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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului (până la 1 pagină). 

 

Proiectul realizat a avut drept scop principal oferirea posibilităţii pentru cinci tineri cercetători 

în domeniul istoriei – studenţi masteranzi şi doctoranzi, tineri profesori şi cercetători ştiinţifici – 

de a cerceta şi valorifica o serie de izvoare documetare inedite în legătură cu aspecte 

diplomatice, culturale, sociale şi politice ale istoriei Moldovei. Executorii proiectului și-au 

propus în acest sens să cerceteze arhivele din Chișinău, București și Odesa în scopul identificării 

de surse inedite care să contribuie la lărgirea bazei de cunoștințe a mai multor aspecte ale istoriei 

Basarabiei. 

       Astfel, executanţii proiectului s-au angajt să realizeze obiectivele cercetării arhivelor din 

Republica Moldova şi România și Ucraina au identificat şi studiat fondurile arhivistice în funcţie 

de sarcinile asumate în cadrul proiectului şi a subiectelor propuse spre cercetare.  În ce privește 

aspectele politicii internaționale care s-au propus a fi studiate în cadrul proiectului,  cercetătorii 

și-au propus să se deplaseze la Arhivele Naționale Istorice Centrale ale României (București) 

unde vor identifica documente diplomatice care să explice două episoade ale istoriei Basarabiei:  

1) Este vorba despre poziția Imperiului Habsburgic în Războiul din Crimeea (1853-1856) și 

impactul acestei atitudini asupra sudului Basarabiei  

 2) Atitudinea Statelor Unite ale Americii față problema teritorială a Moldovei de Est și 

implicațiile internaționale ale acesteiea în anii 1920-1930.  

În ce privește aspectele sociale, economice și culturale, cercetătorii și-au propus să lucreze la 

Arhiva Națională a Republicii Moldova, precum și la Arhiva de Stat a Regiunii Odesa pentru a 

cerceta  

3) Chestiunea clasicilor literaturii române în procesul didactic și literar din RSSM prin prisma 

documentelor din epocă identificată în AOSPRM care reflectă situaţia bibliotecilor, starea 

cantitativă şi calitativă a materialelor didactice, nivelul la care se făcea studiul limbii şi literaturii 

române, ş.a. aspecte din intervalul cronolgic al anilor ‘40-’60 ai secolului trecut,  

4) Dinamica și structura etnică a nobilimii din Basarabia în surse documentare (1812-1873) prin 

identificare de surse care vor reflecta structura numerică și etnică a populației basarabene în 

general și al nobilimii în special. Compararea datelor depistate în fondurile ANRM cu datele 

publicate de funcționari civili și militari pe parcursul secolului al XIX-lea (A.I. Egunov, A. 

Zașciuc, A. Nakko etc.), precum și cele din Recensământul populației din gubernia Basarabiei 

1897. Analiza politici imperiale și influența acestora asupra structurii sociale și etnice din 

Basarabia în secolul al XIX-lea 

5) Influența regimului de dominație țarist asupra mentalității țăranului basarabean (1812-1917), 

căutînd a determina pe baza izvoarelor documentare, a arhivelor administraţiei locale şi a bisericii, 

precum şi a altor surse de epocă – jurnale, memorii, amintiri, în ce măsură şi cum anume au afectat 

aceste procese mentalitatea ţăranului basarabean în secolul de ocupaţie ţaristă. Identificarea 

documentelor depozitate în fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova (ANRM) referitoare 

la relațiile dintre țărănime și nobilime; la cererile, plângerile, reclamațiile, nemulțumirile etc. 

țăranilor adresate guvernatorului civil al Basarabiei în secolul al XIX-lea; Analiza documentelor și 

evidențierea aspectelor ce țin de mentalitatea țăranului basarabean în secolul al XIX-lea. 

Sursele documentare astfel identificate și cercetate au fost fotocopiate și în prezent sunt 

studiate și clasificate conform criteriilor cronologic și tematic. O parte au fost deja valorificate 

prin publicarea unor articole în reviste de specialitate, iar restul materialelor urmează să fie 

valorificat pe parcursul desfășurării activității profesionale ulterioare a cercetătorilor implicați în 

proiectul executat.  

