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Domnul Tudor Roşca s-a născut la 29 
mai 1947 în satul Talmaza, raionul 
ȘtefanVodă, întro familie de ţărani 

vrednici: Efrosenia şi Avram Roşca. Fiind mezinul 
în familie, alături de sora Vera şi 
fraţii Vasile, Gheorghe şi Am-
brosii, ajuta părinţii la muncile 
agricole prestate în gospodăria 
individuală şi cea colectivă. Anu-
me din fragedă copilărie şi, ulte-
rior, în adolescenţă, sub influen-
ţa condiţiilor educaţiei familiale 
şi şcolare, specifice traiului rural, 
se conturează trăsăturile de ca-
racter şi calităţile umane care îl 
vor însoţi pe parcursul vieţii şi, 
respectiv, îl vor defini ca perso-
nalitate: harnic, onest, sincer, 
deştept, curajos, militant al dem-
nităţii, adevărului şi dreptăţii.

În anul 1966, după absolvirea cu menţiune 
a şcolii medii din satul natal, în luna septembrie 
este înrolat în forţele armate, iar după satisfacerea 
serviciului militar în termen, la 1 septembrie 1969, 
susţinând cu succes examenele de admitere, este în-
matriculat la Facultatea de Drept a Universităţii de 
Stat din Moldova.

În cei 5 ani universitari, s-a manifestat ca 
un student exemplar, cu performanţe sportive de 
nivel republican la lupte libere; totodată, fiind be-
neficiarul celei mai mari burse speciale de stat, a 
absolvit facultatea cu calificativul „excelent”, obţi-
nând specialitatea râvnită şi meritată de jurist.

Cu deosebită plăcere, domnul Profesor Tu-
dor Roşca îşi amintea de anii de studenție, mân-
drindu-se cu colegii universitari: Nicanor Cojo-
caru, Alexei Potângă, Vasile Balabchin, Claudia 
Namatov (Șepitca), Andrei Smochină, Angela 
Apostol (Bobeico), Alexandru Șepitca, Nicolai 
Nicoară, Gheorghe Oprea, Vladimir Dilan, Victor 

Ciornâi şi alţii, iar printre profesorii iubiţi, cu pro-
fundă recunoştinţă, menţiona distinşii reprezen-
tanţi ai învăţământului juridic superior autohton 
din perioada postbelică: Vasile Petrov, Dumitru 

Leoşchevici, Gheorghe Cuşco, 
Veaceslav Diablo, Constantin 
Florea, Vladimir Lavric, Tudor 
Negru, Victor Volcinschii, Si-
mion Doroş, Iurie Tiutechin, 
Andrei Grigoriu, Alexandru Te-
levca, Constantin Roşca, Vladi-
mir Ivanov, Alexandru Cojuhari, 
Grigore Fiodorov, Trofim Car-
pov şi alţii.

Pentru tânărul jurist me-
daliat, activitatea profesională 
a demarat datorită conjuncturii 
fericite dintre calităţile native şi 
capacităţile intelectuale forma-
te, astfel încât în luna iulie 1974 

domnul Tudor Roşca, prin concurs, este selectat 
şi, respectiv, angajat la Universitatea de Stat „V.I. 
Lenin” din oraşul Chişinău, Facultatea de Drept, 
Catedra „Disciplini juridicostatale”, unde a par-
curs consecutiv toate etapele unei strălucite ca-
riere didactico-ştiinţifice în învăţământul juridic 
superior: laborant, lector-asistent, lector, lector 
superior, conferenţiar şi profesor universitar1.

Prin recomandarea Senatului ştiinţific al 
Universităţii de Stat din Moldova din 05 octom-
brie 1974, susţinând examenele, domnul Tudor 
Roşca accede la Aspirantura Universităţii de Stat 
din Moscova „Mihail Lomonosov”, unde, pe par-
cursul a 4 ani, face studii la doctorat, împreună cu 
conaţionalii Gheorghe Hioară, Andrei Smochină, 
Sergiu Cobăneanu, Cheorghe Chibac, Grigore 
Rusu — personalităţi notorii ale ştiinţei juridice 
autohtone.
1 Sergiu Furdui, „In memoriam: Omul şi Savantul, domnul 
Profesor TUDOR ROȘCA, cavaler al Ordinului Republi-
cii, personalitate notorie şi marcantă a Știinţei şi Educaţiei

I n  m e m o r i a m

TUDOR ROȘCA 

− PRIMUL RECTOR AL ACADEMIEI NAȚIONALE DE POLIȚIE „ȘTEFAN CEL MARE”
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Despre această perioadă cu deosebită plă-
cere vorbeşte şi Nicolae Osmochescu: „În septem-
brie 1974 împreună cu Gheorghe Chibac, Alexan-
dru Borodac şi Tudor Roşca am plecat la Moscova 
pentru a susține interviurile de specialitate Ghe-
orghe, Alexandru şi Tudor, iar eu − examenul de 
admitere la specialitate.

