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LAUDATIO
in honorem
prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică
cu ocazia conferirii titlului onorific doctor honoris causa
al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
2 octombrie 2014

Domnule profesor Gheorghe Postică,
Domnule rector,
Domnilor membri ai Senatului,
Domnilor profesori,
Dragi studenți,
Doamnelor şi Domnilor,

Trăim astăzi, aici, clipe deosebi-
te cu prilejul conferirii titlului onorific 
de doctor honoris causa al Universității 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” prof. 
univ. dr. hab. Gheorghe Postică.

Doamnelor și Domnilor!
Este o onoare să prezint o laudatio distinsului savant și profesor 

Gheorghe Postică. Acesta este un moment special din cel puțin două conside-
rente: în primul rând, pentru faptul că persoana căreia i se acordă acest titlu este 
una marcantă și, în al doilea rând, pentru faptul că acest titlu este unul de presti-
giu în mediul academic și universitar.

O universitate, dacă vrea să fie un far, are nevoie de exemple care să ne poată 
lumina calea. Mulțumim conducerii și Senatului Universității, care au susți-
nut demersul Facultății de Istorie și Geografie de a acorda prof. Gh. Postică 
titlul de doctor honoris causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
pentru merite excepționale în domeniul arheologiei, istoriei și protecţiei patri-
moniului cultural.

Domnule profesor Gheorghe Postică, Vă mulțumim pentru faptul că ați ac-
ceptat această distincție.

Doamnelor și Domnilor!
În continuare voi face o scurtă prezentare a profesorului Gheorghe 

Postică, pe care am privilegiul să-l cunosc de 25 ani. Sunt mândru că am fost 
studentul prof. Postică și sunt onorat să fiu unul dintre discipolii Domniei 
Sale.
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Profesorul universitar Gheorghe Postică este cunoscut în țară și peste 
hotarele ei ca unul dintre cei mai buni experți din Republica Moldova în 
domeniul arheologiei, al istoriei Evului Mediu timpuriu și al protecției pa-
trimoniului cultural. Nume sonor în mediul academic basarabean, Gheorghe 
Postică este o personalitate strălucită, al cărei demers intelectual rămâne mereu 
ancorat în solul valorilor general-umane și naţionale, el fiind un reformator uni-
versitar și academic prin excelenţă, un manager și un strateg eminent. Poetul 
Antonio Machado a scris printre alte versuri faimoase: „Drumul pe care pășesc 
se face sub pașii mei”. Drumul pe care prof. Gheorghe Postică l-a parcurs în boga-
ta sa carieră umană și profesională constituie pentru noi un exemplu de abnega-
ție și demnitate intelectuală și morală.

Gheorghe Postică s-a născut la 22 ianuarie 1954, în satul Mereni, raio-
nul Anenii Noi, Republica Moldova, unde și-a făcut studiile primare și secun-
dare. Studiile superioare le-a făcut la Facultatea de Istorie a Universității de Stat 
din Moldova (1971-1976), cele de doctorat – la Universitatea de Stat „Mihail 
Lomonosov” din Moscova (1979-1983) și postdoctorale – la Universitatea de 
Stat din Moldova (2005-2006).

În anul 1988 a susținut teza de doctor în istorie la Universitatea „Mihail 
Lomonosov” din Moscova cu tema Ceramica medievală timpurie din Moldova 
Centrală de la sfârşitul mileniului I – începutul mileniului II e.n. în calitate de sursă 
istorică, iar în anul 2006 – teza de doctor habilitat, la Universitatea de Stat din 
Moldova, cu tema Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele 
V-XIII). În anul 1992 a primit titlul de conferențiar universitar, iar în anul 2009 – 
titlul de profesor universitar. Profesorul Gheorghe Postică este autor a peste 150 
de studii, inclusiv 6 monografii, 4 lucrări colective, 64 de articole de specialitate, 
36 de lucrări metodico-didactice.

