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Abstract: The work is provided biographical data on two scientists from the Republic of 

Moldova: Sergiu Plugaru is an entomologist and Ion Plugaru from the sericulture field. Sergiu 
Plugaru (1924-1981, Terebna, Edinet district, Republic of Moldova), biologist-zoologist since 1952, 
Ph.D. in biological sciences since 1964 (scientific thesis "Harmful entomofauna of a oak in the 
forests of Moldavia"), worked at the Institute of Zoology, Academy of Sciences of Moldova, as a 
senior researcher in the period 1957-1981, published 70 scientific articles, including 31 
encyclopedic. Ion Plugaru (1927-1997. Terebna, Edinet district, Republic of Moldova), biologist-
zoologist since 1952, PhD in biological sciences since 1964 (scientific thesis "Selection of breeds 
and hybrids of the silkworm in Moldavia"), worked at the Institute of Zoology, Academy of 
Sciences of Moldova, as a senior scientific employee from 1957 to 1997, including the head of the 
entomology laboratory (1966-1976) and sericulture (1976-1983); published 120 scientific articles, 
including one monograph "Silkworm and the culture of mulberry" (1988) and one dictionary 
"Dictionary-reference book on silk production" (1989). The work was done to complete 
encyclopedic data on Moldovan scientists from the field of entomology and silkworm breeding in 
the Republic of Moldova, including the development of the history of the village of Terebna, Edinet 
district, Republic of Moldova. 
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INTRODUCERE 

În Moldova s-au născut şi continuă să se nască oameni care până la trecerea la cele veşnice 

contribuie cu multe lucruri importante şi de pionierat pentru prosperarea meleagului. Uneori în 

bătaia vieţii, dar ei sunt sortiţi din păcate, uitării şi pe nedrept dispar din istorie. În cele ce urmează, 

doresc să relatez pe scurt trei, de astfel, de personalităţi cu numele de familie Plugaru, ale căror 

origine nici că mai necesită accentuare. Vreau să-i prezint în continuare, fiindcă au avut merite 

deosebite într-un domeniu de cercetare cu mai multe ramuri distinctive, ca: entomologia 

fundamentală, în care s-a remarcat Sergiu Plugaru, şi sericicultură în care s-a manifestat Ion 

Plugaru.  

Biografiile acestor entomologi spun că şi-au îndeplinit obligaţiunile, iar în primul rând cel 

moral, colegiale, profesionale şi, nu în ultimul rând cele de a contribui substanţial la dezvoltarea 

domeniului entomologic naţional.  

Tot în acest context, accentuăm că informaţiile din lucrare vor completa portretul 

personalităţilor din domeniul entomologic (activ) şi sericicol (inactiv), dar şi istoria satelor natale: 

Terebna (raionul Edineţ) unde s-au născut fraţii Plugaru Sergiu şi Ion (Fig. 1).  

  
Sergiu Gh. Plugaru Ion Gh. Plugaru 

Fig. 1. Fraţii Plugaru (foto din dosarul personal, A.Timuş) 
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Despre satul de baştină Terebna de unde provin entomologii Plugaru, în 2017 s-a publicat o 

carte intitulată „Vatra merelor domneşti – Terebna” (Fig. 2), autori Tudor Ţopa şi Liviu Belâi. Liviu 

Belâi este nepotul de pe soră al fraţilor Plugaru. Domnia sa a prezentat secvenţe foarte interesante 

din viaţa unchilor săi Plugaru, dar acestea sunt pe departe incomplete. Importantă este o fotografie 

de familie a celor doi fraţi cu sora lor Iulia, mama jurnalistului Liviu Belâi, actualmente de mare 

valoare istorică. Totodată noi am aflat unele date despre entomologii Plugaru neindicate (este lesne 

de înţeles motivul) în autobiografiile lor şi în dosarul de serviciu, întocmit la Institutul de Zoologie, 

unde ei au activat toată viaţa şi care, în prezent, se află în Arhiva Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Lucrarea respectivă va completa unele carenţe din biografia entomologilor Plugaru, şi va 

suplimenta istoria satelor cu noi date de valoare istorică.    

 

  
Fig. 2. Participanţii la lansarea cărţii despre satul de baştină „Vatra merelor domneşti – 

Terebna”, în care sunt menţionaţi şi fraţii Plugaru (foto Elena Baban, 2017) 

 

Sergiu Gh. Plugaru  

(6.IV.1924-15.IV.1981) 

Naşterea şi originea. S-a născut în 6 aprilie 1924, în satul Terebna, comuna Zăbriceni, 

judeţul Dorohoi, actualmente raionul Edineţ din părinţii Gheorghe Plugaru (1901-1991) şi Maria 

(1904-1938). De origine a fost român. A decedat în 15 aprilie 1981 la vârsta de 57 de ani, fiind activ 

în postul de cercetător ştiinţific în Laboratorul Ecologia Insectelor, director Teodor Furdui.   

