în funcția de expert al Agenției Naționale 
de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (Decizia nr. 12 din 31 iuie 
2020 a conducerii ANACEC). Ordin nr. 16-A din 14 septembrie 2020 Cu 
privire la completarea Comisiilor de experți în domeniul atestării, Comisia 9. 
Ştiințe umaniste. 
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PARTEA A II I-A. 
PROMOVAREA REALIZĂRILOR 

ȘTIINȚIFICE ÎN MEDIUL ACADEMIC 
ȘI UNIVERSITAR, ÎN MASS-MEDIA. 

DOCUMENTĂRI. APRECIERI

1. Prelegeri publice 

2014
1. 31 august, Căușeni, Sala Festivă a Consiliului Raional Căușeni.
Discurs: 25 de ani de la aprobarea legislației lingvistice în RSSM (31 

august 1989).

2. 29 octombrie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți [profe-
sori universitari, studenți, an. I, drept].

Oră publică Trădați, dar neînfrânți (70 de ani de la Insurecția din Var-
șovia, 1944).

3. 30 octombrie, Sanatoriul „Nufărul Alb”, Cahul.
Oră publică „Trădați, dar neînfrânți” (70 de ani de la Insurecția din 

Varșovia, 1944) [profesori din liceele RM, aflați la odihnă, inclusiv istorici, 
40 persoane]. 

2016
1. 22 martie, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, Ședința Clubului 

Istoricilor din Republica Moldova. Tema: De la trecutul istoric la perspectiva 
istorică.

Comunicare: Problemele actuale ale reîntregirii Neamului Românesc.

2. 27 martie, Chișinău, Palatul Național, „Nicolae Sulac”, Congresul 
Sfatului Ţării-2.

Discurs Unirea Basarabiei cu România: istorie și actualitate53.

53 http://unimedia.info/stiri/video-la-chisinau-are-loc-congresul-de-constituire-a-
sfatului-Tarii-doi-112003.html
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3. 6 iulie, Căușeni
Discurs la dezvelirea Memorialului dedicat persoanelor supuse represi-

unilor politice și deportării.

4. 21 februarie, Muzeul de Etnografie și Istorie naturală, Sala de con-
ferințe. Atelierul Lăsăm strămoșii să vorbească.

Discurs despre realizarea Programului de Stat Recuperarea și valorifi-
carea memoriei victimelor regimului comunist din RSSM, 1940-1941, 1944-
1953).

Interviu: ziarul Timpul54 și Radio Moldova.

2017
1. 4 martie, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Elevilor.
Prelegere Probleme actuale ale celui de-al Doilea Război Mondial

2. 11 martie, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea 
Elevilor.

Prelegere Represiunile staliniste în Moldova (1940-1941, 1944-1953). 

3. 15 martie, Chișinău, Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”. Confe-
rința Războiul de pe Nistru – tragedia noastră comună.

Discurs Războiul ruso-moldav cauzele și urmările lui.

4. 21 martie, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” din Chișinău.
Prelegere Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918): istorie și 

actualitate. 
În fața elevilor din instituții pre-universitare din Chișinău și profesori 

de istorie. Organizator, dna Anastasia Moldovanu. Am oferit cititorilor Bi-
bliotecii „Arhivele Memoriei”, vol. I, t. I, și vol. III, t. I.

5. 30 martie, Chișinău, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”.
Prezentarea cărților dnei Varvara-Valentina Corcodel Rocada desti-

nelor și Cristale de memorie. 

5. 28 iunie, Cimișlia.
Discurs în fața membrilor și simpatizanții Societății cultural-istorice 

„Ștefan cel Mare și Sfânt”.
Declarația de la Cimișlia.

54 Vezi: http://www.timpul.md/articol/lasam-stramoii-sa-vorbeasca-105178.html (accesat 
pe 22 februarie 2017).
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6. 31 august, Soroca, Teatrul „Veniamin Apostol”.
Împlinirea a 10 ani de la apariția Almanahului Soroca.
Discurs de apreciere.

7. 17 octombrie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
Discurs la inaugurarea Expoziției Sub cer străin… (Lituania în Gulag)55.

8. 13 noiembrie, USM, Centrul de Excelență al Studenților, Facultatea 
de Istorie și Filozofie.

Prelegere: O sută de ani de la lovitura de sat bolșevică: premieze și urmări.

9. 27 noiembrie, Comrat, Universitatea de Stat din Comrat. Deschi-
derea expoziției Sub cer străin... (lituanienii sub regimul bolșevic).

Discurs la inaugurare.
Prezenți la eveniment: ambasadorul Lituaniei în RM, dl Rimantas La-

takas, conf. univ. dr. Virgiliu Bârlădeanu, conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, 
conducerea Universității din Comrat, studenți din RM și Turcia. 

10. 30 noiembrie, Chișinău, Biblioteca „Maramureș”.
Discurs în fața tinerilor (Colegiul de medicină) despre Unirea din 1918.
Alături de dl Ion Negrei.

2018
1. 20 februarie, Chișinău, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”. Seminar 

știinţifico-metodologic pentru profesorii de istorie din municipiul Chiși-
nău Rolul profesorului de istorie în dezvoltarea apartenenței identitare și a 
comportamentului civic la elevi.

Cuvânt de salut.

2. 17 martie, Chișinău, USM, Centrul de Excelență Didactico-acade-
mic Studențesc.

Prelegere: Centenarul Unirii: condițiile istorice ale Unirii Basarabiei cu 
România.

3. 19 martie, Chișinău, Biblioteca „Ovidius”, Masă rotundă cu tema 
Basarabia și Dobrogea – punți de istorie și cultură.

Discurs la tema Republica Moldova – punte de legătură între două spa-
ții geopolitice: Est și Vest. Contradicție versus cooperare.

55 Vezi: Nicolae Roibu, O expoziție în memoria celor deportați din Lituania în perioada 
sovietică a fost vernisată la Chișinău. În: http://moldpres.md/news/2017/10/17/17008093.
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4. 27 martie, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie
Adoptarea Declarației de Unire a Facultății de Istorie și Filozofie cu 

România.

5. 27 martie, Chișinău, ASEM, Colegiul de Comerț.
Discurs despre Unirea Basarabiei cu România: decizia și urmările.
Responsabil Gheorghe Toma.

6. 27 martie, Chișinău, Muzeul de Istorie.
Discurs despre Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918) + la 

TVR Moldova

7. 11 aprilie, Ungheni, Liceul „Vasile Alecsandri”. Adunarea profeso-
rilor de istorie din raion.

Discurs despre Unirea Basarabiei cu România: probleme de istori-
ografie. 

Cu dl Vasile Șoimaru și Nicolae Rusu. Responsabil – Corneliu Prepeliță.

8. 30 august, Chișinău, Biblioteca „Alba Iulia”. Simpozionul științific 
Măreția Marii Uniri în an aniversar.

Comunicare: Reunirea provinciilor românești înstrăinate de la Româ-
nia – fenomen revigorant al istoriei neamului.

Co-moderator (cu dl Vlad Pohilă)56.

9. 31 august, Căușeni, Consiliul raional. Adunare festivă consacrată 
Limbii Române.

Discurs despre Importanța păstrării identității naționale și problemele 
Unirii naționale.

10. 24 septembrie, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie. Masa ro-
tundă: Să înțelegem societatea de azi: proiecții istorice și teme filosofice.

Intervenție-completare.

11. 28 septembrie, Chișinău, Biblioteca „Ovidiu”. Masă rotundă In 
Memoriam Gheorghe Palade.

Discurs despre regretatul coleg.
Moderatoare – Valentina Butnaru.

12. 19 octombrie, Muzeul Național de Istorie. Vernisarea expoziției 
foto-documentare Război după război: rezistența armată antisovietică în Li-

56 Despre eveniment: Elena Tamazlâcaru, Aniversare în An centenar... în Literatura și Arta, 
2018, 20 septembrie.
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tuania în anii 1944-1953 a Muzeului Ocupațiilor și a luptelor pentru Liber-
tate, Vilnius, Lituania.

Discurs la deschidere.

13. 14 noiembrie, Biblioteca pentru copii „IPS Antonie Plămădeală”, 
Hâncești, Complexul muzeal „Manuc-Bei”.

Prelegere publică despre Centenarul Unirii Basarabiei cu Patria-ma-
mă România, organizată de Radio Chișinău și TVR Moldova (Caravana 
1918 – anul când toți românii au zis „Da!”).

14. 26 noiembrie, Chișinău, Colegiul de Informatică.
Prelegere despre Însemnătatea Unirii din 1 decembrie 1918. Organiza-

tor – prof. de istorie, dna Violeta Făină. Împreună cu dl Ion Negrei. 

15. 26 noiembrie, Chișinău, Liceul „Gaudeamus”.
Prelegere despre Însemnătatea Unirii din 1 decembrie 1918. Organiza-

tor – Gheorghe Cazacliu.

2019
1. 23 ianuarie 2019, Chișinău, la Biblioteca „Hristo Botev”, cu liceeni 

de la Liceul „Mihail Sadoveanu”. 
Discurs: Comemorarea victimelor Holocaustului.

2. 24 ianuarie 2019, Chișinău, Biblioteca „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. 
Masa rotundă Comemorarea victimelor Holocaustului. 

Participare la discuție.

3. 30 ianuarie 2019, Biblioteca „Ștefan cel Mare”, Chișinău, sectorul 
Botanica, cu liceeni de la Liceul Teoretic cu profil teatral „Elena Alistar”, 
peste 50 de elevi, profesori.

Discurs: Comemorarea victimelor Holocaustului. 

4. 1 februarie 2019, Biblioteca „Hristo Botev”, cu liceenii de la Liceul 
Teoretic „George Meniuc” (30 de elevi, profesori, bibliotecari).

Discurs: Comemorarea victimelor Holocaustului / Holocaust – amin-
tiri vii 

5. 19 februarie 2019, Chișinău, Liceul teoretic „George Meniuc” (50-
60 elevi).

Discurs despre Invazia Afganistanului de către URSS. Alături de dl dr. 
Ion Xenofontov. 
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6. 22 martie 2019, Chișinău, Biblioteca „Ștefan cel Mare”. Întâlnire cu 
elevii claselor mari ai Liceului „Elena Alistar” (30 elevi).

Tema conferinței: Elena Alisar – femeia care a votat Unirea Basarabiei 
cu România (alături de dl Ion Negrei); organizator – dna Lilia Gamarţa.

7. 28 martie 2019, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie.
Alături de dl Igor Bercu, prodecanul Facultății, am contribuit la 

realizarea unui film privind importanța pregătirii cadrelor de istorici și 
filosofi. A fost dl Valeriu Streleţ, absolvent al facultății (1993), ex prim 
ministru. Am prezentat Centrul de excelență INIS „ProMemoria”, cărțile 
publicate.

8. 24 aprilie 2019, Chișinău, IPN, conferință de presă. 
Am vorbit despre Pedagogul Gheorghe Oatu.
Împreună cu Vlad Bileţchi.

9. 29 mai 2019, Chișinău, BNRM. Masă rotundă 30 de ani de la prăbu-
șirea comunismului. Aspirații comune – destine paralele, organizată de Am-
basada Poloniei la Chișinău.

Participare la dialog.

2020
1. 22 ianuarie, Chișinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, ședin-

ța Clubului istoricilor. Tema: Mihai Eminescu. Opera politică. Moderator 
– Alexandru Moraru.

Discurs: Opera politică a lui Mihai Eminescu și actualitatea din R. 
Moldova

2. 27 ianuarie, Chișinău, Liceul Teoretic Republican „Aristotel”.
Discurs despre Holocaust.

3. 6 februarie, Chișinău, Biroul de la Chișinău al Postului de Radio 
Europa Liberă, Cafeneaua Tucano Coffee Brasil. În cadrul proiectului 
multimedia Anti-Nostalgia – privind spre viitor. Seria de dezbateri a fost 
întitulată Şi eu am trăit în comunism. Părinți-copii; ce ați făcut, ce am fi 
făcut?”

Tema comunicării: Comunismul – o utopie la putere cu urmări dra-
matice.

Moderatoare – dna Lina Grâu; în prezența dnei Ana Blandiana, dnei 
Oana Serafim, directoarea Serviciului în limba română a Europei Libere, 
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pentru Moldova și România, dlui Mark Mazureanu, fondatorul Academiei 
de Jurnalism Cetățenesc din Chișinău57.

4. 3 martie, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău, str. Alexei Matee-
vici, 60a („Turnul de Apă”).

Discurs pe tema Războiului ruso-moldav din 1992. Cu prilejul inau-
gurării expoziției de fotografii „Amintiri triste” de Mihai Vengher.

5. 5 martie, Discurs în fața savanților-protestatari din fața clădirii Gu-
vernului (legat de disponibilizarea colegilor istorici, dar și a arheologilor, 
filosofilor etc.).

6. 21 august, Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, director ge-
neral Ion Ciobanu

Discurs la vernisajul expoziției de fotografii Basarabenii în Gulag.

7. 25 septembrie, satul Mălăiești, r-nul Criuleni, R. Moldova
Discurs la dezvelirea monumentului Eroului grănicer Petre Marcu.

8. 16 decembrie, Biblioteca municipală ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 
Simpozion științific consacrat memoriei lui Nicolae Iorga. Discurs: Nicolae 
Iorga – istoric, om al lecturii. 

2. Articole de popularizare a cunoștințelor 
istorice publicate în ziare

2014

1. Anatol Petrencu, Alexandru Bobeică la 60 de ani, în Ziarul de Gar-
dă, 2014, 13 februarie. 

57 Poeta și dizidenta Ana Blandiana, invitata celui de-al doilea sezon al proiectului 
„AntiNostalgia– privind spre viitor” de la „Europa Liberă”, în https://unimedia.info/
ro/news/959e45478df31823/poeta-si-dizidenta-ana-blandiana-invitata-celui-de-al-
doilea-sezon-al-proiectului-antinostalgia-privind-spre-viitor-de-la-europa-libera.html 
[accesat 7.02. 2020]
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2. Anatol Petrencu, Să trăiți, domnule General! (generalul Ion Costaș 
la 70 de ani), în Literatura și Arta, 2014, 27 februarie. 

3. Anatol Petrencu, Doamna Ana Vîlcu la vârsta împlinirilor, în Lite-
ratura și Arta, 2014, 24 iulie.

4. Anatol Petrencu, O mare țară cu o rană mereu sângerândă, în Lite-
ratura și Arta, 2014, 18 septembrie.

5. Anatol Petrencu, „Literatura și Arta” la ceas aniversar, în Literatura 
și Arta, 2014, 16 octombrie.

6. Anatol Petrencu, Ne-a părăsit istoricul și publicistul Gheorghe Cer-
nea, în Literatura și Arta, 2014, 30 octombrie.

2015
1. Anatol Petrencu, Criminali la libertate. Unde sunt Papuc și Perju? 

(Opinii. Sondaj), în Ziarul de Gardă, 2015, 2 aprilie.

2. Anatol Petrencu, Aliniere la Tricolor, în Literatura și Arta, 2015, 
21 mai.

3. Anatol Petrencu, Banii Europei: când vor ajunge și „la noi”? (Opinii. 
Sondaj), în Ziarul de Gardă, 2015, 28 mai.

4. Anatol Petrencu, Eugen Holban condus pe ultimul lui drum, în Lite-
ratura și Arta, 2015, 25 iunie. 

5. Anatol Petrencu, Andrei Emilciuc, Reperele unui destin: muncă, 
efort, dăruire și căutare (Valentin Tomuleţ, laureat al Premiului de Stat, 
2015), în Universitatea de Stat din Moldova, 2015, 29 septembrie (nr. 2/169).

6. Anatol Petrencu, Formula narativă a deducției, în Literatura și Arta, 
2015, 8 octombrie [co-autor, în colaborare cu A. Moraru și A. Munteanu]. 
[Despre ședința de toamnă a AOȘR].

7. Anatol Petrencu, Boris Vasiliev ne-a părăsit…, în Literatura și Arta, 
2015, 29 octombrie.

8. Anatol Petrencu, Vlad Plahotniuc – premier? Cât ne va costa? (Opi-
nii. Sondaj), în Ziarul de Gardă, 2015, 26 noiembrie.

9. Anatol Petrencu, Românii la Cotul Donului (Ședința a 2-a a Clubu-
lui Istoricilor), în Literatura și Arta, 2015, 3 decembrie.
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10. Anatol Petrencu, Promotor al cauzei naționale (prof. Ion Buga – 80 
de ani), în Literatura și Arta, 2015, 10 decembrie.

11. Anatol Petrencu, Apropo… (despre 1 decembrie 2015 la Chiși-
nău), în Literatura și Arta, 2015, 17 decembrie (pe prima pagină).

2016
1. Anatol Petrencu, Războiul ruso-moldav (1992) în viziunea Genera-

lului Ion Costaș, în Literatura și Arta, 2016, 28 ianuarie

2. Anatol Petrencu, În dialog cu istoricii (Despre ședința CIRM de pe 
data de 9 februarie 2016, invitat – Nicolae Dabija), în Literatura și Arta, 
2016, 4 februarie.

3. Anatol Petrencu, Unirea acum!, în Literatura și Arta, 2016, 24 
martie.

4. Anatol Petrencu, Sondaj. Cât de riscante sunt intențiile guvernării 
de a modifica reglementările în domeniul tehnologiilor informaționale? Con-
travin sau nu aceste prevederi drepturilor omului? (Răspuns la întrebări), în 
Ziarul de Gardă, 2016, 7 aprilie.

5. Anatol Petrencu, Sondaj. Liberalii în corturi, Dodon la guvernare? 
(Răspuns la întrebări), în Ziarul de Gardă, 2016, 18 august.

6. Anatol Petrencu, O istorie adecvată a vieții romilor basarabeni din 
anii interbelici (Prezentarea cărții lui Andrei Păvăloi), în Literatura și Arta, 
2016, 13 octombrie.

2017
1. Anatol Petrencu, Rusia promovează un război propagandistic des-

chis, în Ziarul de Gardă, 2017, 27 aprilie.

2. Anatol Petrencu, Arlechinul clasei politice basarabene [Igor Dodon], 
în Literatura și Arta, 2017, 4 mai, p. 2. 

3. Anatol Petrencu, 28 iunie 1940 în Istoria Românilor, în Literatura și 
Arta, 29 iunie 2017, p. 1.

4. Anatol Petrencu, Declarația de la Cimișlia, 28 iunie 2017, în Litera-
tura și Arta, 2017, 6 iulie, p. 2. 
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5. Anatol Petrencu, Despre Unire, programatic, în Jurnal de Chișinău, 
2017, 14 iulie, p. 9.

6. Anatol Petrencu, Opinii. O nouă criză de relații cu Rusia. Ce ar pu-
tea urma? În Ziarul de Gardă, 2017, 10 august.

7. Anatol Petrencu, Despre „eliberarea” celebrată de Dodon, în Ziarul 
de Gardă, 2017, 24 august (nr. 32/629) + în forma electronică:

https://www.zdg.md/editia-print/politic/despre-eliberarea-celebra-
ta-de-dodon

8. [Anatol Petrencu]. Dorin Galben, Independența – între mândrie și 
eșec, în Timpul, 2017, 25 august, p. 17 [aici am fost citat de autor despre 
Proclamarea Independenței pe ruinele URSS + „Sunt unionist, dar nu mă 
pronunț pentru lichidarea statului”].

9. Anatol Petrencu, Despre „eliberarea” celebrată de Dodon, în Litera-
tura și Arta, 2017, 7 septembrie, (nr. 36/3757) + în forma electronică:

https://drive.google.com/file/d/0B_gVXGm039DJaDM5Y3RWcG5I-
alE/view

10. Anatol Petrencu, Important este să trezim poporul și să-l ajutăm 
să-și ceară Țara adevărată [Interviu acordat dlui Gheorghe Budeanu], în 
Natura, 2017, octombrie, p. 8.

11. Anatol Petrencu, „Într-un an de mandat, Igor Dodon nu a realizat 
nimic din ceea ce a promis”, în Timpul, 2017, 24 noiembrie, p. 8.

12. Anatol Petrencu, Politica de deznaționalizare a românilor din Ba-
sarabia, în Gazeta satelor, 2017, 24 noiembrie [nr. 43-45, retipărit]

13. Anatol Petrencu, Extensiuni nocive și primejdioase, în Timpul, 
2017, 8 decembrie.

2018
1. Anatol Petrencu, În puterea dreptului istoric și al dreptului de 

neam…, în Universitatea de Stat din Moldova, 2018, 27 martie (nr. 8/197), 
p. 3. 

2. Anatol Petrencu, Realizarea idealului național – Unirea Basarabiei 
cu România, în Gazeta satelor, 2018, 4 mai (nr. 16/64); 11 mai (nr. 17/65); 
25 mai. 
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3. Anatol Petrencu, Legea despre datele cu caracter personal apără tre-
cutul stalinist [Interviu cu istoricul Anatol Petrencu, director al Institutului 
de Istorie Socială „ProMemoria”], în Jurnal de Chișinău, 2018, 15 iunie, p. 11.

4. Anatol Petrencu, [Sondaj: Cât de pregătită e R. Moldova să participe 
la negocierile de aderare la UE?], în Ziarul de Gardă, 2018, 11 octombrie, p. 2.

5. Anatol Petrencu, Nemernicul Grigore Kotovski, decorat de Alexandru 
Botnari, primar de Hâncești. Ce ar fi de spus? în Ziarul de Gardă, 2018, 8 no-
iembrie (cu regret, din neatenție, nu a fost scris numele autorului articolului).

6. Анатол Петренку, Негодяй Григорий Котовский награжден 
мэром Хынчешть Александром Ботнарем, în Ziarul de Gardă [în limba 
rusă], 2018, 9 noiembrie. 

2019
Anatol Petrencu, Opinii. Sondaj, în Ziarul de Gardă, 2019, 7 martie.

2020
1. Anatol Petrencu, Parada de la Moscova, în Ziarul de Gardă, 2020, 

18 iunie.

2. Anatol Petrencu, Rușii n-au pământuri de dat. Doar de luat [inter-
viu oferit dnei Victoria Popa], în Gazeta de Chișinău, 2020, 26 iunie, p. 5.

3. Popularizarea cunoștințelor istorice 

3.a. La posturile de televiziune

2014

1. 23 ianuarie, Jurnal TV, Cabinetul din umbră. Despre situația din 
Ucraina (Kiev), despre referendumul din Găgăuzia (2 februarie 2014), cu Val 
Butnaru (moderator), Victor Stepaniuc, Viorel Ciubotaru, Cornel Ciurea. 
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2. februarie, Jurnal TV, emisiunea Cabinetul din umbră. Despre situ-
ația din Ucraina (Kiev), Crimeea etc., cu Val Butnaru (moderator), Victor 
Stepaniuc, Anatol Țăranu, Octavian Ţâcu.

3. iulie, Regional TV, despre deportări și deportați, cartea Românii în 
Gulag… Cu dl Alexandru Postică de la Promolex. (moderatoare – Natalia 
Ghilașcu).

4. 30 septembrie, All-TV, emisiunea În Triunghi moderator – Leonid 
Smolniţki, cu Vlad Pohilă despre Polonia (70 de ani de la insurecția din 
Varșovia).

5. octombrie, TVM, despre Criza identitară în R. Moldova. Premise și 
tendințe de soluționare, cu dra Natalia Dabija și Denis Rusu. 

6. noiembrie, TVM, Rubrica 1989: toamna națiunilor, moderatoare și 
autoare de proiect Ludmila Barbă; alături de: Mihai Cernencu, Oazu Nan-
toi, Doru Dendiu.

7. noiembrie, BravoTV, Interviu, despre Oleg Cernei, istoric, consilier 
orășenesc Chișinău.

8. 3 decembrie, Timișoara, Interviu pentru TV Timișoara despre Pro-
blemele actuale ale R. Moldova.

2015
1. 9 mai, TVM, Ediție specială: 9 mai 1945 – semnificațiile zilei. Cu dl 

dr. Ion Varta.

2. 26 mai, Prime TV, emisiunea Fabrica, despre Referendumul de la 
Bălți 1 noiembrie 2015.

3. 29 mai, Prime TV, emisiunea Fabrica, despre Vizita la Comrat a 
președintelui Nicolae Timofte, moderator Alexei Lungu58.

4. 12 iunie, TVM, emisiunea Bună dimineața, cu dl Vasile Șoimaru, 
despre Conferința științifică internațională „75 de ani de la anexarea de către 
URSS a Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Herța, 28 iunie 1940”.

58 Despre subiectele abordate în emisiune vezi: Timpul, 2015, 30 mai - http://www.timpul.
md/articol/ce-spun-experti-despre-vizita-lui-nicolae-timofti-la-comrat-75118.html.
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5. 7 iulie, TV Vocea Basarabiei, emisiunea Viața cărților, moderată de 
dna Emilia Gheţu. Cu dna Ludmila Cojocaru despre volumul II „Românii 
în Gulag”.

6. 13 iulie, TV Vocea Basarabiei, emisiunea Forum, cu Victor Nichituș 
despre Posibilitatea Unirii Republicii Moldova cu România.

7. 19 august, Publica TV, emisiunea Fabrica, tema: 19 august 1991 – 
destrămarea URSS: cauzele și urmările, cu Leonid Tabără, Ion Varta, Mihai 
Petrache59. Moderator – Alexei Lungu.

