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     „ Oricare dintre noi, măcinat de  
pietrele vieţii, coboară dintr-o  
neuitată copilărie, de pe un munte al 
poeziei, dintr-un cer al credinţei, de  
pe un olimp al filozofiei. Pentru mine  
şi copilăria, şi poezia, credinţa, 
întreaga mea filozofie, chiar şi 
prematura dragoste, ţin de Babilonul  
Matematicilor. De acolo cobor, de 
unde m-a rătăcit neascultătorul meu  
subconştient, acel Ego ascuns şi 
nesupus, acea proprie umbră de 
fiinţă, întinsă şi aşternută-n zare ca 
de la un soare de dimineaţă, tangent 
pe linie de deal. Cine a simţit-o n-o 
uită”...                                                                                         
  

                                                                               
 „Lumea şi eul descoperit cu 
precădere prin realizare de carte. 
Fericirea o concep deoarece am 
prieteni. Mă simt acasă prin verbul pe 
care l-am ajutat să redevină limba 
noastră, pe care o vorbim, o scriem. 
Sunt şi eu susţinut şi ajutat de poezie, 
la rândul ei. Deşi avem parte numai 
de gloanţe, obstacole, zid, fereastră, 
zidul şi cu fereastra creează câmpul 
de atracţie diferit cu cutele obişnuite 
ale dorului în stereotipie. Ceva pare 
mai departe decât realitatea inversă, 
în distihul 
Doru-mi-i de dumneavoastră 
Ca unui zid de o fereastră...”                                                 

                                                                                                                                 
                                   

                                            Acad.  Petru Soltan       Acad.  Petru Soltan       Acad.  Petru Soltan       Acad.  Petru Soltan       
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                                     NOTA ALCĂTUITORULUI 
 
           Prezentul  volum  vine în completarea unei serii de publicaţii apărute  în 
colecţia „Clio şi Biblon”, iniţiată  şi editată de Biblioteca Naţională şi constituie 
valorificarea activităţii unei personalităţi de prim rang a timpului nostru – Petru 
Soltan, savant cu renume mondial, specialist în domeniul geometriei, topologiei  
şi matematicii aplicate,  fondator de şcoală ştiinţifică, Doctor Honoris Causa al  
mai multor universităţi, Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru 
de onoare al Academiei Române, deţinător al Ordinului Republicii, fruntaş al vieţii 
publice, scriitor, publicist.   
          Este o primă încercare bibliografică cu tendinţă exhaustivă şi universală de 
cuprindere a operei sale, fiind realizată prin valorificarea potenţialului informativ  
de care dispune Biblioteca Naţională (inclusiv resursele Internet), precum şi al 
bogatului fond documentar aflat în arhiva personală a savantului, cuprinzând 
perioada anilor 1954 - 2011.  
          Demersul nostru nu e diferit de cel practicat pentru astfel de ediţii.  
Oferind o adresabilitate nelimitată, lucrarea îşi doreşte  să fie un ghid cât mai 
complet în numeroasele publicaţii semnate de/sau despre Academicianul  Petru 
Soltan, şi  are drept scop de a propune, din punctul de vedere al informaţiilor 
bibliografice existente, o imagine a contribuţiilor aduse ştiinţei, culturii sau vieţii 
publice.           
          Materialul informativ selectat a fost grupat în capitole distincte,  ce  îmbină  
criteriul cronologic, cu ordinea strict alfabetică a numelui autorului sau a titlului.  
          Descrierea documentelor a fost efectuată conform normelor bibliografice 
unanim respectate, păstrându-se  limba originalului (cu excepţia capitolului 11).  
De asemenea,  lucrarea include texte evocatoare ale unor personalităţi de notorietate  
din domeniul culturii şi ştiinţei de la noi şi din străinătate. 
 
                                                                                                Valeria Matvei 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
                                                              
                         

   Personalităţi româneşti de prim rang: 
 

                          Academician Petru Soltan - viaţa, opera şi activitatea ştiinţică 
  

Primul dintre cei  10 copii ai unei familii de la ţară, acad. Petru Soltan s-a născut în 
localitatea Coşniţa (Transnistria), Republica Moldova, la 29 iunie 1931 (oficial în 
buletin 1930), de naţionalitate român. Mama decedează la 31 ani, având 7 copii. Tatăl 
se căsătoreşte a doua oară, crescând familia cu încă trei copii. E admis în clasa întâi a 
şcolii medii din sat, la 11.02.1939, în anul când de-acum putea fi considerat că are 8 
ani. Pe data de 20.05.1944, satul e evacuat de nemţi şi trimis la coloniile nemţeşti din 
Sudul Basarabiei. Reîntors, nu în întregime, la baştina lăsată în paragină de la 
momentul evacuării. Căsătorit cu Liuba Mangul, are un copil Valeriu Soltan, 
actualmente profesor plin la o universitate din Washington.  
Angajat în serv.: Şef de laborator Universitatea de Stat din R. Moldova, str. A. 
Mateevici 60, Chişinău, MD-2009, R. Moldova .  
Termină Şcoala secundară din satul natal, între 1939-1946, apoi clasa a 8 la şcoala nr. 
4 de băieţi din Chişinău, între 1946-1947. Urmează Şcoala medie rusă nr.2 din oraşul 
Tiraspol (1947-1948, conform atestatului), apoi Institutul Învăţătoresc din Tiraspol 
(1948-1950) şi Institutul Pedagogic din Chişinău (1950-1952). În cadrul acestuia se 
manifestă cu lucrarea originală Generalizarea teoremei lui Pitagora pentru figuri 
multidimensionale, obţinând primul loc la concursul republican al lucrărilor 
studenţeşti, iar la cel unional - o menţiune şi un premiu în bani. Conform acestora, este 
practic impus să devină Doctorand la Universitatea M.V. Lomonosov din Moscova 
(1954-1958). În acest răstimp la Biblioteca Centrală din URSS studiază cărţile scoase 
de la index cu privire la istoria românilor, în special şi a primei Enciclopedii Sovietice 
în care noţiunea de moldovean este identică cu cea de român, lăsând în mod obligatoriu 
urme - numele celui care a utilizat cărţile respective. La aceeaşi Universitate - lider în 
promovarea românismului printre moldovenii de la Moscova, organizează întâlniri 
într-un enorm hol al Universităţii.  În 1956 este propus în comitetul organizatoric în 
scopul organizării protestelor ale Facultăţii mecanico-matematice contra invaziei   a 
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armatei sovietice pentru înăbuşirea răscoalei din Budapesta. Protestele au ţinut o 
săptămână (asupra consecinţelor nefaste a celor menţionate pentru persoana în cauza - 
a se vedea mai jos).  
GRADE ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICO-UNIVERSITARE 
- Doctor în ştiinţe fizico-matematice (Institutul de Matematică "V.A. Steklov" al AŞ 
din URSS, 1961). 
- Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (Centrul de Calcul al Academiei de 
Ştiinţe din URSS, 1971). În acest doctorat este fondată de autor originala teorie a d-
convexităţii apreciată în lumea matematicienilor de pe mapamond (a se vedea 
compartimentul PUBLICAŢII). În 1972 realizează deschiderea Facultăţii de 
Matematică şi Cibernetică şi Centrului de Calcul ale Universităţii de Stat din Chişinău. 
 - Profesor universitar (Moscova, aprobat de Comisia Superioară de Atestare din 
URSS, ianuarie, 1973). 
- Ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe (AŞ) din R. Moldova (decembrie, 
1972), chiar dacă Biroul de Matematică al AŞ din URSS, în şedinţa de la Chişinău, în 
frunte cu regretatul academician N.N. Bogoliubov-tată, recomandă primului secretar 
Ivan Bodiul al c.c. din RSSM, în octombrie 1972 ca PC să fie ales direct academician. 
Ba mai mult, N. N. Bogoliubov, la sesizarea acestui din urmă, confirmă că ar fi bine ca 
PC să fie inclus în rezerva c.c. pentru conducerea AŞ din republică (Arhiva păstrează 
demersul respectiv al AŞ din Chişinău), chestiune cu mult ghinion (a se vedea mai jos). 
DECORAŢII 
- Medalia S.A. Vavilov (Moscova, 1991). 
- Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România (mai, 
1992). 
- Ales membru titular al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova (1992). 
- Doctor Magna cum Lauda al Universităţii Libere Internaţionale din Republica 
Moldova, Chişinău (1993). 
- Om emerit al Republicii Moldova (1994). 
- Medalia Meritul Civic (1996). 
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova 
(1998), formată la iniţiativa PC, conform propriului concept. 
- Medalia Mihai Eminescu (2000). 
- Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol retrasă la Chişinău (2000) 
prin Hotărârea semnată de PC, fără a pune la curent Preşedintele Republicii. 
- Medalia Dimitrie Cantemir a Academiei de Ştiinţe din R. Moldova (2001). 
- Ordinul Republicii (2010), decoraţie supremă.  
POSTURI 
 - Profesor şi director la şcoala medie nr. 1 din Hânceşti (1952-1953). 
- Asistent la Institutul pedagogic din Chişinău (1953-1954, 1955-1958 – prin cumul, 
1958 – 1960). Din 1960 asistent la Universitatea de Stat din Chişinău. În septembrie 
1960 protestează oficial contra refuzul rectorului de a deschide grupuri cu predarea în 
limba română la facultatea fizico - matematică, personal informând Ministerul 
Educaţiei. Problema se rezolvă în 1961. 
- Profesor asociat la Universitatea de Stat din Chişinău (1963-1970). 
- Şef de catedră Matematică Aplicată (1966-1973). 
În această postură, PS îl întâlneşte pe regretatul Nicolae Testemiţeanu pe culoarul 
Institutului de Matematică (vezi alineatul ce urmează imediat), zicându-i:  
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“Vă cunosc din spusele lui Ion Druţă. Mie-mi spune Petru Soltan. Ce căutaţi pe 
aici?”.  
“Pe când eram ministru (sănătăţii), vicepreşedintele AŞ îmi deschidea uşa cu piciorul, 
iar acum de câteva zile nu-mi acordă cel puţin o mică audienţă” (menţionatul vice 
ţinea şi funcţia de director al institutului indicat).  
“Da care-i problema?” întrebă PS.  
“Fiind destituit din postul de ministru, sunt un simplu medic la Traumatologie, însă eu 
aveam un plan mare de amplasare şi construcţie a tuturor edificiilor medicale şi 
curative necesare pentru populaţie, însă asta fără calcule matematice e imposibil a le 
face”.  
”Sunteţi de acord să mergem la catedra mea şi să discutăm?” întreabă PS.  
“Vă previn: mi s-au promis doar cinci mii de ruble pentru un an”.  
“N-are importanţă”, remarcă PS.  
Ideea exministrului prezenta cea mai importantă prioritate pentru bieţii noştri oameni, 
mai ales, pentru cei de la ţară, în majoritate români. Catedra în cauză dispunând de 
finanţe, obţine acordul rectorului Universităţii pentru a selecta pe cei mai rafinaţi 
matematicieni, programişti cu experienţă aplicativă. S-a lucrat săptămânal în cadrul 
unui seminar special doi ani de studii succesiv. PS n-avea drept să ridice un ban pentru 
coordonare şi consultaţii. Dl Nicolae Testemiţeanu explica la tablă situaţia localităţilor 
din raioane. Era necesar a găsi un echilibru, în care pe de o parte, orice pacient se cerea 
să nu întreacă o distanţă anumită în caz de nevoie, pe de altă parte, să nu depăşească 
investiţiile care ar putea fi turnate din buget. Schema amplasării a fost gata în timpul 
celor doi ani şi realizată în decurs a circa 15 ani. Această operă grandioasă a obţinut 
Premiul de Stat al republicii. PS a refuzat să între în echipa celor 5 persoane pentru 
premiu - din considerente pentru ca nu cumva să piardă Testemiţeanu, însă la Comisia 
de obiect cuvântul lui PS a fost decisiv. 
- Colaborator ştiinţific superior (0,5 normă) al Institutului de Matematică al Academiei 
de Ştiinţe din R. Moldova (1965-1970). 
- Profesor la Universitatea de Stat din Chişinău (1972-1973, în perioada 1973, iunie 
1986 - prin cumul).  
- În anul de studii 1970-1971, colaborator ştiinţific. An în care PS, în cadrul aceleaşi 
Catedre de Geometrie şi Topologie a Universităţii menţionate din Moscova, prezintă al 
doilea doctorat, aprobat pentru susţinere. Ultima procedură se realizează în decembrie 
1971. 
- La finele anului 1972 primul secretar al c.c. al PCM Ivan Bodiul propune cu 
insistenţă dură ca PS să preia funcţia de director al noului Institut pentru Cercetări în 
Domeniul Planificări din R. Moldova (practic al Guvernului). O propunere diabolică. 
După 45 zile PS decide sa refuze. PS este chemat de Artiom Lazarev, rectorul 
Universităţii, care spune: “Ne droji. Bolşe bedî ot otkaza nejeli ot prineatia 
predlojenia”. (Bodiul pozvonil Iachimu Sergheeviciu (Preşedinte al AŞ) i skazal, cito 
Soltana nado provesti cerez jernova jizni) (Nu tremura. E mai mare nenorocirea în caz 
de refuz, decât de acceptare a solicitării (Bodiul l-a sunat pe Iachim Sergheevici şi a 
spus, că pe Soltan e necesar a-l trece prin râşniţa vieţii).  
Când vine cineva să-l fotografieze pentru întreaga prima pagină a revistei Cultura, PS 
îl contactează pe redactorul şef, spunându-i că asta îi face rău, acela-i răspunde: “Nu 
pot să fac nimic: asta e decizia Colegiului de redacţie. Desigur, adevărul era altul, ce se 
explică prin următorul. PS este invitat la ziarul Sovetskaia Moldavia să semneze 
şpalturile articolului “Net menia bez russkogo brata”. PS n-a ştiut nimic asupra 
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pregătirii al acestuia cu o fotografie destul de mare şi a roşit. Doamna care l-a a scris îl 
întrebă: “De ce V-aţi îmbujorat? Doar nu l-am scris eu?”. Dânsa, pare, cu numele 
Grecul, zice: “Prikaz s verhu. Otkaz ot podpisi - vam hana” (Ordin de sus. Refuz de a 
semna - echivalent cu moartea). Toate acestea pentru a mă face mai cu rating decât 
sunt. Astfel în 1973 este forţat de primul secretar să părăsească piramida sa construită 
la Universitate şi să fie numit director la instituţia menţionată ce figura doar pe hârtie 
(chestiune alogică: PC e matematician teoretic). Protocolul cerea: PS era necesar să se 
prezinte mai întâi la Preşedintele Gosplanului, apoi acesta îl trimite la un şef de secţie 
al c.. Acest din urmă previne PS că în ajunul şedinţei Biroului c.c., la ora 10 să între la 
un secretar al c.c. Acest secretar analizează exteriorul PS, apoi îl interoghează cu nişte 
chestiuni standarde, manefestând o bunăvoinţă artificială. Când se termină interogarea 
PS e prevenit: “Pri vhode na zasedanie derjati partiinîi bilet raskrîtîm. Nado pokazati 
cito Vî plotite clenskie vznosî vovremea” (Intrând la şedinţă, să ţineţi carnetul de partid 
desfăcut. E necesar a demonstra că la timp plătiţi cotizaţia). PS replică: “No ia ne chlen 
partii” (Însă eu nu sunt membru de partid). Secretarul se uită nedumerit şi imediat ia 
decizia: “Nacialo zasedania v 10.00. Vî priidete ko mne v 9.30. Vî svobodnî” (Şedinţa 
începe la 10.00. O să veniţi la mine la 9.30. Sunteţi liber.). PS la ora fixată obţine 
carnetul de partid, acel secretar cu o nemulţumire pe faţă îl felicită. PS i se săgetează 
memoria cu prorocirea prietenului de pe atunci, Ion Druţă: “Mie nu-mi place situaţia 
ta de membru al Academiei: ai să ajungi un cal legat cu o frânghie lungă de un par şi 
au să te mâne cu un bici până ai să cazi la rădăcină”. În cele ce au urmat această 
previziune o să-şi demonstreze veridicitatea totalmente. Că a fost făcut membru de 
partid peste noapte fără cererea şi prezenţa PS o mărturiseşte academicianul Gheorghe 
Rusnac, fost secretar de partid şi rector al universităţii, în prezenţa lui Ion Druţă şi 
Grigore Vieru). 
- Ales Membru al Prezidiului al AŞ din Republica Moldova (1974 - 1978). La 
insistenţa regretatului M. Keldîş, Preşedinte al AŞ din URSS, Prezidiul AŞ din 
republică anunţă un loc vacant de membru titular pentru PS. Primul secretar al c.c. Ivan 
Bodiul îl scoate de pe liste: acest din urmă pretindea, la momentul potrivit, să ajungă în 
fruntea AŞ, chestiune cunoscută: sunt martori care au auzit din spusele acestuia. 
- În timp de 13 ani P. Soltan a format o instituţie prestigioasă în URSS, directorul 
căreia este numit membru al Gosplan-ului din URSS. Doar la Institutul lui Soltan (aşa i 
se spuneau în URSS, mărturisire a fostului prim-ministru Ion Ustian) funcţiona în mod 
automatizat modelul renumitului economist din SUA, Leontief. Directorul respectiv 
dispune de autoritate şi influenţă. Noul preşedinte al AŞ din URSS Anatoli 
Aleksandrov, în 1983, propune guvernului de la Chişinău a fi ridicat acest director la 
cel mai înalt post în cadrul AŞ din republică. Ghinionul i-a amploare: precum s-a mai 
menţionat, Bodiul ţinea PS permanent în vizor. Cu atât mai mult că din cei 600 
salarizaţi ai institutului indicat majoritatea erau români-moldoveni. Un an şi jumătate 
ţin controalele din partea c.c., K.G.B.-ului, ministerului de finanţe, departamentului de 
crime economice (OBHS), Gosplanu-lui, AŞ. Însă nu se depistează încălcări care ar fi 
suficiente pentru scoaterea din funcţie a directorului.  Încep mistificările, difuzate cu 
răsunet în masmedie. Şi doar informaţia adusă de la K.G.B. din Moscova asupra 
activităţii publice a PS de pe timpul doctoranturii rezolvă problema: a) directorul este 
eliberat din post cu inscripţia în cartea de muncă: “Se eliberează din funcţie, 13 martie 
1986”; b) PS e dată în judecată sub pretextul: “Osobo opasnîi prestupnik. Nedostacea 
49 tîseaci rublei” (Un criminal extrem de periculos. Prejudiciu (Manco) - 49 mii 
ruble). Academicianul D. Gherman, contactându-l pe Ministrul securităţii din RSSM, 
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Lavranciuc, la chestiunea primului: "Ce vă bateţi joc de prietenul meu. Eu îl ştiu bine: 
el nu poate să fure". Al doilea răspunde: "Emu hoteat spustiti krovi". Se cunoaşte (sunt 
martori) că persoana în cauză, figura într-o listă de pe masa lui Ligaciov, secretarul doi 
al c.c. al P.C. din URSS. PS e salvat de Europa Liberă, Vocea Americii şi marii 
matematicieni din Moscova (inclusiv şi de menţionatul Anatol Aleksandrov). 
- Şomer, fără drept de a activa conform specialităţii (martie 1986 - februarie 1987). PS 
i s-a spus că are drept să ocupe doar un post de paznic, sau alt serviciu echivalent cu 
acesta, unde nu e în stare a influenţa lucrătorii din jur. 
- Membru al comitetelor de iniţiativă pentru formarea, mai întâi, a Mişcării 
Democratice, apoi a Frontului Popular din republică (1987-1988), propuneri ale 
Uniunii Scriitorilor din RSS Moldovenească. Conducerea Frontului Popular, precum şi 
Comitetul Republican de Opinii Publice, propun în 1989 în mod oficial ca PS să fie 
aleasă Preşedinte al AŞ din republică (regretatul martir al neamului românesc 
Gheorghe Ghimpu duce personal Decizia conducerii Frontului Popular la Prezidiul 
AŞ). Însă prin inerţie, astfel de probleme se rezolvau încă de c.c. al PCM. Alte 
încercări în acest sens au fost sugerate în Parlament, pe la sfârşitul anilor ‘90, de către 
acad. Mihai Cimpoi. Însă Blocul Democratic din Legislativ de acum era în destrămare. 
- Prim vicepreşedinte al Frontului Popular (1989-1990). La iniţiativa lui Gheorghe 
Ghimpu, susţinută de Petru Soltan, în Grădina Catedralei devastate  se convoacă un 
mare miting cu ocazia Revoluţiei din România. Era lume peste lume. Prin cuvântul 
său, PS culege mai întâi strigăte, apoi ovaţii furtunoase. Elaborează Programul 
Electoral al Frontului Popular pentru alegerile parlamentare din 1990, în care se cerea 
şi autocefalia Bisericii, însă asta a fost nonconsiderată. 
- Ales Membru al Prezidiului, Preşedinte al Comisiei pentru Ştiinţă şi Învăţământ ale 
Parlamentului R. Moldova (1990 - 1994). Primul act normativ al Comisiei respective 
în ceea ce priveşte utilizarea în R. Moldova a glotonimului Limba Română a fost 
elaborat şi semnat de PS. Act care n-a fost abrogat până în prezent. În acest răstimp, P. 
Soltan, având oferte de la Universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi de a accepta 
bursieri din Republica Moldova, trimite la Universităţile respective telegrame pentru a 
confirma prin semnătura rectorului şi a contabilului-şef numărul de burse disponibile. 
Reacţiile au fost unanime: bursele aparţin Ministerului Educaţiei al României, iar 
instituţiile respective dispun doar de locuri pentru bursieri. O sugestie extrem de 
importantă a venit din partea reputatului profesor de estetică de la Universitatea Al. 
Ioan Cuza, prietenul lui PS de pe timpul doctoranturii de la Universitatea M.V. 
Lomonosov, anii 1955-1958, Radu Negru (regretatul), vine cu o sugestie spontană să 
fie dus imediat la Bucureşti PS cu autovehicolul său la Adunarea Deputaţilor. A fost 
informat cu ofertele de locuri şi conţinutul telegramelor pe vicepreşedintele acestei 
Adunări, domnul Ionel Roman. Agitat şi Domnia sa, spune că a doua zi, la ora 10 va 
convoca o şedinţă a tuturor miniştrilor din România şi a reprezentantului Patriarhiei. 
Aşa şi a fost. Dl Ionel Roman, deschide şedinţa şi zice: “Mai departe va conduce 
adunarea Dl ministru Soltan din Republica Moldova (RM)”. “Ministrul” punând la 
curent onoratul auditoriu cu ofertele şi telegramele respecte, cei din sală strigă unanim: 
“Domnule Ministru, o întrerupere de jumătate de oră!”. După acest repaus s-a 
constituit un proiect de Memoriu pentru Guvern, în care Adunarea Deputaţilor propune 
Guvernului României să se acorde 1000 burse preuniversitare, 1000 - universitare, 
inclusiv la ministerele de forţă. Erau necesare şi burse pentru Diplomaţie (25 burse PS 
le-a obţinut de la directorul respectiv, care îi propune acad. Petru Soltan să fie 
responsabil de selectare a 25 de persoane cu studii în jurisprudenţă). În plus s-au mai 
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propus 600 burse lunare pentru doctorantură, perfecţionarea profesorilor şi a primarilor 
din RM, 15 burse pentru teologie. 
- La Congresul II al Frontului Popular, PS fiind în prezidium cu o declaraţie 
argumentată părăseşte p.c. Peste 300 dintre delegaţi (Palatul Naţional) i-au urmat 
exemplul PC. Mai târziu P. Soltan era acuzat că nu a depus în mod oficial carnetul de 
membru de partid, chipurile, dânsul e prudent. De fapt, PS l-a aruncat în arhiva 
personală în care se află toate actele de pedeapsă ale acesteia. 
- Pentru 6 august, 1990, Domnul Nicolae Matcaş şi PS sunt invitaţi la Ministerul 
Educaţiei în scopul semnării "Inţelegerii..." de acordare RM ale burselor indicate, cu 
excepţia celor de la teologie. P. Soltan încă n-avea vehicol ca Preşedinte de Comisie şi 
s-a folosit de cel al Dlui Nicolae Mătcaş. Intervenţia PC pentru bursele respective a 
ţinut până în 1995, după care s-a ocupat de bursele acordate doar pentru absolvenţii din 
Transnistria, inclusiv până în 2010. Motivele pot fi bănuite: Puterea s-a strecurat în alte 
mâini. 
- La iniţiativa PC, Domnul Mătcaş, invită un grup de experţi în frunte cu Ministrul 
Cercetării dl Palade, pentru a găsi o formă onorabilă de susţinere a ştiinţei în RM. S-a 
rezolvat în formă de contracte. Au fost turnate miliarde şi miliarde de lei româneşti. 
Responsabil pentru coordonare în RM a fost propus regretatul academician Sergiu 
Rădăuţanu. Aceste investiţii au ţinut până la decesul acestui nobil academician, 
membru de onoare al Academiei Române. Cu ajutorul Conducerii României PC 
constituie Comisia Naţională UNESCO în RM. Apoi PC se implică în legitimarea 
multor alte Instituţii, precum ar fi Fundaţia SOROS, ASEM, ULIM, Prometeu, 
Asociaţiei Transnistria, etc. PC a sesizat posibilitatea retranslării canalului TVR1 pe 
teritoriul R. Moldova, personal discutând problema cu prim-ministru României. Apoi 
iniţiativa de rezolvare revine dlui Valeriu Matei. 
- Profesor la Universitatea de Stat din Chişinău (1987 - februarie, din 1990 - prin 
cumul până în 1994). 
- Colaborator şi conducător ştiinţific al laboratorului Optimizare discretă, USM (1994 - 
2010). 
- Şef de laborator Modelarea matematică şi optimizare (din 01.02.10 - prezent). 
Membru al Comitetului Naţional pentru Premii în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1974- 
1998). 
- Preşedinte al Asociaţiei de Cultură şi Drept Transnistria (1992 - prezent). 
- Preşedinte de Consiliu pentru susţinerea tezelor de doctor, USM (1998 - prezent). 
- Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Naţionale (2000 - prezent). 
- Preşedinte al Colegiului de redacţie Calendarul Naţional din Republica Moldova 
(2001 - prezent). Ediţie trimisă la marile biblioteci ale Lumii. 
- Membru al Consiliului Ştiinţific Fundaţia Universitară Marea Neagră (1992 - 2000). 
- Profesor onorific al Universităţii Economice Petre Andrei (Iaşi, 2001). 
- Membru al Fundaţiei Petre Andrei (Iaşi, 2001) etc. 
- Ales membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2003), fără a depune 
cerere şi în lipsa PS. 
- Ales membru de onoare al Academiei Române (2003), fără a-şi da acordul, la 
propunerea Filialei Iaşi. 
Laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004), diploma nr.1 - în 
urma numărului maximal de voturi (în secret). 
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INVITAŢII 
Participant cu discursuri la diferite congrese, simpozioane, seminare, inclusiv la 
Moscova, Petersburg, Kiev, Mensc, Taşchent, Novosibirsc, Tbilisi, Erevan, Tallin, 
Vilnus, Ialta, Batumi, Varşovia, Bratislava, Budapesta, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, 
Varna, Berlin, Drezda, Chementz, Jllmenau, Iena. Invitat pentru a ţine prelegeri la 
Moscova, Tbilisi, Erevan, Minsc, Berlin, Drezda, Chementz, Jllmenau, Halle, 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi. O invitaţie prestigioasă a avut din partea Universităţii din 
Marsilia (septembrie, 1998) - cu o asigurare substanţială financiară. 
În februarie 1992 - membru delegaţiei oficiale în Franţa în frunte cu Preşedintele 
republicii Mircea Snegur - la invitaţia preşedintelui François Mitterrand. La întrunirea 
cu Preşedintele Parlamentului Francez, PS. formulează problema lipsei de manuale 
şcolare în R. Moldova pentru limba franceză. Reacţia a fost pozitivă şi rapidă în ceea 
ce priveşte expedierea manualelor. Ulterior Prim Ministru Franţei trimite la Chişinău 
un consilier de al său pentru a afla necesitatea altor materiale didactice în problema 
educaţiei, ce ţin de limba respectivă. 
REZULTATE  ŞTIINŢIFICE  MAI  IMPORTANTE 
1)    Defectul aplicaţiei unui compact în poliedrul topologic. Problemă rezolvată 
integral cu indicarea formulei defectului. 
2)    Fondatorul teoriei d-convexităţii, care acoperă teoria clasică a convexităţii. 
3)    Fondatorul bazelor Topologiei algebrice a relaţiilor multi-are, indicând aplicaţii 
practice nontriviale. 
PUBLICAŢII 
Circa o sută cincizeci - în domeniul matematicilor pure şi celor aplicate, inclusiv 
monografia (în cooperare) Exursion into Geometry Combinatorial, Editura 
transnaţională Springer, 1997, 420 p.  
Peste treizeci de lucrări publicate şi reproduse în străinătate, circa 20 - în SUA. 
Peste o sută - în domeniul publicisticii, inclusiv cărţile La porţile Babilonului, ARC, 
2001, 380 p.; Ieterele, Ed. Paul Mihail, 2006, 70 p.; Transnistria, lacrima mea, ASEM, 
2006, 218 p. 
 
 
 
Adus de la: http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-
AGERO/JURNALISTICA/Personalitati%20romanesti%20de%20prim%20rang%20-
%20Petru%20Soltan%20-%20Transnistria.htm. 
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               Academician Petru Soltan, Republica Moldova 
                           (comuna Coşniţa, Transnistria), 
 Membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Membru de onoare al 
Academiei Române 
                                      Dialoguri privilegiate     
 
Maria Diana Popescu, AGERO 
  
MDP: Stimate Domnule Academician Petru Soltan, fiţi binevenit la revista Agero! 
Întotdeauna e greu să vorbim despre noi înşine, dar, vă rog, spuneţi-ne cum arăta 
universul Coşniţei în vremea în care aţi deschis ochii de-a binelea asupra ceaslovului? 
Cum a fost drumul de la şcoala primară pînă la prestigiosul statut ştiinţific? 
  
Academician PETRU SOLTAN: Onorată Doamna Maria Diana Popescu, mi-e frică 
să nu Vă plictisesc cu cele relatate la această chestiune ce-mi răscoleşte rădăcinile de 
fire. Cu certitudine, ţin minte timpul pe când aveam un an şi, poate, câteva luni. Dacă 
încep să cobor spre rădăcina universului meu, imediat îmi apare în faţă o uşă de 
culoarea cerului o eclipsă a dorului de a nu fi uitat de tinerica şi frumoasa mamă, de a 
nu rămânea singurel în încăperea ceea surdă, aflând mai târziu că i se zicea casa cea 
mare. Ca printr-o ceaţă deasă desluşesc spatele late ale unui bărbat masiv, iar în urmă, 
la vre-un pas, josuţa mamă cu faţa sa spre mine, o enormă cireaşă dată în pârg, ţinând o 
mână pe uşor, iar alta pe marginea uşii, pe semne, zicându-mi: Sâ şii cu minti. Şi uşa se 
închidea. O! Spălătocit dreptunghi albastru cu două geamuri gemene, ţiguiete acolo sus 
ca doi ochi de pentagoane răci, n-am să te uit nicicând. Însă să mă afund mai jos pe 
scări. Mama mea pe atunci avea şasesprezece ani şi, la sigur, mai purta sub inimă al 
doilea puişor: diferenţa de vârstă dintre mine şi fratele Jorj, cum îl chema mama, iar cei 
din sat  Jorjic, făcea un pic mai puţin de doi ani. Mama, născută în 1915, e furată de 
tata, cu nouă ani mai în vârstă, la paispre(d)zăşi ani bucuria bunicii care mai devenise 
mamă a două fiice vitrege mai mari. Acest păcat tata şi-l spală în faimoasa biserică din 
Coşniţa noastră când preotul refuză a cununa o fată atât de mititică. Hoţul de tată o 
creşte cu patru ani din contul său. Acum, dacă urcăm pe scări în direcţie opusă, acea 
diferenţă de mai sus dintre Jorj şi Ionel, al treilea frate, dintre Ionel şi Valentina, prima 
soră, dintre Valentina şi Alexandru, al patrulea frate, numit Şuric de elita celui de al 
doilea colhoz 17 let Octeabrea (17 ani ai lui Octombrie), unde tata era preşedinte, 
dintre Şuric şi Clara, a doua soră, rămâne constantă. Şi doar diferenţa dintre Clara şi 
Titiana, a treia soră, e de circa patru ani. Abia acum îmi dădui seama cum se explică 
această anomalie. 
  
