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Prefaţă
Fascicula a XVIII-a din colecţia de biobibliografii
„Universitaria” este prilejuită de împlinirea a 60 de ani de la naşterea
savantului, doctor în istorie, şef catedră la Universitatea Liberă
Internaţională
din
Moldova
–
Mitru
Ghiţiu.
Prezenta biobibliografice are drept scop de a sintetiza, a clasifica
şi a promova patrimoniul documentar şi publicistic, semnat de către
Omul, care a marcat o pagină importantă în istoria şi ştiinţa
naţională.
Biobibliografia inserează exhaustiv informaţia asupra
publicaţiilor lui Mitru Ghiţiu, indiferent de genul documentelor,
conţinutul şi limba acestora, locul editării, suportul de fixare a
informaţiei. Selectarea materialelor a fost finisată la 25 ianuarie
2005.
În procesul de selectare a informaţiei au fost utilizate bazele de
date ale Departamentului Informaţional – Biblioteconomic ULIM,
Bibliotecii Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi
sursele bibliografiei naţionale a Moldovei. Biobibliografia a fost
elaborată şi cu suportul informaţional al domnului Mitru Ghiţiu, fapt
pentru care echipa de lucru îi este mult recunoscătoare.
Materialele, semnate de către Mitru Ghiţiu sunt structurate după
genul şi conţinutul acestora (monografii, broşuri, lucrări didactice
etc.), iar în interiorul compartimentelor – în ordine cronologică.
Potenţialul informaţional al biobibliografiei este amplificat prin
includerea informaţiilor factografice, precum şi a compartimentului
„Cărţi din colecţia personală a lui Mitru Ghiţiu”. Biobibliografia
inserează şi alte elemente specifice acestui gen de publicaţii
informaţionale: currculum-ul vitae al lui M. Ghiţiu, articole, semnate
de personalităţi marcante din Ţară, oglindind activităţile şi realizările
Domniei sale.
Descrierile bibliografice sunt realizate în funcţie de prevederile
standardelor bibliologice în vigoare, păstrând caracterele originale
∗
ale limbii documentului . Pentru a înlesni cercetările şi regăsirea
∗

STAS 12629/1 – 88 „Descrierea bibliografică a documentelor. Schema generală”; STAS
8256 – 82 „Informare şi documentare. Prescurtarea cuvintelor şi a expresiilor tipice româneşti
şi străine din referinţele bibliografice” şi altele.
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informaţiei necesare, biobibliografia este însoţită de indexuri de
nume şi titluri, acestea orientând utilizatorul spre numărul de ordine
al descrierii bibliografice a documentului căutat.
Echipa de lucru
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Fermitate în convingeri
L–am cunoscut pentru prima dată pe mult stimatul jubiliar încă
la începutul anilor 70. Era după absolvirea universităţii, când
dumnealui a fost angajat la Institutul de Istorie. Pe atunci institutul
era un paradis pentru multe persoane alogene venetice, fapt ce
deteriora imaginea instituţiei (chiar şi în acele condiţii). S–a recurs la
o completare a colectivului cu "cadre naţionale" tinere, crezându–se
că sub tutela mentorilor cu practică ele vor fi dirijate în direcţia
scontată. Drept urmare, un grup de tineri specialişti a fost repartizat
în toate secţiile institutului: medie, modernă şi contemporană (numite
atunci a feudalismului, a capitalismului, a construcţiei socialiste etc.).
Novicele Mitru Ghiţiu a fost repartizat într–o secţie cu denumire
tematică "mişcarea revoluţionară şi biruinţa puterii sovietice în
Moldova" şi cu o sarcină ideologică bine determinată: de a
demonstra că în 1918 biruise "puterea sovietică", care apoi a fost
înăbuşită de "ocupanţii români", iar în 1940 — restabilită de Uniunea
Sovietică. Tânărul cercetător s–a pomenit într–un mediu dirijat de
asemenea "zimbri" ai istoriografiei comunizante, ca N. Berezneacov,
A. Esaulenco, I. Copanski, Z. Ivanova etc.
Noului colaborator i–a fost pusă sarcina să cerceteze "mişcarea
revoluţionară" a soldaţilor de pe Frontul Român în anul 1917, aceştia
fiind consideraţi forţă motrice a instaurării puterii bolşevice în
provincie. Mitru s–ar fi isprăvit foarte repede cu o asemenea sarcină,
dacă ar fi urmat practica mentorilor săi, care ticluiau lucrările,
îmbinând fapte trucate cu declaraţii demagogice. Dar tânărul
cercetător a hotărât să lucreze "gospodăreşte", cum era deprins din
copilărie, examinând minuţios documentele de arhivă. În faţa lui a
apărut un tablou nuanţat complex al evenimentelor cercetate. Dar nu
tot ce a descoperit în arhivă i s–a îngăduit atunci să publice...
Căderea regimului comunist i–a permis istoricului Mitru
Ghiţiu să scrie un set de cercetări, bazate pe documente deja selectate
de către dumnealui în anii precedenţi.
Un viu interes al cercetărilor au stârnit articolele istoricului
Mitru Ghiţiu referitoare la rolul factorului extern în procesul Unirii
Basarabiei cu România în anul 1918, la relaţiile moldo–ucrainene în
anii 1917–1918 etc.
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Devenit şef al Departamentului General al Arhivelor, domnul
Mitru Ghiţiu a susţinut cercetătorii ştiinţifici în munca lor de
depistare a materialelor de arhivă, păstrate până atunci după şapte
lacăte. Tot atunci s–a pus la cale şi editarea proceselor verbale ale
Sfatului Ţării, materiale de o deosebită importanţă ştiinţifică. Spre
regret, acest vis al cercetătorului n–a fost realizat. Perioada
romantică a durat prea puţin timp, democratizarea accesului la
materialele de arhivă nefiind pe placul neocomuniştilor, ce se
numeau prin anul 1994 "agrarieni". Ei se opun publicării materialelor
Sfatului Ţării.