Toți patru am reuşit cu brio probele de ad-
mitere pentru «Drept civil», «Drept penal», «Drept 
statal şi administrativ» şi «Drept internațional», 
fiind înmatriculați la doctorantura Facultății de 
Drept a Universității de Stat din Moscova «M. 
Lomonosov»”2. Mai târziu, după 3 ani, în una şi 
aceiaşi zi, la unul şi acelaşi Consiliu Științific Spe-
cializat, format din 21 de corifei ai ştiinței juridice 
din Uniunea Sovietică, în 26 martie 1982, eu pri-
mul şi Tudor al doilea, am susținut (lumea zice cu 
brio) tezele de candidat în ştiințe juridice (astăzi 
doctor în drept)3.

În urma studiilor postuniversitare efectu-
ate sub conducerea ştiinţifică a domnului Avaki-
an Suren, profesor universitar şi jurist emerit, a 
susţinut cu succes teza de doctorat „Dezvoltarea 
Sovietelor locale de deputaţi ai poporului la etapa 
contemporană”, fiindu-i conferit titlul ştiinţific de 
doctor în drept în baza Hotărârii Consiliului ju-
ridic de Stat din 26 martie 1982. Cu diverse oca-
zii domnul Profesor Tudor Roşca mărturisea: «În 
timpul elaborării şi susţinerii tezei de doctorat am 
avut norocul să fiu îndrumat de unul dintre cei 
mai de vază savanţi administrativişti, dl Avakian 
Suren, fiind inspirat de ideile ştiinţifice cu privire 
la locul şi rolul cadrelor naţionale în activitatea or-
ganelor administraţiei publice». Studiile doctorale 
i-au oferit prilejul să pătrundă în tainele dreptu-
lui administrativ, rezultatele primelor investigaţii 
ştiinţifice având un percutant ecou în dezvoltarea 
acestei importante ramuri de drept în sistemul ju-
ridic naţional.

Vizibil marcat de cea mai prestigioasă şcoa-

din Republica Moldova”.  În „Tudor Roşca – Primul rector 
al Academiei Naţionale de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI 
al Republicii Moldova”: – Chişinău: Departamentul Editori-
al-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. 
„Print-Caro”). – 84 p. ISBN 978-9975-121-75-0, p. 15-16.
2 Nicolae Osmochescu, „În amintirea lui Fedea, Tudor Roş-
ca – Conferenţiar şi Profesor universitar”. În „Tudor Roşca 
– Primul rector al Academiei Naţionale de Poliţie «Ștefan cel 
Mare» a MAI al Republicii Moldova”: – Chişinău: Departa-
mentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 
2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p. ISBN 978-9975-121-75-
0, p.39.
3 Idem.

lă de doctorantură juridică, la acel timp, domnul 
Tudor Roşca, revenind la catedra de drept, la 
scurt timp, prin munca depusă, obţine o autori-
tate incontestabilă în mediul academic şi cel stu-
denţesc. Cursul „Dreptul administrativ”, elaborat 
şi prezentat printr-o prestaţie didactico-ştiinţifică 
excelentă, reprezenta una dintre cele mai impor-
tante şi interesante discipline de studii juridice, 
iar complexitatea şi profunzimea prelegerilor ţi-
nute în aulele academice, conjugate cu o veritabilă 
energetică intelectuală, emanau cunoştinţe vaste şi 
preţioase, apreciate la cel mai înalt nivel de stu-
denţi şi doctoranzi.

Concomitent cu lucrul de bază, participă 
nemijlocit şi activ la organizarea şi desfăşurarea 
diverselor evenimente social-culturale din cadrul 
facultăţii de drept, inclusiv la formarea detaşa-
mentelor studenţeşti, în cadrul cărora participa 
activ la lucrări pe şantierele economiei naţionale.

Demonstrând calităţi excepţionale organi-
zatorice şi de dirijare eficientă, bazată pe un ma-
nagement bine pus la punct şi de perspectivă, la 
1 martie 1985 domnul Profesor Tudor Roşca este 
ales în unanimitate decan al Facultăţii de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova, iar la 10 aprilie 
1990 este reales în această înaltă funcţie publică, 
exercitând-o cu onoare şi demnitate până în anul 
1991.

În perioada exerciţiului funcţiei de decan 
(1 martie 1985-04 februarie 1991), fiind adeptul 
convins al proceselor social-politice privind re-
structurarea, publicitatea şi transparenţa sistemu-
lui educaţional, domnul Profesor Tudor Roşca în-
treprinde măsuri radicale şi consistente în vederea 
dezideologizării acestui sistem în cadrul facultăţii 
de drept şi trecerii la predare în limba română a 
disciplinelor de drept; în acest sens fiind elaborate 
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şi adoptate noi programe de instruire juridică su-
perioară, precum şi noi manuale la disciplinele de 
drept supuse studiului juridic universitar. Urmare 
a acestor acţiuni progresiste şi constructive, Facul-
tatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova 
a înregistrat performanţe remarcabile, plasându-
se pe unul dintre primele locuri la competiţiile 
unionale privind instruirea şi pregătirea cadrelor 
în organele de drept, desfăşurate între instituţiile 
de învăţământ juridic superior4.

