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INTRODUCERE

Medicul intră în politică pentru susţinerea inte-
resului naţional, având atuuri legate de faptul că 
munca medicului cere exigenţă, acurateţe tehnică şi 
are valoare educativă.

Elena Alistar (1873-1955) a fost o personalitate 
importantă a Marii Unirii. 

Dr. Elena Alistar a reuşit să se impună pe scena 
politică a Basarabiei într-un moment istoric dificil, 
caracterizat de confruntări militare mari, tensiuni 
politice şi diplomatice generate de război. Pentru 
timpurile acelea, era dificil pentru o femeie să facă 
şcolă, să devină om politic. 

REZUMAT
De-a lungul istoriei noastre, medicii au intrat în politică pentru interesul naţional, iar avantajul este că prin 
formarea lor deţin o conştiinţă comunitară, o capacitate de întelegere şi o cultură ştiinţifică. Prezentăm două 
personalităţi istorice care şi-au legat numele de marea unire din 1918. Dr. Elena Alistar a fost femeia care a 
reuşit să se impună pe scena politică a Basarabiei în timpul când era dificil pentru o femeie să facă şcoală şi 
să devină om politic. A fondat Liga Culturală a femeilor din Basarabia, a fost deputat în Sfatul Ţării în primul 
parlament al Basarabiei, contribuind efectiv la Marea Unire. Elena Alistar a fost persoana care i-a aşezat 
eşarfa tricoloră pe piept lui Ion Inculeţ, cel ales ca preşedinte al Sfatului Ţării. Dr. Daniel Ciugureanu a fost 
personalitatea care a contribuit esenţial la Marea Unire, fiind primul ministru al Republicii Democrate Moldo-
veneşti, deputat al Sfatului Ţării, preşedinte al Consiliului de Miniştri. El a cerut oficial ajutorul armatei româ-
ne, a făcut parte din delegaţia care a dus la Iaşi actul Unirii Basarabiei cu România şi a fost ales vicepreşe-
dinte al Senatului României Mari. 
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ABSTRACT
The doctors enter in politics for the national interest, and the advantage is that by forming themself have the 
own consciousness community, one understanding science culture . Doctor Elena Alistar was the woman 
who managed to impose on the political scene of Bassarabia when it was difficult for a woman to do school 
and become a politician. She founded the Cultural League of women in Bassarabia, was deputy in the par-
liament St. Country of Bassarabia, contributing to the Great Union. Elena Alistar was the person who sat the 
tricolor scarf on the chest of Ion Inculet,the elected president of Saint Country. Doctor Daniel Ciugureanu was 
the personality that has contributed substantially to the Great Union, he was prime minister of Democratic 
Republic Moldova, deputy of Saint Country, president of Council of Ministers, he asked officially for help to 
the Romanian army and was part of the delegation that bring the unification paper of Bassarabia with Roma-
nia in Iaşi and he was also vice chairman of the Senate of Great Romania.
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Redăm scurte date biografice ale Elenei Alistar. 
Ea a urmat Facultatea de Medicină din Iaşi în peri-
oada 1909-1916. La 19 august 1914, este arestată 
de la Rezeşti pentru 45 de zile. A fost directoarea 
Şcolii Eparhiale de Fete din Chişinău în perioada 
1918-1938, iar această şcoală, sub conducerea ei, a 
devenit un adevărat focar de cultură şi educaţie ro-
mânească.

A fost medic militar în 1916 la Iaşi, iar între 
1916 şi 1918 a lucrat ca medic la spitalul Costiu-
jeni. La Iaşi, a fost medic din 28 iunie 1940, apoi 
medic în comuna Pucioasa, jud. Dâmboviţa, unde a 
murit în anul 1958. Lângă ea au fost sora ei, Elisa-
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beta Isanos, finul ei, preotul Dimitrie Balaur, şi so-
ţul Romanescu.  

Activitatea pe scurt a Elenei Alistar 
În satul Rezeni-Chişinău, în 1898, a deschis cur-

suri pentru adulţi în limba română. A organizat şe-
zători, a făcut lecturi cu sătenii, a susţinut acţiuni 
culturale. A fost arestată la 19 august 1914 pentru 
activitate naţionalistă împreună cu membrii grupă-
rii dr. Daniel Ciugureanu, care susţineau eliberarea 
prin forţă a Basarabiei de sub stăpânirea rusă (Ma-
riana Hauslenter). Elena Alistar a fost membră a 
Partidului Naţional Moldovenesc. A fost aleasă de-
putat din partea ţinutului Cetatea Albă în Sfatul Ţă-
rii şi a fondat Liga Culturală a Femeilor din Basara-
bia. A făcut parte din Partidul Poporului, înfiinţat 
de mareşalul Averescu, care era originar din Ismail. 
A fondat, a activat şi s-a evidenţiat în Gruparea Fe-
meilor Române din Basarabia.