Mitru Ghiţiu este nevoit să se reîntoarcă la Institutul de Istorie,
apoi se transferă la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
unde se include plenar în munca ştiinţifico–pedagogică.
Dar sunt convins, că distinsul profesor ne pregăteşte în prezent
principala sa cercetare ştiinţifică, consacrată evenimentelor de neuitat
din anii 1917–1918, pe care o va susţine cu succes.
În încheiere constat, că "Zimbrii" istoriografiei totalitare de pe
timpurile începutului carierei ştiinţifice a distinsului jubiliar, n–au
reuşit să–l convertească, să–l "reeduce" pe tânărul cercetător. Ei au
avut în faţa lor o personalitate, care de rând cu modestia, amabilitatea
şi inteligenţa ce–l caracterizează, a dat dovadă de nonconformism,
fermitate în convingerile sale, dorinţa de a cunoaşte adevărul.
Anume pentru aceste calităţi dumnealui este mult apreciat şi
stimat în prezent de către colegii săi, care cu ocazia jubileului de 60
de ani îi doresc multă sănătate, ani mulţi şi rodnici, forţă nesecată de
muncă, noi succese şi realizări performante.
Demir Dragnev,
membru corespondent al A.Ş.M.,
director al Institutului de Istorie al A.Ş.M.
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Omagiu lui Mitru Ghiţiu
După 1970, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei şi-a completat rândurile cu noi cercetători veniţi de pe
băncile universitare. Între aceştia era şi Mitru Ghiţiu, un tânăr înalt
şi zvelt, care de la bun început s-a evidenţiat prin seriozitate şi
simplitate, prin felul său agreabil de a fi om între oameni, prin buna
sa pregătire teoretică şi intelectuală.
Ca direcţie de cercetare, lui Mitru Ghiţiu i s-a încredinţat o
problemă de istorie contemporană deosebit de interesantă, dar în
acelaşi timp deosebit de complicată. Era vorba despre frământările şi
procesele complexe, de mare intensitate, care s-au declanşat în
Basarabia, mai cu seamă odată cu începerea Primului Război
Mondial, intrarea României în această conflagraţie europeană şi
apariţia în legătură cu aceasta a Frontului Român, a concentrării unui
număr mare de unităţi militare ale Rusiei ţariste pe acest segment al
frontului, precum şi în Basarabia. Provincia noastră, în împrejurările
complicate din 1917, constituia un spaţiu situat în imediata apropiere
de teatrul operaţiunilor militare. Războiul, ruina şi multe alte
fenomene negative, provocate de operaţiunile militare din acest
spaţiu au avut drept rezultat mari frământări în rândurile populaţiei
băştinaşe şi ale fruntaşilor ei, care alături de alte evenimente de
proporţii uriaşe au dus în ultimă instanţă la destrămarea Imperiul
ţarist şi Unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918. Acest
ghem complicat de probleme, procese şi situaţii istorice, care se
schimbau în mod accelerat de la o zi la alta, au devenit obiectul de
studiu al tânărului istoric, Mitru Ghiţiu, pentru mulţi ani înainte.
A urmat munca asiduă în arhive şi biblioteci, care treptat a
început să se cristalizeze prin apariţia în periodicele ştiinţifice din
anii 70-80 ai secolului trecut a primelor sale studii şi cercetări, după
care a apărut şi prima carte a Domniei Sale. În pofida marilor
restricţii şi interdicţii, investigaţiile publicate de Mitru Ghiţiu,
dedicate evenimentelor şi proceselor care au avut loc pe Frontul
Român şi în preajma lui, în Basarabia, s-au dovedit a fi deosebit de
interesante şi imparţiale, înscriindu-se prin valoarea lor ştiinţifică în
fondul de aur al istoriografiei basarabene. În afară de activitatea
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ştiinţifică, în aceiaşi ani s-au dezvăluit din plin cele mai bune calităţi
ale lui Mitru Ghiţiu ca prieten şi ca om între oameni.
Ca adevărat fiu al neamului nostru, la intersecţia anilor 8090, Mitru Ghiţiu, prin publicaţii şi luări de atitudine, a aderat fără
ezitare la Mişcarea Naţională, contribuind la cunoaşterea adevărului
istoric, la propagarea valorilor naţionale perene.
Nu mi s-a şters nimic din memorie din acei ani cât am activat
împreună la Institutul de Istorie. Om de omenie şi cumsecădenie rară,
blând şi spiritual, corect şi săritor la nevoie – aceasta a fost şi este
chintesenţa felului de a fi al lui Mitru Ghiţiu în relaţiile cu oamenii
din jur. Deşi la o anumită răscruce a vieţii drumurile noastre s-au
despărţit într-un fel, aceasta nu însemna că am încetat de a întreţine
legături de prietenie, de a nutri sentimentul de stimă reciprocă.
Ajuns astăzi la o vârstă frumoasă, Mitru Ghiţiu a rămas
acelaşi om cu literă mare, corect şi disciplinat în tot de face,
dăruindu-se total activităţii ştiinţifice şi didactice.
Andrei Eşanu, academician
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La o aniversare...
