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Contextul istoric. În perioada postbelică, Baza 
Moldovenească de Cercetări Știinţifice (1946–1949) și 
Filiala Moldovenească a Academiei de Științe a URSS 
(1949–1960) au format cadrul instituțional al cercetă-
rilor academice din Moldova sovietică [1; 2; 3]. Lipsea 
însă o instituție științifică proprie de genul academi-
ei de știinţe, RSS Moldovenească, cu excepția RSFS 
Ruse, fiind ultima republică unională în care o atare 
organizație de cercetare nu exista. La începutul anilor 
1950 s-au conturat mai multe proiecte ce convergeau 
în ideea creării unei instituții academice [4; 5].  

În 1956, Prezidiul Academiei de Științe a URSS 
a propus reorganizarea Filialei Moldovenești a AȘ 
a URSS în Academia de Științe a RSS Moldovenești 
[6]. La 29 august 1956, președintele interimar al AȘ a 
URSS, I.P. Bardin, a adresat o scrisoare președintelui 
Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești, Ghera-
sim Rudi, referitoare la măsurile întreprinse de Pre-
zidiul AȘ a URSS în legătură cu solicitarea Filialei 
Moldovenești a AȘ a URSS și a Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Moldovei privind reorganiza-
rea Filialei în Academie [7]. Concomitent, autoritățile 
din RSS Moldovenească au adresat o solicitare simila-
ră conducerii URSS [8].

La 25 ianuarie 1957, Prezidiul Filialei Moldovenești 
a AȘ a URSS a elaborat un proiect al organigramei Aca-
demiei de Științe a RSS Moldovenești. Potrivit docu-
mentului, se planifica organizarea a șapte institute de 
cercetare, 15 structuri de cercetare auxiliare și a Apara-

tului Prezidiului Academiei (cu opt subdiviziuni) [9]. 
Statele de personal prevedeau 999 de unități [10].

Acesta a fost segmentul temporal în care s-a con-
stituit fundamentul tuturor domeniilor științei din 
Moldova sovietică, consolidat și dezvoltat în anii 
1961–1990. Schimbările majore care s-au produs 
ne permit să definim perioada în cauză drept una a  
„restructurărilor instituționale” [11].

La 26 iulie 1960, Sovietul Miniștrilor al URSS, în 
baza adresărilor înaintate de către Prezidiul Academi-
ei de Științe a URSS și a conducerii RSSM, a adoptat 
Hotărârea nr. 797 „Cu privire la crearea Academiei de 
Științe a RSS Moldovenești”, iar la 29 noiembrie 1960 
a apărut Hotărârea comună a Comitetului Central 
al PC al Moldovei și a Sovietului Miniștrilor al RSS 
Moldovenești „Cu privire la crearea Academiei de 
Științe a RSS Moldovenești” [12]. Aceste decizii au 
fost confirmate de o altă hotărâre, adoptată la 23 de-
cembrie 1960 de Prezidiul AȘ a URSS, „Cu privire la 
organizarea Academiei de Științe a RSS Moldovenești” 
[13]. În aceeași zi, Prezidiul AȘ a URSS a aprobat 
structura [14], statutul [15] și direcțiile principale de 
cercetări științifice în cadrul Academiei de Științe a 
RSS Moldovenești [16].

În fața noii instituții stăteau următoarele obiective 
științifice, sociale, economice, de protecție a mediului: 
elaborarea bazelor științifice de sporire a vitalității și 
productivității culturilor agricole și de creștere a ani-
malelor; reconstituirea și îmbogățirea florei și faunei 
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Moldovei; bazele științifice de utilizare rațională și 
de sporire a fertilității solului; protecția și utilizarea 
rațională a resurselor acvatice; căile și metodele de fo-
losire a tehnologiilor chimice în economia națională; 
utilizarea rațională și deplină a mineralelor utile; prog- 
resul tehnic în industrie și agricultură; electrifica-
rea integrală a republicii; sursele și căile de sporire a 
productivității muncii și de reducere a prețului de cost 
al producției în toate ramurile economiei naționale; 
dezvoltarea culturii; istoria construcției socialiste și 
comuniste din RSS Moldovenească; arheologia și et-
nografia Moldovei etc. [17; 18]. Aceste sarcini prevă-
zute de actele normative respective urmau să contri-
buie la dezvoltarea economică, socială și culturală a 
republicii, iar știința trebuia să ocupe locul primordial 
în procesul dat. Cunoștințele din domeniul matema-
ticii, fizicii, chimiei, biologiei, geofizicii, geologiei, 
științelor tehnice, economice și umanistice trebuiau să 
fie aplicate în ramurile economiei și ale societății. 

