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ÎNTEMEIETORUL ŞCOLII 
SOCIOLOGICE

DIN REPUBLICA MOLDOVA
Membru corespondent al AŞM 

Andrei TIMUŞ 
la 90 de ani

 

Născut la 18 octombrie, în s. Molovata, 
r. Dubăsari.

Sociolog, cercetător în materie de  sociologie 
şi economie. Doctor habilitat în economie (1979), 
membru corespondent al AŞM (1994).

În octombrie 2011, comunitatea ştiinţifi că 
marchează aniversarea de 90 de ani din ziua naşterii 
membrului corespondent al  AŞM, doctorului 
habilitat Andrei Timuş. Jubileul e un moment de 
bucurie când ne putem  exprima ataşamentul faţă 
de o personalitate marcantă a plaiului nostru, care 
şi-a câştigat un nume de rezonanţă în cercurile 
ştiinţifi ce nu doar din republică, ci şi peste hotarele 
ei. Totodată, este o ocazie fericită să ne aducem 
aminte de realizările remarcabile ale savantului, să 
parcurgem încă o dată calea ascendentă pe care urcă 
ştiinţa autohtonă datorită şi inclusiv efortului depus 
de membru corespondent al AŞM  Andrei Timuş.

I-a fost dat să aibă un destin cu adevărat ieşit 
din comun, îngemănat şi sincronizat cu istoria 
neamului. Biografi a lui Andrei Timuş dovedeşte o 
implicare totală în iureşul evenimentelor care au 
caracterizat dinamica vieţii sociale de la noi, la toate 
etapele drumului străbătut. S-a afi rmat  drept o fi re 
viguroasă şi fi delă acelor principii, pe care şi le-a 
stabilit încă de la debutul carierei sale profesionale, 
începute  abia la vârsta de 17 ani.  De atunci şi până 

azi s-a afl at mereu pe linia întâia a vieţii şi a ştiinţei, 
înfruntând cu dârzenie vicisitudinile timpului. 

Energia-i uluitoare i-a permis, şi în zile de 
război,  şi în zile de pace, să se antreneze plenar 
într-un impunător diapazon de activităţi: muncă 
social-politică, managerială, ştiinţifi că, acolo unde 
era nevoie de experienţa şi cunoştinţele sale. Tributar 
timpului pe care l-a trăit şi circumstanţelor în care 
a activat, oricum, oriunde s-ar fi  afl at, a dovedit 
deschidere pentru idei noi, a crezut în ceea ce face 
şi a muncit cinstit şi cu toată dăruirea, convins că  
munceşte pentru binele semenilor săi. 

A izbutit să se manifeste drept un manager 
de excepţie – la început în munca cu tineretul, iar 
apoi – în calitate de gestionar şi conducătoar al abia 
lansatului post naţional de televiziune. În continuare 
s-a ocupat de sarcinile de director al Enciclopediei 
Sovietice Moldoveneşti şi coordonator al pri-
mului Centru de studiere a opiniei publice din 
republică. În condiţii difi cile, a dovedit mereu 
caracter, responsabiliate, spirit critic şi dexteritate 
profesională. Destinul i-a hărăzit ca preocupările 
sale să fi e activităţi de pionierat. Toate au dat roada 
cuvenită, contribuind din plin la crearea mediului în 
care ne afl ăm azi.

În cercurile ştiinţifi ce, membru corespondent 
al AŞM Andrei Timuş este apreciat şi recunoscut 
unanim drept întemeietor al şcolii sociologice 
moldoveneşti. Monografi ile, studiile şi articolele pe 
care le-a semnat de-a lungul anilor constituie  baza 
pe care s-a clădit cercetarea sociologică autohtonă. 
Pentru nenumăraţii săi discipoli, profesorul 
universitar Andrei Timuş, colaborator activ al 
Secţiei Sociologie a Institutului Integrare Europeană 
şi ştiinţe Politice al AŞM, reprezintă un model 
de dăruire, un etalon de omenie, cumsecădenie, 
modestie. 

Afl at la vârsta împlinirilor, reputatul nostru 
sociolog nu conteneşte să-şi aducă contribuţia la 
dezvoltarea ştiinţelor socio-umaniste, activând, cu 
abnegaţia ce-l caracterizează şi sensibilitatea pentru 
problemele stringente ale societăţii, asupra elaborării 
de noi lucrări şi  programe de cercetare, capabile 
să prezinte într-o lumină edifi catoare tendinţele de 
dezvoltare a ţării, să ofere viziuni şi răspunsuri la 
întrebările ce frământă societatea contemporană.  

La cei 90 de ani împliniţi de membru 
corespondent al AŞM Andrei Timuş, colectivul 
IIEŞP îi adresează sincere şi calde urări de bine, de 
sănătate şi de noi realizări!

Prof. Victor Moraru


