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URME GERMANE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

1814 – 2014: TRADIŢII 
ŞI MODERNIZARE

Academia de Ştiinţe a Moldovei a găzduit, în  
ziua de 14 mai 2014, Conferinţă moldo-germană 
cu genericul „Urme germane în Republica Mol-
dova 1814 – 2014: tradiţii şi modernizare”. Eveni-
mentul face parte din seria de acţiuni culturale orga-
nizate la Chișinău cu prilejul împlinirii a 200 de ani 
de la atestarea primelor aşezări ale germanilor în Ba-
sarabia. La manifestare a fost prezent E.S. Matthias 
Meyer, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al 
Republicii Federale Germane în Republica Moldo-
va, cercetători din Republica Moldova şi Germania.

Lucrările Conferinței au fost inaugurate de acad. 
Ion Tighineanu, președintele interimar al AŞM. El a 
menţionat că germanii au dezvoltat în Basarabia, la 
periferia Imperiului țarist, pe parcursul anilor de co-
lonizare, o comunitate prosperă, căreia îi era caracte-
ristică autonomia locală şi o etică pietistă temeinică. 
Această minoritate a conviețuit în vecinătate paşnică 
cu celelalte grupuri etnice şi religioase ale moldo-
venilor, rușilor, ucrainenilor, bulgarilor, evreilor şi 
altele. Pe parcursul anilor au existat diverse relaţii 
de prietenie dintre germanii din Basarabia, urmașii 
lor şi populația băștinașă a Repub licii Moldova. În 
context, acad. Ion Tighineanu a remarcat activitatea 
lui Carol Schmidt, în calitate de primar al orașului 
Chișinău în perioada 1877-1903, emblematic fi ind şi 
faptul că la dezvelirea bustului comemorativ al fos-
tului edil al capitalei din 10 mai curent, a luat parte 
vicepreşedintele Bundestagului, dna Ula Schmidt.

Academicianul Ion Tighineanu a menţionat co-
operarea fructuoasă dintre savanții din Republica 
Moldova şi Germania. În 2008, între Academia de 
Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educa-
ţiei şi Cercetării fusese semnat un Protocol de co-
laborare.  Actualmente este în desfăşurare al treilea 
program bilateral de proiecte comune, care acoperă 
diverse domenii ale sferei cercetării şi inovării. Pe 
parcursul ultimilor ani mai multe proiecte bilaterale 
au generat inițierea pregătirii propunerilor de pro-
iecte pentru programele comunitare, inclusiv pentru 
Programul Cadru pentru Cercetare al Uniunii Eu-
ropene (PC7). Un rol de apreciat în pregătirea cad-
relor tinere pentru Republica Moldova îl au Asoci-
aţia DAAD și Fundaţia Alexander von Humboldt, 
ultima oferind importante donaţii de utilaj ştiinţifi c 
şi tehnologic.

E. S. Matthias Meyer, Ambasadorul Germani-
ei în Republica Moldova, a relevat că pe parcursul 
afl ării sale în țara noastră în calitate de diplomat a 
fost preocupat de chestiunea identităţii, dar şi de 
elementele ce-i leagă pe germani de Basarabia. Re-
venind la genericul Conferinţei, el a menționat că 
urmele lăsate de germani sunt multe, printre acestea 
fi ind casele construite de ei având o poziţionare di-
ferită în raport cu strada, contribuţiile în domeniul 
agriculturii, dar şi o serie de cuvinte germane care 
au intrat în uzul vorbitorilor ţării noastre. „Nu este 
uşor să găseşti urme în trecut. Noi însă încercăm s-o 
facem. Dorim cu tot dinadinsul să creăm o punte în-
tre trecut şi viitor”, a subliniat E.S. Matthias Meyer. 
Ofi cialul a apreciat disponibilitatea Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei de a fi  partener în organizarea 
acestui eveniment ştiinţifi c important, cu titlu speci-
al. Ambasadorul german a relevat faptul că prin atare 
manifestări îşi doreşte ca împreună cu prietenii din 
Republica Moldova să identifi ce noi soluţii pentru a 
îngriji şi menţine în continuare tradiţiile. A contribui, 
prin acţiuni concrete, la dezvoltarea ţării. Or, scopul 
principal al Germaniei este de a impulsiona progre-
sul Republicii Moldova, de a o aduce pe un făgaş cu 
un viitor european.  

Conferinţa şi-a continuat lucrările în cinci se-
siuni: Minoritățile germane în Basarabia; Carol 
Schmidt, primarul Chișinăului – un reformator al 
epocii sale; Chișinău – imaginea istorică a orașu-
lui și conservatismul urban; Rolul religiei germane 
în Moldova; Trecut și prezent. În agendă au fi gu-
rat discursurile: Imigrarea din 1814 – stabilirea – 
exodul 1940 (dr. Ute Schmidt, Universitatea Liberă 
din Berlin); Coloniștii germani în nordul Basara-
biei (dr. T. Șcerbacova, US „Alecu Russo”, Bălți); 
Efecte civilizatorii ale colonizării sudului Basarabi-
ei de căt re coloniștii germani (dr. hab., prof. univ. 
Eudochia Saharneanu, USM); Aspecte etnodemo-
grafi ce ale populației Moldovei și interferențele cu 
minoritatea germană în ultimele două secole (dr. D. 
Lozovanu, Muzeul Național de Etnografi e și Istorie 
Naturală din Moldova); Un proiect nerealizat al lui 
Carol Schmidt (Olga Garusowa, Institutul Patrimo-
niului Cultural, AȘM); Instituția bisericii ca instru-
ment de coordonare a vieții spirituale a coloniștilor 
germani din Basarabia, 1814-1875 (dr. I.Gumenîi, 
USM) etc. 

Evenimentul a fost organizat de către Ambasa-
da Germaniei în Republica Moldova în parteneri-
at cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Forumul 
Moldo-German.
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