 

 

 



4 

 

 

2.Rezultatele științifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului pentru etapa de raportare 

(pînă la trei pagini) 

 

Cercetătoarea dr. Gherasim Cristina a obținut următoarele rezultate științifice în activitatea de 

cercetare a arhivelor: 

1. Identificarea și cercetarea fondurile din Arhiva Națională a Republicii Moldova: 

-Cercetarea Fondului 88, inv. 1, dosarele 101, 354, 390, 464, 663 etc. –  dosarele se refera la 

organizarea alegerilor nobiliare din Basarabia, respectiv includ date referitor la numărul nobililor care 

au dreptul de a participa nemijlocit la alegeri, numărul nobililor care au dreptul de a participa în baza 

procurii, numărul k nobililor de viță și celor personali etc. 

-Cercetarea Fondului 2, inv. 1, d. 1199, 2138 etc. – identificarea datelor despre numărul nobililor 

ereditari și personali care erau în orașele și județele Basarabiei în anul 1828, 1836. 

2. Identificarea și cercetarea fondurilor din Arhiva de Stat din Regiunea Odesa: 

Fondul 1: Guvernatorului General al Novorosiei și Basarabiei: 

-Cercetarea Fondului 1, inv. 214, d. 14 (1816), d. 16 (1825), d. 18 (1825), d. 11 (1824-1831), d. 21 

(1825), d. 9 (1827), d. 15 (1828), d. 7 (1831), d. 12 (1831), d. 11 (1831), d. 5 (1832), d. 12 (1832), d. 14 

(1830) – documentele se referă la date statistice privitor la toate categoriile sociale existente în 

Basarabia în perioada anilor 1820-1860, precum și la numărul nobilor care și-au condtruit case etc. 

- Cercetarea Fondului 1, inv. 215, d. 28 (1840), d. 20 (1848), d. 7 (1857), d. 33 (1857-59), d. 35 (1857) 

– documentele se referă diferite drepturi pe care le deținea nobilimea basarabeană, precum și alte 

categorii sociale din regiune, numărul nobililor participanți la alegerile nobiliare, precum și diferite date 

statistice referitoare la situația social-economică din Basarabia în baza rapoartelor guvernatorului 

general al Novorosiei și Basarabiei pentru diferiți ani. 

-Cercetarea Fondului 1, inv. 249, d. 142 (1825), d. 210 (1865), d. 209 (1859). 

Fondul 750 – Banca Comercială din Odesa: 

-Cercetarea Fondului 750, inv. 1, d. 1, d. 2, d. 3, d. 4, d. 10 – dosarele prezintă informații despre diferiți 

nobili, proprietățile lor și istoriile creditare etc. 

Fondul 141  – Fondul Personal „Alexandru Sturdza”: 

- Cercetarea Fondului 141, inv. 1, d.13, d. 17, d. 22, d. 23, d. 25, 42 – 

Fondul 147 – Fondul personal Scalcovschi: 

-Cercetarea Fondului 147, inv. 1, d. 16, d. 19, d. 28 – dosarele se referă la lucrările  lui Scalcovschi cu 

referire la date statistice ale Basarabiei în anii 40-50 ai sec. al XIX-lea. 

1.Realizarea unui studiu comparativ între datele depistate în documentele de arhivă și cele publicate pe 

parcursul secolului al XIX-lea.  

2.Analiza politicii imperiale asupra dinamicii și structurii etnice a nobilimii din Basarabia (de exemplu: 

aplicarea legei din 1845 privind reviziuirea Cărții Genealogice a nemurilor nobile din Basarabia, 

politica de confirmare a nobleței pentru alogeni etc.) 