Într-o primăvară la miezul acestui răstimp de patru ani, vreo trei femei, pe care eu nu le 
cunoşteam, am trezărit în casa cea mare când încercai să deschid uşa ceea albăstrie, 
cum se porăiau în jurul mamei culcate în pat cu picioarele dezgolite, având genunchii 
ridicaţi.  Înainte de a vorbi despre Titiana e mai nevoie de o paranteză. În 1944, din 14 
mai până în 19 mai, în Coşniţa au durat lupte crâncene între armatele sovietică şi cea 
germană. Tata a fost mobilizat, e limpede de care armată, retras din marele cot de 
Nistru, având Coşniţa în miez. Noi cei rămaşi împreună cu vecinii, noi dormeam într-
un enorm beci: al nostru avea gârlicul suflat de cele două bombe care au făcut ţăndări 
din casa noastră nouă, înnaltă şi cu dimensiunile 12x6m2, chiar şi din căsoaia au făcut 
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o pară ca dintr-un stog de paie. Din cauza bombardamentelor, împreună cu familia 
buneilor (pe linia mamei) ne-am dus la un enorm de mare beci al frumoasei mele 
Lelele, care precum spune dânsa, mă purta pe la joc un boţ negru de carne  şi mă 
împăca ca să nu plâng cu un dop de slănină ţinut într-un petic de tifon. Titiana apăru pe 
lume în prima lună a lui 1945. Naşterea ei născu şi o tusă a mamei care fu agravată de 
viaţa grea de după cel de al doilea război mondial, pe de-o parte, şi de seceta din acel 
an, pe de altă parte. Toată vara n-a fost picătură de ploaie. Orizontul, de jur împrejur, 
avea o coroană de praf, roşietică şi atât de înaltă că dispăruse răsăritul şi apusul 
soarelui. Aceste două laturi aşternură peste 1946 o rar văzută foamete. Noroc de grija 
tatei care a strâns cu sacii ghindă din gigantica pădure de vizavi de Gura Jchelui, un 
afluient al Nistrului. Mălaiul de ghindă ne-a salvat, însă nu pe toţi: mai întâi e 
înmormântată Titiana, apoi Clara, iar la 21 decembrie, ziua de naştere a lui Stalin, 
crescuta tusă cu pulbere de sânge, o adormi pe mama pentru totdeauna. Acum, dacă 
derulez tablourile cu chipul mamei în diferite ipostaze în prim plan apare cel care 
seamănă cu fetişcana de la nesimţita uşă. Şi nu sunt în stare a nu adăuga   cel care o 
aminteşte prea tinerica mamă cu doi copii, şi un făt, unul ţinut de mână, altul   în 
leagăn, pe când al treilea dădea de ştire din miez de suflet, cerând mila Domnului în 
faţa icoanei îmbrobodite cu un prosop alb ca neaua tivit cu horboţică lată ce împodobea 
colţul sudic al casei celea mari şi lăcrămând că se demolează Clopotniţa, un arag al 
soarelui, şi se doboară crucea de pe turnul de deasupra naosului al noastrei fără perechi 
biserici. Acel locaş al Domnului pentru exces de delicata mamă era mai scump decât 
acest unghilat sălaş de casă mare: dânsa reprezenta la strană priveghetoarea de soprano, 
precum i-a zis părintele Mihai. O văd aievea o tânără Doamnă cu ochi căprui care 
deschideau o lume de rai şi lăsaţi moştenire pentru fiecare puişor al său (ai tatei erau 
azurii), cu un neted oval al feţei şi trăsături fine, având spriginit pe rădăcina gâtului 
catifelat un şirag de perle de culoarea laptelui, măşcăţele ca nişte bobiţe de 
Chardonney. Niţel mai jos o fină tivitură a pieptarului cusut cu năsturei de mâna ei ce 
încheia curba acelui şirag printr-o seceră de lună. Cununa acestui de icoană chip - un 
păr, pana corbului, pieptănat cu grijă şi adunat în spate într-un voluminos moţoc. Acest 
tablou e principala poartă a chinuitului spre frumos, doldură de atâta greu, univers al 
meu şi se va destrăma doar cu stingerea eu-lui din mine. 
  
Până la şase ani am avut multe de păţit, însă acestea cer o naraţiune aparte. Tata, chiar 
dacă era şef de colhoz, în timpul iernelor se ducea la vânătoare, lucru ce-l făcea de 
fiecare dată decuseară să-şi dreagă patroanele (cartuşele) şi să-şi lustruiască puşca ceea 
cu două ţăvi care se frângea la mijloc, sau să-şi împletească vre-o ieteră   chestiune 
nonelementară, ori coboace, nişte podoabe de panere cu o toartă în care se ducea pasca 
la biserică pentru a fi sfinţită. Aceste din urmă se făceau din nuiele de răchită fierte şi 
dezghiocate, descojite. Tata în sat era meşter la orice lucru necesar la gospodărie. Eu 
cu nesaţ absorbeam această facultate universală a tatei. Dânsul nu era cel mai bun 
vânător, cel mai bun pescar, cel mai bun vier, cel mai bun frizer, cel mai bun 
constructor de cuptoare etc., însă raţionamentele alimentate din subconştient îl înălţau 
deasupra lumii din sat: de două ori, odată până la război, altă dată după război, e ales 
preşedinte de colhoz în pofida conducerii din raion. Volens-nolens, asta mi-aminteşte 
de marele Eratostene din Grecia antică, care fiind numit beta (ß - a doua literă a 
alfabetului grecesc) şi în filozofie, şi în matematică, şi în medicină, şi în muzică etc., 
dar de fapt era un alfa (α  prima literă a aceluiaşi alfabet) în comunitatea 
contemporanilor săi: nu era nimeni să se priceapă în toate cele enumerate şi 
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nonmenţionate. Tata prezenta un model suprem pentru mine. Eu am cunoscut 
personalităţi mari din domeniul matematicilor, filosofiei, lingvisticii, literaturii, 
metaliteraturii, economiei etc., foarte apropiate şi pe care încercarăm să-i imit, însă tata 
mi-a deschis cel mai larg tunel spre enigme, spre diversitate, spre suprainteligenţa 
universului meu, chiar dacă la asta n-am ajuns. 
  
Pe la şase anişori eu de acum adunam numerele, citeam şi scriam cu litere latine. 
Vai de caligrafia ceea: nu eram în stare să duc linii orizontale şi oblice. La lectură tot 
timpul ţineam degetul arătător de la mâna dreaptă sub litere. Grija de-a avea caiete, toc 
cu peniţă, călimară, cerneală, abecedar mi-o purta tata. În 1938 eu de acum scâncem la 
uşa de la clasa întâi, dar în zădar: legea nu permitea a fi admis la şcoală dacă nu aveai 
opt ani. Pe lângă această dură restricţie în RASS Moldovenească de acum se interzice 
alfabetul latin şi peste tot se scria cu litere ruseşti. Tot cu ajutorul lui tata eu le-am 
însuşit şi pe acestea: dânsul le cunoştea de demult, de pe când făcuse două clase de 
şcoală bisericească. De la uşa clasei unde mă ţineam ore întregi, mă luau fraţii mamei, 
Alexei şi Mihail, elevi în clasele mai mari şi mă duceu la draga mea bunică, pe nume 
Dochia, având casa vizavi de şcoală. Aceea imediat mă împăca, bucurându-mă cu un 
pic de brânză cu smântână, servită pe-o farfurioară. Însă, deoarece de acum era timpul 
amiezii şi la vre-o sută de metri de la faţa casei buneilor pe un stâlp, sus, era agăţată o 
altă farfurie, însă neagră şi enorm de mare, un difuzor, bunica uitându-se la ceasul cu 
pendul de pe perete deschidea o fereastră, îşi ţinea bărbia în palme, iar coatele pe 
pervaz. Peste o clipă-două difuzorul cela o zguduia într-atâta, de i se prelingeau 
lacrimii din ochii negri, precum era şi moţocul mamei. Prin fereastră intra în casă o 
viitură, vorba ei, din Basarabia, cântece de dor pe înţelesul nostru. Dulcea mea mâcă 
nu ştia de România, cu atât mai mult eu. Dânsa avea o soră măritată acolo, la Dubăsarii 
Vechi. Dacî ti duşi la brazda cu pârâţănii, sup Troian şî ti uiţi pisti Nestru, ai sî ve(d)zi 
nişti bra(d)zi. Acolu-i curtia unui boieri. Şî-alături-i casa sorii neli mai nişi, tot repeta 
adesea după ce se termina acea emisiune de folclor românesc. Bunica era mai plinuţă şi 
mai smoliţică decât mama, s-ar prea poate, de viţă muntenească. Ficior-su, Mihail (la 
şcoală Mişa) era smolit de tot, înalt, frumos şi cu multe alunele. Alexei (Alixîi) din 
contra, era blond şi cu ochi albaştri, chiar dacă tatăl său, bunelul meu vitreg  un titirez 
iute  era negricios ca bunica. Îl evidenţia în susul satului brâul din lână roşie pe care i-l 
înfăşura bunica de vreo trei ori. Însă dintre toţi cei patru din familia catârilor (poreclă), 
blânda bunicuţă cu înţelepciunea sa, a fost a treia persoană care a lăsat brazde adânci în 
subconştientul meu. Dar să mă întorc la noua (de fapt vechea) grafie. Nu erau cărţi în 
cea rusească. Nici Alexei, nici Mişa nu aveau manuale. Doar tata aducea din când în 
când câte un ziar şi eu cu greu bucheam (citeam) câte un titlu de articol. Era o perioadă 
de tranziţie degradantă de la o frumoasă limbă românească la una pocită. În plus mă 
supăra nespus de mult că nu înţelegeam ce spunea Eriomenco, preşedintele colhozului 
Fructovâi Donbas (Donbasul de fructe). Nu percepeam nimic pe când eu mai 
plângeam la uşa de la clasa întâi. 
  
Io să fac sî discoper şeva 

Îmi este un pic ruşine, însă ţin să mărturisesc că pe când încă nu eram elev mi-am zis: 
Io să fac sî discoper şeva. Acest  postulat mi-a format un program inconştient pentru 
întreaga viaţă. Şi tot ce fac, pare, instinctiv, conţine ceva original. Bunăoară, nu 
demult, expreşedintele RM, Petru Lucinschi la o recepţie dată de Ambasada Chinei îmi 
spune: “Druţă te-a lăudat...” şi a mai adăugat, ceea ce mi-au spus-o şi alţii, că de Ziua 
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Limbii Române, în Palatul Naţional, Ion Druţă, după ce i se îmbracă mantia de Doctor 
Honoris Cauza al Universităţii la care lucram, şi necesita să se ducă la microfon pentru 
discursul respectiv, începe: “Şi eu am terminat Universitatea voastră. Am avut trei 
profesori: Vasile Corobceanu, Constantin Drahinberg şi al treilea, Petru Soltan. Acesta 
ar ţinea lecţii şi în stradă”. Un astfel de compliment în adresa mea nu avui de peste 
douăzeci de ani. Anul 1939. Formal, aveam opt ani şi-i tot băteam capul tatei să mă 
ducă la şcoală. Într-o după amiază din 11 februarie, timp de iarnă caldă, fără zăpadă, 
tata mă scoate din curte şi mă duce spre cartierul şcolii înconjurat de înalţi salcâmi 
boiereşti. Intrăm printr-o portiţă, trecem printre cele două clădiri amplasate sub forma 
Ź ⌐, având ferestre ca nişte uşi înalte, acoperite cu tablă de metal vopsită în culoare 
brună, şi ajungem la careul cu anină (nisip) bătătorită şi lung cât ţin cele două blocuri şi 
limitat de maturii plopi piramidali vânturaţi de frunzele argintii. Când colo dinspre 
clădirea dreapta se mişca în direcţia celeilalte clădiri un bărbat în floare, înalt, frumos, 
fără chipiu, cu o frizură învălurată, îmbrăcat într-un pardesiu deschiat din care se 
revărsa peste borduri o eşarfă de un verde aprins cu un beţişor bine lucrat în mâna 
dreapta, o miniatură de tac pentru biliard. Tata se opreşte să-l întâmpine. 
-     Dimitri Ivanici, l-am adus, zice tata. 
-     Măi, Soltănele, cum te cheamă? 
-     Pechea. 
-     Hai, mergem în cancelarie. 
Eu cunoşteam bine antreul, vasul cu apă de acolo, robinetul, cana cu lănţişor, 
ungheraşul cu paznic, coridorul (culuarul) lung ce cobora de la Nord spre Sud cu cele 
cinci clase din dreapta, având pe uşile ce ajungeau până sub plafon cu inscripţiile 
răzbătute de pe tălpile roşii ale dreptunghiurilor din sticlă groasă de la fiecare uşă: 
КЛАСА I, БИБЛИОТЕКА, КЛАСА II, КЛАСА III, КЛАСА IV, КЛАСА V. 
Celelalte cinci clase erau în cealaltă clădire. Coridorul ducea spre Sud, la sediul 
cancelariei, interiorul cărei nu-l văzusem până atunci. Aceste clădiri, precum spunea 
tata: “Făcute de Stolâpin” (prim-ministru reformator al Rusiei). Intraţi acolo, acel 
bărbat se aşează după o masă, ia un ziar şi ţinându-mă în picioare lângă dânsul îmi 
propune să-i numesc literele din titlul unui ziar. Eu ridic degetul, dumnealui imediat 
îmi duce mâna la loc. Pronunţ: М, О, Л, Д, О, В, А, С, О, Ц, И, А, Л, И, С, Т, Ы 
(MOLDOVA SOŢIALISTÎ). 
- Bravo! 
Eu întreb: 
-        Da' buchia de la urmă? 
-        Care buchie? 
-        i, e vorba de î rusesc care constă din două componente: Ы. 
-        Ştii alfabetul latin? 
-        Da. 
-        Pe aesta să-l uiţi: este vrăjmaş. 
Dânsul s-a ridicat şi-mi zice: 
- Gata: eşti şcolar (elev nu se spunea). 
Bucurându-mă, am observat că din cancelarie în continuării direcţiei culuarului mai 
este o uşă cu inscripţia: ДИРЕКТОР (Director). Mai târziu aflu că acest bărbat e şef de 
studii. S-o spun la timp: acest “Dmitri Ivanici” e acel Verdâş (poate din acest 
considerent purta eşarfa verde), fost ministru al învăţământului, director al Arhivei de 
Stat - toate din RSS Moldovenească. În orice postură, l-am ştiut de om blajin şi cu grai 
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matern mustos: era din Lunca (Lunga cum i se spune acum schimonosit), sat din 
preajma Dubăsarilor (Noi). 
  
Profesoara clasei întâi era o bătrânică, căruntă ca neaua cu numele Iulia Ivanovna, nici 
joasă nici înaltă. Prin felul său de vorbă, cred eu, era o rusoaică care a însuşit graiul 
nostru: n-avea o intonaţie românească, cel puţin specifică Coşniţei. În clasă erau trei 
şiraguri de bănci. Eu am fost aşezat în ultima bancă din primul şirag, alături de 
Vologhea (Volodea) Nicolaev. În spate era una dintre marile ferestre prin care se vedea 
casa bunicii. La acel moment Iulia Ivanovna învăţa elevii a citi: a şti literele - s-au 
studiat în prima jumătate a anului. În clasă era un singur abecedar   bucvarul 
profesoarei. Pentru a te învăţa, dânsa chema elevul la prima bancă din faţa Dumneaei, 
al şiragului de mijloc. Îţi punea abecedarul deschis cu un text, un desen şi o literă mare 
sus. Şi iată că îmi vine rândul să fiu şi eu chemat la acea bancă. Dumneaei cu un fel de 
cuţit fără partea ascuţită, având un mâner din roticele semistrăvezii de diferite culori: 
albe, galbene şi roze. Domnia sa acoperă o parte din primul cuvânt, lăsându-mi să 
citesc prima silabă. Eu repede ridic degetul arătător. Dânsa mă loveşte cu acel cuţit 
peste mână. Între timp eu pronunţ întregul cuvânt. Ea se uită mirat la mine şi zice, pare, 
mulţumită: 
- Mai departe. 
Eu citesc practic uşor. Mă trimite la loc. Îmi aduce un caiet nou cu foile divizate în 
paralelograme mărunte, obţinute prin linii orizontale şi oblice, uniform repartizate. Se 
duce spre tablă care avea aceeaşi divizare ca şi foile din caietul dat. Ia o cretă şi într-un 
paralelogram de pe tablă scrie litera majusculă A şi-mi spune în formă imperativă: 
- S-o scrii în caiet pe o pagină întreagă, demonstrându-mi că literele să fie scrise în 
fiecare paralelogram din caiet. 
  
Doamne! Ce chin. Chiar şi acum am un scris înclinat. Tocul din ulucelul de pe parta nu 
se muia bine în călimară: cerneala albastră era doar pe fund şi eu, având peniţa un pic 
împlântată în aceasta, zgudui cu mânuţa călimara ceea din sticlă. Mi-am murdărit 
palma. O şterg cu sugativa din caiet, pe care mototolită o bag în buzunar. Iar când să 
scriu, de pe peniţă cad pe caiet două picături. Le şterg cu degetul. Pagina e şi mai 
murdară. Însă eu depun tot efortul a scrie acea afurisită literă. Sigur că s-au obţinut 
nişte caricaturi. După repaus vine ora de aritmetică. Iulia Ivanovna întoarce tabla cu 
ceilaltă parte spre noi care era divizată în pătrăţele. Mi-aduce alt caiet cu paginile 
divizate precum era tabla. Revenind la tablă scrie extrem de frumos nişte cifre dintr-un 
exerciţiu de aritmetică. Eu imediat strig răspunsul. Dânsa îmi face observaţie: când am 
de spus ceva să ridic mâna şi dacă mi-se permite a vorbi să mă scol în picioare... 
Ambele caiete s-au păstrat peste noapte în şcoală: elevii le aduceau şi le aşezau în stog 
pe pervazul ferestrei de Nord al clădirii respective. A doua zi când mi-le-am luat, în cel 
cu litera de multe ori repetată urât, pe prima pagină, jos, era scrisă nota cu cerneală 
roşie - tare rău, în celălalt - rău. De la aceste note am pornit pe lungul, anevoiosul şi 
hazardatul meu drum de educaţie şi trăire, pe unde mai cu succes, pe unde mai cu 
ghinion. Bunăoară, nu ţin minte care mi-au fost notele la terminarea clasei întâi. Însă 
îmi joacă în faţa ochilor următorul epizod. O zi cu un soare fierbinte şi eu desculţ, în 
nişte pantalonaşi scurţi şi cu bretele, fără maiou, mânam în fugă un cerculeţ în careul 
neted al şcolii. Iar din urmă alerga un bărbat, pare, să mă prindă. Eu accelerez pasul. 
Acel om m-ajunge, mă ia în braţe pe la spate. Zbătându-mă, ţin să mă aplec şi să iau 
cercul: nu cumva să-l pierd. Dânsul mă duce şi mă ridică pe o tribună instalată pentru 
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acea zi în faţa antreului de la prima clădire. Mi se înmânează o foaie de laudă, doi 
metri de stofă - satin albastru, o materie (stofă) scumpă ce o bucură pe mama: aşa ceva 
în cele trei dughene (magazine) ale satului nu se vindea. Ba mai mult, o fanfară de 
alături salută acest act cu o melodie de bravisimo. 
  
Anul 1941. Toamnă. În Transnistria, fâşia de pământ dintre Nistru şi Bug, se 
instalase administraţia română. 
Fiind elev în clasa a patra primară stăteam pe o bancă cu fata mai mare a preotului 
Mihai, venit de la Buzău. O chema Clara. Şirul nostru de bănci era cel de la peretele 
din dreapta, lipit de altă clasă, locuinţa noului director, domnul Jelauc, o persoană 
apăsată spre pământ de greiul anilor. În locuinţă se putea intra direct în Cancelarie, şi 
pe o uşă cu scări frumoase din partea Porţii, numai că alături de cărăruia  pe care în 
11.06.39 m-a dus tata la şcoală. În faţa celei intrări figura un salcâm boieresc din acest 
falnic gard ce înconjura careul şcolii. Acest salcâm pe timpul administraţiei române 
devenise un gigantic arbore ce răcorea vara arşiţa. Acest director era venit în sat încă 
până la război. Chipurile, fusese dascăl şi s-a ascuns în satul nostru din cauza 
represaliilor. Nu vorbea coerent româneşte, pe când cei doi feciori înalţi ai dumnealui 
aveau un grai corect moldovenesc, însă cu siguranţă lipsit de intonaţia locală. Pe unul 
dintre aceşti doi, cu numele Jenea, l-am întâlnit, mai bine spus, l-am recunoscut peste 
vreo douăzeci şi cinci de ani pe prospectul Lenin (actualul bulevard Ştefan Cel Mare şi 
Sfânt) vizavi de Ministerul Afacerilor Interne. Era clarinetist la Filarmonica din 
Chişinău. M-a bucurat să-l văd: tatăl lui a fost acel director care a avut grijă de liceul 
din Coşniţa ca acesta să aibă profesori buni, să avem cărţi româneşti în bibliotecă. 
Nopţi întregi citeam poveşti, poezii de Coşbuc, încât şi acum pot declama câte ceva 
dintre acestea, şi mai ales operele lui Eminescu şi Creangă. În clasa a patra nu era un 
singur profesor ca în clasele I, II, III, ci la fiecare obiect - învăţătorul respectiv. În orar 
era şi caligrafia pentru care ni se dădeau caiete speciale, tocuri şi tuş negru. Scuzele 
mele pentru lipsa de modestie, însă la finele anului de studii prin liceu se difuză o mare 
surpriză - caietul meu de caligrafie a fost trimis la Bucureşti. Personal mi-a spus-o 
profesorul respectiv, domnul Deordiţă. Altă surpriză ţine de poezia “Deşteaptă-te 
române“. La o festivitate organizată în careul, străjuit de falnicii plopi cu frunzele de 
un aprig verde, de unde se vedea portiţa, prin care avui noroc să trec pe data 11.02.39, 
avea în program şi un compartiment special - cine va declama mai bine această sacră 
poezie (Imnul României). Eu ocup locul doi: primul e obţinut de-acum numit Vlad 
Niculescu, colegul meu de bancă din clasa întâi. A treia surpriză au fost notele   la 
fiecare obiect aveam 10, pe când Clara, pe care o ţineam de mână la biserică, era cu un 
pas mai în urmă: la aritmetică avea nota 9. Fratele Jorj, care era în clasa a doua şi stătea 
într-o bancă cu Cecilia, cea de a doua fată a preotului Mihai, mai frumoasă şi cu 
drăcuşori, deveni egal cu aceasta - peste tot numai 10. Probabil din acea copilărie ai 
anilor 1941-1943, se ţin de auzul meu strofele lui Coşbuc: 
  
Afară ninge liniştit 
Şi-n casă arde focul, 
Iar noi pe lângă mama stând 
Demult uitarăm jocul. 
................................. 
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Recunosc, prin 1990  fiind la Spitalul Militar din Bucureşti , un colonel internat acolo, 
născut şi având liceul făcut la Buzău, îmi spuse: “Clara e profesoară, iar Cecilia - 
colaborator ştiinţific la o instituţie de agrochimie”. Nu-mi pot ierta conştiinţa că am 
încercat să le caut, însă n-am reuşit. Şi poate puţin mi-aş împăca-o dacă l-aş menţiona 
pe tatăl lor, părintele Mihai, care a ştiut cum să înaripeze voinţa sătenilor pentru a 
restaura clopotniţa faimoasei biserici şi a reveni la tradiţiile creştine,  numai că  pe stil 
nou. 
  
În ceea ce priveşte persoana mea, acest preot mi-a dat o lecţie părintească de bună 
purtare. Eram de acum în clasa întâi de liceu, sau cum zicem noi - în cea de-a cincea. 
Părintele Mihai preda religia, faţă de care aveam o atitudine ca de nişte poveşti fără 
gust şi fragmentele date pentru acasă nu le studiam. Într-o zi sunt chemat în faţa clasei 
pentru a răspunde. Eu tăceam şi zâmbeam. Dumnealui m-a tras de păr la tâmpla din 
dreapta. M-a durut atât de tare întrucât am crezut că mi-la smuls din rădăcină. L-am 
rugat pe tata să mă tundă la zero. Altă dată iar mă scoate, eu fiind asigurat că sunt 
pregătit pentru confruntare, zâmbesc mai cu satisfacţie. Părintele Mihai cere să-i întind 
palma. O fac. Când m-a lovit cu latul riglei, simţi-i o usturătură în tot corpul. Ba mai 
mult, îl informează şi pe tata, care-mi face o chelfăneală de n-am s-o uit nicicând. Ce 
fac eu? Mă duc la bibliotecă şi iau acasă toate manualele de religie pentru liceu şi într-
o săptămână le-am însuşit. Supus, într-un mod cuviincios, îl rog pe părintele Mihai să 
mă examineze la religie pentru întregul liceu. Mi s-a pus nota 10. A fost o bună lecţie 
pentru o viaţă întreagă, ne mai vorbind de acel caz: n-am mai fost deranjat până la 
retragerea administraţiei române din Transnistria şi ocuparea celor două elegante 
clădiri de trupele germane: avansau cu repeziciune sovieticii. 
  
E firesc a întreba: “Şi care e atitudinea matale faţă de Creator (Dumnezeu)?” Pe atunci 
n-am evadat din matricea tradiţiilor renovate. Aveam o mamă şi un tată care ne purtau 
grija în această privinţă. În fiecare Duminică, la orice sărbătoare eram la Biserică. 
Seara, înainte de culcare rosteam în sine Tatăl nostru. Tot timpul ne ţineam de marile 
sărbători: Crăciunul şi Paştele, desigur, pe stil nou. Multe alte zile mari le onoram pe 
stilul vechi, precum ar fi Duminica Mare, Sân-Chetru, Sâ -Medru (Hramul Coşniţei). 
Toţi copiii din familia noastră (inclusiv cu cei de la a doua mamă numărau zece) au 
fost botezaţi, chiar dacă tata se făcea că nu ştie. Acum viziunea mea asupra faptului Ce 
reprezintă Dumnezeu, este mai filozofică (expresie nonreuşită, precum va urma). 
  
Aplicând teoremele lui Kurt Gödel care au făcut praf din restul rostului de viaţă al lui 
David Hilbert, care în primul sfert de secol XX reprezenta un Rege al 
Matematicienilor, cred că n-a existat, nu există şi nu va exista pe Mapamond, vreun 
filosof, sau fie matematician, fizician, genetician etc., care ar fi în stare să explice 
această Lume: e necesar de un număr infinit de postulate (principii) printre care nici 
unul nu depinde de celelalte. O fiinţă umană nu este în stare a memoriza o infinitate de 
simboluri, axiome, legi etc. În acest caz, totul ceea ce ştim poate fi enumerat printr-o 
mulţime finită de noţiuni. Astfel, pentru acea explicare rămâne, pe lângă cunoştinţele 
noastre, o infinitate de principii (axiome) noncunoscute. A spune ceva cu privire la 
acestea ne impune în mod scientific, spiritual a considera ca Stăpânul acestor legi e o 
Supra-Putere, Căreia noi, ortodocşii, îi zicem Dumnezeu (Creatorul), alte comunităţi au 
alte denumiri. 
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Am mai spus-o: materia organică şi cea nonorganică nu au un început, în caz contrar şi 
Creatorul ar avea un început, chestiune inadmisibilă din punct de vedere logic. 
Creatorul nu are un Început, deci şi Materia Neorganică şi Cea Organică   la fel. În 
ceea ce priveşte Biblia, Biserica şi Preotul, pe acest Glob nu există vreo instituţie care 
ar fi în stare să le substituie, doar prin diferenţa de rituri. Nu în zadar societatea rurală 
educată tradiţional prin ortodoxie, produce lume mai cu etică, mai cu morală, mai 
cuviincioasă. 
  
Această chestiune a Domniei Voastre, profundă şi ramificată, m-ar impune să-mi scriu 
copilăria într-un volum mare de memorii , mai puţin legate de matematici, cât de 
experienţa vieţii. Doar două-trei fraze , a nu complica situaţia. Războiul din 1944, 
repet, face din Coşniţa prăpăd: din 14 mai până în 19 mai, o luptă crâncenă între 
sovietici şi nemţi.Casa noastră pompoasă, gârliciul beciului mare au fost şterse de două 
bombe aruncate de avioanele germane. Satul e forţat să fie dus la coloniile nemţeşti din 
Sudul Basarabiei. Eu bolnav de tifos, nimeresc la spitalul din Chilia Nouă. Făcându-mă 
binişor în acel grandios  spital şi îmbrăcat într-o cămaşă lungă de coton cu o gaură 
mare în spate, strângând cu mâna acea ruptură (nu la un bun loc), mă furişam să văd 
Dunărea. M-a copleşit. Abia de se vedea celălalt mal a apelor celea galbene. Bunelul 
cu o căruţă militară purtată de doi cai-zmei, aducându-ne acasă, trecem peste  două 
Valuri de ale lui Traian. Când un panton ne trece dincolo de Nistru , la Caragaş, un 
soldat sovietic deshamă caii ceea  cum le-am zis mai sus, doi zmei, ne dă o mârţoagă 
care cu chin şi vai ne-a târâit spre sat o zi şi o noapte. Ajunşi nici tu drumuri, nici case, 
doar grămezi de moloz. 
  
În Coşniţa s-au întors vreo jumătate din locuitorii acesteia. Peste câteva zile s-a 
organizat o şcoală secundară, situată în două case vecine, mai aproape de Nistru, ale 
celor deportaţi sau fugiţi în România. Deci, în septembrie, 1944, devin elev în clasa a 
şasea, dar şi un puştan neastâmpărat. În beciul nostru fără gârlici ţineam şi o armă 
militară, având alături un paner de cartuşe. În fiecare zi, după ore mă duceam să trag 
câte un foc într-o ţântă din cotlonul beciului. Într-o după amiază închizătorul nu merge. 
Îi scot un detaliu şi iată că l-am închis. Când să împuşc, cartuşul a explodat. Astfel 
rămân stropit în faţă cu praf de metal şi de pară. N-am văzut o lună. Şcoala era exclusă. 
Mă purta Jorj de mână. Prin noiembrie revin la ore. La geometrie, algebră nu 
pricepeam o boabă: axiome, teoreme, drepte paralele etc.: totul un întuneric. De doi şi 
trei (ca note), nu puteam scăpa. Într-o bună zi mă luminează Dumnezeu: la lecţia de 
geometrie dată pentru acasă doar eu am fost în stare să răspund. Mare i-a fost mirarea 
Irinei Samsonovnei - profesoara, de cele expuse. Mi-a spus: “ Bravo, Soltănel”. De la 
Dumnezeu şi acest compliment porneşte, precum ziceau profesorii “matematicianul 
Soltan”. Geometria e o chestiune ereditară.   
  
Înainte de plecare la şcoala din Chişinău, chestiunea Domniei Voastre mă obligă 
să spun ceva despre Coşniţa. 
În graiul maramureşean coşniţă înseamnă prisacă, eternizând astfel viaţa entităţilor 
respective în comun. Satul nostru, o străveche selişte de răzeşi, e întins pe o bandă 
lungă de anină, paralelă curgerii Nistrului şi tăiat de şase drumuri în acelaşi sens ce duc 
spre miază-zi, spre faimoasa pădure din lunca râului. Primul descălicat de seleşte, 
credem noi, a fost Drumul cel Mare. Scăpătând de pe coasta lui Troian, deal de la gâtul 
Cotului, coboară mai întâi spre o mănăstire de bărbaţi, cunoscută-n jur prin ţuguiata sa 
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bisericuţă din bârne, acum înghiţită de molozul vremii. Dar atât îi mai dau de urme 
mânioasele ape ale Turlei, denumirea, cred eu, dacică a Nistrului. Acestea năvălind la 
vale cu furie şi bătând în malul ridicat, în galbenul de lut, dezgolesc şiraguri de 
schelete, pare, ghilosite-n lapte şi ascunse într-un strat adânc de lut galben. Semne ale 
unui mare cimitir. Apoi acest drum cotileşte spre pădure atât cât ţine banda. Pe ambele 
părţi ale Drumului Mare - case cu pridvoare şi beciuri răsfăţate, ocrotite de înalte 
îngrădituri. Dacă în Susul Satului gardurile şi stâlpii de la poartă sunt ticluite din piatră, 
atunci cele din Jos, împletite din nuiele cu repetate brâie mai groase de alun, iar porţile, 
de două ori mai cocoţate, nişte podoabe ornamentale cu lemn de stejar şi ocrotite cu 
acoperiş şindrilit susţinut de cei doi uşori. Ciudat lucru, partea de sus a satului îşi are 
aceste îngrădituri făcute din piatră, inclusiv cei trei uşori de la poartă şi portiţă, văruite 
în alb şi conturate cu linii albastre, exact ca la creştinii din Etiopia, iar partea cea de jos 
repetă stilul din Ţara Maramureşului. Drumul cel Mare sparge la mijloc de sat o 
imensă piaţă, unde în zilele de joi şi duminică se adună târgul, iar după amiezile de 
sărbători renumitul şi hărmălăgiosul joc din Coşniţa. 
  
Aici se întâmplă marile bătălii dintre cele două părţi ale satului. Desigur, se încaieră 
flăcăii, două grupări ce reprezintă respectiv Josul şi Susul satului, având fiecare dintre 
acestea câte un ales mai puternic în frunte. Motivele de război puteau porni de la o 
nimica toată. Era de ajuns ca un flăcău din Susul satului să îmbie la joc o fată din Josul 
mai bogat şi mai cu tradiţii. Dar grozavele bătălii puteau să aibă şi altă coloratură, aş 
zice eu, politică. Când domnitorii Moldovei stăpâneau mai bine pământurile de dincolo 
de Nistru, pe cal erau cei din Josul Satului, însă dacă această stăpânire slăbea, 
bunăoară, din cauza turcilor, atunci cei din Susul Satului în alianţă cu tătarii ce 
deserveau administraţia turcească făceau dangătul de clopote. Rânduiri de influenţă 
avură loc chiar şi în cazul când Rusia ocupă Transnistria, însă cu precădere în favoarea 
celor mai gospodăroşi. Dar iată că se schimbă puterea şi în Rusia. Susul Satului învie. 
Anii '20. Sovietele. Fruntaşii Susului ajută a mătura podurile celor din Jos. Ăştia din 
urmă se opun, chiar se răscoală. Tiraspolul îi potoleşte. Mulţi fug în Basarabia. Anii 
'30. În partea de sus se face primul colhoz, pichetul de grăniceri, fabrica de conserve cu 
un coş înalt ce substituie clopotniţa demolată şi cu o sirenă în loc de clopote, care la 
fiecare opt ore băga în friguri întregul spaţiu al Cotului de Nistru. La mijloc de sat se 
edifică un enorm teatru, folosind şi lespezi de mormânt şi piatră din clopotniţa 
demolată, cu săli de iarnă şi de vară, unicul după cel din Tiraspol. Las' să moară de 
invidie cei din Basarabia. Susul satului e deasupra. 
  