Fondarea. Potrivit Hotărârii din 11 iulie 1961 
a Biroului Comitetului Central al PC al Moldovei, 
președinte al comitetului organizatoric pentru cre-
area Academiei de Științe a RSS Moldovenești a fost 
desemnat I. Bodiul, primul secretar al CC al PC al 
Moldovei [19]. Sesiunea de fondare a Academiei 
de Știinţe a RSS Moldovenești a avut loc la 2 august 
1961, ziua aniversării a 21 de ani de la formarea RSS 
Moldovenești. Considerată „un act de o importanță 
substanțială pentru stat” [20], ședința festivă a fost or-
ganizată începând cu ora 10:00 la Teatrul Academic  
„A.S. Pușkin” (în prezent, Teatrul Național „Mihai 
Eminescu”). Lucrările au fost deschise de I. Bodiul. Ale-

xandru Diordița, președintele Sovietului Miniștrilor 
al RSSM, care a dat citire hotărârii executivului repu-
blican privind instituirea Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești și deciziei de numire a membrilor titu-
lari și membrilor corespondenți. N. Melnicov, secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist al Mol-
dovei, a prezentat felicitări din partea conducerii Mol-
dovei sovietice [21]. În a doua parte a zilei (începând 
cu ora 15:00) s-a convocat Adunarea Generală a Acade-
miei de Științe a RSSM. În cadrul ședinței a fost votată 
componența organelor de conducere ale Academiei de 
Științe: președintele (primul președinte al Academiei 
a devenit istoricul Iachim S. Grosul, 2 august 1961 –  
28 septembrie 1976), vicepreședintele (Aleksei Spassky, 
2 august 1961 – 20 februarie 1969), secretarul științific 
general (Iuri Lealikov, 2 august 1961 – 11 iulie 1963), 
academicienii coordonatori și directorii de institute. 

La eveniment a participat un grup de cercetători 
științifici din cadrul Academiei de Științe a URSS, sub 
conducerea lui K.V. Ostroviteanov, și reprezentanți ai 
academiilor de științe din republicile unionale [22]. 
La 3 august 1961 a avut loc prima sesiune științifică a 
Academiei. În prima parte a zilei, în clădirea Sovietu-
lui Suprem al RSSM au fost prezentate două rapoarte:  
I. Bodiul – Programul major de construcție a societății 
comuniste în țara noastră” și I. Grosul – „Despre dez-
voltarea cercetărilor științifice și obiectivele Academiei 
de Științe a RSS Moldovenești. În partea a doua a zilei, 
în sediul Academiei de Științe a RSS Moldovenești au 
susținut comunicări științifice: doctorul (candidatul) 
în științe geografice M. Radul – Munca comunistă și 
problemele economice ale întreprinderilor industriale 

Hotărârea Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei, Prezidiului Sovietului Suprem  
al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și Sovietului Miniștrilor al Uniunii Sovietice  

„Cu privire la crearea Academiei de Științe a Moldovei” din 29.11.1960. Muzeul Științei al Academiei de Științe  
a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00043, 00044
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din RSS Moldovenească; doctorul în științe agricole  
P. Dvornikov – Cercetări în domeniul agriculturii iri-
gate; doctorul în științe biologice I. Prinț – Bazele bi-
ologice ale combaterii bolilor și dăunătorilor culturilor 
horticole și viței-de-vie și A. Kovarski – Cercetări în 
domeniul fertilizării și polenizării culturilor agricole și 
metode noi de selecție a porumbului [23; 24].

Membrii fondatori ai Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești. Primii membri titulari ai AȘ a RSSM 
au fost desemnaţi: chimistul Anton Ablov (16 august 

1905, Odesa, Ucraina – 18 mai 1978, Chișinău), dome-
niul știinţific: chimia anorganică, chimia combinaţiilor 
complexe; matematicianul Vladimir Andrunachie-
vici (3 aprilie 1917, Sankt Petersburg, Rusia – 22 iulie 
1997, Chișinău), domeniul știinţific: algebră; economis-
tul Vasili Cervinski (20 octombrie 1908, s. Iaroslavici, 
reg. Rovno, Ucraina – 16 aprilie 1971, Moscova), do-
meniul știinţific: economie agrară și probleme de dez-
voltare și repartizare a forţelor de producţie; istoricul 
Iachim Grosul (8/21 septembrie 1912, s. Caragaș, azi  

Decizia din 11 iulie 1961 a Biroului Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Moldovei  privind președintele co-

mitetului organizatoric pentru crearea Academiei de Științe 
a RSS Moldovenești. Arhiva Organizațiilor Social-Politice a 

Republicii Moldova, 
Fond 51, inv. 21, d. 37, f. 316.

