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1359, AN DE COTITURĂ 
ÎN FORMAREA STATULUI 

MOLDOVENESC 
INDEPENDENT

Dr. Ion JARCUŢCHI

Conferinţa ştiinţifi că  650 de ani de la 
constituirea Statului Moldovenesc independent 
(12 iunie 2009) nu este o acţiune ocazională. Prin 
această manifestare, Institutul de Istorie, Stat şi Drept 
al AŞM continue suita de manifestări ştiinţifi ce, în 
cadrul cărora sunt abordate diverse probleme, cu 
precădere controversate, ce ţin de evoluţia istorică a 
ţării noastre. Se urmăreşte scopul nu numai de a pune 
în discuţie ştiinţifi că aspecte ale istoriei  naţionale 
faţă de care societatea manifestă un interes sporit, ci 
şi de a informa opinia publică asupra preocupărilor 
ştiinţifi ce ale comunităţii istoricilor din Moldova, în 
general, şi ale Institutului de Istorie, Stat şi Drept, în 
particular. Pentru realizarea obiectivului propus se 
pune accentul pe colaborarea cu facultăţile de profi l 
ale universităţilor, Asociaţia istoricilor din Moldova, 
Asociaţia oamenilor de ştiinţă şi cultură “Nicolae 
Milescu Spătaru”, cu alte instituţii şi organizaţii din 
ţară şi de peste hotare.

Consemnarea aniversării a 650-ea de la 
constituirea Statului Moldovenesc independent are 
un impact pozitiv în ceea ce priveşte:

 1) impulsionarea gândirii ştiinţifi ce asupra celor 
mai importante probleme şi etape ale istoriei ţării 
noastre, fapt confi rmat prin realizarea diverselor 
manifestări ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-populare 
consacrate problemelor constituirii Ţării Moldovei şi 
dezvoltării ei din perspectiva istorică. Or, nu numai 
comunitatea ştiinţifi că, dar şi întreaga societate vrea 
să cunoască mai profund originile ţării noastre şi a 
poporului ei, de unde am pornit, unde am ajuns şi 
spre ce tindem;

2) aprofundarea  valorifi cării şi punerea 
în circuitul ştiinţifi c, cultural şi informaţional 
a patrimonilui cultural şi istoric al Moldovei; 
restaurarea şi edifi carea unor monumente de cultură, 
istorie şi arhitectură;

3) amplifi carea  acţiunilor ce ţin de educaţia 
patriotică şi civică a cetăţenilor ţării noastre, a 
dragostei faţă de plaiul natal şi neam. 

În Letopiseţul de la Putna, 1359-1526 se afi rmă 
că: În anul şase mii şi opt sute şi şaizeci şi şapte 
(1359) de la zidirea lumii, din voia lui Dumnezeu 

s-a început Ţara Moldovei. Acest an este evocat în 
letopiseţele lui Grigore Ureche şi ale altor cronicari, 
precum şi în mai multe lucrări ştiinţifi ce. 

Evident,  constituirea Ţării Moldovei nu 
reprezintă un act momentan, acest fenomen nu s-a 
produs pe parcursul unui singur an. Procesul de 
constituire şi afi rmare a Ţării Moldovei a durat o 
perioada cu mult mai îndelungată – şi până la 1359, 
şi după acest an, incluzând mai multe etape. 

Şi totuşi, în formarea oricărui stat, există o dată 
istorică, un eveniment istoric,  care a jucat un rol 
decisiv în procesul de afi rmare a ei. Pentru Ţara 
Moldovei acest an de cotitură este considerat anul 
1359. În acest an s-a început lupta pentru înlăturarea 
vasalităţii maghiare, pentru  independenţă ţării, care 
a fost recunoscută de regele Ungariei în anul 1365. 
Şi, din acest punct de vedere, din aceste considerente 
interpretarea anului 1359 ca începutul procesului 
de constituire a Ţării Moldovei  independente are 
dreptul la existenţă. 

Astăzi, în lumina realizărilor ştiinţifi ce obţinute, 
în cadrul comunităţilor ştiinţifi ce ale istoricilor din 
Moldova şi România s-a conturat  o diversitate 
de păreri şi viziuni în privinţa anului 1359  care 
în ansamblul lor contribuie efectiv la studierea şi 
refl ectarea obiectivă a procesului istoric de formare 
a statului moldovenesc medieval.
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