Şcoala, gimnaziul şi bacalaureatul. Primele 7 clase le-a făcut la Şcoala din Terebna (1931-

1938), apoi a urmat Şcoala medie din Feteşti, raionul Edineţ (1940-1941). În timpul Celui de al 

Doilea Război Mondial a învăţat la Liceul comercial din Bucureşti (1941-1944). Din motive deja 

cunoscute, informaţia cu privire la şcoala românească nu este indicată în autobiografia sovietică, 

specificându-se că în timpul respectiv „nu am învăţat niciunde”. Pentru a obţine studiile complete şi 

înscriere la facultate, a fost nevoit să repete învăţătura la Şcoala medie nr. 4 din Chişinău (1945-

1947) şi astfel, la vârsta de 23 de ani a obţinut atestatul de absolvire a învăţământului mediu.  

Studiile superioare. În 1947 s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii de la Institutul 

Pedagogic din Chişinău, unde a studiat doar doi an ani, fiind deportaţi, împreună cu familia, în 

Siberia. Anul trei de studii, conform ordinului de transfer al Ministerului Educaţiei Superioare al 

URSS, a continuat la Facultatea de pedo-biologie a Universităţii „A.A. Jdanov” din oraşul Irkutsk 

(Federaţia Rusă), pe care a absolvit-o în 1952 cu menţiune la specialitatea zoologie, calificativul 

„biolog-zoolog” (Diploma nr. 225744). Consiliul facultăţii l-a recomandat pentru angajare în Secţia 

de biologie a Academiei de Ştiinţe a URSS, filiala Siberia orientală din oraşul Irkutsk. 

Specializarea şi titluri ştiinţifice: (1) doctorat în biologie conform susţinerii tezei de 

doctorat în 8 octombrie 1964 cu tema „Entomofauna dăunătoare stejarului din pădurile Moldovei”. 

Teza a fost confirmată în 12 mai 1965 la Moscova (Diploma nr. 083567) şi i s-a acordat titlul de 

doctor în biologie, specializarea entomologie. Din 14 octombrie 1968 deţine postul de cercetător 

ştiinţific superior (atestatul nr. 0355980), iar din 1986 – cercetător ştiinţific coordonator. Posturile 

ocupate: (i) cercetător ştiinţific inferior pe specialitatea entomologie în Secţia de biologie a filialei 

din Siberia orientală a Academiei de Ştiinţe a URSS în anii 1952-1957; (ii) laborant superior în 
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Laboratorul de zoologie, Institutul de Biologie al RSS Moldoveneşti, filiala Academiei de Ştiinţe a 

URSS, din 1 octombrie 1957; (iii) cercetător ştiinţific inferior al Institutului respectiv, din 3 

februarie 1959; (iv) colaborator ştiinţific inferior în Secţia de biologie şi ştiinţe agricole, Institutul 

de Zoologie, iar odată cu inaugurarea Academiei de Ştiinţe în RSS Moldovenească, din 02 august 

1961, cercetător; cercetător ştiinţific superior în Laboratorul de zoologie a nevertebratelor, Institutul 

de Zoologie al AŞ a RSSM din 17 iulie 1965, post reocupat, prin concurs, în 11 iulie 1968 şi 11 

decembrie 1976 (Laboratorul de entomologie aplicativă, Institutul de Zoologie experimentală şi 

Fiziologie).   

În momentul revenirii sale în republică şi angajarea în Secţia de biologie, şef de laborator era 

renumitul savant, academicianul Ia. Prinţ, specialist în protecţia plantelor, în special, în entomologia 

agricolă. Au activat cu succes împreună până la decesul lui Prinţ (1966).  

  Cercetarea ştiinţifică. Conform articolelor publicate în anii 1952-1957, rezultă că, iniţial, a 

cercetat, aflându-se în Siberia, insectele dăunătoare pinului (Dendroctonus micans, ord. Coleoptera, 

fam. Curculionidae) şi cedrului (dăunătorii secundari), în special a speciei Dendrolimus sibiricus 

(ord. Lepidoptera, fam. Lasiocampidae). În republică a fost încadrat în investigarea următoarelor 

specii, conform cercetărilor pe tema complexă – „Stabilirea motivelor de uscare a stejarului din 

plantaţiile forestiere din RSS Moldovenească şi elaborarea măsurilor pentru lichidarea acestora”, 

din care au rezultat articole ştiinţifice pentru speciile: molia stejarului (Tortrix viridana, ord. 