Decizia din 28 noiembrie 1961 a Biroului Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Moldovei privind 

confirmarea lui Iachim Sergheievici Grosul în funcția de 
Președinte al Academiei de Științe a RSS Moldovenești. 

Arhiva Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova, 
Fond 51, inv. 21, d. 39, f.173.

Secvență de la prima sesiune științifică a AȘ a RSS 
Moldovenești, 3 august 1961. Muzeul Științei al AȘM. 

Fond foto. Cota arhivistică: 00030

Prima sesiune științifică a AȘ a RSS Moldovenești. La tri-
bună acad. Iachim Grosul, 2 august 1961. Muzeul Științei 

al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00042
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r-nul Slobozia – 28 septembrie 1976, Chișinău), dome-
niul știinţific: istoria modernă a Moldovei; agronomul 
Prokofi Dvornikov (8 martie 1905, s. Novosiolovka, 
r-nul Borzeni, reg. Cernigov, Ucraina – 19 iunie 1967, 
Tiraspol), domeniul știinţific: selecţia și agrotehni-
ca culturilor legumicole; inginerul Boris Lazarenko  
(11 noiembrie 1910, Moscova – 26 august 1979, Chi-
șinău), domeniul știinţific: prelucrarea electrofizică a 
materialelor; chimistul Gheorghi Lazurievski (6 mai 
1906, Tașkent, Uzbekistan – 20 septembrie 1987, Chi-
șinău), domeniul știinţific: chimia compușilor naturali; 
poetul, dramaturgul, publicistul, traducătorul Andrei 
Lupan (15 februarie 1912, s. Mihuleni, azi r-nul Șoldă-
nești – 24 august 1992, Chișinău); biologul Iakov Prinţ 
(28 septembrie 1891, s. Ciucea, reg. Crimeea, Ucraina –  
23 mai 1966, Chișinău), domeniul știinţific: entomo-
logie și protecţia plantelor; biologul Aleksei Spassky  
(n. 3 iulie 1917, or. Lukoianov, reg. Nijni Novgorod, Ru-
sia), domeniul știinţific: morfologie, ecologie și sistema-
tica cestodelor; lingvistul și istoricul literar Iosif Varticean 
(22 septembrie 1910, s. Oniţcani, azi r-nul Criuleni –  
13 mai 1982, Chișinău). Drept membri corespondenţi 
au fost desemnați: inginerul Gheorghi Cealâi (29 august 
1916, or. Harkov, Ucraina – 21 aprilie 1996, Chișinău), 
domeniul știinţific: sisteme și echipamente energetice; 
lingvistul Nicolae Corlăteanu (14 mai 1915, com. Cara-
cui, azi r-nul Hâncești – 21 octombrie 2005, Chișinău), 
domeniul știinţific: lingvistica română și romanică;  
agronomul Ion Dicusar (19 august 1897, s. Văsieni, azi 
r-nul Ialoveni – 28 martie 1973, Chișinău), domeniul 
știinţific: agrochimie, fiziologia plantelor, biochimie; 
biologul Lazar Dorohov (13 aprilie 1900, s. Aleksan-
driiskaia, ţin. Stavropol, Rusia – 11 martie 1964, Chi-
șinău), domeniul știinţific: fiziologia și biochimia plan-
telor; economistul Nikolai Frolov (4 februarie 1908,  
Sankt Petersburg, Rusia – 10 septembrie 1987, Moscova), 
domeniul știinţific: economie politică și istoria econo-

