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ACAD. MIRCEA BOLOGA: „AMINTIRI ŞI SPERANȚE”

Profit de posibilitatea de a-mi exprima sentimentele  
de mândrie și dragoste faţă de satul natal Parcova și faţă de  
parcoveni. S-au împlinit 463 de ani de la înfiinţarea satului  
și este semnificativ faptul că sărbătorim această dată în 
noiembrie, sfârșitul toamnei, anotimpul cel mai bogat și 
agreabil cum sunt și sătenii mei – binevoitori, harnici, 
ospitalieri și oameni de omenie.

Parcova este un sat ca multe altele și totuși, sunt convins,  
se distinge printr-o frumuseţe aparte. E și firesc, pentru  
fiecare din noi baștina sa – patria mică – este cea mai scumpă,  
de ea fiind legate visele și speranţele din anii de copilărie.

Făcând un mic excurs în copilărie, aș spune că la mar-
ginea satului ne întâlnea un pod de lemn și o moară, în 
apropierea căreia își lua începutul vestita carieră de piatră. 
Mai aproape de sat exista un parc cu copaci înalţi și ră-
muroși, cu brazi veșnic vii, sădiţi de elevi cu participarea 
părinţilor mei, Chiril și Parascovia Bologa, foști învăţători 
în Parcova, care, pe parcursul vieţii, au educat mai multe 
generaţii de copii. Fără să exagerez, satul Parcova impre-
sionează prin împrejurimile sale, cu văile și povârnișurile, 
grădinile cu copaci fructiferi de toate soiurile, cu cotiturile 
de drumuri, casele noi frumoase și îngrijite, înconjurate de 
ogrăzi cu diverse acareturi și alte atribute specifice timpului.

Casa părintească se afla în cealaltă parte de sat – era 
o casă bătrânească, dar bine îngrijită, cu copaci de stejar 
și arbuști de iasomie, alături de ea fiind și o florărie. Pe la 
colţul ogrăzii își ducea apele Ciuhurul. Cunoșteam fiecare 
pietricică de pe malurile lui.

Copiii din Parcova au crescut pe malul Ciuhurului, 
unde organizau cele mai năzbâtioase jocuri. Printre ei a 
fost și astăzi binecunoscutul Dumitru Fusu. Formarea sa 
se datorează și mamei mele, care pe atunci era conducă-
toare a cercului dramatic din școală. Vor trece ani și Du-
mitru va ajunge vestit actor, pictor și regizor.

De fapt, de pe băncile școlii din Parcova au pornit pe 
calea vieţii sute de tineri și tinere, care au îmbrăţișat cele 
mai diverse profesii, mulţi absolvenţi ai școlii fiind cunos-
cuţi în prezent atât în republica noastră, cât și peste hotare-
le ei. Îmi amintesc de anul 1948, când 3 băieţi absolvenţi ai 
școlii din Parcova, împreună cu părinţii plecam la Edineţ, 
unde trebuia să ne prelungim studiile. La marginea satului 
am început să plângem. Și acuma, după atâţia ani aș cre-
de, îmi curgeau lacrimile ca niciodată, despărţindu-mă de 
casa părintească, de satul natal. Mă îndepărtam, dar nu-
mai geografic. În suflet se înfiripa o presimţire că din acest 
moment se începe o distanţare dintre mine și tot ce mă lega 
de satul natal.

În cimitirul satului odihnesc rămășiţele pământești ale  
mamei cu care am fost împreună în ultimele clipe de viaţă,  
ea spunându-mi că are sufletul împăcat pentru că și-a făcut 
cinstit datoria, educând copiii satului. Nu întâmplător absol- 
venţii școlii la întrunirile lor amintesc de învăţătoarea și  
conducătoarea lor de clasă, Parascovia Bologa, ca de o dul-
ce mamă, mama mea.

Și în ansamblul numeroaselor amintiri, întrebări și răs-
punsuri, a unei retrospective de-a lungul anilor, probabil,  
n-ar fi de prisos să mă refer la unele constatări. În cele ce mă 
privește, în 1951 am absolvit școala medie din Edineţ, în 1956 –  
Universitatea de Stat din Moldova, în 1961 – doctorantu-
ra la Moscova, unde am susţinut teza de doctor în știinţe 
tehnice. În 1973 am devenit doctor habilitat, apoi profesor 
(1976), membru corespondent (1978) și membru titular al 
Academiei de Știinţe a Moldovei (1993). În 1979 am ajuns 
în fruntea Institutului de Fizică Aplicată al AȘM, rezulta-
tele căruia sunt bine cunoscute în ţară și peste hotarele ei.