Dar iată, se năpusteşte peste noi groaznicul război din '41. Populaţia din sat e 
strămutată la zeci de kilometri spre răsărit şi aciuată prin bordeie. Trec nemţii. Oamenii 
se întorc la case. În sat e administraţie românească. Acum, Josul satului e pe vârf. Se 
restituie pământurile. Biserica se redeschide. Clopotniţa crescu din nou. Joc şi hore-n 
sat, însă orice noroc conţine şi un iz de paradox, în duminica de 14 mai '44, de pe 
Dealul lui Troian, de la gâtul Cotului curg în curmeziş şiraguri de soldaţi sovietici, 
ajutaţi din spate de un roşcat răsărit de soare, în Susul satului se încinge o nemaivăzută 
chefuială, pe la porţi, pe tancuri - chiuituri. Nemţii situaţi în galeriile de pe dealurile 
din Basarabia o lasă să se îngroaşe. Peste două zile, întregul Cot de Nistru deveni un 
iad, prins morţeşte-n laţ. Nemţii intraţi în sat scot din beciuri suflet cu suflet şi lumea 
din sat, mă repet, e dusă în sudul Basarabiei la fostele colonii germane, chipurile, 
repatrierea  românilor. La sfârşit de august, oamenii revin la baştină. Peste tot pârjol, 
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paragină, căzutele caise şi mii de cadavre ciupite de ciori şi uscate de soare. Satul îşi 
vine în fire abia peste câteva decenii. Susenii şi josenii nu se mai bat. Mizeria, 
foametea din '46, '47, deportările din '49, sclavia îi ţin cuminţi pe toţi. Nu se mai fac 
nici iarmaroc, nici joc, încep experienţele agricole. Se taie renumita pădure. Pereţii 
bisericii dosesc bipezi la nevoile fireşti. Semn că s-a terminat cu buna-cuviinţă în sat. 
Ori poate numai pare? 
    Delegaţii numeroase din Coşniţa la Marile Adunări Naţionale. Un grup de joseni 
iniţiază restaurarea bisericii. Hramul din '91. Oaspeţi - Preşedintele Republicii! Mircea 
Snegur, ministrul culturii Ion Ungureanu. Satul, sub tricolor, întinde o horă. În preajma 
lui l decembrie, Tiraspolul blochează toate trecerile peste Nistru. Nişte suseni doboară 
steagul. Gardiştii tot zădără satul. Şi nu zăbavă, îl şi înconjoară. Apar baricade. 
Poliţiştii, voluntari fac bastion din Fabrica de Conserve. Chişinăul trimite peste apa 
Nistrului câteva amfibii. Se alătură şi tineri ai satelor din Cotul râului. Frontul se mută 
pe Dealul lui Troian. Podul de la Vadul lui Vodă e liber. Trec înrolaţi fraţii basarabeni. 
Lupte grele... de săptămâni şi luni. Cum s-a terminat, se ştie. În Coşniţa, rămâne un 
strat gros de praf amar. În '94, sătenii îi votează pe agrarieni şi Doamne fereşte să le 
spui că limba le e română. Terminând cu menţiune clasa a VII, în care eram doar 
patrusprezece elevi, îi îndemn pe toţi să mergem la Chişinău, unde puteam fi asiguraţi 
şi cu masă şi cu pat. Dintre toţi aceştia (anul 1947) doar eu am trecut în clasa a noua   
nu atât datorită succesului la obiecte, cît faptului că am ştiut să mă acomodez la felul 
de comportare, aş zice, românească: fiecare elev basarabean din clasa VIII avea două 
clase de liceu. Toţi profesorii cu excepţia directorului, erau cu şcoala românească. Ba 
mai mult de la fiecare elev se cere o cuviincioasă purtare, a studia şi importantul, să 
vorbeşti bine româneşte, fără a utiliza această noţiune. În clasa a IX, după primul 
trimestru, celor din cămin li se taie masa. Timp de foamete, acasă o droaie de copiii, 
hrăniţi cu te miri ce, având cea mai delicată pâine - mălaiul din ghindă. Mama nu mai 
este cu noi. Asta mă face să plec la anul doi al cursurilor pregătitoare de pe lângă 
Institutul Învăţătoresc din Tiraspol, unde dispuneai de bursă şi tichete de cele necesare 
pentru existenţă, însă formal eram elevi ai şcolii ruse nr.2. Aici avui norocul de o bună 
profesoară la matematici, Feofana Zilimanova Ştiţman. Relaţiile dintre mine şi această 
profesoară constitutie un microroman cu sentimente de dragoste din partea Domniei 
sale. Mititica asta de blondă cu pistrui, având facultatea terminată la Iaşi, odată strigă: 
“Excelent!”. Cu lacrimi în ochi şi vine de mă pupă, după ce am rezolvat o problemă la 
geometrie printr-un rând de simboluri pe tablă,  pe care Domnia sa n-a reuşit s-o 
rezolve timp de două ore academice. Eu, băiat de 16 ani de la ţară, căutam să mă ţin la 
câţiva paşi mai în urmă de Dumneaei, pe când intram în sala de cinema, fugeam mai în 
fund de la locul de lângă Dânsa. “Măi, sălbaticule, vino la locul tău”, striga Feofana 
Zilimanovna... N-am s-o întind: sunt multe de spus. O schiţă a acestui microroman e 
publicată în AGERO (fragmentul: “La sfat de taină cu poeţii Grigore Vieru şi Nicolae 
Dabija”). Şi-acum, la vârsta de 90 ani, mă sună din Israel. 
  
Dintre cei care au terminat cu menţiune acel Institut, doar 5 % aveau dreptul a-şi 
continua studiile. Astfel, ajung student la Institutul Pedagogic din Chişinău. Fiind 
căsătorit, soţia preda materna în satul Puhoi, la vreo 15-16 km de Chişinău. Şi dânsa o 
ducea greu, precum şi eu. Chipurile aveam cămin, însă n-aveam pat: dormeam ba la un 
coleg, ba la altul. N-aveam nici palton nici căciulă. Mai târziu fratele Jorj mi-aduce o 
căciulă, pe când un coleg de la Tiraspol, mi-a adus un pardesiu suflat cu gumă, că 
alergând pe timp de iarnă de la cămin până la Institut (circa 4 km), când îl dezbrăcam 



 21 

doseala aburea. Însă creierul meu era sclavul acelui postulat din copilărie. Reuşesc să 
fac mai întîi o mică, dar frumoasă descoperire în teoria numerelor. Asta a atras atenţia 
profesorilor. Se anunţă o şedinţă într-o aulă, îmi demonstrez afirmaţia. Complimentele 
m-au inspirat că iarna geroasă de-acum devenise o floare la ureche. Caut să mă 
manifest cu mai multă râvnă ca descoperitor. Îmi vine o idee de a generaliza teorema 
lui Pitagora (pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor ale catetelor). Scot din 
Bibliotecă un manual în 2 volume al unui profesor (moldovean - aflu mai târziu) de la 
Universitatea din Moscova. Mă interesa spaţiul euclidian multidimensional. 
  
Când anunţ descoperirea mea la geometrie la o prelegere de analiză a profesorului 
Şterental Abram Froimovici, cu teza de doctor susţinută la Viena, dânsul se miră, însă 
la următoarea prelegere, Dânsul intrând în aulă zice: “Soltan, teorema ta e un exerciţiu 
din Culegerea “Geometria elementară” a lui Hadamard şi-l expune. “Abram 
Froimovici, teorema mea e pentru spaţiul multidimensional”. “Eu nu recunosc astfel de 
spaţii”. Eu repede scriu şi-i prezint în spaţiul 3-dimensional cum se interpretează 
teorema mea din spaţiul 4-dimensional euclidian. Domnia sa tăcut şi-a pus în mapă 
cele scrise de mine. La altă prelegere, peste o săptămână, Abram Froimovici din 
aceeaşi “Geometrie...” îmi lasă pe masă o formulă pentru calcularea volumului unei 
piramide triunghiulare, cunoscând lungimile celor şase muchii. “Dacă această formulă 
conduce la teorema matale, am să te cred”. Când îi dau lucrarea scrisă (în româna 
basarabeană), Domnia sa o aranjează în ruseşte şi se notează ca şef de lucrare. Un 
prorector matematician şterge numele lui Şterentali şi-şi pune numele său, fiind trimisă 
în 1952 la Concursul republican al lucrărilor studenţeşti, la care menţionata ocupă 
primul loc. Apoi e trimisă la cel unional. Fiind de-acum director la şcoala medie din 
Hânceşti sunt înştiinţat în scris de Ministrul Educaţiei, Dna Agrapina Crăciun, care mi-
a fost director la Tiraspol că am o menţiune frumoasă semnată de academicianul 
Stoletov, fiind ataşată într.o mapă aparte, şi două sute de ruble, sumă mai mare decât 
leafa directorului de şcoală medie, pe care o tot aştept până acum. Tot acea regretată 
Doamnă Crăciun transmite oral că o să-mi treacă familia cu serviciul la Chişinău, iar 
eu să mă pregătesc a pleca în doctorantură la Moscova. Chestiune realizată. Pentru 
mine cei patru ani (1954-1958) petrecuţi între marii profesori cu studii europene au 
prezentat pentru mine o adevărată şcoală deficil de imaginat. Am susţinut, precum 
scrie colegul meu academician din Chişinău, Mitrofan Ciobanu, 11 examene de 
specialitate (7 sttudenţeşti şi 4 de doctorat) la profesorii acad. Andrei Kolmogorov, 
acad. Pavel Alexandorov – profesorul-şef al meu, acad. Lev Pontriagin, acad. Nicolai 
Efimov, acad. Igor Şafarevici, acad. Alexandr Hincin, acad. Lazăr Liusternic, prof. 
Mihail Postenicov, prof. Vladimir Boltyansky, prof. Gheorghe Şilov, prof Serghei 
Bahvalov, acest din urmă de două ori mi-a propus să rămân cu serviciul la Moscova. 
De la aceste distinse personalităţi, mi-a rămas mult folclor universitar care nu e cazul 
a-l menţiona aici. 
Un epizod din acesta mă abate. Îl expun. M-a făcut curios să asist şi la câteva prelegeri 
ţinute de acad. Serghei Sobolev. Prin ce se explică această curiozitate? Obiectele 
studenţeşti la anul trei se ţineau  în aula 1610 - un amfiteatru enorm.  De regulă, 
stăteam sus de tot, pe când de la primul rând de locuri, îşi tot învârtea capul o simpatică 
studentă bine dezvoltată. Nu-i dădeam atenţie - nu numai din considerente că eram 
căsătorit. La un repaus, dânsa cu un subţire zâmbet se apropie şi mă întreabă în ruseşte: 
“Cum îţi zice?” “Petea” : aşa mă numeau profesorii şi cei 218 doctoranzi. “Iata şi papa! 
Hai să-ţi fac cunoştinţă”.  E vorba de acad. Serghei Sobolev. “Papa, acesta-i Petea.” 
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Domnia sa se uită cu un pic de zâmbet şi mă întreabă: “Cu ce se ocupă Petea?” “Cu 
topologia: sunt doctorantul lui Pavel Sergheevici”, “Eşti de laudă. Succese”, şi a plecat 
spre o aulă. Studenta mi-se uită în ochi, pare şi mai îndrăzneaţă. “Mie îmi spune 
Jenea”. Avea nişte ochi captivanţi, ochii tatei, însă mai primăvăratici, mai vioi că pe 
acel luciu al irişilor îi  joacă rarele picăţele pe un albastru întunecat, destrămat, de e 
dificil a-l observa. Avea o faţă ovală, netedă şi buze, pare, cu vlagă. Colegii ne-au mai 
văzut în doi la repaus. Un alt coleg mă previne: “Fii atent: ea e căsătorită cu Sabinin”, 
un doctorand la mecanică, înalt, frumos. La alte repause eu rămâneam locului, sus - ca 
la galerie. Însă într-o duminică, cu soare blând cobor de pe Colinele Vorobiov, unde se 
înălţa ca o biserică enormă o clădire nouă a Universităţii, spre parcul Gorki.  Mă aşez 
pe o bancă în faţa acelui soare milos.  Când colo, în faţa mea, Jenea îl tot împinge cu 
bătăi line din spate pe Sabinin: “Du-te! Du-te! Eu o să te ajung “.  Acela fără să se 
întoarcă ascultă. Dânsa cu zâmbet de satisfacţie vine şi se aşează lângă mine. Îmi 
mângâie umărul, apoi mâinele şi la un moment mă invită la nisipul fluviului. M-a 
drăgostit până la apus de soare, tot pupându-mi obrajii, chiar şi mâinele. Nu eram 
predispus a ne săruta. Şi dânsa nu insista. A doua zi, în holul de la etajele 14 şi 15, 
după ore, studenţii, doctoranzii se adunau să joace şah. Am coborât şi eu de sus, de la 
15, şi stăteam în picioare şi urmăream jocul. Pe scara, pe care am coborât apare 
Sabinin. Când mă vede, ridică pumnul drept, ameninţând: “Ăh!, tu, România Mare!”, 
desigur doar atât a fost. Şi-a permis această expresie din considerentul că profesorii sus 
numiţi îmi ziceau: “Românul nostru”: erau şi din Ţară. Îmi zic: să mă duc la Biblioteca, 
cum e numită acum, de Stat să văd  diferenţa dintre român şi moldovean. Cer volumul 
primei Enciclopedii Sovietice cu termenul “молдован”. Acesta era la index. Pare-mi-
se, mi-au adus volumul 14, mi-s-a cerut să completez un fişier din două părţi: una 
pentru mine, alta rămânea ca urmă - cine a utilizat volumul. Termenul “Молдован” te 
trimite la cel “Румын”: locuiesc în România regală, pe malul stâng al Nistrului, în 
regiunele Odessa, Nicolaev, Cherson, în Crimeea, Caucaz, Chirghizia, pe malul stâng 
al Amurului. Nu mai continui asupra altor detalii care merită o atenţie specială. 
Prin asta caut să închei discursul cu privire la prima Dumneavoastră complicată 
chestiune: celelalte se cunosc din CV-ul meu (Agero-Stuttgart). În ceilalţi trei ani a fost 
examinată şi rezolvată o problemă dificilă, să-i zic, partea esenţială, ceea ce era 
suficient pentru teza de doctor. Însă pentru susţinere era necesar ca rezultatele obţinute 
să fie publicate. Şi eu, după 1958 am aşteptat un an de zile până când lucrarea a fost 
publicată în cea mai prestigioasă revistă din URSS  Доклады Академии Наук , 
tradusă şi în SUA, apoi am fost nevoit să aştept 9,5 luni până ajunge rândul să susţin 
teza la cel mai prestigios institut de matematică V. A. Steclov. Ce se cuvine a expune 
favorabilul acestor aşteptări e că în cooperare cu cel care mi-a formulat problema, s-a 
obţinut soluţia definitivă, publicată la Moscova şi tradusă în SUA. E vorba de valorosul 
matematician Vladimir Boltyansky (acum e în Mexic, cu mare părere de rău, fiind 
paralizat). Revenit la Chişinău, m-am încadrat în geometrie, chestiuni care-i preocupa 
şi pe Boltyansky şi pe prietenul meu Gohbeg, regretatul, ales Preşedinte al Asociaţiei 
Inginerilor din SUA, celebru matematician şi în discuţii terminale cu Ion Druţă, al 
doilea meu mare prieten. 
  
      Nişte jaloane ale pârâului meu de viaţă - Aacdemician Petru SOLTAN   
 

Adus cde la http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-
AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Petru%20Soltan%20de%20MDP.htm 
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Motto: "Dacǎ ştii sǎ citeşti,  
  fiecare om este o carte" 
                       (E. William) 
   -------------------- 

                            

Dr. Alexe Rău: Câte ceva despre stilul lui         

                     Petru Soltan          
 
Cine a conversat sistematic cu dl academician Petru Soltan, dar mai cu seamă cine l-a 
auzit vorbind de la tribună şi, în special, cine i-a citit prozele şi publicistica n-a putut să 
nu remarce propensiunea dumnealui pentru cuvintele şi expresiile colorate 
impresionist, în aşa fel încât logosul său să fie expresia unui om irepetabil, a unui om 
dintr-o bucată. Efectele cele mai fulminante ale felului său de a comunica provin din 
cununia cuvintelor dialectale (culese de la baştina sa transnistreană, dar întâlnite, 
totuşi, şi în dicţionare) cu neologismele şi cu expresiile unui om de cultură, din 
paradoxuri şi pilde savante cu tentă de parfum boematic. Sunt oare toate acestea menite 
să-l scoată în evidenţă, să-l etaleze? Fără doar şi poate. Preocuparea pentru 
irepetabilitate, pentru forma comunicării, ca să zic aşa, s-a transformat, la el, într-o 
funcţie vitală, poate chiar într-un instinct intelectual. Întrebându-mă o dată dacă nu-mi 
fură prea mult din timp cu istorisirile sale, n-a mai aşteptat răspunsul meu, ci s-a grăbit 
să se  legitimeze: ”N-am ce-mi face, aşa e firea mea. Eu sunt născut ca să mă 
manifest”. În plus, toate aceste elemente ale comunicării sale sunt legate într-o sintaxă 
la fel de neobişnuită, căutată şi nutrită de el, aşa încât până la urmă, s-a obţinut o 
structură indivizibilă şi unică, numele căreia este Stilul lui Petru Soltan. 
Stilul este omul, spunea un mare scriitor francez. Am putea, aşadar, încercând să 
„citim” „scriitura” soltaniană (în sensul conferit acestei noţiuni de Derrida), scriitură 
care include nu doar comunicarea verbală ci şi alte „semne” comportamentale, de 
manifestare, să ne alegem cu un fel de  scoatere din ascundere a fiinţei sale. Lucru 
lesne de făcut dată fiind deschiderea sa funciară. 
Mircea Eliade, atunci când formula principiul coincidenţei contrariilor, reieşea din 
constatarea că în fiinţarea umană totul converge spre centrul originar, că începutul se 
manifestă în tot ce a devenit, în tot ce s-a alcătuit. Criza omului occidental, zicea el, 
poate fi depăşită numai învăţând să recunoaştem rădăcinile - arhaice, sălbatice, 
familiare - ale conştiinţei noastre umane. Prin istorie trebuie să înţelegem memorie şi 
să nu uităm că orice memorie este un prezent. (cf Mircea Eliade. Încercarea 
labirintului.- Cluj-Napoca: Dacia. - 1990. - P.8). Ei bine, la temeliile ei fiinţa lui Petru 
Soltan este una eliadescă. Şi am început să-l cunosc cu adevărat abia atunci când am 
descoperit pătimaşa sa preocupare de istoria strămoşilor noştri şi l-am invitat să ţină în 
cadrul Ateneului Moldova, care activează sub egida Bibliotecii Naţionale, o conferinţă 
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dedicată istoriei dacilor. Cu aceeaşi dragoste şi înflăcărare a cercetat şi cercetează 
istoria  transnistrenilor. Şi desluşesc aici existenţa subliminară la el, în acest sens, a 
unor impulsuri şi chemări ancestrale, transcendentale. O premoniţie obsedantă vrea să-
mi spună că el a devenit geometru dintr-o nostalgie a întregului spaţial de manifestare a 
etnosului nostru. Am şi unele dovezi. Cea mai recentă este aceasta. Dl Soltan a publicat 
la Editura Arc o carte de publicistică pe care a intitulat-o „La porţile Babilonului”. 
Titlul, precum mi-a mărturisit, nu a fost unul căutat cu instrumentele intelectului, ci „i-
a venit”. I-a venit în sens bergsonian, ca un produs al intuiţiei filosofice. Care a fost 
germenele afundat în inconştientul său din care a incolţit ideea acestui titlu? Iată 
punctul meu de reper. În Babilonul antic, omul care scria texte cuneiforme pe tăbliţe de 
lut se numea Dub Sar (vezi tratatul de istorie universală a cărţii al lui Levas 
Vladimirovas tipărit în 1986 la Vilnius). In Transnistria natală a dlui academician 
există, precum bine se ştie, orăşelul DubăSari. Între cultura antica babiloniană şi 
cultura antică de pe teritoriile noastre există similitudini uimitoare, Tăbliţele de la 
Tărtăria venind să pună, în acest sens, vârful la toate. Ce să fie la mijloc? Eu unul 
înclin să-i dau dreptate arheologului american Marija Gimbutas, care demonstrează că 
civilizaţia a apărut mai întâi în spaţiul carpato-danubiano-pontic, iar de aici s-a 
răspândit în alte părţi, inclusiv către Babilon. Altfel cum să explici, că tăbliţele de la 
Tărtăria seamănă leit cu tăbliţele de la Babilon? Şi cum tăbliţele de la noi sunt cu cel 
puţin una mie de ani mai vechi decât cele din Babilon, ipoteza gimbutiană se confirmă. 
Aşa că nu e de neglijat presupunerea că scriitorii pe tăbliţe de lut, Dub Sarii, să fi 
apărut mai întâi în spaţiile noastre. Iar  atunci când în sufletul academicianului nostru 
se năştea titlul „La porţile Babilonului”, el se afla, cu inconştientul, la porţile 
strămoşilor săi transnistreni, se afla în preajma centrului oariginar al fiinţei sale. Acest 
centru ancestral al său e buricul prin care fiinţa sa se hrăneste cu mană de etnos. În 
ciuda săbiilor fizice şi metafizice care au şuerat (vâjâit) prin aerul nostru natal „prin„ 
văzduhul nostru de trai”, cum zicea poetul Ion Vatamanu), această comunicare nu a 
fost curmată. Şi tocmai datorită faptului că Petru Soltan, ca fiinţă spirituală, a rămas cu 
„buricul”  netăiat, el este atât de îndărătnic şi de nezdruncinat în identitatea sa. 
Dar ziceam de cauza transcendentă a devenirii sale ca geometru. Întregul spiritual spre 
care tinde cu vehemenţă, opunând o rezistenţă stoică uniformizării, nu putea să nu se 
reitereze într-un pandant ţinător de Locul fiinţării. Sufletul său platonician măsoară, 
inconştient, spaţiile absente, inregrându-le, subconştient, în perimetrul matriceal, în 
matca originară. El a devenit geometru în realitatea fizică  pentru că aşa cerea 
geometrul (măsurătorul şi împlinitorul) spiritual din el. 
Paradoxul cel mare este, în acest aspect al fiinţei sale, că, nevoit să se formeze ca 
luptător atunci când urmăreşte strategia întregului şi, deci, să se ţină, în această luptă, 
de ideologia terţului exclus, în viaţa de toate zilele el este unul din puţinii oameni de la 
noi construiţi mental pe principiul terţului inclus. E chiar un maestru al acestui sistem, 
asemănându-se, în această privinţă, cu felul de a fi al înţelepţilor orientali. Ba chiar este 
şi el un înţelept în carne şi oase, dar unul care poartă şi el pecetea stilului „soltanesc.” 
Am să încerc să dezghioc această idee recurgând la geometria soltaniană. E bine 
cunoscut faptul că Petru Soltan a creat şcoala sa în matematică, având acum renume 
mondial, şcoală de care e legată descoperirea d-convexităţii. Cum fiecare om îşi 
creează lumea sa pe propria-i măsură, sunt convins că Petru Soltan e o personalitate d-
convexă. Algoritmul comportamental al său se aseamănă cu acela al mulţimilor 
convexe. Cu fiecare doi paşi (la propriu şi la figurat) opuşi unul altuia, el lasă şi linia ce 
îi uneşte şi îi echilibrează. Iar acest echilibru programatic e frate geamăn cu principiul 
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armoniei pe care era aşezată fiinţarea strămoşilor noştri daci şi este aşezată, astăzi, 
mentalitatea înţelepţilor orientali. Să luăm pilda terţului inclus. Ideea lui Mircea Eliade 
referitoare la coincidenţa contrariilor capătă, la academicianul nostru, o continuare 
surprinzătoare, el devenind o manifestare  a prieteniei contrariilor. Drept care, el a 
depăşit de mult bicolorul  etic (alb-negru), arătându-se a fi meşter la desluşirea, citirea 
şi promovarea mulţimii nuanţelor. Alegerea nuanţei decizionale potrivite pentru un 
moment potrivit într-o situaţie potrivită constituie, la el, o temelie dialectică a 
mentalului. Şi nu doar alegerea, ci şi previziunea momentului potrivit pentru aceasta 
alegere. Orientalii şi-au pus întrebarea: care e deosebirea dintre un om deştept şi unul 
înţelept? Răspuns: omul deştept ştie a ieşi din orice situaţie, iar cel înţelept nu 
nimereşte nicicând în situaţie. Petru Soltan ştie a anticipa lucrurile, situaţiile, 
pregătindu-şi de cu vreme manevrele de ocolire a lor, de a plasa, transcendental parcă, 
în clipa ce va veni a acelei situaţii virtuale, un armonizator mental aprioric. 
Felul său de înţelepciune include nu doar terţul, ci şi concesia, chiar pierderile 
eventuale (şi virtuale) care să asigure echilibrul necesar supravieţuirii. În acest sens, îi 
place să-şi amintească, atunci când e cazul, de Scylla şi Charybda (acestea apar în titlul 
unei recente cărţi de publicistică soltaniană). Spre deosebire de Homer, el le abordează 
pe acestea în cheie relativistă. Pentru a salva cauza, întregul, crede el, e mai bine să-i 
aduci o jertvă parţială (jertva necesară?) lui Scylla, decât să încerci să-l ocoleşti, 
căzând astfel în vârtejul mortal al lui Charybda. Aici e loc pentru pilda cu Calendarul 
Naţional, al cărui redactor-şef este. Când, într-un moment neordinar, a trebuit să se 
aleagă între a se conforma unor restricţii oficiale (Scylla) şi a se opune, ajungându-se 
astfel la lichidarea ediţei (Charybda), el a ales prima soluţie. Momentul acela s-a 
consumat şi a fost uitat, în vreme ce Calendarul îşi contiună existenţa. De când a fost 
desemnat pe post de Presedinte al Consiliuluui Ştiinţific  al Bibliotecii Naţionale, am 
depăşit împreună mai multe situaţii dificile, vreo câteva chiar cruciale, ”metoda” 
domniei sale slujindu-ne până acum fără greş. Sigur, în contextul alb-negrului, 
liniarului etico-mental de la noi, nu toţi sunt în stare să pătrundă cu înţelegerea acest fel 
de înţelepciune, trăgându-se uneori retorice suliţi cu arcurile mediocrităţii invidioase. 
Dar nu l-am văzut până acum să se ascundă după vreun scut. Se vede că săgeţile acelea 
nu pot zbura până la el. 
El, însă, îşi continuă mersul său firesc pe calea vieţii şi a ştiinţei, egal cu sine, 
deoptrivă spirit şi materie, fiinţă spirituală cu buricul netăiat şi trup însemnat cu o 
cicatrice în locul din care i-a fost retezat, după datină, ombilicul. Şi e un boţ, dar nu ca 
acela ce era Ion Creangă, ci un boţ de contrarii împrietenite. Pactizare? Nici pe departe. 
Mai curând e o înălţime spirituală la care materia devine altceva, poate devine spirit. 
Iată îmi vine în minte, în acest moment, după ce am apăsat pe tasta „e”, imi vine 
imaginea cu cosmonauţii care, ajunşi în cosmos cu corabia lor, devin imponderabili. 
Cred că în cosmosul interior al lui Petru Soltan se întâmplă acelaşi lucru. Căci chiar 
dacă ţine de o altă altitudine, nu are cum să nu facă parte din Universul nostru... Dar 
ziceam de modul în care se înfrăţesc, la el, materia şi spiritul din care este făcut. 
Slujitor al spiritului, entitate spirituală fiind, el ştie a-i pregăti acelui spirit relaţii şi 
suporturi necesare în mediul materiilor. Petru Soltan posedă, dacă îmi este îngăduit să 
spun aşa, secretele managementului slavei. Da, da, există şi un management al slavei, 
sau cel puţin al succesului. Nu ne-a demonstrat oare Lucian Blaga, ca să dau un 
exemplu aleatoriu, că a putut să devină un poet de succes numai datorită eforturilor şi 
planurilor „croite” pe plan extraliterar, datorită demersurilor pe care le-a făcut el 
personal şi unii prieteni ai săi pe lângă diferiţi membri ai unor jurii? Academicianului 
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nostru nu-i este străin nimic din ceea ce-i lumesc. Fiind un savant şi un patriot 
principial, incoruptibil, cu o imagine morală curată, el ştie în acelaşi timp ce trebuie să 
facă pe plan extraştiinţific, extrapatriotic, extracetăţenesc pentru ca, fără a compromite 
valorile pentru care pledează, să le sprijine cu „materia” care să le asigure 
„securitatea”. Aşa se face că el, ca şi ceilalţi academicieni, probabil, ştie cum se face 
când se votează un premiu fie mare, fie mic, când se acordă un titlu, ce atribute i se 
cuvin celui care a câştigat prin merit ceea ce s-a votat... Căci slăvitul, fie academician, 
fie filozof, fie altfel de geniu, trăieşte în trupul pe care i l-a împrumutat Dumnezeu şi 
nu poate să nu ceară pentru acest recipient al său micile sau mai marile bucurii şi 
nimicuri ale recunoştinţei. Iar pentru corpul său spiritual, protagonistul nostru are o 
deviză imuabilă: pentru a fi sănătos, trebuie să-ţi organizezi mereu câte un succes, fie 
el cât de mic. E suficient, de exemplu, să iai cuvânt la o întrunire, la o lansare de carte 
şi să spui ceva care să anime sala, ca să ai asigurat, pe câteva zile, un avânt tineresc în 
suflet. Faptul că dl Soltan e atât de omniprezent în viaţa publică, nelipsind de la 
acţiunile politice, culturale, ştiinţifice, diplomaticeşti etc. se datorează nu doar 
civismului şi patriotismului său funciar, care e, la el, în sens filozofic vorbind, o 
manifestare fenomenală primordială, ci şi nevoii aceleea subiacente, omeneşti, de a-şi 
conserva tinereţea spiritului, folosind drept catalizatori nişte mici, sau mari, succese la 
public. 
Asta nu înseamnă, desigur, că înţelepciunea, oricare ar fi felul ei, e un panaceu imuabil 
pentru toate situaţiile şi întâmplările vieţii. Petru Soltan a trecut şi prin momente foarte 
grele, mai ales atunci când a fost ostracizat. Atunci a descoperit în sine resursa aceea 
volitivă (că shopenhaueriană, că nietzscheană, că ...babiloneano-transnistreană), care l-
a îmboldit să se salveze prin scris. Un geometru cioranian! Din acele zile se trag nişte 
nuvele în care felu-i deosebit de a fi îmbracă haina logosului său de o „aleasă încâlcire” 
(vorba lui Sadoveanu). ”Ieterele”, volumul de proze scurte la tipărirea căruia am 
contribuit şi eu, comportă un limbaj legat de locul originii, de centrul acela primordial, 
limbaj asemănător, cel puţin prin felul de întrebuinţare a lexicului dialectal, cu proza 
lui Ivan Bunin. 
Petru Soltan este un om care îşi păstrează viu copilul din el, bucurându-se de toate ale 
lumii, mirându-se de frumuseţile vieţii, neuitând însă să-şi pună mereu întrebări. Altfel 
spus, e o natură filosofică. Păi, e geometru, ca şi Platon, putea să nu fie şi un „iubitor 
de înţelepciune”? Participă la şedinţele Cafenelei Filosofice înfiinţate sub egida 
Bibliotecii Naţionale, arătându-se a fi un polemist persuasiv şi un meşter al reflecţiei. 
Şi dacă tot am spus că e şi filosof, şi încă într-un context cu numele lui Platon, nu pot 
să nu revin la vorba despre ideologia terţului inclus al cărei partizan şi propovăduitor 
Petru Soltan este. El e un om al deschisului, acceptând alături de dovezile ştiinţifice, 
aventurile spiritului şi credinţa. O credinţă deosebită de cea a omului comun, una ca 
aceea despre care vorbea Einstein că o nutreşte, o resimte când are în faţa feţei şi în 
faţa sufletului tainele Cosmosului. De altfel, să nu uit să vă spun că, din câte am reuşit 
eu să dezvălui, Einstein pare a fi pentru Petru Soltan (ca gândire liberă, certată cu 
dogmatismul, ca mirare în faţa tainelor şi a minunilor fiinţiale şi ca manifestare în viaţa 
publică) unul din modelele sale. Aşadar, cum spuneam, academicianul nostru este un 
om al deschisului. Iar credinţa lui este legată, adeseori, paradoxal vorbind, de 
certitudinile ştiinţifice ale enigmelor. Cum ar fi, de exemplu, tahionii, particulele 
acelea din componenţa hipotalamusului, conservatoarele memoriei, care, după moartea 
omului, la trei zile, părăsesc cadavrul, ies din mormânt şi se înalţă la cer, acest 
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fenomen fiind certificat prin utilizarea unor aparate de observare. Petru Soltan şi-a 
urzit, în jurul acestui fapt, o teorie proprie a nemuririi. 
Nu ştiu dacă am prins dintr-un unghi potrivit aceste creionări la stilul soltanian. Nici nu 
ştiu dacă prin biobibliografia sa, elaborată de colaboratorii Bibliotecii Naţionale, au 
putut fi elucidate toate ipostazele fiinţei sale. Cât timp tahionii săi sunt printre noi, 
subiectul acesta nu poate fi epuizat. Dar nici după. Căci pentru un spirit de talia sa, 
tahionii au trecut şi în idei, şi în semne, şi în suflarea neamului. Şi de peste tot unde 
sunt şi vor fi ei, va răsuna acum şi pururea maxima academicianului Petru Soltan:  
                                    ”M-am născut ca să mă manifest”. 
                                                                                                              
   

      Invitaţie „la o cafea” - bucuria comunicării  
 
Sunt oameni care nu seamănă decât cu ei înşişi. Petru Soltan face parte din această 
tagmă. 
- Bine, bine, îmi poate replica cineva, toţi oamenii sunt irepetabili, fiece individ. În 
fond, aşa e: ne naştem cu toţii diferiţi, dar pe urmă, cu anii, nu ştiu cum se face, că 
majoritatea dintre noi îşi pierde individualitatea şi devine o masă uniformă; în orice caz 
aşa era pe timpul dominaţiei comuniste de care au avut parte generaţiile mai în vârstă. 
Ei bine, Petru Soltan, în mod miraculos, nu şi-a pierdut individualitatea, aş spune chiar 
că a cultivat-o, deşi cred că n-a făcut-o special. Aşa l-a croit Dumnezeu, înzestrându-l 
cu un caracter deosebit. Or, peisajul intelectual din Basarabia ar arăta mult mai sărăcuţ 
fără acest descendent din multpătimita Transnistrie. În persoana lui avem de a face cu 
un strălucit savant şi om politic. Într-adevăr, multe decizii politice importante din 
timpul mişcării noastre de renaştere naţională n-ar fi avut ponderea necesară, dacă nu 
era printre noi deputatul Petru Soltan. El ştia să completeze, să întregească o idee, o 
iniţiativă ori să vină cu propriile soluţii originale care se dovedeau a fi cele mai fericite. 
 
Fără îndoială, acest savant este şi un om al cetăţii, un om de nădejde, păcat că 
politicienii noştri de azi nu apelează la potenţialul lui enorm de a vedea şi a pătrunde 
esenţele. Din cauza aceasta pierdem şi acolo, unde cu siguranţă că am putea câştiga. 
Este un nesecat generator de idei – idei cântărite, expuse temeinic şi argumentat. 
Ascultându-l, urmărindu-i luările de poziţie, îţi dai seama că ai de a face cu un mare 
patriot, dar nu de paie, făcut din cuvinte zornăitoare „ce din coadă au să sune", cum 
spunea Eminescu. Are o judecată calmă, exactă, pe-alocuri chiar rece – şi tocmai de 
aceste calităţi avem nevoie astăzi. Poate că-i lipseşte puţină „nebunie", dar, în situaţia-
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limită în care ne aflăm, n-avem voie să facem nicio greşeală. Parafrazându-l pe Titu 
Maiorescu, aş spune că Republica Moldova „a pierdut dreptul de a mai comite greşeli 
nepedepsite". Azi noi toţi suntem în situaţia celor care dezamorsează minele. 
Continuăm să trăim într-un teritoriu minat de istorie, în fiece clipă putem sări în aer. 
 