Cercetătoarea  Ana Grecu a obținut, în cadrul primei etape de implementare a proiectului, 

următoarele rezultate științifice în urma cercetării fondurilor Arhivei Naționale: 

-Cercetarea Fondului 88, Fondul Adunării Deputaților Nobilimii din Basarabia (inv. 1: d. 101, d. 464, 

d. 769, d. 724 etc.) care conține dosare referitoare la nobilimea din Basarabia, dar esențial cercetării 

sunt documentele cu privire la relațiile dintre nobilime și țărănime. Studierea acestor dosare i-a permis 

Anei Grecu să identifice și analize raporturile existente între aceste două categorii sociale, prin prisma 

nobililor ca moșieri și proprietari de pământ și țăranii ca principalii lucrători ai acestuia. 



5 

 

- Cercetarea Fondului 2 – Cancelaria Guvernatorului Basarabiei (1812-1917). Documentele din fondul 

2 (inv. 1: d. 115, d. 233 etc.) se referă la cererile, plângerile, reclamațiile, nemulțumirile etc. adresate 

guvernatorului civil al Basarabiei de către țărani. Documentele conțin informații despre revoltele 

țăranilor împotriva abuzurilor din partea administrației locale, moșierilor, arendașilor, mănăstirilor sau 

a poliției orășenești. De asemenea, tot în această sursă se regăsesc și plângerile țăranilor împotriva 

impozitelor, prestațiilor și dărilor prea mari, împotriva numeroaselor restricții. Fondul 2 conține și 

documente cu privire la fuga țăranilor de la moșieri sau strămutarea acestora în alte ținuturi, sate sau 

peste Prut. 

- Redactarea și susținerea tezei de master cu tema: Influența regimului de dominație țarist asupra 

mentalității țăranului basarabean (1812-1868), la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 

Istorie și Filosofie, 0.22 Științe umanistice, programul Stat și societate din perspectivă istorică (forme 

de guvernare, securitate națională, relații internaționale), conducător științific: dr. hab., prof. univ. 

Valentin Tomuleț. 

Cercetătorul drd. Ivan Caciula 

-în perioada cercetării efectuate în cadrul Arhivei Organizațiilor Social-Politice ale Republicii 

Moldova, din or. Chișinău, s-a axat pe: analiza situației politice și culturale din RSSM în perioada 

anilor 40-50 ai secolului XX; irecțiile politice și culturale ale partidului comunist din RSSM și efectele 

acesteia asupra domeniului cultural, educațional și literar; impactul pe care l-a avut cel de-al doilea 

Război Mondial asupra culturii din RSSM și cum s-a realizat reconstrucția domeniului didactic în 

teritoriul dintre Prut și Nistru. În cadrul cercetării a fost utilizat fondul 51, inventarul 18, 19, 22. 

-Cercetarea s-a bazat în special pe caracterizarea relațiilor dintre partid și instituțiile culturale și 

totodată observarea procesului de apropiere și îndepărtare a RSSM de RPR către anul 1959 și realizarea 

schimbului de experiență prin delegații de artiști, profesori etc. Totodată important de menționat și 

încercarea de observare a situației tensionate în cadrul Uniunii Scriitorilor din RSSM și abordarea 

chestiunii clasicilor literaturii române în spațiul RSSM. 

Au fost cercetate dosarele din AOSPRM, consultate în următoarea ordine: 

AOSPRM, F.51, inv. 19, d.40, f.38 

AOSPRM, F. 51, inv. 18, dosare: 259, 265, 251, 345, 12, 40. 

Cercetătorul dr. Tudor-Eugen Sclifos: 

Miza temei de cercetare a fost identificarea de rapoarte diplomatice austriece, de unde să reiasă 

foarte clar atitudinea cabinetului de la Viena în chestiunea Basarabiei (1856-1857). Cercetătorul a  

identificat lucrări generale și speciale care tratează în general atitudinea Vienei față de negocierile 

diplomatice din 1856, implicit discuțiile referitoare la sudul Basarabiei și a întocmit o listă a lor   

 S-au întreprins două vizite de documentare la Arhivele Naționale Istorice Centrale de la 

București care păstrează copii ale unor documente microfilmate din Arhiva de Stat de la Viena. În acest 

sens, la București se păstrează rapoartele ambasadorului austriac la Paris, baronul Hübner și ale 

însărcinatului cu afaceri, baronul Ottenfels, dar și rapoatele ambasadorului francez la Viena. De 

asemenea s-a întreprins o deplasare la Iași, biblioteca universitară „Mihai Eminescu” unde s-au 

consultat lucrări cu caracter general referitor la chestiunea Basarabiei. 