8. 24 august, TVM, comentariu privind 24 august 1944: evenimentul 
și interpretările istoriografice60. 

9. 25 august, Publica TV, emisiunea Fabrica, tema: Problema imi-
granților și insecuritatea globală. Cu Cristi Tabără, Oazu Nantoi și Nicolae 
Osmochescu; Moderator – Alexei Lungu61.

10. 27 august, TVR Moldova, despre Semnificația Zilei Independenței 
R. Moldova (27 august 1991).

11. 16 septembrie, TV Vocea Basarabiei, despre Protestul Platformei 
Civice „Demnitate și Adevăr” din PMAN, cu Victor Nichituș.

12. 3 decembrie, TVM, Despre Propagandă: trecut și prezent.

2016
1. 27 martie, TVR-Moldova, Despre Congresul Sfatului Ţării-2 și Mar-

șul Unirii. Moderator – Vitalie Guţu.

2. 28 martie, TVC-21, Despre Sfatul Ţării-2 și reîntregirea RM cu Ro-
mânia (cu dl Victor Stepaniuc). Moderatoare Ludmila Belcenkova.

3. 12 aprilie, TV și Radio Vocea Basarabiei, moderator Vitalie Enache.

4. Despre Perspectivele Unirii R. Moldova și România, (alături de An-
drei Strâmbeanu).

5. 5 mai, TVR-Moldova, Accentul pe azi: despre 9 mai 1945 în RM. 
Moderator – Vasile Munteanu (alături de dl Ion Varta).

59 http://www.publika.md/emisiuni/fabrika_411.html
60 http://www.trm.md/ro/politic/71-de-ani-de-la-operatiunea-militara-iasi-chisinau/
61 http://www.publika.md/emisiuni/fabrika_411.html;http://www.publika.md/emisiuni/

fabrika_411.html?video_id=3871091
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6. 9 iunie, Jurnal TV, Emisiunea Punctul pe i, Despre Deportările 
din R. Moldova, moderator Val Butnaru (împreună cu Viorica Cemâr-
tan-Olaru)62.

7. 28 iunie, TVR-Moldova, emisiunea Accentul pe azi. Despre Semni-
ficația zilei de 28 iunie 1940. Moderator – Vasile Munteanu. Alături de dl dr. 
Octavian Ţâcu.

8. 2 august, TVR-Moldova, comentariu referitor la 2 august 1940, for-
marea RSSM, cu dl Vitalie Guţu.

9. 15 septembrie, TV Drochia. Interviu despre Deportările din RSSM.

10. 11 octombrie, TV Noroc, despre Dezvelirea monumentului marti-
rilor basarabeni A. Mateevici, S. Murafa și A. Hodorogea.

11. 16 noiembrie, 10TV („Unirea”), Chișinău, emisiunea „Sfatul Țării” 
cu Sandu Școdin, despre Rezultatele alegerilor președintelui RM.

12. 23 noiembrie, 10TV („Unirea”), Chișinău, emisiunea „Sfatul Țării” 
cu Sandu Școdin, despre Situația R. Moldova după alegerea lui I. Dodon 
președinte al RM.

13. 24 noiembrie, Jurnal TV, emisiunea „…Și punctum” cu Val But-
naru. Alături de dl Mihai Manole, tema: R. Moldova, are viitor? 

14. 30 noiembrie, Noroc TV, emisiunea Factor X , cu dna Nelly Sam-
briș. Tema: Moartea lui Fidel Castro (Cuba): impact intern și extern.

15. 1 decembrie, 10TV („Unirea”), Chișinău, emisiunea „Sfatul Țării” 
cu Sandu Școdin, despre Semnificația zilei de 1 decembrie 1918.

16. 23 decembrie 2016, Noroc TV, bilanțul anului 2016, alături de Igor 
Munteanu, moderatoare, dna Nelli Sambriș, înregistrare, pe post – mier-
curi, 28 decembrie 2016, seara. [înregistrare făcută înainte de investirea lui 
Dodon în funcția de președinte al RM].

2017
1. 26 ianuarie, TV Moldova. Emisiunea Moldova în direct, despre Co-

misia de istorici, condusă de Igor Dodon. Cu Ion Varta și Cornel Popovici. 
Moderatoare dna Ecaterina Stratan. 

62 http://jurnaltv.md/ro/news/2016/6/10/-i-punctum-9-iunie-10220723/
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2. 13 februarie, 10TV. Despre Protestele din România (anti-PSDR) și 
relațiile RM cu Ucraina (vizita lui Pavel Filip la Kiev). Moderator – dl Dorin 
Galben.

3. 20 februarie, 10TV. Despre Politicile lui Dodon, gazoductul Iași – 
Chișinău. Moderator – dl Dorin Galben.

4. 22 februarie, Noroc TV, moderatoare dna Nelli Sambriș. Despre 
NATO, politica lui Donald Tramp etc. Cu Victor Juc. 

5. 27 februarie, 10TV. Despre Ajutorul acordat de România Republicii 
Moldova; despre decizia lui Dodon de a trimite militari moldoveni la mane-
vre NATO în România etc. Moderator – dl Dorin Galben.

6. 6 martie, 10TV. Despre Inițiativa lui V. Plahotniuc privind modifica-
rea Codului electoral (pe circumscripții); despre plata salariilor în plic. Mode-
rator – dl Dorin Galben.

7. 13 martie, 10TV. Despre Preconizata vizită a lui Dodon la Mosco-
va; despre sistemul electoral uninominal; cu Transnistria etc. Moderator – dl 
Dorin Galben.

8. 20 martie, 10TV. Despre „Cadoul” lui Dodon, oferit lui Putin; despre 
demisia ministrului Agriculturii Grama, relațiile R. Moldova cu Japonia etc. 
Moderator – dl Dorin Galben.

9. 28 martie, 10TV. Despre Cele 100 de zile ale conducerii lui Igor Do-
don; 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Moderator – dl Dorin 
Galben.

10. 29 martie, Noroc TV, moderatoare dna Nelli Sambriș. Despre 
Unirea Basarabiei cu România (1918) și ne-Unirea R. Moldova cu România 
(1991). Cu dl Ștefan Secăreanu. În eter direct.

11. 1 aprilie, TVR Moldova, moderator Vitalie Guţu.

12. Tema: 76 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă (1 aprilie 1941). 
Împreună cu conf. univ, dr. Octavian Ţâcu, în direct.

13. 5 aprilie, 10TV. Despre Protestul profesorilor (cer sporirea salariilor 
cu 50 la sută), despre rugămintea transnistrenilor privind recunoașterea pa-
șapoartelor transnistrene etc. Moderator – dl Dorin Galben.

14. 19 aprilie, 10TV. Despre Ideea lui I. Dodon referitoare la votul mixt 
(pe liste și pe circumscripții), împreună cu Anatolie Prohniţki, Partidul Ver-
zilor. Moderator – dl Dorin Galben.
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15. 21 aprilie, TVR Moldova, emisiunea Obiectiv comun. Înregistrare 
pentru luni, 24 aprilie, Paștele Blajinilor. Despre Cimitirele ostașilor români 
pe teritoriul R. Moldova. Moderator Sandu Scobioală.

16. Alături de Constantin Uzdriș și Vlad Bileţchi (ODIP).

17. 1 mai, 10TV. Despre Demonstrația de 1 mai a PSRM. Cu Anatol 
Caraman. Moderator – dl Dorin Galben.

18. 1 mai, Noroc TV. Despre Demonstrația de 1 mai a PSRM + despre 
înfrățirea raionului Ialoveni cu Județul Ilfov. Moderatoare – Irina Staver.

19. 9 mai, 10TV. Despre Demisia miniștrilor PL, reținerea lui D. Chir-
toacă etc. Moderator – dl Dorin Galben.

20. 9 iunie, 10TV. Despre Inițiativele lui I. Dodon. Moderator – Dorin 
Galben.

21. 29 iunie, Jurnal TV, emisiunea Şi punctum… cu Octavian Ţâcu; 
înregistrare, pe post – pe 30 iunie 2017. Tema Iunie 1940-iunie 1941 – elibe-
rare sau ocupație? Moderator – Oct. Ţâcu, alături de Sergiu Cataraga.

22. 6 iulie, 10TV. Moderator – Dorin Galben. Despre Deportarea ba-
sarabenilor din 5 spre 6 iulie 1949.

23. 10 iulie, 10TV. Emisiunea Sfatul Țării cu Anatol Ursu. 

24. Despre Evghenii Şevciuk (evadarea acestuia din RM). Cu dl Ștefan 
Urâtu.

25. 22. 8 august, 10TV, cu Anatol Ursu, moderator.

26. Despre Profanarea stemei de stat și a drapelului de stat de către Igor 
Dodon, aflat a doua oară în Iran. Despre Dodon, Rogozin etc.

Reacție pozitivă și promptă de la Ion Mititelu, Leova + http://hotnews.
md/articles/view.hot?id=42883

27. 23. 22 august, Noroc TV, interviu oferit dnei Elena Gușan, despre 
Concertul lui Dodon pentru 24 august, „eliberarea” de sub fasciști.

http : / / w w w. noro c . t v / e m is iu n i / pro g r amu l _ i n for mat iv _
actual/22-08-2017/24_august_zi_de_doliu_nu_de_sarbatoare/

28. 24. 23 august, TVM, interviu referitor la 24 august 1944 și concer-
tul lui Dodon. Pe post, 23 august, seara.

29. 25. 23 august, 10 TV, moderator Dorin Galben.
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30. Despre Inițiativa RM la ONU de a obliga F. Rusă să scoată trupele 
militare din RM.

31. 26. 24 august, 10 TV. Emisiunea Sfatul Țării cu Anatol Ursu. 

32. Intervenție telefonică despre Soarta militarilor români, luați pri-
zonieri în URSS. 

33. 27. 13 septembrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

34. Despre Declarațiile lui Dodon privind inițiativa PDM de modifica-
re a Constituției (politica externă – integrarea europeană) + declarația Maiei 
Sandu privind Unirea din 1918.

35. 28. 14 septembrie, Jurnal TV, moderator Octavian Ţâcu.

36. Despre Evenimentele din 1944 (23/ 24 august 1944). Pe post 14 
septembrie 2017.

37. 29. 26 septembrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

38. Despre Legea Educației, promulgată de P. Poroșenco și efectele ei 
asupra românilor din Ucraina. 

39. 30. 3 octombrie, 10TV, moderatoare Maria Saharneanu, emisiu-
nea Rostul zilei.

40. Subiectul discutat: Sfatul țării – model de patriotism63.

41. 31. 19 octombrie, 10TV, moderatoare Maria Saharneanu, emisiu-
nea Rostul zilei.

42. Subiectul discutat: Activitatea Clubului Istoricilor din Republica 
Moldova, împreună cu Alexandru Moraru.

43. 32. 24 octombrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

44. Subiectul discutat: Numirea ministrului Apărării a R. Moldova și 
situația lui I. Dodon.

45. 33. 7 noiembrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

46. Subiectul discutat: 100 de ani de la lovitura de stat bolșevică, urmă-
rile acesteia asupra României. 

47. 34. 14 noiembrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

63 http://10tv.md/2017/10/03/1730-rostulzilei-cu-maria-saharneanu-invitat-anatol-
petrencu/
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48. Subiectul discutat: Igor Dodon: un film falsificat la împlinirea unui 
an de guvernare.

49. 35. 22 noiembrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

50. Subiectul abordat: Retragerea de pe ordinea de zi a ONU a cererii 
RM de a obliga Rusia să retragă forțele ei militare de pe teritoriul RM + 1 
decembrie 2017: marșul Unirii.

51. 36. 28 noiembrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

52. Subiectul abordat: 99 de ani de la Unirea Bucovinei cu România, 
Autostrada Unirii, Ungheni – Iași – Târgu Mureș. Alături de dl Sergiu Gaibu, 
economist, de la Expert-grup.

53. 37. 4 decembrie, Accent TV, moderator Ludmila Belcencova.

54. Despre Mișcarea Unionistă din R. Moldova. Cu Nicolae Pascaru și 
Victor Stepaniuc.

55. 38. 5 decembrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

56. Subiectul abordat: Decesul regelui Mihai I al României și dezicerea 
de pașapoarte românești a parlamentarilor socialiști ai RM.

57. 39. 12 decembrie, 10TV, moderator Dorin Galben.

58. Despre Sondajul de opinie publică, referitor la Reîntregire + relațiile 
R. Moldova cu Români., 

2018
1. 16 ianuarie, 10TV. 

2. Despre Numirea noilor miniștri și suspendarea lui Dodon, despre 
Legea contra propagandei ruse etc. Moderator – dl Dorin Galben.

3. 20 ianuarie, TVM, comentariu privind Ofensiva sovietică în vara anu-
lui 1944, în Basarabia, dezamorsarea proiectilelor, rămase din anii războiului.

4. Pe post, la „Mesagerul” pe data de 21 ianuarie 2018.

5. 23 ianuarie, 10TV. 

6. Despre Decizia Judecătoriei Botanica de a respinge cererea lui Traian 
Băsescu de a obține cetățenia Republicii Moldova. Împreună cu dl Andrei 
Bivol, avocatul dlui T. Băsescu. Moderator – dl Dorin Galben.
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7. 30 ianuarie, 10TV.

8. Despre Declarația CIRM privind susținerea deciziei de Unire cu Ro-
mânia a câtorva localități din R. Moldova. Împreună cu dl. Ion Negrei. Mo-
derator – dl Dorin Galben.

9. 13 februarie, 10TV.

10. Despre Bașcanul Găgăuzii care este împotriva Mișcării Unioniste.

11. Împreună cu analistul politic Denis Cenușă. Moderator – dl Do-
rin Galben.

12. 25 martie, TVR Moldova. 

13. Tema: Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu Româ-
nia. Moderator – Iulian Fruntașu. 

14. 19 aprilie, 10TV, emisiunea Sfatul Țării, moderator – Anatol Ursu.

15. Despre Startul campaniei electorale pentru primăria mun. Chiși-
nău. Alături de Vlad Pohilă și Ninela Caranfil.

16. 8 mai, TVR Moldova, 

17. Tema: România în anii Războiul al Doilea Mondial.

18. Alături de Sergiu Musteaţă și Sergiu Cataraga.

19. 8 mai, 10TV, cu Maria Saharneanu,

20. Despre Pantelimon Erhan, alături de Mihai Cernenco.

21. 9 mai, TVM.

22. Despre Semnificațiile zilei de 9 mai. 

23. 16 mai, Publkca TV, cu Cristi Tabără, Emisiunea Euro enciclopedie.

24. Despre Posibila împăcare a curentelor istoriografice în R. Moldova.

25. 25 iunie, TVM, cu dna Silvia Hodorogea.

26. Despre Programul de Stat privind recuperarea memoriei deportați-
lor și cele patru volume „Arhivele Memoriei”. 

27. 28 iunie, TVR Moldova, emisiunea Matinalii.

28. Despre Semnificația și urmările raptului teritorial sovietic de la 28 
iunie 1940. 

29. 28 iunie, Vocea Basarabiei TV.
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30. Despre Urmările raptului sovietic din 28 iunie 1940 pentru români.

31. 28 iunie, 10TV.

32. Despre Urmările anexării Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutu-
lui Herța de către URSS.

33. 27 august, TVR Moldova. 

34. Despre Ziua independenței R. Moldova, alături de Vlad Pohilă și 
Anatol Țăranu.

35. 30 august, 10TV.

36. Despre Marșul Unirii, moderatoare dra Alina Panico.

37. 12 septembrie, 10 TV.

38. Despre Românii din jurul României.

39. 25 septembrie, 10 TV.

40. Despre Unionismul din R. Moldova + suspendarea lui I. Dodon și 
numirea noilor miniștri.

41. 19 octombrie, TVR Moldova. Despre Conferința științifică inter-
națională cu tema „Crimele comunismului și memoria victimelor regimului 
totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective de cercetare”. Cu Ana 
Blandiana și Ioana Boca.

42. 19 octombrie, 10TV, moderator Ion Mischevca.

43. Despre Conferința științifică internațională cu tema „Crimele co-
munismului și memoria victimelor regimului totalitar-comunist. Probleme, 
realizări, perspective de cercetare”. Alături cu Ana Blandiana.

44. 13 noiembrie, TVR Moldova.

45. Despre prelegerea din cadrul Caravanei organizate de Radio Chi-
șinău în Hâncești.

46. Împreună cu dna Marina Mocanu.

47. 16 noiembrie, 10TV, emisiunea Sfatul Țării, moderator Ion Mis-
chevca.

48. Despre O sută de ani de la încheierea Primului Război Mondial și 
urmările acestuia pentru popoarele Europei, inclusiv pentru români. Împre-
ună cu dl Ion Negrei.
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49. 14 decembrie, TVR Moldova, moderator Vasile Munteanu.

50. Despre Soarta membrilor Sfatului Țării. Împreună cu Ion Negrei 
și Igor Cașu.

51. 21 decembrie, ProTV, interviu despre Revenirea R. Moldova la col-
hozuri. 

52. Ilan Şor propune revenirea RM la colhozuri (Jora de Mijloc, r. Orhei)

53. Pe post: 22 decembrie 2018.

2019
1. 26 martie, TVR Moldova. Despre Unirea Basarabiei cu Patria-mamă 

România, 27 martie 1918.

2. 27 martie, Publica TV, pe post – 21 aprilie 2019, rubrica Euro-en-
ciclopedie.

Despre Mistificarea/demistificarea istoriei, cu Cristi Tabără.

3. 28 martie, Publica TV, despre Stepan Topal – referendumul în vede-
rea schimbării denumirii străzii centrale din Comrat, din „Lenin” în „Topal”. 

4. 6 mai, TVR Moldova, Matinalii.
Despre 6 mai 1990, Primul Pod de flori la Prut. 

5. 2 iuie, Publica TV, Emisiunea News Week cu Alexandra Madam 
(moderatoare).

Despre Importanța istorică a vizitei Papei Francisc în România, mai 
2019

2020
1. 21 februarie, TVR Moldova, Emisiunea Punctul pe azi, cu domnii 

Marian Voicu și Alecu Reniţă.
Despre Războiul hibrid. Moderator dl Vasile Munteanu.

2. 6 martie, Canal 2, cu istoricul Ion Negrei despre Crima guvernării 
socialiste, privind lichidarea Institutului de Istorie (proiectul de istorie con-
temporană).

3. 11 martie, TVR Moldova, Despre Unirea Basarabiei cu România, cu 
dl Vasile Munteanu.
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4. 6 mai, Prime TV. Despre cartea lui Gheorghe Mârzencu și 30 de ani 
de la Primul Pod de Flori.

5. 12 iunie, TVR Moldova. Despre Primul val al deportărilor (12-13 
iunie 1941). Moderator dl Vasile Munteanu. Cu Marius Diaconescu și Mihai 
Druţă, de la 19:00 la 19:50. Prin Skape.

6. 26 iunie, TVR Moldova. Tema: 28 iunie – 80 de ani de a raptul Ba-
sarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța. Prezentarea cărții dlui Ion Şiș-
canu și Danielei Şișcanu. Moderator dl Vasile Munteanu. Cu Ion Șișcanu, de 
la 19:00 la 19:50. Prin Skape.

Vezi: http://m.tvrmoldova.md/actualitate/80-de-ani-fara-basara-
bia-retragerea-armatei-romane-din-iunie-1940-trupele-sovietice-au-ma-
nifestat-un-comportament-brutal-istorici/ 

7. 27 iunie, TVR Moldova, Despre 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941
http://tvrmoldova.md/actualitate/28-iunie-1940-o-zi-neagra-in-isto-

ria-poporului-roman-basarabia-si-nordul-bucovinei-au-fost-cedate-uniu-
nii-sovietice/ 

8. 2 august, TVR Moldova, despre formarea RSSM, 2 august 1940, 
interviu cu Irina

Pe post, 2 august. 
http://tvrmoldova.md/actualitate/mostenirea-trista-lasata-de-ur-

ss-una-dintre-cauzele-stagnarii-economice-si-sociale-a-r-moldova-istoric/ 

b) la posturile de radio

2014
1. 21 ianuarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 

zilei, moderatoare dna Maria Bulat-Saharneanu, împreună cu dl Viaceslav 
Stavilă, despre agresarea lui de către agenți comuniști, despre Găgăuzia. 

2. 13 februarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei cu dna Maria Bulat-Saharneanu, despre deschiderea sesiunii Parlamen-
tului (discursul președintelui RM) etc.
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3. 25 februarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 
zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și Roman Mihăieș, co-
mentator politic, despre evenimentele din Ucraina și impactul lor asupra 
Republicii Moldova.

4. 5 martie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și Victor Juc, doctor habi-
litat în politologie, despre evenimentele din Ucraina (Crimeea) și impactul 
lor asupra Republicii Moldova.

5. 11 martie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și conf. univ. dr. Andrei 
Dumbrăveanu, despre evenimentele din Ucraina (Crimeea) și impactul lor 
asupra Republicii Moldova.

6. 20 martie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și Vitalie Cătană, analist po-
litic, pretendent la postul de ministru al apărării, despre evenimentele din 
Ucraina (Crimeea) și impactul lor asupra Republicii Moldova.

7. 16 aprilie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și conf. univ. dr. Andrei 
Dumbrăveanu, despre evenimentele din Ucraina (Crimeea) și impactul lor 
asupra Republicii Moldova.

8. 17 aprilie, Radio Moldova 1, Loc de dialog, moderator dl Eduard 
Maciac, între ora 19:10-20.00.

Împreună cu dl Roman Mihăieș. Au intervenit dl Titus Corlăţian, 
ministrul Afacerilor Externe al României, dna Ana Guţu, deputat, dl Dan 
Dungaciu.

Temele abordate: Vizita lui John McCain în R. Moldova; declarațiile lui 
V. Putin; situația din Ucraina și Declarația EU de admitere a R. Moldova în UE.

9. 24 mai, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria în miș-
care, moderator Alecu Reniţă. Despre situația din Ucraina și RM.

10. 27 mai, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Vitalie Cătan, despre 
evenimentele din Ucraina (alegerea lui P. Poroșenco președinte al Ucrainei) 
și impactul lor asupra Republicii Moldova.

11. 2 iunie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl dr.-h. Victor Juc, des-
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pre evenimentele din Ucraina (alegerea lui P. Poroșenco președinte al Ucrai-
nei) și impactul lor asupra Republicii Moldova, guvernarea actuală a RM.

12. 12 iunie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl dr. Sergiu Musteaţă, 
despre vizita lui J. M. Barroso în RM și impactul semnării Acordului de 
Asociere RM-UE asupra Republicii Moldova.

13. 18 iunie, Postul de Radio și TV Noroc. Despre deportările din RSS 
Moldovenească.

14. 18 iunie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Roman Mihăieș despre 
situația din Ucraina, aderarea R. Moldova la UE și altele.

15. 20 iunie, Radio Moldova. Moderator – Andrei Viziru. Despre 22 
iunie 1941, urmările celui de-al Doilea Război Mondial. Împreună cu conf. 
univ. dr. Gheorghe Palade.

16. 3 iulie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei cu 
dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl prof. univ., dr. hab. An-
ton Moraru, despre al Doilea val de deportare și lansarea cărții „Românii în 
Gulag”. 

17. 8 iulie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei cu 
dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Roman Mihăieș, comen-
tator politic, despre situația din Ucraina, Transnistria etc.

18. 9 iulie, Radio Chișinău, Ediție specială cu dl Mircea Dascaliuc. 
Despre cartea Românii în Gulag…, vol. I.

19. 31 iulie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Viaceslav Stavilă. Tema 
emisiunii: 100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial.

20. 28 august, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Gheorghe Negru. 
Tema emisiunii: Independența R. Moldova și 25 de ani de la aprobarea legis-
lației lingvistice.

21. 15 septembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Ros-
tul zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Vitalie Că-
tană. Tema emisiunii: Începutul campaniei electorale în RM; Situația din 
Ucraina.
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22. 19 septembrie, Radio Moldova 1, Emisiunea Loc de dialog, mode-
rator dl Eduard Maciac, cu dl Roman Chircă, directorul Institutului Econo-
miei de piață de la Chișinău. Despre Începutul campaniei electorale și situa-
ția din Ucraina.

23. 23 septembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 
zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Roman Mihăieș. 
Tema emisiunii: Începutul campaniei electorale în RM; Situația din Ucraina.

24. 6 octombrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 
zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Victor Juc. Tema 
emisiunii: Desfășurarea campaniei electorale în RM.

25. 21 octombrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 
zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Roman Mihăieș. 
Tema emisiunii: Desfășurarea campaniei electorale în RM.

26. 3 noiembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 
zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Mihai Ţurcanu, 
editorialist la ziarul „Evenimentul zilei”, ediția de Chișinău, fost student la 
Facultatea de Istorie și Filozofie, USM. Tema emisiunii: Desfășurarea cam-
paniei electorale pentru postul de președinte al României, pseudo-alegerile din 
Luhansk și Doneţk (2 noiembrie 2014), campania electorală în RM.

27. 13 noiembrie, Postul de Radio Noroc.
Tema emisiunii: Semnificația căderii Zidului Berlinului (9 noiembrie 

1989).

28. 9 decembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 
zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Vitalie Catană. 
Tema emisiunii: Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova. 

29. 22 decembrie, Radio Moldova, Interviu la telefon despre Împușca-
rea soților Elena și Nicolae Ceaușescu, 25 de ani: semnificația, rostul etc.