Petru Soltan are un pas echilibrat şi un ochi ager, vede lucrurile în toată complexitatea 
lor, le vede dintr-odată, prezentându-ne tabloul întreg. Îl preocupă adevărul, nu 
reglarea de conturi. E un gentilom şi un aristocrat al spiritului – pasăre rară în peisajul 
nostru basarabean. Dacă nu i-a plăcut ceva – un articol, o luare de cuvânt – mai bine 
tace, decât să-ţi facă nişte complimente gratuite. Mă rog, suntem de-ai noştri, printre-ai 
noştri, ce l-ar costa să te laude, cum procedează atâţia alţii?!... N-o face. N-are spirit de 
gaşcă şi asta deranjează. Dar dacă ai spus ceva cu care el principial nu-i de-acord, o, 
atunci ţine-te bine! Lucid, exact, vine să te contrazică, însă niciodată nu atacă persoana, 
ci ideea, şi asta îl face să fie respectat chiar şi de oponenţii săi. Discuţiile cu el sunt un 
regal, trebuie să te mobilizezi bine ca să-i corespunzi, să fii şi tu la înălţime. Emite în 
permanenţă o energie, un azart de a gândi, o invitaţie de a cugeta împreună, de a trăi cu 
plenitudine în lumea ideilor. Când te afli în preajma lui, simţi un fel de câmp magnetic, 
pentru că niciodată nu e scos din priză, nu-şi permite luxul de a fi lânced sau pasiv, 
chiar şi atunci când tace. Această energie creatoare se revarsă în acţiuni inspirate, 
formule matematice, investigări lingvistice originale, pagini excelente de literatură 
scrise cu o pană măiastră. Schiţează uşor admirabile portrete ale unor personalităţi 
marcante, evocări din copilărie, din tinereţe. 
 
Şi-n permanenţă - căutări, căutări - e un vânător de adevăruri, dar nu pentru a se 
complace, ci pentru a le scoate în evidenţă, pentru a le reda lumii în toată splendoarea 
lor. Judecă sistemic, conceptual. E un filosof. Uneori nu e înţeles - merge prea repede, 
prea departe, - dar vina e a noastră, nu a lui. În cosecinţă, e un înţelept. În cazul lui 
putem afirma cu certitudine că nu întâmplător poartă titlul de academician. E temeinic 
şi profund. Totodată e generos. Doamne, pe câţi i-a promovat! Pentru că ştie să vadă 
meritul şi să preţuiască valoarea. Citindu-i cărţile, te uimeşte spiritul acut de 
observaţie, căruia nu-i scapă niciun detaliu. În descrierile sale mie unuia mi-l aminteşte 
pe Hemingway cu memoria lui fenomenală. Aş zice că Petru Soltan e un scriitor care s-
a rătăcit printre matematicieni sau, dacă vreţi, viceversa. S-a întâmplat acum vre-o zece 
ani să stăm o săptămână împreună într-un salon de spital, eu - cu inima, el - cu 
tensiunea. Desigur, la vindecarea noastră şi-au adus aportul şi doctorii, dar cred că un 
leac esenţial, care ne-a „vitaminizat sufletele", au fost şi acele interminabile şi incitante 
discuţii până după miezul nopţii. Ne părea rău că trebuia să furăm şi puţintel somn, 
altfel ne-apucau zorile. 
 
Îmi puteţi reproşa, că tot ce scriu acum e prea din cale afară, că fac portretul unui om 
aproape ideal. Posibil. Mai mult ca sigur, că Petru Soltan are şi „defecte": de exemplu, 
totdeauna e îmbrăcat impecabil, cum se spune „la patru ace", în orice împrejurări. Nu l-
am văzut niciodată să se prezinte neglijent. Nu e un „defect"? La urma urmei, „de ce, 
mă rog, îl face cu noi pe aristocratul?", cum s-a exprimat oţărât unul din cunoscuţi. 
Această observaţie mi-a amintit de un caz care s-a întâmplat cu mine în anii studenţiei, 
când din ultimii bani cumpăram cărţi româneşti la magazinul „Drujba" din Moscova. 
Trebuia s-o faci rapid, altfel rămâneai fără o carte de preţ, pentru că năvăleau 
chişinăuienii – acolo magazinul fusese închis. Am reuşit să sclipuiesc o bibliotecă 
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bunicică în camera mea de la cămin. Într-o zi unul din colegi intră la noi în cameră şi 
destul de răspicat, pe neaşteptate, declară: „ştim noi de ce cumperi tu atâtea cărţi!". Eu 
care tocmai eram cu un volum în mână, am rămas mut, cu gura căscată. „Vrei să ne 
înjoseşti, iată de ce!" – a adăugat el şi a dat să iasă. Cei din cameră au reacţionat râzând 
ironic. Eu între timp mi-am revenit: „Da de ce nu cumperi tu mai multe cărţi, ca să ne 
înjoseşti tu pe noi?!" Nu mi-a răspuns nimic, probabil că şi-a adus aminte că el în viaţa 
lui n-a cumpărat o carte. Trebuie să vă spun, că urmându-mi exemplul, şi alţi studenţi 
de la noi au prins gustul de a achiziţiona cărţi. În anul cinci, când plecam din Moscova 
la Chişinău, o jumătate de vagon era plină de cărţi care făceau cale întoarsă spre 
Moldova, după ce au trecut prin Chişinău, trimise de la Bucureşti. 
- Bine, bine, dar ce legătură are asta cu Soltan? 
Vă răspund: sunt mai mult ca sigur că Petru Soltan, dacă am fi fost împreună la studii, 
i-ar fi întrecut pe toţi la capitolul achiziţionării cărţilor – „ca să ne înjosească, desigur". 
Nu e un defect?! Mai ales, că după câte ştiu, atunci, când s-a întors din Moscova de la 
studii, el unul a ocupat cu biblioteca lui aproape jumătate de vagon. 
...Aştept cu nerăbdare să ne reîntâlnim la „Literatura şi arta", la Forul Democrat al 
Românilor din Republica Moldova sau „la o cafea", cum îi place domnului Soltan să 
spună, deşi nici eu, nici el nu prea avem voie să consumăm această licoare minunată. 
Dar altfel cum „să-ţi vitaminizezi sufletul" ca să nu-ţi pierzi speranţa că visul nostru - 
mare şi sfânt - se va împlini! Pentru că, la urma urmei, tot ce facem noi nu e altceva 
decât înfăptuirea visului de reîntregire. În caz contrar, ne aşteaptă pe toţi o 
„transnistrizare" (cum obişnuieşte să se exprime dl Soltan), iar el ştie bine ce spune, 
ştie ce-i aceasta, căci de acolo vine. 
 
Ion Ungureanu, regizor, ex-ministru al Culturii din Republica Moldova 
(Adus de la http://www.art-emis.ro/jurnalistica/423-invitatie-la-o-cafea-bucuria-comunicarii.html) 
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                                        Acad. Radu Miron (Moldovean din dreapta Prutului),  
                                        Acad. Mitrofan Ciobanu (Moldovean din stânga   Prutului):  

                   

                         Academicianul Petru Soltan la 75 de ani 

Între personalităţile de seamă ale ştiinţei şi culturii din Republica Moldova se distinge 
figura lui Petru Soltan, matematician de valoare internaţională, care merită pe deplin să 
fie omagiat în Academia Română cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani. 
Membru de onoare al Academiei noastre şi membru titular al Academiei din 
Republica Moldova, Petru Soltan se impune prin cercetările sale în matematicile 
moderne, economie, istorie, literatură, filosofie etc. Patriot înflăcărat, fruntaş al vieţii 
publice, susţine permanent ideile românismului în Moldova şi, ca orice savant din 
stânga Prutului, visează la vremuri mai pline de lumină şi de libertate pentru semenii săi. 
S-a născut la 29 iunie 1931 în satul Coşniţa, aflat pe malul stâng al Nistrului; fiind 
primul între cei zece copii în familia de ţărani români Simion şi Melania Soltan. 
Copilăria şi adolescenţa viitorului om de ştiinţă au trecut sub povara unor ani 
nefaşti, cu lipsuri, interdicţii, foamete şi evacuări forţate, cu derularea unor 
evenimente dramatice, schimbări bruşte de regimuri şi administraţii – care au 
marcat istoria Moldovei. L-au ajutat să depăşească multe din aceste bare bunica sa, 
mare iubitoare de folclor, de muzică românească şi câţiva profesori veniţi din România. 
Şcoala o face la Coşniţa, Tiraspol şi Chişinău; în 1950 intră la Institutul Pedagogic din 
Chişinău, unde se manifestă cu talent şi imaginaţie în elaborarea lucrărilor originale, 
înalt apreciate la concursurile republican şi unional. 
După o perioadă de apostolat, ca profesor şi director la Şcoala medie din Hânceşti, în 
1954 intră la doctorat la Universitatea „M.V.Lomonosov” din Moscova. Găseşte aici o 
ambianţă remarcabilă în cercetare în domeniul matematicilor, o bibliotecă de renume 
internaţional din centrul Moscovei, ce-i permite să citească de la index cărţi din istoria 
României, dar care lasă urme cine le-a solicitat, – şi beneficiază de prelegeri ale unor 
savanţi cunoscuţi pretutindeni. Susţine o teză de doctorat de excepţie, în 1961, la 
faimosul Institutul de Matematică „V.A.Steklov" al Academiei de Ştiinţe din URSS. 
În funcţia de asistent la Universitatea din Chişinău militează activ pentru introducerea 
predării în limba română şi reuşeşte. Zece ani (1960-1973) ca profesor asociat la 
Universitatea din capitala Republicii Moldova, ţine cursuri de înalt nivel, organizează 
un seminar ştiinţific săptămânal şi în ’71 îşi susţine teza de Doctor Habilitat la 
Academia de Ştiinţe din URSS. La finele anului 1972 este ales membru-corespondent 
al AŞ din RM. Iar în martie 1973 ocupă postul de director al Institutului de Cercetări 
în Domeniul Planificării constituit doar pe hârite. În timp de 13 ani dl Petru Soltan 
reuşeşte a forma acest institut în unul din cele mai prestigioase din URSS, desigur în 
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clasă respectivă. Neoficial, această instituţie a fost numită Institutul lui Soltan. Ca 
urmare, împreună cu specialiştii pe care i-a format în, ’85 a elaborat în virtutea 
modelului lui Leontieff un tratat în 13 volume asupra Resurselor suplimentare ale 
economiei RSS Moldovenească. Aceste realizări excepţionale au impus propunerea ca 
Petru Soltan să fie numit Preşedintele al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Dar, 
tocmai aceste realizări sechestrate de KGB, inclusiv cărţile de la index, i-au atras 
ostilitatea oficialităţilor, care i-au înscenat tot felul de acte „antipartinice” şi l-au 
destituit din toate funcţiile, declarându-l şomer, fiind dat în judecată ca un infractor 
extrem de periculos. La presiunea unor organizaţii internaţionale, după un an, a fost 
repus în drepturi de profesor universitar. 
Este ales membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 1992. 
Petru Soltan are de-a lungul timpului o activitate ştiinţifică excepţională în 
matematici pure şi aplicate. A rezultat o operă impresionantă materializată prin noi 
direcţii de cercetare, descoperiri originale care au condus la fundamentarea „Şcolii de 
matematică şi cibernetică” de la Chişinău a academicianului Petru Soltan. Bunăoară, 
devine fondatorul noii teorii d-convexitate, importante prin faptul că aceasta acoperă 
(e mai fină) convexitatea clasică: oricărei afirmaţii din această din urmă îi corespunde 
în dependenţă de metrică o familie nevidă de afirmaţii din noua teorie. În virtutea 
acestei teorii, Petru Soltan în cadrul unei prelegeri, ţinute la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi în  ’75, formulează problema axiomatizării a convexităţii, 
realizată mai târziu de feciorul său Valeriu Soltan, actualmente rezident în SUA. 
Contribuţiile sale în geometria convexităţii în spaţiile metrice şi în topologie au fost 
apreciate de savanţi cu renume ca: P.Alexandroff, A.Kolmogorov, M.Nicolescu, 
K.Borsuk, I.Gohberg, B.Grunbaum ş.a. 
Vârsta şi prodigioasa activitate de cercetare a lui Petru Soltan este reflectată în peste 
100 de lucrări publicate în reviste prestigioase de specialitate, în realizarea unui 
număr de 7 monografii de ţinută academică. Cunoscuta editură Springer a publicat, în 
1997, cartea sa scrisă în colaborare cu doi matematicieni reputaţi – V.Boltyanski şi 
H.Martini: Exursions into Combinatorial Geometry. 
Parte dintre rezultatele remarcabile sunt menţionate în Enciclopedia Matematicienilor, 
publicată recent de Kluwer Acad. Publishers. Indiscutabil, la toate aceste rezultate 
trebuie adăugate vasta activitate depusă de academicianul Petru Soltan în învăţământul 
matematic superior din Republica Moldova, prin realizarea unor cursuri academice de 
înalt nivel, cărţi, manuale şi prin participarea sa directă la modernizarea curriculară a 
acestuia. 
În medalionul pe care-l facem Omului de ştiinţă nu poate lipsi ampla, valoroasa şi 
vibranta sa activitate de Om al literelor. 
Încă din anii ’70, Petru Soltan s-a afirmat ca un apreciat publicist, abordând teme de 
importanţă majoră ca: limba de stat, revenirea la alfabetul latin, necesitatea deşteptării 
conştiinţei şi demnităţii naţionale, identitatea etno-lingvistică a românilor din RSSM 
cu cei din România, responsabilitatea civică a elitelor politice şi intelectuale pentru 
destinul naţiunii, educarea la tineri a dragostei de ţară, de limbă, a pasiunii pentru 
carte, etc. 
A tipărit scrieri literare şi eseuri filosofice. În 2001 apare volumul de sinteză La 
porţile Babilonului, despre care acad. Mihai Cimpoi scria: „O carte fermecătoare, în 
care autorul îmbină studiul lumii raţionale cu acela al lumii iraţionale”. Recent editura 
„Ştiinţa” a lansat  un nou volum de eseuri „Între Scylla şi Charybda”. 
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La finele anilor ’80, când tentativa lui M.Gorbaciov de reformare a societăţii proclamă 
lupta de emancipare naţională, Petru Soltan se află în primele rânduri ale mişcării de 
renaştere şi eliberare naţională din Republica Moldova. Militează pentru înfiinţarea 
Mişcării Democratice (1988) apoi şi a Frontului Popular – unde activează ca 
vicepreşedinte. Elaborează programul electoral al FPM şi este ales deputat în plenul 
Parlamentului democratic de la Chişinău. In forumul legislativ, care a adoptat legi şi 
hotărâri istorice pentru românii din stânga Prutului, cum ar fi: limba de stat, revenirea 
la grafia latină, însemnele de stat – Tricolorul, Stema, Imnul naţional, Deşteaptăte 
române, etc., Petru Soltan a fost membru al prezidiului, preşedinte al Comisiie pentru 
Ştiinţă şi Învăţământ (1990–1994). Primul document semnat de preşedintele în cauză a 
fost decizia de folosire a glotonimului limba română pe teritoriul Republicii Moldova, 
decizie neabrogată până astăzi. În anii menţionaţi este organizatorul de frunte pentru 
trimiterea la studii în Ţara-Mamă a miilor de tineri din republică, chestiuni ce-l 
înrolează în tagma liderilor luptători pentru românizm. 
Fără îndoială, expunerea noastră nu poate cuprinde în totalitate realizările de excepţie 
ale lui Petru Soltan, datorită cărora a primit numeroase distincţii: Doctor Honoris 
Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj (1992), acelaşi titlu la Academia de 
Studii Economice din Chişinău (1998) şi la Universitatea din Tiraspol cu sediul la 
Chişinău (2000), Doctor Magna cum Laude al ULIM (1994), Om emerit al republicii 
(1994) şi, pentru merite de excepţie în activitatea sa de matematician, literat şi patriot, 
i s-a decernat înaltul titlu de Membru de Onoare al Academiei Române (2003). 
La împlinirea vârstei de 75 de ani îi dorim academicianului Petru Soltan deplină 
sănătate şi ani mulţi şi fericiţi împreună cu familia! 

 
 
                                                                    

     Acad. Mihai Cimpoi: Lumea îmi părea o 

                                                               cifră...                              
PPPPetru Soltan, care nu e doar un matematician notoriu, ci şi un om de litere şi un 
animator al vieţii publice, pare să fie o excepţie în lumea rigidă şi ursuză a celor care 
profesează ştiinţele exacte. Este fascinat de frumuseţea lumii, este un bun povestitor cu 
o vorbire suculentă, presărată cu „childuri” populare, dar şi cu întâmplări anecdotice 
savante. Adică este un causeur, un om care nu i-o tors maica pe limbă sau – cum se 
mai spune prin părţile noastre – care are „stuchitură la furcă”. 
Ne gândim că şirul vorbelor – adevărată poveste cu cocoşul roşu şi interminabilă 
Odisee Şaherezadică – e o contrapondere a şirului numerelor. Căci matematica 
operează cu finitul, cu numărul, dar în fond operează cu infinitul, cu nenumărul. 
De o modestie proverbială, Petru Soltan n-o face pe marele savant, precum este în 
adevăr, ci mai mult demonstrează o încântare permanentă de ştiinţă, o încântare 
provocată de o iubită cu farmec nestins. Matematica este, pentru el, cel de-al doilea 
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univers, poate mai real decât cel real, care e în jurul nostru şi în noi ca fiinţă (ca fiinţă 
în aici şi acum, ca Dasein, vorba lui Heidegger). 
Ca orice om de ştiinţă, Petru Soltan caută temeiul, Grundul. Şi cred că acest temei l-a 
găsit în frumuseţea lucrurilor şi a oamenilor: frumuseţea chipului (el însuşi fiind bărbat 
frumos la înfăţişare, la gând şi suflet), frumuseţea cifrelor, pe care le tot înşiruie şi le 
combină ca să afle rostul lumii pus în ele, frumuseţea vorbei şi a faptei, toate adunate 
într-o frumuseţe a prezenţei în lume. 
Principalul, ne convinge Domnia Sa, e să ştim gradul valoric al lumii. De unde începe 
el? De la un grad zero, cu care suntem obişnuiţi să concepem lucrurile? 
Nu, ne spunea el într-o convorbire din multele pe care le improvizăm oriunde ne aflăm, 
fiindcă până la zero mai sunt un infinit de cifre care vin cu minusurile lor către el. 
Zero-ul adună nu doar după el lumea în cifre, ci le adună pe toate cele mai puţin 
pricepute de noi până la el. Pune în cumpănă – altfel zis – cele pozitive şi cele negative 
ale lumii, constituind ca atare un temei – valoric. 
„Lumea îmi părea o cifră...”, spunea Eminescu, el însuşi operând frenetic cu formule 
matematice în Caietele sale, căci nu-s schimbări mai pline de sens şi mai 
„concentrate” decât cifrele. 
Lumea pusă pe un astfel de temei valoric pare, ne încredinţează cu farmecul 
demonstraţiei logico-poetice Petru Soltan, o cifră frumoasă, grăitoare, încărcată de 
semnificaţie. 
O cifră care, bineînţeles, nu e cea plictisitoare, de speriat şcolarii... 
 

     Acad. Nicolae Dabija:  Dorul ca formulă  

                                                           matematică 
 
PPPPentru ilustrul savant Petru Soltan universul este o formulă matematică. Ca şi viaţa. Ca 
şi dorul. Ca şi speranţa. 
Formulele matematice sunt într-un fel şi articolele publicistice, eseurile, schiţele 
academicianului Petru Soltan. 
În acest caz pentru el numerele devin vocale şi consoane. O limbă maternă. Nu 
întâmplător la noi a fost lansat un banc despre un politician cu foarte multă putere, dar 
cu foarte puţine aptitudini, că atunci când a fost întrebat ce limbi străine a studiat în 
şcoală, acesta a răspuns Algebra. Ce e pentru unii grai universal, pentru alţii e limbă 
străină. În estetică, P. Soltan foloseşte cuvintele cifrelor, dar se străduieşte să fie la fel 
de exact, la fel de sobru, la fel de convingător (...ceea ce trebuia demonstrat...) ca-n 
faţa unei table de clasă aşternută cu ecuaţii. 
Aici Petru Soltan lasă impresia că ele, cuvintele, vin să substituie, doar pentru o 
demonstraţie sau alta, lumea numerelor, cele dintâi fiind un mijloc către un scop. 
Matematica l-a învăţat să fie zgârcit la cuvinte, publicistica sa fiind construită ca un 
sistem filosofic, cu un minimum de cuvinte şi maximum de sens. 
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Fiecare formulă matematică e în felul ei şi o metaforă. Fiecare cifră e un cuvânt pentru 
cine ştie s-o citească. Fiecare semn + sau – înseamnă adevăr sau minciună, bine sau 
rău, viaţă sau moarte, Iisus şi Baraba răstigniţi pe cruce. 
A vedea un obiect prin altul, o întâmplare prin alta, ca printr-un geam, sau – ca printr-
un binoclu. 
A depista un ritm cosmic în tot ceea ce se întâmplă în noi şi-n afara noastră. 
A vrea să fii mereu acolo unde contrariile se contopesc. 
A încerca să inventezi nişte ceasornice care ar măsura nu timpul, ci lipsa lui. 
Asta e publicistica academicianului Soltan. 
Câteodată când descoperi că domnia sa are atâtea a spune, îl compari cu o albină care 
nu mai poate zbura pe deasupra lanurilor de greutatea polenului de care-l duce pe aripi: 
preamultul încurcă zborului, fiind prezent riscul de a se încâlci dintr-o clipă în alta în 
ierburile joase, de a rătăci mai înainte de a ajunge la stup. Dar polenul e aşteptat: el va 
deveni miere, hrană, zumzet existenţial. 
Fiecare articol semnat de P. Soltan e ca o pilulă de înţelepciune. Ca un orizont de 
dincolo de orizont. Pe care-l poţi vedea numai dacă ai imaginaţie. 
Cum să cuprinzi cercul zării de jur împrejur într-o privire ?! Cum să împăturezi 
infinitul? Cum să faci să fie ceea ce nu-i? Cum să reconstitui dintr-o fărâmă de adevăr 
adevărul întreg? Sunt câteva dintre întrebările la care încearcă să găsească răspuns 
filosoful matematician. 
Ca un adevărat cavaler al profesiei sale, el nu-şi părăseşte uneltele nici când face 
literatură. Sau publicistică. Totul la el e măsurabil. Până şi tăcerea dintre cuvinte. Pe 
alocuri autorul semnează cu un profet care calculează, cu ajutorul compasurilor, 
riglelor, ecuaţiilor, viitorul. 
Am rămas surprins de o nuvelă pe care o publicase în anii ’80 în revista Moldova, care 
anticipează cu un deceniu mai devreme renaşterea naţională basarabeană ce avea să 
pornească, aşa cum o prevăzusem, de la Uniunea Scriitorilor. 
Soltan vorbeşte cu durere despre Transnistria şi Basarabia, despre România şi Neamul 
românesc. El înfirează, fără să jignească, el condamnă, fără să blesteme, el aminteşte, 
fără să arate cu degetul, ştiind că în istorie de cele mai multe ori nu cei care au dreptate 
înving, dar cei care înving au dreptate. 
De aici – marele ei drame. 
Petru Soltan face parte dintr-o generaţie frământată. Care are ce spune. Şi care chiar 
spune. Spre deosebire de altele care spun-spun-spun, fără să aibă ce. 
Nu ne putem apăra de uitare decât amintindu-ne. Nu ne putem apăra de moarte decât 
gândind, ne dă de înţeles savantul. 
În publicistică, Petru Soltan se remarcă cu exactitatea unui matematician, cu insistenţa 
unui plugar, cu delicateţea unui psiholog şi cu precizia unui chirurg 
Eseurile domniei sale ne ajută să-l cunoaştem. 
Eseurile domniei sale ne ajută să ne cunoaştem. 
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        Acad. Anatol Ciobanu: Un coşniţean – 

                                          „Vir Doctissimus” şi „Homo Venerabilis” 

 

Acad. Petru Soltan este un savant cu renume european, un vrăjitor al reginei ştiinţelor – 
matematica (geometria, topologia). Domnia sa ştie foarte bine opinia lui Leibniz cum 
că „Scientia quo magis theorica, magis practica” (Ştiinţa cu cât e mai teoretică, cu atât 
e şi mai practică) şi de aceea matematica aplicată l-a preocupat şi continuă să-l 
preocupe. Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiinţa întotdeauna prima îşi spune 
cuvântul, dar niciodată nu spune ultimul cuvânt (V. Hugo). 
Îl cunosc şi îl admir pe dl. Petru Soltan de prin anii şaptezeci ai secolului trecut. M-am 
bucurat nespus de mult când, aflându-ne la Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din 
Moscova, d-lui, venit acolo spre a-şi susţine teza de doctor habilitat, iar eu – spre a o 
finisa, am avut ocazia să aud din gura marilor matematicieni ai timpului cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa colegului meu mai mare. 
În „perioada moscovită” a profesorului Soltan m-a impresionat şi un fapt 
extraacademic. Era „iarnă rusească” pe Colinele Vorobiov, cu multă zăpadă şi ger. Cu 
toate acestea, în fiecare dimineaţă, Petru Soltan putea fi văzut, îmbrăcat într-un costum 
sportiv (trening), alergând pe un traseu anume. Atunci mi-am dat seama că avea 
perfectă dreptate poetul latin Iuvenalis (sec. al II-lea e. n.) când spunea: „Mens sana in 
corpore sano” (Minte sănătoasă în corp sănătos). Şi astăzi, ajungând septuagenar, 
acad. Soltan e sănătos, energic, plin de viaţă, încărcat de idei şi planuri ştiinţifice, are 
vibraţia continuă a gândului, şi totodată îşi păstrează o siluetă de sportiv. 
Ca profesor universitar continuă să captiveze auditoriul studenţesc prin erudiţie, 
inteligenţă, bunătate părintească, zâmbet molipsitor şi permanent, care încălzeşte 
sufletele tinere, îi apropie de maestru şi de complicata ştiinţă pe care el o profesează. 
Dascălului Petru Soltan nu-i plac prelegerile ţinute ex-cathedra (de pe catedră, la 
distanţă de studenţi). D-lui îşi vorbeşte temele, cu creta în mână, şi într-un limbaj 
matematic adecvat, dar în acelaşi timp şi foarte accesibil. Iată de ce tinerii 
matematicieni „roiesc” în jurul savantului, visând să-i devină discipoli, să facă parte 
din şcoala lui ştiinţifică, recunoscută şi apreciată în mai multe centre universitare şi 
academice din Europa. 
Ca Om al Cetăţii, prof. Soltan s-a aflat în anii 1988-1989 pe baricadele Mişcării de 
Eliberare Naţională, pledând pentru limba română şi grafia latină, pentru identitatea 
etnică a românilor de pretutindeni, pentru adevărul ştiinţific privind limba şi istoria 
neamului nostru. Şi în prezent, cu vorba şi cu fapta, cu peniţa şi cu atitudinea corectă în 
cazuri dificile, savantul alimentează rădăcinile de aur ale arborelui naţional. 
Ca om de stat şi politic, dl. Petru Soltan a contribuit mult la reformarea învăţământului 
în Rep. Moldova, la apropierea lui de sistemul tradiţional românesc, la crearea de licee, 
gimnazii, colegii, la implementarea Legislaţiei Lingvistice, în special a pledat pentru 
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respectarea art. 19, care stipulează următoarele: „Instituţiile preşcolare şi şcolile de 
cultură generală se creează după principiul monolingvismului”. 
Cu sprijinul Domniei sale, limba română a revenit în ştiinţele reale, în Consiliile 
specializate de susţinere a doctoratelor, în monografiile ştiinţifice privind matematica, 
fizica, chimia, geologia, ingineria etc. 
Acad. Petru Soltan este şi foarte original publicist şi scriitor. Locurile de baştină i-au 
lăsat adâncă amprentă în vocabular, în modul de îmbinare a cuvintelor, ceea ce se 
numeşte „ars combinatorica”, în utilizarea unor expresii şi locuţiuni „sui generis”. În 
prozele scriitorului Soltan întâlnim deseori o formă a frazei aproape insolită pentru 
cititorul mai tânăr, care a uitat sau nici nu a ştiut nişte vorbe româneşti învechite şi 
colbuite, ce se mai folosesc doar prin părţile Coşniţei. Regret mult, dar spaţiul nu-mi 
permite să analizez limba şi stilul maestrului. Voi reproduce doar câteva propoziţii din 
eseul „Litere cu dor de casă”, publicat în rev. „Moldova” (Nr. 1, 1989), când fierbea 
lupta pentru limba română şi grafia latină. P. Soltan îşi aminteşte de fatidicul an 1938, 
când în RASSM se interzisese alfabetul latin (el a funcţionat între anii 1932-1938): 
„Înainte de a porni la şcoală, prinsesem farmecul de carte... Literele cele ale mele, 
înşirate în strâmbă linie, fugeau în lături, ca nişte pui de la cloşte diferite... Însă aceste 
prime litere, scumpe ca şi ochii mamei, au avut nenorocul a fi latine, adică floricelele 
de muscel. Şi în cel Negru ’38, când cei de le-au simpatizat, socotiţi drept duşmani ai 
poporului, sunt condamnaţi la lungă închisoare şi fără de a scrie acasă – chiar şi cu 
litere slavone (adică împuşcaţi pe loc), romaniţele cele albe, cu mireasma 
tămăduitoare, neavând măcar un strop de vină, ajung şi ele secerate de la margină la 
capăt şi aruncate în acelaşi fund de groapă ca nişte blestemaţi de mărăcini... Ţin 
minte: nimerit la şcoală, cu nerăbdare sar şi strig că eu deacuma ştiu să scriu. 
Bătrânica Iulia Ivanovna, dulcea mea învăţătoare, când vede acele litere ce-mi ies de 
sub pană, cu mare supărare mă ciocneşte peste degete cu latul de cuţit, folosit pentru 
separarea silabelor la învăţatul de citit: Să ştergi mai repede buchiile vrăjmaşe! – şi le 
roade cu cuţitul de le rupe...” (p. 11). 
Spre marele nostru regret, în Transnistria şi acum literele latine sunt considerate 
„vrăjmaşe” şi interzise în şcoli! În această ordine de idei, e cazul să amintim 
următoarele versuri ale regretatului poet Petru Zadnipru: 
                                             Vremea trece 
                                             Şi ne trecem, 
                                             Cum trec toate pe pământ, 
                                             Şi pe lângă toate trecem, 
                                             Observându-le trecând, 
                                             Dară fie spus în treacăt 
                                             Relele ce s-au trecut 
                                             Nici prin cap să nu ne treacă 
                                             Să le trecem la trecut! 
Şi totuşi, le-am trece „la trecut”, pentru că suntem creştini şi ştim a ierta şi a uita, dar 
vorba e că relele se repetă. În asemenea situaţie urmează să ne apărăm demnitatea, 
sărăcia şi nevoile, şi neamul (vorba poetului). Şi în această operă de ocrotire a 
dreptului nostru strămoşesc academicianul Petru Soltan ne va fi un exemplu, care 
merită a fi urmat. 
Vă doresc „ab immo pector”, dragă coleg, profesor Petru Soltan, multă sănătate, voie 
bună, noroc, fericire familială, noi succese în munca de creaţie! 
Vivas, crescas, floreas! „Semper sitis in flore”. 
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        Maria Diana Popescu:   
Academician Petru Soltan - „Ieterele” 

  
   „Ieterele" - Editura Societatea Bibliofililor 
din Moldova, „Paul Mihail" 

     
A-l prezenta cititorului pe autorul romanului „Ieterele" înseamnă a preciza în primul 
rînd că este matematician, Membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 
Membru de onoare al Academiei Române. Matematica este compartimentul strălucit, 
însă academician Petru Soltan prezintă disponibilităţi substanţiale pentru proză şi alte 
genuri literare abordate convingător. Alături de calculele savante, proza din „Ieterele" 
(Editura - Societatea Bibliofililor din Moldova „Paul Mihail") - asceză a vorbirii şi 
Nistru al memoriilor - n-a fost scrisă la cafenea. Este o proză de tip intelectualist, 
instituind prioritatea judecăţii de valoare asupra sentimentului. 
 
Facultate dominantă a spiritului, inteligenţa prezidează „facerea romanului", ridicînd în 
calea spumoaselor inspiraţii şi amintiri bariere menite să ordoneze revărsarea, să 
impună penitenţa disciplinei artistice. „Ieterele" sau reîntoarcere în timp, în orizontul 
satului şi al familiei sale, deschide direct această temă cu povestirea care dă titlul 
romanului. Evocativ şi implicat, autorul ne face cunoştinţă cu „anii de după groaznicul 
război, cu mălai amar de ghindă"... cu satul natal, sălişte înfundată în Marele Cot de 
Nistru, cu pădurea de stejari alături, se făcea acum şi târg, şi joc. În după-amiezile de 
duminică răsuna o tobă ca un clopot de biserică. Chema lumea şi lumea se aduna. Aşa 
că, venit acasă în vacanţa de vară, aveam unde să-mi demonstrez pantofii din pânză 
daţi cu vacs. Mai ales ca să-i vadă Sănduţa lui moş Iacob... Poposita vară caldă avea 
semne bune. Peste tot un verde aprig şi caise rumene, mere sânziene. Şi doar casa 
noastră nu putea scăpa de blestem. După o oftică chinuitoare moare mama, lăsând o 
droaie de copii având ochii ei căprui şi cu o singură mângâiere - pe soba din cămară, 
proaspăt văruită, un cârd de floricele galbene, zugrăvite de mâna ei. Se stinge o soră, 
se duce alta, de parcă se-nţeleg să mai uşureze ticsitul cela de voloc cu peşte. Nu 
zăbavă şi tata e scos din post, având greul păcat că s-a lăsat bătut de nemţi. Pierdut de 
cumpăn, atât se mai ţinea - cât lua paharul. Ajuns şef la cooperaţia de consum, a 
îndesit-o. Iar lumea ne mângâie că n-a rămas mult şi el o să ne aducă o altă mamă." 
 