Domnul Mitru Ghiţiu este unul dintre colegii mei din vremea,
când prin voia destinului, am ajuns sa devin chişinăuian. Ambii am
fost înmatriculaţi, la 1 septembrie 1961, ca studenţi ai anului I la
Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova. Eu eram
deja „scăpat” de armată, iar dl Mitru Ghiţiu era încă un băieţandru,
care abia absolvise şcoala medie. Am fost înscrişi în grupe
academice diferite. Iar la finele primului an de studii tânărul meu
coleg a fost chemat şi el sa-şi facă „datoria sfântă faţa de patria
sovietica.”
În consecinţa, ne-am revăzut cu dl Ghiţiu după câţiva ani de
zile, dânsul fiind deja în calitate de colaborator ştiinţific la Institutul
de Istorie al Academiei de Ştiinţe. Eu eram angajat în cadrul
sectorului de istorie medievală, el - în sectorul „marii revoluţii
socialiste din octombrie”. Aşi vrea să remarc în mod special faptul
(aceasta o fac nu doar pentru a spune un cuvânt bun la adresa
colegului, pe care-l stimez foarte mult), ca dl Ghiţiu, spre deosebire
de alţi colaboratori din acel sector, nu s-a lăsat înhămat de
frazeologia falsă a pretinselor cercetări ştiinţifice în stilul
revoluţionar bolşevic.
Constatarea aceasta o fac în baza următorului fapt. Odată cu
declanşarea mişcării de renaştere naţionala, de luptă împotriva
falsificatorilor istoriei noastre naţionale, pentru adevărul ştiinţific şi
istoric, dl Ghiţiu s-a aflat alături de cei, care au demascat falsitatea
doctrinelor politice şi ideologice ale regimul autoritar şi antinaţional
sub ocupaţia sovietică, consacrându-se totodată cercetării uneia
dintre cele mai importante probleme de astăzi. Am în vedere
tematica, ce ţine de istoria creării Sfatului Ţării, de avântul
revoluţionar-naţional din primăvara-toamna anului 1917, de
activitatea Partidului Naţional Moldovenesc, de proiectele şi
realizările Sfatului Ţării etc. Multă trudă a depus dl M. Ghiţiu pentru
colectarea în arhive a unui număr impunător de documente inedite
referitoare la Sfatul Ţării, selectarea şi pregătirea acestora pentru
tipar. Spre marele regret al tuturor, multe dintre documentele istorice
au rămas nepublicate. Fiind stringent necesare, sper că multe dintre
ele vor vedea totuşi lumina tiparului.
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După mai mulţi ani de activităţi separate, ne-am regăsit cu dl
Ghiţiu în anul 1997, în calitate de colegi în cadrul Universităţii
Libere Internaţionale din Moldova. Aici, concomitent cu funcţia de
Şef al Secţiei Studii, el şi-a asumat şi predarea cursului „Istoria
modernă a românilor”. Iar începând cu anul universitar 2001-2002,
dl M. Ghiţiu este şef al Catedrei Istoria Românilor şi a Popoarelor
Vecine, departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale.
Bun organizator, profesor competent şi exigent, dl M. Ghiţiu
şi-a câştigat faima de cel mai bun profesor al Departamentului Istorie
şi Relaţii Internaţionale, precum şi al ULIM. Alături de activitatea
didactică-ştiinţifică, dl M. Ghiţiu desfăşoară o fructuoasă activitate
în calitate de membru al Consiliului Educaţional ULIM.
Cu prilejul frumosului jubileu îi urăm dlui Ghiţiu mulţi ani
luminoşi, exprimându-ne convingerea, că cele mai frumoase succese
şi mari realizări încă îl aşteaptă în viitor.
Te îmbrăţişez, draga Mitru, cu toată sinceritatea.
Pavel Parasca,
dr. habilitat,
Director Departament Istorie şi Relaţii
Internaţionale
ULIM
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CURRICULUM VITAE
Nume, prenume :
Ghiţiu Mitru
Data şi locul naşterii: 5 februarie 1945, satul Izvoare,
raionul Floreşti
Cetăţenia: Republica Moldova
Locul actual de muncă şi postul: Universitatea Liberă Internaţională
din Moldova, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale,
şef Catedră Istoria Românilor şi a Popoarelor Vecine
Studii superioare: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea
Istorie (anii 1961-1969)
Specialitatea de bază: istoric, profesor de istorie
Studii postuniversitare şi cursuri de perfecţionare:
• curs de specializare , Suceava, România (anul 2000)
• doctorantura Institutul de Istorie a Academiei de ştiinţe a
Moldovei (anul 1981)
• conferenţiar universitar (anul 1984)
• cercetător ştiinţific superior al Academiei de ştiinţe a
Moldovei (anul 1982)
• stagiu de perfecţionare la Institutul de Istorie al Academiei
de ştiinţe a URSS, Moscova (anii 1975-1977)
• stagiu de perfecţionare la Consiliul Internaţional al
Arhivelor, Franţa, Paris (anul 1994)
Titluri ştiinţifice şi didactice:
• licenţiat al Universităţii de Stat din Moldova (anul 1969)
• doctor în istorie, Institutul de Istorie al Academiei de ştiinţe
a Moldovei (anii 1978-1981)
• cercetător ştiinţific superior al Institutului de Istorie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (anul 1982)
• conferenţiar universitar (anul 1984)
Membru al Consiliilor Ştiinţifice:
• membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie al
Academie de Ştiinţe a Moldovei (anii 1985-1987)
• membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări
Social-Politice din Moldova (anii 1987-1990)
• membru al Colegiului Serviciului de Stat de Arhivă al
Republicii Moldova (anii 1990-1994)
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•
•

membru al Senatului ULIM (anul 1996 - prezent)
membru al Consiliului Educaţional ULIM (anul 2002prezent).