Lepidoptera, fam. Tortricidae); omida procesionară (Thaumetopoea processionea, ord. Lepidoptera, 

fam. Thaumetopoeidae); entomofauna stejarului din Moldova şi combaterea entomofaunei 

dăunătoare pădurilor prin prelucrare chimică completă (DDT); parazitoizii dăunătorilor stejarului 

(fam. Larvivaridae, ord. Diptera); nutriţia graurilor din Moldova; lepidopterofauna laricei siberiene 

(Larix sibirica, ord. Pinales, fam. Pinaceae) împreună cu Raigorodskaia I.A.; cinipidele galigene ale 

stejarului, în special viespea galigenă (Cynips quercustolii, ord. Hymenoptera, fam. Cynipidae); 

moliile din genul Ypsolephus (ord. Lepidoptera, fam. Plutelide); gândacul frunzelor de stejar 

(Haltica quercetorum, ord. Coleoptera, fam. Chrysomelidae); siricidele (ord. Hymenoptera, fam. 

Siricidae) şi simfitele (ord. Hymenoptera, fam. Symphitae) etc.  

  Pe baza acestora au fost publicate peste 70 de articole entomologice clasice şi enciclopedice: 

Enciclopedia sovietică moldovenească, enciclopedie universală în 8 volume publicată în perioada 

1970-1981 în limba română, dar cu caractere chirilice. Enciclopedia cuprinde cca. 40.000 de 

articole, 4.400 de imagini, 44 de hărţi color şi 244 de hărţi alb-negru, printre care şi subiecte 

entomologice semnate de Sergiu Plugaru în volumele I (1970), II (1972), III (1974) şi IV (1974).  

Participări cu articole la manifestări ştiinţifice: Simpozionul internaţional pentru 

entomofauna din Europa mijlocie (Budapesta, 1973, ediţia a V); Congresul unional al societăţii 

entomologie (Leningrad, 1974, ediţia a VII); Congres internaţional pentru protecţia plantelor 

(Moscova, 1975, ediţia a VIII); (iv) Conferinţă unională a zoogeograficilor (Chişinău, 1975, ediţia a 

VI); Simpozionul internaţional pentru entomofauna din Europa mijlocie (Leningrad, 1977, ediţia a 

VII). 

Conducător ştiinţific la două teze de doctorat: Nicolai I. Serâi (1972) şi Veniamin S. 

Stratan (1974). Membru şi redactor responsabil al redacţiei volumelor: „Fauna şi biologia insectelor 

Moldovei” (1973);  „Insectele dendrofile din Moldova” (1975);  „Afidele – dăunători ai culturilor 

horticole din Moldova” (1977), autori Valentina V. Vereşchiaghin şi Boris V. Vereşchiaghin. Toate 

aceste lucrări au fost publicate la Editura „Ştiinţa” din Chişinău. 

Nu a fost niciodată membru al organizaţiei comsomoliste şi de partid, inclusiv nu a fost 

supus obligaţiilor militare. 

La vârsta de 57 de ani starea de sănătate i s-a agravat şi a decedat, lăsând în urma sa multe 

proiecte entomologice nerealizate. Cele mai importante rezultate ştiinţifice, acumulate în cei 24 de 

ani de investigaţii a entomofaunei stejarului din pădurile republicii, fără îndoială, ar fi fost potrivite 

pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor habilitat. Menţionăm că publicarea oficială a biografiei 

entomologului basarabean Sergiu Gh. Plugaru, cu toate aspectele cunoscute şi mai puţin cunoscute 

din cariera sa, va completa un gol din istoria entomologiei, Academiei şi, în primul rând, al ştiinţei 

româneşti contemporane.  
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Ion Gh. Plugaru  

(27.IX.1927-25.VII.1997) 

Naşterea şi originea. S-a născut în 27 septembrie 1927, în satul Terebna, comuna Zăbriceni, 

judeţul Dorohoi, actualmente raionul Edineţ din părinţii Gheorghe Plugaru (1901-1991) şi Maria 

(1904-1938). De origine a fost român. A decedat în 25 iulie 1997 la vârsta de 70 de ani, fiind activ 

în postul de cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Fiziologie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, director Teodor Furdui.   

Şcoala, gimnaziul şi bacalaureatul. Primele 7 clase le-a făcut la Şcoala din Terebna (1931-

1938), apoi a urmat Şcoala medie din Feteşti, raionul Edineţ (1940-1941). În timpul Celui de al 

Doilea Război Mondial a învăţat la Liceul comercial din Bucureşti (1941-1944). Din motive deja 

cunoscute, informaţia românească nu este indicată în autobiografia sovietică, specificându-se că în 

perioada respectivă „nu am învăţat niciunde”. Pentru a obţine studiile complete şi înscriere la 

facultate a fost nevoit să repete, aidoma fratelui său Sergiu, studiile la Şcoala medie nr. 4 din 

Chişinău (1945-1947).  