Virtuozitatea şi frumuseţea limbajului scot paginile romanului de sub incidenţa notaţiei 
cu deschidere recreativă. Atent elaborat sub aparenţa unei degajări memorialistice - 
investiţie de spirit şi graţie - romanul atît de drag celui ce a militat pentru viaţa Limbii 
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române dincolo de Prut, pentru reconcilierea culturii sub semnul artei, reclamă un 
tratament similar unei cărţi valoroase, care implică stăpînirea arcadelor meşteşugăreşti. 
Gustul estetic al domniei sale se manifestă conservator în raport cu scrierea 
modernistă, preeminenţa dulcelui stil clasic în propria scară de valori fiind afirmată pe 
deplin în „Ieterele". În această direcţie se conturează eforturile creative. Stilul pur, 
curgător, ţîşneşte de la sine şi fără sforţare sau ostentaţie din condeiul autorului. 
Firescul în desfăşurare este rezultanta elaborării, însă inspiraţia artistică e o stare quasi-
hipnotică, iar paginile par a se scrie singure. 
 
Academician Petru Soltan consemnează cu naturaleţea răsfăţului de muză bucuriile 
simple sau tristeţile unei existenţe gospodărite cu boierească înţelepciune de familia 
din care provine, revărsînd ca dintr-un con al preaplinului, feţele unui creator exigent, 
stăpînit de scrupulul artei bine făcute. Autorul reuşeşte să se arate ca un prozator-artist, 
un truditor migălos de atelier, ipostaze care vor reţine atenţia criticii şi a istoriei 
literare. Romanul „Ieterele" este o revanşă luată împotriva înzestrării intelectuale 
acaparante a calculelor şi teoremelor matematice, este acel bun literar durabil, demn de 
a înnobila semnătura unui academician. Parcă un Tacit, un Anatole France l-ar fi 
învăţat valoarea scrisului şi marele secret al literaturii de calitate care rezidă în 
întrebuinţarea cuvîntului potrivit la locul lui. Bine asimilată, se simte în întreg romanul 
lecţia clasicilor, autorul îndulcindu-se ca din aghiazmă din perspectivele deschise de 
aceştia genului. Se simte desfăşurată în roman şi o strategie de implicare a cititorului, 
încercînd să-i dezvolte gîndirea mobilă, dialectică, în care toate cadrele natale cu 
personajele sale sînt pe rînd ori simultan ele însele şi contrariul lor (Nănaşii, Păcatul 
Înălţimii). Tonul plin de prospeţime, în sensul expresivităţii şi al echilibrului, se 
raportează la text în funcţie de imaginea pe care şi-o face cititorul despre raportul 
dialectic realitate-naraţiune. Parcă întemeind povestirea pe afirmaţia lui Miron Costin - 
„Den cele cinci simţuri ce are omulŭ, vederea singură aşează gîndul omului în 
adevărŭ", atitudinea naratorului este aceea unui cronicar preocupat în grad maxim de 
respectarea adevărului relatat sau la a cărui desfăşurare a participat direct: „Toamna 
ceea nicicum nu vroia să coboare de pe soarele trudit. Frunzele de vie de pe la 
pragurile de casă se mai ţin în vânt, pare, pentru oaspeţi. Insă cei din satele din jur de 
mulţi ani nu mai vin la hram: biserica e şi fără acoperiş. Poate de atâta orice ocazie 
de om sosit face vâlvă. Deci nu era de mirat că masa întinsă afară, la umbra unui larg 
înveliş cu viţă de vie, le avea pe toate, strângând rudele, adunând vecinii. Soarele 
strecurat printre galbenele frunze, le netezeşte molcăluţ obrajii înăspriţi, aşezaţi în 
cununa mesei. Nu desluşesc măcar o faţă cunoscută, de să-i fac ritualul schimb de 
zâmbete ce împacă sufletele. O înstrăinare cu vârf. Când colo, apare o pereche pe care 
mi-o amintesc imediat. Erau soţii ce semănau păpuşoi în primăvara amintită. Eu le 
zâmbesc, aplecându-mi fruntea. Bărbatul îmi răspunde cu vechea sa rezervă. Pe când 
dumneaei, probabil, nerăbdătoare la contactele de zâmbet, îmi destramă cumpătul cu 
ochii plini de farmec. O pâine rumenă. O Tudorică îmblânzită. Părea că-i lelea care 
m-a crescut. Şi de m-ar ruga să-i tai vreun braţ de lemne ori să-i aduc vreo ciutură cu 
apă n-aş şti de un noroc mai mare." 
 
Academician Petru Soltan foloseşte simplitatea curgătoare şi candidă a naraţiunii plină 
de uimirea redescoperirii lumii în tot ceea ce are mai frumos. Existenţa autorului, 
petrecută într-o ambianţă particulară, îşi întinde aripile în paginile prozei alături de 
năzuinţe şi idealuri proprii timpului şi lumii sale. Surprinzînd sensibilitatea şi vîrsta 
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copilăriei cu sentimentul că o retrăieşte şi o restituie, autorul nu calcă pe sensul de 
mers al unei mitizări a universului infantil. Cu ochii larg deschişi a învăţat să privească 
lumea mirifică a copilăriei, evidenţiind nevoia intensă de comunicare a copilului Petru 
Soltan, care scrutează obiceiuri, participă la viaţa obştii, a şcolii, a familiei, zugrăveşte 
chipurile de mai tîrziu, intuieşte psihologii. 
 
„Momentul adevărului", ultimul compartiment al romanului, conturează cîteva portrete 
de-a stînga şi de-a dreapta existenţei autorului, „nişte relaţii episodice cu o seamă de 
figuri de înalt rang ale RSS Moldoveneşti..., personalităţi ale timpului". Precum afirmă 
autorul, „contactele în cauză aveau la rădăcină un paradox: dintr-o parte, eu, originar 
din Transnistria, adică componentă organică a cohortei care în fond diriguia 
republica - conform principiilor dictate de Moscova, pe de altă parte, prieten al 
basarabeanului Ion Druţă, admonestat de această putere". Spontaneitatea, capabilă să 
sugereze o nestăvilită inteligenţă şi atitudine faţă de toate formele vieţii, unele 
neaşteptate contraste de vigoare şi gingăşie, de seriozitate şi haz, construcţia degajată, 
liberă, relatarea lipsită de aluzia de cochetărie, alcătuiesc nucleul acestor povestiri, 
cărora a ştiut să le imprime sinceritate, căldură sau vehemenţă. Substanţă şi fineţe, 
dublate de o precizie a nuanţării, autorul probează încadrarea în familia prozatorilor 
care alimentează registrul valoric al literaturii contemporane. Plin de miresme verbale, 
ca fagurii de miere adunaţi din potirele florilor înrourate, romanul e cutia de rezonanţă 
a ecourilor petulante, prinse cu ieterele în graiul artistic autohton, care se opune 
distrucţiei imaginii, a memoriei acesteia.                    
 
 
 
Adus de la: http://www.art-emis.ro/cronica/cronica-literara/485-petru-soltan-ieterele.html 
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Grigore Vieru:  Bătrânul                      
                Lui Petru Soltan 
 
Tinere, ce pururi cauţi 
Frumuseţea-n alte ţări, 
Tu, ce cauţi adevărul  
În străine zări! 
Şezi aici, mai lângă mine 
Şi îngăduie puţin, 
Ia aminte la cuvântul  
Unui mai bătrân creştin. 
Frumuseţea este seara 
Ce învăluie colina 
În iubire şi mister! 
Adevărul este Ţara 
Înmulţită cu lumina 
Dumnezeului din Cer! 
Tinere, străvechiul Soare-i 
Veşnic nou şi tineresc! 
Nu îmbătrânesc izvoare 
Care din adânc pornesc! 

 
 
 
 
 
 
Şezi aici, mai lângă mine,  
Şi îngăduie puţin, 
Ia aminte la cuvântul  
Unui mai bătrân creştin. 
Frumuseţea este seara,  
Ce învăluie colina 
În iubire şi mister  
Adevărul este Ţara 
Înmulţită cu lumina 
Dumnezeului din Cer! 
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                                                                              Motto: „Numărul şi măsura sunt  
                                                                                                                                    principiile  ce guvernează lumea”  
                                                                                                                                                   (Pitagora) 

                                                                                                                                                             -------------------- 

                                          
                                              OPERA  

                           
                                    1. Volume 

 

                                                  1961 
1. Солтан,  Петр. O рaзмерности прообразов при oтoбражении  кoмпaктoв в 
полиэдры: Диссeртация нa сoискание учёной степени доктора [кaндидaтa] нaуk / 
Петр С. Солтан. – Moсква, 1961. – 46 p. 
 
                                                  1971 
2. Солтан,  Петр. Нeкoторые экстрeмaльныe зaдaчи нa выпуклых 
множeствaх и их прикладные aспекты: [Диссeртация нa соискание учёной 
степени дoктора хaбилитат] / Петр С. Солтан. – Moсква: Вычислительный цeнтр 
AН СССР, 1971. – 243 p.   
 

                                        1973 
3. Солтан,  Петр. Экстремальные задачи нa графах и 
aлгоритмы их решения  / Петр С. Солтан, Думитру Замбицкий, 
Кирилл Присэкару. – Chişinău: Ştiinţa, 1973. – 92 p. ;                                                 
[on-line]: http://bookinist.net/books/bookid-124269.html 
 
 
 

 
4. Солтан,  Петр. Экстремальные задачи нa графах и aлгоритмы их решения 
/ Петр С. Солтан, Думитру Замбицкий, Кирилл Присэкару. – изд. 2-e. – Chişinău: 
Ştiinţa, 1974. – 90 p.  
 
 
                                                 1976 
5. Солтан,  Петр. Экстремальные задачи нa выпуклых множествaх: [моногр.] 
/ Петр С. Солтан; oтв. ред.: Ион С. Чиботару. – Chişinău: Ştiinţa, 1976. – 115 p. 
 
                                                    1978 
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  6. Болтянский, Владимир. Комбинаторная гeoметрия 
рaзличных классов выпуклых множеств / Владимир Болтянский, Петр С. 
Солтан. – Chişinău: Ştiinţa, 1978. – 279 p., il.; [on-line]:  
http://bookinist.net/books/bookid-67943.html 
http://megalib.org/rd/ru/D7FC793F9BC19A57432FAD717DFA11C2A547F045/ 
http://www.mathnet.ru/links/862ec03fbf9fefb2cb5a739d79e2b276/rm3342.pdf 
http://math.nglib.ru/book_view.jsp?idn=011699&page=1&format=free 
http://lib.mexmat.ru/books/36666 
Rec.: „Комбинаторная  геометрия – молодая ветвь математики, оформившаяся в самостоятельное 
направление лишь в ХХ столетии. Её зарождение связано с работами Хелли, Борсука, Хадвигера, Кли, 
Грюнбаума и ряда других математиков. Из советских ученых наибольший вклад в эту область внесли 
профессор Владимир Болтянский и его ученик Петр Солтан, ныне член-корреспондент  Академии Наук 
Молдавии. 
     Монография В. Болтянского и П. Солтан – первая большая книга по комбинаторной геометрии, 
написанная советскими авторами. Она отличается от существующих книг по комбинаторной геометрии 
большим числом новых постановок задач и результатов. Использование нового понимания выпуклости 
позволяет по-иному осмыслить теоремы  Хелли, Борсука, Хадвигера,  Секефальви-Надя и других 
математиков, даёт ряд новых результатов и сформулированных проблем. Подробно и популярно написанная 
книга, несомненно, вызовет интерес математиков и будет способствовать дальнейшему  развитию  
комбинаторной геометрии”,).                                                     
 
                                                  1979 
7. Созданиe РАСУ Молдавской СССР / [coaut. şi red.: P. Soltan]. – Chişinău, 
1979. – 172 p.        
                                              
                                                    1981 
8. Aгропромышленный комплекс республики: Aнализ и планирование 
народнохозяйственных результатов / [coaut.: Pеtru Soltan]. – Chişinău: Ştiinţa, 
1981. – 284 p.                                             
                                                    1984 
 
9. Crearea Sistemului Informatic Naţional / [coaut.: Petru Soltan, Serafim Cornea, 
Vasile Nedelciuc]. – Chişinău, 1984. – 72 p. – [Text în grafie chirilică].  
 
                                                     1985 
10. Olimpiade republicane de matematică  / [aut.: Valentin Belousov, M. Izman, 
Petru Soltan et al.; red. şt.: Petru Soltan]. – Chişinău: Lumina, 1985. – 152 p. –  [Text 
în grafie chirilică].  
 
                                                     1986 
11. Максимилиан, Силвестру. Социальная инфраструктура Молдавской ССР 
/ Силвестру Максимилиан, В.Кутыркин, Петр С. Солтан. – Chişinău: Ştiinţa, 1986. 
– 212 р. 
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  12. Модели и алгоритмы АСУ: [Sb. st.] / Редкол.: П. С. Солтан  
(отв. ред.). –Chişinău: Ştiinţa, 1986. – 160 р. 
 
                                                     1997 
        

  13. Boltyanski, Vladimir. Excursion in to Combinatorial Geometry 
/ Vladimir Boltyanski,  Horst Martini,  Petru Soltan. – Berlin; Heidelberg; New York; 
Barcelona; Budapest; Hong Kong; London; Milano; Paris; Santa-Clara; Singapore; 
Tokyo: SPRINGER, 1997. – 418 p. – ISBN 3-540-61341-2; [Carte electronică]: 
http://www.amazon.fr/Excursions-Combinatorial-Geometry-Horst-
Martini/dp/3540613412#reader_3540613412 
http://books.google.ro/books?id=U0LHc-
DoBHgC&printsec=frontcover&dq=petru+soltan&source=bl&ots=JZ8xONhQvq&sig
= ZUVH3ZG3Qe8QN_DZyPcJ6zbIxZc&hl=ro#v=onepage&q&f=false 
http://www.paperbackswap.com/Excursions-Combinatorial-
Geometry/book/3540613412/ 
http://books.google.com/books?id=U0LHc-
DoBHgC&pg=PA428&lpg=PA428&dq=Boltyanski++%2B+soltan&source=bl&ots=J
_- 
vOHlPxl&sig=gSutHbTI1zx9Lt7FS97HfeBnVfM&hl=ro&ei=i3jwTaWsEMWSOtDS
2b0D&sa=X&oi=book_res 
Rec.: Eveniment de înaltă semnificaţie: [apariţia la Ed. SPRINGER a monografiei 
“Excursion in to Combinatorial Geometry”, coautor - academicianul Petru Soltan] // 
Lit. şi arta. – 1997. – 1 ian. – P. 7. 
 

                                                       2000                                                                                                     
14. Soltan, Petru. Prelegeri selectate din teoria grafurilor / Petru Soltan; Univ. de 
Stat din Moldova, Fac. de matem. şi inform., Catedra matem. aplicată. – Chişinău: 
Centrul Ed.-Poligr. USM, 2000. – 107 p.: fig. – [Bibliogr.: p. 105-107].                                                               
   
                                                       2001 
15. Programa analitică la cursul „Capitole suplimentare din teoria grafurilor”: 
(pentru magistratură, spec. „Informatică”) / elab.: Petru Soltan. – Chişinău, 2001. – 5 p. 
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  16. Soltan, Petru. La porţile Babilonului / Petru Soltan. – Chişinău: 
ARC, 2001. – 278 p. – ISBN 978-9975-61-181-8. 
[Din conţ.: Forţa capabilă să ne scoată din dezastrul economic: Elita naţională. – P. 9-
12; Ştiinţa şi societatea. – P. 13; Maşini cu raţiune, maşini cu talent. – P. 13-19; 
Aritmetica realului, algebra fabulosului. – P. 20-26; Hyperion – nemăsurată lumină. – 
P. 27-31; Litere cu dor de casă. – P. 32-34; Validarea parlamentului ales în 1990. – P. 
35; O făclie a meleagurilor noastre. – P. 36-39; Ce ne doare, ce ne frământă. Teiul cere 
ajutor. – P. 40-41; La “masa rotundă” a redacţiei participă membri ai comitetului de 
iniţiativă pentru formarea societăţii culturale “Transnistria”. – P. 42-55; Să fim un 
neam întreg. –  P. 56-61; Zilele RSS Moldova în India. O  blândă ţară de străveche 
civilizaţie. – P. 62-65; Aproape de grijile oamenilor. – P. 66-68; Să ne înarmăm cu 
răbdare. – P. 69-71; Cine se teme de lumina aştrilor? – P. 72-74; Să ne legăm fir cu fir 
inteligenţa. – P. 75-85; De calitatea cunoaşterii limbii materne depinde calitatea 
cunoştinţelor. – P. 86-89; Cum înţelegeţi protecţia proprietăţii intelectuale? – P. 90-92; 
Către dl Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova. – P. 93-94; Găleţi cu 
lacrimi. – P. 95-98; Transnistria – oglinda în care ne putem vedea viitorul dacă vom 
continua să promovăm actuala politică în domeniul învăţământului. – P. 99-104; 
Tuneluri prin zăpezile memoriei. – P. 105-119; În memoria academicianului Tiberiu 
Popoviciu. – P. 120-122; Înălţimea nu e un păcat, ci un titlu de merit. – P. 123-126; A 
ne menţine jarul de la rădăcină de inimă. – P. 127-130; Coşniţa lui Spiridon Vangheli. 
– P. 131-135; Arta – medicament contra degradării. –  P. 136-139; Eleganţă, 
perspicacitate, demnitate. – P. 140-141; Ştiinţă între piramidă şi piaţă. – P. 142; 
Credibilitatea o proclamă grupul care şi-a impus dominaţia. – P. 143-145; Sau realizăm 
joncţiunea, sau rătăcim izolat. – P. 145-150; Stimate domnule redactor-şef, Nicolae 
Dabija. – P. 151-154; Cât să ne mai bată vânturile, valurile?. – P. 155-161; Mihai 
Patraş – un bărbat cu durerile neamului pe umeri. – P. 162-166; Apel. – P. 167; 
Durerile întoarcerii la vatră. – P. 168-174; O şansă electorală ratată. – P. 175-181; Un 
nerv al verticalităţii noastre. – P. 182-187; Chestionar. – P. 188-189; Un zeu cu aripile 
ascunse sub haină. – P. 190-195; Honoris Causa în omenie. – P. 196-197; Durerile 
academicianului P. Soltan. – P. 197-202; Cultura rusă în Basarabia: un atu sau un 
handicap? – P. 203-206; “Este a ta viaţa pe care o trăieşti şi nu cea pe care ţi-o 
imaginezi”. – P. 207-218; Memoriu. – P. 219-220; Probleme de organizare academică. 
– P. 221-227; Din raniţa forţei imperiale. – P. 228-236; “Concep juristul drept un 
dascăl înzestrat cu un spirit luat din palma lui Dumnezeu”. – P. 237-244; Sugestii în 
prag de an nou. – P. 245-252; Stăpâna ochilor şi palma. – P. 253-254; Căderea 
babilonului. – P. 255-256; O stea în lumea matematicienilor. – P. 257-260; Flux. 
Apelul săptămânii către toţi oamenii de bună-credinţă. – P. 261; Un Prometeu al 
tuturor românilor. – P. 262-264; Diversiune contra drepturilor vitale ale alogenilor. – P. 
265-266; Să se bată clopotele. – P. 267-268; [Discurs ţinut la Universitatea Pedagogică 
din Tiraspol, cu ocazia conferirii titlului onorific de Doctor Honoris Causa]. – P. 269-
273; A transforma durerea-n deşteptare. –  P. 274-276].   
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 Rec.: Cimpoi, Mihai. Lumea la înălţimea matematicii  / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 
2001. – 5 iul. – P. 6.         
Rec.: Ciocanu, Ion. Probleme ale limbii în viziunea unui matematician / Ion Ciocanu // 
Lit. şi arta. – 2003. – 30 apr. – P. 5. 
Rec.: În miezul unei cărţi de publicistică: “La porţile Babilonului” de P. Soltan // Lit. 
şi arta. – 2003. – 30 ian. – P. 5. – [Art. fără aut.] 
Rec.: Zbârciog, Vlad. Un nerv al verticalităţii noastre / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 
2003. – 30 ian. – P. 5. 
 

                                              2003            

    17.  Soltan, Petru. Ieterele: [povestiri] / Petru Soltan; cop.: Dragoş 
Popa Miu; Soc. Bibliofililor din Moldova “Paul Mihail”. – Chişinău: Imprimeria Bibl. 
Naţ., 2003. – 64 p. – [Din conţ.: Ieterele. – P. 5-15; Nănaşii. – P. 16-28; Păcatul 
înalţimii. – P. 29-46; Momentul adevărului. – P. 47-63]. 
Rec.: Dabija, Nicolae. Lecturi selecte: [vol. “Ieterele” premiat la Salonul     
Internaţional de Carte 2003] / Nicolae Dabija // Gaz. bibliotecarului. – 2003. –  Aug.-
sept. – P. 14. 
 
                                                   2006  

   18. Soltan, Petru. Între Scylla şi Charybda: [eseuri şi articole de 
atitudine] / Petru Soltan. – Chişinău: Ştiinţa, 2006. – 147 p. – ISBN 978-9975-67-335-
0. 
[Din conţ.: Momentul adevărului. – P. 7-19; Un Prometeu al tuturor românilor. –  P. 
19-21; Între Scylla şi Charybda. – P. 21-26; Din neamul atlanţilor. – P. 26-30; Arta – 
medicament contra degradării. – P. 30-32; Un mare gânditor ce lasă în vale vârful 
Omu. – P. 32-40; Un zeu cu aripile ascunse sub haină. – P. 40-44; Excelenţa sa 
simbolul marginii estice de neam. – P. 44-46; Un Bourbaki al lingvisticii. – P. 46-47; 
Papa Ioan Paul al II-lea e descendent dintr-o familie de moldoveni. – P. 48-49; Timpul, 
tendinţele istorice vor demonstra că aderarea la structurile euroatlantice e o cale sigură 
contra proceselor de entropie socială, degradare, sărăcie. – P. 50-54; Într-o lacrimă de 
lumină – o eternitate împachetată. – P. 54-58; Eminescu – un infinit compactificat. – P. 
58-63; Umbra măgarului... aruncată peste noi. – P. 63-65; Să evităm prăbuşirea 
noastră. – P. 66-69; Scrisoare lui Nicolae Sulac. – P. 69-71; Cu privire la ideea de 
constituire a uniunii „România – Republica Moldova”. – P. 72-74; „Când e vorba de 
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avere – în Dumnezeu nu ţi-e a crede”. – P. 74-79; Imperativul – să ne adunăm 
inteligenţa grămăjoară. – P. 80-82; O legendă este invincibilă. – P. 82-83; O diversiune 
contra limbii materne şi independenţa noastră. – P. 84-88; Mai întâi a fost... intuiţia. – 
P. 88-91; La sfat de taină. – P. 92-100; Ştiinţa între piramidă şi piaţă. – P. 101-107; 
Academicianul în matematică şi în viaţă. – P. 107-111; Civilizaţia umană: 
atotputernicie şi şubrezenie. – P. 112-116; Un lucru făcut strâmb în viaţă îţi face viaţa 
strâmbă. – P. 116-125; „Concep juristul drept un dascăl înzestrat cu un spirit luat din 
palma lui Dumnezeu”. – P. 125-130; Inteligenţa poporului nostru trebuie valorificată. – 
P. 130-135; Tuneluri pentru zăpezile memoriei. – P. 135-147]. 
Rec.: CărŃi pe care le recomandăm tuturor studenŃilor şi cadrelor didactice 
[on-line]: www.dppd.lx.ro/carti.html 
Rec.: Ciocanu, Ion. Vocaţia publicistică a unui... matematician / Ion Ciocanu // Florile 
dalbe. – 2007.  – 31 mai.  – P. 7. 
Rec.: Dabija, Nicolae. Dorul ca formulă matematică / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 
2006. – 29 iun. – P. 7. 
Rec.:  Leu, Ion. Între Scylla şi Charybda de Petru Soltan / Ion Leu // Univers 
pedagogic Pro. – 2006. -- 12 oct. – P. 5. 
Rec.: Ordonarea cuvintelor şi a lumii: Petru Soltan ”Între Scylla şi Carybda” // 
Moldova. -- 2006. -- Nr. 8-9. -- P. 72. 
 

   19. Soltan, Petru. Transnistria, lacrima mea / Petru Soltan. – 
Chişinău: Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2006. – 219 p. – ISBN 978-9975-75-082-0.  
[Din conţ.: Durerile academicianului Petru Soltan. – P. 12-18; Ciocanul şovinismului 
rusesc şi nicovala românească de la est de Prut. – P. 19-25; Masa rotundă organizată de 
Comitetul Helsinki. – P. 25-28; Declaraţia Societăţii „Transnistria” privind proiectul 
„Legii cu privire la statutul special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria)”. – 
P. 29-32; Apel către cetăţenii din satele şi oraşele RSS Moldova din stânga Nistrului. – 
P. 32-33; Răscoala literelor latine. – P. 34-36; Tancuri contra literelor latine. – P. 37-
39; Pâinea împăcării. – P. 40-49; Transnistria: năzuinţe şi prosperitate. – P. 49-66; 
Lăcaşul ce răscoleşte sufletul. – P. 66-69; Din raniţa forţei imperiale. – P. 69-77; 
Memorandum. – P. 78-81; Ilie Ilaşcu propus pentru onorabilul „Prix europeen des 
droits l’homme”. – P. 81-82; Ma întâi a fost... intuiţia. – P. 83-87; Transnistria – dulce 
margine de neam în bătaia vânturilor. – P. 88-91; Universitatea care mi-a adus noroc. – 
P. 91-96; La „masa rotundă” a redacţiei participă membrii Comitetului de iniţiativă 
pentru formarea Societăţii culturale „Transnistria”. – P. 99-113; Un soare şi un pământ 
avem! – P. 114-121; ... Dar mai întâi om să fii!. – P. 121-128; Trup din trupul 
neamului. – P. 129-135; Memoriu. – P. 136-137; Multă şi departe-i apa Valahului. – P. 
141-149; A ceda Transnistria înseamnă a fi neînţelepţi. –  P. 149-158; Când există 
două state româneşti, uşor apare şi un al treilea. – P. 159-166; Imperativul – să ne 
adunăm inteligenţa grămăjoară. – P. 166-169; Înălţimea nu e un păcat, ci un titlu de 
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merit. – P. 170-174; Momentul adevărului. – P. 177-194; Chomolungma lui Eugen 
Doga. – P. 194-197; Papa Ioan Paul al II-lea e descendent dintr-o familie de 
moldoveni. – P. 197-199; Găleţi cu lacrimi. – P. 199-202; Profetul din Mălăeşti. – P. 
203-205; Coşniţa lui Spiridon Vangheli. – P. 205-209; O stea în lumea 
matematicienilor. – P. 210-213; Scrisoare lui Nicolae Sulac. – P. 214-216; Curriculum 
vitae. – P. 217-218].    
Rec.: Cărţi pe care le recomandăm tuturor studeţtilor şi cadrelor didactice [on-line]: 
www.dppd.lx.ro/carti.html 
Rec.: Ciobanu, Raisa. Puterea şi gingăşia lacrimii / Raisa Ciobanu // Lit. şi  arta. – 
2006. – 13 iul. – P. 1.                                                                                   
Rec.: Leu, Ion. Transnistria, lacrima mea / Ion Leu // Moldova suverană. – 2006.  –  6 
sept. – P. 4; [on-line] // http://www.moldova-
suverana.md/old_site/index.php?subaction=showcomments&id=1157463345&archive
=1157629760&start_from=&ucat=10&     
 
 
  
                                                                                            Motto: „Ideile sunt un capital care aduce 
                                                                                                                                   profit doar în mâinile talentului”  
                                                                                                                                                                                       (Rivarol) 
                                                                                                      -------------------- 

 

                                             
2. Petru Soltan participant la congrese, simpozioane, conferinţe naţionale şi 
                                     internaţionale (Comunicări)  
                              
                                                
                                                          1959 
20. Cолтан, Петр С. O рaзмeрности прooбразов при отображении компактов в 
пoлиэдры / Петр С. Cолтан // Вторая всесоюзная топологическая конференция. – 
Тбилиси, 1959. – P. 43-44. 
 
                                                          1965 
21. Нахождение оптимума в одной экономической задаче / [coaut.: Petru 
Soltan] // Тезисы II Респ. конф. „Применение математических методов и 
вычислительной техники в народном хозяйстве Молдавии”. – Chişinău, 1965. – P. 
48-50. 
 
                                                         1966 

22. Cолтан, Петр С. Некоторые вопросы комбинаторной геометрии / Петр С. 
Солтан // Teзисы научных сooбщeний Meждународного конгресcа математиков. 
Сeкция 9. – Moсквa, 1966. – P. 47. 
 
                                                          1967 
23. Cолтан, Петр С. Размерности прообразов точек при отображении 
компакта в полиэдр / Петр С. Солтан, В. Болтянский // Труды 4-ой  Всесоюзной 
Топологической конференции. – Ташкент, 1967. -- Р. 27-30. 
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24. Cолтан, Петр С. Toчкa, взвeшeннo нaимeнee удaлeннaя oт зaдaннoй 
систeмы тoчeк в прoстранстве / Петр С. Солтан, Думитру Замбицкий // 
Нaучнaя конференция прoфeссoрскo-прeпoдaвaтeльскoгo сoстaвa KГУ: тезисы 
докл. – Chişinău, 1967. – P. 22-23. 
 
                                                          1968 
25. Cолтан, Петр С. Зaдaчa o нaхoждeнии числа связности грaфa / Петр С. 
Солтан, Думитру Замбицкий // Teзисы дoклaдoв трeтьей научно-технической 
рeспубликанской кoнфeрeнции. – Chişinău, 1968. – P. 82-84. 
 
26. Cолтан, Петр С. Oб oднoй экстремальной зaдaчe нa графe / Петр С. Солтан, 
Думитру Замбицкий // Научная  конференция прoфeссoрскo-прeпoдaвaтeльскoгo 
состава КГУ:  тезисы докл. – Kишинэу, 1968. – P. 18-19. 
 
                                                        1969 
 
27. Cолтан, Петр С. Oб oднoй экстремальной зaдaчe нa кубичeскoм графe / 
Петр С. Солтан, Кирилл Присэкару // IV симпoзиум пo экстремальным зaдaчaм: 
тезисы докл. – Kaунaс, 1969. – P. 9-10.  
 
                                                        1970 
28. Cолтан, Петр С. О реализации графа в единичном кубе и об одной 
экстремальной задаче на графе / Петр С. Солтан, Д. Замбицкий, К. Присэкару 
// Семинар по дискретной математике. – Одесса, 1970. – Р. 10.                                                       
 
                                                        1972 
29. Cолтан, Петр С. Нoвoe пoнятиe выпуклости для метрических пространств 
и eгo приложения / Петр С. Солтан // Tрeтий конгресс нa българските 
математики. Ч. 1. – Варна, 1972. – P. 173. 
 
30. Cолтан, Петр С. O нeкoтoрых тoпoлoгичeских рассмoтрeниях при 
решении экстремальных зaдaч / Петр С. Солтан // VII Всeсoюзная 
Тoпoлoгичeскaя конференция: тезисы. – Tбилиси, 1972.  
  
                                                        1973              
31. Cолтан, Петр С. d-выпуклость и её приложения к зaдaчe Штeйнeрa нa 
графах = Die d-Konvexität und ihre Anwendungen auf das Steinersche Problem auf 
Graphen  / Петр С. Солтан // XVIII Intern., Wiss. Koll. – Ilmenau, 1973. – P. 33-35.  
 
                                                        1980 
32. Cолтан, Петр С. Автоматизация управления народным хозяйством МССР 
–  один из путей улучшения планирования и совершенствования 
хозяйственного механизма / Петр С. Солтан // Проблема создания и внедрения 
AСУ средств вычислительной техники в условиях улучшения планирования и 
совершенствования хoзяйственного мехaнизма: тезисы республиканской научно-
технической конференции. – Chişinău, 1980. – P. 1-4. 
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33. Cолтан, Петр С. Метрическая выпуклость и оптимизационные задачи на 
графах / Петр С. Солтан, Кирилл Присэкару, Валерий Солтан // Методы и 
программы решения оптимизационных задач на графах и сетях : тезисы докл. 
Всесоюзного cовещания. – Новосибирск, 1980.  
  
                                                        1981 
34. Cолтан, Петр С. Мaтeмaтические методы и вычислительная техника в 
планировании нaрoднoгo хoзяйства / Петр С. Солтан // Maтeриaлы нaучно-
практической конференции, пoсвящённой 60-лeтию Гoсплана СССР. – Chişinău, 
1981. – P. 58-61.                                                           
                                                        1985 
35. Cолтан, Петр С. O просвечивании выпуклых тел / Петр С. Солтан, Валерий 
Солтан // Пeрвaя конференция пo кoмбинaтoрной гeoмeтрии и её приложениям. – 
Бaтуми, 1985. – P. 14-15. 
 
36. Cолтан, Петр С. Oб освещении двухстороннего конусa / Петр С. Солтан, E. 
Бохне // Пeрвaя конференция пo кoмбинaтoрной гeoмeтрии и её приложениям. – 
Бaтуми, 1985. – P. 62-63. 
 
                                                        1988 
37. Cолтан, Петр С. O изометрической вложимости графoв в гиперкубы / 
Петр С. Солтан, Кирилл Присэкару, Виктор Чепой // 33 Intern. Wiss. Koll. – 
Ilmenau, 1988. – P. 239-241. 
    
                                                        1989 
38. Cолтан, Петр С. O звёздности в дискретных мeдиaнных метрических 
прoстранствах / Петр С. Солтан, Виктор Чепой, В. Гхариби // Доклады 
республиканской конференции. – Mинск, 1989. – P. 14-20.                                                    
                  
                                                        1991 
39. Soltan, Petru. Matematica, arta, viaţa: [discursul academicianului din Republica 
Moldova ţinut în faţa  matematicienilor din România]  / Petru Soltan // Academica. – 
1991. – Nr. 12. – P. 19, 28. 
 
40. Soltan, Petru. Să fim un neam întreg: discursul preşedintelui grupului de iniţiativă 
Petru Soltan pentru crearea Asociaţiei culturale „Transnistria” // Transnistria. – 1991. – 
26 ian.  
  
41. Soltan, Petru. Transnistria: Năzuinţe şi prosperitate: [сomunicarea membrului 
Prezidiului Sovietului Suprem, deputat al poporului, Petru Soltan, rostită la congresul 
de constituire a Asociaţiei  culturale “Transnistria” din or. Chişinău] // Lit. şi arta. – 
1991. – 31 ian. – P. 2.  
 
                                                      1993 
42. Convexitatea generalizată şi aplicaţiile ei / [coaut.: Petru Soltan] // Lucrările 
conferinţei pregătitoare pentru Congresul Matematicienilor Români. – Bucureşti, 1993. 
– P. 145-154. 
  