2015
1. 6 ianuarie, prima emisiune în eter direct în 2015, Postul de Radio 

Vocea Basarabiei + TV, emisiunea „Lumea cărților”, moderatoare dna Emi-
lia Gheţu.

2. 8 ianuarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Vitalie Catană. Tema 
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emisiunii: Situația din RM după alegerile parlamentare din R. Moldova. 

3. 9 ianuarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Vitalie Catană. Tema 
emisiunii: Actul terorist din 7 ianuarie 2015 din Paris: învățăminte și concluzii.

4. 26 ianuarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 
zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl Viaceslav Stavilă. 
Tema emisiunii: Situația în RM după formarea „Alianței pentru Moldova 
europeană” [PLDM + PDM].

5. 4 februarie, Radio Europa Liberă [+ Retro FM], un amplu comen-
tariu privind Conferința de la Yalta (4-11 februarie 1945, 70 de ani) [cu 
Valentina Basiul].

Vezi: http://www.europalibera.org/audio/26804578.html

6. 5 februarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl conf. univ. dr. Andrei 
Dumbrăveanu. Tema emisiunii: Criza politică din RM. Situația din Ucraina.

7. 12 februarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul 
zilei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl prof. univ., dr. hab. 
Victor Juc. Tema emisiunii: Criza politică din RM, ne-alegerea guvernului 
Leancă. Situația din Ucraina, armistițiul de la Minsk.

8. 26 februarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl dr. Viaceslav Stavilă. 
Tema emisiunii: Vizita președintelui României Klaus Iohannis la Chișinău, 
problema reîntregirii neamului etc.

9. 10 martie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei 
cu dna Maria Bulat-Saharneanu (moderatoare) și dl dr. Roman Mihăieș. 
Tema emisiunii: Situația din R. Moldova; problema integrării europene etc.

10. 18 martie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei, moderatoare – dna Maria Saharneanu. Cu dl. Dr. Valentin Constanti-
nov. Tema emisiunii: Un an de la anexarea Crimeii de către Rusia.

11. 21 martie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria în 
mișcare, moderator Alecu Reniţă, împreună cu Ion Negrei, despre Unirea 
Basarabiei la 27 martie 1918, urmările și actualitatea subiectului.

12. 9 aprilie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea „Rostul zi-
lei”, moderatoare – dna Maria Saharneanu. Cu dl. Vitalie Catană. Despre 
bugetul RM, provocarea cu raionul Taraclia etc.
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13. 16 aprilie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei, moderatoare – dna Maria Saharneanu. Cu dl. Dr. Viaceslav Stavilă. Des-
pre politica internă și externă a Federației Ruse, sondajul de opinie publică 
din aprilie 2015. 

14. 6 mai, Postul de Radio Chișinău, emisiunea Istoria la pachet, mo-
derată de dl Gheorghe Cojocaru. Despre rolul Leand-Lease în victoria URSS 
asupra Germaniei naziste 

(Alături de dr. Marius Tărâță).

15. 7 mai, Radio Moldova, Comentariu la telefon despre Semnificație 
zilelor de 8 și 9 mai 1945. 

16. 8 mai, Postul de Radio și TV Noroc, despre Victoria Aliaților asu-
pra Germaniei naziste.

17. 8 mai, Postul de Radio Vocea Basarabiei, interviu la telefon despre 
9 mai 1945, 9 mai 1950 etc.

18. 13 mai, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei, 
moderatoare – dna Maria Saharneanu. Cu dl. Dr. Viaceslav Stavilă, despre 
Ecourile zilei de 9 mai. 

19. 30 mai, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria în 
mișcare, moderată de dl Alecu Reniță, (alături de dl Ion Negrei). Tema emi-
siunii: Raptul teritorial din mai 1812 și urmările lui.

20. 13 iunie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria în 
mișcare, moderată de dl Alecu Reniță; (împreună cu dl Vlad Pohilă și Petre 
Dinescu (Râmnicu-Vâlcea). Tema emisiunii: Despre Conferința științifică 
internațională „75 de ani de la anexarea de către URSS a Basarabiei, nordu-
lui Bucovinei și Ținutului Herța, 28 iunie 1940”.

21. 16 iunie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei, moderatoare – dna Maria Saharneanu. Cu dl. Dr. Andrei Dumbră-
veanu. Despre situația R. Moldova după căderea guvernului Gaburici și 
alegerile locale.

22. 26 iunie, Radio Moldova, interviu oferit dlui Nicolae Becciu, des-
pre Semnificația zile de 28 iunie 1940.

23. 26 iunie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, Emisiunea Rostul zilei, 
moderatoare – dna Maria Saharneanu. Cu dl. Ion Negrei. Despre urmările 
raptului Basarabiei din iunie 1940.
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24. 27 iunie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria în 
mișcare, moderată de dl Alecu Reniță. Tema emisiunii: Evenimentele din 
august 1939 – iunie 1941.

25. 2 iulie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei, 
moderatoare – dna Maria Saharneanu. Cu dl. Constantin Codreanu. Despre 
Marea Adunare Națională din 5 iulie 2015.

26. 9 iulie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zilei, 
moderatoare – dna Maria Saharneanu. Cu dl. Andrei Dumbrăveanu. Despre 
Reîntregirea Neamului.

27. 5 august, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Rostul zi-
lei, moderatoare – dna Maria Saharneanu. Despre expediția de documentare 
Chișinău – Solovki – Chișinău.

28. 19 august, interviu oferit Postul de Radio Deutsche Welle. Despre 
importanța Operațiuni „Iași Chișinău”, 20-29 august 1944. 

29. 23 august, Radio Moldova, interviu oferit dlui Nicolae Becciu re-
feritor la 23 august 1939, semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop și începutul 
celui de-al Doilea Război Mondial.

30. 24 august, Postul de Radio Vocea Basarabiei. Comentariu referitor 
la data de 24 august 1944: urmările evenimentului pentru basarabeni, prin 
telefon.

31. 25 august, Postul de Radio Chișinău, emisiunea Istoria la pachet, 
moderată de dl Gheorghe Cojocaru, Despre documentarea științifică pe In-
sulele Soloveţk, împreună cu Ion Negrei.

32. 2 septembrie, Radio Moldova-Actualități. Interviu despre Semnifi-
cația istorică a zilei de 2 septembrie 1945 – capitularea Japoniei și încheierea 
celui de-al Doilea Război Mondial.

33. 7 noiembrie, Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria în mișcare, 
moderată de dl Alecu Reniță. Tema emisiunii: 7 noiembrie 1917 – lovitura 
de stat bolșevică din Rusia: cauze și urmări. (cu dl Ion Negrei).

34. 1 decembrie, Radio Moldova, în direct cu dna Emilia Gheţu, des-
pre Însemnătatea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.

35. 1 decembrie, Radio Vocea Basarabiei, cu dna Ana Moraru, despre 
Unirea de la 1 decembrie 1918 în istorie și actualitate.
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2016
1. 23 ianuarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, cu Alecu Reniţă 

(moderator). Tema: Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859. Cu 
Ion Negrei și Sandu Cupcea.

2. 3 februarie, Postul de Radio Chișinău, moderator – Gheorghe Co-
jocaru. Despre volumul „O istorie a Basarabiei”, Chișinău, Editura Serebia, 
2015, 424 p. Împreună cu dl dr. Marius Tărâţă. 

3. 4 februarie, Postul de Radio Chișinău. Discuție realizată de dna 
Svetlana Istrati, studentă, anul IV, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Co-
municării, USM. Tema discuției: Anul 1954 în istoria Republicii Moldova. 

4. 2 martie, Radio Moldova, despre Războiul ruso-moldav, 1992. Cu 
generalul Ion Costaș; moderatoare, dna Tatiana Fișer.

5. 14 martie, Radio / TV Noroc, despre Relațiile Republicii Moldova cu 
NATO. Moderatori, dnii Iurie Nistorică și Valeriu Pahomi64.

6. 19 martie, Radio Vocea Basarabiei, emisiunea cu Alecu Reniţă, mo-
derator. Despre Unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918: istorie și 
actualitate, cu Ion Negrei.

7. 5 aprilie, Radio Chișinău. Răspunsuri la întrebările puse de dna 
Mariana Vasilache, referitoare la Împlinirea a 25 de ani de la proclamarea 
Independenței de Stat a Republicii Moldova. Rubrica: 25 de ani de indepen-
dență. Așa cum a fost.

8. 19 aprilie, Radio Vocea Basarabiei, Despre cartea dnei Anastasia 
Balmuș Îndemn spre neuitare, moderatoare Emilia Gheţu. Cu doamna Bal-
muș (în direct, emisiunea Viața cărților).

9. 21 mai, Radio Vocea Basarabiei, emisiunea cu Alecu Reniţă, mode-
rator. Despre 16 mai 1812 (Tratatul ruso-otoman de răpire a Basarabiei) și 
urmările raptului teritorial. Împreună cu istoricul Ion Negrei.

10. 28 iunie, Radio Moldova. Comentariu despre Semnificația zilei de 
28 iunie 1940.

11. 8 iulie, Radio Moldova, comentariu despre Bătălia de la Ţiganca, 
iulie 1941, prin telefon, reporter – Nicolae Becciu. 

64 Vezi: http://www.noroc.tv/emisiuni/dimineata_pe_racoare/14-03-2016/anatol_petren-
cu/
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12. 26 iulie, Radio Moldova Actualități. Comentariu (prin telefon) 
despre Operațiunea „Munchen” din iulie 1941, de eliberare a Basarabiei și 
nordului Bucovinei. Cu Nicolae Becciu.

13. 14 august, Radio Moldova, Duplex Chișinău – București. Despre 
Regalitatea din România; în legătură cu înmormântarea soției regelui Mihai, 
Ana; zi de doliu în România și RM; moderatoare, dna Tatiana Fișer. 

14. 23 august, Radio Moldova Actualități. Comentariu (prin telefon) 
despre 23 august – ziua comemorării victimelor regimurilor totalitare (na-
zist și sovietic). Cu Nicolae Becciu. (și în limba rusă, pentru redacția de 
limbă rusă).

15. 3 decembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Isto-
ria în mișcare cu Alecu Reniţă, despre 1 decembrie 1918, împreună cu Ion 
Negrei.

2017
1. 23 ianuarie, Radio Moldova, interviu realizat de dl Nicolae Becciu.
Despre Mica Unire; influența asupra Basarabiei; 24 ianuarie 1859. 

2. 1 aprilie, Radio Moldova.
Tragedia de la Fântâna Albă (1941): comentariu (la telefon).

3. 9 aprilie, Radio Moldova.
Despre istoria Poloniei (1918-2017), cu dl Anatol Caciuc. Înregistrare. 

4. 27 mai, Radio Vocea Basarabiei.
Despre Rezultatele sondajului de opinie, în care PSRM și Igor Dodon 

sunt lideri. De ce? Propaganda agresivă rusă împotriva Ucrainei, R. Moldova, 
UE etc. Moderator – Alecu Reniţă.

5. 31 mai, Radio Chișinău, despre Programul de Stat Recuperarea me-
moriei victimelor regimului comunist de ocupație…, alături de Ludmila Co-
jocaru, Virgil Bârlădeanu, Moderator Gh. Cojocaru.

6. 18 iunie, Radio Moldova. Despre Ziua Istoricului.

7. 22 iunie, Radio Moldova. Despre Războiul al Doilea Mondial și ur-
mările lui pentru români. Emisiune realizată cu dl Andrei Viziru. 

8. 8 iulie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, moderator Alecu Reniţă.
Despre Deportările din RSSM, în direct, interactiv.
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După emisiune am fost acostat de Ion Berlinski, care era foarte re-
voltat de emisiune, cum că învrăjbim lumea, că redacția lui este vizitată de 
oameni care îi amenință etc.

9. 22 august, Postul de Radio Vocea Basarabiei, Emisiunea Istoria în 
mișcare cu dl Alecu Reniţă.

Despre 24 august 1944 – zi tragică pentru basarabeni, Dodon și con-
certul lui.

10. 31 octombrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Puncte 
de reflecție, moderatoare – Rodica Gherciu.

Tema: O sută de ani de la lovitura de stat bolșevică: premieze și urmări.

11. 11 noiembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria 
în mișcare cu dl Alecu Reniţă.

Tema: 100 de ani de la Lovitura de Stat din Rusia, urmările acesteia.

12. 23 noiembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, cu Emilia Gheţu.
Tema: Sfatul Țării – 100 de ani + Unirea din 27 martie 1918.

13. 9 decembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria 
în mișcare cu dl Alecu Reniţă.

Tema: Alexandru Moșanu, istoric, om de stat. In memoriam. Cu Ghe-
orghe Negru. 

14. 13 decembrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, Emisiunea Punc-
te de reflecție, moderatoare dna Rodica Gherciu.

Despre Personalitatea regelui Mihai al României, alături de dl Sergiu 
Cataraga. 

2018
1. 17 martie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, emisiunea Istoria în 

mișcare cu Alecu Reniţă, despre Unirea Basarabiei cu România, 27 martie 
1918, împreună cu Ion Negrei.

2. 7 mai, Radio Moldova, cu Nicolae Becciu. Despre 9 mai 1945 și 9 
mai 1950: ce sărbătorim în RM (în limba română și rusă).

3. 29 mai, Radio Plai, cu Diana Enache. 

Despre Deportările din RSS Moldovenească65.

65 Vezi: http://www.radioplai.md/main/emisiuni/10000970
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4. 28 iunie, Radio Moldova Actualități.
Despre 28 iunie 1940: agresiunea și urmările ei pentru basarabeni și 

bucovineni.
Interviu oferit dlui Nicolae Becciu.

5. 28 iunie, Interviu prin telefon, oferit Radio Chișinău
Despre 28 iunie 1940: urmările raptului teritorial sovietic pentru România.

2019
1. 1 martie, Radio Moldova, emisiunea Spațiul public. Moderatoare: 

Veronica Mungiu.
Tema emisiunii: Războiul ruso-moldav din 1992: istorie și actualitate.
Alături de generalul Ion Costaș și Anatol Croitoru, cavaler al Ordinu-

lui „Ștefan cel Mare”.

2. 12 iunie, Radio Moldova, emisiunea Spațiul public, moderatoare 
dna Tatiana Fișer.

Tema emisiunii: 78 de ani de la Primul val de deportare din RSS Mol-
dovenească, împreună cu dl dr. Ion Varta. 

3. 17 iunie, Radio Chișinău, în dialog cu Mariana Vasilache.
Tema emisiunii: Deportările din RSSM: trăsături comune și specifice.

4. 18 iunie, Radio Moldova, dialog cu dl Andrei Viziru.
Tema; emisiunii: Semnificația zilei de 22 iunie 1941.

5. 24 octombrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei, moderator – Leo-
nid Smolniţchi.

Despre Ordinul lui Dodon de lichidare a Muzeului Ocupației Sovietice. 
Împreună cu dl Vasile Costiuc.

6. 8 noiembrie, Radio Vocea Basarabiei, moderator – Leonid Smolniţchi.
Despre Situația politică din RM. Împreună cu dl Vasile Costiuc.

7. 27 noiembrie, Radio Moldova, pentru 1 decembrie.
Despre istorie și istorici în RM.

2020
1. 23 ianuarie, Postul de Radio Chișinău, cu ziarista Alina Rusu (în-

registrare).
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Am prezentat două cărți la rubrica: Suntem ceea ce citim și e bine să 
citim cărți bune. Anatol Petrencu recomandă Discursul politic rus de la al 
Doilea Război Mondial la conflictul ruso-ucrainean, volum coordonat de 
Stephane Courtois și Galea Ackerman, Iași, Polirom, 2017, 238 p. 

În: https://radiochisinau.md/suntem-ceea-ce-citim-si-e-bine-sa-ci-
tim-carti-bune-anatol-petrencu-recomanda-discursul-politic-rus-de-la-al-
doilea-razboi-mondial-la-conflictul-rusoucrainean---102839.html

2. 13 februarie, Postul de Radio Chișinău, cu ziarista Alina Rusu (în-
registrare).

Marian Voicu, Matrioșka mincinoșilor…, București, Humanitas, 2018.
În https://radiochisinau.md/esti-ceea-ce-citesti-despre-propaganda-ru-

seasca-revolutia-romana-fake-news-manipulare-si-populism---103722.html

3. 23 ianuarie, Postul de Radio Vocea Basarabiei”, tema Semnificația 
zilei de 24 ianuarie 1918, moderator Leonid Smolniţchi, alături de dnii Ion 
Negrei și Vasile Costiuc.

4. 27 ianuarie, Postul Național de Radio (Radio Moldova). Despre Co-
memorarea victimelor regimului nazist, moderatoare Tatiana Fișer. 

5. 14 februarie, Postul de Radio Chișinău, cu ziarista Alina Rusu (în-
registrare). Rubrica: Suntem ceea ce citim și e bine să citim cărți bune.

Am prezentat cartea dlui Alexandru Horaţiu Frișcu Comunismul între 
utopie și delir. O istorie ilustrată a comunismului într-o altă abordare, Chiși-
nău, S. n., 2019, 524 p.

6. 24 iunie, Radio România International. Despre Anexarea Basara-
biei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța de către URSS – 80 de ani. Cu dna 
Roxana Iorgulescu.

7. 25 iunie, Postul de Radio Chișinău, cu ziarista Alina Rusu (înregistra-
re). Tema: 80 de ani de la raptul Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța.

https://radiochisinau.md/istoricul-anatol-petrencu-28-iu-
nie-1940--o-zi-neagra-pentru-basarabeni-care-trebuie-declara-
ta-zi-de-doliu-national 

8. 29 iunie, Vocea Basarabiei, moderator dl Leonid Smolniţchi. Des-
pre 28 iunie 1940: comentarii la eveniment. 

9. 1 iulie, Radio România Internațional, moderatoare dna Roxana Ior-
gulescu, tema 80 de ani de la cotropirea Basarabiei, nordului Bucovinei, Ți-
nutului Herța, împreună cu prof. Ion Șișcanu. 
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10. 3 iulie, Radio Europa Liberă, cu Valentina Ursu. Despre Cel 
de-al Doilea val de deportare din RSSM. Pe post, luni, 6 iulie 2020, di-
mineața

https://moldova.europalibera.org/a/anatol-petrencu-(isto-
ric)-urmările-acestor-deportări-sunt-resimțite-și-în-zilele-de-as-
tăzi/30706864.htm 

11. 24 iulie, Radio România Chișinău. Două materiale cu Alina Rusu, 
despre cartea lui C. Prepeliță, Eroii ungheneni nu mor niciodată, si cartea 
Unire-n cuget și simțiri. 

https://radiochisinau.md/esti-ceea-ce-citesti-cartea-eroii-unghe-
neni-nu-mor-niciodata-de-corneliu-prepelita-un-efort-intru-combate-
rea-falsurilor-despre-razboiul-rusomoldav---113926.html 

12. 31 iulie, Radio Moldova, reporter Nicolae Becciu, despre Forma-
rea RSSM (2 august 1940): progres sau regres? (pe post 1 august 2020)

13. 31 iulie, Radio România Chișinău, cu Alina Rusu: despre 2 august 
1940 – 80 de ani de la formarea RSSM

https://radiochisinau.md/80-de-ani-de-la-formarea-rssm-istori-
cul-anatol-petrencu-aceasta-numita-republica-sovietica-socialista-moldo-
veneasca-a-fost-un-fals---114182.html pe Internet 2.08. 2020

14. 5 august, Radio Plai, interviu acordat drei Diana Enache, tema 
Dodon e lingușitor și servil față de liderul de la Tiraspol

În: http://www.radioplai.md/interviuri-anatol-petrencu-dodon-e-lin-
gusitor-si-servil-fata-de-liderul-de-la-tiraspol/

15. 7 octombrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei cu dl Leonid Smol-
nițchi. Despre Sindromul Stockholm la moldovenii de astăzi.

16. 1 decembrie, Radio România Chișinău, cu Natalia Zaharescu, 
tema: România interbelică: libertățile democratice: 1 decembrie – Ziua Unirii 
Românilor, sărbătoare națională.

17. 1 decembrie, Radio Moldova + Radio Moldova Tineret, cu Ale-
xandru Ghețan, tema: Semnificația Zilei de 1 decembrie pentru RM.
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4. Articole în publicații electronice 
(blog personal și altele)

2016
1. Anatol Petrencu, Cele mai proaste 25 decizii ale Republicii Moldova. 

Decizia nr. 1 (Proclamarea doar a Independenței de Stat).
Decizia nr. 2. Aderarea la CSI, în ART-EMIS, București, 2016, din 7 

august (nr. 60).
http://www.art-emis.ro/analize/3680-cele-mai-proaste-25-de-deci-

zii-ale-republicii-moldova-1.html

2. Anatol Petrencu, Cele mai proaste 25 decizii ale Republicii Moldo-
va. Decizia nr. 3 „Limba moldovenească”, în ART-EMIS, București, 2016, 10 
august (nr. 61).

http://www.art-emis.ro/analize/3685-cele-mai-proaste-25-de-deci-
zii-ale-republicii-moldova-2.html

3. Anatol Petrencu, Cele mai proaste 25 decizii ale Republicii Moldova. 
Decizia nr. 4: Convocarea Congresului „Republica Moldova – Casa noastră 
comună”, în ART-EMIS, București, 2016, 14 august (nr. 62).

http://www.art-emis.ro/analize/3691-cele-mai-proaste-25-de-deci-
zii-ale-republicii-moldova-3.html

4. Anatol Petrencu, Cele mai proaste 25 decizii ale Republicii Moldova. 
Decizia nr. 5: Cetățenia RM: „varianta zero”, în ART-EMIS, București, 2016, 
24 august (nr. 65). 

http://www.art-emis.ro/analize/3711-cele-mai-proaste-25-de-deci-
zii-ale-republicii-moldova-4.html

5. Anatol Petrencu, Cele mai proaste 25 decizii ale Republicii Moldova. 
Decizia nr. 6: Capturarea și eliberarea lui Igor Smirnov, în ART-EMIS, Bucu-
rești, 2016, 28 august (nr. 66).

http://www.art-emis.ro/analize/3718-cele-mai-proaste-25-de-deci-
zii-ale-republicii-moldova-5.html

6. Anatol Petrencu, Cele mai proaste 25 decizii ale Republicii Moldova. 
Decizia nr. 7: Acceptarea staționării forțelor militare străine pe teritoriul RM 
, în ART-EMIS, București, 2016, 31 august. (nr. 67)

http://www.art-emis.ro/analize/3724-cele-mai-proaste-25-de-deci-
zii-ale-republicii-moldova-6.html
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7. Anatol Petrencu. Cele mai proaste 25 decizii ale Republicii Moldova. 
Decizia nr. 8: Constituirea UTA Găgăuzia, în ART-EMIS, București, 2016, 25 
septembrie (nr. 73).

http://www.art-emis.ro/analize/3765-cele-mai-proaste-25-de-deci-
zii-ale-republicii-moldova-7.html

8. Anatol Petrencu, Crimeea aparține Ucrainei, în ART-EMIS, Bucu-
rești, 2016, nr. 98 din 18 decembrie 

http://www.art-emis.ro/analize/3924-crimeea-apartine-ucrainei

2017
1. Anatol Petrencu, Igor Dodon – un arlechin al clasei politice basara-

bene, în ART-EMIS, București, 2017, nr. 23 / 722 din 22 martie 
http://www.art-emis.ro/jurnalistica/4094-igor-dodon-un-arle-

chin-al-clasei-poloitice-basarabene.html

2. Anatol Petrencu, Perspectivele relațiilor R. Moldova cu Rusia, în 
ART-EMIS, București, 2017, nr. 61 / 760 din 13 august 

http://www.art-emis.ro/analize/4338-perspectivele-relatiilor-repu-
blicii-moldova-cu-rusia.html

3. Anatol Petrencu, „Eliberarea” celebrată de Dodon, în ART-EMIS, 
București, 2017, nr. 64 / 763 din 13 august

http://www.art-emis.ro/analize/4356-eliberarea-celebrata-de-dodon.html

4. Anatol Petrencu, Retrăiri istorice în veacul XXI. Sesiune comună de 
comunicări științifice XIII/V, Maia, Ialomița, în ART-EMIS, București, 2017, 
nr. 72 / 771 din 24 septembrie

http://www.art-emis.ro/jurnalistica/4410-retrairi-istorice-in-vea-
cul-xxi-sesiune-comuna-de-comunicari-stiintifice-maia-ialomita.html

2018
1. Anatol Petrencu, 100 de ani de la proclamarea Independenței Basa-

rabiei (Republicii Democratice Moldovenești, în ART-EMIS, București, 2018, 
nr. 7 din 24 ianuarie 2018. 

http://www.art-emis.ro/istorie/4615-100-de-ani-de-la-declararea-in-
dependentei-basarabiei-republicii-democratice-moldovenesti.html

2. Anatol Petrencu, Importanța științifică a memoriilor în cercetarea 
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trecutului: cazul deportărilor din RSS Moldovenească, în ART-EMIS, Bucu-
rești, 2018, 25 noiembrie, nr. 89

https://www.art-emis.ro/istorie/5156-importanta-stiintifica-a-me-
moriilor-in-cercetarea-trecutului-cazul-deportarilor-din-rss-moldove-
neasca.html. 

