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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

Studiile  (titlurile şi gradele ştiinţifice şi didactice) – iulie 1957 – licenţiat în istorie a Universitaţii de Stat 

din Moldova. 

 27.04.1995 – profesor universitar. 

 15.05.1995 – doctor habilitat în ştiinţe istorice; 

 04.02.1975 – doctor (candidat) în ştiinţe istorice; 

 Decembrie 1962 – martie 1965 – studii de doctorat la Institutul de Istorie al A.Ş.M.; 

Activitatea ştiinţifică şi didactică:  

 1996–până în prezent – şeful secţiei de istorie medievală la Institutul de Istorie al A.Ş.M. 

 1996, iunie – până în prezent – coordonator de proiecte la Editura Civitas (prin cumul); 

 1995, decembrie – membru corespondent al A.Ş.M.; 

 1996-2006 – director al Institutul de Istorie al A.Ş.M; 

 1994-1996 – director interimar al acelaşi institut; 

 1991-1994 – şeful direcţiei Istorie medie al acelaşi institut; 

 1979-1991 – director adjunct al acelaşi institut; 

 1974-1979 – colaborator ştiinţific superior al acelaşi institut; 

 1962-1965 –doctorant la Institutul de Istorie al A.Ş.M.; 

 1957-1962; 1965-1974 – angajat colaborator ştiinţific la Institutul de Istorie al A.Ş.M.; 

 din 1992 – profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Cursuri de 

paleografie şi istorie modernă (prin cumul); 

 din 1998 – curs special de masterat al Catedra UNESCO de Studii Sud-Est Europene a 

Universităţii de Stat din Moldova. 

Publicaţii:  

 „Moldova în epoca feudalismului, vol. VIII-XII. Documente moldoveneşti din sec. XVIII”, 

Documente privind Istoria Țării Moldovei la încep. sec. XIX  (coordonare şi colaborare), 30 c.a. 

fiecare volum, Chişinău 1998-2012; 

 „Ţara Moldovei în epoca Luminilor”. Monografie, 12 c.a., Chişinău, 1999 
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 Academia de Ştiinţe a Moldovei. Istorie şi contemporanietate. Monografie, 40 c.a., Chişunău, 

2006, (în colab) 

 „Istoria modernă a Europei şi Americei”, vol. I (manual universitar, în colaborare), Chişinău, 2008; 

 „Paleografia slavo-română şi româno-chirilică.” Manual universitar – 12 c.a. Chişinău, 2003; 

 „O istorie a regiunii Transnistrene”. Studiu, 30 c.a., Chişinău, 2001 (coautor şi coordonator); 

 „Din istoria ţinutului natal (regiunea Cernăuţi)”, 20 c.a. (coautor şi coordonator) Cernăuţi, 2003; 

 „Domnii Ţării Moldovei”. Studii, 30 c.a. Civitas, 2012 (în colaborare); 

 „Dicţionar de Istorie”, Civitas 2007 (în colaborare); 

 „Atlas de Istorie Universală şi a Românilor”, Civitas, 2010 (în colaborare); 

 „Dinastia Cantemireştilor”, Ştiinţa, Chişinău, 2008 (coautor); 

 Istorie. Istoria universală şi a românilor. Epoca antică şi medievală. Manual pentru cl. A X-a, 

Chişinău, Civitas, 2010, (în colab.); 

 Istorie si civilizație medievală și modernă timpurie în Țările Române, Chișinău, Civitas, 2012 

În total în anii 1958-2012 au fost publicate peste 250 de lucrări ştiinţifice: monografii, broşuri, materiale, 

culegeri de documente, articole etc. 

Colaborări: 

 activitatea în calitate de expert şi observator al Direcţiei Educaţiei, Cultură şi Sport al Consiliului 

Europei la elaborarea manualelor regionale în ţările din Caucaz (1998-2000); 

 colaborare cu Georg-Eckert Institut (Germania) în  probleme de perfecţionare a manualelor 

şcolare; 

 colaborare cu Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi şi Institului de Istorie „A.D.Xenopol” Iaşi, la 

elaborarea colecţiei de documente medievale „Documenta Romaniae Historiea. A. Moldova”; 

 relaţii cu Institutul de Istorie al A.Ş. a Ucrainei şi Institutul de Istorie Universală al A.Ş. a  Rusiei 

în vederea activizării comisiilor mixte a istoricilor; 

 colaborarea cu Ministerul Apărării al R.M. în organizarea Muzeului Armatei Naţionale, fondarea 

revistei „Cohorta”, a seriei de broşuri din istoria militară a Moldovei. 

Pregătirea cadrelor – conducător ştiinţific a 21 teze de doctor (5 de doctor habilitat şi 16 de doctor în 

istorie).  

Obligaţiuni pe baze obşteşti:  

 academician-coordonator adjunct al Secţiei de Ştiinţe Socioumane şi Economice a A.Ş.M. (1998-2004); 

 preşedinte a Consiliului director al Editurii Civitas; 

 preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de pe lîngă Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 

A.Ş.M. pentru decernarea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe istorice; 

 Membru al colegiilor de redacţie, revistele: „Destin Românesc”, Anuarul Institutului de Istorie 

„A.D.Xenopol”, Iaşi „Revista de Istorie a Moldovei”,. „Cohorta” etc; 

 membru al Comitetului moldav al Asociaţiei de Studii Sud-Est Europene etc. 

Distincţii: 

Ordinul „Gloria Muncii”; Medalia „Dimitrie Cantemir”; Premiul de Stat al Republicii Moldova; 5 

premii ale Prezidiului A.Ş.M., titlul onorific, „Om emerit”, diploma „Meritul Academic” etc. 

 