miei naţionale; biologul Mihail Iaroșenko (13 februarie 
1900, s. Demianovka, reg. Poltava, Ucraina – 11 apri-
lie 1985, Chișinău), domeniul știinţific: hidrobiologie, 
ihtiologie și piscicultură; agronomul Anatoli Kovarski  
(24 ianuarie 1904, s. Popovka, reg. Cernigov, Ucraina – 
30 ianuarie 1974, Chișinău), domeniul știinţific: selecţia 
și genetica plantelor; chimistul Iuri Lealikov (2 aprilie 
1909, or. Ekaterinoslav, azi Dnepropetrovsk, Ucraina –  
12 octombrie 1976, Chișinău), domeniul știinţific: chi-
mia analitică; biologul Constantin Moraru (n. 19 iu-
nie 1926, s. Chiurt, azi r-nul Edineţ – 8 martie 2015, 
Chișinău), domeniul știinţific: fiziologia, biochimia și 
ameliorarea plantelor; inginerul Iuri Petrov (24 iunie 
1921, or. Ceapaevsk, Kazahstan – 3 iulie 1990, Chiși-
nău), domeniul știinţific: prelucrarea electrochimică a 
metalelor; geograful Makari Radul (4 septembrie 1910, 
s. Martonoșa, reg. Kirovograd, Ucraina – 2 mai 1971, 
Chișinău), domeniul știinţific: geografia fizică, eco-
nomică, politică, umană; istoricul și filologul Eugeniu 
Russev (24 decembrie 1915, s. Kubei, azi reg. Odesa, 
Ucraina – 17 mai 1982, Chișinău), domeniul știinţific: 
istoria medie, arheografie și filologia română; oenolo-
gul Petru Ungureanu (26 august 1894, s. Boghiceni, azi 
r-nul Hâncești – 12 decembrie 1975, Chișinău), dome-
niul știinţific: vinificaţie [25]. 

Președinții Academiei de Științe a RSS Mol- 
dovenești. Primul președinte al Academiei de Științe 
a fost acad. Iachim Grosul, doctor habilitat în istorie 
(1955), profesor universitar (1957), membru corespon-
dent al Academiei de Știinţe a URSS, autor a cca 280 de 
publicaţii știinţifice, a pregătit 7 doctori și doctori ha-
bilitaţi în istorie, organizator al știinţei din RSS Moldo-
venească [26].  Candidatura lui Iachim S. Grosul, a fost 
coordonată printr-o scrisoare din 25 iulie 1961 a Co-
mitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei 
adresată Comitetului Central al PCUS privind confir-
marea profesorului Iachim S. Grosul, doctor (habilitat) 

Acad. I. Grosul, acad. B. Lazarenko  
și dr. M. Bologa, anii 1960.  

Arhiva privată acad. Mircea Bologa

Acad. Gh. Lazurievski în laborator, 
anii 1960. Muzeul Științei al AȘM. 
Fond foto. Cota arhivistică: 00041

Acad. A. Ablov în lumea formulelor, 
anii 1960. Muzeul Științei al AȘM. 
Fond foto. Cota arhivistică: 00032
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în științe istorice, în funcția de președinte al Academi-
ei de Științe a RSS Moldovenești [27]. Prin Decizia din 
28 noiembrie 1961 a Biroului Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Moldovei s-a confirmat can-
didatura lui Iachim Sergheievici Grosul în funcția de 
președinte al Academiei de Științe a RSS Moldovenești 
[28].

Între 10 iunie 1977 și 9 noiembrie 1989, Aca-
demia de Știinţe a fost condusă de acad. A. Jucenko  
(n. 25 septembrie 1935, or. Essentuki, RSFS Rusă –  
1 iunie 2013, Federația Rusă), agronom, domeniul 
știinţific: genetică ecologică, agroecologie, genetică 
specială și ameliorarea plantelor. Doctor habilitat în 
ştiinţe biologice (1974), profesor universitar (1974), 
membru titular al Academiei de Știinţe a Moldovei 
(1976). Este autor și coautor a cca 600 de publicaţii ști-
inţifice, deţine peste 30 de brevete de invenţie. A pre-
gătit 48 de doctori și doctori habilitaţi în știinţe [29]. 

Din 9 noiembrie 1989 și până la 5 februarie 2004, 
președintele Academiei de Științe a fost acad. Andrei 
Andrieș (n. 24 octombrie 1933, Chișinău – 7 aprilie 
2012, Chișinău), fizician, domeniul știinţific: semi-
conductorii necristalini și optoelectronica. Doctor 
habilitat în știinţe fizico-matematice (1977), profesor 
universitar (1990), membru corespondent (1978) și 
membru titular (1984) al Academiei de Știinţe a Mol-
dovei. Este autor și coautor a cca 600 de publicaţii ști-
inţifice. Coautor a 45 de brevete de invenţie. A contri-
buit la pregătirea a 17 doctori și 8 doctori habilitaţi în 
știinţe fizico-matematice și în știinţe tehnice [30]. 

Instituții și infrastructură de cercetare. În 1960, 
în cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe 
a URSS activau 9 institute: Institutul de Pomicultură, 
Viticultură și Vinificație, Institutul de Botanică, 
Institutul de Pedologie, Institutul de Biologie, 
Institutul de Geologie și Minerale Utile, Institutul de 

Acad. I. Grosul (1912–1976), 
președintele Academiei de Științe 
a RSS Moldovenești (1961–1976). 