Anatol Petrencu, Marea Neagră: o nouă arhitectură geopolitică, în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2467 

3. Anatol Petrencu, Azi Vladimir Vîsoţki ar fi împlinit 80 de ani, în
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2445 
Anatol Petrencu, 100 de ani de la proclamarea Independenței 

Basarabiei (Republicii Democratice Moldovenești), în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2438 

4. Anatol Petrencu, O carte nouă despre Volintiri [Rec. la cartea dlui Ana-
tolie Munteanu, Scurtă istorie a comunei Volintiri, București, 2017, 186 p.], în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2422
Anatol Petrencu, Contribuții noi la Cantemirologie [Rec. la cartea dlui 

Victor Ţvircun, Viața și destinul lui Dimitrie Cantemir, București, Editura 
Litera, 2015, 255 p.], în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2424

Anatol Petrencu, Conferința ştiinţifico-practică „Transformările 
memoriei istorice”, Viniţa, 22-23 februarie 2018, în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2490 

5. Anatol Petrencu, Bolșevicii au distrus comunitatea lipovenească din 
Cahul [Recenzie la cartea: Павел Любич. «Кагулъ». Книга V. Липованка 
– «Деревенька моя ненаглядная» Pavel Liubici. „Cahul”. Volumul V. Lipo-
vanca – „Sătucul meu scump”, Chișinău, 2017, 172 p.], în http://anatolpe-
trencu.promemoria.md/?p=2485 

6. Anatol Petrencu, Un excelent studiu istorico-publicistic: Valeriu 
Dulgheru, „Istoria Republicii Moldova”, în http://anatolpetrencu.promemo-
ria.md/?p=2477 

7. Anatol Petrencu, „Nu da, Doamne, nimănui, soarta deportatului”. 
[Recenzie la cartea Maria Nestor-Șoimu, Elena Șoimu-Postolachi. Surghiu-
nul. Drumul pătimirilor prin Siberia de gheață. Mărturisiri ale victimelor re-
gimului comunist de ocupație, București, Editura EIKON, 2017, 422 p.], în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2514 

8. Anatol Petrencu, Bulgaria: vizită de documentare (Cap Caliacra, 
Aladja, Varna) [iulie 2018],
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în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2545 

9. Anatol Petrencu, Medicul și scriitorul umorist Teodor Popovici a mai 
lansat o carte [Recenzie la volumul „Lupta mihăilenilor pentru credință”, 
Chișinău, S.n., 2018, 96 p.], în 

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2541 

10. Anatol Petrencu, Eforie Sud. Vizită de documentare (iulie 2018), în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2518 

11. Anatol Petrencu, Istoricul Viorica Nicolenco nu mai este printre 
noi… în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2527

12. Anatol Petrencu, Județul Constantă: vizită de documentare (iulie 
2018), în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2563 

13. Anatol Petrencu, Mănăstirea Dervent. Simpozion științific interna-
țional, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2580

14. Anatol Petrencu, Cercetări de antropologie istorică. Conferință ști-
ințifică, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2591 

15. Anatol Petrencu, Memorii împrumutare: cazul Bulgariei, în http://
anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2600

16. Anatol Petrencu, Nesimțire, Republica Moldova, neobrăzare… Ca-
zul turcilor expulzați În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2605 

17. Anatol Petrencu, Omagierea protoiereului Mihail Ciachir: simpozi-
on științific, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2608 

18. Anatol Petrencu. Audierea publică: România și regiunile istorice în 
anul centenar. Cultură, identitate, valori europene, în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2611 

19. Anatol Petrencu, Bruxelles: vizită de documentare (septembrie 
2018), în: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2613 

20. Anatol Petrencu, Pledoarie pentru lista unică de deputați unioniști, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2626 

21. Anatol Petrencu, Polonia: Centenarul redobândirii Independenței, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2628

22. Anatol Petrencu, Polonia și polonezii în presa românească (1918-
1921) [Comunicare prezentată în cadrul Conferinței științifice internați-
onale cu tema „Relațiile polono-moldovenești la Centenarul redobândirii 
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Independenței de către Polonia”, desfășurată la 22 octombrie 2018 în in-
cinta Muzeului National de Istorie], în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=2636 

23. Anatol Petrencu, Pe cea de-a patra cale a lui Vlad Plahotniuc. Pri-
mul pas, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2638 

24. Anatol Petrencu, Profesorul universitar Constantin Solomon împli-
nește 70 de ani, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2641 

25. Anatol Petrencu, Nemernicul Grigore Kotovski, decorat de Alexan-
dru Botnari, primar de Hâncești. Ce ar fi de spus? în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2643

26. Anatol Petrencu, Crimele comunismului și memoria victimelor 
bolșevismului: conferință științifică internațională, în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2648 

27. Anatol Petrencu, Politica confesională a Statului sovietic în anii 
1920-1950. Conferință științifică internațională, în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2650

28. Anatol Petrencu, Primul Război Mondial în istoria sudului Basa-
rabiei: conferință științifică națională, în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=2656

29. Anatol Petrencu, Conferința științifică „Profesorul Anton Moraru: 
in memoriam”, în 

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2663 

30. Anatol Petrencu, Importanța științifică a memoriilor în cercetarea 
trecutului: cazul deportărilor din RSS Moldovenească, în http://anatolpe-
trencu.promemoria.md/?p=2665 

31. Anatol Petrencu, Constituirea Convenției Euro-unioniste din Repu-
blica Moldova, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2689

32. Anatol Petrencu, Alba-Iulia, 2018: ediția a XXII-a a Congre-
sului Spiritualității Românești. În http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=2692

33. Anatol Petrencu, Republica Moldova: imitarea dezvoltării [Recen-
zie la cartea Serafim Florea. Impactul factorial asupra condițiilor și securității 
dezvoltării durabile (Exemplul Republicii Moldova), Chișinău, Editura Teh-
nica-Info, 2018, 445 p.] în
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http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2694 

34. Anatol Petrencu, Vin rușii. Note de lectură ale unui marginal [Re-
cenzie la cartea Vitalie Ciobanu, Sabina Fati, Valentin Naumescu, Ioan 
Stanomir, Marian Voicu, Vin rușii! 5 perspective asupra unei vecinătăți pri-
mejdioase, București, Humanitas, 2018, 161 p.], în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2696

Publicat și în Basarabia Literară. Vezi: http://basarabialiterara.com.
md/?p=35477 [accesat 11.12.2018]

Publicat și în ART-EMIS. Vezi: https://www.art-emis.ro/cronica/cro-
nica-literara/5186-vin-rusii-note-de-lectura-ale-unui-marginal.html [ac-
cesat 12.12.2018]

Publicat și de dl Alexandru Moraru în https://mazarini.wordpress.
com/2018/12/12/vin-rusii-note-de-lectura-ale-unui-marginal/ [accesat 
12.12.2018]

Publicat și pe site-ul Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Haș-
deu”, https://bibliotecahasdeu.wordpress.com/2018/12/12/vin-rusii-note-
de-lectura-ale-unui-marginal/ [accesat 12.12.2018]

35. Anatol Petrencu, Provocări strategice privind securitatea NATO în 
regiune (Marea Neagră și statele limitrofe): patru subiecte, în http://anatolpe-
trencu.promemoria.md/?p=2703 

36. Anatol Petrencu, Un volum nou din colecția „Arhivele Memoriei” 
[Recenzie la cartea Lidia Pădureac (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea 
și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist 
din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, stu-
dii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii 
Moldova, tom II, Chișinău, Balacron, 2017, 336 p.], în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2709 

37. Anatol Petrencu, Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu în fața is-
toriei, în Gurie Grosu, Procesul în apărarea mea. Denunțarea complotului 
apocaliptic, Chișinău, Editura Epigraf, 2018, p., în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2736 

38. Anatol Petrencu, Criza românismului în R. Moldova, în
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2746
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2019
1. Anatol Petrencu, După 27 august 1991, multă lume a crezut că 27 

martie 1918 se va repeta, în:
https://www.ipn.md/ro/anatol-petrencu-dupa-27-august-1991-mul-

ta-lume-a-7978_1067712.html 

2.Anatol Petrencu, Raport privind activitatea științifică în anul 2018, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2752 [publicat pe 2. 01. 2019]

3. Anatol Petrencu, Profesorul Gheorghe Baciu a lansat două noi 
volume, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2756 [publicat pe 16. 
01. 2019] 

4. Anatol Petrencu, Conferința științifică „160 de ani de la Unirea 
Principatelor Române”, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2760 
[pe blog: 23. 01. 2019] 

5. Anatol Petrencu, Comemorarea victimelor Holocaustului în R. 
Moldova, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2763 [pe blog: 26. 
01. 2019]

6. Anatol Petrencu, Noi studii de cartofilie, în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2771 [pe blog: 26. 01. 2019]

7. Anatol Petrencu, Rusia în lacrimi: tragedii și cazuri excepționale (1), 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2773 [pe blog 31.01.2019]

8. Anatol Petrencu, Rusia în lacrimi: tragedii și cazuri excepționale (2), 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2781 [pe blog 28.02.2019]

9. Anatol Petrencu, Amintirile unui polonez [prezentarea volumului 
Tadeusz Gaydamowicz, Podróż do minionego świata. Wspomnienia Polaka 
z Besarabii / O călătorie în lumea de odinioară. Amintirile unui polonez din 
Basarabia, Chișinău, 2018, 59 p. + foto], 

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2783 [pe blog – 1. 03. 2019]

10. Anatol Petrencu, Ucraina: victoria lui Vladimir Zelenski, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2786 [pe blog: 

18.03.2019]

11. Anatol Petrencu, Alexei Marinat. „Eu și Lumea”: importanța știin-
țifică a cărții. 

În http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2789 [pe blog: 
19.03.2019]
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12. Anatol Petrencu, Elena Alistar – femeia care a votat Unirea Basa-
rabiei cu România, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2798 [pe 
blog: 22.03.2019]

13. Anatol Petrencu, Exercițiul Memoriei, volumul I (recenzie). 
În http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2802 [pe blog: 

24.03.2019]

14. Anatol Petrencu, Lagărul morții Ivdel – un Auschwitz al basarabe-
nilor, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2810 [pe blog – 24. 03. 
2019]

15. Anatol Petrencu, Drama găgăuzilor, produsă de sovietici: lansare 
de carte. 

În http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2812 [pe blog: 
25.03.2019]

16. Anatol Petrencu, Rusia în flăcări și lacrimi: tragedii și cazuri excep-
ționale (3). Martie 2019. În http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2840 
[pe blog 1 aprilie 2019]

17. Anatol Petrencu, Lansarea volumului „Soarta familiei Curoș. Po-
vestire” de Pavel Curoș. Şeptelici, Soroca, în http://anatolpetrencu.promemo-
ria.md/?p=2848 [pe blog 10 aprilie 2019] 

18. Anatol Petrencu, Lansarea volumului „Istoria Gărzii de Fier. Un 
fascism românesc” de Traian Sandu, în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=2850 [pe blog 19 aprilie 2019] 

Retipărit în ART-EMIS, 2019, nr. 33 (920), 24 aprilie.

19. Anatol Petrencu, Igor Dodon și Vladimir Zelenski, ce ar fi de spus? 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2855 [pe blog 23.04.2019] 

Retipărit în: Basarabia literară, 2019. Vezi: http://basarabialiterara.
com.md/?p=37015

20. Anatol Petrencu, Propaganda comunistă în România: practici in-
stituționale și tehnici de comunicare, [recenzie la cartea Cristinei Preutu],

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2861 [pe blog 24 aprilie 
2019] 

21. Anatol Petrencu, Masă rotundă: Reîntregirea națională: iluzie sau 
realitate? În 

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2863 [pe blog 24 aprilie 
2019] 
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Și în Basarabia Literară: http://basarabialiterara.com.md/?p=37157 
[accesat 4 mai 2019]

22. Anatol Petrencu, Rusia în flăcări și lacrimi: tragedii și cazuri excep-
ționale (4, aprilie 2019,.

În http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2867 [pe blog – 30 
aprilie 2019] 

23. Anatol Petrencu, „Românii din Balcani”. Sesiune Ştiințifică In-
ternațională, Oradea, mai 2019, în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=2872 [pe blog – 15.05.2019] 

24. Anatol Petrencu, „Deadea Vova, Mî s toboi”: Rusia în flăcări și 
lacrimi. Tragedii și cazuri excepționale (mai 2019), în http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=2876 [pe blog – 31 mai 2019] 

25. Anatol Petrencu, Odesa: Conferință științifica internațională, edi-
ția a VII-a, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2874 [pe blog: 31 
mai 2019] 

26. Anatol Petrencu, Odesa: Muzeul contrabandei.
În http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2886 [pe blog – 1 iunie 

2019] 

27. Anatol Petrencu, Lansarea volumului 2 „Documentele reedu-
cării”, editate de Mircea Stănescu, în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=2891 [pe blog – 2 iunie 2019] 

28. Anatol Petrencu, Sezon mort în Republica Moldova (RM),
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2893 [pe blog 3 iunie 

2019] 

29. Anatol Petrencu, Aspirații comune – destine paralele, în
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2900 [pe blog – 7 iunie 2019]

30. Anatol Petrencu, Rusaliile Negre: deportarea în Bărăgan. Expoziție, în
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2905 [pe blog – 8. 06. 

2019] 

31. Anatol Petrencu, Prezentarea publică a Programului de Stat, în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2907 [pe blog – 9. 06. 2019] 

32. Anatol Petrencu, Profesorul Ion Şișcanu – Doctor Honoris Causa al 
Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. În: http://anatolpetren-
cu.promemoria.md/?p=2912 [pe blog – 10. 06. 2019]
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33. Anatol Petrencu, ,,Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitro-
polit al Ardealului”: sesiune de comunicări, în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2916 [pe blog – 11 iunie 
2019]

34. Anatol Petrencu, „Perspectivele și problemele integrării în spațiul 
european al cercetării și educației”, Conferință internațională, Cahul, în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2921 [pe blog – 14 iunie 
2019] 

35. Anatol Petrencu, Şedința MRSP „Reîntregirea” din 13 iunie 2019, în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2925 [pe blog – 16 iunie 2019] 

Articol publicat cu titlul De ce adepții REÎNTREGIRII au nevoie de 
O SINGURĂ FORŢĂ politică, capabilă să reîntregească România în revista 
electronică Basarabia literară, în http://basarabialiterara.com.md/?p=37641 
[pe 19 iunie 2019]

36. Anatol Petrencu, Armata și elitele în apărarea României întregi-
te: Conferință internațională la Iași, în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=2938 [pe blog 24 iunie 2019] 

37. Anatol Petrencu, Conceptul de Unire în discuțiile Consiliului 
Mondial Român: ședința filialei Iași, în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=2944 [pe blog 18. 07. 2019] 

38. Anatol Petrencu, Analiza situației politice din R. Moldova în ședința 
MRSP din 17 iulie 2019, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2946 
[pe blog 18 iulie 2019] 

39. Anatol Petrencu, Memorie remanentă. Conferință științifica, Chi-
șinău, 24 iunie 2019, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2949 [pe 
blog: 18 iulie 2019] 

40. Anatol Petrencu, Destine frânte pentru Țară în vatra istorică româ-
nească. Simpozion internațional, ediția a doua, Dervent, 6 iulie 2019, 

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2951 [pe blog 18 iulie 2019] 

41. Anatol Petrencu, Rusia în lacrimi: iunie 2019, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2955 [pe blog 19 iulie 

2019] 

42. Anatol Petrencu, Pentru dl V. Matei: o scurtă replică a unui nei-
ca nimeni, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2957 [pe blog – 
20.07. 2019] 
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43. Anatol Petrencu, „Forța supraputerii se verifică în timpul nenoroci-
rilor”: Rusia, iulie 2019, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2969 
[pe blog 5.08.2019] 

44. Anatol Petrencu, Şedința MRSP din 2 august 2019, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2973 [pe blog 7. 08. 2019] 

45. Anatol Petrencu, Conferința științifică „Pactul Molotov-Ribbentrop 
– verde pentru declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial”,

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2985 [pe blog 25. 08. 2019] 

46. Anatol Petrencu, Mitingul din 23 august 2019 a fost supus unui 
atac reader,

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2987 [pe blog 
25.08.2019] 

47. Anatol Petrencu, Republica Moldova: 28 de ani de proclamarea in-
dependenței – ce are și ce nu are din ceea ce îi trebuie? În http://anatolpetren-
cu.promemoria.md/?p=2992#more-2992 [pe blog 28.08. 2019] 

48. Anatol Petrencu, Rusia: august – luna cu cele mai multe nenorociri, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3000 [pe blog 1. 09.2019] 

49. Anatol Petrencu, Din activitatea Comunității rușilor din Republica 
Moldova (RM,) în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3005 [pe blog 
2. 09. 2019]

50. Anatol Petrencu, Reîntregirea națională se amână… Ce e de făcut? 
În http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3013 [pe blog 3.09.2019] 

51. Anatol Petrencu, Dl Boris Volosatâi susținut unanim la funcția de 
deputat în circumscripția electorală nr. 33, în http://anatolpetrencu.prome-
moria.md/?p=3026 [pe blog 4. 09. 2019]

52. Anatol Petrencu, Dodon, amnezia istorică și interesul nostru na-
țional,[Declarație pentru presă], în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=3032 [pe blog 5. 09. 2019] 

53. Anatol Petrencu, O Carte cât o Bibliotecă. Recenzie la cartea 
dlui Alexandru-Horaţiu Frișcu, în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=3039 [pe blog 10.09.2019] 

54. Anatol Petrencu, Lansarea volumului „Documente privind unita-
tea poporului român”, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3052 
[pe blog 12. 09. 2019] 
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55. Anatol Petrencu, La Drochia a fost lansată cartea istoricului Ale-
xandru Bobeică, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3057 [pe 
blog 15.09.2019] 

56. Anatol Petrencu, O rebelă anti-bolșevică omorâtă la Soloveţk. Recen-
zie, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3059 [pe blog 17.09.2019] 

57. Anatol Petrencu, 80 de ani de la intrarea URSS în cel de-al Doi-
lea Război Mondial, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3066 [pe 
blog 18.09.2019] 

58. Anatol Petrencu, Rusia, septembrie 2019: cronica nenorocirilor, în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3073 [pe blog 2. 10. 2019] 

59. Anatol Petrencu, Istoria stalinismului: 1929 – „Marea cotitură” și 
urmările ei. Conferință științifica internațională, Ekaterinburg, 26-28 sep-
tembrie 2019, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3075 [pe blog 
3.10.2019] 

60. Anatol Petrencu, Boris Volosatâi – cel mai potrivit pretendent pen-
tru postul de primar general al Chișinăului, în http://anatolpetrencu.prome-
moria.md/?p=3080 [pe blog 6.10.2019] 

61. Anatol Petrencu, La împlinirea a 75 de ani de la eliberarea Bel-
gradului Rusia oficială a „uitat” de Iosip Broz TITO și armata lui. În: http://
anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3097 [pe blog – 22.10.2019] 

62. Anatol Petrencu, Rusia: octombrie 2019 – luna cu cele mai cumpli-
te accidente rutiere, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3106 [pe 
blog 4.11.2019] 

63. Anatol Petrencu, În așteptarea redenumirii bulevardului „Ştefan 
cel Mare și Sfânt” în bulevardul „Vladimir Putin”, în: http://anatolpetrencu.
promemoria.md/?p=3115 [pe blog 26. 11. 2019]

64. Anatol Petrencu, Comparația Ambasadorului Kuzmin șchiopătea-
ză de ambele picioare, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3120 
[pe blog 29. 11. 2019] 

2020
1. Anatol Petrencu, Alexandru Moraru – distins editor de documente, în
https://mazarini.wordpress.com/2020/06/05/distins-editor-de-docu-

mente-alexandru-moraru/
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[5 iunie 2020]
Retipărit în revista ART-EMIS, nr. 14, 2020, 7 iunie
Alexandru Moraru – „Adevărul despre Odesa sub români (mărturii ale 

localnicilor, documente și materiale)”. Vezi: https://www.art-emis.ro/croni-
ca-de-carte/alexandru-moraru-adevarul-despre-odesa-sub-romani-mar-
turii-ale-localnicilor-documente-si-materiale 

2. Anatol Petrencu, Jurnal Europa Liberă, 20-24 iulie 2020, în
https://moldova.europalibera.org/a/anatol-petrencu-privesc-cu-in-

teres-știrile-din-habarovsk-f-rusă-este-interesant-ceea-ce-e-întâmplă-aco-
lo-/30745754.html, 25 iulie 2020

3. Anatol Petrencu, Regimul Dodon impune Memoricidul, în http://
anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3177 [pe blog 13.1.2020]

Retipărit în revista ART-EMIS, 2020, 15 ianuarie, https://www.art-
emis.ro/jurnalistica/regimul-dodon-impune-memoricidul

Și Basarabia literară, 2020, 16 ianuarie, http://basarabialiterara.com.
md/?p=41190

4. Anatol Petrencu, Necesitatea consolidării românismului în R. 
Moldova, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3187 [pe blog 
22.1.2020]

Retipărit în revista ART-EMIS, 2020, 29 ianuarie, https://www.art-
emis.ro/jurnalistica/necesitatea-consolidarii-romanismului-in-republi-
ca-moldova

Și https://vechisirare.wordpress.com/2020/01/30/necesitatea-conso-
lidarii-romanismului-in-republica-moldova/ [accesat 30.1.2020] [Alexan-
dru Moraru]

5. Anatol Petrencu, Domnul Ion Jigău despre starea societății din R. 
Moldova, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3189 [pe blog 
9.02.2020]

6. Anatol Petrencu, Programul și Statutul Mesei Rotunde cu Statut 
Permanent „Reîntregirea” (proiecte), în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=3191[pe blog 9.02.2020]

7. Anatol Petrencu, Războiul hibrid: esența, strategia, tactica, urmări-
le, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3198 [pe blog 22.02.2020]

Retipărit: Rusia, România și Războiul hibrid: esența, strategia, tacti-
ca, urmările tragice, în http://basarabialiterara.com.md/?p=42141 [accesat 
23.02. 2020]
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Retipărit: Conferința „Războiul hibrid: esența, strategia, tactica, urmă-
rile” de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în https://www.art-emis.
ro/jurnalistica/conferinta-razboiul-hibrid-esenta-strategia-tactica-urmari-
le-de-la-muzeul-de-istorie-nationala-a-moldovei [accesat 28.02.2020] 

8. Anatol Petrencu, Limba rusă – instrument de expansiune a Fede-
rației Ruse, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3200 [pe blog 
22.02.2020]

9. Anatol Petrencu, „Sărut, femeie, mâna ta…”,
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3208 [pe blog 12.03. 2020]

10. Anatol Petrencu, Un simplu pseudo prim-ministru, da câtă răutate 
în el…,

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3211 [pe blog 
20.03.2020]

11. Anatol Petrencu, Nikolai Ejov s-a reîncarnat într-un fals prim mi-
nistru din RM

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3217 [pe blog 
21.03.2020]

12. Anatol Petrencu, Rusia a oferit ajutor militaro-medical. De ce 
anume Italiei? În http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3230 [pe blog 
31.03. 2020]

13. Anatol Petrencu, România interbelică: exemplul Basarabiei. Privire 
de ansamblu (recenzie la monografia Nicolae Enciu, În componența Româ-
niei întregite. Basarabia și basarabenii de la Marea Unire la notele ultimati-
ve sovietice, București – Brăila, Editura Academiei Române, Editura Istros, 
Muzeul Brăilei „Carol I”, 2018, 543 p., în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3234 [pe blog 8. 04. 2020]

14. Anatol Petrencu, Istoricul și deputatul Oleg Şein despre Rusia de 
ieri și de azi. Recenzie, în 

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3244 [pe blog 17. 04. 
2020]

15. Anatol Petrencu, Un istoric italian pus în serviciul intereselor Rusi-
ei în România (partea I-a) [recenzie], în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=3250 [pe blog 27.04. 2020]

Retipărit în Basarabia Literară, 28 aprilie 2020, cu titlul: Un ISTORIC 
ITALIAN pus în serviciul intereselor RUSIEI în România (partea I-a). MO-
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NOGRAFIA istoricului italian a fost publicată la EDITURA CHIȘINĂUIA-
NĂ „CARTIER”

[http://basarabialiterara.com.md/?p=43556] 

16. Anatol Petrencu, Istoricul italian Alberto Basciani pus în serviciul 
intereselor imperialiste ale Rusiei în România (partea II-a), în http://anatol-
petrencu.promemoria.md/?p=3255 [pe blog 2 mai 2020)

Retipărit: https://vechisirare.wordpress.com/2020/05/28/alberto-bas-
ciani-dificila-unire-basarabia-si-romania-mare-1918-1940-2/ [28.05.2020]

17. Anatol Petrencu, Rostul și rolul delegației basarabenilor la Confe-
rința de Pace de la Paris, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3258 
[pe blog 2 mai 2020]

18. Anatol Petrencu, A mai căzut un mit cu eroi sovietici, mitul de la 
Răscăieți [Prefață la volumul Gheorghe Mârzencu, Minciuna mai mare de-
cât războiul sau cum eroul Lomakin a murit de trei ori. Monografie publicisti-
că de istorie și etică socială, Chișinău, Editura Pontos, 2020, 272 p.], p. 3-10, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3268 [pe blog: 3 mai 2020]

Retipărit în ART-EMIS, 2020, 6 mai. Vezi: https://www.art-emis.ro/
cronica-de-carte/gheorghe-marzencu-minciuna-mai-mare-decat-razbo-
iul-sau-cum-eroul-lomakin-a-murit-de-trei-ori-monografie-publicisti-
ca-de-istorie-si-etica-sociala [accesat 6. 05. 2020]

19. Anatol Petrencu, A murit Vlad Pohilă [Necrolog], 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3273 [pe blog 17 mai 2020]

20. Anatol Petrencu, Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…”, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3278 [pe blog 23 05] 

21. Anatol Petrencu, Enciclopedia curiozităților selectate de istoricul 
dr. Ion Xenofontov, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3287 [pe 
blog 8 iunie 2020] 

22. Anatol Petrencu, Conducătorul țării, Igor Dodon. Cronica faptelor 
și vorbelor. Iulie 2020. „Oaia cu leșie”, în http://anatolpetrencu.promemoria.
md/?p=3293 [pe blog 3.07. 2020]

23. Anatol Petrencu, Alesandru Duţu, Armata Română de la Prut la 
Stalingrad și înapoi la Prut (1941-1944). Monografie, în http://anatolpetren-
cu.promemoria.md/?p=3305 [pe blog 8.07.2020]

24. Anatol Petrencu, Eroii ungheneni nu mor niciodată, în http://ana-
tolpetrencu.promemoria.md/?p=3309 (pe blog 23 iulie)
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Retipărit în ART-EMIS, Anul X, Nr. 61 (1.045) / 29 iulie 2020
https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/corneliu-prepelita-ero-

ii-ungheneni-nu-mor-niciodata

25. Anatol Petrencu, Unire-n cuget și simțiri… O carte nouă, importan-
tă, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3311 (pe blog 23.07. 2020)

26. Anatol Petrencu, Igor Dodon – răul absolut pentru R. Moldova, în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3314 (pe blog 17.08)

27. Anatol Petrencu, Igor Dodon – răul absolut pentru R. Moldova (2) 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3319 (pe blog 21.08) 

28. Anatol Petrencu, Igor Dodon (ID) e din altă lume. De aceea trebu-
ie să plece (3) în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3324 (pe blog 
24.08; 

29. Anatol Petrencu, Puterea de stat fără minte (recenzie), în http://
anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3329 (pe blog 3.09.2020)

Retipărită în ART-EMIS.

