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VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

 CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ  „UNIREA PRINCIPATELOR 
ROMÂNE DIN 1859:  

CONTEXT ISTORIC ȘI SEMNIFICAŢII ACTUALE”

La 24 ianuarie 2012 s-au împlinit 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, eveni-
ment istoric materializat prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor atât al Moldovei, 
cât şi al Țării Româneşti. Atunci se realiza primul pas de unificare politică a provinciilor 
istorice locuite de români, proces ce avea să se finalizeze în anul istoric 1918, odată cu unirea 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Regatul României. 

Cu ocazia acestei aniversări, în incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a 
Moldovei, din Chişinău, s-a desfăşurat o conferinţă ştiinţifică, consacrată contextului is-
toric şi semnificaţiilor actuale ale Unirii Principatelor Române. Printre organizatorii acestei 
manifestări ştiinţifice s-au numărat Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Institutul de 
Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Mişcarea Civică „Anul 1812”, Forul Democrat al Românilor din 
Moldova, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie, Institutul de Filologie al AŞM. Conferinţa 
ştiinţifică a fost moderată de istoricii Gheorghe Negru, preşedintele interimar al Asociaţiei 
Istoricilor din Republica Moldova, şi Ion Negrei, vicepreşedintele Asociaţiei.

În cadrul conferinţei, au rostit mesaje de salut Gheorghe Postică, viceministru al Cul-
turii; Marius Lazurca, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica 
Moldova; Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept; Constantin 
Tănase, director al ziarului „Timpul”; Nicolae Dabija, redactorul-şef al săptămânalului „Lit-
eratura şi Arta”, preşedintele Forului Democrat al Românilor din Moldova.

Mai mulţi istorici de la Institutul de Istorie, Stat şi Drept au prezentat comunicări inte-
resante, ascultate cu multă atenție. Astfel, istoricul Ion Varta, în comunicarea sa s-a referit la 
chestiunea basarabeană în contextul Unirii Principatelor Române din perioada 1855-1859, 
iar Gheorghe Negru a relatat despre dezvoltarea identităţii româneşti moderne în Basarabia 
după Unirea Moldovei şi Ţării Româneşti. Profesorul universitar Alexandru Moşanu, mem-
bru de onoare al Academiei Române, a prezentat comunicarea „Semnificaţii ale Unirii Prin-
cipatelor Române din 24 ianuarie 1859”, iar academicianul Mihai Cimpoi s-a referit la poetul 
Mihai Eminescu şi Unirea Principatelor. Cercetătoarea Diana Eţco a comunicat celor prezenţi 
despre propagarea ideii unirii Principatelor Române, în special, în Basarabia. 

În cadrul acestei conferinţe ştiinţifice au fost prezentate şi câteva comunicări despre 
situaţia din Basarabia la începutul secolului al XX-lea. Istoricul Ion Negrei a relatat despre 
protestul lui Ioan Pelivan la centenarul răpirii Basarabiei de către Rusia ţaristă (16 mai 1812 
– 16 mai 1912). La acelaşi eveniment s-a referit şi istoricul Vlad Mischevca, care a prezentat
comunicarea „O acţiune inedită de protest împotriva jubilării ţariste la Chişinău în 1912”. 
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Istoricul Ion Constantin, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional pentru Studiul To-
talitarismului al Academiei Române, a avut o comunicare consistentă despre demersurile 
întreprinse de Pantelimon Halippa în perioada regimului comunist pentru cauza Basarabiei. 

La conferinţa respectivă a fost lansată cartea istoricilor Ion Constantin, Ion Negrei 
şi Gheorghe Negru, intitulată „Ioan Pelivan – părinte al mişcării naţionale din Basarabia”. 
Această lucrare, care a fost publicată în 2011 la Editura „Biblioteca Bucureştilor”, a fost 
prezentată de către dr. Eugenia Danu. De asemenea, istoricul Ion Constantin a prezentat 
studiul „România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea”, vol. 1, A – E, 
editat de către Academia Română în 2011. În cadrul aceleiaşi conferinţe au fost prezentate 
numerele recent apărute ale revistei de istorie şi cultură „Destin Românesc” şi „Revista de 
Istorie a Moldovei”. 

Conferinţa dedicată Unirii Principatelor Române din 1859 a trezit interesul larg al 
publicului din Chişinău, la manifestarea ştiinţifică respectivă fiind prezenţi un număr mare 
de cercetători ştiințifici, pedagogi, oameni de cultură, jurnalişti, studenţi şi persoane, care se 
interesează de trecutul istoric al teritoriilor locuite de români. 

Constantin Ungureanu*