Muzeul Științei al AȘM. 
 Fond foto. Cota arhivistică 00021 

Acad. A. Jucenko, președintele Academiei 
de Științe a RSS Moldovenești (1977–

1989). Muzeul Științei al AȘM.  
Fond foto. Cota arhivistică: 00037

Acad. A. Andrieș, președintele 
Academiei de Științe a Moldovei 
(1989–2004). Muzeul Științei al 

AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 
00039

Blocul administrativ al Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești, începutul anilor 1960. Muzeul Științei  

al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00040

Blocul administrativ al Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești, 1961. Arhiva Națională a Republicii  

Moldova. Fond foto. Cota arhivistică: 1-3755
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Chimie, Institutul de Istorie, Institutul de Limbă și 
Literatură, Institutul de Economie [31].  

Odată cu fondarea Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești s-au creat și noi instituții academice, 
unele dintre acestea trecând ulterior prin modificări 
substanțiale generate de noile realități ale științei 
mondiale și unionale, nivelul de pregătire a resurse-
lor umane, mijloacele financiare disponibile etc. În 
anul 1961 Institutul de Biologie (creat în 1957), care 
se ocupa de cercetarea în domeniile zoologiei, fiziolo-
giei animalelor și plantelor, hidrobiologiei, biochimiei, 
geneticii, parazitologiei și fitopatologiei, a fost divizat 
în Institutul de Zoologie și Institutul de Fiziologie și 
Biochimie a Plantelor. Institutul de Zoologie includea 
următoarele laboratoare: zoologia nevertebratelor, 
zoologia vertebratelor, fiziologia și biochimia anima-
lelor, hidrobiologie. În anul 1961 acestora li s-au adă-
ugat laboratoarele de ihtiologie și parazitologie, iar în 
1963 – laboratorul de biofizică [32].

Institutul de Fizică și Matematică a fost fondat la 
20 martie 1961, în baza Secției de Fizică și Matematică 
aflată anterior în componența Filialei Moldovenești a 
Academiei de Științe a URSS [33].

Aceeași situație se constată și în cazul Institutu-
lui de Energetică și Automatizare, creat tot în 1961, în 
baza secțiilor de energetică și automatizare din cadrul 
Filialei. La 11 mai 1963, Institutul a fost reorganizat și 
denumit Institutul de Cercetare a Problemelor Electro-
fizice. În componența Institutului de Chimie, fondat în 
anul 1959, au fost incluse mai multe laboratoare, printre 
care: chimia neorganică, analitică, cuantică etc. [34].

În  1963 a fost fondată Uzina Experimentală cu 
un birou de construcţie, având statut de bază expe-
rimentală a Institutului de Fizică Aplicată. În urma 
comasării Institutului de Fizică și Matematică și a 
Institutului de Electrofizică, au fost înfiinţate Institu-
tul de Matematică cu Centrul de Calcul și Institutul 
de Fizică Aplicată (1964) [35]. S-a organizat Secţia 
de Cibernetică Energetică (în cadrul Institutului de 
Matematică cu Centrul de Calcul), care din 1965 de-
ţine statutul de instituţie știinţifică autonomă [36]. În 
1964, în Institutul de Chimie a fost creat Laboratorul 
tehnologic, cu scopul de a elabora elemente sintetice 
pentru experiențele din domeniul agrar. În același an, 
Grupul de chimie cuantică a fost reorganizat în Secția 
de Chimie Cuantică [37].  

Dispoziția din 10 august 1963 a Prezidiului AȘ a URSS 
privind permisul Comitetului Organizatoric al celei de-a 

III consfătuire în problema chimiei cuantice (30 octombrie 
– 2 noiembrie, or. Chișinău) să invite până la 17 savanți 

din țările socialiste. Arhiva Științifică Centrală a Academi-
ei de Științe a Moldovei, Fond.1, inv.1/2, 

d. 108, f. 169

La 13 februarie 1964, Colegiul Comitetului de Stat pentru 
coordonarea lucrărilor de cercetări științifice în URSS a 

acceptat propunerea Consiliului de Miniștri al RSSM și a 
Prezidiului AȘ a URSS privind reorganizarea instituțiilor 

de cercetări științifice ale Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești. Arhiva Științifică Centrală a Academiei de 