Studiile superioare. În 1947 s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii de la Institutul 

Pedagogic din Chişinău, unde a frecventat doar primii doi ani. Anul trei de studii (din motive deja 

cunoscute – deportarea în Siberia) conform ordinului de transfer al Ministerului Educaţiei 

Superioare a URSS, l-a continuat la Facultatea de pedo-biologie a Universităţii „A.A. Jdanov” din 

oraşul Irkutsk (Federaţia Rusă), pe care a absolvit-o în 1952 cu menţiune la specialitatea zoologie, 

calificatul „biolog-zoolog” (Diploma nr. 911892). După absolvire a fost repartizat la Ministerul 

domeniilor forestiere din URSS şi numit în calitate de inginer superior în patologia forestieră la 

Direcţia regională ale domeniilor forestiere din Irkutsk. Între timp, a fost şi unul dintre directorii 

(rector) Institutului Unional de Silvicultură (filiala Siberiei Orientale din Ircutsk) 

Specializarea şi titluri ştiinţifice: (1) doctorat în biologie conform susţinerii tezei de 

doctorat în 29 decembrie 1964 cu tema „Selectarea soiurilor şi hibrizilor de vierme de mătase în 

condiţiile din Moldova”. Teza a fost confirmată în 28 iunie 1965 la Moscova (Diploma nr. 003713) 

şi acordat titlul de doctor în biologie, specializarea sericicultura. Teza de doctorat a fost întocmită 

sub îndrumarea lui Iacov I. Prinţ în laboratorul de Zoologia nevertebratelor, dar susţinută nu în 

Institutul de Biologie din Chişinău, dar la Institutul de Zoologie din Kiev. Din amintirile colegilor 

mai în vârstă s-a aflat că academicianul Iacov I. Prinţ avea un respect deosebit pentru discipolul său 

Ion Plugaru şi a lăsat „cuvânt” ca şef după plecarea lui să fie anume acest „elev moldovean”, ceea 

ce a şi fost respectat. Dacă fratele său Sergiu Plugaru a obţinut titlul de cercetător ştiinţific la 

Chişinău, lui Ion Plugaru acesta i-a fost recunoscut cel obţinut în Irkutsk, fiindcă în dosar, din 

motive necunoscute, nu a fost depistată vreo diplomă care să confirme acest aspect.   

Posturile ocupate: (i) inginer superior în patologia forestieră la Direcţia regională al 

domeniilor forestiere din Irkutsk, 1952-1957; (ii) cercetător ştiinţific inferior în Laboratorul de 

zoologie, Institutul de Biologie al RSS Moldoveneşti, filiala Academiei de Ştiinţe a URSS din 1 

octombrie 1957 (şef de laborator era entomologul, academicianul Ia. Prinţ (au activat împreună 

până la decesul acestuia în 1966); (iv) cercetător ştiinţific inferior în Secţia de biologie şi ştiinţe 

agricole, Institutul de Zoologie, odată cu inaugurarea Academiei de Ştiinţe în RSS Moldovenească 

din 02 august 1961 – cercetător; şef al Laboratorul de zoologia nevertebratelor, Institutul de 

Zoologie al AŞ a RSSM din 16 septembrie 1966, după decesul lui Ia.I. Prinţ (23.V.1966); cercetător 

ştiinţific superior la Laboratorul de entomologie aplicativă, Institutul de Zoologie experimentală şi 

Fiziologie din 28 septembrie 1976. Din 2 ianuarie 1980 a fost transferat în acelaşi post în 

laboratorul nou format „Laboratorul de genetică adopţională” şi reconfirmat în 29 aprilie 1983 la 

specialitatea entomologie, conform hotărârii biroului Secţiei de cercetări în biologie şi chimie a AŞ 

RSSM din 5 aprilie 1983, nr. 15/24. Şef al acestui laborator de genetică adopţională, în 1983, era 

Veliksar D.S.  

În anul 1986, conform atestării angajaţilor din 19 mai 1986, prin decizia unei prestigioase 

comisii alcătuite din 11 membri, I. Plugaru, cu o vechime de circa 35 de ani de muncă a obţinut 

calificativul de cercetător ştiinţific coordonator.  

Cu acest post şi calificativ de cercetător ştiinţific coordonator, prin hotărârea biroului Secţiei 
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de biologie şi chimie nr.10/2.II din 3 iulie 1991, I. Plugaru a fost transferat la Institutul de 

Fiziologie al AŞM, institut înfiinţat în acelaşi an. Acest post l-a menţinut până la trecerea la cele 

veşnice în 1997. 