Experienţa profesională:
• 1999-prezent – şef Catedră Istoria Românilor şi a Popoarelor
Vecine,
Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM
• 1996-1999 - Şeful Secţiei Studii, ULIM
• 1994-1996 - Cercetător ştiinţific superior al Institutului de
Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
• 1990-1994 – Director al Serviciului de Stat de Arhivă al
Republicii Moldova
• 1987-1990 - Cercetător ştiinţific superior al Institutului de
Studii Social Politice din Moldova
• 1982-1996 – conferenţiar - Istoria Românilor, Universitatea
Pedagogica de Stat „I. Creanga”
• 1971-1987 - Cercetător ştiinţific al Institutului de Istorie al
Academiei de Ştiinţe din Moldova
• 1968-1971- profesor de istorie: şcoala medie incompletă s.
Alexandrovca, r-nul Floreşti; şcoala medie de cultură
generală s. Iliciovca, r-nul Floreşti
Cursuri universitare:
• Istoria modernă a românilor (ULIM, pentru studenţii
Departamentului
Istorie
şi
Relaţii
Internaţionale,
specializarea Istorie)
• Probleme fundamentale de istorie modernă a românilor
(ULIM, pentru studenţii Departamentului Istorie şi Relaţii
Internaţionale, specializarea Relaţii Internaţionale)
• România intre cele două războaie mondiale (ULIM, pentru
studenţii Departamentului Istorie şi Relaţii Internaţionale,
specializarea Relaţii Internaţionale)
• Istoria contemporană a românilor (ULIM, pentru studenţii
Departamentului
Istorie
şi
Relaţii
Internaţionale,
specializarea Istorie)

14

•
•
•

•

•

Primul război mondial (ULIM, pentru studenţii
Departamentului
Istorie
şi
Relaţii
Internaţionale,
specializarea Relaţii Internaţionale)
Cultura în Basarabia (1812-1917) (ULIM, pentru studenţii
Departamentului
Istorie
şi
Relaţii
Internaţionale,
specializarea Istorie)
Crearea Republicii Populare (Democratice) Moldoveneşti şi
unirea ei cu România. (ULIM, pentru studenţii
Departamentului
Istorie
şi
Relaţii
Internaţionale,
specializarea Istorie )
Mişcarea naţională a românilor din teritoriile aflate sub
stăpânire străină (sec. XIX- începutul secolului al XX-lea)
(ULIM, pentru studenţii Departamentului Istorie şi Relaţii
Internaţionale, specializarea Istorie)
Politica externă a României în perioada interbelică (ULIM,
pentru studenţii Departamentului Istorie şi Relaţii
Internaţionale, specializarea Relaţii Internaţionale).

Limbile de predare: româna, rusa.
Teza de doctor: „Comitetele ostăşeşti de pe Frontul Român în
perioada lui Octombrie” (în lb. rusă; susţinută la Institutul de
Istorie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, anul 1981)
Lucrări ştiinţifice: mai mult de 60 de lucrări publicate
Participări la congrese, conferinţe, simpozioane internaţionale:
• 1995 - Simpozionul ştiinţific Consecinţele regimului
totalitar; comunicare: Activităţi anticomuniste în perioada
postbelica timpurie (Sighetul Marmaţiei, România)
• 1993 - Seminar internaţional privind arhivele statelor din
Europa de Est şi Centrală; comunicarea: Legislaţia
arhivistică în Republica Moldova (Koblentz, Germania)
• 1992 - Simpozion Ştiinţific; comunicare: Arhivele Republicii
Moldova (Bucureşti, România)
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•
•
•
•

•

1985 - Conferinţa Internaţională a tinerilor istorici;
comunicare: Lupta politică pe frontul român în primăvara
anului 1917 (Chişinău, Republica Moldova)
1982 - Conferinţa Internaţionala a tinerilor istorici;
comunicare: Lupta politica în armata rusă de pe frontul
român (Bichkek, Kyrgyztan)
1979 - Sympozion Ştiinţific; comunicare: Lupta partidelor
politice din Rusia pentru armată pe frontul român (Chişinău,
Republica Moldova)
1978 - Seminarul tinerilor istorici privind problemele
metodologice în ştiinţa istorică; comunicare: Metodele
comparative de cercetări istorice în activitatea politica în
spatele frontului român (Minsk, Belarusi)
1977 - Seminarul de istorie contemporană a Moldovei;
comunicare: Sensul păcii şi a războiului în istoria
contemporană (Tallin, Estonia).

Premii
• Diploma de gradul II, Prezidiul Academiei de Ştiinţe din
Moldova
Adresa serviciu:
str. Vlaicu Pârcălab 52, mun. Chişinău, Republica Moldova
Adresa electronică: mghitiu@mail.md
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Lucrări semnate de Mitru Ghiţiu
Doctorat
1. Гициу, Митру. Солдатские комитеты румынского фронта в
период Октября: дисс. на соиск. учен. степени канд. ист. наук по
спец. 07.00.02 – история СССР / Ин-т истории Академии наук
МССР; науч. руководитель А.С. Есауленко. – Кишинэу, 1981. –
175 р.
2. Гициу, Митру. Солдатские комитеты румынского фронта в
период Октября: автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд.
ист. наук по спец. 07.00.02 – история СССР / Ин-т истории
Академии наук МССР; науч. руководитель А.С. Есауленко. –
Кишинэу, 1981. – 24 р.