Științe a Moldovei, Fond.1, inv.1/2, d.120, f.125
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În 1964, la Institutul de Istorie (fondat în 1958 
în urma divizării Institutului de Istorie, Limbă și 
Literatură în două institute de cercetare distincte), în 
cadrul Sectorului de arheologie a fost creat Laborato-
rul de metode exacte în investigațiile arheologice; în 

1967 este instituit Sectorul de informație, iar din 1968 
începe să funcționeze Sectorul studiul artelor [38]. În 
1969, în cadrul Institutului de Istorie activau următoa-
rele sectoare: arheologie; istoria Moldovei până la pe-
rioada sovietică; istoria țărilor socialiste din Europa; 

Organigrama Academiei de Științe a RSS Moldovenești aprobată la 9 martie 1964 în ședința Adunării Generale a 
Academiei de Ședințe a RSS Moldovenești. Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei, Fond.1, 

inv.1/2, d.126, f. 8.

Un grup de cercetători științifici ai Academiei  
de Științe a RSS Moldovenești decorați, 1975.  

Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. 
Cota arhivistică: 00034

De la stânga: m.c. E. Russev, acad. N. Frolov, acad. A. Laza-
rev, m.c. S. Afteniuc, acad. I. Grosul, m.c. P. Sovetov, m. c.  
N. Mohov, m. c. C. Stratievschi, dr. hab. D. Șemeakov, dr. 

hab. I. Levit, 1976. Arhiva Națională a Republicii Moldova.  
Fond foto. Cota arhivistică: 39895
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istoria revoluției socialiste în Moldova; istoria Moldo-
vei în perioada sovietică; informație științifică. În apri-
lie 1975 a fost înființat Sectorul de istorie a orașelor și 
satelor Moldovei [39].  

În 1965 a fost creată Secția de Geografie, ca struc-
tură independentă. Anterior, cercetările în domeniul 
geografiei se efectuau în cadrul Filialei Moldovenești 
a Academiei de Științe a URSS [40], iar din 1960 – în 
Institutul de Economie al Filialei [41]. 

La 2 noiembrie 1966 [42], Comitetul Cen-
tral al PC al Moldovei și Sovietul Miniștrilor al RSS 
Moldovenești au dispus publicarea Enciclopediei So-
vietice Moldovenești (ESM) în patru volume (ulterior 
au fost editate opt volume) și a ediției enciclopedice 
bilingve RSS Moldovenească. Redacția principală a 
ESM a fost creată pe lângă Prezidiul Academiei de 
Științe a RSS Moldovenești și era condusă de acad. Ia-
chim Grosul [43; 44; 45; 46; 46, 47 ].

La 27 iunie 1967 Sovietul Miniștrilor al URSS a 
acceptat propunerea Sovietului Miniștrilor al RSSM 
privind trecerea Institutului de Geologie și Minerale 
Utile (or. Chișinău) din subordinea Ministerului de 
Geologie al URSS în cea a Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești [47]. Potrivit Dispoziției Sovietului de 
Miniștri al RSSM din 11 iulie 1967, s-a decis trecerea 
Institutului de Geologie și Minerale Utile din subor-
dinea Ministerului de Geologie al URSS în cea a Aca-
demiei de Științe a RSS Moldovenești și transformarea 
lui în Institutul de Geofizică și Geologie, cu includerea 
în componența sa a Stațiunii Seismice și definirea sar-
cinilor principale de cercetări științifice [48].

În 1969 au fost constituite secţiile de filosofie și 
drept, de etnografie și studiul artelor și de informaţie 
știinţifică în domeniul știinţelor sociale. 

La 9 noiembrie 1970 Prezidiul Academiei de Științe 
a RSS Moldovenești a solicitat Sovietului Miniștrilor al 

RSSM și Prezidiului AȘ a URSS susținere în organiza-
rea Institutului de Microbiologie al AȘ a RSSM în baza 
Secției de Microbiologie a AȘ a RSSM [49].

Din 1975 Grădina Botanică are statut de institut. 
La sfârșitul anilor 1970 – începutul anilor 1980, în 
proximitatea Grădinii Botanice a fost construit Insti-
tutul de Genetică Ecologică.

Prin reorganizare a trecut și Institutul de Zoolo-
gie, care în 1976 se numea Institutul de Zoologie și 
Fiziologie (1976). 

În 1985, în baza Secţiei de Genetică a Plantelor s-a 
format Institutul de Genetică Ecologică. 