Profesorul Gheorghe Postică a făcut o strălucită carieră în diferite instituţii 
academice din Republica Moldova. A debutat în calitate de cercetător știinţific 
inferior al Secţiei de arheologie a Academiei de Științe a Moldovei (1976-1978), 
iar mai apoi a fost angajat la Universitatea de Stat din Moldova ca asistent (1978-
1985). Își continuă activitatea ca lector superior la Catedra de istorie universală 
(1985-1988), prodecan la Facultatea de Istorie și Pedagogie (1988-1991) și șef 
al Catedrei de istorie antică și medievală (1990-1991) a Institutului Pedagogic 
de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, unde a pus bazele modernizării facultăţii: 
a reorganizat catedrele după criteriul cronologic (istoria antică și medievală; is-
toria modernă și contemporană), a modificat denumirea facultății din Istorie și 
Pedagogie în Istorie și Etnopedagogie, a actualizat un șir de planuri, programe 
de studii și cursuri universitare etc. În anul 1991 avansează la funcţia de vicedi-
rector al Institutului de Arheologie al AȘM, ca mai apoi să dirijeze, ca vicerec-
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tor, iniţial întreaga activitate didactică și mai apoi cea știinţifică la Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova. Pe lângă cariera academică, prof. Gh. Postică 
s-a dovedit a fi și un politician iscusit. În anul 2009 a fost numit viceministru la 
Ministerul Culturii, unde activează până în prezent.

În anii ’90 ai secolului XX, Gh. Postică se include în cercurile intelectuale 
care au direcţionat pulsul societăţii spre restructurarea știinţei și învăţământu-
lui în Republica Moldova. În perioada activității la UPS „Ion Creangă”, foarte 
ușor s-a încadrat în funcţia de decan adjunct al Facultăţii de Istorie și Pedagogie. 
Dincolo de reușitele în menţinerea tradiţiilor Facultăţii, Gh. Postică a fost sufle-
tul transformărilor care s-au produs la finele anilor ’80 - începutul anilor ’90 ai se-
colului XX. Anume atunci s-au pus bazele studierii istoriei naționale și tot atunci 
au devenit titulari ai catedrelor facultăţii mai mulţi tineri. Datorită inițiativei lui 
Gheorghe Postică, cu susținerea rectorului Ion Borșevici, în anul 1989, pentru 
prima dată în Republica Moldova, la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău, a fost desfiinţată o catedră de istoria Partidului Comunist. La 
Facultatea de Istorie și Pedagogie, cursul de istoria PCUS a fost înlocuit cu is-
toria romanicilor de răsărit, iar la celelalte facultăți cu istoria Moldovei. În ace-
lași timp s-au pus bazele mai multor direcții de cercetare și formare profesională, 
printre care se numără arheologia, istoria românilor și etnografia. În ipostaza de 
profesor și de mentor, personalitatea lui Gh. Postică a fost determinantă pentru 
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o pleiadă întreagă de tineri. Printre ei se numără și mulți absolvenți și angajați ai 
Facultății de Istorie a UPS „Ion Creangă”.

Calităţile de organizator însă nu s-au cramponat de activitatea universita-
ră. Profesorul Gheorghe Postică a știut să se aplece asupra multor probleme ale 
societăţii, căutând și găsindu-le soluţii. Una din aceste probleme este legată de 
valorificarea patrimoniului cultural. În domeniul respectiv, Domnia Sa a investit 
mult timp și eforturi apreciabile. A creat Centrul de Cercetări Arheologice din 
Republica Moldova și i-a organizat activitatea în cel mai raţional mod. În ultimii 
ani prof. Gh. Postică participă activ la elaborarea legislației în domeniul protejării 
patrimoniului cultural al Republicii Moldova, printre care se numără și Legea pro-
tejării patrimoniului arheologic, în baza căreia s-a creat, pentru prima dată, o struc-
tură de stat responsabilă de administrarea acestui domeniu – Agenția Națională 
Arheologică.