-Izvoare cercetate:  Arhivele Naționale Istorice Centrale, (ANIC), Colecția Microfilme, Austria, rola 

110, 111, 114, Colecția Microfilme Franța, rola 137, 138, 139, 187, 309.  

Cercetătorul dr. Mihai Țurcanu, s-a deplasat, între 24 iunie și 5 iulie la Arhivele Naționale Istorice 

Centrale și între 9 și 13 decembrie tot la ANR și Arhivele MAE al României din București unde a 

cercetat următoarele surse documentare 

-Fondul Microfilme S.U.A., Inventar 1013. Role: 12, Inventar 1607; Role: 616, 622, 630, 632, 636, 

Inventar 1608; Role: 623, 627, 628; Inventar 1609. Role: 631, Inventar 1736. Role: 658, 659; Inventar 
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1737; Role: 647, 648, 649; Inventar 1738: Role: 666, 667, Inventar 1739; Role: 660, Inventar 1608. 

Role: 627; Inventar 1803. Role: 659, 662; Inventar 1804. Role: 635, 663, 68; Inventar 1805. Role: 659. 

Inventar 1806; Role: 686, 692; Inventar 1808. Role: 681, 682; Inventar 1870. Role: 538, 539; Inventar 

1918. Role: 654, Inventar 2030. Role: 693. Aceste izvoare documentare cuprind un număr foarte mare 

de informații despre atitudinea diplomaților americani atît față de problema Basarabiei în anii 20-30 ai 

secolului XX. 

-Suplimentar, cercetătorul Țurcanu a colectat date din următoarele fonduri, inventare și role/dosare 

conexe evoluției problemei Basarabiei în perioada contemporană: 

1) Fond Microfilme Anglia: inventar 1726: role: 202, inventar 1888. Role: 393, 394; inventar 2045, 

role: 233, 234, 236; inventar 1928, role: 446, 448; inventar 2210, rola 451; inventar 2044, role 235; 

inventar 2468, role 303, 304.  

2) Fond CC al PCR, Secția relații externe: inv. 3285, d. 10/1966, 16/1966, 20/1966, 77/1966, 82/1966, 

92/1966, 98/1966, 105/1966, 107/1966, 158/1966, 41/1967, 82/1967, 101/1967, 113/1967, 25/1969, 

45/1969, 39/1970, 103/1970, 40/1971, 49/1972, 81/1972, 90/1972, 97/1972, 290/1973, 292/1973, 

183/1974, 246/1975, 2/1976, 73/1976, 108/1976, 109/1976, 151/1976, 182/1976, 77/1977, 88/1977, 

133/1977, 130/1978, 180/1978, 254/1978, 256/1978, 129/1979, 286/1979, 15/1980, 127/1980, 

219/1980, 241/1980, 26/1981, 27/1981. 

3) Fond CC al PCR, Secția relații externe: inv. 3155, d. 15/1955, 73/1957, 22/1958, 49/1959, 

39/1962vol2, 45/1962, 13/1963, 110/1963, 6/1964, 34/1963, 35/1964v1,2, 36/1964, 139/1964, 

140/1964, 9/1965, 36/1965, 38/1965v1,2, 63/1965. 

4) Fond CC al PCR, Secția relații externe: inv. 3457, d. 100/1982, 152/1982, 10/1982, 19/1982, 

29/1982, 31/1982, 50/1982, 154/1982, 174/1982, 185/1982, 258/1982, 191/1983, 292/1983, 541/1983, 

581/1983, 582/1983, 585/1983, 590/1983, 602/1983, 616/1983, 678/1983, 687/1983. 

5) Fond CC al PCR, Secția relații externe – afabetic Dej – Inv. 3286, d. 6U, 8U, 9U, 11U, 12U, 13U, 

15U, 16U, 18U, 19U. 

6) Fond CC al PCR, Secția relații externe – afabetic Ceaușescu –inventar 3287, d. 3Uv1, 3Uv2, 4Uv1, 

4Uv2, 5U. 