În 1990, luând în considerare mişcarea de 
eliberare națională a populației din Republica 
Moldova şi lipsa cadrelor cu studii superioare ju-
ridice pentru organele Ministerului Afacerilor In-
terne (MAI), guvernul Republicii Moldova a apro-
bat Hotărârea nr. 276 din 17.08.1990 Cu privire la 
înființarea Academiei Naționale de Poliție „Ștefan 
cel Mare”. Hotărârea prevedea ca MAI al Repu-
blicii Moldova, începând cu 1 septembrie 1990, 
să formeze personalul de conducere şi grupul de 
lucru al Academiei în număr de 15 persoane. La 
1 ianuarie 1991 urmau să fie completate nu mai 
puțin de 50% din statele de funcționari, membrii 
corpului de comandă de rang inferior, mediu şi 
superior, iar către 1 mai 1991, statele de personal 
ale Academiei trebuiau să fie completate. De la 1 
septembrie 1991, Academia Națională de Poliție 
„Ștefan cel Mare” urma să înceapă procesul de 
instruire. Primele persoane incluse în grupul de 
lucru au fost Victor Moraru (locțiitorul coman-
dantului, şef logistică), Chiril Ilii (locțiitorul co-
mandantului pentru cadre şi educație), Mihail 
Gheorghița (locțiitorul comandantului pentru 
studii) şi alte persoane5. 

Problema cu care s-au confruntat membrii 
acestui grup de lucru a fost cine va conduce aceas-
tă instituţie nouă de învăţământ şi va forma corpul 
profesoral didactic, deoarece după cum vom in-
strui viitorii poliţişti, aşa vor servi patria şi de ace-
ea era nevoie de o persoană cu adevărat competen-
tă, dar şi devotată statului şi poporului acestei ţări. 
Doritori au fost mai mulţi, dar pentru a selecta 
o persoană într-adevăr demnă de această funcţie 
a fost introdus în statutul Academiei condiţia că 
4 Idem.
5 Chiril Levinţă, „Tudor Roşca, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, primul Rector al Academiei Naţionale de Poli-
ţie «Ștefan cel Mare»”. În „Tudor Roşca – Primul rector al 
Academiei Naţionale de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI al 
Republicii Moldova”: – Chişinău: Departamentul Editori-
al-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. 
„Print-Caro”). – 84 p. ISBN 978-9975-121-75-0, p.32.

rector poate fi numai persoana care deţine titlul 
de doctor în drept, este conferenţiar universitar şi 
are o practică didactică de 10 ani în instituţiile de 
învăţământ superior. Au fost selectaţi candidaţi 
pentru această funcţie mai mulţi, unii cu activitate 
în Republica Moldova, alţi concetăţeni care acti-
vau în fostele republici socialiste, unii chiar voiau 
foarte tare să devină comandant. Stagiul de 10 ani 
de activitate didactică în instituţiile de învăţământ 
superior a fost unul decisiv. Din candidaturile care 
corespundeau cât de cât cerinţelor înaintate faţă 
de această funcţie cea mai bună era a domnului 
Tudor Roşca, era doctor în drept, conferenţiar 
universitar, dumnealui numai în funcţia de decan 
al Facultăţii de Drept al USM avea stagiul de 6 ani. 
După discuţia cu dumnealui, a acceptat propune-
rea noastră de a deveni comandantul Academiei6. 

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova nr. 55 din 04 februarie 1991 Tudor Roşca este 
numit în funcţie de comandant (rector) al Acade-
miei Naţionale de Poliţie ,,Ștefan cel Mare”, iar la 
27 octombrie 1992 este ales primul preşedinte al 
Senatului ştiinţific al acestei importante şi presti-
gioase instituţii de învăţământ juridic superior din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Chiar din primele zile, Tudor Roşca s-a 
implicat în asigurarea bunei funcționări a unei 
instituții de învățământ superior cu profil special, 
instituție care nu a mai existat până la acel moment 
în Republica Moldova. Pe fondul luptei politice, a 
ales prima generație de cadre, care trebuia să or-
ganizeze nu doar selectarea şi înmatricularea unei 
noi generații de studenți, ci şi să asigure instrui-
rea calitativă a acestora. Una din cele mai impor-
tante sarcini pe care şi-a trasat-o a fost orientarea 
cadrelor didactice şi a efectivului de cursanți spre 
noile valori morale pe care le promova societatea. 
Anume Tudor Roşca selecționa cadre bine pregă-
tite ce serveau drept modele de comportament. În 
acea perioadă complicată de tranziție a izbutit să 
ierarhizeze valorile, operând multe schimbări şi 
formând o instituție de învățământ ce se deosebea 
de cele existente. Accentul era pus pe valorile ge-
neral umane, valori specifice domeniului juridic. 
Acorda un rol aparte valorilor naționale în forma-