Cercetarea ştiinţifică. Conform articolelor publicate în Rusia în anii 1956-1957, rezultă că, 

iniţial, a cercetat insectele dăunătoare arborilor forestieri, în special, a fluturelui „sibirskii 

şelkopread” (Dendrolimus sibiricus, ord. Lepidoptera, fam. Lasiocampidae) şi combaterea acestuia 

pe cale chimică.  

În republică a cercetat în exclusivitate viermele-de-mătase şi planta-gazdă a lui, dudul. Alte 

insecte nu a investigat, această concluzie fiind expusă pe baza unui articol cu nuanţă istorică despre 

filoxeră: „Starea viţei-de-vie pe rădăcini proprii din Moldova”, publicat în colaborare cu Piotr Hr. 

Kiskin şi alţi colegi (1971). Pe baza viermelui-de-mătase a publicat peste 80 de articole clasice, 

inclusiv dicţionare şi enciclopedii: Enciclopedia agricolă publicată la editura „Enciclopedia 

sovietică” din Moscova (1969-1975) cu articolele „sericicultura” şi „dudul”; Enciclopedia sovietică 

moldovenească, subiectele din sericicultură în volumele I (1970 – Arthropoda),  II (1971 – 

viermele-de-mătase Bombyx mori L., voltinism, entomologie, gogoaşă-cocon, drozofila-

Drozophylidae), III (1972 – insecte-Insecta), IV (1974 – nimfă, musculiţe – Simuliidae), V (1975 – 

Prin Ia.I., pupă) şi VI (1976 – sericicultură, termite-Isoptera, furnici-Formicidae).  

Ion Gh. Plugaru a investigat viermele-de-mătase, inclusiv a promovat ştiinţa prin  publicarea 

articolelor de popularizare şi cele istorice: Istoria sericiculturii din Moldova (1965); Congresul 

internaţional al entomologilor (1968); Metoda de lucru cu viermele-de-mătase în şcolile din 

Moldova (1970); Congresul unional al entomologilor (1971); Situaţia şi perspectivele cercetărilor 

entomologice din Institutul de Zoologie a AŞ RSSM (1971, în colaborare); Forumul entomologilor 

(1975).      

Lucrările savantului sericicolog Ion Plugaru fac parte din patrimoniul ştiinţific naţional şi 

internaţional în domeniu şi sunt şi în prezent actuale şi de o certă valoare aplicativă:  

 „Viermele-de-mătase şi cultura dudului”, în colaborare cu Raisa I. Plugaru în 1988, 

atenţionăm că a fost întocmită în perioada sovietică, dar în limba română. În carte se prezintă 

aspecte despre originea viermelui-de-mătase (Bombyx mori L.), morfologia, anatomia şi fiziologia 

viermelui-de-mătase, incubaţia, creşterea viermelui-de-mătase, biologia şi dăunătorii viermelui-de-

mătase, cultura dudului, exploatarea dudului, bolile dudului şi combaterea lor, bibliografia. O  

curiozitate: această carte se vindea pe atunci cu 5 copeici. Era, deci, practic de nepreţuit – la direct.   

 „Glosar-îndrumar pentru sericicultură”, în colaborare cu A.Z. Zlotin publicat în 1989, la 

Editură „Ştiinţa” din Chişinău. Glosarul îndrumar conţine aproximativ 1000 dintre cei mai utilizaţi 

termeni din biologia şi cultivarea viermelui-de-mătase şi alte discipline cu care se intersectează. 

Sunt expuse informaţii concise din biologia, biochimia, fiziologia, ecologia şi genetica viermelui-

de-mătase, tehnologia de obţinere a grenei (pontei), coconilor şi prelucrarea acestora, selecţia şi 

reproducerea în sericicultură, protecţia viermelui-de-mătase şi a dudului împotriva dăunătorilor şi 

bolilor. A fost recomandată domeniului ştiinţific (aspiranţi sau doctoranzi), practice (industriei 

procesatoare de coconi) şi didactice (entomologilor şi studenţilor de la specialităţile biologice şi 

agricole) (Fig. 3).   

Participări la manifestări ştiinţifice: Congresul unional al societăţii entomologie 

(Leningrad, 1974, ediţia a VII); Conferinţa unională a zoogeograficilor (Chişinău, 1975, ediţia a 

VI); Simpozionul unional pentru poliploidia dudului (Bacu, 1977, ediţia a III). 

Premii. A fost menţionat cu Diplomă de onoare de municipalitatea din Irkutsk pentru 

participare activă în organizarea expoziţiei agricole regionale din 1956; medalia pentru 

„desţelenirea pământurilor” din partea Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS, 1957; în 1964 a 

fost premiat cu o sumă semnificativă de bani pentru „implementarea unui nou soi şi hibrid de 

viermele-de-mătase” (ord. AŞ RSSM nr. 32 din 20.II.1964) şi alte menţiuni din partea Institutului la 

diverse aniversări şi evenimente. A fost membru în două consilii republicane de coordonare: 

zoologie şi protecţia plantelor; membru al Consiliului secţiei moldoveneşti a Societăţii Unionale 

Entomologice.  