Elena Alistar a înfiinţat în 1917 Societatea Cul-
turală „Făclia“ a studentelor la Medicină şi a fost o 
prezenţă permanentă în paginile ziarelor locale, 
unde a publicat numeroase articole care aveau drept 
scop trezirea conştiinţei naţionale.

A compus scrisoarea din 13 octombrie 1918 
adresată femeilor basarabene, prin care le îndemna 
la lupta pentru drepturile lor. 

Dintre articolele publicate, amintim: „Mişcarea 
naţională în Basarabia“, Chişinău, 1930, „Amintiri 
din anii 1917-1918“, „Fizionomia socială şi politi-
că a Sfatului Ţării“.

A primit numeroase distincţii: Ordinul „Regele 
Ferdinand“, „Meritul Sanitar“ ,clasa a doua, pentru 
combaterea holerei (1913), „Bărbăţie şi credinţă“ 
(1913), „Răsplata muncii“ clasa întâi (1922).

Ce a rămas după 100 de ani? Articolele publica-
te de domnia sa, descrierea amintirilor şi cărţile is-
toricilor.

Ion Nistor – bucovineanul refugiat in Basarabia, 
a scris prima Istorie a Basarabiei (1923), notând în 
prefaţă: „Închin această carte celor care s-au jertfit 
pentru dezrobirea Basarabiei şi celor care au contri-
buit la realipirea ei la Patria-Mamă“.

Iurie Colesnic – istoric contemporan care amin-
teşte activitatea personalităţilor Unirii, printre care 
şi pe Elena Alistar. 

FIGURA 3. I. Nistor (48)

Alte consemnări: 
–  o stradă din Chişinău poartă numele Elenei 

Alistar, 
–  a fost emis un timbru cu imaginea sa (emisi-

une filatelică a Poştei Moldovei 1996).

FIGURA 4. I. Colesnic (48)

FIGURA 1. Elena Alistar (47)

FIGURA 2. E. Alistar (47)
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O cercetătoare va scrie o carte despre „Mormin-
tele personalităţilor din Sfatul Ţării“.

Grupuri de studenţi şi elevi basarabeni au fost la 
mormântul Elenei Alistar pe 27 martie 2013 (Maria 
Vieru-Isaev). Gândim şi noi precum Carmen An-
ghel: Nu merita Elena Alistar o statuie? 

Incheiem amintind crezul Elenei Alistar:
„Trebuie ca orice fiinţă omenească să-şi aducă 

obolul ei de muncă, de suflet, de fiinţa lui şi chiar 
de viaţă pentru ca să contribuie cât de puţin la rea-
lizarea aspiraţiilor“. 

FIGURA 5. E. Alistar (48)

Daniel Ciugureanu
Medic si politician român basarabean, a fost: 

primul ministru al Republicii Democratice Moldo-
veneşti (24 ianuarie 1918), ministru fără portofoliu 
în patru guverne ale României, unul dintre cei mai 
de seamă oameni ai vieţii politice româneşti din 
prima jumătate a secolului trecut. A fost personali-
tatea care a contribuit esenţial la aducerea Basara-
biei înstrăinate la sânul Patriei-Mamă România. 

Daniel Ciugureanu s-a născut la 9 decembrie 
1885 în satul Sirăuţi, ţinutul Hotin, gubernia Basa-
rabia (azi raionul Briceni, Republica Moldova), 
având ca părinţi: tatăl, Alexandru Ciugureanu – 
preot, mama, Ecaterina Ciugureanu – profesoară.

Urmează: şcoala primară la Bălţi, Seminarul te-
ologic la Chişinău, Facultatea de Medicină la Kiev. 
A susţinut doctoratul în ştiinţele medicale la Kiev. 

Practică chirurgia la Spitalul Sf. Maria Chişinău 
şi la spitalele din Hănceşti, Vorniceni, Spitalul Can-
tacuzino – Bucureşti. A înfiinţat cercul „Deştepta-
rea“ împreună cu alţi tineri basarabeni.

Alexei Mateevici a făcut parte din acest cerc. A 
fost cel care a compus “Limba noastra” (azi imnul 
Republicii Moldova). 