Adnotare la teza de doctor
„Comitetele ostăşeşti de pe Frontul Român în perioada lui
Octombrie”
elaborată în limba rusă de către Mitru Ghiţiu
(specialitatea 07.00.02 - istoria URSS)
În februarie-martie 1917 în Rusia a avut loc revoluţia care a
deschis în faţa acestei ţări porţile libertăţii şi democraţiei. Vânturile
libertăţii pornite din centru repede au ajuns până la periferiile
imperiului, inclusiv în Basarabia. Românii basarabeni, de rând cu
alte etnii, aflate până atunci sub stăpânirea nemiloasă a ţarismului
înlăturat de revoluţie de la cârma ţării, au primit cu o nedescrisă
bucurie vestea privind dreptul lor la autodeterminare naţională. Însă
realizarea acestui drept în condiţiile Basarabiei s-a dovedit a fi
destul de anevoioasă, în mare parte datorită prezenţei multiplelor
unităţi ale armate ruse, graţie trecerii în apropiere, pe teritoriul
României regale, a liniei Frontului Român.
Sub influenţa dezintegratoare a propagandei bolşevice a
urmat dezastrul total al armatelor ruseşti de pe frontul nominalizat,
plecarea dezordonată a ostaşilor înarmaţi la vetrele lor din
adâncurile Rusiei, tranzitând pământurile multpătimitei Basarabii.
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În condiţiile lipsei factorilor de comandă (corpul ofiţeresc
fiind completamente înlăturat de la conducere), ostaşii se supuneau
doar ordinelor comitetelor ostăşeşti – organe elective ale ostaşilor şi
ofiţerilor inferiori, constituite în unităţile armatei ruse în urma
revoluţiei.
Problema în cauză a provocat interesul ştiinţific al
autorului, care a ţinut să urmărească întreg procesul de formare şi
activitate a organelor elective militare. În urma investigaţiilor
ştiinţifice, efectuate în arhivele de la Chişinău, Moscova, Odesa, în
bibliotecile acestor oraşe, autorul tezei a reuşit să examineze destul
de profund, multiaspectual problema dată. În viziunea autorului,
comitetele ostăşeşti au jucat, în linii mari, un rol pozitiv, mai ales
când în frunte erau alese persoane ce se bucurau de o mare
autoritate în rândurile ostaşilor. Acest fapt nu era caracteristic
pentru ofiţerii superiori. Anume datorită comitetelor ostăşeşti a fost
posibilă menţinerea disciplinei elementare în rândurile ostaşilor
ruşi, care se întorceau de pe front acasă, prin Basarabia cuprinsă de
o largă mişcare naţională
Monografii. Volume
3. Demcenco, N.A. Monumente ale gloriei revoluţioniste şi
militare din Moldova / rec. M.M. Ghiţiu, C.P. Osmolchin. – Ch.:
Timpul, 1983. – 107 p. – Cu caract. chir.
4. Гициу, М.М. Деятельность солдатских советов и комитетов
на румынском фронте и в Молдавии в 1917 г. / отв. ред. А.С.
Есауленко. – К.: Штиинца, 1983. – 160 р. – Bibliogr. p. 137-159.
Articole ştiinţifice
Articole în culegeri şi anuare ştiinţifice
5. Гициу, М. К вопросу об образовании Молдавской советской
государственности
и
его
извращении
буржуазными
фальсификаторами // Великий Октябрь и образование СССР в
современной идеологической борьбе. – Фрунзе, 1984. – Р. 255263.
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6. Гициу, М. Победа социалистической революции в Молдавии
в советской исторической литературе / А.С. Есауленко, М.
Гициу // Историческая наука Советской Молдавии. - К, 1984. –
Р. 39-50.
7. Ghiţiu, M. Rolul sfatului Ţării în mişcarea de eliberare naţională
din Basarabia la 1917-1918: [rez.] // Ştiinţa universitară în serviciul
progresului uman: conf. şt-didactică anuală. Ed. a 2-a, 22-23 mai
1998 / Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. 1998. – P. 34-35.
8. Ghiţiu, M. Impactul revoluţiei ruse asupra mişcării de eliberare
naţională în Basarabia // Symposia Professorum. Ser. Ist. 2001 /
Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. A. Galben, coord. şt. Gh. Postică.
– Ch.: ULIM, 2000. - P. 35-36.
9. Ghiţiu, M. Militarii moldoveni şi Sfatul Ţării // Symposia
Professorum. Ser. Ist. 2001 / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. A.
Galben, coord. şt. Gh. Postică. – Ch.: ULIM, 2002. – P. 58.
10. Ghiţiu, M. Prusia şi problema unirii Principatelor Române //
Aprofundarea relaţiilor moldo-germane: experienţe, posibilităţi,
perspective: conf. int. 19 mai 2004 / Univ. Liberă Int. din Moldova;
Inst. Relaţiilor Moldo-Germane; red. resp. A. Gribincea. – Ch., 2004.
– P. 161-169.
11. Ghiţiu, M. Unele consideraţiuni privind intrarea României în
război în august 1916 // Symposia Professorum. Ser. Ist.: materialele
sesiunii şt. din 10-11 oct. 2003 / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir.
A. Galben, coord. şt. Gh. Postică. – Ch.: ULIM, 2004. – P. 76-81.
Articole în reviste
12. Гициу, М. Армейские сьезды и политический крах
соглашателей на румынском фронте: (нояб. – дек. 1917 г.) // Изв.
АНССР. Сер. общ. наук. – 1970. – Nr. 2. – Р. 34-43.
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13. Ghiţiu, M. Pentru puterea sovietelor: [rolul Rumсerodului în
lupta pentru instaurarea puterii sovietelor în Moldova] // Nistru. –
1978. – Nr. 6. – P. 101-105. – Cu caract. chir.
14. Гициу, М. Военные организации партии большевиков в 1917
г. // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1980. – Nr. 2. – Р. 8485.
15. Гициу,
М.