30. Anatol Petrencu, Gheorghe PALADE, ar fi împlinit 70 de ani…, în 
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3333 (pe blog, 6. 09)

31. Anatol Petrencu, Igor Dodon trebuie să plece de la președinția re-
publicii, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3339 (pe blog 10. 09. 
2020)

32. Anatol Petrencu, Prin „măruntaiele” Gulag-ului. Note de lectură, 
în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3345 (pe blog 8 noiembrie 
2020).

33. Anatol Petrencu, Ales președinte, în următorii 4 ani, Igor Dodon 
(ID) va transforma Republica Moldova (RM) în днестровско-прутская 
губерния, în 

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3349

34. Anatol Petrencu, Un important studiu comparativ: Republica Mol-
dova (RM) – separatiștii tiraspoleni și Azerbaidjan-Armenia (Karabahul de 
Munte) în:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3358, pe blog 2 decem-
brie 2020

35. Anatol Petrencu, Inima profesorului Constantin Drachenberg a în-
cetat să bată, în 
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http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3360, pe blog 5 decembrie 
2020

36. Anatol Petrencu, Cronicile publicistului Nicolae Roibu, inclusiv din 
timpul pandemiei, în: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3366 Pe 
blog 21 decembrie 2020. 

5. Luare de cuvânt la lansări sau
 prezentări de cărți

2014
1. 25 februarie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Sala de 

conferințe; lansarea monografiei semnate de Viorica Cemârtan-Olaru, De-
portările din Basarabia. 1940-1941, 1944-1956, Chișinău, Editura Pontos, 
2013, 548 p.

2. 2. 28 februarie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Sala de 
conferințe; lansarea monografiei dlui Mihai Neceainicul (pseudonimul Ba-
bele), Brigada cu destinație specială, Chișinău, 2013, 220 p.

3. 5 martie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Sala Se-
natului, lansarea monografiei dnei Valentina Ursu Politica culturală în RSS 
Moldovenească. 1944-1956, Chișinău, Editura Pontos, 2013.

4. 28 iunie, USM, bloc principal, sala 511, lansarea volumului de do-
cumente La originile sovietizării Basarabiei. Identificarea „dușmanului de 
clasă”, confiscări de proprietăți și mobilizări la muncă, 1940-1941, Chișinău, 
Editura Cartier, 2014, 456 p. 

5. 4 iulie, BNRM, lansarea volumului Românii în Gulag. Memorii, 
mărturii, documente. Vol. I, Chișinău, 2014.

Despre eveniment: Literatura și Arta, 3 iulie 2014; Ziarul de Gardă, 
2014, 3 iulie; Agenția de știri Mold-pres (Nicolae Roibu).

6. 1 septembrie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Salonul 
International de carte, 2014.

Prezentarea cărților Teroarea stalinistă… și Românii în Gulag.

7. 26 septembrie, Pitești, Muzeul Județean Argeș, Al XIV-lea Simpo-
zion International Experimentul Pitești – reeducarea prin tortură. Discurs 



Partea III. PROMOVAREA REALIZĂRILOR ȘTIINȚIFICE 
ÎN MASS-MEDIA. DOCUMENTĂRI. APRECIERI

165

la lansarea monografiei dlui Alexei Memei, Teroarea comunistă în RASSM 
(1924-1940) și RSSM (1944-1947). Mărturii documentare, ediția a II-a, Chi-
șinău, Editura Serebia, 2014, 832 p.

8. 29 octombrie, Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Biblioteca 
Universității.

Lansarea monografiei lui Boris Vasiliev, Stalin mi-a furat copilăria, 
ediția a III-a.

9. 6 noiembrie, Academia de Științe a Moldovei, Sala mică, et. II. 
Lansarea monografiei dlui Ioan C. Popa, Destine frânte. Pagini despre 

românii din Est (1917-1954), București, 2014, 403 p.

2015
1. 5 martie, Muzeul de Istorie a Chișinăului.
Luare de cuvânt la lansarea volumului Identitățile Chișinăului. Ediția a 

doua, Chișinău, Editura ARC, 2015, 307 p. [responsabil dl Sergiu Musteaţă]66.

2. 5 iunie, Muzeul de Arte, Chișinău.
Luare de cuvânt la lansarea cărții lui Iurie Colesnic, Basarabia necu-

noscută, vol. 10, Chișinău, Editura Epigraf, 2015, 343 p.

3. 16 iunie, Chișinău, Muzeul Național de Istorie.
Am vorbit în cadrul lansării cărții lui Ioan-Aurel Pop, Istoria, adevă-

rul și miturile, București, Editura Enciclopedică, 2014, 402 p.

4. 1 septembrie, Chișinău, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 
Salonul International de Carte 2015.

Am vorbit la lansarea cărților:
Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente, vol. II, Chișinău, S. 

n., 2015, 362 p.
Gheorghe Buruiană, Istoria neamului meu, Chișinău, „Grafic-Design”, 

2015.
O istorie a Basarabiei, Chișinău, Editura Serebia, 2015, 424 p.

5. 2 septembrie, BNRM, sala „Alexei Rău”.
Discurs la lansarea cărții Valeriei Florea-Dascăl Caznele, Chișinău, 

Editura Pontos, 2015, 169 p.

66 Vezi: https://www.privesc.eu/Arhiva/60687/Lansarea-celei-de-a-doua-editii-a-culegerii-
de-studii--Identitatile-Chisinaului
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6. 23 septembrie, Chișinău, Biblioteca de Arte.
Discurs la lansarea cărții lui Nicolae Roibu, Insectarul vesel. (Întâm-

plări cu personalități din Republica Moldova), Chișinău, 2015, 287 p.

7. 25 septembrie, Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Sesi-
unea de toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România.

Secțiunea „Cultură și Civilizație”. Prezentarea volumelor:
Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente, vol. II, Chișinău, S. 

n., 2015, 362 p.
O istorie a Basarabiei, Chișinău, Editura Serebia, 2015, 424 p.

8. 23 octombrie, Chișinău, Liceul „Spiru Haret”.
Am vorbit despre cartea lui Gică Manole Apocalipsa după Stalin, Iași, 

2015.

9. 25 noiembrie, Teatrul Național „M. Eminescu”, evenimentul festiv 
200 ani de la crearea serviciului medical din Chișinău.

Prezentarea volumului Anton Moraru, Mihai Moldovanu, Istoria ser-
viciului medical din Chișinău, Chișinău, S.n., 2015, 188 p.

10. 14 decembrie, Muzeul Național de Istorie. Lansarea volumului 
Polonezii în Moldova. Istorie și contemporaneitate. Culegere de studii și docu-
mente, Chișinău, Editura Cartdidact, 2015, 367 p.

Am vorbit despre carte.

2016
1. 22 ianuarie, Biblioteca municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 

Chișinău. Lansarea volumului Raptul Basarabiei, nordului Bucovinei și Ți-
nutului Herța din 28 iunie 1940 (Materialele Conferinței științifice internați-
onale „75 de ani de la anexarea de către URSS a Basarabiei, nordului Buco-
vinei, Ținutului Herța – 28 iunie 1940”, Chișinău, 12-13 iunie 2015) [lucrare 
îngrijită de Mihai Tașcă, Ilie Popa și Anatol Petrencu], Chișinău, Editura 
Cartea Juridică, Editura Serebia, 2015. Am vorbit despre carte.

2. 12 februarie, USM; Facultatea de Istorie și Filozofie, sala 511. Pre-
zentarea volumului O istorie a Basarabiei. Moderator.

3. 22 martie, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, Ședința Clubului 
Istoricilor din Republica Moldova. Tema: De la trecutul istoric la perspectiva 
istorică. Lansarea cărții Fântâna fără ciutură, autor Dina Ciocanu.
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4. 31 martie, Chișinău, Casa de Cultură a Armatei Naționale. Lan-
sarea volumului Vasile Buruiană, Ion Negrei, Pe urmele eroilor. Cimitire 
militare și monumente din Basarabia, Adjud, Editura Armonii culturale, 
2015, 400 p.67

5. 19 aprilie, Biblioteca „B.P. Hașdeu”, Clubul Istoricilor. Lansarea căr-
ții dnei Anastasia Balmuș, Îndemn spre neuitare, vol. I, Chișinău, 2016.

6. 8 octombrie, Chișinău, USM, Conferința științifică internațională 
Istoria științei universitare: de la abilități propagandistice la paradigma noilor 
sisteme de valori europene. Lansarea monografiei colective Istoria Universi-
tății de Stat din Moldova, Chișinău, CEP USM, 2016. Luare de cuvânt.

7. 22 decembrie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
Lansarea volumelor „Arhiva Memoriei”, vol. 1-3, Chișinău, Balacron, 

201668.

2017
1. 25 ianuarie, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie. Lansarea vo-

lumului Orașul Iași. „Capitala rezistenței până la capăt” (1916-1917), Iași, 
Editura Junimea, 2016, 339 p. Moderator, dl Ion Gumenâi.

2. 27 ianuarie, satul Ulmu, raionul Ialoveni, gimnaziul „Mihai Emi-
nescu”. Lansarea volumului „Cristale de memorie”, autoare – Varvara-Valen-
tina Corcodel. Am vorbit despre importanța volumului lansat.

3. 10 februarie, Universitatea de Stat Pedagogică „Ion Creangă”, Facul-
tatea de Istorie, am vorbit la lansarea volumului „Cercetarea și valorificarea 
patrimoniului național și universal în învățământul preuniversitar. Culegere 
de studii”, Chișinău, 2017, 175 p.

4. 30 martie, Chișinău, Liceul „Mihail Sadoveanu”, am vorbit la lan-
sarea volumelor Rocada destinelor și Cristale de memorie, autoare – Varva-
ra-Valentina Corcodel.

5. 30 octombrie, Biblioteca Municipală „B. P. Hașdeu”, am vorbit la 
lansarea volumului lui Alexandru Moraru, În labirintul documentelor secre-
te, Chișinău, Tipocart Print, 2017, 356 p.

67 Vezi: Nina Josu, Sacrificiul în numele Unirii, în Literatura și Arta, 2016, 7 aprilie.
68 http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-23-decembrie-2016/ (accesat la 1 ianuarie 2017)
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6. 1 decembrie, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie. Am prezenta-
rea cartea dnei dr. Cristina Preutu, Propaganda politică în România socialis-
tă. 1965-1974, Iași, Editura Universității „A. I. Cuza”, 2017.

7. 1 decembrie, Muzeul de Istorie Naturală. Am vorbit la lansarea căr-
ții Viorica Olaru-Cemârtan, Deportările din Basarabia. 1940-1941, 1944-
1956, Chișinău, S. n., 2017, 540 p.

2018
1. 15 martie, Chișinău, Biblioteca Municipală „B. P. Hașdeu”, ședința 

CIRM. Lansarea broșurii Ecoul Unirii. 100 de ani, Chișinău, S.n., 2018, 60 
pag. (Editori – Alexandru Moraru și Alexandru Ganenco).

2. 20 martie, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie. Lansarea albu-
mului Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918, Chișinău, Editura „Știința”, 
2018.

3. 4 mai, USM, Sala Senatului. Lansarea cărții In memoriam Gheorghe 
Palade (1950-2016), Chișinău, 2018.

Moderator. Vezi ziarul Universitatea de Stat69.

4. 7 iunie, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.
Conferința științifică internațională Perspectivele și problemele inte-

grării în spațiul european al cercetării și educației. Lansarea cărții In memo-
riam Gheorghe Palade (1950-2016), Chișinău, 2018.

Moderator.

5. 2 septembrie, Târgul International de carte din Chișinău. Discurs 
lansarea cărții dlui Valeriu Dulgheru Istoria Republicii Moldova.

6. 11 septembrie, Chișinău, Biblioteca „B. P. Hașdeu”. Discurs la lan-
sarea cărții lui Teodor Popovici Viața de câine a unui copil, Chișinău, S. n., 
2018, 271 p.70

7. 16 octombrie, Chișinău, Biblioteca „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. 
Discurs la lansarea cărții lui Iulian Rusanovschi Războiul Monumentelor. 

69 Valentin Arapu. Devotat idealului național (Întru dăinuirea memoriei profesorului 
Gheorghe Palade). În: Universitatea de Stat, 2018, 29 mai, p. 4.

70 Despre eveniment: Romeo Șcerbina. La „botezul” unei memorii. În: Literatura și Arta, 
2018, 20 septembrie; Mariana Jioară. Datoria de a ne aminti. În: Literatura și Arta, 2018, 
20 septembrie Ibidem.
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Soarta monumentelor din Basarabia, Bucovina de Nord, Transnistria din pe-
rioada 1918-1944, Chișinău, Editura Cu Drag, 2018, 640 p. 

2019
1. 15 ianuarie, Chișinău, în Sala „Regina Maria” a Institutului Națio-

nal de Justiție, lansarea volumelor Mihai Eminescu: realități și erori și Zece 
nume marcante ale neamului, autor – prof. univ., dr. hab. Gheorghe Baciu.

Am vorbit despre cărți.

2. 25 ianuarie, Chișinău, Muzeul Național de Etnografie și Istorie 
Naturală, lansarea volumelor Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea, 
Porni Luceafărul… Album cartofil, Chișinău, Editura Cartdidact, 2018, 236 
p. și Aureliu Ciobanu, Constantin Ciobanu, Istoricul cartofiliei basarabene. 
Catalog cartofil ilustrat. Volumul I. Perioada 1896-1917, Chișinău, Editura 
Cartdidact, 2018, 364 p. Am vorbit despre cărți.

3. 8 februarie, Chișinău, Biblioteca „Hristo Botev”, lansarea cărții 
«Есть только миг…» Владимир Иванов (1954-2016). Книга памяти [„E 
doar o clipă…” Vladimir Ivanov (1954-2016). Cartea memoriei], Chișinău, 
S.n., 2018, 140 p. Am prezentat cartea.

4. 21 februarie, Chișinău, Sala cu cămin a Casei scriitorilor. Masă ro-
tundă cu tema: Mitropolitul Gurie Grosu în conștiința posterității, cu prilejul 
lansării volumului Gurie Grosu, Procesul și apărarea mea. Denunțarea com-
plotului apocaliptic, Chișinău, Editura Epigraf, 2018.

5. 25 martie, Chișinău, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie. Lansa-
rea volumului Represiuni și deportări ale găgăuzilor, 1940-1941, 1944-1952, 
(mărturii ale supraviețuitorilor), vol. III, autor – Constantin Kurdoglo. Des-
pre carte.

6. 5 aprilie, s. Șeptelici, r. Soroca, Gimnaziul „V. Burduja”. Lansarea vo-
lumului Soarta familiei Curoș. Povestire de Pavel Curoș, deportat în Siberia 
în 1949.

Despre eveniment vezi: Vadim Șterbate, Pavel Curoș și-a lansat car-
tea „Soarta familiei Curoș” în satul natal, Şeptelici, în Observatorul de Nord, 
2019, 12 aprilie.

7. 18 aprilie, Chișinău, Librăria din Centru. Lansarea volumului Isto-
ria Gărzii de Fier. Un fascism românesc, Sandu Traian. Chișinău, 2019. Am 
vorbit despre carte.
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8. 16 mai, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Sala „Alexei 
Rău”.

Discurs despre volumele Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, 
Bucovinei și Transilvaniei, coordonatori Marius Diaconescu și Andrei Sora.

9. 20 mai, Academia de Științe a Moldovei, Sala Mică. Discurs despre 
volumul lui Ion Anghel Tratatele de la Trianon și Paris din 1920: documente 
prin care s-a consfințit înfăptuirea României Mari”, București, Editura Aca-
demiei Oamenilor de Știință din România, 2018.

10.27 mai, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie. Lansarea volumului 
Documentele reeducării, Bacău, Editura Vicovia, 2018, vol. 2, 552 p. [editor 
Mircea Stănescu].

11. 6 iulie, Mănăstirea Dervent. Prezentarea volumelor Arhivele Me-
moriei, apărute în 2019.

12. 13 august, Uniunea Scriitorilor din Moldova, discurs la lansarea 
de carte a dlui Alexandru Horaţiu Frușcu, Comunismul între iluzie și delir, 
Chișinău, 2019.

13. 31 august, Salonul International de carte Bookfest (Moldexpo). 
Prezentarea cărții Petre Cazacu, Moldova dintre Prut și Nistru. 1918-1928. 
Zece ani de la Unire, Chișinău, Editura „Știința”, 2019.

14. 1 septembrie, Salonul International de carte Bookfest (Moldex-
po). Prezentarea seriei de volume Arhivele Memoriei, Exercițiul Memoriei. 
Moderator.

15. 11 septembrie, Biblioteca municipală „B. P. Hașdeu”.
Am vorbit despre cartea dlui dr. Alexandru Gamanjii, Documente pri-

vind unitatea poporului român. („de la Nistru până la Tisa…”), Chișinău, S. 
n., 2019, 393 p.

16. 13 septembrie, Drochia, Biblioteca raională „Iulian Filip”.
Lansarea cărții lui Alexandru Bobeică Fascismul și comunismul: două 

ideologii, aceeași teroare, Deva, Editura Călăuza, 2019, 109 p.

17. 19 septembrie, Chișinău, Biblioteca Municipală „B. P. Hașdeu”. 
Lansarea volumului Silviei Șaranuţă, Cultura materială și spirituală a 

românilor din Basarabia sec. XIX-XX. Schițe și studii etnografice, Chișinău, 
S.n., 2019, 354 p. 
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2020
1. 13 decembrie, lansarea volumului Viorica Olaru-Cemîrtan, Teroa-

rea stalinistă în RSSM, 1940-1941, 1944-1956: deportările, exilările în Gulag, 
foametea, Chișinău, Editura Lexon Prim, 2020, 560 p.

2. 17 decembrie, lansarea on line a volumului Fațete ale comunismului în 
România și în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și economie, ed.: Cris-
tina Preutu, Anatol Petrencu, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2020.

6. Alte activități de popularizare a istoriei

2014
1. 12 februarie, USM, Interviu oferit drei Ana Trudov de la Liceul 

„George Meniuc”, Chișinău, despre Semnificația anului 1989, înregistrat vi-
deo de o colegă de-a ei. Pentru o conferință din liceul respectiv.

2. 17 mai, Ungheni, prelegeri în fața profesorilor de istorie, veniți la 
perfecționare (Liceul „Mihai Eminescu”, responsabilă: Elena Bobu (Tofan).

Am asistat la „Gala Olimpicilor” (festivitate, prilejuită de omagierea 
elevilor ce au luat locuri premiante la olimpiadele republicane); am oferit 
două diplome pentru cei mai buni elevi, absolvenți ai anului 2014, viitori 
studenți la USM, istorie. 

3. 16 iunie, Soroca, Biblioteca „Basarabia”. Lansarea cărților Teroa-
rea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, memorii, Chișinău, S.n., 2013, 
359 p. și Un scurt popas necesar drumului, Chișinău, S.n., 2014, 327 p.

Organizator – Ana Bejan. A fost și dl Ion Negrei cu cărțile dlui despre 
I. Pelivan și P. Halippa.

4. 9 iulie, Biblioteca „B.P. Hajdeu”, Chișinău. Dezbatere publică Paul 
Goma – exemplu viu. Moderator – Vlad Pohilă.

Am vorbit despre Problemele de istorie a Basarabiei în creația scriito-
rului Paul Goma.

5. 12 noiembrie, Fălești, Liceul „Mihai Eminescu”. Ședința metodică a 
profesorilor de istorie din raionul Fălești. Tema discursului: Probleme con-
troversate ale istoriei contemporane.
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2015
1. februarie, împreună cu colegii Gh. Palade, Ion Eremia, Gh. Negru 

am fost la Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu” din Ciorescu; am avut un dia-
log cu profesorii și elevii din liceu.

2. februarie, Olimpiada raională la istorie, r-nul Ungheni, președinte-
le Comitetului de organizare a Olimpiadei. 

3. februarie, Consultație oferită dlui Daniel Jakubek, doctorand la 
Universitatea Ostrava, Cehia.

4. februarie, Muzeul Memoria Neamului, prelegere în fața profeso-
rilor de istorie, veniți la perfecționare, responsabilă, conf. univ. dr. Rodica 
Solovei.

5. 21 iunie, s. Cărpineni, raionul Hâncești. Petrecerea pe ultimul drum 
a lui Eugen Holban. Am vorbit la mitingul de doliu.

6. 2 iulie, conferință de presă privind Marea Adunare Națională din 
5 iulie 2015.

7. 4 iulie, Interviu oferit dlui Boris Manţifer (Israel) despre Politica 
Statului Român față de evrei în anii 1941-1942.

8. 6 iulie, Biblioteca Națională a R. Moldova, cenaclul „Ideal”, mode-
rator – Vasile Căpățână.

Lansarea filmului Gheorghe Învingătorul și ziua de naștere a lui Ion 
Bujor.

Am vorbit despre Filmul documentar al lui Ion Bujor și reîntregirea 
Neamului Românesc.

9. 6 august, conferință de presă despre Expediția la Soloveţk, la Info 
Prim Neo, împreună cu Ion Negrei și Andrei Dumbrăveanu71.

10. 29 septembrie, Chișinău, Centrul de Istorie și Cultură Militară.
Discurs la deschiderea expoziției Masacrarea elitei intelectuale polo-

neze, 1940, organizate de Ambasada Poloniei la Chișinău.
Interviuri la Postul TVM, Radio Moldova etc.

11. 9 octombrie 2015, Chișinău, Biblioteca de Arte. Întâlnire cu elevii 
Liceului „Cervantes”. 

Tema: Chișinăul în anii Primului Război Mondial. Cu Ion Negrei.

71 http://www.ustream.tv/recorded/70182052
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12. 23 octombrie 2015, Chișinău, USM, Facultatea de Istorie și Filozo-
fie, sala 535. Prelegere publică, organizată de INIS „ProMemoria”.

A vorbit dna Anna Piekarska de la Institutul Memoriei naționale, Po-
lonia. Tema: Crima de la Katyn.

13. 28 noiembrie 2015, Orhei, Liceul teoretic „Ion Luca Caragiale”
Cursuri de perfecționare cu profesorii din oraș.

14. 28 noiembrie 2015, Orhei, Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, 
cursuri de perfecționare cu profesorii de istorie. Tema: Începuturile Gulagu-
lui, Belomor-Canal.

15. 1 decembrie 2015, Chișinău, Sediul biroului parlamentar al dlui 
Eugen Tomac. Am vorbit despre Semnificația zilei de 1 decembrie 1918.

16. 8 decembrie 2015, Chișinău, Cimitirul Central, str. Armenească. 
Discurs la Dezvelirea monumentului în memoria basarabenilor – victime ale 
războiului ruso-japonez din 1904-1905.

2016 
1. 4 ianuarie, Ungheni, Liceul „Mihai Eminescu”, 18 profesori de is-

torie, veniți la perfecționare. Tema prelegerii: Probleme actuale ale Istoriei 
universale contemporane.

2. 16 ianuarie, Glodeni, Liceul rus „Lev Tolstoi”, profesori de istorie, 
veniți la perfecționare. Tema prelegerii: Probleme actuale ale istoriei contem-
porane universale.