6 Victor Mocanu, „File din edificarea Academiei Naţionale de 
Poliţie «Ștefan cel Mare»”. În „Tudor Roşca – Primul rector 
al Academiei Naţionale de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI 
al Republicii Moldova”: – Chişinău: Departamentul Editori-
al-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. 
„Print-Caro”). – 84 p. ISBN 978-9975-121-75-0, p.12-13.
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rea profesională a viitorilor apărători ai ordinii de 
drept. Acest lucru a mărit considerabil numărul de 
candidați, concursul de admitere la studii în ca-
drul Academiei fiind unul dintre cele mai mari din 
şirul instituțiilor de nivel superior. Instituția avea 
statut de mare unitate militară, cu drapel de luptă, 
armament şi alt gen de echipament. Deşi o bună 
parte a vieții a fost funcționar civil, totuşi a reu-
şit să se implice cu multă dăruire în însuşirea artei 
militare, atingând nivelul unui manager superior 
înzestrat cu calități deosebite. Primind drapelul de 
la primul preşedinte, Mircea Snegur, în aceeaşi zi, 
împreună cu corpul de ofițeri şi cursanți ai Aca-
demiei „Ștefan cel Mare”, a depus jurământul de 
credință poporului Republicii Moldova, jurământ 
căruia i-a rămas fidel pe tot parcursul vieții. În 
prezența simbolurilor naționale, prin mesajul său, 
îi ghida pe profesori şi cursanți să aibă un nou fel 
de gândire, de expresie şi de acțiune pe potriva 
aşteptărilor societății7.

Academia trebuia să pregătească conform 
Hotărârii de Guvern nr. 276 din 17.08.1990 spe-
cialişti cu studii juridice superioare pentru Minis-
terul Afacerilor Interne. Cursurile trebuiau ținute 
conform statutului Academiei numai în limba ro-
mână, de aceea şi profesorii trebuiau aleşi cores-
punzător. 

O situaţie interesantă a fost în domeniul 
instrucţiei de front, toţi ofiţerii noştri erau şcoliţi 
în limba rusă şi comenzile de front tot le cunoş-
teau în termeni ruseşti. De aceea am fost nevoiţi să 
rugăm colegii noştri de la Academia „Alexandru 
Ioan Cuza” din Bucureşti să delege două persoane 
pentru a recalifica ofiţerii noştri şi a instrui stu-
denţi din promoţia întâi la tabăra din Condriţa în 
termeni militari româneşti. 

În scopul pregătirii specialiştilor cu studii 
superioare juridice pentru Ministerul Afaceri-
lor Interne al Republicii Moldova a fost elaborat 
planul de învățământ unde se regăseau toate dis-
ciplinele din domeniul dreptului, plus o pregătire 
militară şi sportivă intensivă8. 

Cadrele didactice selectate de Tudor Roş-
ca pentru a preda la Academie au fost de o ţinu-
7 Simion Carp, „Date bibliografice cu privire la Tudor Roş-
ca”, Primul Rector al Academiei naţionale de Poliţie «Ștefan 
cel Mare». În „Tudor Roşca – Primul rector al Academiei 
Naţionale de Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii 
Moldova”: – Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al 
Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 
84 p. ISBN 978-9975-121-75-0, p. 15
8 Victor Moraru, Op. cit., 12.

tă profesională şi morală foarte înaltă. În primii 
ani la Academie au predat la disciplinele de drept 
Constantin Florea, Alexandru Borodac, Andrei 
Smochină, Boris Negru, Elena Aramă, Andrei 
Galben, Dumitru Baltaga, la disciplinele militare, 
Chiril Levinţa, Victor Cibotari, Constantin Golan, 
la pregătirea fizică şi de luptă Efim Guţu, toţi aceşti 
specialişti au fost selectaţi nu numai să predea dis-
ciplina, dar şi să educe studenţilor în primul rând 
dragostea de carte, de neam şi de ţară, un lucru 
care l-a iubit şi l-a stimat Tudor Roşca. Pe tot par-
cursul vieţii sale9.

Domnul rector s-a dovedit a fi un fin cu-
noscător al oamenilor de valoare şi cu caracter, 
reuşind să selecteze o echipă de discipoli, con-
vingându-i să se lanseze în domeniul căutărilor 
(adesea anevoioase) profesorale şi ştiințifice, care 
a constituit pentru fiecare dintre ei o rampă de 
lansare într-o carieră juridică de succes. Dânsul 
încerca mereu să-şi conştientizeze colectivul şi 
discipolii, cu mândrie părintească, că fiecare din-
tre ei şi toți în echipă făuresc istorie10.

Profesorul Tudor Roşca face parte din ple-
iada personalităților ce au făurit şi au trăit crearea 
statalității Republicii Moldova, ca apoi să-şi racor-
deze întreaga sa existență la idealurile naționale, 
printre care formarea unui corp profesionist de 
ofițeri pentru Ministerul Afacerilor Interne ocupă 
locul de bază11.

Ca personalitate notorie a neamului nostru 
Tudor Roşca a fost înzestrat cu un intelect deose-
bit, cu o inepuizabilă energie creatoare şi putere de 
muncă, cu o vocaţie aleasă de organizator. Având 
la bază o viaţă de Om, un destin, o soartă, marcată 
de evenimentele epocii, s-a evidențiat nu numai 
ca un atent observator, dar şi participând activ şi 
nemijlocit în realizarea vieţii sociale şi juridice12.

