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Cu privire la recomandarea dlui Fiodor Angheli, 

doctor în filologie, jurnalist, traducător, poet, istoric literar 

pentru Premiul Național al Republicii Moldova 

Examinând dosarul dlui dr. Fiodor Angheli, Academia de Științe a Moldovei constată că 

în calitatea sa de jurnalist, traducător, poet, istoric literar, candidatul la concursul pentru 

decernarea Premiului de Stat a adus o contribuție importantă la îmbogățirea culturii și 
cunoașterii din țara noastră. Activitatea sa științifică, publicistică şi literară, desfășurată pe 

parcursul a peste patru decenii și transpusă în 16 cărți, denotă o personalitate intelectuală 

polivalentă, vădind înalte calități profesionale și civice.  

O contribuție deosebită, demnă de menționat, a dlui Fiodor Angheli, este elaborarea 

unor cărţi didactice pentru etnicii găgăuzi de învăţare a limbii române, a celor de lexicologie 

bilingvă, acțiune materializată în volumele „Ghid de conversaţie român-găgăuz”, şi cursul 

„Învăţăm limba română”, ,,Dicționar român-găgăuz”, ediții de pionierat pentru cultura găgăuză.  

O altă confirmare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor profesionale ale Domniei 

sale pot servi lansările editoriale, dintre care merită a fi remarcat volumul de antologie poetică 

român-găgăuz „Stele căzute din cer”, precum și traducerile în limba găgăuză din literatura 

națională și cea universală a creației unor autori precum M. Eminescu (poemul ,,Luceafărul”, 

,,Făt Frumos din lacrimă”), Gr. Vieru (50 de poezii), alte 100 de poezii semnate de 20 de scriitori 

români, poeme, versuri, basme de A. Pușkin, A. Barto. 

Un loc aparte în activitatea dlui dr. Fiodor Angheli reprezintă lucrările de istorie, el 

fiind autorul unor studii ce țin de personalitatea marelui înaintaș, Dimitrie Cantemir, a trecutului 

și prezentului etnicilor găgăuzi, studii elaborate în baza unor documente inedite de arhivă și a 

unei laborioase munci analitice și de sinteză. 

Civismul dlui Fiodor Angheli s-a manifestat prin pledoaria sa constantă întru 

coexistența interetnică și pacea socială din Republica Moldova, el în calitate de deputat în forul 

legislativ suprem al țării contribuind la trecerea scrisului la grafia latină, la elaborarea 

Constituției din 1994. 

Înaltele calități profesionale şi moral-civice ale dlui dr. Fiodor Angheli, precum și 
meritele sale pe plan cultural, științific au fost apreciată cu mai multe distincții de stat și titluri 

onorifice, inclusiv ,,Ordinul Republicii” și ,,Ordinul de Onoare”. 



Având în vedere cele menționate, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:  

 

Se recomandă candidatura dlui dr. Fiodor Angheli, jurnalist, traducător, poet, istoric 

literar, pentru participare la concursul de decernare a Premiului Național al Republicii Moldova 

în domeniul culturii și artei. 

 

 
 

Preşedinte, 

Academician                                                                                 Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiințific general, 

Membru corespondent                                                                 Ion GUCEAC  

 