 50 

43. Soltan, Petru. Matematica, viaţa şi rostul lor: [discurs filozofic ţinut cu ocazia 
decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, 15 mai 1992] / Petru Soltan // Tribuna (Cluj-Napoca). – 1993. – 22-24 aug. – 
P. 9-10.    
   
                                                      1994 
44. Soltan, Petru. On median for one special space / Petru Soltan, Chiril Prisăcaru // 
An International Conference on Incidence Geometrie and Combinatorics Structures. 
Combinatorics ’94. – Roma, 1994. – P. 79. 
 
                                                      1998 
45. Soltan, Petru. [Cuvânt rostit în cadrul „Mesei rotunde”, organizată de Comitetul 
Helsinki, oct. 1998] / Petru Soltan // Soltan, Petru. Transnistria, lacrima mea. – 
Chişinău, 2006. – P. 25-28. 
 
                                                        2000 
46. Soltan, Petru. Asupra divizării poliedrelor speciale 3-diminsionale în părţi d-
convexe şi aspectului aplicativ / Petru Soltan, Ion Băţ // Lucrările Seminarului 
„Tiberiu Popoviciu” de Ecuaţii Diferenţiale, Aproximare şi Convexitate. – Cluj-
Napoca, 2000 – P. 13-14. P. 59-61 
 
47. Soltan, Petru. Divizarea unui poliedru multidimensional în părţi convexe / Petru 
Soltan, Chiril Prisăcaru // Lucrările Seminarului „Tiberiu Popoviciu” de Ecuaţii 
Diferenţiale, Aproximare şi Convexitate. – Cluj-Napoca, 2000 – P. 65-67. 
 
48. Soltan, Petru. Dilute homologies and fixed elements in an abstract simplicial 
complex / Petru Soltan, Sergiu Raţă // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani: 
Materialele conf. şt.- metod. vol. 3. – Chişinău, 2000. – P. 78-84.  
 
                                                        2001 
49. Soltan, Petru. Asupra divizării în părţi convexe a poliedrelor în spaţiu 
Euclidian / Petru Soltan // Lucrările Seminarului „Tiberiu Popoviciu” de Ecuaţii 
Diferenţiale, Aproximare şi Convexitate. – Cluj-Napoca, 2001. – P. 13-17. 
 
50. Soltan, Petru. Mai întâi a fost... intuiţia: [discurs rostit la şedinţa Senatului 
Universităţii Pedagogice din Tiraspol cu prilejul conferirii titlului onorific Doctor 
Honoris Causa] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2001. – 8 febr. – P. 6. 
 
51. Soltan, Petru. The Poincare-Kolmogoroff duality princip fon the complex of 
military relations / Petru Soltan // First Conference of the Matem. Society of the R. of 
Moldova. – Chişinău, 2001. – P. 142. 
 
                                                        2002 
52. Soltan, Petru. Asupra omologiilor diluate şi elementele fixe ale unui complex de 
relaţii multiare / Petru Soltan // International Seminar on Discrete Geometry. – 
Chişinău, 2002. – P. 14-18.                     
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53. Soltan, Petru. Jocuri simple pe un complex de relaţii multiare / Petru Soltan, 
Serghei Cataranciuc // Lucrările Seminarului „Tiberiu Popoviciu” de Ecuaţii 
Diferenţiale, Aproximare şi Convexitate. – Cluj-Napoca, 2002. – P. 47-49. 
 
54. Soltan, Petru. Varietăţi abstracte multidimensionale şi clasificarea lor / Petru 
Soltan // Lucrările Seminarului „Tiberiu Popoviciu” de Ecuaţii Diferenţiale, 
Aproximare şi Convexitate. – Cluj-Napoca, 2002.  
 
                                                        2003 
55. Cataranciuc, Sergiu. Hipergrafuri şi omologiile lor / Sergiu Cataranciuc, Petru 
Soltan // Tendinţe în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în 
domeniul învăţământului şi managementului: Conferinţă internaţională, 20-21 mart., 
2003 = Trends in the Development of the Information and Communication 
Technologies in Education and Management. International Conference. March 20-21, 
2003. – Chişinău, 2003. – P. 294-300. 
 
                                                        2004 
56. Soltan, Petru. About the autoisomorphism of cellular complex and its fixed 
elements / Petru Soltan, Sergiu Cataranciuc // Second Conference of the Mathematical 
Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 40 anniversary of the foundation 
of the Institute of Mathematics and Computer Science of ASM, Chişinău, 17-19 aug. 
2004: communications. – Chişinău, 2004. – P. 87-90.         
                 
                                           2005 
57. Scripnic, M. A metric spase with independent median / M. Scripnic, Petru 
Soltan, S. Cataranciuc // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional 
Equations, Approximation and Convexity. vol. 3. – Cluj-Napoca, 2005. – P. 3-12. 
 
58. Scripnic, M. About the median that does not depend on the space metric  
/ M. Scripnic, Petru Soltan, S. Cataranciuc // The 30-th Annal Congress of the 
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Chişinău, July 5-10, 2005. 
– Chişinău, 2005. – P. 58-61. 
 
59. Soltan, Petru. On the Abstract and Nonoriented Varieties / Petru Soltan // 
Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations, Approximation and 
Convexity. vol. 1. – Cluj-Napoca, 2005. – P. 11-16. 
 
                                                      2006 
60. Bujac, Mariana. On the Proprieties of multidimensional Torus / Mariana Bujac, 
Sergiu Cataranciuc, Petru Soltan // The XIVth Conference on applied and industrial 
mathematics: (Satelite Conference of ICM 2006, Chisinău, 17-19 aug. 2006). – 
Chişinău, 2006. – P. 66-70. 
  
                                                      2007 
61. Bujac Mariana. The Problem of Existence of the  n-Dimensional Directed Euler 
Tour of Cubic Manifold with Pozitiv Genus / Mariana Bujac, Petru Soltan // Annals 
of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations, Approximation and 
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Convexity. – Cluj-Napoca, 2007. – Vol. 5. – P. 55-59; [on-line]: 
http://www.atps.utcluj.ro/journal/content/5-2007-ATPS-abstracts.PDF 
 
                                 2008 
62. Cataranciuc, Sergiu. The Generalised Complex of Multi-ary Relations and its 
Homologies / Sergiu Cataranciuc, Petru Soltan // Annals of the Tiberiu Popoviciu 
Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity. – 2008. – Vol 6. – P. 
17–44; [on-line]: http://www.atps.utcluj.ro/journal/content/6-2008-ATPS-
abstracts.PDF 
                                                     2009 
63. Cataranciuc, Sergiu. The median of the n-dimensional abstract tree / Sergiu 
Cataranciuc, Petru Soltan // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional 
Equations, Approximation and Convexity. – 2009. – Vol. 7. – P. 33-46; [on-line]: 
http://www.atps.utcluj.ro/journal/content/7-2009-ATPS-abstracts.pdf 
 
64. Soltan, Petru. Grigore Vieru – purtător al valorilor naţionale româneşti: 
[comunicare la Simpozionul Int., Chişinău, 14 oct., 2009] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 
2009. – 29 oct. – P. 6.  
 

 
                                                                       Motto: „Nimic nu există până când nu se 

                                                                                                                                               măsoară”  (Niels Bohr).    
                                                                                                                                                    -------------------- 

 

               3. Studii apărute în culegeri şi reviste de specialitate 
                                         (din republică şi de peste hotare)     
                                                                                                                                                                         
                                                      1960 
65. Soltan, Petru S. Dimension of inverse images in the mapping of compacta into 
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http://www.mathnet.ru/links/fa16d2d439361050f78288c7f76776bc/basm24.pdf 
http://www.mathnet.ru/links/32558212c6cca861c7548d13ab32ec33/basm24.pdf. 
 
211. Cataranciuc Sergiu. The generalized complex of multi-ary relations and its 
homology / Sergiu Cataranciuc, Petru Soltan // Annals of the Tiberiu Popoviciu 
Seminar of Functional Equations, Approximations and Convexity (Cluj-Napoca). – 
2008.  – Vol. 6. –  P. 17-44; [on-line]: http://www.atps.utcluj.ro/journal/content/6-
2008-ATPS-abstracts.PDF   
                                 
                                                   2009 
212. Academician Vladimir Arnautov - 70th anniversary / Mitrofan Cioban, Petru 
Soltan, Constantin Gaindric // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 
Ser. Matematică. – 2009. – Nr. 3 (61). – P. 118-124. – [Text în lb. engl.]; [on-line]: 
http://www.math.md/publications/basm/issues/y2009-n3/10141/ 
http://www.math.md/publications/basm/issues/ 
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=basmoption lang=eng 
http://www.math.md/files/basm/y2009-n3/y2009-n3-(pp118-124).pdf 
 
213. Cataranciuc, Sergiu. The median of the n-dimensional abstract tree / Sergiu 
Cataranciuc, Petru Soltan // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional 
Equations, Approximation and Convexity. – 2009. – Vol. 7. – P. 33-46; [on-line]: 
http://www.atps.utcluj.ro/journal/content/7-2009-ATPS-abstracts.pdf 
 
                                                      2010 
214. Cataranciuc, Sergiu. Abstract complexes, their homologies and applications / 
Sergiu Cataranciuc, Petru Soltan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova. Ser. Matematica. – 2010. – Nr. 2. – P.  31-58; [on-line]: 
http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=basm&paperid=257&volume=&year=2
010&issue=2&fpage=31&what=fullt&option_lang=eng 
http://www.math.md/files/basm/y2010-n2/y2010-n2-(pp31-58).pdf 
      
                                                                                                         



 67 

                                                                              Motto: „Omenirea se iubeşte prin ţara ta  
                                                                                                                                                   şi naţia ta”.  (Nicolae Iorga) 
                                                                                                                                                              ------------------------                              

 
4. Articole în periodice de cultură. Recenzii sau Prezentări de carte.  
                                             Medalioane        
                        
                                                     1954 
215. Солтан, Петр С. Поговорим о вежливости: фельетон в 2-х частях / Петр С.  
Солтан // Молодёжь Молдавии. – 1954. – 15 iun. – P. 3.   
 
                                                     1957 
216. Soltan, Petru.  Puşca  / Petru Soltan // Scânteia leninistă. – 1957. – Nr. 3. – P. 13-
14 . – [Text cu caractere chirilice].       
                            
                                                     1963 
217. Солтан, Петр С. „Неевклидова дифференциальная геометрия”: [rec.] / 
Петр С. Солтан  // Новые книги за рубежом (Москва). Сер. А. – 1963. – Nr. 3.  
 
218. Солтан, Петр С. „Сборник задач по геометрии” : [rec.] / Петр С. Солтан // 
Новые книги за рубежом (Москва).  Сер. A. – 1963. – Nr. 7.  
 
                                                     1972 
219. Soltan, Petru. Maşini cu raţiune, maşini cu talent: [calculatoarele electronice] / 
Petru Soltan // Moldova. – 1972. – Nr. 10. – P. 28-29. – [Text cu caractere chirilice]. 
 
                                                     1980 
220. Солтан, Петр С. Наш вклад в пятилетку / Петр С. Солтан // Советская 
Молдавия. – 1980. – 29 оct. 
                                                     1983 
221. Солтан, Петр С. Важнейшее срeдствo пoвышeния качествa управления / 
Петр С. Солтан, C. К. Корня // Кoммунист Moлдавии. – 1983. – Nr. 2. –  
P. 65-68. 
 
                                                     1985 
222. Soltan, Petru. Computerul ne multiplică virtuţile şi tot el ne scoate la iveală 
cusururile... / Petru Soltan // Moldova. – 1985. – Nr. 5. – P. 28-29. – [Text cu 
caractere chirilice]. 
                                                     1988 
223. Soltan, Petru. Hyperion, nemăsurată lumină: [impresii asupra filmului 
„Luceafărul” în regia lui Emil Loteanu] / Petru Soltan // Moldova. – 1988. – Nr. 3. – P. 
22. – [Text cu caractere chirilice].  

 
224. Soltan, Petru. Lupta cu rugina: [despre spectacolul „Spaţiu locativ”, montat la 
Teatrul „Luceafărul”, regizor M. Cebotarenco, după piesa cu acelaşi nume, semnată de 
Gheorghe Malarciuc] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1988. – 28 apr. – P. 6. – [Text cu 
caractere chirilice]. 
                                                     1989 
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225. Soltan, Petru. Litere cu dor de casă: [necesitatea grafiei latine pentru graiul 
nostru] / Petru Soltan // Moldova. – 1989. – Nr. 1. – P. 11. – [Text cu caractere 
chirilice]. 
 
                                                     1990 
226. Soltan, Petru. Ce ne doare, ce ne frământă. Teiul cere ajutor / Petru Soltan // 
Moldova socialistă. – 1990. – 27 iun. – [Art. semnat: L. Hangul]. 
 
227. Soltan, Petru. Durerile Coşniţei / Petru Soltan // Moldova socialistă. – 1990. – 
Nr. 10. – P. 1. 
 
228. Soltan, Petru. Lăcaşul ce răscoleşte sufletul: [Biserica]  / Petru Soltan // 
Moldova suverană. – 1990. – 10 aug. – P. 4. 
 
229. Soltan, Petru. O făclie a meleagurilor noastre: [Matematicianul V. Belousov] / 
Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1990. – 8 mart. – P. 5. 
 
230. Soltan, Petru. Păcatul înălţimii / Petru Soltan // Columna. – 1990. – Nr. 6. –  
P. 26-33. 
                                                     1991 
231. Soltan, Petru. Datoria noastră, a tuturor / Petru Soltan // Academica. – 1991. – 
Nr. 4. –  P. 13. 
 
232. Soltan, Petru. Pâinea împăcării  / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1991. – 31 ian. –  
P. 2.        
   
233. Soltan, Petru. Zilele RSSM în India. O blândă ţară de străveche civilizaţie / 
Petru Soltan // Moldova suverană. – 1991. – 7 febr.  
       
                                                     1994 
234. Soltan, Petru. De calitatea cunoaşterii limbii materne depinde calitatea 
cunoştinţelor / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1994. – 1 sept. – P. 1.                                                           
 
                                                     1995 
235. Soltan, Petru. A ne face faţă în lume / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1995. – 14 
sept.  – P. 8. 
  
236. Soltan, Petru. Omul pâinii: Ilie Untilă – 60 / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1995. – 
20 iul. – P. 1, 2. 
       
237. Soltan, Petru. Tancuri contra  literelor latine: [situaţia în Transnistria] / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 1996. – 1 ian. – P. 7; „Astra”: supl. al ziarului „Lit. şi arta”. – 
1995. – Oct. (Nr. 1). – P. 5.              
                                                     1996 
238. Soltan, Petru. A ne menţine jarul de la rădăcină de inimă: problema celor două 
variante de monument ale  poetului M. Eminescu (modelele maeştrilor Gheorghe Adoc 
şi Tudor Cataraga) şi amplasarea acestora în Chişinău / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 
1996. – 19 sept. – P. 1.   
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239. Soltan, Petru. Găleţi cu lacrimi: [omagiu lui Anatol Codru la 60 de ani] / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 1996. – 9 mai. – P. 3. 
 
240. Soltan, Petru. Imperativul – să ne adunăm împreună grămăjoară. 
N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi ca peste Prut... / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 1996. – 26 febr. – P. 2. 
 
241. Soltan, Petru. În memoria academicianului Tiberiu Popoviciu / Petru Soltan // 
Tribuna (Cluj-Napoca). – 1996. – 26 iun.-4 iul.  
      
242. Soltan, Petru. Răscoala literelor latine: [situaţia culturală din Transnistria] / 
Petru Soltan // „Astra”: supl. al ziarului „Lit. şi arta”. – 1996. – Nr. 2 (Oct.). – P. 7. 
 
243. Soltan, Petru. Umbra măgarului... aruncată peste noi / Petru Soltan // Lit. şi 
arta. – 1996. – 4 apr.      
                                                       1997 
244. Soltan, Petru. Arta – medicament contra degradării: [Eugen Doga la 60 de ani] 
/ Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1997. – 27 febr. – P. 6. 
 
245. Soltan, Petru. Coalizarea forţelor democratice şi devotament social / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 1997. – 31 iul. – P. 2. 
 
246. Soltan, Petru. Coşniţa lui Spiridon Vangheli / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1997. 
– 19 iun. – P. 5. 
 
247. Soltan, Petru. Chomolungma lui Eugen Doga / Petru Soltan // Caiete de cultură: 
supl. al ziarului „Viaţa satului”. – 1997. – 8 febr. – P. 8. 
 
248. Soltan, Petru. Eleganţă, perspicacitate, demnitate: [săptămânalul “Literatura şi 
arta” – la 20 de ani] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1997. – 8 mai. – P. 8.  
      
249. Soltan, Petru. Jurnal din Transnistria / Petru Soltan // „Aldine”: supl. al ziarului 
„România liberă”. – 1997. – Nr. 65. – P. 3. 
    
250. Soltan, Petru. Un bărbat cu durerile neamului pe umeri: [Mihai Patraş, 
economist, prof. univ., preşedinte al Asoc. Economiştilor din Rep. Moldova] / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 1997. – 13 noiemb. – P. 3. 
 
                                                     1998 
251. Soltan, Petru. Durerile întoarcerii la vatră: [Publ. socială ce vizează relaţiile 
interetnice prin prisma spect. “Apostolul Pavel” de Ion Druţă] / Petru Soltan // Lit. şi 
arta. – 1998. –  4 iun. – P. 2. 
 
252. Soltan, Petru. „Flux” este un ziar nepereche / Petru Soltan // Flux. – 1998. – 18 
noiemb.  
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253. Soltan, Petru. Să evităm prăbuşirea noastră: Aspecte social-politice / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 1998. – 5 mart. – P. 2. 
 
254. Soltan, Petru. Trei întâmplări din viaţa academicianului Petru Soltan: [„La   
pescuit”; „Copilul lui Moţoc la miezul nopţii”; „Validarea Parlamentului ales în 1990”] 
/ a înregistrat: Nicolae Roibu // Flux. – 1998. – 8 oct. 
          
255. Soltan, Petru. Un nerv al verticalităţii noastre: [Acad. Diomid Gherman] / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 1998. – 9 apr. – P. 7. 
 
256. Soltan, Petru. Un zeu cu aripile ascunse sub haină: [poetul Nicolae Dabija] / 
Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1998. – 9 iul. – P. 4. 
                                                           
                                                     1999 
257. Soltan, Petru. Constantin Tănase – 50 de ani / Petru Soltan // Flux. – 1999. – 25 
iun. 
 
258. Soltan, Petru. Din raniţa forţei imperiale: [despre cartea “Vladislav Grossul: Pe 
calea căutărilor” de I. D. Belous şi I. C. Goraş. – Chişinău, 1999] / Petru Soltan // Lit. 
şi arta. – 1999. – 17 iun. – P. 2.                                                            
 
259. Soltan, Petru. Excelenţei Sale Elena Popoviciu, prof. univ. dr. docent = To her 
Excellency Professor Elena Popoviciu: Omagiu / Petru Soltan // Analysis, functional 
equations, approximation and convexity. Proceedings of the conference held in honour 
of Professor Elena Popoviciu on the occasion of her 75th birthday / Liana Lupsa (ed.) 
et al. – Cluj-Napoca: Carpatica, 1999. – P. XII-XIII. 
 
260. Soltan, Petru. Probleme de organizare academică: [Academia de Ştiinţe a 
Republicii Moldova] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 1999. – 8 apr. – P. 3. 
 
261. Soltan, Petru. Să mizăm pe lege / Petru Soltan // Limba Română. – 1999. – Nr. 6-
8. – P. 36-37.  
         
262. Soltan, Petru. Stăpâna ochilor şi palma / Petru Soltan // Flux. – 1999. – 31 dec. 
 
                                                     2000                                                           
263. O stea în lumea matematicienilor: [Mitrofan Ciobanu, profesor universitar la 
Univ. din Tiraspol cu sediul la Chişinău] / Petăr Kenderov, Petru Soltan, Radu Miron 
et al. // Lit. şi arta. – 2000. – 13 apr. 
 
264. Soltan, Petru. Căderea Babilonului / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2000. – 6 ian. –  
P. 2. 
 
265. Soltan, Petru. Eminescu – un infinit compactificat / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 
2000. – 15 iun. – P. 2. 
 
266. Soltan, Petru. Forţa capabilă să ne scoată din dezastrul economic: Elita 
Naţională: [rec. la cartea lui Dumitru Moldovan „Economia relaţiilor externe ale 
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Republicii Moldova”, Chişinău, 1999] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2000. – 20 apr. –  
P. 2. 
 
267. Soltan, Petru. Să se bată clopotele! : [despre Gheorghe Ghimpu] / Petru Soltan // 
Lit. şi arta. – 2000. – 23 noiemb. – P. 3. 
 
268. Soltan, Petru. Stăpâna ochilor şi palma pe care o aştept demult / Petru Soltan // 
Roibu, Nicolae. Să vă spun ce-am mai aflat...: Întâmplări cu personalităţi din Republica 
Moldova. – Chişinău, 2000. – P. 187-189. 
 
269. Soltan, Petru. Un Prometeu al tuturor românilor: [poetul Ioan Alexandru] / 
Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2000. – 28 sept. – P. 2. 
 
                                                     2001 
270. Soltan, Petru. A transforma durerea-n deşteptare: [rec. la cartea Anei Manole 
“Cruciada afgană”, Chişinău, 1991] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2001. – 5 apr. – P. 6. 
 
271. Soltan, Petru. Etrele: (nuvelă) / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2001.– 22 noiemb. – 
P. 4. 
 
272. Soltan, Petru. O legendă este invincibilă: Raportul dintre bine şi rău  / Petru 
Soltan // Timpul. – 2001. – 28 sept. – P. 8. 
 
273. Soltan, Petru. Profetul din Mălăieşti: [prozatorul Vladimir Beşleagă la 70 de ani] 
/ Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2001. – 2 aug. – P. 5. 
       
274. Soltan, Petru. The man with nation’s suffering on its shoulders / Petru Soltan // 
Mihai Patraş: Biobibliogr. – Chişinău, 2001.  
 
                                                     2002                                                   
275. Academician Mitrofan Cioban – 60 years / Radu Miron, Petru Soltan, Laurenţiu 
Calmuţchi, Liubomir Chiriac  // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Matematica. – 
2002. – Nr. 1. – P. 118-123.  
   
276. Soltan, Petru. Excelenţa sa – simbolul marginii estice de neam: [Mihai Cimpoi 
la 60 de ani] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2002. – 29 aug. – P. 4. 
 
277. Soltan, Petru. Descoperirea de sine: [rec. la cartea lui Nicolae Dabija “În 
căutarea identităţii”] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2002. – 22 aug. – P. 2. 
 
278. Soltan, Petru. Excelente dicţionare anuale de personalităţi şi evenimente de 
seamă: [Calendarul Naţional] / Petru Soltan // Calendar Naţional 2002. – Chişinău, 
2002. – P. 9-10. 
 
279. Soltan, Petru. Între Scylla şi Charybda: [poetul Dumitru Matcovschi] / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 2002. – 1 aug. – P. 4. 
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280. Soltan, Petru. Momentul adevărului: [memorialistică] / Petru Soltan // Lit. şi 
arta. – 2002. – 4 apr. – P. 7. – [Cu referiri la personalitatea lui Iachim Grosul, Ivan 
Bodiul, Andrei Lupan, Artiom Lazarev]. 
 
281. Soltan, Petru. Nănaşii: [proză] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2002. – 4 iul. – P. 4. 
 
282. Soltan, Petru. O călăuză de perfecţionare a inteligenţei: [170 de  ani ai 
Bibliotecii Naţionale] / Petru Soltan // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr. 3. – P. 4. 
 
283. Soltan, Petru. Un Bourbaki al lingvisticii: [Eugen Coşeriu] / Petru Soltan // 
Limba Română. – 2002. – Nr. 10. – P. 41. 
 
                                                     2003 
284. Soltan, Petru. Cântar fără greutăţi – machiavelism ? / Petru Soltan // Lit. şi 
arta. – 2003. – 27 noiemb. – P. 1, 2. 
 
285. Soltan, Petru. Morala o las pe seama cititorului / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 
2003. – 1 ian. – P. 2. 
 
286. Soltan, Petru. Portret din mers: [Vitalie Pastuh-Cubolteanu, psihoterapeut om de 
cultură, la 56 de ani de la naştere] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2003. – 23 oct. –  
P. 7. 
 
287. Soltan, Petru. Procesul deznaţionalizării continuă accelerat / Petru Soltan // 
Limba Română. – 2003. – Nr. 6-10. – P. 89-91; [on-line]: 
http://www.mdn.md/index.php?view=viewarticle&articleid=231 
 
288. Soltan, Petru. Un spirit rafinat: [medalion jubiliar dedicat lui Alexe Rău] / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 2003. – 25 dec. – P. 5; Gaz. bibliotecarului. – 2003. – Nr. 12. – 
P. 3.                                                              
                                                     2004 
289. Soltan, Petru. Ciocanul şovinismului rusesc şi nicovala românească de la est 
de Prut: [impresii asupra articolului “Rusoaicele-2” de Nicolae Dabija] / Petru Soltan 
// Lit. şi arta. – 2004. – 29 apr. – P. 3. 
 
290. Soltan, Petru. Delectare cu nectar: [ziarul „Literatura şi arta” la 50 de ani] / Petru 
Soltan // Lit. şi arta. – 2004. – 30 sept. – P. 3. 
 
291. Soltan, Petru. Maladia albului: nuvelă // Scobioală, Aurel. Scriitorii în copilărie. 
– Chişinău, 2004. – P. 35-38. 
 
292. Soltan, Petru. Momentul adevărului (Reîncolţirea demnităţii): [referiri la 
personalitatea lui Iachim Grosul, Ivan Bodiul, Andrei Lupan, Artiom Lazarev] / Petru 
Soltan  // Demnitatea - Valoarea supremă a omului şi naţiunii: Materialele conf. şt. 
„Demnitatea Umană şi Naţională în contextul integrării europene a Republicii 
Moldova” / red. resp.: Ion Mereuţă. – Chişinău, 2004. – P. 220-236.  
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293. Soltan, Petru. O mănăstire pe roate: Victor Crăciun – 70 / Petru Soltan // Lit. şi 
arta. – 2004. – 15 iul. – P. 2. 
 
294. Soltan, Petru. Profesorul universitar Dionis Lica – la 70 de ani / Petru Soltan // 
Lit. şi arta. – 2004. – 24 iun. – P. 2. 
 
295. Soltan, Petru. Prestigioasa Universitate [din Moscova] a prins rădăcini în 
subconştientul meu / Petru Soltan // Universitatea. – 2004. – 26 sept. – P. 5. 
 
296. Soltan, Petru. Un contrafort al Latinităţii de Est: [Anatol Ciobanu la 70 de ani] 
/ Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2004. – 13 mai. – P. 7. 
 
                                                     2005 
297. Soltan, Petru. Din neamul Atlanţilor: [omagiu actorului, regizorului, omului de 
cultură Ion Ungureanu] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 7.  
       
298. Soltan, Petru. Ioan Paul al II-lea e descendent dintr-o familie de moldoveni: 
[cu numele Voicilă] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 8. 
 
299. Soltan, Petru. Într-o lacrimă de lumină – o eternitate împachetată: [omagiu lui 
Grigore Vieru] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 3. 
 
300. Soltan, Petru. Momentul adevărului: [extrase] / Petru Soltan // Rusnac, 
Gheorghe. Rectorii  Universităţii de Stat din Moldova / Gheorghe Rusnac, Valeriu 
Cozma. – Chişinău, 2005. – P. 174-179, 193, 200-202. 
 
301. Soltan, Petru. O personalitate generoasă până la sacrificiu: [T. Tabunşcic] / 
Petru Soltan // Combatantul. – 2005. – 22 sept. – P. 3. 
  

302. Soltan, Petru. [Rec. la cartea “Numerical optimization methods. Special issues in 
discret optimization”, aut. Liana Lupşa] / Petru Soltan // Analele ştiinţifice ale USM. 
Matematică şi Informatică. – 2005.  
 
303. Soltan, Petru. Repercusiuni ale timpului: [impresii asupra cărţii Liviei Lica 
„Страницы жизни”, editată la Bucureşti în 2005] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2005. 
– 15 sept. – P. 3. 
 
304. Soltan, Petru. Scrisoare lui Nicolae Sulac / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2005. –  
1 mai. – P. 2. 
 
305. Soltan, Petru. Transnistria –  de neam în bătaia vânturilor / Petru Soltan // 
Ştefan, Trofim. Candela Speranţei. – Chişinău, 2005. – P. 213-214. 
 
306. Soltan, Petru. Un mare gânditor ce lasă în vale vârful “Omu” [Eugen Simion] / 
Petru Soltan // Vertical într-o lume agitată: Eugen Simion şi Basarabia: eseuri, cronici, 
interviuri. – Chişinău, 2005. – P. 142.          
� 
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307. Солтан, Петр С. Престижный Университет пустил свои корни в моем 
подсознании: [Величественный храм на Воробьевых Горах был сдан в 
эксплуатацию в 1953 году. Мне, провинциалу, со скудным багажом знаний, этот 
храм открыл свои двери в сентябре 1954 года - я стал аспирантом.  Казалось, что 
я попал в фантастический мир…] / Петр С. Солтан //  Руснак, Георге. Вклад 
Moсковского государственного университета им. “M. В. Ломоносова” в 
подготовку специалистов для Республики Mолдова. – Chişinău, 2005. – P. 40-41. 
    
                                                     2006 
308. Anastasiei, Mihai. Academician Radu Miron – Eighty Years of Life and Sixty 
Years of Efforts / Mihai Anastasiei, Mitrofan Cioban, Petru Soltan // Bul. Acad. de 
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                                                   7. Supraveghere postuniversitară   

             
                               (Din vol. „Profesorii USM” de Gh. Rusnac şi V. Cozma, Chişinău, 2001, p. 334). 
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                                                                         Motto: „Binele, adevărul şi frumosul   
                                                                                                                          Formează  marele ternar: acestea nu sunt  
                                                                                                                         decât una”                                 (Pitagora) 
                                                                                                                                          ----------------------- 
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                                       9. Cronologie Soltaniană                                                                                                        
 
29 iunie 1931 
În satul Coşniţa, Dubăsari, se naşte Petru Soltan fiu al Transnistriei, viitor 
academician. Este primul  dintre cei zece copii din famila lui Semion (1906-1968) şi 
Melania (Mălana) (1915-1946) Soltan.                             
A urmat şcoala de şapte ani din satul natal, absolvită în anii  de după război.  
Interesul pronunţat din copilărie pentru ştiinţele exacte, precum şi  
erupţiile de  talent pentru vraja cifrelor, îl fac ca la 15 ani să plece din sat şi să ia 
calea pribegiei; a  ajuns în instituţii  prestigioase din  acel timp. 
 
1946-1947  
Învaţă, un an, la şcoala de băieţi Nr. 4 din Chişinău. Peste ani, acad. P. Soltan 
referindu-se la această perioadă va menţiona: „[...] dacă  n-ar fi  fost clasa a  opta  din 
Basarabia, de la Chişinău, eu nu eram cel care  sunt acum”. 
 
1948-1950  
Îşi face studiile la Institutul Învăţătoresc din Tiraspol, pe care îl absolvă cu  menţiune. 
 
1950-1952    
Urmează, de la anul trei, cursurile Institutului Pedagogic din Chişinău (astăzi 
Universitatea Pedagogică Ion Creangă).  
Atrage atenţia opiniei matematice prin originalitatea şi profunzimea primelor sale 
investigaţii publicate, care deja profilaseră chipul unui matematician de valoare şi cu 
incontestabilă perspectivă.  
Cu tema Generalizarea  teoremei  lui Pitagora pentru figuri multidimensionale, ocupă 
locul I la Concursul republican al lucrărilor ştiinţifice studenţeşti; o menţiune şi un 
premiu i se acordă la Concursul similar unional. 
 
1951 9 mai   
Se naşte fiul său, Valeriu Soltan, devenit şi el un prodigios savant matematician, ce 
activează astăzi la Universitatea George Mason din Washington, SUA. 
 
1952-1953  
După absolvirea Institutului, e profesor de matematici şi director la şcoala medie Nr. 1 
din or. Hânceşti. 
 
1953            
În baza obţinerii unei menţiuni prestigioase din partea Ministerului Învăţământului  
Superior din fosta URSS pentru lucrări originale la matematică încă din timpul 
studenţiei, este rechemat la Chişinău, la Institutul Pedagogic de aici. 
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1954-1958  
Este doctorand (prima treaptă) la Universitatea M.V. Lomonosov din Moscova, timp în 
care îşi aprofundează cunoştinţele în domeniul matematicilor, fizicii, logicii, 
filozofiei. Individual, studiază la  Biblioteca Centrală a ex-URSS (Biblioteca V. I. 
Lenin), cărţi despre  istoria românilor, şi devine lider în promovarea românismului 
printre moldovenii aflaţi atunci la Moscova. 
 
1956  
Este ales în comitetul de iniţiativă pentru organizarea unor proteste ale studenţilor de 
la Universitatea din Moscova, în legătură cu înăbuşirea, de către trupele sovietice, a 
revoltei anticomuniste din Ungaria. (Consecinţele acestor implicaţii aveau să se simtă 
peste ani). 
 
1957  
La sugestia lui Ion Druţă, publică în revista Scânteia leninistă, prima sa nuvelă, 
intitulată Puşca. 
 
1958-1960    
Este lector la Institutul Pedagogic din Chişinău. 
 
1958-1962  
Asistent la Universitatea de Stat din Chişinău. 
 
1959  
Participă, cu o comunicare, la Seminarul Internaţional de la Tbilisi. 
 
1960, septembrie 
La comasarea Institutului Pedagogic cu Universitatea de Stat, protestează, alături de 
alţii, contra refuzului  rectoratului de a se forma la USM, la facultăţi, inclusiv şi la 
matematici, grupe de studenţi cu predarea în  limba maternă.  În urma acestor revolte, 
după un deceniu şi jumătate de învăţământ superior în Moldova, exclusiv rusesc (cu 
excepţia unor specialităţi umanistice), se iniţiază predarea şi în limba  română, a celor 
mai multe discipline.                              
 
1961  
Susţine, cu brio, la cel mai prestigios centru de matematici din fosta  URSS – 
Institutul de Matematică V. A. Steklov al Academiei de  Ştiinţe din Moscova – teza de 
doctor în ştiinţe fizico-matematice cu titlul: O размерности прообразов при 
отображении  компактов в полиэдры.    
 
1962-1972  
Profesor asociat la Universitatea de Stat din Moldova. 
 