În raporturile de serviciu în perioada când 
domnul Tudor Roşca era Rector în Academia Na-

9 Idem, În acelaşi sens Simion Carp, op. cit., p.6.
10 Oleg Balan, „În memoria omului şi savantului Tudor 
Roşca”, În „Tudor Roşca – Primul rector al Academiei Naţio-
nale de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI al Republicii Moldo-
va”: – Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Acade-
miei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p. 
ISBN 978-9975-121-75-0, p.46.
11 Oleg Balan, Idem.
12 Alexandru Arseni, „Tudor Roşca – profesor, comandant, 
Om”, În „Tudor Roşca – Primul rector al Academiei Naţiona-
le de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI al Republicii Moldova”: 
– Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei 
„Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p. ISBN 
978-9975-121-75-0, p.50.



LEGEA ȘI VIAȚA96
martie-aprilie 2021

ţională de Poliţe domnea o democraţie totală şi 
anume vreau să menţionez democraţie totală, nu 
exista o atitudine de soldățoi sau alte raporturi de 
superioritate, toţi fiind trataţi cu omenie. Din pă-
cate, nu toţi au apreciat aceste calităţi, mai ales cei 
care i-au luat locul ulterior şi nu au ţinut cont de 
acele principii şi acele valori care au fost puse de 
noi cei din grupul de lucru pentru fondarea Aca-
demiei drept pietre de temelie13.

La 1.08.1991 s-au început cursurile de 
inițiere a studenților în domeniul polițienesc pe 
baza Catedrei militare, de pregătire specială şi 
sportivă. La catedră, în calitate de profesori, au 
fost invitați şi doi specialişti de la Academia de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, care 
au participat la cursul de inițiere organizat în tabă-
ra de la Condrița.

În urma cursurilor de inițiere desfăşurate 
în tabăra de la Condrița, la 1 septembrie 1991, 
studenții, corpul de comandă şi cadrele didactice 
ale Academiei au fost în măsură să organizeze şi să 
desfăşoare ceremonia de depu-
nere a jurământului de credință 
Patriei de către primii studenți 
ai Academiei Naționale de 
Poliție „Ștefan cel Mare”. La 
această ceremonie a partici-
pat conducerea de vârf a țării: 
Preşedintele Republicii Moldo-
va, Mircea Snegur; Preşedintele 
Parlamentului, Alexandru 
Moşanu; Ministrul de Interne, 
Ion Costaş. Părinții şi rudele 
studenților, cu emoții de bu-
curie şi mândrie, au fost mar-
torii oculari ai începerii anu-
lui de studii în cea mai tânără 
instituție de învățământ supe-
rior pentru pregătirea cadrelor 
de profesionişti pentru poliția națională.

Pe parcursul primelor luni de studii, rec-
torul Tudor Roşca s-a îngrijit de asigurarea 
studenților cu literatura necesară, instituind bi-
blioteca Academiei, cu o sală mare şi luminoa-
să de lectură. Pe parcurs au fost create Senatul 
Academiei, Centrul ştiințific, au fost puse bazele 
învățământului postuniversitar, a fost fondată Fa-
cultatea de perfecționare şi recalificare a cadrelor 
polițieneşti din cadrul MAI14. 
13 Victor Moraru, op. cit., p.13.
14 Chiril Levinţă, op. cit., p.36.

Era un om cumpătat şi nu lua decizii lă-
sându-se influențat de împrejurări sau la cerința 
altora. Întotdeauna a fost de partea adevărului şi 
a ținut mult la neam şi la Țară. Mai ales, s-a vă-
zut acest lucru în timpul războiului de la Nistru, 
atunci când datoria de cetățean, de fiu al acestor 
meleaguri îl impunea să întreprindă măsuri ne-
ordinare, să accepte participarea întregului efec-
tiv al Academiei la apărarea integrității teritoriale 
a republicii noastre, dar în acelaşi timp înțelegea 
că tinerii aceia, studenții Academiei, fără pregăti-
rea necesară vor fi pur şi simplu aruncați în foc, 
fiindcă toți doreau să plece la război. A reuşit şi i-a 
temperat pe toți, de la cei cu experiență de luptă în 
Afganistan până la studenții anului întâi. A decis 
ca încolo să plece numai o parte din ofițerii  Aca-
demiei, cealaltă să rămână şi să asigure în continu-
are procesul de studii15.

Astfel, în anul 1992, comandantul T. Roşca a 
venit cu mesajul său către efectivul Academiei, în-
demnându-i să apere integritatea şi independența 

Republicii Moldova. În cali-
tate de conducător şi-a făcut 
griji pentru toți cei care erau 
pe poziții, suferind pentru cei 
răniți şi bucurându-se că nu am 
avut pierderi umane. Anume el 
a fost cel care ne-a petrecut şi 
ne-a întâlnit de la conflictul ar-
mat de pe Nistru16.