7) Fond Microfilme U.R.S.S., role 108, 109, 266. 

Arhivele MAE a României:  

1)Fond Anglia 1920-1944, dosare: UA08C, UA09C, UA09bisC, UA10C, UA10bisC, UA11C, UA12C, 

UA13C, UA14C, UA15C, UA16C, UA17C, UA18C, UA19C, UA20C, UA21C, UA37C, UA38C, 

UA39C 

2)Fond Londra, dosare: 76, 77, 79,  
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3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului (până la 100 cuvinte). 
 

 

 

 

Rezultatele științifice obținute în cadrul activităților enumerate în prezentul raport corespund 

sarcinilor și obiectivelor trasate în cadrul proiectului Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte 

politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX). Pe parcursul anului, tinerii cercetători angajați în 

cadrul acestui proiect au lucrat în vederea cercetării și colectării izvoarelor istorice la cinci arhive din 

trei țări: Arthiva Națională a Republicii Moldova, Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica 

Moldova, Arhivele Naționalale ale României, Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe a 

României și Arhiva de Stat a Ucrainei din Reiunea Odesa. Au fost studiate zeci de dosare și role cu 

documente microfilmate ce țin de diverse aspecte ale istoriei Basarabiei, fiind de asemenea publicate și 

mai multe studii și lucrări cu caracter științific de către cercetătorii angajați în proiect care participat și 

cu comunicări științifice la temele pe care și-au asumat să le cerceteze în cadrul proiectului. 
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4. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional. 

 

 

 

Conferința științifică 

de prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului 

Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și 

economice, sec. XIX-XX) 

 
Data: 7 noiembrie  2019, ora 11:40 

Locul: Institutul de Istorie, str. 31 august 1989, 82, bir. 310. 

11:40-12:00       Dr. Mihai ȚURCANU, directorul proiectului 

Mesaj de salut și deschiderea sesiunii de lucru 

12:00-12:20 Dr. Tudor-Eugen SCLIFOS, executor 

Chestiunea Basarabiei in rapoarte diplomatice austriece 

(1856) 

12:20-12:40 Drd. Ana GRECU, executor 

Mentalitatea țăranului basarabean reflectată în sursele 

documentare din sec. XIX 

12:40-13:00 Dr. Cristina GHERASIM, executor 

Dinamica si structura etnică a nobilimii din Basarabia în 

secolul al XIX-lea 

13:00-13:20 Pauza de cafea 

13:20-13:40 Drd. Ion CĂCIULĂ, executor 

Politica in domeniul culturii si literaturii in RSSM (anii 

1940-1950) 

13:40-14:00 Dr. Mihai ȚURCANU, directorul proiectului 

Aspecte din activitatea diplomaților români la Washington 

în scopul obținerii recunoașterii unirii Basarabiei cu 

România (1920-1933) 

14:00-14:30 Discuții și concluzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  
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5. Rezumatul proiectului 

 

 

Proiectul Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, 

sec. XIX-XX) a fost implementat de Institutul de Istorie cu suport financiar din bugetul de stat, în cadrul 

ediției 2019 a Programului “Tineri cercetători” al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. 

Activitatea desfășurată în cadrul proiectului s-a axat pe cinci direcții principale de cercetare: 

 1) Basarabia în documente diplomatice austriece (1856-1857), în cadrul căreia a fost cercetată la 

Arhivele Naționale Române poziția Austriei în contextul Războiului din Crimeea şi a impactului său 

asupra Basarabiei. Importanţa subiectului ţine de faptul că anume cabinetul de la Viena este cel care a 

venit cu inițiativa cedării sudului Basarabiei către Principatul Moldovei. 

2) Problema teritorială a Moldovei de est reflectată în documentele diplomatice americane (1920-

1930), în cadrul căreia care a fost studiată și documentate în Arhivele Naționale Române și la Arhiva 

Diplomatică a MAE al României atitudinea S.U.A. faţă de implicaţiile internaţionale ale diferendului 

Basarabean dar și asupra relațiilor româno-americane  

3) Chestiunea clasicilor literaturii române în procesul didactic și literar din RSSM (1940-1960), în 

cadrul căreia a fost cercetată în AOSPRM problema realităţilor culturale postbelice, în special cea a 

învățământului din RSS Moldovenească care a fost supus unui proces de „creare/recreare” imediat după 

instaurarea puterii sovietice care care a instituit o serie de bariere în faţa promovării culturii autohtone 

şi a clasicilor literaturii române.  