A fost membru al organizaţiei comsomoliste până în 1955; nu şi membru al PCUS – din 
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principiu. A fost supus obligaţiilor militare conform susţinerii cerinţelor la catedra militară de la 

Universitatea din Irkutsk, după care a fost calificat cu gradul militar de sublocotenent în rezervă. 

 

 
Fig. 3. Glosarul-îndrumar pentru sericicultură,  

autori A.Z. Zlotin, I.Gh.Plugaru (foto din internet) 

 

În concluzie despre fraţii entomologi Plugaru: ambii au avut studii liceale româneşti 

(Bucureşti) şi complete sovietice (Chişinău), universitare (începute la Chişinău şi terminate în 

Irkutsk) şi doctorale (Sergiu la Chişinău şi Ion la Kiev). Ambii fraţi au fost deportaţi concomitent cu 

membrii familiei (deşi se vehicula pe atunci preceptul stalinist, precum că „sân za otţa ne 

otveceaet”) şi ambii au început activitatea entomologică în Irkutsk (Federaţia Rusă) şi au continuat 

la Academia de Ştiinţe din Moldova: Sergiu în entomologia forestieră, iar Ion în sericicultură (Fig. 

4-5). Fraţii Plugaru sunt primii doctori în ştiinţe biologice din satul lor natal Terebna. În paralel cu 

investigarea entomologică, ei s-au remarcat şi în domeniul enciclopedic, iar ca dovadă ei semnează 

toate articolele din entomologie şi sericicultură din toate ediţiile Enciclopediei Republicii Sovietice 

Socialiste Moldoveneşti.  

Din cartea „Vatra merelor domneşti – Terebna”, s-a aflat că tata entomologilor, Gheorghe 

Plugaru, s-a căsătorit „de urgenţă” în anul 1923, pentru a primi 6 hectare de pământ conform 

reformei agricole, desfăşurată în România Mare, din care făcea parte şi actuala republică. Pământul 

se repartiza numai bărbaţilor căsătoriţi. Tânărul de 22 de ani împreună cu alţi „vreo 10 flăcăi” nu au 

avut de ales şi toţi s-au căsătorit rapid. În  rezultat, („tinerii însurăţei”, cum erau atunci botezaţi de 

către oficialităţi), au primit cele 6 hectare de pământ promise. Din căsătoria lui Gheorghe Plugaru 

cu Maria de 19 ani s-au născut 4 copii: Sergiu şi Ion – viitorii entomologi; Iulia – învăţătoare şi 

Mihai – şofer.  

 

Informaţii suplimentare despre entomologii Plugaru 
Hectarele familiei Plugaru au crescut în timp, de la 6 până la 50. Din acest motiv au obţinut 

statutul de „culaci” şi astfel au fost deportaţi în Siberia în perioada sovietică. Acest aspect se 

menţionează în capitolul „Nimic nu-i veşnic”, din cartea menţionată anterior, cu toate că pământul a 

fost confiscat de puterea sovietică, iar celelalte bunuri au fost predate „benevol” în colhoz: un cal, o 

vacă, 15 oi, o căruţa, plugul şi boroana etc., dânşii, ca şi mii de alte familii de basarabeni, nu au 

putut evita „Siberiile de gheaţă”. Nu se ştie de ce puterea sovietică – prin însuşi esenţa sa – nu putea 

suporta gospodarii. Probabil, de acea a şi dispărut fără sens.  

În contextul celor relatate mai sus, am aflat, de asemenea că Gheorghe Plugaru a fost nu 

numai un ţăran harnic, mărinimos şi isteţ, dar şi un mare cărturar. Domnia sa a obţinut 

„bacalaureatul” de pe vremurile cele – două clase ruseşti pe timpul Ţarului Nicolae şi, în baza 

acestei şcolarizări, în perioada interbelică a lucrat „la români” institutor, la sovietici, seara participa 

la lichidarea analfabetismului”. Aceasta explică două aspecte importante din familia Plugaru:  

(i) direcţionarea copiilor spre învăţătură, la început în şcoala din satul Terebna şi apoi „tocmai” la 
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una din Bucureşti – şi anume a fiilor Sergiu şi Ion din metropola României interbelice la renumita 

„Şcoală comercială” „tăinuită” de ei din considerentele lesne de înţeles; 

(ii) posibilitatea părinţilor de a-i întreţine material şi financiar pe copii în şcolile din sat, ulterior la 

cea din Bucureşti (entomologi cu renume Sergiu şi Ion) şi Bălţi (fiica Iulia, la fel, a fost încadrată la 

Liceul industrial de fete „Regina Maria” din Bălţi), iar mezinul Mihai, care, în anul „eliberării, 

1940, avea doar opt ani, lăsat pe lângă părintele său, el urmând să-i ia ulterior destinul de plugar”. 