Totdeauna la răscruci, în pragul evenimentelor, mă 
reîntorc imaginar în satul natal, mă văd alături de foștii 
învăţători, în livada din ograda școlii, sădită de noi, absol-
venţii clasei a șaptea – promoţia anului 1948.

Îmi amintesc un caz. În faţa unui auditoriu reprezentativ 
trebuia să vorbească un lector cunoscut, dar se îmbolnăvise.  
I s-a propus să facă acest lucru altui specialist, care a fost  
ascultat cu multă atenţie. Organizatorii întrunirii au rămas  
surprinși și l-au întrebat cum de a reușit să aibă succes fără 
pregătire specială. Specialistul a răspuns că pentru o așa 
întrunire s-a pregătit toată viaţa.

Nu știu, cât de bine și de complet voi fi în stare să răs-
pund la unele întrebări, dar răspunsurile vor reflecta con-
ţinutul și esenţa vieţii.

Cred că nu voi depăși realitatea dacă afirm că școlile  
de fizicieni din Moldova sunt cunoscute în lume, că studiile  
în domeniul fizicii și tehnicii au direcţii bine determinate.  
Un rol decisiv în stabilirea lor au avut-o specialiștii din  
anii 1950, mulţi dintre care, din nefericire, nu mai sunt  
printre noi, dar ei s-au repetat în discipolii lor. Un lucru  
enorm, de exemplu, efectuează specialiștii de la Institutul 
de Fizică Aplicată al AȘM, direcţiile principale de activita-
te ale căruia sunt:

 ▪ cercetări experimentale și teoretice ale structurii și 
proprietăţilor fizice ale mediilor condensate (materiale 
compuse cristaline și amorfe dielectrice, semiconductoa-
re, semimetale și supraconductori) sub influenţa diferitor 
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factori externi în scopul elaborării principiilor de creare a 
aparatelor micro și optoelectronice;

 ▪ formarea bazelor știinţifice de utilizare a electricită-
ţii în procesele de transfer pentru a intensifica schimbul de 
căldură și masă, a obţine învelișuri cu proprietăţi fizico- 
chimice programate și a elabora tehnologii electrofizice 
avansate.

În afară de domeniul fizicii corpului solid și semicon-
ductoarelor s-au realizat lucrări în vederea studierii posi-
bilităţilor noi de utilizare a electricităţii, iniţiate de acade-
micianul Boris Lazarenco.

În paralel cu studiile prelucrării electrice a materiale-
lor prin scânteie, procedeu care a căpătat o largă aplicare 
în industrie, au luat start și cercetările sistematice ale pro-
ceselor de transfer de căldură și masă la acţiuni electrice, 
care s-au dovedit a fi de perspectivă, în special, sub aspect 
aplicativ.

În Institut există școli știinţifice cunoscute în ţară și 
peste hotare. El dispune de o bază experimentală de pro-
ducţie modernă. Din anul 1965 apare revista Elektronnaia 
obrabotka materialov, care este tradusă în limba engleză 
și reeditată în SUA. O atenţie mare se acordă pregătirii 
doctoranzilor și postdoctoranzilor. În acest scop au fost 
constituite consilii specializate pentru susţinerea tezelor de 
doctor și doctor habilitat. Din 1992, în cadrul Institutului 
funcţionează 5 centre știinţifice. Rezultatele activităţii co-
laboratorilor știinţifici de la Institut au fost implementate 
în diverse domenii ale industriei și agriculturii, în medici-
nă; au fost construite diverse aparate și dispozitive, perfec-
ţionate și elaborate electrotehnologii avansate. 

Mulţi dintre colegi și-au făcut doctorantura și postdoc-
torantura în centrele știinţifice de prestigiu din Rusia, Ucrai-
na, Belarus ș.a., au participat la diverse foruri internaţiona-
le, au fost membri ai comitetelor organizatorice. Institutul 
nostru a organizat o serie de întruniri și conferinţe inter-
naţionale, care au jucat un rol important în determinarea 
direcţiilor prioritare de cercetare și au contribuit la propaga-
rea realizărilor noastre.

Activitatea mea știinţifică își are începutul în anii 
studiilor la universitate, unde am obţinut cunoștinţe pro-
funde în domeniul electrofizicii, apoi doctorantura la In-
stitutul de Energetică  „G. M. Krjijanovski” din Moscova, 
specializându-mă în domeniul 
termofizicii – Institut renumit 
printr-o pleiadă de savanţi și 
practicieni vestiţi în lume. Și, 
desigur, este o mare responsa-
bilitate de a susţine examene 
în faţa autorilor de manuale și  
monografii, care nu și-au pier-
dut valoarea nici până azi și 
probabil încă vor servi mult 
timp și nu numai pentru o ge-
neraţie de specialiști. Sunt recu- 
noscător sorții că am avut par-
te de profesori dotaţi și am fost 
alături de oameni talentaţi și 

modești. În ce privește susţinerea tezei de doctor, apoi și de 
doctor habilitat, le sunt recunoscător colegilor mei, alături 
de care am lucrat în același laborator, făcând invenţii, ela-
borând idei și publicând materiale știinţifice.