1962  
Participă la Seminarele Internaţionale de la Druskininkai şi Taşkent. 
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1963             
Fiind schimbată conducerea Universităţii de la Chişinău, este numit prodecan, dar, 
numai peste câteva săptămâni, este înlăturat de la acest post, motivul fiind refuzul  de 
a-şi denunţa colegii. 
 
1964   
Participă  la  Simpozionul Internaţional de la Leningrad (Sankt-Petersburg). 
 
1965-1970   
Este angajat colaborator ştiinţific superior (cu ½ normă) la Institutul de Matematică al 
Academiei de Ştiinţe din Moldova. Aici constituie  un  Seminar ştiinţific la Teoria 
grafurilor şi obţine primele rezultate originale, palpabile în domeniul matematicilor 
aplicative; formulează conceptul de mulţime d-convexă (convexitate metrică). 
 
1965               
Participă la Simpozionul Internaţional de la Novosibirsk. 
 
1966-1973  
Deţine funcţia de şef al Catedrei de Matematică aplicată din cadrul USM. În această 
calitate, selectează studenţi pentru studii universitare, postuniversitare şi de doctorat, 
la prestigioase centre universitare şi de cercetare din URSS (Moscova, Leningrad, 
Novosibirsk); lansează ideea pentru inaugurarea la USM a Facultăţii de Matematică şi  
Cibernetică şi a Centrului de Calcul. 
 
1966               
Participă la Congresul Internaţional de Matematică  de la Moscova. 
 
1970-1971  
Face studii de doctorantură (treapta a doua) la Universitatea M.V. Lomonosov din 
Moscova. 
 
1970-1976  
Contribuie, cu articole, la apariţia la Chişinău a volumelor Eniclopediei sovietice  
moldoveneşti. 
 
1971  
La Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe din Moscova, susţine teza de doctor 
habilitat în ştiinţe fizico-matematice cu titlul: Некоторые экстремальные задачи на 
выпуклых  множествах и их  прикладные аспекты (Moscova, 1971). Şi  prin 
această teză fundamentează noua direcţie în matematică: geometria convexităţii în 
spaţiile metrice.  
Participă la Seminarul Internaţional de la Tartu (Estonia). 
                        
1972-1973    
I se oferă postul de profesor la Universitatea de Stat din Moldova. 
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1972-1986   
Preşedinte al Comitetului de matematică şi tehnicii de calcul. 
 
1972-1992   
Membru în colegiul de redacţie al revistei Moldova. Redactorul revistei, Mihail Gh. 
Cibotaru, îi va publica primele  povestiri. 
 
1972, decembrie 
Fiind recomandat de Biroul de Matematică al Academiei de Ştiinţe a ex-URSS, în 
frunte cu acad. N.N. Bogoliubov, pentru a fi ales direct academician, devine membru - 
corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova. 
Participă la Seminarul Internaţional de la Varna (Bulgaria). 
 
1973, ianuarie 
Comisia Superioară de Atestare din Moscova îi acordă  titlul de profesor universitar.  
În sfera ştiinţelor exacte deja se vorbea despre Scoala de matematică a lui Petru 
Soltan, care ulterior avea să  devină apreciată şi recunoscută pe plan                
internaţional – Şcoala matematică  de  structuri convexe şi discrete. 
Participă la lucrările Seminarului unional  de matematică combinatorică, organizat de 
Academia de Ştiinţe a ex-URSS (Moscova). Este invitat cu prelegeri şi  la 
Universitatea M.V. Lomonosov din Moscova. 
Participă la lucrările conferinţelor internaţionale de matematică aplicată d la Ilmenau  
(Germania) şi de la Erevan (Armenia). Este invitat cu prelegeri la Universităţile 
Tehnice din Germania: Ilmenau  şi Chemnitz. 
În cadrul Universităţii de Stat din Moldova, realizează deschiderea Facultăţii de 
Matematică şi Cibernetică şi a Centrului de Calcul. 
Publică, în colaborare, lucrarea Экстремальные задачи и алгоритмы их решения 
Ed. Ştiinţa). 
 
1973, martie 
Forţat să abandoneze postul de profesor la USM, este făcut membru de  partid şi 
numit  director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Planificării  (ICSP) 
– pe atunci, o instituţie inexistentă, ce figura numai pe hârtie.  
 
1973-1986  
În calitate de director, timp de 13 ani, reuşeşte să facă din ICSP – Chişinău, una dintre 
cele mai prestigioase instituţii de specialitate din URSS. Este iniţiatorul şi 
organizatorul aplicaţiilor metodelor matematice şi a tehnicii de calcul în economia 
Republicii Moldova. Efectul obţinut în urma acestor investigaţii, conform evaluării 
oficiale, constituiau circa un sfert din bugetul republicii din perioada respectivă.  
La Institutul lui Soltan, cum i se spunea în URSS, unicul din imperiul sovietic, 
funcţiona în mod automatizat modelul Leontief  (renumit economist din SUA).  
La ICSP – Chişinău, a creat şi un colectiv de performanţă, format din specialişti de 
înaltă calificare, devotaţi muncii, ştiinţei, profesiunii alese.  
În anii ’90, şapte angajaţi ai Institutului au devenit deputaţi ai poporului. 
Membru al Comitetului pentru Planificare a ex-RSSM. 
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1974  
Apare ediţia a 2-a a lucrării, pregătită în colaborare, Экстремальные задачи и 
алгоритмы их решения (Ed. Ştiinţa). 
 
1974 - până în prezent      
Este ales membru al Comitetului Naţional pentru decernarea Premiilor de Stat 
(Naţionale) în domeniul ştiinţei şi tehnicii. 
 
1974-1978    
În pofida unor atitudini ostile, este ales membru al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a 
ex-RSSM. 
 
1974-1986  
Conduce Seminarul republican permanent Problemele SAD, în cadrul căruia au fost 
discutate cele mai arzătoare probleme privind informatizarea în Moldova. 
 

1974-1998 
Membru al Comitetului Naţional pentru Premii în domeniul ştiinţei şi tehnicii. 
 
1975  
Formulează problema de construire axiomatică a convexităţii, mai târziu realizată cu 
succes de fiul său, Valeriu Soltan. 
Participă la Seminarele Internaţionale de la Bucureşti şi Varşovia. 
Este invitat cu prelegeri la Universitatea  din Iaşi. 
   
1976  
La Editura Ştiinţa din Chişinău, apare monografia Экстремальные задачи на 
выпуклых множествах.  
Este invitat cu prelegeri la  Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe din 
Belarus. 
 
1977-1985  
Participă, cu articole, la apariţia volumelor ediţiei Математическая энциклопедия 
(Moscova).  
 
1977            
Este invitat cu prelegeri la Universitatea M.V. Lomonosov din Moscova. 
 
1978             
În colaborare cu Vladimir Boltyanski, publică Комбинаторная геометрия 
различных классов выпуклых множеств” (Ed. Ştiinţa). 
 
1980             
Apare traducerea, din limba rusă în germană, a lucrării Комбинаторная                    
геометрия различных классов выпуклых множеств” (publicată în colab. cu 
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Vladimir Boltyanski), devenit manual de căpătâi şi pentru studenţii facultăţilor de 
matematică din ex-RDG. 
 
Este invitat cu prelegeri la  Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe din 
Belarus. 
   
1981 
Editează, în colaborare, monografia Агропромышленный комплекс  республики, în 
care tratează tematica economică prin prisma matematică. 
                            
Participă la Conferinţa Internaţională de la Budapesta (Ungaria). Este invitat, cu 
prelegeri, la  Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe a Ugariei. 
 
1982-1986  
Succesele obţinute în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi al organizării ştiinţei  sunt 
mult apreciate la Moscova. Este ales membru al Gosplanului (Comitetul de Stat al 
URSS pentru planificare), fiind unicul dintre colegii de specialitate, cu asemenea titlu 
şi funcţie din URSS. 
 
1982             
Fondează prima Asociaţie Economică şi, în funcţia de preşedinte al ei, organizează un 
eficient sistem de seminare lunare, care va acoperi întregul domeniu de activitate 
economică din republică din acel timp. 
Este  invitat cu prelegeri, la Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe a Armeniei. 
Participă la Conferinţa Internaţională de la Dresda (Germania). 
 
1983  
Noul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a URSS, acad. Anatoli Aleksandrov, propune 
conducerii de vârf a republicii, ca P. Soltan să fie  ales preşedinte al Academiei de 
Ştiinţe a RSSM, fapt care a  dus (timp de un an şi jumătate) la o serie de controale din 
partea diferitor instituţii pentru a depista nereguli, de ordin financiar şi de altă natură, 
în activitatea ICSP - Chişinău.  
Este unul din consultanţii valorosului Dicţionar politehnic rus-moldovenesc   
(circa 120 mii de termeni matematici). 
Participă la Conferinţele Internaţionale de la Batumi (Georgia) şi Tartu (Estonia).  
Este invitat cu prelegeri la Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe a 
Georgiei. 
 
1984              
Participă la Simpozionul Internaţional de la Moscova. 
 
1985           
Sub conducerea sa, este elaborat un tratat în 13 volume, având ca subiect Resursele 
suplimentare ale economiei RSSM.  
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Este coautor al unui îndrumar pentru elevii participanţi la olimpiadele de matematică, 
considerat, atunci, drept cel mai sigur  mijloc de a deveni student la ştiinţele exacte 
(Ed. Lumina). 
          
1986, martie 
Este destituit din postul de director al ICSP – Chişinău, ca element cu aspiraţii 
disidente şi pro-române, este acţionat în judecată, imputându-i-se un delict de ordin 
economic: un imaginar prejudiciu  adus statului sovietic (Особо опасный 
преступник. Недостача  49 тысяч  рублей). 
Trimis în şomaj, este scos din munca de cercetare, din activitatea ştiinţifică şi din 
viaţa publică, timp de un an de zile. Graţie intervenţiilor repetate, insistente ale unor 
savanţi cu renume, matematicieni din Moscova (inclusiv preşedintele Academiei de 
Ştiinţe a URSS, acad. A. Aleksandrov), precum şi atitudinii abordate de posturile de 
radio Vocea Americii şi Europa liberă, care au promovat o campanie de apărare a 
savantului, revine la  normalitate. 
 
1987, februarie - august 1990 
Revine la Universitatea de Stat din Moldova, ca profesor la Facultatea de matematică 
şi cibernetică. Ţine cursurile normative: Fundamentele geometriei, Algebra  
Superioară, Topologia combinatorică, Teoria numerelor,  Teoria  grafurilor ş.a. 
Este invitat, cu prelegeri,  la universităţile din Berlin, Dresda, Ilmenau,  Halle, 
Chemnitz, Bucureşti, Cluj-Napoca, Budapesta, Bratislava, Mensk etc.       
Numit conducător ştiinţific al Laboratorului de cercetări ştiinţifice Optimizare  
discretă, a fondat o nouă direcţie fundamentală de investigaţii prin elaborarea unei 
teorii a topologiei relaţiilor n-are. 
 
1988-1989  
Contribuie la elaborarea noului statut al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 
 
1988  
Ca Om al Cetăţii (Anatol Ciobanu), se situează printre fruntaşii mişcării de renaştere 
şi eliberare naţională din Republica Moldova.  
Este membru al Comitetului de iniţiativă pentru formarea Mişcării Democratice.  
 
1989  
Membru al comitetului de iniţiativă pentru crearea Frontului Popular din Moldova.  
Autor al Programului preelectoral al FPM în campania din anii  ΄90. 
in iniţiativa sa, fiind vicepreşedinte al FPM, se organizează la Chişinău (21-23 
decembrie) un memorabil miting, precum şi alte manifestări, de solidaritate cu 
participanţii la revolta anticomunistă din România.  
Publică în revista Moldova eseul Litere cu dor de casă, în care afirmă necesitatea 
grafiei latine pentru draga noastră limbă cu  necăjita-i soartă... 
                        
1990-1994  
Fiind adept şi promotor al reformelor, este ales deputat, din partea FPM, în primul 
Parlament democratic de la Chişinău, care a adoptat legi şi hotărâri  istorice  pentru 
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destinul românilor din stânga Prutului (limba de stat,  revenirea la alfabetul latin, 
adoptarea însemnelor de stat: Tricolorul, Stema de Stat, Imnul Naţional Deşteaptă-te,  
române, revenirea la ora locală, privatizarea întreprinderilor, împroprietărirea ţăranilor 
etc.)  
„ Fiinf colegi în Parlamentul ales în 1990, pot afirma cu  certitudine că dl Soltan, pe întreaga 
 perioadă de existenţă a acestuia, a avut o poziţie de înaltă  poziţie civică, o perspicacitate aleasă. Chiar  
la prima şedinţă Domnia  Sa impresionă  întregul corp de deputaţi pentru atenţionarea asupra confuziei  
ce rezulta din Constituţia de pe atunci cu privire la validarea deputaţilor. A fost unicul deputat care a 
avut curajul, în cunoscuta stare de euforie, să-şi expună îndoielile faţă de proiectul 
Programului de activitate a noului Guvern, propunând o viziune proprie asupra 
momentelor de importanţă vitală: deetatizarea urgentată şi echitabilă, precum şi 
protejarea eficientă a pieţii interne, chestiuni care mai târziu confirmă profunda prevedere 
a distinsului academician. Apoi, din primele zile de preşedinţie la Comisia pentru Ştiinţă 
şi Învîţământ Domnia Sa semnează o importantă decizie – oficializarea pe teritoriul 
republicii a glotonimului „limba română”. Pe parcursul a patru ani, în mod fundamental, 
finisează proiectul de „Lege a învăţământului”, care, din considerente de sincronizare cu 
cel ce se proiecta la Bucureşti, n-a fost adoptat. Însă şi în lipsa acestei legi, dl Soltan îşi 
face misiunea de reformator. Dumnealui este  unul din iniţiatorii trimiterii la  studii peste 
hotare, mai ales în România, a mii şi mii de tineri din Republica Moldova (inclusiv 
Transnistria), Bucovina de Nord şi Sudul  Basarabiei. La iniţiativa Domniei Sale se 
Legiferează studiile private, se constituie Comisia Superioară de Atestare, Comisia 
Naţională UNESCO, Academia de Studii Economice, noi secţii (medicină, agronomie şi 
tehnică) în cadrul  Academiei de Ştiinţe şi multe altele. În 1993 semnează renumita 
Declaraţie contra aderării Republicii Moldova la CSI. În acelaşi an, când Parlamentul 
discuta problema Referendumului cu deviza „Moldova-încotro?”, dl Soltan cu argumente 
invincibile demonstrează prejudiciul acestuia. Şi acum îmi sună în memorie: „O 
Basarabie  cu Referendumul împlinit îşi poate vedea viitorul ca în oglindă – actuala 
soartă a Transnistriei”. Dl Petru Soltan prin ampla Dumisale erudiţie şi cultură generală,  
cu aceeaşi ţinută constantă, rămâne deputat al neamului său şi în manifestările sale  
extraparlamentare. Luările de atitudine le întâlneşti expuse în mass-media, în discursurile 
publice la diferite întruniri, promovând adevărul şi dreptatea, fie în chestiuni social- 
economice, fie în politică. Este prezent ani şi ani la rând pe paginile săptămânalului  
„Literatura şi arta”, deţinând titlul de laureat al acestuia din urmă şase ani la rând. 
Dl academician Petru Soltan e o personalitate complexă şi integră cu o 
modestie rar întâlnită. I s-a propus în numeroase rânduri să candideze la cele mai înalte 
posturi, însă de fiecare dată refuzul elegant argumentat îi aduceau nu pierdere, ci o mai  
mare şi stabilă autoritate. În favoarea acesteia vorbesc şi următoarele detalii. I se dedică 
poezii  (Grigore Vieru, Anatol Codru etc). I se consacră portrete în ulei, expuse în repetate 
rânduri în muzee şi saloane de artă plastică (autori: Lenuţa Bontea, Glebus Sainciuc ş.a.). 
Sunt turnate două filme televizate despre Omul Petru Soltan. De mai multe ori este elogiat 
în emisiuni radiofonice şi în presa periodică.  
Încheiem cu maxima – domnul Petru Soltan este un pilon al redeşteptării naţionale în Republica Moldova.  
Să nu se fi manifestat pri altceva nimic, decât prin marea operă de trimitere la studii ăn România şi...  
asta ar fi de ajuns pentru a-l defini pe dl Petru Soltan cu maxima indicată”.   (Nicolae Dabija, 22 oct. 2000). 
 
Este propus, pentru a doua oară, ca să fie ales preşedinte al Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, acum, la iniţiativa  conducerii FPM şi Comitetului republican de 
Opinii Publice. (Pentru a treia oară va fi propus  la sfârşitul anilor ’90, propunerea 
fiind lansată de către acad. Mihai Cimpoi, în cadrul  Blocului parlamentar Alianţa 
pentru democraţie şi reforme). 
Membru al Prezidiului Parlamentului.  
Preşedinte al Comisiei Parlamentare pentru Ştiinţă şi Învăţământ.  
A elaborat şi a semnat primul act normativ al Comisiei Parlamentare pentru Ştiinţă şi 
Învăţământ privind utilizarea de iure a glotonimului Limba Română pe teritoriul 
Republicii Moldova, act care nu este încă abrogat. 
Iniţiator al retranslării pe teritoriul Republicii Moldova a canalului TVR1.                      



 112 

Optează pentru extinderea schimbului de valori spirituale pe linia Bucureşti-Chişinău, 
pentru integrarea investigaţiilor ştiinţifice din România şi Republica Moldova. 
Este promotorul, animatorul şi unul din organizatorii de frunte al importantului proces 
de încadrare a tinerilor basarabeni şi transnistreni la instituţiile de învăţământ din 
România. Prin implicarea sa, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care se  
oferea să acorde anual 2 mii de burse românilor din stânga Prutului.   
Susţine întemeierea şi legalizarea primelor instituţii de educaţie particulară privată în 
Republica Moldova: Liceul Prometeu, şi Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova (ULIM). 
În cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, propune formarea a trei secţii 
noi: medicină, agronomie, tehnică. 
Deţine funcţia de profesor la Facultatea de matematică şi cibernetică a USM, prin 
cumul (½ normă).Ţine prelegeri studenţilor şi masteranzilor.                     
Este conducător al Seminarului Ştiinţific Structuri discrete şi informatică.  
Participă la discutarea şi susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  în domeniu.            
 
1990  
Iniţiază organizarea Comisiei Superioare de Atestare din Republica Moldova, prima 
de acest fel în spaţiul exsovietic, a Comisiei Naţionale  UNESCO şi a Fundaţiei 
Soros-Moldova. 
E unul dintre iniţiatorii   fondării la Chişinău a unei instituţii de învăţământ                     
economic superior – Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM).  
Participă la Simpozionul Internaţional de la Bucureşti. 
La Moscova i se acordă medalia Acad. S. I. Vavilov.    
 
1992-2000 
Membru al Consiliului Ştiinţific Fundaţia Universitară Marea Neagră, Constanţa. 
 
1992             
Este fondator şi preşedinte al Asociaţiei de Cultură şi Drept Transnistria, care îşi pune 
drept scop protejarea drepturilor cetăţeneşti şi culturale ale conaţionalilor săi din 
stânga Nistrului.  
Propune evacuarea în dreapta Nistrului a Institutului Pedagogic din Tiraspol şi 
transformarea în Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău.    
Devine membru titular al Academiei de Ştiinţe din Moldova. 
Este ales în Biroul Secţiei de Ştiinţe fizice şi matematice al Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova. 
 
1992, mai  
Participă la Seminarul Internaţional de la Cluj-Napoca.  
Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România, 
„pentru valoroasele rezultate  obţinute pe tărâmul matematicii şi strălucite 
succese în organizarea  învăţământului. 
                      
1993                                                  
Participă la Seminarul Internaţional de la Cluj-Napoca. 
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Semnează renumita Declaraţie  contra aderării Republicii Moldova la CSI.  
Contribuie la aducerea din SUA la Chişinău, conform dorinţei testamentare, a 
bibliotecii personale  a lui Anton Crihan, militant activ pentru reîntregirea Ţării, 
circa 1000 de volume, în mai multe limbi, ce constituie astăzi Colecţia Anton 
Crihan de la Biblioteca Naţională.               
Devine Doctor cum laude al Universităţii Libere Internaţionale din Republica 
Moldova (ULIM). 
 
1994-2010 
Colaborator şi conducător ştiinţific al laboratorului Optimizare discretă, la Catedra de 
matematică aplicată  din cadrul USM. Şcoala ştiinţifică de optimizare discretă, 
fondată de acad. P. Soltan, se ocupă de cercetări fundamentale  din domeniul 
geometriei, topologiei, problemelor de optimizare discretă  şi elaborării  softului 
respectiv pentru problemele aplicative.   
 
1994 
Participă la Seminarul Internaţional de la Cluj-Napoca. 
Este invitat cu prelegeri la Universităţile Tehnice din Germania: Chemnitz, Halle şi 
Dresda. 
I se acordă titlul de  Om Emerit al Republicii Moldova. 
Laureat al Premiului anual al săptămânalului Literatura şi arta, acordat Pentru 
spiritul erudit pus în slujba Adevărului. 
 
1995 
Membru al Comitetului Naţional pentru Premiile de Stat. 
Laureat al Premiului anual al săptămânalului Literatura şi arta, acordat Pentru 
perspicacitate şi iubire de semeni. 
 
1996 
I se acordă Medalia Meritul Civic a Republicii Moldova. 
Este  invitat cu prelegeri la Universitatea Tehnică din Chemnitz, Germania. 
Laureat al Premiului  anual al săptămânalului Literatura şi arta, acordat Pentru că 
ne-a convins că cifrele (ca şi cuvintele) există. 
 
1997              
În limba engleză, la Editura Transnaţională SPRINGER, în  colaborare cu 
renumiţii matematicieni Vladimir Boltyanski şi Horst Martini, publică lucrarea 
Excursion in to Combinatorial  Geometry.            
Participă la Seminarul Internaţional de la Cluj-Napoca. 
Laureat al Premiului anual al săptămânalului Literatura şi arta, acordat Pentru 
generozitatea verbului sobru.                                
Exursion into Geometry Combinatorial, Ed. Springer. 
 
1998 
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Preşedinte al Consiliului Ştiinţific specializat pentru decernarea gradelor ştiinţifice 
de doctor şi doctor habilitat la specialitatea Cibernetica matematică şi cercetări 
operaţionale.                             
Participă la Forumul Internaţional Pentru o cultură a păcii şi un dialog al 
civilizaţiilor, organizat la Chişinău. 
Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, 
formată la iniţiativa lui P. Soltan, conform propriului concept.  
Laureat al Premiului  anual al săptămânalului Literatura şi arta, acordat Pentru 
publicistică.                       
 
1999 
Participă la Seminarul Internaţional de la Marsilia, Franţa. 
Laureat al Premiului anual al săptămânalului „Literatura şi arta”, acordat „Pentru 
că împacă ştiinţa cu viaţa de zi de zi”.  
 
2000 
Publică culegerea Prelegeri selectate din teoria grafurilor (Imprimeria USM). 
Participă la Seminarul Internaţional de la Cluj-Napoca şi la Conferinţa Internaţională 
de la Braşov, organizată de Universitatea Transilvania. 
Devine Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat din Tiraspol cu 
sediul la Chişinău.                 
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Naţionale (2000- până în prezent). 
Laureat al Premiului anual al  săptămânalului Literatura şi arta, acordat Pentru 
modernitatea gândirii matematice. 
Este decorat cu Medalia Mihai Eminescu. 
 
2001-2005 
Participă cu intervenţii detaliate la Radio-Televiziunea Publică şi Radio 
Basarabia, în cadrul mai multor emisiuni, în special Agora şi Transnistria. 
 
2001, 15-16 august 
Participă la al doilea Congres Internaţional de  Dacologie „Burebista 2001”, 
desfăşurat la Bucureşti. 
Este decorat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de  Ştiinţe din 
Republica Moldova. 
Este invitat cu prelegeri la Iaşi.  
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îi acordă titlul de „Profesor  Onorific”.          
Publică volumul publicistic de sinteză La porţile Babilonului (Ed. ARC).  
Laureat al Premiului  anual al săptămânalului „Literatura şi arta” , acordat 
„Pentru că se mulţumeşte să fie Om”.                    
Medalia Dimitrie Cantemir a Academiei de Ştiinţe din R. Moldova. 
Membru al Fundaţiei Petre Andrei din Iaşi. 
Profesor onorific al Universităţii Economice Petre Andrei din Iaşi.  
Preşedinte al Colegiului de redacţie al Calendarului Naţional din Republica Moldova 
(2001- până în prezent).  
Participant la Seminarul Internaţional de la Cluj-Napoca. 
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Membru al Comitetului pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul ştiinţei 
şi tehnicii. 
 
2003  
Devine „Membru de Onoare” al Academiei Române, Secţia Ştiinţe Matematice, la 
propunerea Filialei din Iaşi. 
Participant la Seminarul Internaţional de la Cluj-Napoca. 
Apare un volum de proze intitulat „Ieterele”, editat sub egida Societăţii  
Bibliofililor din Moldova „Paul Mihail”.                                       
Este ales membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.                                        
Devine membru al Asociaţiei „Pentru demnitatea umană” din Republica             
Moldova.        
De sărbătoarea limbii  române, i se acordă Diploma „Pentru contribuţie  valoroasă 
la promovarea Limbii  Române, pentru sprijin consecvent acordat  Casei Limbii 
Române”.              
Laureat al Premiului anual al săptămânalului „Literatura şi arta”, acordat „Pentru 
modelul de savant cetăţean care este”.                   
 
2004 
I se decernează Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii (diploma de 
Laureat Nr.1), pentru ciclul de lucrări „Structuri matematice moderne şi  
aplicaţiile acestora”.      
Laureat al Premiului anual al săptămânalului „Literatura şi arta”, acordat  „Pentru 
că împrieteneşte cifrele şi cuvintele”.       
 
2005 
Membru al Comisiei Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare  Tehnologică 
CSŞDT) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru decernarea premiilor. Laureat 
al Premiului anual al săptămânalului „Literatura şi arta”, acordat   „Pentru 
Ştiinţă”. 
Devine membru al Mişcării Forului Democrat al Românilor din Moldova, fiind 
ales şi în grupul de iniţiativă (membru în Consiliul Director).                   
 
2006 
La Editura Ştiinţa apare volumul de eseuri şi articole de  atitudine  Între Scylla şi 
Charybda, pentru care, în cadrul Salonului Internaţional de Carte şi Presă, Ediţia a 
XV-a, i se oferă Premiul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.  
Semnează şi un alt volum intitulat Transnistria, lacrima mea”, apărut  la 
Departamentul  Editorial-Poligrafic al ASEM.                   
 „În semn de înaltă apreciere a realizărilor dlui Petru Soltan, Departamentul     Editorial-
Poligrafic al Academiei de Studii Economice din Moldova, a editat de curând cartea 
„Transnistria, lacrima mea”. Este un important şi generos gest, pentru care savantul exprimă 
gratitudine acestei instituţii şi rectorului, Grigore Belostecinic. 
Chiar titlul lucrării sugerează că autorul este un sentimental, un sensibil, căci doar lor, 
sensibililor şi sentimentalilor le stă în fire să nu se ruşineze a lăcrima pentru un răsărit de soare, 
cântul unei priveghetori sau cînd işi îneacă sărutul în apa izvorului. Titlul poetic al cărţii este 
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pentru noi, dar şi pentru autor o provocare. Întrebându-l ce semnifică pentru Domnia sa 
Transnistria, fiind constienţi că este cea mai banală întrebare din câte i-au fost adresate, 
descoperim că şi banalitatea dă fiori, făcând omul să tresară, să caute cu priviri înfrigurate şi 
nerăbdătoare în jurul său ceva, iar mâinile, cu un vag tremur, dau semn că voiesc să pipaie pentru 
a se convinge de existenţa acestui „ceva”. Această banală întrebare loveste în inima autorului, 
sugrumându-i vocea, întretăindu-i respiraţia. Pentru autor, Transnistria este începutul începutului 
sau tot ce avem mai sfânt. De acolo vine, acolo-i sunt părinţii. Transnistria mai inseamnă dor şi 
chemare, durere şi reînviere. 
Transnistria, Patria dlui Soltan, dar şi a multora, este şi durerea noastră comună, înseamnă o 
„lacrimă”, care doare, frige, îndeamnă. Petru Soltan o vede, o simte, dar n-o sterge. De această 
„lacrimă” dânsul nu se mai desparte şi oriunde s-ar afla, işi vede prin ea baştina. 
În această lacrimă, se întâlnesc toate dorurile transnistrene: Eugen Doga, Vladimir Besleagă, 
Anatol Codru, Tudor Tabunşcic si multi altii. 
Lucrarea, cu siguranţă, va altoi tinerei generaţii dragostea fată de limbă, istorie, cultură, va 
contribui la educarea tinerilor în spirit patriotic, al dragostei fata de plaiul natal şi respectului faţă 
de cei care au luptat pentru independenţa şi integritatea ţării” ( Ion Leu). 
Ambele volume editate sunt considerate „adevărate mărturisiri de credinţă”.  
Cu ocazia aniversării de 75 de ani, i se acordă Medalia de Argint a   Academiei de  
Ştiinţe  a Republicii Moldova.          
Societatea „Dacia – Rivival  INTERNATIONAL” din New York, cea mai cunoscută 
asociaţie de largă audienţă dedicată studiului istoriei vechi a României,  îi acordă 
medalia „Alexandru Macedonschi”.     
I se decernează Diploma de Fidelitate a Societăţii de Matematică a Republicii 
Moldova şi a Consiliului Olimpic de Matematică „Pentru contribuţii deosebite la 
organizarea mişcării matematice olimpice şi promovarea tinerilor matematicieni 
din Republica Moldova”. 
„Pentru merite deosebite în pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice de calificare înaltă”, i se acordă Diploma Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare. 
„Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul  Învăţământului universitar, 
activitate ştiinţifico-pedagogică prodigioasă,  aport considerabil la pregătirea 
specialiştilor de înaltă calificare pentru economia naţională”, i se decernează 
Diploma Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.     
Laureat al Premiului  anual al săptămânalului „Literatura şi arta”, acordat „Pentru  
Ştiinţă”. 
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2008                     
Laureat al Premiului  anual al săptămânalului „Literatura şi arta”, acordat „Pentru  
Ştiinţă”.  
 

 
2009   
Laureat al Premiului  anual al săptămânalului „Literatura şi arta”, acordat „Pentru  
Publicistică”.  
 
2010 
Şef de laborator Modelarea matematică şi optimizare. 
Laureat al Premiului  anual al săptămânalului „Literatura şi arta”, acordat „Pentru  
Publicistică”.  
Ordinul Republicii, decoraţie supremă.  
 
2011 
Laureat al Premiului GALEX, pentru că este “Cel mai bun savant contribuitor la 
dezvoltarea şi promovarea imaginii Bibliotecii Naţionale”. 
 

               
                                                                                                                             Motto:   „Raporturile cu oamenii sunt  
                                                                                                                            cele  care dau valoare Vieţii”   
                                                                                                                                                    (Wilhelm von Humboldt) 

                                                                                                                                                     ----------------------- 

 

                               10.  Gânduri … Gânduri … Gânduri … 
 

       „[...Răspuns la întrebarea „Care sunt principiile de viaţă ale academicianului 
Petru Soltan?”, Primul principiu]: Curiozitatea, setea de a cunoaşte o lume nouă, pe 
de o parte, şi, pe de altă parte, problemele ce ne stau în faţă, nevoile vieţii, sunt 
treptele care înalţă omul. Derivate: ideile, ipotezele prezintă fundamentul succesului; 
gândirea, meditarea continuă este calea cea mai  scurtă, cea mai sigură spre succes; un 
rost al vieţii este pilonul care menţine demnitatea umană. Al doilea principiu: cât 
trăieşti,  învaţă. A şti totul despre nimic şi nimic despre totul sunt două extreme la fel 
de păgubitoare. Derivate: perfecţiunea, frumosul sunt fără margini; domeniile de 
manifestare, oricât de pasionante ar fi, sunt fără margini. Şi trei: nu există copii, elevi, 
studenţi, bătrâni şi tineri incapabili, ci sunt părinţi, profesori, şefi pe care nu-i aduce 
capul să-i păstorească. Derivate: durerea altora ar trebui să fie şi durerea ta; bucură pe 
oricine şi va fi şi bucuria ta”. 
 
                                                                                           Petru Soltan 
                                                                            (Curierul de seară. – 1996. – 2 sept.). 
 
        „[...] Eu prefer definirea rostului de viaţă prin formularea aspirării spre succes 
lăudabil în societate [...] Orice succes  personal e un nou ram pe corpul tău [...]” 
 
                                                                                                      Petru Soltan 
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                                                   (Tribuna (Cluj-Napoca). – 1993. – 12-14 aug. – P. 2). 
 
         „[...]Câte spectre ale frumosului ni se scot în faţă! 
Culori de curcubeu – brâie lungi din soare pe mijlocel de nori, tril de ciocârlie – pe 
buză de vioară, rime şi ritmuri – iarbă în văl-mătase şi murmur de ape. Nu cumva 
acestea ne şi fac urzeala rostului în viaţă? [...] Eu aş crede că frumosul – ca expresie a 
perfecţiunii, ca măsură  a acesteia peste tot, fie în poezie ori în zbuciumul de-a face o 
sanie – e steaua, e limita spre care tindem [...] Perfecţiunea e marea noastră patimă. 
Cădem de oboseală cănd rămânem de ea în urmă, şi prindem la aripi, de pare c-o 
ajungem[...]” 
 
                                                                                                    Petru Soltan 
                                                                               (Moldova. – 1988. – Nr.3. – P. 22). 
                                                                                                                          
        „[...] Într-o formă populară matematica, logica relaţiilor, se aseamănă cu un 
arbore din legende: ramificat la culme, stufos, cu vârfurile dincolo de nori, având un 
fascicul întortocheat de tulpini, precum ar fi: teoria mulţimilor, teoria numerelor, 
algebrele, geometriile, analiza funcţională, teoria funcţiilor, teoria jocurilor, teoria 
probabilităţilor, optimizarea şi multe altele. Rădăcina acestui arbore o constituie 
metamatematica, pe când vârfurile sunt produsele (bunăoară Internetul), ce servesc 
necesităţile practice şi curiozitatea elitelor cu gust rafinat al  frumosului de silogisme 
[...]” 
 
                                                                                            Petru Soltan 
                                                                   ( „La porţile Babilonului”, pag, 258). 
      