Iulia după absolvirea căreia a devenit învăţătoare în satul natal, în 1944-1963), apoi la Chişinău în 

aceiaşi postură până la pensionare (1963-1989).  

 

  
Fig. 4. Familia Plugaru în Siberia, or. Irkutsk, 

25.12. 1950 (de la stânga la dreapta), primul 

rând: tatăl Gheorghe, mama vitregă 

Elizaveta, fiul Serghei; 

 rândul doi: mezinul Mihail şi Ion 

(foto din arhiva private a dl L.Belâi) 

Fig. 5. Prima revedere după deportare a lui Ion 

Plugaru (uniformă de silvicultor) cu satul natal în 

1955 cu sora Iulia şi cumnatul Spiridon 

Belâi, învăţători, împreună cu nepoţii Silvia şi 

Liviu  

(foto din arhiva privată a dl L. Belâi) 

 

Despre deportarea familiei Plugaru s-a aflat din aceiaşi carte, în care autorii menţionează că 

a avut loc în felul următor: „În `49 veniseră băieţii în vacanţa de vară… În noaptea spre 6 iulie 

(1949, al patrulea val al deportărilor – n.a.) erau pădurile pline cu maşini. Lumea nu ştia de ce stau 

maşinile în pădure… La ora două de noapte… abia ne culcasem, că mai vorbiserăm cu băieţii 

despre şcoală… Nu ne gândeam noi să se întâmple una ca asta. Ne-am trezit cu maşina în ogradă, 

cu soldaţi… Au bătut în uşă. Când am deschis: „Mâinile sus! Predaţi armele!”… Care arme?!  

Gheorghe I. Plugaru cu a doua sa soţie Elizaveta I. (prima soţie, Maria a decedat în 1938 – 

n.a.) şi cei trei feciori Sergiu, Ion şi Mihai (Iulia fiind căsătorită a evitat deportarea) au urmat să-şi 

ducă existenţa şi traiul în taigaua siberiană din cătunul Fatimovsk, regiunea Cita, în casele părăsite 

anterior de mineri. „Momeala” deportaţilor a fost aprovizionarea magazinelor cu produse 

alimentare, care puteau fi cumpărate pe banii câştigaţi prin eforturi supraomeneşti. În acest cătun, 

toţi moldovenii, inclusiv familia Plugaru, s-au evidenţiat, fiindcă au reparat de unii singuri barăcile 

(bordeie) sau au construit altele noi în timp foarte scurt, aceasta impresionând mult membrii 

comisiilor respective. Într-una din aceste case, familia din 5 persoane a lui Gh. Plugaru a locuit 

împreună cu o altă familie de ruşi (de fapt, erau evrei din Rusia), la fel deportaţi, cu numele de 

Rojanskii. Fiul lor Mihail Rojanskii a devenit istoric de renume şi a întreprins cercetări comune cu 

istoricii din republica noastră, de la care s-a şi aflat acest detaliu, confirmat de asemenea şi în cartea 

despre satul Terebna.  

Informaţii suplimentare despre transferul de la facultatea din Chişinău la cea din 

Irkutsk. În autobiografia entomologilor Plugaru se indică următoarele detalii despre această 

perioadă: „Transferul de la Chişinău la Irkutsk a avut loc în urma trecerii la un nou loc de trai”. În 

terminologia actuală aceasta se numeşte „ridicat, adică deportat în Siberia”. În urma destăinuirii 

bunicului Gheorghe, nepotul Liviu Belâi (Fig. 6) avea să relateze mai târziu, citând-ul: „Da, feciorii 

mei cei mai mari, foşti studenţi la Chişinău, deportaţi împreună cu mine, de multe ori au scris la 

Moscova, personal lui Alexei Kosâghin să le permită continuarea studiilor, dar mereu nu le venea 
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aprobare… În sfârşit, le-a venit răspunsul pozitiv – se afla în culmea fericirii… La Cita, însă, nu era 

universitate. De acolo, până la urmă, li s-a permis să meargă la Irkutsk, la o mie de kilometri 

depărtare… Eu cu femeia şi cu feciorul cel mai mic am rămas acolo în taiga… Spre bucuria noastră, 

la un an a venit ordin de reunire a familiilor. Băieţii, deci, ne-au cerut pe noi la Irkutsk. Acolo m-am 

angajat strungar. Mi l-am luat ca ajutor pe feciorul mai mic. Lucram la depoul de tramvaie, reparam 

calea ferată. Jumătate de an am trăit în cort. Pe urmă mi-au dat o odăiţă în cămin”.  