Великий
октябрь
и
пролетарский
интернационализм // Вопросы истории. - 1985. – Nr. 2. – Р. 3-4.
16. Гициу, М. На штурм старого мира // Изв. АМССР. Сер.
обществ. наук. – 1987. – Nr. 3. – P. 3-9.
17. Ghiţiu, M. Basarabia şi pretenţiile teritoriale ale Radei Centrale
Ucrainene (1917 – mart. 1918) // Cugetul. – 1992. – Nr. 4. – P. 2130. – Bibliogr.: 39 tit.
18. Ghiţiu, M. În acele tragice zile pentru neamul românesc //
Cugetul. – 1993. – Nr. 1.
19. Ghiţiu, M. În apărarea integrităţii teritoriale a Republicii
Populare Moldoveneşti // Cugetul. – 1993. – Nr. 5-6.
20. Ghiţiu, M. Rolul factorului extern în unirea Basarabiei cu
România la 1918 // Revista de istorie a Moldovei. – 1993. – Nr. 4. –
P. 27-32. – Bibliogr. 9 tit.
21. Ghiţiu, M. Sfatul Ţării şi procesul de Unire a Basarabiei cu
România în 1918 // Destin românesc. – 1994. – Nr. 1. – P. 1-9. –
Bibliogr. 28 tit.
22. Ghiţiu, M. Sfatul Ţării: etape de constituire şi de activitate / M.
Ghiţiu, E. Ghiţiu // Cugetul. – 1998. – Nr. 3. – P. 50-57.
23. Ghiţiu, M. Istoria modernă a românilor basarabeni – parte
integrantă a istoriei neamului românesc / I. Varta, M. Ghiţiu, A.
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Agachi // Limba română. – 2001. – Nr. 4-8. – P. 226-229; Cugetul. –
2001. – Nr. 2. – P. 52-54.
24. Ghiţiu, M. Revoluţia rusă din februarie-martie 1917 şi renaşterea
naţională a românilor din stânga Prutului // Caiete de istorie / filiala
din Rep. Moldova a Fundaţiei „Forumul European pentru Istorie şi
Cultură”. – 2003. – Nr 2. – P. 1-8.
Lucrări didactice
25. Ghiţiu, M. O etapă între etape, în familia frăţească //
Învăţământul public. – 1977. – 25 iun. – Cu caract. chir.
26. Ghiţiu, M. Statul major al răscoalei armate // Învăţământul
public. – 1977. – 26 oct. – Cu caract. chir.
27. Ghiţiu, M. Probleme fundamentale de Istorie medievală şi
modernă a românilor: progr. analitică / Univ. Liberă Int. din
Moldova. Catedra Ist. Românilor şi a Popoarelor vecine; P. Parasca,
M. Ghiţiu. – 2000. – 13 p. – (manuscris).
28. Ghiţiu, M. Istoria modernă a românilor. Partea I = Histoire
moderne des Roumains: planul de învăţământ de 4 ani // Curriculum
la specialităţile: 0601 – Ist.; 0851 – Relaţii Int. / Univ. Liberă Int. din
Moldova. – Ch., 2002. – P. 68-69.
29. Ghiţiu, M. Istoria modernă a românilor. Partea I. Partea a II-a:
planul de învăţământ de 5 ani = Histoire moderne des Roumains: I
Partie. II-me Partie // Curriculum la specialităţile: 0601 – Ist.; 0851 –
Relaţii Int. din Moldova. – Ch., 2002. – P. 82.
30. Ghiţiu, M. România între cele două războaie mondiale: reader /
Univ. Liberă Int. din Moldova. Dep. Ist. şi Relaţii Int.. Catedra Ist.
Românilor; M. Ghiţiu, L. Cojocaru. – Ch., 2002. – 1541 p. –
(Reader).
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31. Ghiţiu, M. Crearea Republicii Populare (Democratice)
Moldoveneşti şi unirea ei cu România: progr. analitică / M. Ghiţiu;
Univ. Liberă Int. din Moldova; Catedra Ist. Românilor şi a
Popoarelor Vecine. – Ch, 2003. – 6 p. – (manuscris).
32. Ghiţiu, M. Cultura în Basarabia (1812 - 1917): progr. analitică /
M. Ghiţiu; Univ. Liberă Int. din Moldova. Catedra Ist. Românilor şi a
Popoarelor vecine. – Ch., 2003. – 6 p. – (manuscris).
Cronică ştiinţifică. Note. Omagieri
33. Гициу, М. Победа большевиков: [ 55 лет со дня проведения
/1917/ Бессарабского сьезда советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов ] // Молодежь Молдавии. – 1972. – 3
окт.
34. Гициу, М. За власть Советов: [к 57-й годовщине
установления cоветской власти в Молдавии] // Молодёжь
Молдавии. – 1975. – 16 янв.
35. Ghiţiu, M. File de calendar răsfoind: [68 de ani de la instaurarea
puterii sovietice în Moldova] // Moldova socialistă. – 1976. – 14 ian.
– Cu caract. chir.
36. Гициу, М. На защиту завоеваний революции: [к 60-летию
установления cоветской власти в Молдавии] // Советская
Молдавия. – 1976. – 8 янв.
37. Ghiţiu, M. Fecior fidel al partidului: [către aniversarea a 85-a din
ziua naşterii lui A.C. Kusser] // Gazeta de seară. – 1978. – 14 sept. –
Cu caract. chir.
38. Ghiţiu, M. Triumful politicii leniniste a păcii: [60 de ani de la
convocarea Congresului IV Extraordinar al Sovietelor din toată
Rusia] // Gazeta de seară. – 1978. – 14 mart.