4)  Dinamica și structura etnică a nobilimii din Basarabia în surse documentare (1812-1873), în cadrul 

căria au fost cercetate în documentele arhivelor din Odesa și Chișinău chimbările care au intervenit în 

viața politică, economică și culturală a Basarabiei, după anexarea ei la Imperiul Ru și care, prezintă un 

interes deosebit deoarece cunoașterea lor permite elucidarea diverselor probleme careau determinat 

particularitățile evoluției regiunii sub regim țarist, consecințele cărora sunt simțite și de societatea 

contemporană. 

5) Influența regimului țarist de ocupație asupra mentalității țăranului basarabean (1812-1917), problemă 

documentată la Arhiva Națională a Moldovei  procesul de rusificare forţată impus prin intermediul 

bisericii, a administraţiei locale şi a instituţiilor de învăţămînt, a afectat 

în primul rînd ţăranii basarabeni, cae consituiau majoritatea populației autohtone a Basarabiei și care 

după anul 1812 s-au regăsit într-o nouă formaţiune statală dominată de elemente etnice străine. 

Pe parcursul anului, tinerii cercetători angajați în cadrul acestui proiect au lucrat în vederea 

cercetării și colectării izvoarelor istorice la cinci arhive din trei țări: Arthiva Națională a Republicii 

Moldova, Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova, Arhivele Naționalale ale 

României, Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe a României și Arhiva de Stat a 

Ucrainei din Reiunea Odesa. Au fost studiate zeci de dosare și role cu documente microfilmate ce țin de 

diverse aspecte ale istoriei Basarabiei, fiind de asemenea publicate și mai multe studii și lucrări cu 

caracter științific de către cercetătorii angajați în proiect care participat și cu comunicări științifice la 

temele pe care și-au asumat să le cerceteze în cadrul proiectului. 

Multitudinea de izvoare pe care cercetătorii le-au adunat prin intermediul proiectului Istoria 

Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX) le va 

putea servi drept bază documentară de lucru pe termen mediu, urmînd ca valorificarea lor să se desfoare 

în continuare în perioada  de după încheierea acestui proiect. În acest fel, prezentul proiect finanțat de 

ANCD nu numai că a sprijinit o echipă de tineri cercetători în activitatea lor profesională pe parcursul 

anului 2019, dar sustenabilitatea sa se va manifesta și în viitor. 
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6. Concluzii 
 

Rezultatele științifice obținute în cadrul activităților enumerate în prezentul raport corespund 

sarcinilor și obiectivelor trasate în cadrul proiectului Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte 

politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX). Pe parcursul anului, tinerii cercetători angajați în 

cadrul acestui proiect au lucrat în vederea cercetării și colectării izvoarelor istorice la cinci arhive din 

trei țări: Arthiva Națională a Republicii Moldova, Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica 

Moldova, Arhivele Naționalale ale României, Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe a 

României și Arhiva de Stat a Ucrainei din Reiunea Odesa. Au fost studiate zeci de dosare și role cu 

documente microfilmate ce țin de diverse aspecte ale istoriei Basarabiei, fiind de asemenea publicate și 

mai multe studii și lucrări cu caracter științific de către cercetătorii angajați în proiect care participat și 

cu comunicări științifice la temele pe care și-au asumat să le cerceteze în cadrul proiectului. 

