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Dr. hab. Vasile ALCAZ,
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Seismologie al AŞM 

La 12 iunie 2010, la 81-lea an din viaţă, a încetat să 
mai bată inima academicianului AŞM Anatol Drumea.

Anatol Drumea s-a născut la 14 februarie 1930, în 
oraşul Chişinău. A avut o copilărie şi adolescenţă grea – în 
anul 1940 moare tatăl său. Nu mult după aceasta începe 
războiul, apoi o îndelungă perioadă de foamete şi sărăcie. În 
ciuda difi cultăţilor, Anatol Drumea învaţă. A absolvit şcoala 
medie, ulterior şi şcoala de meserii din Chişinău. Un detaliu 
demn de remarcat: termină şcoala de meserii la 18 ani şi 
deja peste un an, este numit în funcţia de director-adjunct 
al scolii respective,  dovedind astfel capacităţi manageriale 
înnăscute, evidente şi solicitate deja în tinereţe.  

În 1954 a absolvit facultatea de Geologie a 
Universităţii de Stat din Chişinău, după care, în  anii 1954-
1957, A. Drumea şi-a continuat studiile prin doctorat la 
Institutul de Geofi zică al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei 
(or. Kiev). În  1960 a susţinut teza de doctor în ştiinţe 
geologo-mineralogice, specialitatea geotectonică, iar în 
1973, în acelaşi institut, a susţinut teza de doctor habilitat 
la specialitatea seismotectonica.

După absolvirea doctoranturei, din anul 1957 şi până 
la sfârşitul zilelor sale A. Drumea a lucrat la Institutul 
de Geologie şi Seismologie (denumirea Institutului pe 
parcursul anilor s-a schimbat de câteva ori), urcând toate 
treptele în ierarhia Institutului – de la cercetător ştiinţifi c 
stagiar până la director de institut (1973-2002, din 2002 
– director de onoare).

Calităţile sale ştiinţifi co-organizatorice, capacitatea 
de a se pricepe în oameni, de a evidenţia noi direcţii de 
perspectivă în cercetările geologo-geofi zice, i-au permis 
lui A. Drumea,  la începutul anilor ‘80 ai secolului 
trecut să creeze în Institut o echipă ştiinţifi că puternică 
şi laborioasă, capabilă să rezolve importante probleme 
teoretice şi practice ce ţin de seismologie şi geologie. 
Sub conducerea lui A. Drumea a fost creată şcoala 
moldovenească de seismologie, renumită nu numai în 
URSS, dar şi departe de hotarele ei. În anii 70-80 Institutul 
său a participat în foarte multe proiecte internaţionale 
(proiectul INESCO pe munţii Carpato-Balcani, cercetări 
comune ale zonelor seismice de adâncime în Venezuela 
şi România, expertiza seismologică la construirea staţiei 
atomo-electrice din Irak, proiectul INESCO privind 
elaborarea atlaselor geologo-geofi zice internaţionale, 
proiectul TACIS privind problemele ce ţin de apă, lucrul 
de expertiză a proiectelor  INTAS ş.a.

Pe parcursul activităţii sale ştiinţifi ce şi sociale, A. 
Drumea a obţinut titlul de laureat al Premiului de Stat 

al RSSM în domeniul ştiinţei în 1979 (fi ind în fruntea 
grupului de autori ce-a elaborat noua hartă a raionării 
seismologice), precum şi cel de Om emerit în Ştiinţă, a 
fost decorat cu Ordinul Republicii. 

Fiind înzestrat nativ cu o memorie excepţională şi 
capacitatea de a surprinde orice informaţie interesantă, A. 
Drumea a acumulat cunoştinţe vaste nu numai în domeniu 
său – geologie şi seismologie, dar şi în materie de ştiinţe 
înrudite (geografi e şi a.)  şi tot ceea ce ţine de natură. 
Pe parcursul întregii sale vieţi, până în ultimele zile, 
aborda cu pasiune probleme ce ţin de politica mondială, 
economie, istorie. A fost un bun lector şi orator: putea 
capta atenţia oricărui auditoriu – de la academicieni şi 
până la simpli ţărani. 

Această calitate în mare măsură s-a datorat bunei 
cunoaşteri a limbilor – română, rusă şi engleză. Apropo, 
el a studiat limba engleză la 42 de ani şi a însuşit-o rapid, 
ceea ce i-a permis peste câţiva ani să participe în multe 
proiecte internaţionale valoroase, comunicând cu colegii 
de peste hotare fără traducător. Energic, neastâmpărat, 
mare amator de călătorii, pe parcursul activităţii sale 
A. Drumea a vizitat multe zone pitoreşti şi faimoase ale 
lumii. A început, totuşi, să cunoască lumea mare încă din 
anii studenţiei, cu practica geologică în Siberia. Apoi 
au fost deplasări în Asia Mijlocie, Caucaz, Republicile 
Baltice, Kamceatka, Sahalin. Aproape ca a doua patrie 
i-a fost Ucraina, unde şi-a făcut studiile de doctorat şi şi-a 
susţinut tezele de doctor în ştiinţă şi de doctor habilitat. 
Cu treburi de serviciu, în componenţa diferitor delegaţii 
ştiinţifi ce, guvernamentale, a vizitat mai mult de 20 de 
ţări din Europa, Asia şi America Latină.

Dar mai întâi de toate, ca un chişinăuean adevărat, 
cunoştea foarte bine Moldova – istoria ei şi cultura, 
precum şi natura cu toate bogăţiile sale. A. Drumea a 
evitat cuvintele pompoase, dar anume sentimentul de 
dragoste pentru ţara sa, sentiment, numit patriotism, l-a 
făcut să refuze multe propuneri de serviciu prestigios 
în diferite republici ale fostei URSS încă în anii 70-
80. Ca personalitate, A. Drumea a crescut împreună cu 
ţara sa – Moldova şi va rămâne în memoria colegilor 
şi a societăţii moldoveneşti pentru totdeauna un savant 
celebru, remarcabil.

In memoriam