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39. Ghiţiu, M. Primii paşi pe făgaşul epocii noi: [62 de ani din ziua
instaurării puterii sovietice în Moldova] // Viaţa satului. – 1980. – 12
ian. – Cu caract. chir.
40. Ghiţiu, M. A zguduit lumea: [către jubileul URSS] // Moldova
socialistă. – 1982. – 2 noiemb.
41. Гициу, М. Верность долгу: [к 100-летию со дня рождения
Я.Д. Мeлёшина] // Советская Молдавия. – 1984. – 2 дек.
42. Ghiţiu, M. Erou al poporului // Moldova socialistă. – 1985. – 2
febr. – Cu caract. chir.
43. Ghiţiu, M. Eveniment de importanţă majoră: [14 ian. – ziua
instaurării puterii sovietice în Moldova] // Viaţa satului. - 1985. – 12
ian. - Cu caract. chir.
44. Ghiţiu, M. Revoluţiei credincios până la ultima suflare: [90 de
ani de la naşterea lui E.M. Venedictov] // Moldova socialistă. – 1985.
– 15 mart. – Cu caract. chir.
45. Ghiţiu, M. În apărarea cuceririlor Marelui Octombrie: [70 de ani
de la convocarea Congresului III al deputaţilor din Basarabia] //
Viaţa satului. – 1988. – 2 dec. – Cu caract. chir.
Mitru Ghiţiu – coordonator, redactor responsabil,
recenzent, referent
46. Гициу, М. Как это было // Молодёжь Молдавии. – 1974. – 8
янв. – Рец. на кн.: Истрати Е.Н. Демократическое движение за
мир на Румынском фронте в 1917 году. – Кишинев, 1973. – 254
р.
47. Ghiţiu, M. Intraţi în legendă // Moldova socialistă. – 1978. – 19
iulie. - Rec. la cartea: Soldaţii revoluţiei. – Ch: Cartea
Moldovenească, 1977. – 209 р. – Cu caract. chir.
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48. Ghiţiu, M. Anul 1917 în Moldova: zi de zi // Moldova socialistă.
– 1979. – 4 noiemb. - Rec. la cartea: Pentru Puterea Sovietelor:
cronica evenimentelor revoluţionare din Moldova. – Ch.: Cartea
Moldovenească, 1979. – 288 р. – Cu caract. chir.
49. Гициу, М. [Rec.] / М. Гициу, А. Есауленко // Вопросы
истории. – 1983. – Р. 135-137. – Рец. на кн.: Роман А.Т. Участие
трудящихся Молдавской АССР в деятельности советов (19211924). – К., 1981. – 178 р.
50. Гициу, М. [Rec.] / Гициу М., Поповский В. // Кодры. – 1983.
– Nr 10. –Rec. la cartea: Murzac, U.G. Lupta revoluţionară de
eliberare a oamenilor muncii. – Ch.: Ştiinţa, 1982. – 285 p.
51. Гициу, М. Важная работа по актуальной теме / М. Гициу, В.
Поповский // Кодры. – 1983. – Nr. 10. – p. 150-151. – Rec. la
cartea: Lupta revoluţionară de elibereare a oamenilor muncii din
Basarabia (1921-1924). – Ch.: Cartea Moldovenească, 1982. – 179 р.
– Cu caract. chir.
52. Ghiţiu, M. La izvoarele prieteniei seculare // Lit. şi arta. – 1984.
– Nr 2. – 5 ian. – Rec. la cartea: La obârşia prieteniei seculare: culeg.
de art. / A.F. Angheli, D. Dragnev, V. Mocreac; red. N. Mohov. –
Ch., 1983. – 245 p. – Cu caract. chir.
53. Ghiţiu, M. Semnificaţia unui studiu istoric // Moldova socialistă.
– 1983. – 11 aug. – Rec. la cartea: Istoria RSS Moldoveneşti: Din
cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. – Ch., 1984. – 591 p. –
Cu caract. chir.
54. Ghiţiu, M. [Recenzie] / M. Ghiţiu, P. Parasca, I. Varta // Analele
Ştiinţifice ale Universităţii Libere Internaţionale din Moldova / Univ.
Liberă Int. din Moldova; dir. A. Galben, red. resp. Gh. Postică. –
Ch.: ULIM, 2000. – Vol 1: Istorie. – Rec. la cartea: Istoria
Basarabiei. De la începuturi până la 1998 / I. Scurtu, D. Almaş, A.
Goşu, ... . – Ed. a II-a, rev. – Bucureşti, 1998. – 367 p.
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55. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Libere Internaţionale din
Moldova / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir A. Galben, resp. de ed.
Gh. Postică; col. red: A. Felea, M. Cernencu, M. Ghiţiu. – Ch.:
ULIM, 2000. – Vol. 1: Ist. – 114 p.
56. Creţu, Ala. Marea Britanie şi problemele unirii principatelor
Române / cons. M. Ghiţiu // Symposia Studentium. Ser. Ist.:
materialele ses. şt. din 12-13 aprilie 2002 / Univ. Liberă Int. din
Moldova; dir. A. Galben, coord. Gh. Postică. – Ch.: ULIM, 2002. –
P. 60-64.
57. Gajiu, Vera. Problema principatelor române la Congresul de
Pace de la Paris (1856) / V. Gajiu; cons. M. Ghiţiu // Symposia
Studentium. Ser. Ist.: materialele ses. şt. din 12-13 apr. 2002 / Univ.
Liberă Int. din Moldova; dir. A. Galben, coord. Gh. Postică. – Ch.:
ULIM, 2002. – P. 55-59.