Dacă în 1970, în RSS Moldovenească, în domeniul 
știinţei funcționau 66 de organizaţii, inclusiv 30 con-
stituiau institute de cercetări știinţifice, atunci în 1985 
– 57 și, respectiv, 36. În 1985 activau 93 de organizaţii 
de proiectări și construcţii și 107 instituţii știinţifice ce 
se subordonau întreprinderilor industriale. 

Alături de instituții de cercetare au fost deschi-
se și o serie de organizații de asigurare a cercetărilor 
știinţifice: Biroul Specializat de Construcţie și Tehno-
logie (1976), Centrul de Metrologie și Automatizare a 
Cercetărilor Știinţifice (1977), Centrul Republican de 
Terminologie (1989). În 1981, Centrul de Calcul al In-
stitutului de Matematică a devenit instituţie autonomă. 
Unele structuri autonome au fost încadrate în compo-
nenţa diferitor organizații. În anii 1969–1985, numărul 
instituţiilor academice s-a micșorat de la 19 la 16 [50]. 

În acest segment de timp, s-a instituit o structu-
ră de administrare a știinţei. În anul 1961, Comitetul  
Tehnico-Știinţific de Stat al Sovietului de Miniștri al 
RSS Moldovenești a fost reorganizat în Comitetul de 
Stat pentru Coordonarea Lucrărilor Știinţifice. În 1965, 
această instituție a fost lichidată, iar funcţiile ei au fost 
distribuite unor structuri ale aparatului Guvernului, 
Comitetului de Stat pentru Planificare al RSSM, mi-

Cercetătorii Alexandru Ciubotaru și Ș. Topală  
în laborator, anii 1970. Muzeul Științei al AȘM.  

Fond foto. Cota arhivistică: 00033

Chimistul, poetul, traducătorul I. Vatamanu, șeful Labora-
torului metodelor electrochimice, 1979. Arhiva Națională  
a Republicii Moldova. Fond foto. Cota arhivistică: 1 33359
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nisterelor și departamentelor, considerent ce a marcat 
dispersarea competenţelor administrative, Academia 
de Știinţe a RSS Moldovenești deținând competențe de 
organizare și coordonare a cercetărilor știinţifice funda-
mentale în sfera știinţelor sociale și naturale. În 1978, 
în scopul unificării structurii de administrare a știin-
ţei, a fost instituit Consiliul Republican de Coordona-
re a Problemelor Tehnico-Știinţifice Interramurale, cu  
subordonare directă Sovietului de Miniștri al RSSM.

Activitatea știinţifică din Moldova sovietică con-
stituia o parte componentă a știinţei din Uniunea 
Sovietică. Era coordonată de Academia de Știinţe a 
URSS, administrată de organele de partid și de stat de 
la Moscova și Chișinău. De specificat faptul că planuri-
le instituţiilor știinţifice din RSSM erau coordonate de 
Comitetul de Stat pentru Știinţă și Tehnică. Limitarea 
autonomiei Academiei de Știinţe a RSS Moldovenești 
s-a exprimat în domeniul politicii de cadre și al relaţii-
lor știinţifice internaţionale. Locurile vacante pentru 
alegerea membrilor titulari și corespondenți, înainta-
rea candidaturilor în funcţia de director al institutului 
se bazau pe recomandările și rezoluțiile AŞ a URSS  
[51]. La 10 august 1963, de exemplu, Prezidiul AȘ a 
URSS a permis Comitetului organizatoric al celei de-a 
III-a consfătuiri în problema chimiei cuantice (30 oc-
tombrie – 2 noiembrie, or. Chișinău) să invite până 
la 17 savanți din țările socialiste [52]. La 6 decembrie 
1963 Prezidiul AȘ a URSS a adoptat hotărârea cu pri-
vire la structura și direcțiile fundamentale de cercetare 
științifică ale Academiei de Științe a RSS Moldovenești 
[53]. Aceeași structură a dispus, la 25 decembrie 1969, 
de a recomanda candidaturile savanților din Moldova 
pentru suplinirea locurilor vacante de titulari și mem-
bri corespondenți ai Academiei de Științe a RSSM 
[54]. La 29 ianuarie 1970 Academia de Științe a URSS 
a confirmat candidaturile alese în funcțiile de condu-

cere în instituțiile de cercetări științifice ale Academiei 
de Științe a RSS Moldovenești [55].

Volumul investițiilor pentru știinţă din bugetul de 
stat (fără investiţii capitale) s-a majorat de la 4 694 mii 
ruble în 1960 la 17 756 mii ruble în anul 1975 și 33 800 
mii ruble în 1985. În această perioadă s-a construit 
complexul de clădiri pentru organizațiile știinţifice și 
spaţiu locativ (campusul academic) pentru angajații 
Academiei de Știinţe, instituţiile fiind dotate cu echi-
pament știinţific.