În anul 1993, la inițiativa 
Domniei Sale s-a desfăşurat 
conferința ştiințifică „Conflic-
tul din Transnistria: adevărul 
aşa cum a fost el”, la care au 
participat savanți, conducători 
ai MAI şi angajați ai Academiei 
„Ștefan cel Mare”. A invitat un 
grup de specialişti de la Mol-

dova-Film pentru a monta un scurtmetraj despre 
această tânără instituție, unde în prim-plan apă-
reau profesorii şi studenții. Un loc aparte i-a fost 
acordat eroului Gheorghe Caşu, student la secția 
cu frecvență redusă a Academiei, căzut la datorie 

15 Andrei Groza, „Tudor Roşca – profesor, patriot, conducă-
tor”, În „Tudor Roşca – Primul rector al Academiei Naţionale 
de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI al Republicii Moldova”: 
– Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei 
„Ștefan cel Mare”, 2021, (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p. ISBN 
978-9975-121-75-0, p.53.
16 Simion Carp, op. cit., p.5.
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în conflictul de pe Nistru17.
Și încă un lucru, pe care aş vrea să-l 

menționez neapărat, este cel legat de apărarea lim-
bii române. După adoptarea Constituției Republi-
cii Moldova la 27 iulie 1994, trebuia să elaborăm 
orarul lecțiilor pentru noul an de învățământ şi 
conform prevederilor articolului 13 trebuia să în-
locuim cursul de limba română cu cursul de limba 
moldovenească. Nedorind să accept un neadevăr, 
am lăsat în orar cursul cu denumirea anterioară - 
limba română18.

A folosit de fiecare data tribuna MAI şi a 
altor foruri pentru a vorbi despre formarea pro-
fesională, dorind să schimbe situația în bine. Nu 
rata ocazia să folosească dreptul la replică în di-
alog cu cei mai înalți conducători ai statutului, 
menținându-şi în unele cazuri opinia separată.

În viața personală şi de toate zilele, Tu-
dor Roşca a fost un om deschis şi foarte modest, 
se mulțumea cu strictul necesar, trăindu-şi viața 
după principiul: „Este bogat cel care se mulțumeşte 
cu ceea ce are”. Săritor la nevoie, îl compătimea şi 
suferea împreună cu cel suferind, se bucura cu cel 
ce avea bucurii, se împotrivea cu toată ființa min-
ciunii şi nu tolera viclenia şi fățărnicia. Avea pute-
re de voință să-şi asume întreaga responsabilitate 
pentru succesele şi insuccesele colectivului din 
subordine. Nu manifesta public vreo apartenență 
politică, era însă un membru devotat al instituției 
pe care o conducea şi un patriot adevărat al țării 
sale. După alegerile prezidențiale din 1 decembrie 
1996 şi după schimbările care au avut loc în Gu-
vernul Republicii Moldova, comandantul Tudor 
Roşca nu a acceptat implicarea în intrigile politice 
din timpurile respective, însă a cedat în fața unor 
aprigi susținători ai noului preşedinte de țară19.

Este regretabil faptul cum conducerea MAI 
din acele timpuri, influențată de Preşedintele țării, 
a procedat cu comandantul Academiei Naționale 
de Poliție „Ștefan cel Mare”, acesta fiind destituit 
din funcție sub pretextul unor încălcări minore, 
depistate în exercițiul de „alarmă” organizat de 
minister pentru întreaga Academie.

Astfel, în 1997, T. Roşca revine la Univer-
sitatea de Stat din Moldova în funcția de decan 
al facultății pentru studenții din alte țări, revi-
ne în colectivul care l-a format, care i-a apreciat 

17 Idem.
18 Andrei Groza. Idem
19 Chiril Levinţă, op. cit., p.37.

competența şi care l-a înaripat20.
A ştiut să cultive un mediu de lucru deschis 

şi comunicativ. A fost mereu atent la rolul jucat de 
angajaţi şi le-a recunoscut întotdeauna meritele21.

Opera sa ştiințifică care impresionează prin 
întindere, diversitate şi, nu în ultimul rând, prin 
profunzime, numără sute de titluri. Majoritatea 
publicațiilor sale sunt lucrări de pionierat în ştiința 
dreptului administrativ din Republica Moldova şi 
au avut o contribuție hotărâtoare la crearea cul-
turii juridice, inclusiv polițieneşti din Republica 
Moldova22.