58. Răciula, Sergiu. Reflecţii privind cauzele aderării României la
Tripla Alianţă / cons. M. Ghiţiu // Symposia Studentium. Ser. Ist.:
materialele ses. şt. din 18-19 apr. 2003 / Univ. Liberă Int. din
Moldova; dir. A. Galben, Gh. Postică. – Ch.: ULIM, 2003. – P. 117120.
Publicistică. Lucrări de popularizare
59. Ghiţiu, M. Zorii luptelor revoluţionare // Moldova socialistă. –
1977. – 2 oct. – Cu caract. chir.
60. Ghiţiu, M. Sub drapelul lui Octombrie // Tinerimea Moldovei. –
1979. – 14 ian. – Cu caract. chir.
61. Ghiţiu, M. Sub drapelul internaţionalismului proletar // Moldova
socialistă. – 1983. – 3 dec. – Cu carcat. chir.
62. Ghiţiu, M. În lipsa elementelor constitutive ale delictului //
Moldova socialistă. – 1988. – 5 iul. – Cu caract. chir.
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63. Ghiţiu, M. Sub flamura revoluţiei: [participare la „masa rotundă”
în legătură cu aniversarea a 70 de ani de la instaurarea puterii
sovietice în Moldova / L.E. Bulimaga, M.M. Ghiţiu, M.M. Cernenco
// Viaţa satului. – 1988. – 9 ian. – Cu caract. chir.
64. Гициу, М. Сотрудничество – это проявление братской
взаимопомощи / М. Гициу, Н. Сытник // Сельское хозяйство
Молдавии. – 1988. – Nr 1. – Р. 9-10.
Referinţe privind activitatea lui Mitru Ghiţiu
65. Mitru Ghiţiu: [şef catedră: date biogr] // Dron Ion. Profesorii
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova = Les professeurs de
l’ ULIM = Преподователи УЛИМ / I. Dron, D. Vicol; trad. în lb. fr.
Ana Guţu, în lb. rusă Lidia Slobodeniuc; coord. ed. Gh. Postică. –
Ch.: ULIM, 2001. – P. 388- 389.
Cărţi din colecţia personală a lui Mitru Ghiţiu
66. Almaş, Dumitru. Petru Voievod Rareş. - Bucureşti: Meridiane,
1970. -125 p.
67. Almaş, Dumitru. Decebal - eroul strămoşilor. - Bucureşti:
Meridiane, 1972.-167 p.
68. Cazacu, Petre. Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918. - Ch.:
Ştiinţa., 1992. - 449 p.
69. Călinescu, George. Viaţa lui Mihai Eminescu. - Ch.: Literatura
artistică, 1989. - 605 p.
70. Daicoviciu, H. Dacii . - Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1965. - 191 p.
71. Eminescu: sens, timp şi devenire istorică / vol. îngrijit de Gh.
Buzatu, Şt. Lemny, S. Chepten,… . – Iaşi: Univ. „Al. I. Cuza”, 19881989.
Vol. 3. – 1988. – 1076 p.
Vol. 4. – 1989. – 508 p.
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72. Giurescu, Constantin. Viaţa şi opera lui Cuza Vodă.- Ch.:
Universitas, 1992. - 508 p.
73. Grigoraş, Nicolae. Ţara Românească a Moldovei de la
întemeierea statului până la Ştefan cel Mare (1359-1457): Moldova
lui Ştefan cel Mare (1457-1504). - Ch.: Universitas, 1992. -424 p.
74. Ionescu, Ştefan, Panait J. Panait. Constantin Vodă Brâncoveanu.
Viaţa. Domnia. Epoca. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1969. – 464 p.
75. Iorga, Nicolae. Istoria lui Mihai Viteazul. – În 2 vol. - Ch.:
Universitas, 1992.
Vol. 1. – 300 p.
Vol. 2. – 226 p.
76. Istoria poporului român. - Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1970. - 455
p.
77. Donici, Leon. Revoluţia rusă: (Amintiri, schiţe şi impresii).
Cioflec, Romulus. Pe urmele Basarabiei…: (note şi impresii din
revoluţia rusească). - Ch.: Universitas, 1992. – 299 p.
78. Mihalache, Marin. Cuza Vodă.- Bucureşti: Ed.Tineretului, 1967.
– 253 p.
79. Neagoe, Manole. Mari bătălii din istoria lumii. - Vol. 1.Craiova, Ed. Scrisului Românesc, 1973. - 299 p.
80. Preda, Dumitru. În apărarea României Mari. Campania Armatei
Române din 1918-1919 / Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu,
Costică Prodan . - Bucureşti: Ed. Encicl., 1994. - 336 p.
81. Şerban, Constantin. Vasile Lupu, Domn al Moldovei (16341653). - Bucureşti: Ed. Acad. Române, 1991. - 231 p.
82. Ursu, Horia. Traian. –Iaşi: Albatros, 1971. - 166 p.
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83. Xenopol A.D. Istoria Românilor din DaciaTraiană. - Ed. a 2-a. Vol. 4. - Bucureşti: Inst. de Arte grafice şi Ed. ”Librăria Şcoalelor”,
1914. - 461 p.
84. Замаровский, Войтех. Их
Наука, 1986. - 432 р.

Величества Пирамиды. - М.:

85. Плутарх. Избранные жизнеописания. - М.: Правда, 1990.
Т.1. -- 1990. - 590 р.
Т.2. –1990. - 606 р.
86. Карамзин, Н. М. История государства Российского:[в 5-ти
т.]. – М.: Наука, 1989-1993.
Т. 1. – 1989. – 678 р.
Т. 2-3. – 1991. – 829 р.
Т. 4. – 1992. – 478 р.
Т. 5. – 1993. – 555 р.8
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