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DESCENDENŢĂ A murit principele Mihai Dimitrie Sturdza

PRINŢUL ROMÂN A LUCRAT
CU PREȘEDINTELE FRANŢEI
Prinţul Mihai Dimitrie Sturdza, moștenitorul domnului
Moldovei, a murit la Paris la vârsta de 86 de ani.
mihai.diac
@romanialibera.ro

U

nul dintre ultimii aristo-crați
români, prințul Mihai Dimitrie Sturdza, a murit la Paris,
la vârsta de 86 de ani.
În România, decesul principelui a fost anunțat de către directorul
general al Institutului Cultural Român (ICR),
Filip Lucian Iorga-Bărbulescu. ICR are în
subordine activitatea reprezentanțelor culturale ale României în străinătate, una dintre acestea fiind la Paris. Principele Mihai
Dimitrie Sturdza, născut în 1934, la Bucureşti,
era descendentul uneia dintre cele mai vechi
familii boiereşti din Moldova, care a dat doi
domnitori în Moldova. Aceștia au fost Ioniţă

Sandu Sturdza (domn între 1822 şi 1828) şi
Mihail Sturdza (domn între 1834 şi 1849).
Prințul Mihai Dimitrie Sturdza era strănepot,
în linie dreaptă bărbătească, al domnitorului
Mihail Sturdza, precizează directorul general
al ICR. Cu alte cuvinte, dacă istoria nu ar fi
ales o altă cale, Mihai Dimitrie Sturdza ar fi
devenit voievod al Moldovei. Aceeași familie
boierească, Sturdza, a mai mai dat României
un prim-ministru, care a fost şi preşedinte al
Academiei Române, precum şi preşedinte al
Partidului Naţional Liberal. Din aceeași familie au provenit mai mulți dregători, cărturari,
miniştri, ofițeri și artişti români.
Mihai Dimitrie Sturdza a copilărit în
România și a terminat Liceul „Dimitrie
Cantemir”. În anul 1952, în cei mai negri
ani ai comunismului, prințul a fost arestat,

a primit o condamnare administrativă de
trei ani, fără judecată, şi a fost închis, alături
de alţi tineri din familii istorice româneşti,
pentru „omisiune de denunţ şi atitudine
duşmănoasă faţă de regimul de democraţie
populară”. Ca deținut, el a fost trimis la Jilava,
în lagărul de triere Ghencea şi în lagărele de
muncă forţată de la Bicaz şi de la Oneşti. A
fost eliberat în 1954.
Pasionat de genealogie, prințul a dorit să
urmeze Facultatea de Istorie, dar i s-a refuzat
înscrierea întrucât în acea perioadă acolo
se făcea învățământ ideologic. Drept urmare, prințul Sturdza a absolvit Facultatea de

Filologie din Bucureşti, la secția de Limba
Italiană.
În anul 1964, Mihai Dimitrie Sturdza a reușit
să plece din România și s-a stabilit la Paris. Ca
membru al exilului românesc, între anii 1968
şi 1985, prințul a lucrat la Departamentul
de schimburi culturale cu străinătatea al
Ministerului francez de Externe, devenind
chiar interpret oficial pentru doi dintre
preşedinţii Franţei - Charles de Gaulle şi
Valéry Giscard d’Estaing. Între anii 1986-1995,
prințul a lucrat în Germania, ca redactor
politic la Secția Română a postului de radio
“Europa liberă”. ■
PUBLICITATE

ANUNŢ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea
următoarelor posturi de cercetare vacante, perioadă nedeterminată, și perioadă determinată, în
conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare a
prevederilor HOTĂRÂRII nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior și a „METODOLOGIILOR
DE CONCURS, pentru ocuparea posturilor de cercetare în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după
cum urmează:
Posturi de cercetare-perioadă nedeterminată:
Nr.
Facultate
crt.
1 Biologie
Institutul de Cercetări
2
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
3
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
4
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
5
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
6
Interdisciplinare

Departament
Cercetare
Departamentul Științe
Socio-Umane
Departamentul Științe
Socio-Umane
Departamentul Științe
Socio-Umane
Departamentul Științe
Socio-Umane
Departamentul ȘtiințeCentrul ARHEOINVEST

Poziţie în Statul
de funcții
1

Cercetător științific I

2

Cercetător științific I

11

Cercetător științific II

25

Cercetător științific III

26

Cercetător științific III

2

Cercetător științific II

Funcția de Cercetare

Posturi de cercetare-perioadă determinată:
Nr.
crt.
1
2

Facultate
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare

Departament
Departamentul ȘtiințeCentrul ARHEOINVEST
Departamentul ȘtiințeCentrul CERNESIM

Poziţie în Statul
de funcții

Funcția de cercetare

14

Asistent cercetare

16

Cercetător științific

Tematica probelor de concurs, calendarul desfășurării concursului, conținutul dosarului de candidatură,
descrierea posturilor de cercetare, activităţile aferente postului, salariul minim de încadrare a postului,
comisiile de concurs sunt afișate pe: http://www.uaic.ro/angajariuaic/ și pe http://jobs.edu.ro/admin/
posturi.php.
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar.
Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională, șef serviciu, ing. Larie Tiţa,
personal de către candidat sau prin postă la adresa Iași, B-dul Carol I, nr. 11, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, Corp „J”, etaj 1, Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională.
Rector,
Profesor univ. dr. Tudorel TOADER