Multitudinea de izvoare pe care cercetătorii le-au adunat prin intermediul proiectului Istoria 

Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX) le va 

putea servi drept bază documentară de lucru pe termen mediu, urmînd ca valorificarea lor să se desfoare 

în continuare în perioada  de după încheierea acestui proiect. În acest fel, prezentul proiect finanțat de 

ANCD nu numai că a sprijinit o echipă de tineri cercetători în activitatea lor profesională pe parcursul 

anului 2019, dar sustenabilitatea sa se va manifesta și în viitor. 
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7. Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor 

 

Anexa nr. 1 

 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2019 135 135 50 

    

 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1

1 
Țurcanu Mihai Doctor Director  

2

2 
Sclifos Tudor-Eugen Doctor Executor  

3

3 
Alexandru Cosmescu Doctor Executor  

3

3 
Cherasim Cristina Doctor Executor  

5

5 
Grecu Ana   Doctorand Executor  

6

6 
Caciula Ivan 

     

Doctorand 
Executor  

7

7 
Enachi Lidia  Contabil  

 

Lista tinerilor cercetători 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele Titlul științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1

1 
Țurcanu Mihai Doctor Director 

2

2 
Sclifos Tudor-Eugen Doctor Executor 

3

3 
Alexandru Cosmescu Doctor Executor 

3

3 
Cherasim Cristina Doctor Executor 

5

5 
Grecu Ana   Doctorand Executor 

6

6 
Caciula Ivan      Doctorand Executor 
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Lista doctoranzilor  

 

5

5 
Grecu Ana   Doctorand Executor 

6

6 
Caciula Ivan      Doctorand Executor 

 

 

 

Conducătorul proiectului            Mihai Țurcanu                                    __________________        

  

                                  (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 
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Anexa nr. 2 

8. LISTA  

lucrărilor publicate  

Articole culegeri (internaționale) 

1. GHERASIM C., Educația în mediul nobilimii din Basarabia în secolului al XIX-lea. În:  

Centenarul Banatului. Lucrările prezentate la SImpozionul Științific Internațional din 28-29 

iunie 2019, p. 364-377. ISBN 978-606-999-071-1. 

Articole culegeri (naţionale) 

2. GHERASIM C. Femeia – atitudini şi viziuni în mediul nobilimii din Basarabia (1812-

1918). În: Reconstituiri istorice. Civilizație, valori, paradigme, personalități. In honorem 

academician Valeriu Pasat. Chișinău, 2018, p. 109-122. ISBN 978-9975-3183-9-6. 

3. GHERASIM, C. Politici imperiale promovate în scopul disciplinării și uniformizării 

societății nobiliare basarabene. În: Historia est magistra vitae. Civilizație, valori, paradigme, 

personalități. In honorem profesor Ion Eremia, Chișinău, 2019, p. 363-383. ISBN: 978-9975-

3331-2-2. 

4. GHERASIM, C. Încadrarea alogenilor în rândul nobilimii basarabene în secolul al 

XIX-lea – politici, procese, atitudini. În: Comunități Etnice și Diasporă în timp și spațiu 

(coordonator Dorin Lozovan) ,Chișinău, 2019, p. 101-103. ISBN 978-9975-108-89-8. 

5. GRECU, A. Atelierul de lucru ,,Diplomația românească și ,,chestiunea Basarabiei” 

(1878-1940)”, în: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4/2018, p. 154-155, Chișinău, 2019.  ISSN 

1857-2022. 

6. ȚURCANU, M. Impactul mișcării subversive sovietice din spațiul pruto-nistrean asupra 

atitudinii SUA în problema basarabeană în Anuarul Institutului de Istorie, 2019, 198-205, ISSN 

2345-1939. 

7. ȚURCANU, M Atitudinea S.U.A. față de problema Basarabiei la ultima etapă a 

Primului Război Mondial și în timpul Conferinței de Pace de la Paris (1917-1920), partea 2. În: 

Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4/2018, Chișinău, 2019. ISSN 1857-2022. 

8.  SCLIFOS, E. T. Cabinetul de la Viena și chestiunea Basarabiei (1856). În: Historia Est 

Magistra Vitae. Civlizație, Valori, Paradigme, Personalități. In honorem Ion Ieremia, ed. 

Constantin Manolache, coord. Liliana Rotari, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „Andrei 

Lupan”, 2019, p. 440-455, ISBN 978-9975-3331-2-2. 