3. 24 ianuarie, Chișinău, Teatrul „Odeon”. Adunare festivă cu ocazia 
zilei unirii Principatelor Române (24 ianuarie 1859). Discurs despre Însem-
nătatea Unirii; actualitatea problemei72.

4. 8 februarie, Casa Uniunii Scriitorilor din Moldova. Întrunirea uni-
oniștilor, moderată de Nicolae Dabija. Discurs despre Actualitatea Reîntre-
girii Neamului Românesc73.

5. 9 februarie, Chișinău, Biblioteca „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, cea 
de-a IV-a ședință a Clubului Istoricilor din Republica Moldova. Întâlnire cu 
dl Nicolae Dabija; în discuție – romanul Tema pentru acasă.

72 Nina Josu, O amplă manifestare, dedicată Unirii Principatelor, în Literatura și Arta, 2016, 
28 ianuarie.

73 Vezi Literatura și Arta, 2016, 11 februarie, p. 2.
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6. 23 martie, Chișinău, Colegiul profesional nr. 2 (responsabil – Andrei 
Păvăloi). Discurs despre Unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918.

7. 5 aprilie, interviu oferit drei Maia Haritonov, Liceul teoretic „Geor-
ge Meniuc”, Chișinău, despre Asigurarea securității Republicii Moldova și 
securității regionale.

8. 21 aprilie, Muzeul de Istorie a Moldovei. Masa rotundă Polonezii la 
Soroca. Interviu pentru TVM despre Polonezii în Moldova74.

9. 18 iunie, Muzeul Național de Istorie. Ziua Istoricului. Adunare so-
lemnă. Discurs, moderator. 

10. 28 iunie, Muzeul Național de Istorie, hol, et. II, vernisajul expozi-
ției de fotografii Basarabenii în Gulag. Moderator.

11. 7 iulie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Cenaclul „Ide-
al”, moderator Vasile Căpăţână. Am vorbit despre Rezultatele expediției la 
Soloveţk.

12. 31 octombrie, Liceul din satul Cotiujenii Mari, r. Șoldănești. Dis-
curs în fața elevilor claselor a IX-a – a XII-a despre Sistemul represiv sovietic. 
Organizator – Ion Lazăr, profesor de istorie.

13. 17 noiembrie, USM, blocul principal, interviu oferit elevilor clasei 
a XI-a a Liceului „Nicolae Iorga”, Daniele Vizitiu, Bogdan Bătrânu și Vlad 
Lupan (profesoare de istorie –Silvia Scutari). Despre Profesia istoricului.

14. 26 noiembrie, Drochia, Liceul rus, profesori de istorie, la perfecți-
onare. Tema prelegerii: Probleme actuale ale istoriei contemporane universale.

15. 29 noiembrie, Chișinău, Liceul „Nicolae Iorga”. Prezentarea istori-
cilor din Chișinău de către elevii Liceului, inclusiv – ss.

16. 9 decembrie, Comrat, într-un gimnaziu rus, cu dna Elena Muraru 
ș.a. Cursuri de perfecționare cu profesorii de istorie.

Tema: Începuturile Gulagului, Belomor-Canal, destrămarea URSS etc. 

17. 13 decembrie, Chișinău, USM, blocul IV, parter, Vernisarea expo-
ziției de fotografii Legea marțială în Polonia [cu prilejul împlinirii a 35 de 
ani de la introducerea stării excepționale în Polonia, 13 decembrie 1981].

Am vorbit despre eveniment; Interviu la TVM și Radio Moldova 

74 http://www.trm.md/ro/social/viata-polonezilor-din-moldova-obiect-de-studiu-pentru-
cercetatori/
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2019
1. 16 ianuarie, Notă informativă despre Nicolae Titulescu, la cererea 

AȘM, respectiv – Primăriei, în legătură cu viitoarea dezvelire a monumen-
tului la Chișinău. 

2. 24 aprilie, Chișinău, Agenția de știri IPN. Conferință de presă: Des-
pre ridicarea unui bust al lui Gheorghe Oatu. Am vorbit despre Gheorghe 
Oatu.

3. 29 mai, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Discurs la inaugu-
rarea Expoziției Rusaliile Negre: deportarea în Bărăgan. Expoziție. 

4. 14 iunie, Ungheni. Prelegeri în fața profesorilor de istorie, veniți la 
perfecționare.

5. 18 iunie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Sala Albastră. 
Adunare festivă consacrată Zilei Istoricului din RM.

Cuvânt de salut.

6. 23-25 iunie. Aviz la Curriculum național, disciplina Istoria româ-
nilor și universală, (alături de Cristina Gherasim și Ion Valer Xenofontov).

7. 27 august 2019, Căușeni, Cinematograful „Grigore Grigoriu”. Adu-
nare solemnă consacrată împlinirii a 28 ani de la proclamarea Independen-
ței de Stat a Republicii Moldova.

Discurs: Republica Moldova: realizări și probleme.

8. 17 septembrie, USM, Facultatea de Istorie și Filozofie, Muzeul de 
Arheologie. Masa rotundă cu genericul 80 de ani de la izbucnirea celui de-al 
Doilea Război Mondial. Destine paralele – interpretări diferite.

Discurs cu tema: Intrarea URSS în cel de-al Doilea Război Mondial: 
istorie și actualitate.

9. 5 octombrie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția or-
ganizată de Academia [de Poliție] „Ștefan cel Mare” cu tema RSS Moldove-
nească. Propaganda pentru alegerile locale, 1947. Responsabil – colonelul de 
poliție dr. Simion Carp. Luare de cuvânt.

10. 24 octombrie, Chișinău, IPN. Conferință de presă. Protest împo-
triva deciziei lui Dodon de a lichida Muzeul Ocupației Sovietice.

Vezi: https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=oDOhD-
GyZDrI&fbclid=IwAR2S8or-thxWrHD9p_TMT4e2YVjNzfK-bqF0JF-
K0jYREeL0Ho64O6jxYCJI [24. 10. 2019]
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11. 9 noiembrie. Am oferit comentarii Postului de TV din Azerbaid-
jan „Telekanal CBC”, reporteri-producător Elmira Musazade, despre Divi-
zia 416, a participat la operația „Iași – Chișinău. 

12. 27 noiembrie, Colegiul de Construiți din Chișinău. Prelegere De-
portările din RSSM, organizator – Viorel Bolduma.

7. Documentări, călătorii de documentare

2014
1. Iunie, Borsec, vizitarea stațiunii de munte.

2. 23-27 iunie, Tabăra de istorie și civilizație: vizită de documentare la 
Mănăstirea Brâncoveanu (Sâmbăta de sus), Palatul Peleș, Mănăstirea Sinaia; 
București: Muzeul de istorie națională, Muzeul Satului, Patriarhia Română, 
Biblioteca Națională a României etc.

3. 19-24 iulie, Cluj-Napoca, Borsec (a doua vizită a stațiunii; biserici, 
Muzeul Apei etc.).

4. 25-30 iulie, Școala de vară de la Sighetu Marmației; vizitarea muze-
elor orașului, Mănăstirea Bârsana și altele, conform programului. 

5. 21-26 august, Vizite de documentare în Cluj Napoca, Orăștie, Ora-
dea, Băile Felix etc.

6. 3-5 septembrie, Făgăraș: studierea Cetății Făgărașului, bisericilor 
din oraș etc.

7. 5-6 septembrie, Târgu Neamț: vizitarea Cetății Neamț, a bisericilor 
din oraș etc.

8. 26-28 septembrie, vizitarea muzeelor și bisericilor din Pitești, Slati-
na, precum și a Mănăstirilor Brâncoveni și Clocociov (județul Olt).

9. 12-16 octombrie, Varșovia, Polonia: revederea muzeelor și Orașului 
Vechi și Nou; Muzeul Insurecției din Varșovia (1944); călătorie în Polonia.
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10. 11 noiembrie, Vizită de documentare în orașul Ceadâr-Lunga, R. 
Moldova, UTA Găgăuzia: centru orașului, monumente, biserici etc. (Despre 
obiectivele vizitate am scris la rubrica Pe urmele făuritorilor de nemurire și 
am plasat pe blogul personal).

11. 1-3 decembrie. Călătorie de documentare în Timișoara. 

2015
1. 24 aprilie, vizită de documentare în Odesa.

2. 26-29 aprilie, Moscova, documentare istorică.

3. 20 iulie – 2 august – Chișinău – Insulele Soloveţki – Chișinău: ex-
pediție științifică.

4. 10-11 septembrie – Făgăraș: documentare științifică (Cetatea, Mu-
zeul Rezistenței anticomuniste, director, dl Florentin Olteanu; biserici, mo-
numente).

5. 11-13 septembrie – Cluj-Napoca (Expoziția „Anatomia Omului”; 
orașul istoric).

6. 25 septembrie, vizită de documentare la Iași. 

7. 14-18 octombrie, Ekaterinburg. Vizitarea orașului și obiectelor de 
interes istoric, confesional și cultural.

8. 18-20 noiembrie, București-Bran: vizite de documentare.

2016
1. 19-26 iunie, vizită de documentare la Moscova.

2. 30 august – 12 septembrie, vizită de documentare în Mallorca, Spania.

3. August, octombrie, vizită de documentare la Cluj-Napoca.

4. 10-12 noiembrie, vizită de documentare la Craiova.

5. 24-28 decembrie, vizită de documentare la Cluj-Napoca.
Am vizitat centrul orașului, iar pe data de 28 decembrie 2016 am vi-

zitat Muzeul de Artă Cluj-Napoca Expoziție de stampe, inclusiv trei referi-
toare la Basarabia sec. al XIX-lea.
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2017
1. 25-26 februarie, Cluj-Napoca. Am vizitat Campusul universitar, 

centrul orașului, biserici.

2. 1-2 martie; 26-28 martie București. Am vizitat monumentele din 
centrul orașului, Parcul Cișmigiu, Universitatea București etc.

3. 3-8 mai, am vizitat orașele Cluj-Napoca, Deva, Hunedoara, Orăștie, 
complexul arheologic Sarmisegetuza Regia, intrat în Patrimoniul UNESCO.

4. 19 iulie – 1 august, Gabrovo, Bulgaria. Cursuri de perfecționare 
(limba bulgară, istoria bulgarilor, 40 de ore), călătorii de documentare în 
diverse orașe cu vizitarea obiectivelor istorice de interes european. 

5. 12-15 octombrie, documentări științifice în Cluj-Napoca și Sighetu 
Marmației.

6. 1-2 noiembrie 2017 – documentare științifică în Cluj-Napoca.

2018
În 2018 am realizat un șir de călătorii de documentare în România, 

Belgia, Rusia, Ucraina, Lituania, Bulgaria, dar și în Republica Moldova. No-
tele de călătoria le-am înserat la rubrica „Istorie, memorie, patrimoniu”, o 
parte din ele fiind publicate pe acest blog.

2019
1. 29-31 martie. Am vizitat obiective istorice în județul Vrancea.

2. 7 aprilie. Am vizitat „Conacul Manuc Bei” din Hâncești.

3. 26-29 aprilie. Cluj-Napoca. Vizită de documentare.

4. 11-12 mai. Vizită de documentare la Oradea și Beiuș.

5. 17-18 mai. Vizită de documentare la Odesa. Muzeul contrabandei ș. a.

6. 26 iunie – 3 iulie. Vizită de documentare în județul Constantă: ora-
șul Eforie Sud: la cele vizitate în 2018 am fost la Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, Geamia și alte obiective de interes istoric și științific.

7. 5-7 iulie. Vizită de documentare în județul Constanța: Mănăstirea 
Dervent, Adamclisi, Tropaeum Traine, Poarta Albă (în memoria celor ce 



Partea III. PROMOVAREA REALIZĂRILOR ȘTIINȚIFICE 
ÎN MASS-MEDIA. DOCUMENTĂRI. APRECIERI

179

au murit la săparea Canalului Dunăre – Marea Neagră, 1950-1953), la Ca-
nal, Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, Peștera de lângă Mănăstire și inscripția 
păstrată, în cealaltă vale, porțile Dobrogei, Complexul arheologic Histria 
(Muzeu și urmele orașului), localitatea Istria și Biserica în pământ, Niculi-
țel, Monument paleocreștin. 

Brăila, Muzeul de Istorie; Fălciu, Monumentul eroilor căzuți la Țiganca. 

8. 23-30 iulie. Vizită de documentare în Cluj-Napoca. Am vizitat Mu-
zeul de Etnografie, Muzeul de Arte, Grădina Botanică, Catedrale catolice 
etc., alte obiective de interes public.

9. 25 septembrie – 1 octombrie. Vizită de documentare în Ekate-
rinburg.

2020
1. 1-4 februarie, Cluj-Napoca. Cu prilejul Conferinței internaționale 

am vizitat mai multe obiective turistice și de interes istoric.

2. 21 august, vizite de documentare la Băcioi și Orheiul Vechi.

3. 22 august, Vizită de documentare la Mănăstirea Marta și Maria, 
Hagimus, r. Căușeni, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, or. Căușeni, 
Casa-muzeu „Alexei Mateevici” din Zaim și Casa-muzeu „Părintele Ioan 
Slotea” din Sălcuța.

8. Distincții, premii, diplome, 
alte mențiuni

2014
1. 27 martie, București, Palatul Cotroceni, Ordinul „Serviciul Credin-

cios” în grad de Comandor, oferit de Președintele României Traian Băsescu.

2. 10 martie, Ungheni, RM, Diplomă pentru participare cu comuni-
care în cadrul Conferinței științifice Promotori ai Unirii, oferită de Direcția 
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Raională Învățământ, tineret și Sport Ungheni Asociația Istoricilor „Nico-
lae Iorga” din r. Ungheni. 

3. 22 mai, Chișinău, USM, Medalia „Universitatea de Stat din Moldova”

4. Laureat al săptămânalului Literatura și Arta pentru anul 2014, com-
partimentul Publicistică, în Literatura și Arta, 2014, 25 decembrie.

2015
1. 18 ianuarie, Diplomă de participare (la Simpozionul științific Perso-

nalități marcante ale Chișinăului. In memoriam Ion T. Costin, deputat în Sfa-
tul Țării, primar de Chișinău. 75 de ani de la trecerea în nemurire, Chișinău, 
18 ianuarie 2015. Semnat: Dorin Chirtoacă, Primar general al municipiului 
Chișinău).

2. 18 iunie, Ziua Istoricului. Diplomă de gradul al II-lea, oferit de Gu-
vernul Republicii Moldova, semnată de dl Chiril Gaburici, prim ministru.

2016
1. 31 martie, Casa de Cultură a Armatei, cu prilejul lansării volumu-

lui Vasile Buruiană, Ion Negrei, Pe urmele eroilor. Cimitire militare și mo-
numente din Basarabia, Adjud, Editura Armonii culturale, 2015: Diplomă 
de Onoare, oferită de Asociația Națională „Cultul Eroilor”, „Regina Maria”, 
Filiala Județul Vrancea, președinte Vasile Buruiană; Carnet de Membru de 
Onoare al Asociației naționale „Cultul Eroilor”, „Regina Maria”, Filiala Ju-
dețul Vrancea.

2. 22 iunie, Diplomă de Excelență, ”pentru remarcabila activitate pro-
fesională prestată de-a lungul anilor în slujba istoriei și istoriografiei”, acor-
dată de Societatea Culturală ART-EMIS și Academia Olimpică Română, 
Filiala Vâlcea, 2016.

3. 13 octombrie, Diplomă de Onoare, oferită de Primăria Municipiu-
lui Chișinău, cu prilejul sărbătorii Hramului orașului Chișinău. (Dispoziția 
nr. 626-dc din 13 octombrie 2016).

4. 14 octombrie Diploma Universității de Stat din Moldova, „…pentru 
activitate prodigioasă didactico-știinţifică, contribuție substanțială la pre-
gătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul profesat, promovarea 
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științei la nivel național și internațional și în legătură cu cea de-a 70-a ani-
versare din ziua fondării USM”.

5. 29 decembrie, Laureat al Premiului săptămânalului Literatura și 
Arta la rubrica Publicistică75.

2017
1. 9 ianuarie, Diplomă de Onoare, decernată de Ministerul Culturii al 

Republicii Moldova.

2. 10 ianuarie, Academia de Științe din Moldova, Top 10 realizări ști-
ințifice de valoare din Republica Moldova în 2016.

La poziția a 10-a: „Au fost identificate și înregistrate biografii necu-
noscute până în prezent ale victimelor regimului totalitar comunist din 
RSSM, publicate într-un nou volum din seria „Arhivele Memoriei”. (vezi 
http://asm.md/?go-noutati_detalii...).

3. 19 mai, Omul săptămânii. Anatol Petrencu, istoric, în Timpul, 2017, 
19 mai. 

4. 7 iunie, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. 
Titlul Doctor Honoris Cauza76.

5. 8 septembrie, Maia, Ialomița, România. Brevet și Placheta Honoris 
Causa oferite de ART-EMIS Academy 2017 [Pentru activitatea sa pusă în 
slujba intereselor României], nr. 21 / 8 septembrie 2017.

2018
1. 17-19 mai, Iași, România, Medalia de aur a Expoziției europene de 

creativitate și inventică „Euroinvest-2018” 
(Redactor științific și co-autor la volumul O istorie a Basarabiei) 

2. 18 iunie, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Medalia „Nicolae 
Milescu Spătaru” […] „pentru rezultate excelente în cercetarea științifică a 
istoriei contemporane și în pregătirea cadrelor de înaltă calificare”. Semnat – 
academician Gheorghe Duca, Președintele Academiei de Științe a Moldovei.

75 Literatura şi Arta, 2016, 29 decembrie, p. 1.
76 Diana Popa, Istoricul Anatol Petrencu, onorat cu titlul Doctor Honoris Causa, la Cahul, 

în Timpul, 2017, 16 iunie.
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3. 17 septembrie, Craiova, Academia Internațională „Mihai Emi-
nescu”, Premiul pentru științe istorice77, Medalia ”Mihai Eminescu”, Diploma 
în limba franceză, Statueta respectivă.

4. 20 septembrie, Chișinău, Biroul Relații Interetnice, Medalia de Aur 
„Premier i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski” [”Premierul și omul de stat 
Ignacy Jan Paderewski”] pentru participarea la Masa Rotundă și la inau-
gurarea expoziției 100 de ani de la redobândirea independenței Poloniei cu 
comunicarea: Relațiile dintre Polonia și Moldova la etapa actuală.

2019
1. 22 martie, Diplomă […] ”în semn de recunoștință pentru mode-

rarea lecției publice cu genericul Elena Alistar – femeia care a votat Unirea 
Basarabiei cu România”, oferită de conducerea Bibliotecii „Ștefan cel Mare”, 
filială a Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu”, Chișinău, director, dna Lilia 
Gamarţa.

2. 29 martie, Simpozionului Educațional Național Cea dintâi unită, 
Basarabia!, Adjud, Vrancea. Diplomă de excelență, ”Se acordă [...] pentru 
activitatea remarcabilă, în slujba valorilor naționale...”

3. 29 martie, Simpozionul Internațional Cea dintâi unită, Basarabia!, 
Adjud, Vrancea. Plachetă ”Domnului [a. p,] pentru promovarea identității 
naționale în plan științific, didactic și politic în România dincolo de Prut. 
Adjud, Vrancea, 2019”.

4. 17 aprilie, Biblioteca Municipală „B. P. Hașdeu”. Medalia Spirituală 
Zamolxis și Hrisovul nr. 71 de Supremă Apreciere.

(Centrul ZAMOLXIS - vraciul suprem al traco-geto-dacilor, - de Cer-
cetări Științifice Practice în Medicina Populară și Binefaceri. Hrisov nr. 71 
de Supremă Apreciere. Medalia Spirituală ZAMOLXIS, zeul suprem și vra-
ciul suprem al traco-geto-dacilor, este decernată distinsului prof. univ., dr. 
hab. Anatol Petrencu, pentru înaltă fidelitate față de Adevărul științific și 
cauza dreaptă și sfântă a poporului român. Fondatorul Centrului Vasile D. 
Ciubuc, Chișinău, 1 decembrie 2018).

5. 22 mai. Testimoniu. ”Se acordă profesorului și istoricului Anatol 
Petrencu pentru remarcabila contribuție la valorificarea patrimoniului na-

77 Premiul lui Anatol Petrencu, în Literatura și Arta, 2018, 27 septembrie.
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țional, la cunoașterea istoriei veridice a trecutului nostru și cu ocazia ani-
versării a 65 de ani de la naștere. Elena Pintilei, director general al BNRM, 
Chișinău, 2019”.

6. BREVET. Medalia Dimitrie Cantemir ”se acordă dlui Anatol Petren-
cu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Facultatea de Istorie și 
Filozofie a Universității de Stat din Moldova, pentru realizări remarcabile 
în activitatea științifică și didactică, pregătirea cadrelor de înaltă califica-
re, promovarea adevărului istoric în țară și peste hotare și în legătură cu 
aniversarea a 65-a de la naștere. Academician Ion Tighineanu, președintele 
Academiei de Științe a Moldovei. Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 44 din 15 
aprilie 2019”.

7. 22 mai, Universitatea de Stat din Moldova. DIPLOMĂ ”se decer-
nează dlui Anatol Petrencu, doctor habilitat, profesor universitar pentru 
activitate prodigioasă didactico-știinţifică, contribuție considerabilă la pre-
gătirea cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul aniversării a 65 ani din ziua 
nașterii. Rector – Gheorghe Ciocanu”.

8. 22 mai, Universitatea de Stat din Moldova. Legitimația nr. 26. ”Pe-
trencu Anatol, profesor universitar este posesor al Medaliei „Universitatea 
de Stat din Moldova” cu prilejul aniversării a 65 ani din data nașterii. Rector 
– Gh. Ciocanu”.

9. 1 iunie, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de 
Istorie și Filozofie. Premiul Cartea anului în antropologia istorică, 2019.

10. Revista ART-EMIS. 2009-2019. DIPLOMĂ JUBILIARĂ. ”La ceas 
aniversar, se acordă domnului ANATOL PETRENCU, prof. univ., dr. hab., 
Chișinău pentru aportul jurnalistic la tezaurul valorilor naționale, pentru 
contribuția remarcabilă la unitatea de obiectivitate, adevăr istoric și cultură. 
Revista ART-EMIS, Ion Măldărescu, Maria Diana Popescu, 6 septembrie 
2019 [București]”.

11. 20 februarie. Pe pagina dumnealui de Facebook, distinsul istoric 
ieșean, conf. univ. dr. Cristian Sandache a publicat un articol despre sub-
semnat, din care citez: „ANATOL PETRENCU (n.1954) este un exemplu 
de istoric redutabil pe care Basarabia l-a dat, opera sa fiind apreciată pentru 
acuratețea analizelor și suportul documentar extrem de solid. Cu o putere 
de muncă apreciabilă, dornic în permanență de a se informa, istoricul este 
un om deschis, modest, cu o curiozitate metodologică vie, un spirit inter-
disciplinar, care nu face concesii superficialității. I-am citit o parte dintre 
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cărți, am avut onoarea de a-l cunoaște (cu mulți ani în urmă), când ca tânăr 
istoric am rămas plăcut surprins de erudiția, căldura și spiritul său luminos. 
Specialist în istoria contemporană a României și a secolului XX universal, 
Anatol Petrencu este și un om al cetății, conectat la chestiunile publice ale 
meleagurilor sale. Energie, echilibru, talent stilistic, dorința de a cerceta și 
de a prezenta evenimentele în lumina veridicității și a onestității analiti-
ce. Un intelectual de mare calibru”78. Vă mulțumesc foarte mult, Domnule 
Profesor Cristian Sandache!

2020
1. 27 ianuarie, Diplomă de gratitudine oferită de Liceul Teoretic Repu-

blican „Aristotel”, Chișinău + Medalia „Liceul Teoretic Republican „Aristo-
tel” (director dl Pavel Cerbușca).

2. 3 februarie am fost ales Membru de Onoare al Institutului „Gheor-
ghe Barițiu” de la Cluj79.

3. 20 februarie, Diplomă de Onoare [Asociația Obștească Mitropolitul 
Gurie Grosu]. Se decernează domnului [A.P.] pentru efortul constant de va-
lorificare a trecutului cultural al Basarabiei și merite deosebite în procesul de 
reconsiderare a valorilor naționale. 8 februarie 2019. Igor Grosu, președinte 
AO Mitropolitul Gurie Grosu.

4. 10 noiembrie, Premiul Academiei de Ştiințe a Moldovei în domeniul 
istorie și filosofie ”Alexandru Boldur” pentru realizări științifice valoroase 
obținute în anii 2018-2019 și ciclul de lucrări ”Memoria victimelor regimului 
totalitar”.

5. 15 decembrie, Diplomă pentru neuitare. Fundația Culturală Me-
moria și Memoria. Revista gândirii arestate. Se acordă domnului [A.P . ] în 
semn de adâncă prețuire pentru munca neobosită pusă în slujba adevărului 
despre perioada comunistă. Președinte Nicolae M. Constantinescu, Redac-
tor-șef Cosmin Budeancă.