La finele anilor 1980 mă aflam împreună cu un doc-
torand la Moscova, unde întâmplător m-am întâlnit cu 
un fost colaborator al Institutului de Energetică, care la 
timpul respectiv era membru al Comisiei Superioare de 
Atestare. Dumnealui semnalase că tezele de doctor, ela-
borate în cadrul școlii știinţifice de termofizică din Chiși-
nău, se remarcă prin calitate și actualitate, ce permite să 
nu fie transmise oponenţilor „incognito”. Desigur, aceas-
tă afirmaţie m-a surprins plăcut, fiind încurajatoare și 
pentru doctorandul care mă însoţea. Pe parcursul a cir-
ca patru decenii în Institutul nostru și-au perfecţionat 
cunoștinţele mai mulţi absolvenţi ai instituţiilor de învă-
ţământ superior, acumulând și formându-și experienţa 
de muncă știinţifică, de cercetători. Mulţi din ei în pre-
zent sunt responsabili de colective știinţifice și de catedre,  
activează la întreprinderi prestigioase din diferite ramuri 
ale industriei, totdeauna exprimându-și recunoștinţa faţă 
de Institutul de Fizică Aplicată.

Graţie colectivului laboratorului au fost crescute cadre 
care au interese știinţifice comune, s-a constituit o școală 
știinţifică în domeniul termoelectrofizicii recunoscută în 
lume. Aceasta o confirmă și lucrările publicate în cele mai 
prestigioase ediţii știinţifice, materialele luate în discuţie la 
diferite foruri internaţionale, numărul brevetelor și paten-
telor, monografiile editate și înalt apreciate, cele peste 50 de 
teze de doctor și de doctor habilitat realizate în cadrul labo-
ratorului nostru.

Am doi copii cu care mă mândresc mult. Recunosc, 
cel mai mare merit în educaţia lor îi revine soţiei, care i-a 
făcut să fie onești, buni, compătimitori.

Primul fiu a absolvit școala cu medalie de aur, cu  
menţiune Universitatea Tehnică din Moldova, a susţinut 
teza de doctor în termenele stabilite. Acum activează cu 
succes în domeniul tehnologiilor electronionice. Este doctor 
habilitat, autor a peste 160 de lucrări știinţifice, brevete și 
patente, a participat la peste 50 de conferinţe știinţifice na-
ţionale și internaţionale. Ne- a îmbogăţit cu o nepoţică și 
un nepoţel. Al doilea fecior, fiind student, manifesta interes 
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faţă de ce făcea fratele mai mare. Mă bucuram că ei discu-
tau cu pasiune, analizau, propuneau diverse soluţii tehnice 
și tehnologice. A absolvit cu diplomă de licenţă Universita-
tea Tehnică din Moldova, apoi și-a făcut doctorantura la 
Institutul de Energetică al AȘM, a susţinut teza de doctor 
și acum activează în domeniul electro- și termofizicii siste-
melor binare electrizate. Ne-a îmbogăţit și el cu un nepoţel 
și este semnificativ – Mircea Bologa cel Mic.

Vreau să menţionez că o năzuinţă, dorinţă caracteris-
tică tuturor părinţilor, mai ales oamenilor în vârstă, este ca 
odraslele lor să devină oameni buni. Eram fericit că tatăl 
meu, profesor cu o vechime de muncă de o jumătate de 
veac, îi iubea peste măsură pe nepoţi. Îi plăcea mult să se 
ocupe de educaţia lor, aceasta producându-i o mare satis-
facţie. Nepoţii așa și l-au reţinut în minte pe bunel.

În general viaţa de familie a decurs normal și pentru 
aceasta îi sunt recunoscător soţiei, care este o mamă și o 
gospodină bună. Purtând și grijile familiei a reușit să devi-
nă doctor în chimie. Este autoare a peste 300 de lucrări ști-
inţifice, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova.

Exemplele părinţilor au influenţat mult asupra for-
mării copiilor, care permanent manifestau interes faţă 
de preocupările noastre. Resimt acest sentiment și este o 
adevărată fericire. Aș mai sublinia că feciorii muncesc cu 
mare satisfacţie, sârguinţă și insistenţă la pământ, astfel 
pot preţui la justa valoare semnificaţia muncii pline de ab-
negaţie a plugarului.