9.   SCLIFOS, E. T. Cabinetul de la Viena și chestiunea Basarabiei (1856). În: Conferința 

științifică internațională „Latinitate, Romanitate, Românitate” 31 octombrie -2 noiembrie 2019, 

program și rezumatele comunicărilor, p. 30-31. ISBN 978-9975-87-537-0. 
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Teze ale comunicărilor 

10. GHERASIM, C. Disciplinarea societății nobiliare basarabene în secolul al XIX-lea prin 

intermediul presei. În: Sesiunea științifică a Departamentuli Istoria românilor, universală și 

arheologie. Ediția a VI, Facultatea de Istorie și Filosofie, USM, 17 mai 2019, Chișinău, p.   

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului                             Mihai Țurcanu                              __________________ 

                            (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 
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Anexa nr. 3 

 

9. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale 

 

Nume, prenume participant, date privind manifestarea științifică (denumire, data, loc), titlul 

comunicării susținute. 

 

Grecu Ana 

- Conferința științifică de prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului Istoria 

Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-

XX), Institutul de Istorie, 7 noiembrie 2019. Tema: Mentalitatea țăranului basarabean 

reflectată în sursele documentare din sec. XIX. 

- Sesiunea științifică a Institutului de Istorie, 19 decembrie 2019. Tema: Reflectarea conceptului 

de mentalitate în istoriografia românească. 

Gherasim Cristina 

- Conferința Științifică Internațională „Istorie, Cultură și Cercetare”. Muzeul Civilizației Dacice 

și Romane, Deva, România, 31 octombrie – 02 noiembrie 2019. Tema: Politici imperiale și 

identități sociale în Basarabia: statutul social-politic și economic al nobilimii basarabene în 

secolul al XIX-lea. 

- Conferința științifică internațională „Latinitate, Romanitate, românitate”, Ediția a III-a, 

Universitatea de Stat din Moldova, 31 octombrie – 02 noiembrie 2019. Tema: Politici imperiale 

promovate în scopul disciplinării și uniformizării societății nobiliare basarabene 

- Conferința științifică de prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului „Istoria 

Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-

XX)”. Institutul de Istorie, 07 noiembrie, 2019. Tema: Dinamica și structura etnică a nobilimii 

din Basarabia în secolul al XIX-lea. 

Mihai Țurcanu 

- Conferința științifică „Pactul Molotov-Ribbentrop - verde pentru declanșarea celui de-al 

Doilea Război Mondial”, Muzeul de Istorie, 23 august 2019, cu o comunicare la tema Pactul 

Molotov-Ribbentrop și consecințele imediate ale acestuia pentru Basarabia reflectate în 

diplomația americană. 

- Conferința științifică de prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului „Istoria 

Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-

XX)”. Institutul de Istorie, 07 noiembrie, 2019. Tema: Aspecte din activitatea legației române 

la Washington (1920-1940) 
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- Sesiunea științifică a Institutului de Istorie, 19 decembrie 2019. Tema: Analiza comparată a 

activității lui A. Bibescu și C. Davila în scopul obținerii recunoașterii unirii Basarabiei cu 

România. 

 

Ion Căciula 

- Conferința științifică de prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului Istoria 

Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-

XX), Institutul de Istorie, 7 noiembrie 2019. Tema: Politica în domeniul culturii și literaturii în 

RSSM (1940-1950) 

- Sesiunea științifică a Institutului de Istorie, 19 decembrie 2019. Tema: Evoluția Uniunii 

Scriitorilor din RSSM (1956-1959) 

Tudor Scilfos 

- Conferința științifică internațională „Latinitate, Romanitate, Românitate” 31 octombrie -2 

noiembrie 2019, Padova, comunicarea Cabinetul de la Viena și chestiunea Basarabiei (1856). 

- Conferința științifică de prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului tinerilor 

cercetători Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și 

economice, sec. XIX-XX), Institutul de Istorie din Chișinău, 7 noiembrie 2019, Chestiunea 

Basarabiei în documente diplomatice austriece (1856) 
 

 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului                             Mihai Țurcanu                              __________________ 

                            (nume, prenume, grad, titlu științific)                     (semnătura) 

 

 

 