78 Cristian Sandache, Un istoric remarcabil, în https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=766305427059010&id=100010386792935 (accesat 20.03. 2021)

79 Vezi: Doctorii habilitaţi..., în Ziarul Național, 2020, 3 februarie.
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Activitatea de instruire, cercetare și popularizare a istoriei în Republi-
ca Moldova se desfășoară în condiții foarte dificile, uneori, chiar contradic-
torii. Pe de o parte, indiscutabil, majoritatea populației manifestă un interes 
vădit în cea ce privește cunoașterea adevărului despre trecutul poporului 
nostru. Pe de altă parte, suficiente forțe se străduie din răsputeri să supri-
me sau să diminueze râvna persoanelor interesate de istoria adevărată. De 
foarte multe ori, conducătorii (factorii de decizie) din Republica Moldova 
independentă s-au opus vehement cercetării obiective și nepărtinitoare a 
trecutului acestui pământ. Se întâmplă aceasta pentru că rezultatele științi-
fice ale istoricilor basarabeni, deseori, sunt în contrasens cu starea politică 
actuală din Republica Moldova. 

Știința, în același rând, știința istorică, nu se poate dezvolta plenar 
fără susținerea din partea statului. Istoricul, deși plătit de stat, nu poate să 
devină rob al acestuia, el trebuie să fie liber în expunerea rezultatelor cerce-
tării, realizate în arhive, biblioteci, muzee etc. Ceva mai devreme am auzit 
de la un demnitar: „Noi vă plătim bani, da voi, cu textele voastre, contri-
buiți la o altă istorie!” În replică am adus exemplul Curții Constituționale: 
judecătorii Înaltei Curți primesc leafă de la bugetul de stat, însă nu am auzit 
niciodată ca Ministerul de Finanțe să solicite judecătorilor decizii favorabi-
le unor interese/partide politice sau de grup. Deci, statul susține financiar 
instituția, dar nu dictează deciziile, pe care le pronunță judecătorii. Același 
lucru este valabil și pentru sfera științei, inclusiv a celei istorice: statul fi-
nanțează cercetarea istorică, dar nu dictează concluziile, la care trebuie să 
ajungă cercetătorii din domeniul respectiv. Ideile exprimate de oamenii de 
știință, bazate pe studiul diverselor surse depozitate în arhive, documente 
publicate, memorii etc., pot să placă sau, din contra, pot să indispună sufla-
rea administrativă, și de fapt, deseori, se întâmplă că nu-i satisface așteptări-
le. Aceasta este realitatea, acesta este specificul cercetării științifice. Tocmai 
aceasta este marea deosebire între cercetarea științifică și, de ex., ridicarea 
unei case sau construcția unui drum. La necesitate, din varii motive, pe 
acestea din urmă le poți demola și distruge sau cere executorului să le refacă 
după placul comanditarului. În știință – lucrul acesta este imposibil.

Așadar, din practică, m-am convins că statul Republica Moldova nu 
are niciun interes să susțină cercetarea științifică a trecutului nostru. Exem-
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plu edificator în acest sens este poziția recent exprimată de ex-prim-minis-
tru socialist Ion Chicu. Iar știința istorică, ca și celelalte domenii de cerceta-
re, se dezvoltă nu doar în cazul în care există o solicitare din partea societă-
ții, pe lângă „comanda socială”, ea mai necesită întotdeauna susținerea din 
partea statului.

Din păcate, nu doar conducerea Republicii Moldova se împotrivește 
cunoașterii trecutului propriului popor. Concluzia noastră este valabilă și 
pentru alte spații geografice. Aflăm cu îngrijorare că și dincolo de Prut lu-
crurile nu stau mai bine. Recent distinsul profesor universitar Ioan Scurtu 
(care, de curând, a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani, prilej cu care îl 
felicit, urându-i: La mulți ani, stimate Domnule Profesor!) a constatat ur-
mătoarele: „Pe guvernanții români, învățământul – și mai ales cel privind 
istoria – îi deranjează. Dovadă este faptul că disciplina „Istoria Românilor” 
a fost scoasă din învățământul liceal, iar în noile programe se are în vedere 
eliminarea cu totul a acesteia, prin contopirea cu alte materii. Această deci-
zie are la bază un obiectiv foarte limpede: „civiștii” și guvernanții nu vor ca 
tinerii – și românii în general – să cunoască trecutul, pentru că ar putea face 
comparații cu situația actuală, punându-și întrebări...”80. 

Consider că politica de „uitare” a istoriei naționale, promovată de 
conducătorii României și ai Republicii Moldova, aduce un imens deserviciu 
poporului român și netezește calea interpretărilor părtinitoare, interesate, 
venite din alte părți ale lumii și, mai ales, din Rusia. În condițiile confruntă-
rii tot mai accentuate între Vest și Rusia, când războiul informațional capătă 
turații tot mai mari, iar temele de istorie formează o bază largă a propagan-
dei ostile Neamului Românesc, este de-a dreptul de neînțeles poziția adop-
tată de guvernanții noștri. 

Am scris mai sus că știința (inclusiv, cea istorică) se dezvoltă în con-
formitate cu logica și legile ei interne, specifice fiecărui domeniu și că ea 
trebuie să fie susținută de către stat (Parlament, Guvern, Ministerul de Fi-
nanțe). M-am convins că aprobarea unor programe de stat și proiectelor 
este benefică cercetării, dar, totodată, insuficientă pentru a satisface necesi-
tățile pe deplin. Proiectele, granturile sunt de scurtă durată și pot rezolva o 
problemă sau un aspect al ei. Dar, la acest capitol, de multe ori se întâmplă 
că factorul politic (abuzurile și bunul plac al demnitarilor, vezi cazul Ion 
Chicu) reduce la zero orice inițiativă de cercetare.

80 Ioan Scurtu, Academia Oamenilor de Ştiință din România, în https://www.art-emis.ro/
analize/academia-oamenilor-de-stiinta-din-romania (accesat 18 martie 2021). 
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În acest context, nu pot să nu amintesc de rolul excepțional pe care 
l-a avut Fundația Soros-Moldova în promovarea democrației în societatea 
post-totalitară, inclusiv în cea din Republica Moldova. În pofida unor apa-
rențe de democratizare a societății moldovenești, observăm că problemele 
fundamentale ale științei (iar cunoașterea adevărului despre trecut este una 
din ele) rămân în continuare sub strict control totalitar. Poate e cazul ca 
noi, societatea civilă, să susținem mai pronunțat activitatea Fundației So-
ros-Moldova și, la rândul nostru, să fim susținuți în realizarea unor progra-
me, proiecte, granturi de interes național.

Regret că în Republica Moldova niciunul din marii demnitari (mă 
gândesc, în primul rând, la foștii președinți de stat sau la marii întreprinză-
tori-capitaliști, de ex., Andrei Sangheli), nu au avut inspirația să constituie 
cel puțin o fundație/un fond care ar avea menirea să susțină cercetarea în 
Republica Moldova. Cu toate criticile aduse primului președinte al Federa-
ției Ruse, Boris Elțîn a constituit o solidă Fundație, care-i poartă numele, 
instituție care, în condițiile Rusiei de astăzi, promovează valorile democra-
ției, susține financiar cercetarea și publicarea studiilor, referitoare la istoria 
stalinismului și alte subiecte de interes național. Noi așa ceva nu avem: nici 
în Republica Moldova și nici dincolo de Prut.

Pe fundalul celor scrise mai sus consider necesar să amintesc exem-
plul Statelor Baltice și cel al Ucrainei în vederea destalinizării societăților 
lor. În Ucraina s-a desfășurat o clară politică de lichidare a simbolurilor 
comuniste și s-a aplicat un Plan de Stat de recuperare a memoriei colective, 
de deschidere a arhivelor NKVD - ului și de redactare a istoriei adevărate a 
poporului vecin, de demascare a crimelor bolșevice, inclusiv – a asasinării 
prin înfometare a circa 7 milioane de oameni (Holodomor), a deportărilor 
în masă, a colectivizării, mobilizării pe fronturile celui de-al Doilea Război 
Mondial etc. Din păcate, noi, basarabenii, nu am reușit să facem un astfel 
de lucru.

Și totuși. Istoria, prin caracterul ei cognitiv și instructiv, oferă mo-
dele demne de reținut. La subiectul pe care-l abordăm, invoc cazul mare-
lui savant englez Isaac Newton (1642-1727), creatorul fizicii clasice, care, 
desfășurându-și activitatea în anii Marii epidemii de ciumă, ce cuprinsese 
Anglia (1665-1667), și-a realizat marile descoperiri științifice bazându-se 
pe modestele surse financiare de care dispunea și uriașei dorințe de a studia 
legile naturii. „El nu-și permitea niciun fel de odihnă sau răgaz de o clipă... 
(El) considera ca fiind pierdută orice oră, care nu a fost consacrată științei. 
Cred: el era foarte amărât că este nevoit să cheltuie timpul pentru mâncare 
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și somn...”, - scria un discipol al marelui savant. Reputatul fizician englez 
este pentru noi, universitarii de astăzi, un model demn de urmat: cu surse 
modeste, dar cu eforturi susținute personale, vom aduce noi contribuții la 
știință. Cunosc foarte mulți colegi istorici, în Republica Moldova și Româ-
nia, care, pe proprie cheltuială, au reușit să elaboreze și să publice mono-
grafii, albume, culegeri de documente etc., care au devenit piloni de bază ai 
istoriografiei românești.

Sănătate și mult succes istoricilor, tuturor slujitorilor Muzei Clio!



ANEXE 189

ANEXE

Anexa nr. 1

Puterea de stat fără minte (recenzie)

Jores Alfiorov (1930-2019) a fost vicepreședinte al Academiei de 
Științe a Federației Ruse, laureat al Premiului Nobel în domeniul fizicii 
(2000), pentru „dezvoltarea heterostructurilor de semiconductori folosite 
în opto-electronică și electronica de mare viteză”. Mulți ani a fost deputat în 
Duma de Stat a Rusiei. A fost membru de onoare al Academiei de Științe a 
Moldovei (2000)81.

Cartea recenzată82 cuprinde diverse articole, discursuri, interviuri 
ale academicianului Jores Alfiorov și este împărțită în trei compartimen-
te. Faptul că savanții ruși au considerat necesar să adune în coperțile unei 
cărți diversele articole ale lui Jores Alfiorov și să le publice după moartea lui 
demonstrează că problemele ridicate de autor rămân actuale și în prezent. 
Citind cartea, constatăm că nu toate afirmaţiile autorului sunt absolut co-
recte și pot fi acceptate.

Prima parte a volumului a fost întitulată „Distrugerea URSS. Ce pute-
re [de stat] am obținut” (p.7-58). Jores Alfiorov a împărtășit idei de stânga, 
în Duma de Stat a Rusiei a fost membru al fracțiunii Partidului Comunist 
[PCFR], deși nu a fost membru de partid. Așa s-a întâmplat că propunerile 
lui privind susținerea de către stat a științei erau împărtășite de fracțiunea 
PCFR. 

J. Alfiorov a regretat destrămarea URSS. În opinia lui, dizolvarea URSS 
este și va fi pentru mult timp „cea mai mare tragedie a secolului al XX-lea, 
întâi de toate pentru popoarele fostei URSS” (p. 24), iar de pe urma acestei 
mari „tragedii” au beneficiat un grup mic de lucrători de partid-plutocraţi 
și elitele naționale care au condus noile state, create pe baza republicilor 
unionale (p. 24-25). Bineînțeles, autorul greșește: destrămarea imperiului 

81 Demir Dragnev, Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov, Republica Moldova – 25 
de ani. Repere istorice. Istoria științei, Chișinău, Tipografia Centrală, 2016, p. 136.

82 Жорес Алферов. Власть без мозгов. Отделение науки от государства [Jores 
Alfiorov. Puterea fără creier/fără minte. Separarea știinţei de stat], Moscova, Editura 
Rodina, 2019, 256 p.
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sovietic a avut la bază cauze obiective, una din ele a fost și rămâne dorin-
ța popoarelor de a ieși de sub dominația Rusiei, a rușilor, tendința de a-și 
păstra și dezvolta viața națională proprie, a avea propriile state, iar în cazul 
basarabenilor – dorința de a reîntregi Țara, România.

Autorul critică reformele ce au urmat în Rusia după proclamarea in-
dependenței de stat a acesteia, a exprimat cuvinte grave la adresa lui Egor 
Gaidar, Anatolii Ciubais ș.a. pentru eșecul reformelor (de la economia pla-
nificată, socialistă, de stat, la economia de piață, capitalistă). Academicianul 
J. Alfiorov consideră că din punct de vedere economic Rusia a fost aruncată 
cu câteva decenii în urmă (p.12).

Autorul menționează că forma de proprietate nu determină efica-
citatea economică, iar drept rezultat al acelor reforme „în Rusia a sporit 
considerabil mortalitatea populației, nu din cauze demografice, așa cum s-a 
încercat să se inoculeze, dar în urma reformelor și reducerii anilor de viață 
a oamenilor”, iar învinuirea adusă lui B. Elțin în „promovarea genocidului 
poporului rus în cadrul impeachment-ului”83 J. Alfiorov o consideră absolut 
justificată (p. 13).

Născut în Viţepsk (Belarus), autorul cărții a fost mereu încântat de 
situația din patria sa. El scrie că în Belarus nu există probleme de ordin 
național între populația ruso-lingvă și „așa-numita națiune titulară” (adică 
beloruși) și aduce exemplul statelor baltice, în care, chipurile, ar fi astfel 
de contradicții. Autorul afirmă că „în familia multinațională belorusă toți 
trăiesc în pace și bună înțelegere” (p.25). J. Alfiorov era impresionat de câm-
purile îmburuienate din regiunea Pskov (Rusia) și de „cu totul alt tablou”, 
văzut în regiunea Viţebsk, unde „poporul muncește cu spor, tehnica agri-
colă brăzdează câmpurile, colhoznicii adună recolta” (p. 25). Evenimentele 
din august 2020, desfășurate în patria autorului, demonstrează cât de înșe-
lătoare a fost realitatea, idealizată de J. Alfiorov.

În mai multe locuri academicianul J. Alfiorov s-a referit la situația 
actuală din Federația Rusă (FR). El considera că FR de astăzi este ţara opti-

83 În 1999, în Duma de Stat, a fost discutată problema înlăturării de la putere (impeach-
ment) a președintelui FR Boris Elţîn, acesta fiind învinuit de promovarea conștientă a 
politicii de scădere a nivelului de trai a populaţiei, de genocid (învinuirile au fost expuse 
de deputatul comunist Victor Iliuhin). Anatolii Vișnevski, conducătorul Centrului De-
mografie și Ecologia omului a demonstrat că acuzaţiile sunt un mit, iar datele mortalită-
ţii accentuate de pe timpul lui B. Elţîn au fost comparate cu timpurile lui M. Gorbaciov 
când a fost promovată campania anti-alcoolică. Altfel spus: revenirea la consumul liber 
de alcool (pe timpul lui B. Elţîn) a dus la sporirea mortalităţii oamenilor.
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miștilor, asta pentru că toţi pesimiștii au părăsit definitiv Rusia (p. 31-32). 
J. Alfiorov a făcut parte din tabăra optimiștilor și a considerat că Rusia are 
viitor și că pentru acel viitor e nevoie de luptat. Pe mai multe pagini ale 
cărţii autorul a analizat și prezentat situaţia știinţei din Rusia. Fiind spe-
cialist în domeniul fizicii, J. Alfiorov a constatat că rezultatele de astăzi ale 
știinţe își trag rădăcinile din perioada sovietică, când în anumite sectoare 
savanţii ruși erau înaintea colegilor lor din Occident, iar în alte sectoare ră-
mâneau în urmă cu 2-3 ani. „Astăzi rămânerea în urmă [a știinţei ruse faţă 
de cea occidentală] este de 15-20 de ani”, conchide autorul (p. 34). În timp 
ce în Occident s-au dezvoltat noile tehnologii, rușii „au pierdut timpul”. 
Declarându-se optimist, J. Alfiorov considera că rușii nu au rămas pentru 
totdeauna în urma Occidentului, mai ales în astfel de ramuri ca fiziologia și 
medicina. În afirmația sa, J. Alfiorov se bazează pe existența unor capabili 
oameni de știință.

Partea a doua a cărții este întitulată „Știința și puterea în Rusia con-
temporană” (p. 59 și urm.). Jores Alfiorov scrie că ocrotirea sănătății, edu-
cația și știința trebuie asigurate financiar de către bugetul țării. El a salutat 
decizia, luată de președintele FR V. Putin de a investi în om și în domeniile 
prioritare – ocrotirea sănătății, educație și construirea locuințelor. Autorul 
remarcă că președintele V. Putin a promis să îmbunătățească situația ma-
terială a savanților, în special – a celor tineri. J. Alfiorov a analizat politica 
promovată de Statul rus în domeniul științei și a constatat că asigurarea 
materială a cercetătorilor și cercetărilor este slabă, iar rezultatele științelor 
exacte (fizica, chimia, biologia) nu-și găsesc cererea în Rusia. Rezultatele 
obținute de savanții ruși sunt așteptate în afara Rusiei. Acesta este și una din 
cauzele ce-i determină pe tinerii savanți ruși să plece definitiv în alte state 
ale lumii și nu doar salariile mizerabile (p. 60).

Jores Alfiorov consideră că Rusia are nevoie de o altă politică a statu-
lui în domeniul economic, o politică orientată spre aplicarea tehnologiilor 
performante și nu spre vânzarea resurselor naturale. Chiar și în domeniul 
exploatării resurselor naturale (petrolului, gazelor naturale etc.) este nevoie 
de tehnologii moderne. Ele, însă, nu sunt (p. 62). La p. 77 autorul scrie: 
„Dacă economia s-ar baza pe tehnologii performante, în așa caz doctorul 
în științe va fi o profesie de masă și el va avea un alt nivel de calificare: va 
cunoaște limbi străine, filosofia, istoria, științele exacte…” (p. 77).

În 2005, Jores Alfiorov afirma că în FR nu exista un program real 
de dezvoltare strategică a științei, nu exista nici „strategia dezvoltării țării” 
(p. 62). Autorul a insistat asupra introducerii tehnologiilor performante în 
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industrie ca factor al renașterii acesteia, asupra diversificării economiei pe 
baza elaborărilor științifico-tehnice, aceasta fiind o problemă de viați și de 
moarte a FR . Autorul remarcă: chiar dacă finanțarea științei a sporit dato-
rită creșteri PIB, ea (finanțarea) este mai slabă decât în perioada sovietică 
(inclusiv în cercetările fundamentale) și este de zice de ori mai slabă decât 
în SUA și multe alte state ale lumii (p. 63). Academicianul J. Alfiorov a fost 
împotriva împărțirii științei în fundamentală și aplicativă, a considerat că 
această împărțire este artificială. Făcând trimitere la un coleg englez, Geor-
ge Porter, J. Alfiorov considera că toate științele sunt aplicative cu precizarea 
că în unele cazuri rezultatele apar repede, în altele – peste 50, 100 de ani. 

J. Alfiorov s-a pronunțat împotriva opunerii Academiei universităților 
și afirma că știința elaborată în universități poate avea succes „doar dacă folo-
sește potențialul științific al Academiei” (p.65). În alt articol (2006) J. Alfiorov 
scrie și mai categoric: „Există știință și aplicarea ei” (p. 67). În opinia autoru-
lui, în FR reformele au fost făcute de dragul reformelor și nu au transformat 
știința într-o forță capabilă să contribuie la dezvoltarea economiei ruse.

În interese de serviciu, autorul cărții a vizitat de multe ori instituțiile 
științifice din SUA. Se spune, scrie autorul, că în SUA știința se dezvoltă în 
universități. În realitate, universitățile americane sunt centre de cercetare, iar 
lucrătorii științifici au puține ore în fața studenților (p. 75). Privind utilajele 
(aparatele), folosite în știință: J. Alfiorov scrie că are muli discipoli, care lu-
crează în Occident. Pe unul din ei l-a întrebat de ce a ales Occidentul și a pri-
mit următorul răspuns: în Rusia el putea realiza sarcina pusă în față lui timp 
de o lună, pe când în Germania o poate realiza timp de două ore (p. 79). Oda-
tă plecați în Occident, savanții ruși nu se mai întorc în Patria lor (p. 94-95).

În câteva rânduri J. Alfiorov s-a pronunțat împotriva dictatului politic 
în știință. Autorul a adus exemplul președintelui SUA B. Obama care nu 
dădea indicații care ramuri ale științei să fie finanțate mai mult, care mai 
puțin; el își dădea seama că în știință nu are autoritate. Prioritățile în știință 
sunt domeniul savanților, iar rolul statului în știință este să se consulte cu 
oamenii calificați, afirmă autorul pe altă pagină (p. 99).

Autorul a constatat că în Rusia o puternică frână în dezvoltarea ști-
inței este frica. Dorința de a face pe placul șefilor a devenit o boală (p. 83).

J. Alfiorov consideră că știința și afacerile (businessul) sunt incompa-
tibile. Autorul afirmă: „atunci când un lucrător științific începe să se ocupe 
cu businessul, el încetează să mai fie lucrător științific” (p. 96).

În mai multe articole autorul cărții pledează pentru colaborarea sa-
vanților ruși cu colegii lor din Occident, pentru schimbul de informații re-
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feritoare la noile descoperiri științifice. Cunoaștem că în acest sens lucrurile 
au degradat mult în ultimul timp. Și nu din cauza Occidentului.

Într-un articol, publicat în 2008, autorul afirmă că dacă Rusiei îi este 
destinat să fie o mare putere mondială, atunci ea poate deveni nu datorită 
credinței în Dumnezeu, în președinte sau în investițiile venite din Occident, 
ci datorită muncii poporului ei, datorită credinței în cunoaștere, în știință, 
datorită păstrării și dezvoltării potențialului științific și educațional (p. 130).

De foarte multe ori academicianul J. Alfiorov a insistat ca statul (gu-
vernul) rus să finanțeze știința. Fiind membru al Dumei de Stat, J. Alfiorov 
a pledat pentru asigurarea progresului tehnico-științific, bazat pe realizările 
științei, a insistat asupra finanțării de către guvern a științei și a considerat 
că savanții ruși sunt capabili nu doar să ajungă din urmă știința occidentală, 
ci chiar s-o depășească. Comunitatea științifică rusă, scrie autorul, poate 
valorifica susținerea financiară a statului, iar răsplata va fi însutită (p. 43). În 
2010 autorul a constatat că cel mai prost lucru în Rusia de astăzi este faptul 
că descoperirile științifice nu-și găsesc aplicarea practică, că știința este slab 
finanțată, de 3-4 ori mai puțin decât în perioada sovietică, iar finanțarea din 
partea Guvernului a Institutului de Fizică, pe care îl conducea, a scăzut de 
20 de ori (p. 162).

Partea a treia a cărții este întitulată „Știința rusă, are oare viitor?” (p. 119 
și urm.) Autorul a pledat pentru salvarea științei ruse. El a considerat că Rusia 
se află în capcana materiilor prime, adică economia FR se dezvoltă datorită 
exportului de carburanți și alte materii prime. Pentru a depăși această stare de 
lucruri, J. Alfiorov a insistat asupra organizării celei mai moderne producții 
de semiconductori (p. 125). Academicianul J. Alfiorov s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea electronicii în FR, considerând că ea trebuie să fie una din prio-
ritățile politicii naționale și are nevoie de susținerea din partea statului. J. Al-
fiorov (2006): „Este necesară procurarea utilajelor și construirea pe teritoriul 
Rusiei, cu ajutorul partenerilor străini, a întreprinderilor de microelectronică 
cu garanții din partea statului, oferite investitorilor” (p. 127). 

După anexarea Crimeii (2014) și tentativa de asasinare (prin otrăvire) 
a lui Alexei Navalinîi, Occidentul a impus și va impune restricții (embargo-
uri) în relațiile cu FR, inclusiv în domeniul tehnologiilor avansate. Iar efor-
turile Rusiei de a construi utilaje și tehnologii proprii, care să le înlocuiască 
pe cele de import, deocamdată nu au dat rezultatele așteptate.

J. Alfiorov a pledat și a argumentat necesitatea folosirii energiei solare 
(p. 135). În mai multe locuri J. Alfiorov a demonstrat că statul este obligat 
să susțină financiar știința; granturile și proiectele sunt utile, dar ele nu dez-
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voltă știința, ele sunt surse financiare auxiliare (p. 208). Tot el remarcă că au 
apărut diverși „specialiști”, capabili să promoveze orice proiect. 

Ca fapt divers: J. Afiorov scrie că guvernul Pakistanului a decis ca sala-
riul profesorului să fie de trei ori mai mare ca cel al ministrului. În Rusia, con-
tinuă academicianul J. Alfiorov, salariul unui profesor este de 10-15 ori mai 
mic decât al unui ministru și el s-ar fi bucurat mult dacă salariul unui profesor 
ar fi mai mic de trei ori decât salariul ministrului (septembrie 2007, p. 196).

Concluzii: academicianul Jores Alfiorov a considerat că în anii Războ-
iului rece și confruntării între Est și Vest guvernul sovietic a alocat suficiente 
resurse financiare pentru dezvoltarea științei. Ca rezultat, în unele cazuri sa-
vanții sovietici aveau succese față de cei din Occident, în alte cazuri – invers, 
dar exista o paritate între cele două părți. După destrămarea URSS, pe care 
autorul o consideră o mare catastrofă geo-politică, noile autorități ale FR au 
mers pe cale raționalizării științei, unele instituții au fost închise, iar mulți 
oameni de știință disponibilizați. Autoritățile ruse au împărtășit ideea cum că 
știința trebuie să ofere produse imediate, cerute pe piață. De aici și slaba finan-
țare a științei. Drept rezultat, știința rusă a rămas în urma celei occidentale cu 
20 de ani. Mulți tineri specialiști ruși au părăsit țara lor de origine, stabilin-
du-se în Occident, unde li s-au creat condiții de trai și muncă confortabile, iar 
salariile sunt decente. În opinia autorului, granturile, programele și proiectele 
nu dezvoltă știința. Statul este obligat să finanțeze cercetările științifice.