În cursul activităţii ştiinţifice desfăşura-
te, domnul Profesor Tudor Roşca a elaborat zeci 
de lucrări ştiinţifice, preponderent în domeniul 
dreptului administrativ, printre care se evidenţi-
ază: „Perfecţionarea competenţei Sovietelor locale 
de deputaţi ai poporului la etapa contemporană”, 
în Mesagerul Universităţii de Stat „M. Lomono-
sov” din oraşul Moscova nr. 3, 1977; „Dezvoltarea 
Sovietelor locale de deputaţi ai poporului la etapa 
contemporană”, autoreferatul tezei de doctorat, 
Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din oraşul 
Moscova 1992; „Dreptul administrativ”, Chişinău, 
1984; „Organele supreme şi centrale ale adminis-
traţiei de stat”, în cartea „Statutul constituţional 
al organelor de stat din RSSM” Chişinău, „Știin-
ţa” 1986; „Participarea cetăţenilor la administra-
rea chestiunilor de stat şi cele obşteşti”, în cartea 
„Asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 
în URSS”, Chişinău, „Cartea Moldovenească”, 
1988; „Răspunderea administrativă”, USM, Chi-
şinău, 1989; „Legislaţia şi jurisdicţia în domeniul 
toleranţei”, referat ştiinţific prezentat la semina-
rul internaţional organizat de O.S.C.E., desfăşurat 
la Varşovia, Republica Polonia, 16-20 noiembrie 
1992; „Constituţia R. Moldova şi principiile drep-
tului administrativ”, referat ştiinţific prezentat la 
seminarul internaţional organizat de Consiliul 
Europei şi desfăşurat la Strasbourg, Franţa, 1720 
octombrie 1994; „Poliţia Republicii Moldova în 
opinia populaţiei”, în cartea „Căile de combatere 
a crimei organizate la etapa actuală”, Chişinău, 

20 Idem.
21 Nicolae Obreja, „Tudor Roşca – profesorul care a şti-
ut să vadă partea cea mai bună din fiecare din noi”, 
În „Tudor Roşca – Primul rector al Academiei Naţio-
nale de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI al Republicii
Moldova”: – Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al 
Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 
84 p. ISBN 978-9975-121-75-0, p.68.
22 Oleg Balan, op. cit., p.45.
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1996; „Constituţionalitate, legalitate, toleranţă”, 
în „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din 
Moldova”, nr. 3, Chişinău, 1999; „Unele conside-
raţii cu referinţă la constrângerea administrativă”, 
în „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din 
Moldova”, nr. 3, Chişinău, 2000; „Consideraţii ge-
nerale privind concep-
tul securităţii statului în 
Republica Moldova”, în 
„Analele ştiinţifice ale 
Universităţii de Stat din 
Moldova”, nr. 7, Chi-
şinău, 2004, precum şi 
multe altele.

Din păcate, se 
observă că Domnia sa 
nu a reuşit să valorifice 
integral potenţialul său 
bogat de savant, expli-
caţia fiind de un realism 
evident de simplu: mereu antrenat în diverse pro-
cese instituţionale administrativ-organizatorice şi, 
respectiv, aflat în epicentrul şi vâltoarea atribuţi-
ilor funcţionale administrative, a fost permanent 
limitat în timp la creaţia doctrinară personală, iar 
soarta prea puţin mărinimoasă i-a frânt prea de-
vreme activitatea creativă propriu-zisă, surprinsă 
în ascensiune. Activităţile intense şi complexe de 
manager desfăşurate cu abnegaţie şi dăruire de 
sine, bazate pe principiile sale moral-juridice şi 
ştiinţifice nestrămutate, i-a lăsat prea puţin timp 
pentru activitatea ştiinţifică, astfel, în virtutea 
acestor circumstanţe obiective, s-a dăruit cu pa-
siune, cu ardoare funcţiilor multiplicative, uitând 
sau nevrând să creadă că viaţa nu este veşnică23…

A iubit studenții, şi-a respectat angajații 
Academiei de Poliție şi mereu a ştiut să descope-
re şi să valorifice talentele din fiecare persoană cu 
care intra în contact24.

Profesorul şi savantul Tudor Roşca a fost 
omul care a făcut din muncă o adevărată religie, 
care i-a dat viață, fiind închinată devotamentului, 
abnegației şi pasiunii, perfecționării şi căutărilor 
academice. A fost mereu conectat la lumea valori-
lor şi a performanțelor, la lumea ideilor, a libertății 
de gândire şi de expresie. A fost persoana care a 
avut bucuria trăirilor în respect față de cei din jur, 
în morală, în adevăr şi dreptate, cu demnitate şi 
responsabilitate, toate percepute cu certitudine ca 
23 Sergiu Furdui, op. cit., pag. 21-22.
24 Oleg Balan, op. cit. pag.47

dispoziții testamentare ale părinților şi dascălilor 
săi.

Acolo unde nu este loc pentru a visa se moa-
re încet, iremediabil. De aceea, dl profesor Tudor 
Roşca a fost mereu un visător care şi-a dat toată 
silința să nu treacă degeaba prin viață, să trăias-

că frumos şi cu folos, să 
poată lăsa ceva în urmă. 
I-a trebuit multă pute-
re ca să înfrunte toate 
valurile vieții – şi care, 
cu siguranță, nu au fost 
puține – să forțeze des-
tinul, să depăşească ba-
rierele şi să promoveze 
valorile autentice25.

A fost o persona-
litate marcantă a tim-
pului, cu aspiraţie spre 
perfecţiune, Om cum-

pătat şi profund în exprimări. În această calitate a 
format promoții întregi de tineri, pentru care con-
stituie un exemplu de profesionalism, rigurozita-
te, exigență şi onestitate, este mentorul mai multor 
discipoli şi pregăteşte un impresionant număr de 
cadre ştiințifice în domeniul ştiinței dreptului pu-
blic etc. 