Rezultatele științifice în primii ani de existență ai 
Academiei de Științe a RSS Moldovenești pot fi consi-
derate modeste din cauza situației sociopolitice și eco-
nomice a Uniunii Sovietice. Dacă științele exacte nu au 
fost afectate în mare măsură de influența politicului, 
cele socioumanistice erau ancorate în serviciul ideo-
logiei statului sovietic. Prin mijlocirea cercetătorilor 
forului științific principal din RSSM „s-a demonstrat” 
că suntem „un popor distinct de cel românesc” (dis-
curs amplificat, în mod special, de „cursul deosebit” al 
României [56]), iar în etnogeneza moldovenilor rolul 
primordial este atribuit elementului slav. Alte ipoteze 
de lucru nu erau acceptate, iar cei care aveau opinii 
contrare au fost persecutați. Aceeași situație a existat 
și în cazul limbii române, care era numită „limbă mol-
dovenească” [57].

Potenţialul știinţific uman. Între 1961 și 1989, 
numărul angajaților Academiei de Știinţe a RSSM s-a 
majorat de 5,6 ori, iar al cercetătorilor științifici – de 
4,1 ori [58]. În 1961, în Academie activau 14 doc-
tori (doctori habilitaţi) și 120 de candidați (doctori) 
în știinţe. În cadrul forului științific superior din țară 
activau 23 de academicieni și 43 de membri cores-
pondenţi. Perimetrul etnic al cercetătorilor știinţifici 
includea reprezentanţi a 19 etnii. 

Pe parcurs, numărul cercetătorilor știinţifici s-a 
majorat substanțial. Între 1970 și 1984, numărul 
cercetătorilor ştiinţifici a crescut de la 5 695 la 9 710, 
inclusiv al doctorilor habilitaţi – de la 113 la 298 și 
al doctorilor în știinţe – de la 1 834 la 4 112. În 1984, 
39,4% din totalul colaboratorilor știinţifici, inclusiv cu 
titlu știinţific de doctor habilitat – 16,5% și de doctor 
– 27,4%, erau femei. La sfârșitul anului 1989, în cadrul 
Academiei de Științe a RSS Moldovenești activau 5 688 
de persoane, dintre care 1 389 de cercetători științifici, 
inclusiv 62 de academicieni și membri corespondenți, 
125 de doctori habilitați și 837 de doctori în științe [59].

Treptat se impune ponderea moldovenilor (ro-
mânilor) în viața științifică. În 1966, moldovenii  
reprezentau 37,6% din totalul colaboratorilor știinţi-
fici, rușii – 35,4%, ucrainenii – 12,9%, evreii – 9,9% 
ș.a. Începând cu anii 1970, ponderea moldovenilor 
(românilor) s-a majorat. În 1986, aceștia reprezentau 

Cercetări științifice în Stația Seismică de pe lângă Acade-
mia de Științe a RSS Moldovenești, 1979. Arhiva Națională 
a Republicii Moldova. Fond foto. Cota arhivistică: 1 20388
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46,1% din numărul total al cercetătorilor științifici; cei 
de etnie rusă – 29,2%, ucraineană – 11,4%, evreiască 
– 7,9%, bulgară – 1,8%, găgăuză – 0,9% ș.a. [60; 61]. 

Considerații finale. Fondarea Academiei de 
Științe a RSS Moldovenești, în anul 1961, a reprezentat 
un jalon esențial în consolidarea instituțiilor academi-
ce din partea locului. Întreaga activitate a Academiei de 
Științe a RSS Moldovenești s-a desfășurat în perimetrul 

istoric al epocii, potrivit cerințelor socioeconomice și 
politice ale timpului. Formarea bazei tehnico-materi-
ale a republicilor sovietice s-a datorat implementării 
progresului tehnico-științific în toate ramurile econo-
miei. Dezvoltarea științelor sociale și umanistice a fost 
însoțită de crearea unei mentalități specifice epocii. 
Anume din acest punct de vedere și trebuie analizate 
cercetările academice din Moldova sovietică.

O expoziție consacrată celor 30 de ani de la crearea 
Filialei Moldovenești a AȘ a URSS, 10 decembrie 1979. 

Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00035.

Ședința festivă consacrată celor 30 de ani de la crearea 
Filialei Moldovenești a AȘ a URSS, 10 decembrie 1979. 

Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00036
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