La sfârșitul lunii august 2020, deputatul Dumei de Stat Ghenadii Ziu-
ganov a declarat că starea de lucruri în Rusia, în domeniul științei, este pre-
cară84. Liderul comuniștilor ruși este de părerea că în viitorul apropiat FR va 
regresa și mai mult în privința științei. Deci, știința în FR va rămâne în urma 
celei occidentale pe mult timp înainte, dacă nu chiar pentru totdeauna.

Recomand această carte, deosebit de utilă și instructivă, tuturor celor 
interesați de progresul științei, inclusiv în Republica Moldova.

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, 
Universitatea de Stat din Moldova

2 septembrie 202085

84 Депутат опустил Путина на всю Госдуму. Россия хлопает стоя, în https://www.
youtube.com/watch?v=g5W-e9K42cQ (accesat 2 septembrie 2020)

85 Tipărită în: Anatol Petrencu, [rec. la volumul Жорес Алфёров, Власть без мозгов. 
Отделение науки от государства / Jores Alfiorov, Putere fără creier / fără minte. 
Separarea științei de stat], în Revista de Arheologie, Antropologie și Ştiințe interdisciplinare, 
2020, nr. 2, p. 366-371.
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Anexa nr. 2

Un simplu pseudo prim-ministru, 
da câtă răutate în el…

Conform DEX, „pseudo” înseamnă „fals”. Cuvântul acesta a fost folo-
sit de pseudo prim-ministrul Republicii Moldova (RM) Ion Chicu la adresa 
comunității științifice din republica pe care Ion Chicu pretinde că o condu-
ce: „Nu irosim însă banii pentru pseudo-cercetători, înrolați în proiecte po-
litice. Ce ați livrat societății în schimbul sutelor de milioane de lei în ultimii 
ani, domnilor Domni?86”

S-o luăm pe rând. De ce Ion Chicu este un pseudo prim-ministru? 
Pentru că oricare societate din lumea contemporană este condusă de oa-
meni politici care conduc partide, formulează programe de realizat, parti-
cipă în alegeri parlamentare și în situația în care înving (sau au majoritate 
de voturi în parlament, sau formează o coaliție de guvernare) vin la putere 
în calitate de prim-miniștri, președinte (cum e în SUA), cancelar (cum e în 
RFG) etc. Altfel spus, în statele democratice persoanele care vin la putere nu 
sunt niște anonimi, ba – dimpotrivă, – cunosc oamenii, problemele lor, dis-
cută în cadrul întâlnirilor electorale, participă la emisiuni radio sau TV etc. 
Într-o societate democratică conducătorii sunt persoane notorii, cunoscute 
publicului larg, persoane ce au biografii deosebite, au cărți sau (cel puțin) 
articole publicate. Noi în RM am avut astfel de exemple: Vlad Filat, condu-
cător de partid – prim-ministru; Vladimir Voronin – conducător de partid 
– președinte al RM ș. a. Prin comparație constatăm că nu este cazul Ion 
Chicu. Nimeni nu l-a știut și încă nu-l știe. Un anonim care a fost propulsat 
de I. Dodon din consilieri la funcția respectivă. Iată de ce Ion Chicu este 
un fals prim ministru. El nu și-a dobândit funcția cinstit, prin angajare în 
lupta politică, prin convingerea electoratului că anume el merită să fie prim 
ministru. O dovadă în plus la cele scrise mai sus este și strigătul de disperare 
al lui I. Chicu în ședința Parlamentului când s-a votat introducerea stării de 
urgenta (citez din memorie): „Nu l-ași invidia pe nimeni care ar fi în locul 

86 Ion Chicu: „Suntem gata să plătim pentru cercetări în matematică, fizică, chimie, 
biologie, medicină....și multe alte domenii! Nu irosim însă banii statului pentru pseudo-
cercetători, înrolați în proiecte politice. Ce-ați livrat societății în schimbul sutelor de 
milioane de lei în ultimii ani, domnilor Domni?” În: http://moldova-suverana.md/
article/ion-chicu-nu-irosim-banii-statului-pentru-pseudo-cercetatori_30754 [accesat 
20.03.2020]
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meu!”. E clar de ce. Pentru că I. Chicu nu cunoaște oamenii care să-l susțină 
real într-o perioadă, este adevărat, mai dificilă pentru RM.

Fraza „[Noi, conducerea de astăzi, noi, socialiștii] nu irosim însă ba-
nii pentru pseudo-cercetător…” este o dovadă a bunului plac, a abuzului 
unui administrator mărunt, care își permite să insulte oamenii de știință 
care și-au făcut cu cinste datoria față de acest popor și au merite mult mai 
mari decât acest pseudo prim… Apropo, da ce monografii a citit Ion Chicu 
și a tras concluzia că autorii lor sunt pseudo-savanți? O carte-două? Da nu 
asta e problema; problema este că în RM nu funcționează statul de drept, 
legea cu privire la contractele de muncă, la salarizare. Funcționează bunul 
plac al administratorului zilei.

Colegii au demonstrat deja că proiectele înaintate la concurs au fost selec-
tate arbitrar: cele de care are nevoie societatea, dar care nu au convenit ideolo-
giei socialiștilor lui Dodon, au fost respinse, iar Ion Chicu a explicat de ce. Una 
peste alta, dar foarte mulți colegi de-ai noștri au rămas fără bani, fără susținere 
de nicăieri și cel care a provocat acest dezastru este numitul Ion Chicu. În con-
dițiile epidemiei de Coronavirus, de impunere a stării de urgenta tocmai până 
la 15 mai 2020 (!), nu ne putem imagina cum vom ieși din carantină. 

Iată de ce fac apel către colegii noștri, cercetători, profesori univer-
sitari, dar și toți intelectualii noștri ca în aceste momente grele să ne so-
lidarizăm, să anunțăm cine și de ce are nevoie, să știm problemele și să le 
soluționăm. Asta pentru că guvernarea Dodon-Chicu nu mai are nevoie de 
noi. „Noi” însemnând nu doar istoricii de la Institutul de Istorie din cadrul 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar și filosofii (care sunt con-
siderați pe drept cuvânt „substanța cenușie a societății”), arheologii (care 
ce au cu ideologia neo-bolșevică a lui Dodon?), specialiștii în patrimoniul 
cultural, dar – cel mai curios – juriștii. I. Chicu „plătește” (ca și cum ar da 
din propriul buzunar!) „cercetările în matematică, fizică, chimie, biologie, 
medicină”. Bravo! Dar unde sunt finanțările în domeniul dreptului? Sau RM 
nu mai este un stat bazat pe drept?

Merită analizate și cuvintele „domnilor Domni”. Înțelegem – „dom-
nilor Români”. Un domn Tovarăș [I. Chicu] ironizează pe seama savanților, 
făcând aluzie cum că studiile lor scot la iveală caracterul românesc al tre-
cutului nostru. Dar iată că vine Coronavirusul peste noi și ce face tovarășul 
socialist [I. Chicu]? Se adresează după ajutor la… „domnul Domn”, adică la 
România. Cum vine asta, domnul Tovarăș?

Am consultat Internetul să pot afla cine este Ion Chicu, ce studii are, ce 
realizări? Am constatat că are studii în domeniul economiei. Și atât. Nici cel 
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puțin un masterat, nu mai vorbesc de doctorat. Și atunci de unde stimă față 
de munca intelectualilor, muncă grea, sistematică, cu nopți și zile nedormite?

Timpurile pe care le trecem sunt grele. Cu astfel de dodoni la condu-
cere le vom depăși mai greu, dar le vom învinge! Acum nu e timpul gâlcevi-
lor, e timpul păstrării calmului, solidarității reale, nu declarative.

20.03.2020

Totuși, un Post-scriptum se impune. Nu doar noi, istoricii din RM 
suntem batjocoriți de puternicii zile de astăzi. Au mai fost cazuri. Chiar în 
Franța, în țara libertăților democratice. În urma unor ingerințe ale factori-
lor politici în știința istorică, colegii noștri francezi au declarat următoarele: 
„Istoria nu este o religie. Istoricul nu acceptă nici o dogmă, nu respectă nici 
o interdicție și nu cunoaște tabuuri; el poate să deranjeze. Istoria nu este 
morală. Rolul istoricului nu este să glorifice sau să condamne; el explică. 
Istoria nu este sclava actualității. Istoricul nu aplică trecutului scheme ideo-
logice contemporane și nu introduce în evenimentele din trecut sensibilita-
tea de azi. Istoria nu este memorie. Într-un demers științific, istoricul adună 
amintirile oamenilor, le compară între ele, le confruntă cu documentele, cu 
obiectele, cu urmele și stabilește faptele. Istoria ține seama de memorie, dar 
nu se reduce la ea. Istoria nu face obiectul justiției. Într-un Stat liber, nu este 
nici dreptul Parlamentului, nici al Puterii Judecătorești să definească adevă-
rul istoric. Politica Statului, chiar atunci când este animată de cele mai bune 
intenții, nu este politica istoriei” (13 decembrie 2005). 

Sursa: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3211 
(pe blog 20 martie 2020)

Anexa nr. 3

Nikolai Ejov s-a reîncarnat într-un fals 
prim-ministru din RM

RM înseamnă Republica Moldova. Nikolai Ejov (1895-1940) a fost 
Comisar al poporului pentru Afaceri Interne al URSS (1936 – 1938). N. 
Ejov a reușit să învețe trei ani în școala primară. Atât. În anii Primului Răz-
boi Mondial nu l-au mobilizat pe front pentru că avea statură prea mică 
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(151 cm). A devenit „revoluționar de profesie”. În calitatea lui de comisar al 
poporului, cu trei clase „obrazovanie” a fost însuflețitorul Marii terori din 
anii 1937-1938. Cu un sadism deosebit enkavediștii conduși de N. Ejov, au 
omorât intelectuali, considerați, cum a declarat Ion Chicu, în 2020, cu refe-
rire la alți intelectuali - angajați „în proiecte politice”. Timpurile sunt diferite 
[1937-1938 - 2020], statele sunt diferite [URSS – RM], funcțiile sunt diferite 
[Ejov, comisar al poporului – Chicu, prim-ministru!], metodele de activita-
te sunt diferite [Ejov prin împușcare – Chicu – prin neacceptarea proiecte-
lor de cercetare cu disponibilizarea din lucru (suntem, totuși, în secolul al 
XXI-lea!)]. Dar asemănările sunt uimitoare: atunci și acolo, în URSS, stăpân 
era Stalin, acum și aici, în RM, o face pe stăpânul Dodon (asta pentru că 
el „uită” să citească din când în când Constituția RM și să-și amintească 
ce împuterniciri are). Așa cum N. Ejov, cu puțină știință de carte, dar prin 
lingușeli în fața lui Stalin, și-a făcut carieră în stat, așa și I. Chicu, cu puțină 
știință de carte (doar cu o facultate terminată, dar suntem, totuși, în sec. al 
XXI-lea! Adică ne-am fi așteptat la mai mult, cel puțin la un masterat, poa-
te, de ce nu, la un doctorat?), dar prin lingușeli în fața lui Dodon, și-a făcut 
carieră în statul, numit RM, ambii (Ejov, atunci, Chicu, acum) devenind 
stăpâni vremelnici ai zilei. Ambii demnitari de stat au demonstrat/demon-
strează aceeași ură și același dispreț față de intelectuali: Ejov i-a împușcat, 
Chicu i-a disponibilizat, i-a lipsit de surse de existență. În plus – carantina/
starea de urgență, prin care cetățenii RM, inclusiv – intelectualii, sunt obli-
gați să stea închiși în case, în autoizolare. Cum ar putea ei supraviețui? 

Acum o pildă pentru cititori, nu pentru dodoni. Propun să folosim 
noţiunea „dodon” ca nume comun: dodon/dodoni, dodoană/dodoane, pen-
tru a evidenţia persoanele care, fiind români basarabeni, cu anumite studii, 
realizate în RM sau România, cu copii care studiată în licee românești etc., 
care trădează deschis interesele noastre naționale, distrug tot ce este româ-
nesc și promovează cu exces de zel tot ce este străin Neamului nostru.

Deci, un exemplu. Istoricii sunt meseriași modești, nu le place să se 
laude. Asta pentru că munca lor demonstrează cu prisosință ce valoare au 
ei și rezultatul muncii lor. Cărțile lor au valoare astăzi, dar s-ar putea să aibă 
și peste sute de ani. Cu scuzele de rigoare, vreau să scriu câteva rânduri des-
pre „pseudo-cercetătorul” Valeriu Pasat. Este membru titular al AȘM și în 
calitatea lui de istoric a publicat cărți, care ar fi trebuit să le cunoască cei ce 
pretind că sunt conducătorii RM. Astfel, în 1994, V. Pasat a publicat o cule-
gere de documente Pagini dificile din istoria Moldovei. 1940-1950, în același 
an – Asprul adevăr al istoriei: deportările de pe teritoriul RSS Moldovenești 
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în anii 1940-1950, la Moscova, în limba rusă, Adevărul… tradus în română, 
în 2000. Apoi, Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Mol-
dovenești, după care patru volume de documente Ortodoxia în Moldova. 
Autoritățile, biserica, credincioșii. 1940-1991, fiecare volum cuprinzând cir-
ca 1000 de pagini, documente și comentarii. Pe baza lor, V. Pasat a publicat 
monografia „Biserica ortodoxă și puterea sovietică în RSS Moldovenească 
(1940-1991)”, Chișinău, Editura Cartier, 2019, 565 p. Toate cărţile semnate 
de acad. V. Pasat sunt importante pentru societatea noastră, dar una din ele 
este deosebită: „Cât valorează viaţa omului” – un album cu memoriile și de-
senele din Gulag, realizate de basarabeanca Eufrosinia Kersnovski, depor-
tată în Siberia în 1940. Cartea-album a fost publicată la Moscova, tradusă în 
italiană și publicată la Milano, iar în 2007, cartea-album a fost recunoscută 
ca „cea mai bună carte în Rusia la categoria „Memorii”. Sunt convins: nici 
Dodon, nici Chicu habar nu au de cele scrise aici. Da se laudă mereu că sunt 
cu rușii, sunt cu Putin!

Mai este ceva de spus. În 2019, președintele Republicii Moldova, 
domnul Igor Dodon i-a conferit „pseudo-savantului” Valeriu Pasat cea mai 
înaltă distincție pe care o are RM – ORDINUL REPUBLICII! О Боже мой! 
(O, Dumnezeule! rus.). Cum a fost posibil? Consilierul președintelui Ion 
Chicu unde s-a uitat? Cum de a permis acest lucru?

A fost doar un exemplu. Asta nu înseamnă că noi împărtășim toate 
afirmațiile acad. V. Pasat. Dar este nedrept să nu recunoaștem munca depu-
să de acest istoric.

Dar cât a studiat și a publicat, contribuind enorm la îmbogățirea Pa-
trimoniului nostru cultural și științific acad. Andrei Eșanu? Cunoaște oare 
cineva din consilierii lui Dodon ce cărți au publicat Gheorghe Cojocaru, 
Nicolae Enciu, Ion Șișcanu, Ion Negrei, Gheorghe Negru, ceilalți istorici, 
studiile cărora sunt înalt apreciate nu doar de colegii din România, ci și din 
Federația Rusă, Ucraina, Polonia, Italia, Grecia etc.?

* * *
Am primit deja câteva reacții la articolul precedent „Un simplu pse-

udo prim-ministru, da câtă răutate în el…” Mulțumesc foarte mult pentru 
aprecierile pozitive. Consider că noi, intelectualii, trebuire să punem umă-
rul la debarcarea dodonilor de pe spatele poporului nostru, să contribuim 
la recucerirea Independenței de Stat reale a RM. Mulțumesc prietenului, 
conf. univ. dr., Vasile Șoimaru pentru articolul trimis, articol pe care dom-
nia sa l-a publicat la 12 martie pe Facebook; recunosc – nu sunt conectat 
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la această reţea de socializare. Cu permisiunea dumnealui, retipăresc mai 
jos articolul, pentru că consider că opiniile domnului V. Șoimaru triluiesc 
popularizate, pentru că conțin adevărul. Iar Adevărul ne face Liberi.

Vasile ȘOIMARU. Ion Chucu altfel…
Cu greu mi-am stăpânit emoțiile privitor la acțiunile ultimului nostru 

premier, încă necopt, până-n clipa atacului acestuia asupra istoricilor și filolo-
gilor moldoveni, pe care el îi urăște de moarte, ca și Lenin, Stalin, Beria și Ivan 
Bodiul, probabil, pentru că ei s-au aflat, acum trei decenii, în primele rânduri, 
ale celor care au declanșat Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia. 
Mulțumiri lor astăzi pentru acel curaj nelimitat!!!

Dar cum să te stăpânești în continuare citind următoarele cuvinte ieșite 
din gurița de aur a unui românofob înrăit: „Suntem gata să plătim pentru 
cercetări în matematică, fizică, chimie, biologie, medicină….și multe alte do-
menii! Nu irosim, însă, banii statului pentru pseudo-cercetători, înrolați în 
proiecte politice. Aveți suficientă finanțare din alte surse…” (Credeți cumva că 
acest text l-a scris Chicu și nu Popovici de la (ne)Educație?).

Oameni buni, acest premier nici nu putea fi altfel decât așa cum îl ve-
dem și-l auzim noi zilnic, fudul că a ajuns om mare, un premieraș până la 
viitoarele alegeri prezidențiale, de care am mai văzut pe această palmă de 
pământ. Ar fi împotriva logicii să te naști și să fii educat în familia unui secre-
tar local de partid comunist, mai apoi și primar comunist, și să gândești altfel 
decât vecinul socialist, fost comunist, de peste deal, de la Sadova! Acesta este 
și motivul să nu mă mir că el a fost descoperit și adus în echipa dezastruoasă 
a vecinului său, Igor Dodon, pe care-l slujește cu osârdie, considerându-l al 
doilea tată, pentru că l-a ridicat la o înălțime, amețitoare pentru el…

Acest românofob, a absolvit ASEM-ul odată cu alți colegi ai săi, acum 
25 de ani, care au ajuns și ei sus în politică, dar care n-au amețit cu toții 
la înălțime, cum ar fi Maia Sandu, Veaceslav Negruță, Sergiu Pușcuță, dar 
și Oxana Domenti-Tiron (ea, din păcate comunizată!) toți făcând Manage-
mentul la ASEM, ctitorită de Românul Paul Bran, și condusă de el până la 
absolvirea lor, la 12 iulie 1994, când a fost alungat la București de către agro-
comuniștii lui Moțpan, din care făcea parte și tatăl premierului de astăzi... 

Nu cunosc în profunzime ce a avut în vedere ex-premierul Ion Sturza, 
consăteanul de la Pârjolteni al lui Ion Chicu, menționând pe FB: „Am o rugă-
minte foarte, foarte mare! Luați-i FB domnului prim-ministru Chicu!!! Aceste 
reacții isterice, umilitoare stârnesc doar panică și repulsie față de autorități. 
Nu e limbaj de demnitar de stat! Astăzi avem nevoie de încredere că suntem 
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conduși adecvat și de adecvați”. De loc întâmplătoare doleanța consăteanului 
Ion Sturza precum că, „Astăzi avem nevoie de încredere că suntem conduși 
adecvat și de adecvați!!!”. Un consătean știe mai multe despre un alt consă-
tean de-al său, dar nu le poate spune pe toate, dacă-i diplomat…

Bunăoară, cum poate fi interpretată informația despre un uncheș de-al 
său, poreclit Mitică „NORD”, care și-a pus capăt zilelor din a doua încercare: 
de la prima încercare medicii au reușit să-l salveze până la cea de a doua, 
fatală, încercare…

Încă odată m-am convins că boala suicidului poate fi transmisibilă și 
iată dovada: premierul nostru românofob S-A SINUCIS ÎN PRIMELE PATRU 
LUNI DE AFLARE ÎN TREABĂ ŞI DOAR CU O SINGURĂ FRAZĂ-SĂGEA-
TĂ ARUNCATĂ ÎN INIMILE …INTELECTUALILOR DIN CERCETARE!!! 

Niciodată nu mi-ar fi trecut prin gând că un fost absolvent dar și cadru 
didactic al ASEM pe vremea unui rector agro-komunist poate chica mai jos ca 
vecinul de peste deal, din neamul său cel FÂSUit… (VŞ, 11.03.202087).

87 http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3217 (pe blog 21 martie 2020)
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DIN FOTOTECA AUTORULUI 

Savanți de la Academia de Științe a URSS în frunte cu A. Prohorov, laureatul 
Premiului Nobel, creatorul laserului (primul rând, al șaselea din stânga), întruniți 
la Chișinău pentru a participa la manifestări științifice organizate de Academia 
de Științe a RSS Moldovenești. Printre invitați: viitorul laureat al Premiului 
Nobel J. Alfiorov (primul rând, primul din stânga) și V. Ghinzburg (al treilea din 
stânga). Viitorul acad. Valeriu Canțer (cel mai tânăr membru titluar al Academiei 
de Științe a Moldovei) a susținut teza de doctorat la V. Ghinzburg. Delegația 
a fost întâmpinată de Iachim Grosul, președintele Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești, acad. B. Lazurenco, acad. V. Andrunachevici, T. Malinovschi, S. 
Rădăuțan ș.a. Anul 1973. Arhiva privată a Ludmilei Grosul. Muzeul Științei al 
Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00273. Fotografia și 
legenda – Ion Valer Xenofontov
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2017, București, Academia Română. Prezentarea realizărilor din cadrul 
Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei 
victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada 
anilor 1940-1941, 1944-1953” 

Moscova, Piața Roșie, 
2015. Între „Lenin” 

și „Stalin”
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Odesa, 2019. Alături 
de prof. univ., dr. hab. 
Nicolai Mihailuța

Diplomă de Excelență, oferită de Catedra 
de Științe Socioumane și Asistență Socială a 
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Brevet la Medalia „Dimitrie Candemir”, 
Academia de Științe a Moldovei



DIN FOTOTECA AUTORULUI 209

Mănăstirea Dervent, județul Constanța. Printre participanții la Simpozionul 
International Destine frânte pentru Țară în vatra istorică românească, 2018. 
În rândul din față, primul din dreapta – părintele Andrei, Starețul Mănăstirii

Bruxelles, 2018. De la stânga la dreapta: Gheorghe Negru, 
Mircea Diaconu, Nicolae Dabija
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Marea Albă. Pe insula Solovețk, 2015.

Canalul Marea Baltică – Marea Albă. Sandarmoh. Înălțarea și sfințirea 
Crucii în memoria românilor decedați în timpul reconstruirii Canalului și 
aruncați în gropile comune de aici.



DIN FOTOTECA AUTORULUI 211

Chișinău, 2019. Cu un grup de studenți în vizita 
la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Vizitarea Casei Memoriale Ioan Roată, țăran, deputat în Divanul ad-hoc al 
Moldovei. În centru – Valentin-Gicu Dogaru, profesor de filosofie de la Liceul 
„Emil Botta” din Adjud, județul Vrancea
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La mormântul lui Ioan 
Roată (1806-1882), Gura 
Văii, Vrancea. Pe cruce 
este scris: „Aici odihnește 
Moș Ion Roată, deputatul 
țărănimii în Divanurile 
ad-hoc din 1857. Decedat 
la 20 februarie 1882, în 
etate de 76 ani. Această 
cruce s-a ridicat spre 
veșnică amintire în 
anul 1909. Țăranii din 
Câmpeni”.

Chișinău, 
Universitatea de Stat 

din Moldova. Cu 
istoricul dr. Mircea 

Stănescu după 
lansarea volumelor 

dumnealui 
„Reeducarea 
în România 
comunistă”.
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Cu profesorul univ. dr. Ioan Agrigoroaiei, la Orheiul Vechi

2019, Ekaterinburg, Federația Rusă. Deschiderea celei de-a XII-a Conferințe 
științifice internaționale „Istoria stalinismului”. Ședința în plen. 
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2018, București, Academia Oamenilor de Știință din România. De la stânga la 
dreapta: prof. univ. dr. inginer Adrian-Alexandru Bodea, președintele AOȘR și 
prof. univ. dr. Ion Solcanu, președintele Secției Științe Istorice și Arheologice

2020, Zaim, raionul Căușeni. La bustul lui Alexei Mateevici. 
La dreapta – poetul Ion Găină
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Județul 
Hunedoara. 
Castelul 
Corvinilor

„Bine ați venit la Sighetu Marmației. Deoarece 
se spune că aici se agață harta în cui, ei bine, 

acesta este cuiul cu pricina”

Bălți, Universitatea 
de Stat „Alecu 
Russo”. Lansarea 
volumelor Teroarea 
stalinistă în Basarabia 
și Boris Vasiliev, 
Stalin mi-a furat 
copilăria. În stânga - 
conf. univ. dr. Diana 
Vrabie, în dreapta - 
Baris Vasiliev.
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Diplomă pentru neuitare (București, 2020)

Hrisov de supremă apreciere (2018)