Pe parcursul a cinci ani de studii, nu o dată 
mi-a fost dat să apreciez modestia dumnealui. Fie-
care din studenţii Facultăţii puteau oricând să in-
tre la Decan cu orice problemă, ştiind că uşa de la 
birou le este mereu deschisă. Discuta cu toţi de la 
egal la egal, creând o atmosferă binevoitoare, de 
încredere şi siguranţă că este susţinut. Chiar şi la 
lecţiile de Drept administrativ, pe care ni le ținea, 
noi ne simţeam un pic altfel decât cu alţi profesori, 
deoarece dumnealui, PROFESORUL!, prin exem-
plul propriu de comportament, ne demonstra cum 
trebuie aplicat în viaţă metoda convingerii. Mereu 
era alături de studenţi, la competiţiile sportive, 
conferinţele ştiinţifice, concertele şi spectacolele 
organizate în cadrul Facultăţii Profesiilor Obşteşti, 
întrunirile educativ-patriotice interuniversitare, 
lucrările agricole de toamnă26.

Și-a dedicat întreaga activitate pregătirii 
morale şi profesionale a absolvenţilor acestei in-

25 Oleg Balan, Idem.
26 Vasile Zavatin, „Tudor Roşca – profesorul, decanul, co-
mandantul, rectorul”, În „Tudor Roşca – Primul rector al 
Academiei Naţionale de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI al 
Republicii Moldova”: – Chişinău: Departamentul Editori-
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stituţii de prestigiu din Republica Moldova. S-a 
străduit să cultive discipolilor cele mai frumoase 
calităţi: sârguinţa, omenia, bunătatea, responsa-
bilitatea, curajul, perseverenţa şi lupta continuă 
pentru obţinerea unei ţinute morale incontestabile 
şi a unor cunoştinţe solide.

Domnul Roşca, fiind onorat prin perfor-
manţele multor generaţii de studenţi, ne face să 
trăim acum mai mult ca oricând sentimentul pro-
fund de gratitudine pentru că am avut privilegiul 
de a-l cunoaşte şi de a-i fi colegi27.

Rezultat al activității sale profesionale sunt 
sutele (poate şi miile) de absolvenți, care exerci-
tă atribuții în cadrul Parlamentului, Guvernului, 
ocupă funcții înalte în diverse organe − MAI, alte 
autorități publice,  instituții de învățământ (inclusiv 
USM, Academia de Poliție etc.) şi care promovează 
valorile altoite cândva de către dl Tudor Roşca.

Este de remarcat şi faptul că în afară de acti-
vitatea sa de administrator (decan, prorector, rec-
tor), dl Roşca a promovat şi ştiința juridică prin 
multiplele sale opere ştiințifice, în special în mate-
ria Dreptului administrativ. 

Sunt recunoscător şi mândru de faptul că 
am fost studentul, colegul, prietenul dlui Tudor 
Roşca, că am activat sub conducerea domniei sale, 
că mi-a oferit oportunități de a deveni un jurist 
profesionist şi, nu în ultimul rând, că a fost şi a 
rămas un exemplu de personalitate remarcabilă şi 
patriot adevărat28.

al-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. 
„Print-Caro”). – 84 p. ISBN 978-9975-121-75-0, p. 64.
27 Ina Balan, „Recunoştinţa este o virtute a sufletelor nobi-
le”, În „Tudor Roşca – Primul rector al Academiei Naţionale 
de Poliţie «Ștefan cel Mare» a MAI al Republicii Moldova”: 
– Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei 
„Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p. ISBN 
978-9975-121-75-0.
28 Pavel Zamfir, „In Memoriam lui Tudor Avram Roşca: profe-
sor, savant, personalitate remarcabilă”, În „Tudor Roşca – Pri-
mul rector al Academiei Naţionale de Poliţie «Ștefan cel Mare» 
a MAI al Republicii Moldova”: – Chişinău: Departamentul 
Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Ti-
pogr. „Print-Caro”). – 84 p. ISBN 978-9975-121-75-0.

În 2009 l-am petrecut pe ultimul drum pe 
bunul nostru coleg şi primul comandant (rec-
tor) al Academiei Naționale de Poliție „Ștefan cel 
Mare”. Ca la toți oamenii valoroşi pe care i-am 
întâlnit de-a lungul timpului, în filosofia persona-
lă a lui T. Roşca un loc important îl ocupa ideea 
de a împărtăşi din cunoştințele sale, de a-i învăța 
ceea ce ştie pe studenți şi pe colegii săi, la fel cum 
a învățat şi el de la profesorii pe care i-a avut. Am 
însuşit de la comandantul Tudor Roşca că arta de 
a fi conducător este strâns legată de generozitate, 
de dragoste de oameni şi de pasiunea pentru tot 
ceea ce faci.

Consider important şi faptul că, chiar dacă 
cu întârziere, după trecerea la cele veşnice, a fost 
decorat post-mortem cu Ordinul Republicii, pen-
tru că şi-a făcut datoria cu demnitate.

La cei doisprezece ani de la trecerea în 
neființă a prietenului nostru, ne rugăm bunului 
Dumnezeu să-i ierte greşelile şi să-l odihnească în 
pace.
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