 

 
Fig. 6. Jurnaliştii Tudor Ţopa – cetăţean de onoare al Terebnei şi  

Liviu Belâi – nepotul fraţilor Sergiu şi Ion Plugaru (foto Emilia Ghetu, 2017) 

 

Revenirea în republică a fost povestită de tatăl entomologilor astfel: „Hruşciov a dat ordin ca 

oamenii să fie reabilitaţi, să se unească familiile. În anul 1955 eram liberi. S-au pornit întâi băieţii. 

Eu cu bagajul am plecat mai târziu. Băieţii s-au oprit la Chişinău, au intrat la lucru la Academie. Eu 

am sosit la Terebna cu soţia şi băiatul cel mai mic. Nu mi-au întors nimic din cele confiscate în 

1949”.  

După revenirea din Siberia, în casa părintească se afla cârmuirea kolhozului, iar în săraiele 

pentru vite se ţineau caii kolhozului. Tata, soţia lui şi cu fratele mai mic, după o iarnă de şedere la 

unchiul lor – adevărată „siberie moldavă” – au trecut cu traiul la Chişinău îndemnaţi de feciorii mai 

mari.  
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Abstract. Using the systemic approach, the article proposes the new paradigm  of sustainable 

agriculture development, focusing itself on identifying the mechanisms of ecologic crisis elements. 

The author examines the concept of sustainable development and the need to approach a new 

paradigm on the development of agriculture in the Republic of Moldova, focusing on ecological, 

economic and social aspects. By carrying out methodological particularities and conceptual 

research-based issues, the article contains elements on the development of organic farming on 

global ecological problems and the prospects of developing civilization on Earth. 

Key words: Paradigm, ecology, biopreparation, biologic active substances, plant protection, 

organic farming, sustainable agriculture development. 

 

INTRODUCERE 
  Transformările înregistrate în evoluția agriculturii pe fundalul diversificării relațiilor de 

producție, al globalizării și asigurării convergenței cu modelele agricole europene și ratificarea de 

către Parlamentul Republicii Moldova a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană, au impus reconsiderarea rolului și locului agriculturii în economia națională. 

Evoluția actuală a economiei europene demondtrează că cercetarea în domeniul economiei și a 

producției agro-alimentare, a sistemelor și structurilor de producție agricolă trebuie să fie proiectată, 

adaptată și dezvoltată pentru a răspunde la o mare provocare cu care lumea contemporană se 

confruntă - lipsa durabilității sistemelor de producție agroalimentară și criza alimentară (HG, 2006; 

Legea 115, 2005; Lester Brown, 2002). 

Pentru îrnegistrarea rezultatelor comparabile și de lungă durată, devine necesară analiza 

posibilităților de schimbere a paradigmei în agricultură, ceea ce ar asigura realizarea posibilităților 

depline al sectorului agrar și îmbunătățirea la diferite niveluri ale indicatorilor economici și 

ecologici, precum și oferitea soluțiilor de creștere a gradului de valorificare a potențialului agricol 

național. Abordarea orientată spre schimbarea paradigmei agriculturii în contextul convergenței cu 

modelul agricol european este motivată de faptul că agricultura reprezintă un sector economic 

determinat în economiile contemporane și de lipsa perspectivelor de dezvoltare a agriculturii 

tradiționale și necesitatea implementării direcțiilor noi de agricultură bazate pe circuitele naturale 

(Raportul Comisiei IAASTD al UNESCO, Paris, 2008). 

Savantul american N. Georgescu Roegen a lansat conceptul de bio-economie, prin care 

atenționează rolul omului în ecosistemele antropice, demonstrând statistic bilanțul energetic negativ 

în cazul consumurilor excesive de materii prime și lipsa perspectivelor pentru generatiile viitoare 

(Berca M., 2000, Toncea I., 2002; Toncea I. et al., 2012, Regulament CEE, 2007). 

Paradigma, ca totalitate a formelor și ideilor, prototip al lumii în care trăim și principiu care 

distinge legăturile și opozițiile fundamentale între câteva noțiuni dominante cu funcție de comandă 

și control al gândirii (DEX-online) creează condiții adecvate, capacități șiposibilități de schimbare a 

stării lucrurilor. În acest context ne amintim de Hipocrate, care scria ,,Nu putem crea fenomene şi 

pentru că nu le putem crea, acţiunile nu depind de fenomene, ci depind de noi.”, adică doar prin 

activitățile științifice și inovaționale putem aștepta realizarea  acelor postulate științifice 

recunoscute, care într-un anumit interval de timp pot aborda cele mai stringente probleme și propun  

căi de soluționare a lor. 

 După inițierea cercetărilor și realizarea mulotor rezultate care constituie baza agriculturii 
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