De ani în șir patronează importante situri arheologice din Republica Moldova 
(Hansca, Petruha, Mereni, Căpriana, Orheiul Vechi etc.) și dirijează într-un mod 
ireproșabil cercetarea lor. Este cel care a scos la lumină importante situri din 
Republica Moldova, valorificându-le și valorizându-le importanţa, printre care se 
înscriu Complexul Muzeal „Orheiul Vechi” și Mănăstirea Căpriana. Pătrunzând 
în problemele timpului, Gh. Postică a știut să dea prioritate celor mai importan-
te direcţii. Astfel, pentru desfășurarea sistematică și eficientă a investigaţiilor de 
teren la Orheiul Vechi, a creat o solidă bază arheologică, dotată cu toate cele ne-
cesare și care nu are analogii în Republica Moldova. Profesorul Gh. Postică și-a 
adus contribuția directă la edificarea Centrului Vizitatorilor de la Orheiul Vechi 
și la crearea rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Datorită implicării active 
a prof. Gh. Postică, procesul de pregătire a dosarului de includere a acestui sit pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO este astăzi într-o fază avansată.

Prof. Gh. Postică a participat la zeci de conferințe naționale și internaționale, 
în cadrul cărora a prezentat rezultatele investigațiilor sale, care de rând cu pu-
blicațiile sale au adus o contribuție directă la dezvoltarea științei din Republica 
Moldova.

Talentul și erudiţia, obiectivitatea și exigenţa, curajul și tenacitatea, pasiu-
nea și dăruirea de sine sunt doar câteva dintre calităţile ce concertează pe fun-
dalul imaginii cercetătorului Gheorghe Postică. Este investigatorul perseverent 
care caută în profunzime istoria medievală timpurie a spaţiului pruto-nistrean. 
Traversând aceasta cariera briantă, care i-a adus succese importante și un renume 
în ţară și peste hotare, Gheorghe Postică a reușit să rămână mereu același – un 
om modest, receptiv și mereu implicat. Sunt calităţile cu care și-a cucerit prie-
tenii și întregul anturaj. Nicio sclipire de succes nu a reușit să eclipseze manie-
ra-i onestă, calmă și corectă. De aceea, afirmăm că Gheorghe Postică rămâne un 
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exemplu de savant și de cetăţean, iar generaţiile mai tinere de arheologi, de astăzi 
și de mâine, îl vor urma cu certitudine.

Mi-ar lua prea mult timp să enumăr toate distincțiile și premiile pe care 
le-a primit prof. Gh. Postică. Mă voi opri doar la câteva din ele. În ultimii zece 
ani i s-au acordat mai multe distincții de stat: Medalia „Meritul Civic” – 2004, 
Medalia „Mihai Eminescu” – 2007, Diploma de Onoare a Ministerului Culturii 
– 2004, Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei – 2002, 2004; și premii: 
Premiul „Alexandru D. Xenopol” al Academiei Române și Premiul „Academica” 
pentru carte universitară. Pentru meritele și experiența profesională Gh. Postică 
a fost ales membru de onoare al Institutului de Arheologie al Academiei Române 
– Filiala Iași.

La împlinirea onorabilei vârste de 60 ani, marcând o etapă importantă din 
cariera Domniei Sale în domeniul arheologiei, istoriei Evului Mediu timpuriu, 
educației istorice, reformării învățământului superior și protejării patrimoniului 
cultural național, prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică i-a fost acordat Ordinul de 
Onoare al Republicii Moldova.

Astăzi, prof. Gheorghe Postică deține o triplă postură: de om al științei, de 
reprezentant al societății și de om de stat.

Doamnelor și Domnilor!
Reieșind din meritele academice, științifice și cetățenești menționate mai sus, 

Senatul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, în ședința din 30 ianua-
rie 2014, a decis să acorde prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică titlul de doctor 
honoris causa.

Prin acordarea acestui titlu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
recunoaște și apreciază public meritele Dvs. profesionale și Vă urează sănătate și 
succes în realizarea unor noi proiecte.

Domnule profesor Gh. Postică, noi Vă spunem „Bine ați revenit la universita-
tea noastră!”, deoarece de acum încolo sunteți o parte din noi!

VIVANT PROFESSORES!
VIVAT ACADEMIA!
Vă mulțumesc!

Conf. univ. dr. Sergiu Musteaţă,
Decanul Facultății de Istorie și Geografie