Având în vedere lupta sa pentru unirea cu Ro-
mânia, a fost arestat în mai 1912 şi deportat în Si-
beria. După cateva luni, a fugit; s-a întors în Basa-
rabia.

A fondat revista „Cuvânt moldovenesc“ la Chi-
şinău, iar revista devine oficiosul Partidului Naţio-
nal Moldovenesc condus de Pan Halipa. Dintre re-
dactorii şi colaboratori ai revistei cităm: Alexei 
Mateevici, Onisifor Ghibu, Gheorghe Starcea, Si-
mion Murafa.

Dr. Daniel Ciugureanu a organizat la 16 mai 
1917 la Hânceşti – Lăpuşna o mare întrunire popu-
lară.

El a propus ca „pământul Basarabiei sa fie dat la 
ţărani fără plată, să se oprească popularea „pămân-
turilor Basarabiei cu colonişti străini, şcoala să fie 
adevăratul izvor de lumină şi ştiinţă; biserica din 
Basarabia trebuie să fie independentă, preoţii sa fie 
moldoveni, iar slujba să se facă în limba noastră 
părintească“.

Daniel Ciugureanu a facut parte din Biroul de 
organizare a Congresului Soldaţilor Moldoveni, 
care a avut loc la 20-27 octombrie 1917 şi unde au 
participat mai mult de 1.000 de delegaţi. 

Ca şef al guvernului, Daniel Ciugureanu a res-
pins pretenţiile teritoriale ale Ucrainei, care dorea 
nordul şi sudul Basarabiei şi apoi toată Basarabia, a 
oprit jafurile şi violurile ostaşilor ruşi care jefuiau 
basarabenii, a chemat oficial ajutorul Armatei Ro-
mâne.

Daniel Ciugureanu a fost de nenumărate ori la 
Iaşi pentru a discuta cu oficialii români despre uni-
re, dupa 24 ianuarie 1918, când s-a proclamat inde-
pendenţa Republicii Democrate Moldoveneşti. El a 
făcut parte din delegaţia care a dus la Iaşi, pe 28 
martie 1918, actul Unirii Basarabiei cu România, şi 
i-a fost înmânat solemn M.S. Ferdinand al Români-
ei.

FIGURA 6. D. Ciugureanu (48)
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Daniel Ciugureanu a fost ministru fără portofo-
liu pentru Basarabia în patru guverne: Alexandru 
Marghiloman, Constantin Coandă, Ion I.C. Brătia-
nu, Artur Vaitoianu.

Daniel Ciugureanu a participat împreună cu Ion 
Pelivan la Conferinţa de Pace de la Paris ca repre-
zentanţi ai Basarabiei, a participat la diferite Con-
grese Europene (Londra, Paris şi alte capitale) pen-
tru a explica unitatea naţională a românilor.

De remarcat că Daniel Ciugureanu a fost parla-
mentar în repetate rânduri: deputat de Chişinău 
(1919), deputat de Cetatea Albă (1922), vicepreşe-
dintele Camerei Deputaţilor (1922-1926), deputat 
de Lăpuşna (1926), deputat de Hotin (1933), sena-
tor de Tighina (1934-1935) şi vicepreşedintele şi 
preşedintele ad-interim al Senatului Regatului Ro-
mânia Mare (1936 -1937).

Din anul 1932, Daniel Ciugureanu a locuit la 
Bucureşti şi a participat activ la viaţa politică şi pu-

blică a României ca preşedinte executiv al Cercului 
Basarabean. În iunie 1940, când peste 120.000 de 
mii de basarabeni şi bucovineni se refugiază în Bu-
cureşti şi alte locuri din ţară, înfiinţează Cercul Ba-
sarabenilor (preşedinte de onoare Ion Inculeţ), vi-
cepreşedinţi: Pantelimon Halipa, Ion Pelivan, Petre 
Cazacu, Gherman Pintea. Scopul Cercului Basara-
bean: ajutor material pentru refugiaţii basarabeni, 
plasarea în câmpul muncii.

Daniel Ciugureanu a primit gradul de căpitan 
(1942) şi de colonel (1945) în Armata Română. A 
fost arestat pe 5 mai 1950 şi a murit pe 6 mai 1950 
la Turda în timpul transportării foştilor demnitari 
spre penitenciarul Sighet (accident vascular cere-
bral?!).

Puten spune că Daniel Ciugureanu, medic şi po-
litician de marcă, a fost un erou al luptei pentru în-
tregirea ţării. 
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