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Dr. Constantin MANOLACHE  
la 60 de ani

(n. la 1 noiembrie 1953 în s. Hiliuţi, r-nul 
Râşcani)

Doctor în ştiinţe politice, conferenţiar univer-
sitar. 

Domeniul de cercetare: ştiinţe militare, 
securitate naţională, securitate ecologică.

Doctorul în ştiinţe politice Constantin Manola-
che, conferenţiar universitar, director al Institutului 
de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, s-a născut la 1 noiembrie 1953 în satul 
Hiliuţi, raionul Râşcani. În anul 1977 a absolvit Fa-
cultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de 
Stat din Moldova. 

 Constantin Manolache activează în domeniul 
cercetării şi editării peste 35 de ani, acumulând o 
bogată experienţă ştiinţifi co-organizatorică. În cei 
14 ani de muncă la Editura „Lumina”, în calitate 
de redactor, şef de redacţie, redactor-sef adjunct, a 
adus o contribuţie substanţială la asigurarea institu-
ţiilor de învăţământ cu manuale şi materiale didacti-
ce. În această perioadă a organizat şi a condus două 
redacţii tematice.

Serviciul militar în cadrul Ministerului Apărării 
a coincis cu etapa de organizare a Armatei Naţio-
nale. Lui Constantin Manolache i-a revenit obliga-
ţiunea să asigure armata cu ediţiile necesare pentru 
instruirea militară. A instituit Centrul de editare şi 
cercetări ştiinţifi ce militare. L-a completat cu cadre 
şi s-a afl at în fruntea lui până la trecerea în rezer-
vă, publicând materialele necesare pentru instruirea 
militarilor în termen, care lipseau cu desăvârşire în 
limba română. 

Pe lângă numeroasele recomandări metodice 
şi regulamente interne, care rămân valabile până 
în prezent, colonelului (r) C. Manolache îi revine 
meritul deosebit de a conduce elaborarea şi editarea 
Regulamentelor Militare generale pentru Forţele Ar-

mate, activitate de pionierat pentru Republica Mol-
dova. A fost iniţiatorul şi redactorul-coordonator al 
ediţiei în 8 volume Cartea Memoriei, apărute pentru 
prima dată, şi cuprinzând informaţii despre persoa-
nele decedate în cel de-al Doilea Război Mondial, 
originare din Republica Moldova. 

Deţinând concomitent, din 2003, şi funcţia de 
consilier al ministrului pentru activitatea editoria-
lă şi ştiinţa militară, C. Manolache a pus începutul 
cercetărilor militare în Armata Naţională. A iniţiat 
activitatea de cercetare în Academia Militară, unde 
a fondat Centrul de Studii de Apărare şi Securitate 
şi Revista Militară.

După câţiva ani de cercetare în cadrul Insti-
tutului de Istorie, Stat şi Drept, din ianuarie 2008
C. Manolache este directorul Institutului de Studii 
Enciclopedice al AŞM. În această funcţie şi-a mani-
festat din plin calităţile profesionale şi organizatori-
ce. În scurt timp a reuşit să completeze şi să consoli-
deze o echipă de specialişti, care s-au inclus activ în 
realizarea cercetărilor ştiinţifi ce privind elaborarea 
şi editarea ediţiilor enciclopedice cu tematică actu-
ală. Sub egida Institutului de Studii Enciclopedice 
au apărut o serie de publicaţii ştiinţifi ce interesante, 
altele sunt pe cale de apariţie. 

Meritele lui Constantin Manolache sunt con-
fi rmate de menţiunile de care s-au învrednicit  
lucrările editate sub conducerea sa. Astfel, în 2011, 
la Salonul Internaţional de Carte, ediţia enciclope-
dică Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova 
a fost distinsă cu Premiul Cartea Anului. În 2012, în 
cadrul aceluiaşi Salon Internaţional, au fost premiate 
trei lucrări ale Institutului de Studii Enciclopedice. 
Ediţia enciclopedică Republica Moldova a obţinut 
Premiul Mare, Dicţionarul poliglot de chimie eco-
logică a fost menţionat cu Premiul Cartea Anului, 
iar lucrarea de istorie a ştiinţei Comisia gubernia-
lă ştiinţifi că a arhivelor din Basarabia a obţinut un 
premiu special.

Savantul desfăşoară şi o vastă activitate ştiinţi-
fi co-didactică. Este autorul a 65 de publicaţii, inclu-
siv 6 monografi i, conducătorul  ştiinţifi c a 5 teze de 
doctorat în curs de elaborare. Este decorat cu  Ordi-
nul de Onoare şi Ordinul „Meritul Bisericesc” (gra-
dul II), medaliile „60 de ani de la fondarea prime-
lor instituţii academice de cercetare din Republica 
Moldova ” şi „Dimitrie Cantemir”,  „Recunoştinţă”,  
„Aniversarea a XX-a a Armatei Naţionale” .

Indiscutabil, forţă de muncă şi responsabilitatea, 
verticalitatea şi profesionalismul, onestitatea şi înţe-
lepciunea sunt premisele vieţii sale pe care o trăieşte 
frumos şi cu rost pentru oameni.

Acad. Gheorghe Duca

Aniversări


