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 La 30 august curent cunoscutul cercetător în domeniul istoriei naționale şi ținutului 
natal, doctorul în istorie  Dinu Poştarencu a rotungit frumoasa vârstă de 6o de ani, prilej 
cu care colegii de la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiințe a Moldovei 
adresează omagiatului alese cuvinte de prețuire, sincere urări de sănătate, fericire şi noi 
realizări frumoase în activitatea profesională.
 Născut în anul 1952 în s. Varnița, Tighina, Dinu Poştarencu şia făcut studiile 
la Şcoala de 8 ani din localitatea natală, la Şcoalainternat din Tighina, mai apoi lea 
continuat la Facultatea de Geografie a Institutului Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenko” 
din Tiraspol (19691974), îmbrățişând onorabila profesie de pedagog de geografie şi 
bio logie. Între anii 19741987 a activat în calitate de profesor la mai multe instituții 
de învățământ preuniversitar din Tighina şi Varnița, după care sa consacrat cercetării 
ştiințifice: la Muzeul de Istorie şi Studi ere a Ținutului Natal din Tighina (19871991), la 
Centrul Național de Studii Literare şi Muzeografie „M. Kogălniceanu” de pe lângă Uni
unea Scriito rilor din Moldova (19911996), apoi la Institutul de Istorie (din 1995 până 
în prezent). Pe parcursul celor 25 de ani de activitate ştiințifică, dr. Dinu Poştarencu sa 
afirmat şi sa manifestat ca un bun cunoscător şi cercetător al istoriei naționale, în speță, 
a istoriei Basarabiei în epoca modernă şi a istoriei locale (localităților).
 Preocupat la început de problematica istoriei locale şi fiind conştient de importanța 
acesteia în educația patriotică şi a dragostei față de neam Dinu Poştarencu a debutat în 
cercetarea istorică cu valoroase studii de istorie a unui şir de localități din Republica 
Moldova, contribuind substanțial la constituirea şi afirmarea direcției ştiințifice – istoriei 
locale. La acest capitol, de sub pana Domniei sale au apărut cărțile Din istoria Tighi-
nei (1992), Sălcuța. Istoria satului. Județul Tighina (1997), Istoria satului Sadâc (2001), 
Pănășești. File de istorie (2002), Istoria satului Bașcalia (2004), Varnița. Itinerar istoric 
(2005), Baraboi; un sat din valea Răutului de Sus (2007) etc. În paralel cu istoria satelor, 
Domnia sa a realizat, de asemenea, mai multe studii consacrate istoriei diverselor insti
tuții civile şi ecleziastice, cum ar fi: Mănăstirea Noul Neamț (1994), Biserica Sfântului 
Ierarh Nicolae din  Chișinău (2002), Poșta Moldovei. File de istorie (2000), Spitalul de 
tuberculoză din Vorniceni, Secvențe istorice (2008) ş. a. 
 Încadrarea lui Dinu Poştarencu în mediul academic al Institutului de Istorie a avut 
repercusiuni benefice  asupra formării şi afirmării Domniei sale ca cercetător istoric de 
înaltă calificare. Depăşind limitele istoriei locale, aria preocupărilor ştiințifice ale Dom
niei sale va include de acum înainte, în paralel cu interesele anterioare,  mai multe pro
bleme de istorie a Basarabiei epocii moderne. Un prim studiu în acest sens îl constituie 
volu mul O istorie a Basarabiei în date și documente (1998), după care a urmat cartea 
Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus (2006), în care sunt colectate, sistematizate, anali
zate şi prezentate un număr impunător de documente şi materiale, ceea ce ia permis 
cercetătorului să evoce importantele fenomene şi evenimente din viața socială, politică, 
administrativă şi culturală a spațiului dintre Prut şi Nistru, expunânduşi punctul său 
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de vedere în mai multe probleme discu tabile. Prin vastul conținut informativ aceste 
lucrări prezintă şi un fel de ghid îndrumător pentru publicul larg, dar şi pentru istoricii 
profesionişti.
 O altă problemă care a ocupat, în ultimii ani, un loc prioritar în paradigma cer
cetărilor ştiințifice ale lui Dinu Poştarencu o constituie structura şi evoluția demo
grafică a populației Basarabiei în secolul al XIXlea – începutul secolului al XXlea. 
Cu toate că referitor la această problemă au văzut lumina tiparului numeroase studii 
sem nate de Şt. Ciobanu, V. Zelenciuc, V. Kabuzan, I. Grosul, Il. Budac, V. Jukov  
ş. a,. omagiatul nostru a reuşit să aducă, prin studiile incluse în volumele colecției 
Contribuții la istoria modernă a Basarabiei publicate  în anul 2005 şi 2009, aportul său 
la studierea situației şi evoluției demografice a populației basarabene în epoca modernă: 
structura etnică a populației Basarabiei în 18431844; structura etnică a populației 
Basarabiei în întreaga perioadă țaristă, introducând în circuitul ştiințific date noi sau 
puțin cunoscute până în prezent. Cercetările în acest domeniu sau încununat cu 
frumoasa susținere a tezei de doctor în ştiințe istorice cu tema „Populaţia urbană a 
Basarabiei în perioada 1850-1918” (2010), înalt apreciată de referenții oficiali şi membrii 
Consiliului ştiințific specializat. E relevant că recent şia marcat jubileul de 60 de ani 
şi conducătorul tezei de doctorat, doctorul habilitat, profesorul universitar Valentin 
Tomuleț, cu care ocazie îi exprimăm înaltele noastre considerațiuni. 
 Vorbind despre activitatea ştiințifică a doctorului Dinu Poştarencu, nu putem trece 
cu vederea contribuția apreciabilă  a Domniei sale la studierea vieții şi activității mai 
multor personalități de cultură şi ştiință, militanți ai mişcării de emancipare națională: 
Dimitrie şi Antioh Cantemir, Scarlat Sturdza, Polihronie Sârcu,  Matei Donici, Emanuil 
Gavriliță, Teodor Vârnav, Vladimir Cristi, Simion Mustafa, Constantin Stere şi mulți 
alții.
 Cele expuse mai sus reprezintă doar câteva crâmpeie din viața şi activitatea is
toricului Dinu Poştarencu, cunoscut nu doar prin lucrările sale ştiințifice, dar şi prin 
prezența activă şi frecventă la diverse manifestări ştiințifice de la noi şi de peste hotare şi 
propagarea cunoştințelor istorice. 
 Acceptând cele enumerate aici doar ca nişte bilanțuri prealabile care denotă 
potențialul istoricului Dinu Poştarencu, îi dorim omagiatului nostru, aflat în vârsta 
maturizării ştiințifice, mulți ani de viață şi noi performanțe pe tărâmul cercetării. 

În numele colegilor de la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,
dr. Ion Jarcuțchi