Tot ce am realizat de-a lungul anilor – publicaţii ști-
inţifice, monografii, brevete și patente, elaborări tehnice și 
tehnologice – este un rezultat al unei munci asidue timp 
de circa cinci decenii, începute în anii de studenţie. Am 
avut nenumărate nopţi nedormite (prefer să lucrez cu mult 
înainte de cântatul cucoșilor), am lucrat în zilele de odihnă 
și la sărbători, în timpul concediilor, deoarece domeniile 
în care am activat necesitau eforturi susţinute, dăruire de 
sine, muncă plină de abnegaţie, constructivă. Dar cred 
că atât eu, cât și colegii care fac parte din generaţia mea 
ar trebui să facem întrerupere, să ne mai odihnim, dacă 
aceasta este posibil, întrucât munca a devenit o deprindere 
fără de care viaţa e imposibilă.

Trecut-au ani, spre marea mea fericire am rămas 
devotaţi muncii și datoriei profesionale, care constituie 
prezentul și perspectiva, bogăţia și speranţele noastre. Nă-
dăjduiesc că tot ce au realizat cei din generaţia noastră 
va fi apreciat la justa valoare de tinerii specialiști care vor 
continua ceea ce am început sau s-a întrerupt și activitatea 
noastră se va bucura de o dezvoltare ascendentă.

Revista Elektronnaia obrabotka materialov este încă 
un copil, care s-a născut în anul 1965. L-am crescut cu 
greu, iniţial în calitate de redactor-șef adjunct, iar din 

1979 – de redactor-șef. Nu există copac în curte sub care 
dis-de-dimineaţă nu aș fi lucrat asupra revistei. Apoi și co-
lectivul de autori s-a lărgit. Această revistă este unica de 
felul său în domeniile respective, ea fiind reeditată în SUA 
și citită în multe ţări.

Ajuns la vârsta onorabilă a maturităţii, în ciuda tutu-
ror incertitudinilor, la acest început al reînnoirii și speran-
ţelor, privind activitatea academică, sesizăm mai deosebit 
că suntem călători ai timpului. Și ne putem mândri – de-a 
lungul anilor am rămas pe aceeași corabie – a știinţei aca-
demice. Din păcate, la răscruce de secole și milenii am par-
curs timpuri furtunoase, neadecvate. Compatrioţii și mai 
regretabil copiii noștri traversează paralele și meridiane 
în căutarea unei manifestări și a unei vieţi mai moderne. 
Deci, și mai semnificativ este, că rămânem visători, devo-
taţi știinţei academice și profesionalismului pe care le-am 
considerat scopul și esenţa vieţii.

Aceste viziuni și conștientizări inspiră un optimism 
motivat și ne încurajează în activitatea nobilă de cerce-
tare. Vor trece ani, vom ajunge în Uniunea Europeană, 
Moldova binemeritat va deveni o perlă a Europei, se vor 
armoniza perseverenţele, va crește prestigiul, în special, al 
activităţii știinţifice, iar pentru fiecare din noi satul natal, 
anii de școală, vacanţele și concediile, petrecute la vatra 
casei părintești, vor rămâne cele mai frumoase amintiri și, 
din păcate, acele timpuri s-au spulberat fulgerător.

Mă bucură faptul că am rămas cu o singură înscriere 
în carnetul de muncă – Academia de Știinţe a Moldovei. 
Sunt fericit că am rămas neclintit, cu o hotărâre nestră-
mutată în Institutul de Fizică Aplicată, în care am trecut 
toate funcţiile știinţifice și de conducere, renunţând de-a 
lungul vieţii la numeroase propuneri și posturi atrăgătoare 
și chiar captivante.

Mă întreb, ce ar putea salva lumea și îmi dau bine sea-
ma că nu este ușor a răspunde la această întrebare. Mă 
bucur de succesele tuturora. Și cred că fericirea constă în 
faptul ca permanent să tinzi spre ceva. Frumuseţea este 
trecătoare, dar ea va persista veșnic. Principalul este uni-
tatea dintre frumuseţe și esenţă.

Trăind cu gândul în ziua de mâine aspirăm la noi 
realizări, de asemenea să ne creștem copiii și să educăm 
făuritori ai unei noi vieţi, să plantăm la direct și figurat 
parcurile și livezile viitorului, să dobândim noi cunoștinţe, 
să elaborăm tehnologii avansate.

Să sperăm, că generaţiile viitoare se vor întoarce cu 
faţa spre baștină, spre locurile copilăriei, cum o facem și 
astăzi. La concret, ca și noi își vor exprima mândria faţă 
de sat și de săteni prin faptul că am fost și vom rămâne 
parcoveni.


