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Obiectivul general al proiectului: cercetarea evoluţiei Ţării Moldovei şi Basarabiei între Occident
şi Orient în epoca medievală şi modernă.
Cercetările au stabilit că în rândurile elitei politice polone era răspândit conceptul conform căruia
statutul suzeranităţii polone, ungare şi otomane n-a adus la pierderea neatârnării Ţării, ci a fost un fapt
“formal” un“drept de protecţie” a Coroanei Ungare şi Polone şi a Imperiului Otoman. A fost elucidată
evoluţia mentalităţii politice în Ţara Moldovei în secolele XV-XVI. Conform cercetărilor realizate,
Domnii moldoveni au fost nevoiţi, direct sau indirect, să se conformeze evoluţiei situaţiei politice din
această parte a Europei în vederea asigurării intereselor vitale ale ţării lor. S-a evidenţiat rolul noii
mentalităţi politice în dezvoltarea societăţii în Moldova. În cercetările şi publicaţiile dedicate evoluţiei
vieţii politice a Ţării Moldovei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, au fost analizate schimbările
profunde în statutul Domniei şi a Sfatului domnesc, locul şi rolul fiecărei instituţii şi realizarea intereselor
marilor puteri în regiune. Investigaţiile au fost completate prin prezentarea relaţiei dintre Domnie şi
Biserică, fiind analizate confruntările, dar şi perioadele de consens, în dependenţă de interesele şi
orientarea politică externă a domnului în exerciţiu. Demersurile ştiinţifice cuprind un aspect mai puţin
tradiţional, cel al rolului femeilor – doamne sau amante, în realizarea aspiraţiilor politice ale bărbaţilor domni sau pretendenţi. Cercetări noi au fost realizate la tema referitoare la legăturile Ţării Moldovei cu
Patriarhia Ecumenică (sec. XV-XVIII). A fost evidenţiat aportul domnilor în sprijinul Patriarhiei
Ecumenice care suferea în urma presiunii financiare din partea Porţii Otomane. A fost identificată
influenţa raporturilor cu Patriarhia Ecumenică asupra vieţii bisericeşti din Ţara Moldovei.
Cercetările noilor documente şi a literaturii de specialitate au subliniat o influenţă vădită a grecilor
în viaţa politică a Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea, ce erau înaintaţi în funcţii
înalte în sfatul domnesc. A fost identificat faptul că grecii, pătrunşi în Ţara Moldovei, ajung la o anumită
prosperitate economică, îndeosebi prin negoţ şi cămătărie, obţinând funcţii administrative importante.
Studiile asupra migrării ţăranilor basarabeni în regiunile îndepărtate ale Rusiei în secolul al XIXlea - înc. sec. al XX-lea elucidează condiţiile de aplicare a reformelor agrare în Basarabia şi consecinţele
ei. Reforma agrară a evidenţiat fenomenul migrării ţăranilor în Caucaz, Kazahstan, Regiunea Amur etc.
În baza documentelor inedite a fost cercetată dinamica mortalităţii sezoniere în Basarabia în
perioada ocupaţiei ţariste. A fost evidenţiat specificul dinamicii acestui proces în comparaţie cu alte
regiuni. În rezultatul investigaţiei şi analizei informaţiei istorice acumulate în baza surselor inedite s-a
stabilit evoluţia proceselor identitare, etnice şi sociale din mediul intelectualităţii basarabene de la
sfârşitul secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea,.
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