           „[...] E o calitate genetică acest nesecat dor de a afla, de a pătrunde esenţa 
lucrurilor. Anume genetica, proprie înseşi constituţiei omului, în caz contar n-ar fi 
posibilă dezvoltarea speciei umane. Şi fără îndoială că această sete o poate potoli mai 
bine ca orice literatura orientată în  ziua de mâine [...]”                                                                                                                                                
                                                                                                  Petru Soltan 
                                                                            ( Moldova. – 1975. – Nr. 12. – P.31). 
 
            „[...] Nici mie nu-mi e străină literatura. În fond, toţi oamenii care practică o 
disciplină intelectuală --  fie matematica, fizica, agronomia, ingineria sau poezia – au 
o trăsătură comună: încearcă să rezolve nişte probleme ale societăţii [...] Mai mult, am 
încercat şi eu să scriu literatură [...] Dar trebuie să vă spun că eu scriu ca un 
matematician: mai comprimat, mai esenţializat. De un lucru mi-am dat, însă, seama: 
cei ce mânuiesc scrisul au o viziune mai adâncă asupra vieţii. Spre deosebire de cei ce 
lucrează cu abstracţiuni, scriitorul nu-şi pune problema la ce conduce scrisul lui, el se 
lasă mânat mai ales de pasiune şi de curiozitate [...]” 
                                                                                                                                                     
          „[…] Numai strângându-ne toţi românii într-un mănunchi vom putea rezista 
pericolelor care vin deasupra noastră din toate părţile. Deci, toţi cei cu suflet românesc 
să ne facem datoria! Să strângem relaţiile economice, culturale, să înfrăţim oraşele şi 
satele noastre. Unirea se va face fără îndoială, dar să nu o grăbim căci noi suntem 
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acum ca o mână care a fost ruptă de trup şi nu putem ca la un miting să o punem la 
loc. Dar chirurgi pricepuţi, cu răbdare, pot să o facă legând nerv cu nerv şi vas cu vas 
[...]” 
 
                                                                                                 Petru Soltan 
                                                                               (Tribuna. – 1992. – 4-10 iun. – P. 3).   
 
       „[...]  Acum, ştiind că tulpina noastră e dincolo de Prut, eu nu pot să nu recunosc 
că adevărul în sens larg e acolo, adevărul e acolo şi asta mă face să mă ţin mândru, 
vertical, să aflu cât mai multe din istoria, cultura, patrimoniul românesc [...]” 
 
                                                                                                   Petru Soltan 
                                                                                (Lit. şi arta. – 2001. – 5 iul. – P. 6).  
 
                                                  
         „[...] Ideea de  unitate de neam cu românii este şi din punct de vedere ştiinţific, 
şi din punct de vedere politic, şi din punctul de vedere al viitorului o valoare pe care 
nu trebuie s-o negăm [...]”      
                                                                                                   Petru Soltan 
                                                                               (Lit.şi arta. – 2003. – 30 ian. – P. 5). 
 
           „Subconştientul e un infinit împachetat din care se scurg şi adevăruri”. 
 
                                                                                                     Petru Soltan 
 
              „[...] Petru Soltan seamănă cu un pom care creşte pe înălţimi. Un pom 
îngândurat. În preajma căruia roiesc fulgerele şi se cutremură bolţile de tunete. Un 
pom cu demnitate cerească, pentru care a îngenunchea este identic cu a se prăbuşi. Un 
pom care nu ştie altceva să facă decât să bucure oamenii, acoperindu-se de muguri, 
învelindu-se cu frunze, încărcându-se de rod şi făcând umbră ocrotitoare la vreme de 
secetă spirituală, pentru cei care au nevoie de ea [...] Atâta timp cât neamul nostru mai 
naşte oameni ca Petru Soltan, destinul acestuia are toate şansele să se împlinească 
[...]” 
 
                                                                                                Acad. Nicolae Dabija 
                                                                                (Lit. şi arta. – 2001. – 5 iul. – P. 1).  
        
        „Petru Soltan e foarte agresiv în apărarea valorilor naţionale. M-a mirat cultura 
generală a savantului matematician, care s-a dovedit un scriitor înnăscut... Nuvelele 
sale sunt nuvele-ecuaţii...” 
                                                                                         Acad.   Nicolae Dabija 
                                                                               (Lit. şi arta. – 2003. – 30 ian. – P. 5). 
 
        „[...] Prozele pe care le scrie Petru Soltan sunt aidoma oceanelor, cu o suprafaţă 
lină, netedă, netulburată de nimic, dar care fierb în afundul cu vulcani, ale căror 
adâncuri se învolburează, luptându-se în hăurile din dedesubturi, mişcări care au a 
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naşte talazurile de mai apoi. Autorul nu atât spune, cât sugerează. Cu sentimentul că 
renunţă la cuvinte, el mai degrabă povesteşte oameni, destine, întâmplări. De aici 
senzaţia că domnia sa scrie de fapt romane, pe care se străduie să le înghesuie în nişte 
nuvele ori nişte povestiri care să încapă în câteva fraze [...]” 
                                                                                                                                                            
                                                                                           Acad. Nicolae Dabija  
                                                                             (Vol. „Ieterele”, coperta, pag.a  4-a). 
 
        „Acad. Petru Soltan este un savant cu renume european, un vrăjitor al reginei 
ştiinţelor – matematica (geometria, topologia) [...] E încărcat de idei şi de planuri 
ştiinţifice, are vibraţia continuă a gândului. Ca profesor universitar continuă să 
captiveze auditoriul studenţesc prin erudiţie, inteligenţă, bunătate părintească, zâmbet 
molipsitor şi permanent, care încălzeşte sufletele tinere, îi apropie de maestru şi de 
complicata ştiinţă pe care o profesează [...]”   
                                                                                                Anatol Ciobanu 
                                                                                 (Lit. şi arta. – 2001. – 5 iul. – P. 7). 
 
            „Petru Soltan, care nu e doar un matematician notoriu, ci şi un om de litere şi 
un animator al vieţii publice, pare să fie o excepţie în lumea rigidă şi  ursuză a celor 
care profesează ştiinţele exacte. Este fascinat de frumuseţea lumii, este un bun 
povestitor cu o vorbire suculentă, presărată cu childuri populare, dar şi cu întâmplări 
savante [...] De o modestie proverbială, Petru Soltan n-o face pe marele savant, 
precum este în adevăr, ci mai mult demonstrează o încântare permanentă de ştiinţă, o 
încântare provocată de o iubire cu farmec nestins. Matematica este, pentru el, cel de-al 
doilea univers, poate mai real decât cel real, care e în jurul nostru şi în noi ca fiinţă. 
Ca orice om de ştiinţă, Petru Soltan caută temeiul, Grundul. Şi cred că acest temei l-a 
găsit în frumuseţea lucrurilor şi a oamenilor, frumuseţea chipului (el însuşi fiind un 
bărbat frumos la înfăţişare, la gând şi la suflet), frumuseţea cifrelor pe care le tot 
înşiruie şi le combină ca să afle rostul lumii pus în ele, frumuseţea vorbei şi a faptei, 
toate adunate într-o frumuseţe a prezenţei în lume [...]”                                                                                               
                                                                                          Acad. Mihai Cimpoi 
                                                                         (Universitatea. – 2004. – 26 oct. – P. 3). 
 
 
        [... „La porţile Babilonului”] – o carte fermecătoare în care autorul îmbinâ 
studiul lumii raţionale cu acela al lumii iraţionale [...]” 
                                                                                                                                              
                                                                                        Acad.  Mihai Cimpoi  
                                                                          (Lit. şi arta. – 2003. – 30 ian. – P. 5).   
 
 
           „[...] Cartea academicianului Petru Soltan „La Porţile Babilonului” invită 
persuasiv la cunoaştere. La o cunoaştere de sine, cu infernalele straturi ale 
inconştientului, şi -bineînţeles- la o cunoaştere de alţii (de lume, de univers). Însuşi 
autorul ei este o fiinţă tăcută, ascunzând parcă în tăcere enigmele încâlcite ale vieţii şi 
multă cunoaştere. Este de ajuns însă să-l abordezi cu o provocare ca taciturnul din el, 
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printr-o deschidere de stup parcă, să devină vorbitor cu toate vrăjile mărturisirii, căci e 
un matematician şi un filozof al ştiinţei care e şi ea trăire, viaţă, un filozof şi un artist 
sensibil la taină şi la frumuseţe. Ţinând universul într-un nufăr, eminescian vorbind, el 
se miră totodată de formele lui irepetabile şi închise în sublim. Este deci un savant ce 
se miră, un înţelept ce se copilăreşte, un copil al firii ce se înţelepţeşte. 
           Petru Soltan crede în valorile umane, în lucruri, şi dincolo de ele vede omul cu 
punctul lui de vedere, crede în intuiţie, căreia îi face un elogiu patetic: „Noi credem că 
mai întâi a fost intuiţia şi apoi din aceasta s-au ţesut raţionamentele”. Este deosebit 
de credibil, căci omul exactităţii se asociază omului degustător de mistere, căci, aşa 
cum spune şi Einstein, forma logică nu epuizează esenţa cunoaşterii, precum nici 
măsura versului nu explică esenţa poeziei, căci esenţialul rămâne misterios şi poate fi 
doar intuit [...] meditaţiile savantului [sunt] asupra miracolului lumii, veşnic integrat 
asupra ştiinţei şi artei, asupra a ceea ce se întâmplă în jur: în politică, în viaţa socială, 
ştiinţifică şi culturală, în economie. Pragului de sus al viziunii savante a lui Petru 
Soltan îi corespunde pragul de sus al trăirii cetăţeanului Petru Soltan, român 
transnistrean (şi basarabean fireşte şi român-român) care îndură calvarul 
„iraţionalului” a ceea ce ne este dat să îndurăm. Matematicianul recurge deci nu doar 
la argumentele logicii, ci şi la argumentele istoriei, după cum se lasă mângâiat de 
speranţă ca un adevărat poet. Este atractiv, este un bun povestitor, recurgând atât la 
schemele abstracte ale matematicii, cât şi la întâmplări, situaţii de viaţă, legende, 
bancuri. Totul e pus sub semnul unei inteligenţe native sclipitoare [...]” 
                                                                                       Acad. Mihai Cimpoi                                                                                                                                                                                                                         
                                                                               (Lit. şi arta. – 2001. – 5 iul. – P. 6).                                                                       
                                                 
   
        „[...] Sfera de interese şi de ocupaţii ale domnului academician este tot atât de 
largă ca şi largheţea sufletului său. Şi-a spus cuvântul în cele mai diverse domenii – 
educaţia tineretului studios, cercetări ştiinţifice solide în domeniul învăţământului, 
probleme de didactică matematică, studierea şi popularizarea diverselor aspecte din 
cibernetică, informatică şi tehnică de calcul. În permanenţă a fost şi rămâne a fi un 
mare pasionat de problemele istoriei, literaturii, culturii şi limbii noastre naţionale, 
aducându-şi obolul la studierea şi cultivarea lor [...]” 
                                                                                      Acad. Mitrofan Ciobanu 
                                                                                  (Lit.şi arta. – 2001. – 5 iul. – P. 7). 
 
       „[...] Savantul caută adevărul, omul de artă îl reflectă. Petru Soltan şi îl caută şi îl 
reflectă. El este incomparabil [...]”  
                                                                                      Acad. Mitrofan Ciobanu 
                                                                                (Lit.şi arta. – 2003. – 30 ian. – P.5). 
 
         „[...] O prietenie nedeclarată e şi prietenia mea cu marele învăţat şi om al tuturor 
românilor, Petru Soltan. Şi acest Petru Soltan se cheamă că este o prietenie adevărată, 
cum şi prietenia nedeclarată se cheamă că este numaidecât adevăratul meu prieten 
Petru Soltan – unicul în doi peri adunător de infinit şi de necuprins din tot unul 
sufletului meu şi cu tot unul inimilor noastre, să facă cel mai al meu şi cel mai fără de 
pereche prieten. 
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        Petru Soltan e prietenul meu naţional. Cu el mi-i peste tot, cu el mi-i oriunde 
acasă. Şi dacă am mers o viaţă pe unul şi acelaşi drum, unul în întâmpinarea celuilalt, 
unul prin inima şi pieptul celuilalt, fără să ne rănim, fără să ne doară, e că Petru Soltan 
a fost şi mai este numai din suflet, numai din lumină. Este şi mai sunt, că suntem 
amândoi, să fim fiecare inima celuilalt, fiecare – sufletul şi rana celuilalt [...] Omul 
înmulţirii şi al împărţirii de inimă dreaptă şi de suflet curat, mereu neogoitul şi mereu 
îndurătorul de voie bună – pentru toţi prietenii şi neprietenii lui de peste tot.  
       El, înţeleptul, el dăruitul, el omul învăţatul tuturor românilor”.   
 
                                                                                                       Anatol Codru 
                                                                                 (Lit. şi arta. – 2001. – 5 iul. – P. 1). 
 
        „[...] E un autor neordinar, care vine cu un mesaj încifrat, cu un titlu de carte 
[„La porţile Babilonului”], care ne solicită o triplă înterpetare [...]” 
 
                                                                                                          Ion Hadârcă  
                                                                               (Lit.şi arta. – 2003. – 30 ian. – P.5). 
                                                                                                                                             
 
       „[Petru Soltan] e o simbioză a matematicianului cu omul de artă... Homo 
matematicus pune în faţa literaturii alte oglinzi [...]” 
 
                                                                                     Arcadie Suceveanu 
                                                                      (Lit.şi arta. – 2003. – 30 ian. – P.5).                                                                                                                             
 
        „Cartea „La porţile Babilonului” confirmă pe deplin calităţile alese ale 
publicistului talentat care este cunoscutul matematician Petru Soltan, aproape nelipsit 
în paginile săptămânalului „Literatura şi arta” pe parcursul ultimilor ani [...] Savant de 
elită, integrat fără rezerve în dezbaterea problemelor acute ale vieţii spirituale şi 
economice a Republicii Moldova, el are harul de a-şi alege subiecte importante şi de a 
le  dezvălui aspecte esenţiale, propunând cititorului lecturi instructive şi agreabile cu 
dese şi incitante referinţe la savanţi şi scriitori de talie mondială, ca Niels Bohr, 
Robert Wilson, André Maurois, Andrei Kolmogorov ş.a.[...]” 
 
                                                                                                   Ion Ciocanu 
                                                                              (Lit.şi arta. – 2003. – 30 ian. – P.5). 
 
       „[...] Un om integru, adică cinstit, onest, corect, inconfundabil. Acesta este 
academicianul Petru Soltan. Cred că multe superlative din fondul lexical al Limbii 
Române ar putea întregi imaginea şi prestanţa acestei neordinare personalităţi. Cât de 
norocoşi sunt acei care îl au de prieten, de coleg, de îndrumător. Căci zicea Mircea 
Eliade: „Peste o personalitate crivăţul nu trece”. Or pentru fondatorul unei şcoli 
matematice de importanţă şi respiraţie mondială, precum este cea a Domniei Sale, 
ştiinţa a fost, este şi va fi „cea mai nobilă şi mai puternică agonisire [...]” 
 
                                                                                                                                                              



 124 

                                                                                                    Mihai Morăraş 
                                                                         (Universitatea. – 2004. – 26 oct. – P. 4). 
            
         
            „[...]   Petru Soltan  nu scrie o simplă publicistică, ci mai curând o eseistică 
marcată de reale conotăţii artistice [...]” 
 
                                                                                             Tudor Tabunşcic 
                                                                              (Lit. şi arta. – 2003. – 30 ian. – P. 5).  
                                                              
       „[...] Un rol definitoriu în trezirea conştiinţei naţionale, în reabilitarea valorilor 
românismului, l-a avut pleiada de intelectuali excepţional dotată, pătrunsă de spirit 
combativ, între care daţi-mi voie să-i numesc pe Mircea Druc, Dumitru Matcovschi, 
Leonida Lari, Grigore Vieru, Ion Ungureanu, Alexandru Moşanu, Nicolae Dabija, 
Vladimir Beşleagă, Mihai Cimpoi, Nicolae Mătcaş, Ion Hadârcă, Gheorghe Ghimpu, 
Ion Borşevici, Valentin Mândâcanu, Ion Buga, Ion Costaş, Petru Soltan, regretaţii 
Nicolae Costin şi Ion Dumeniuc şi mulţi alţii [...]”  
                                                              dr. hab. în istorie, prof. univ. Anatol Petrencu 
                                                                        (Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 7). 
 
       „[...] În nuvelele academicianului Petru Soltan am descoperit un literat inedit. 
Fiecare frază exprimă atât de frumos şi laconic gândul, încât ai impresia că metaforele 
şi simbolurile repetă frumuseţea sufletească acestui mare om [...]” 
 
                                                                                                 Valentina Găluşcă                                    
                                                             (Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Nr. 4. – P. 6). 
 
     “[…] Fiecare formulă matematică e, în felul ei, o metaforă. Fiecare cifră e un 
cuvânt pentru cine ştie să o citească. Fiecare semn "=" sau "-" înseamnă adevăr sau 
minciună, bine sau rău, viaţă sau moarte, Isus si Baraba răstigniti pe aceeaşi cruce. 
Fiecare articol semnat de P. Soltan e ca o pilulă de înţelepciune. Ca un orizont de 
dincolo de orizont. Pe care îl poţi vedea dacă ai imaginaţie”.  
                                                                                     (După: www.dppd.lx.ro/carti) 
                                                                                                                                     
 
   „[...] Petru Soltan este un model al speciei umane, care poartă toate calităţile ei 
pozitive, un savant ilustru, un mare om de cultură, un scriitor, un filozof, înzestrat şi 
cu harul civic. Ceea ce scrie dlui nu îndrăzneşte să scrie fiecare, te impresionează 
profund. A publicat eseuri în mai multe ziare şi reviste [...] Este un om extraordinar de 
modest, iar activitatea profesională şi cea publică coincid. Este un un mare patriot al 
neamului, un eminent luptător pentru renaşterea naţională”. 
                                                                                     dr hab. Viorel Prisăcaru 
                                                                             (Lit. şi arta. – 2006. – 21 sept. – P. 4) 
 
„[...] Petru Soltan este un matematician foarte entuziasmat, inventiv şi o persoană 
interesantă”. 
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                                                                                      Acad. Israel Gohberg 
                                            (Institutul de matematică şi Informatică: File de istorie. –  
                                                                                    Chişinău, 2004, P. 78). 
 
„[...]Fiecare  articol semnat de academicianul Petru Soltan e ca o plilulă de 
înţelepciune. Ca un orizont de dincolo de orizont. Pe care îl poţi vedea  numai dacă ai 
imaginaţie. Ca un adevărat cavaler al profesiei sale, el nu-şi părăseşte uneltele nici 
când face literatură. Sau publicistică. Totul la el e măsurabil. Pe alocuri autorul e ca 
un profet, care calculează cu ajutorul compasurilor, riglelor, ecuaţiilor... 
      Pentru matematicianul Petru Soltan cifrele sunt o dovadă că paradisul există. 
Fiecare descoperire a sa cu care a umplut cărţile de formule şi ecuaţii vine ca un 
argumentat în acest sens. Pentru ilustrul nostru savant universul este o formulă 
matematică. Ca şi viaţa. Ca şi dorul. Ca şi speranţa,  
       Formule matematice sunt într-un fel şi articolele publicistice, eseurile, schiţele 
academicianului Petru Soltan [...]” 
                                                                                 Prof. univ. dr Ion Leu 
                                                           (Univers pedagogic Pro. – 2006. – 12 oct. – P. 5).                             
                                                 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            

   11. DedicaŃii academicianului Petru Soltan 
        (cărŃi cu autografe din biblioteca personală)                                                                                           

    

Dragului Petru Soltan,Dragului Petru Soltan,Dragului Petru Soltan,Dragului Petru Soltan, viitorului membru de onoare  viitorului membru de onoare  viitorului membru de onoare  viitorului membru de onoare 
al Academiei Române al Academiei Române al Academiei Române al Academiei Române –––– cu urări de succese şi noroc din partea autorului. 28.04 64. V.  cu urări de succese şi noroc din partea autorului. 28.04 64. V.  cu urări de succese şi noroc din partea autorului. 28.04 64. V.  cu urări de succese şi noroc din partea autorului. 28.04 64. V. 
Boltyanski”Boltyanski”Boltyanski”Boltyanski” (academician rus) – în ruseşte pe pagina de titlu a plachetei „Ce este 
derivarea?”, Bucureşti,  1961. 
 



 126 

    „Prietenului P. Soltan „Prietenului P. Soltan „Prietenului P. Soltan „Prietenului P. Soltan ––––    din partea autorului. Jan Grebenicov  7. 02. 1961din partea autorului. Jan Grebenicov  7. 02. 1961din partea autorului. Jan Grebenicov  7. 02. 1961din partea autorului. Jan Grebenicov  7. 02. 1961”– scris 
pur româneşte pe coperta lucrării „O вековых возмущениях в теории движения 
искусственных  спутников Земли”, Астрономический журнал АН СССР, Tом 
XXXVI, Nr. 6, 1959. 
        
 
„Lui Petrică Soltan, unuiLui Petrică Soltan, unuiLui Petrică Soltan, unuiLui Petrică Soltan, unuia dintre primii şi cei mai credincioşi prieteni ai mei din acest a dintre primii şi cei mai credincioşi prieteni ai mei din acest a dintre primii şi cei mai credincioşi prieteni ai mei din acest a dintre primii şi cei mai credincioşi prieteni ai mei din acest 
oraş, cu sentimentul celor mai frumoase urări de bine. Ion DruŃă 8 noiembrie 65”oraş, cu sentimentul celor mai frumoase urări de bine. Ion DruŃă 8 noiembrie 65”oraş, cu sentimentul celor mai frumoase urări de bine. Ion DruŃă 8 noiembrie 65”oraş, cu sentimentul celor mai frumoase urări de bine. Ion DruŃă 8 noiembrie 65”  – pe 
pagina de titlu a volumului „Листья грусти”, Moscova, 1965. 
 
„Prietenului meu Petru, cu profundă preŃuir„Prietenului meu Petru, cu profundă preŃuir„Prietenului meu Petru, cu profundă preŃuir„Prietenului meu Petru, cu profundă preŃuire. Iaşi, 20 februarie 1965. Radu Negru”e. Iaşi, 20 februarie 1965. Radu Negru”e. Iaşi, 20 februarie 1965. Radu Negru”e. Iaşi, 20 februarie 1965. Radu Negru” 
(profesor universitar, dr.) – pe coperta mută a volumului „Studii Eminesciene”, 
Bucureşti, 1963. 
 
„Prietenului din anii tinereŃii, talentatului Petea Saltan şi întregii lui familii cu cele „Prietenului din anii tinereŃii, talentatului Petea Saltan şi întregii lui familii cu cele „Prietenului din anii tinereŃii, talentatului Petea Saltan şi întregii lui familii cu cele „Prietenului din anii tinereŃii, talentatului Petea Saltan şi întregii lui familii cu cele 
mai calde urări de bine. 26mai calde urări de bine. 26mai calde urări de bine. 26mai calde urări de bine. 26. 04. 66. Ion DruŃă” . 04. 66. Ion DruŃă” . 04. 66. Ion DruŃă” . 04. 66. Ion DruŃă” – pe coperta interioară a cărţii „Frunze 
de dor”, Chişinău, 1966. 
 
„Dragului Petea Soltan cu sincerul sentiment de simpatie şi cele mai bune urări de „Dragului Petea Soltan cu sincerul sentiment de simpatie şi cele mai bune urări de „Dragului Petea Soltan cu sincerul sentiment de simpatie şi cele mai bune urări de „Dragului Petea Soltan cu sincerul sentiment de simpatie şi cele mai bune urări de 
bine. Izrail Gohberg”bine. Izrail Gohberg”bine. Izrail Gohberg”bine. Izrail Gohberg” (academician) – рe coperta mută a monografiei „Теория 
Вольтерровых операторов в гильбертовом пространстве и ee приложения”, 
Moscоva, 1967. 
 
ˆ̂̂̂Dragului Petru Simionovici în amintirea celor bune din partea autorului Nichita Dragului Petru Simionovici în amintirea celor bune din partea autorului Nichita Dragului Petru Simionovici în amintirea celor bune din partea autorului Nichita Dragului Petru Simionovici în amintirea celor bune din partea autorului Nichita 
Moiseev”,Moiseev”,Moiseev”,Moiseev”, (academician din Rusia), - scris în rusă pe coperta mută a monografiei 
„Численные методы в теории оптимальных систем”, Moscоva, 1971. 
 
„D„D„D„D----lui Profesor Soltan P. Semionovici, Cu cele mai bune gînduri. Ioan Tomescu, lui Profesor Soltan P. Semionovici, Cu cele mai bune gînduri. Ioan Tomescu, lui Profesor Soltan P. Semionovici, Cu cele mai bune gînduri. Ioan Tomescu, lui Profesor Soltan P. Semionovici, Cu cele mai bune gînduri. Ioan Tomescu, 
Bucureşti, 26 Sept. 1972.”Bucureşti, 26 Sept. 1972.”Bucureşti, 26 Sept. 1972.”Bucureşti, 26 Sept. 1972.” – scris pe coperta mută a monografiei „Introducere în 
„Combinatorica”, Bucureşti – 1972.  
 
„Petru Simio„Petru Simio„Petru Simio„Petru Simionovici, descifrează, iar mirândunovici, descifrează, iar mirândunovici, descifrează, iar mirândunovici, descifrează, iar mirându----te, memorizează: Succesul, norocul şi te, memorizează: Succesul, norocul şi te, memorizează: Succesul, norocul şi te, memorizează: Succesul, norocul şi 
bucuria. E un rost discret al fiecăruia, (traducerea din rusă). 12. 3. 73. V. Boltyanski”bucuria. E un rost discret al fiecăruia, (traducerea din rusă). 12. 3. 73. V. Boltyanski”bucuria. E un rost discret al fiecăruia, (traducerea din rusă). 12. 3. 73. V. Boltyanski”bucuria. E un rost discret al fiecăruia, (traducerea din rusă). 12. 3. 73. V. Boltyanski” 
(academician rus). – Scris pe coperta mută a monografiei „Optimal’noe upravlenie 
discretnymi sistemami”, Moscova, 1973.  
 
„Lui P. S. Soltan „Lui P. S. Soltan „Lui P. S. Soltan „Lui P. S. Soltan –––– filozoful şi apreŃuitorul literelor, sincerul meu omagiu. Mai 1974.  filozoful şi apreŃuitorul literelor, sincerul meu omagiu. Mai 1974.  filozoful şi apreŃuitorul literelor, sincerul meu omagiu. Mai 1974.  filozoful şi apreŃuitorul literelor, sincerul meu omagiu. Mai 1974. 
Autorul Audaces fortuna juvat!”Autorul Audaces fortuna juvat!”Autorul Audaces fortuna juvat!”Autorul Audaces fortuna juvat!” - scris pe versoul copertei din faţă al plachetei 
„Naufragiu pe Trogla”, Chişinău, 1974. 
 
 „D„D„D„D----lui Profesor Solui Profesor Solui Profesor Solui Profesor Soltan, cu aleasă preŃuire şi urări de frumoase realizări. Prof. Olga ltan, cu aleasă preŃuire şi urări de frumoase realizări. Prof. Olga ltan, cu aleasă preŃuire şi urări de frumoase realizări. Prof. Olga ltan, cu aleasă preŃuire şi urări de frumoase realizări. Prof. Olga 
Costinescu. Iaşi Costinescu. Iaşi Costinescu. Iaşi Costinescu. Iaşi –––– 15. II. 1975” 15. II. 1975” 15. II. 1975” 15. II. 1975” – scris pe pagina de titlu a culegerii „Topologie 
generală. Probleme.” Bucureşti, 1974. 
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„Doctorului Soltan cu toată consideraŃia „Doctorului Soltan cu toată consideraŃia „Doctorului Soltan cu toată consideraŃia „Doctorului Soltan cu toată consideraŃia –––– a treia aripă  a treia aripă  a treia aripă  a treia aripă –––– cea poe cea poe cea poe cea poeticoticoticotico----matematică, matematică, matematică, matematică, 
Leo Botnaru Leo Botnaru Leo Botnaru Leo Botnaru @ scris pe pagina de titlu a plachetei de poezii „Aripă în lumină”, 
Chişinău, 1976. 
 
„Lui Petru Simionovici Soltan cu permanentă simpatie şi profundă stimă „Lui Petru Simionovici Soltan cu permanentă simpatie şi profundă stimă „Lui Petru Simionovici Soltan cu permanentă simpatie şi profundă stimă „Lui Petru Simionovici Soltan cu permanentă simpatie şi profundă stimă 
Ghermoghen Pospelov” Ghermoghen Pospelov” Ghermoghen Pospelov” Ghermoghen Pospelov” (academician rus) - scris în rusă pe coperta mută a 
monografiei „Программно-целевое планирование”, Moscоva, 1976. 
 
„Dragului Petru Simionovici pentru o bună amintire şi ca semn al vechii prietenii „Dragului Petru Simionovici pentru o bună amintire şi ca semn al vechii prietenii „Dragului Petru Simionovici pentru o bună amintire şi ca semn al vechii prietenii „Dragului Petru Simionovici pentru o bună amintire şi ca semn al vechii prietenii 
Vladimir Karmanov 19.V.81”Vladimir Karmanov 19.V.81”Vladimir Karmanov 19.V.81”Vladimir Karmanov 19.V.81” (profesor al Universităţii „M. V. Lomonosov” din 
Moscova), - scris în ruseşte pe reversul copertei al monografiei-manual 
„Математическое программирование”, Moscоva, 1980. 
 
„Dragului Petru Semionovici cu recunoştinŃă cordială şi deosăbită stimă „Dragului Petru Semionovici cu recunoştinŃă cordială şi deosăbită stimă „Dragului Petru Semionovici cu recunoştinŃă cordială şi deosăbită stimă „Dragului Petru Semionovici cu recunoştinŃă cordială şi deosăbită stimă –––– din  din  din  din 
partea autorului. Al Dumneavoastră Abel Aganbeghian Chişinău, 17 septembrie partea autorului. Al Dumneavoastră Abel Aganbeghian Chişinău, 17 septembrie partea autorului. Al Dumneavoastră Abel Aganbeghian Chişinău, 17 septembrie partea autorului. Al Dumneavoastră Abel Aganbeghian Chişinău, 17 septembrie 
1981”1981”1981”1981” (academician rus), - scris în ruseşte pe pagina de titlu a volumului „Сибирь  
не понаслышке”, Moscоva, 1981. 
 
„Savantului Soltan cu multă simpatie, autoarea Ludmila SobeŃchi 2.10.82”„Savantului Soltan cu multă simpatie, autoarea Ludmila SobeŃchi 2.10.82”„Savantului Soltan cu multă simpatie, autoarea Ludmila SobeŃchi 2.10.82”„Savantului Soltan cu multă simpatie, autoarea Ludmila SobeŃchi 2.10.82” - scris 
pe pagina de titlu a plachetei de versuri „Paznic la comori”, Chişinău, 1982. 
 
„Dragului Petru Simionovici „Dragului Petru Simionovici „Dragului Petru Simionovici „Dragului Petru Simionovici –––– în plăcuta amintire a celor mulŃi ani de efort comun  în plăcuta amintire a celor mulŃi ani de efort comun  în plăcuta amintire a celor mulŃi ani de efort comun  în plăcuta amintire a celor mulŃi ani de efort comun 
în domeniul ştiinŃei. Boris Pşenicinîi”în domeniul ştiinŃei. Boris Pşenicinîi”în domeniul ştiinŃei. Boris Pşenicinîi”în domeniul ştiinŃei. Boris Pşenicinîi” (аcademician din Ucraina) – scris pe coperta 
mută a monografiei „Метод  линеаризации”. Moscоva, 1983. 
 
„Lui Petru Simionovici„Lui Petru Simionovici„Lui Petru Simionovici„Lui Petru Simionovici Soltan  Soltan  Soltan  Soltan –––– cu profundă stimă şi recunoştinŃă Veaceslav  cu profundă stimă şi recunoştinŃă Veaceslav  cu profundă stimă şi recunoştinŃă Veaceslav  cu profundă stimă şi recunoştinŃă Veaceslav 
Tanaev”Tanaev”Tanaev”Tanaev” (academician belarus) – scris în ruseşte pe pagina de titlu a monografiei 
„Теория расписании. Oдностадные  системы”, Mosсоva, 1984. 
 
„Dragilor Petru Simionovici şi Valeriu Petrovici cu profundă „Dragilor Petru Simionovici şi Valeriu Petrovici cu profundă „Dragilor Petru Simionovici şi Valeriu Petrovici cu profundă „Dragilor Petru Simionovici şi Valeriu Petrovici cu profundă consideraŃie consideraŃie consideraŃie consideraŃie –––– din  din  din  din 
partea autorului 7.05.85. Ivan Serghienco”partea autorului 7.05.85. Ivan Serghienco”partea autorului 7.05.85. Ivan Serghienco”partea autorului 7.05.85. Ivan Serghienco” (academician ucrainean) - scris în 
ruseşte pe coperta mută a monografiei „Mатематические модели  и методы 
решения задачи дискретной  оптимизации”, Kiev, 1985. 
 
„D„D„D„D----lui Prof. Acad. P. Soltan cu relui Prof. Acad. P. Soltan cu relui Prof. Acad. P. Soltan cu relui Prof. Acad. P. Soltan cu respect şi multă prietenie din partea Ioan Rus”spect şi multă prietenie din partea Ioan Rus”spect şi multă prietenie din partea Ioan Rus”spect şi multă prietenie din partea Ioan Rus”---- 
scris pe coperta unui ciclu de lucrări de la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca, 1987. 
 
„Celor care provin din sărbătorile noastre de iarnă, dragilor de Soltani „Celor care provin din sărbătorile noastre de iarnă, dragilor de Soltani „Celor care provin din sărbătorile noastre de iarnă, dragilor de Soltani „Celor care provin din sărbătorile noastre de iarnă, dragilor de Soltani –––– Această  Această  Această  Această 
colindă, împreună cu inima lui colindă, împreună cu inima lui colindă, împreună cu inima lui colindă, împreună cu inima lui Grigore Vieru 26.XII.87”Grigore Vieru 26.XII.87”Grigore Vieru 26.XII.87”Grigore Vieru 26.XII.87” (academician) – scris pe 
pagina de titlu a cărţii din colecţia „Cele mai frumoase poezii”, editate la Bucureşti 
în 1981 cu laconica denumire „GRIGORE VIERU”. 
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„Pentru Petrică Soltan, această carte de la un repetent la matematică. C„Pentru Petrică Soltan, această carte de la un repetent la matematică. C„Pentru Petrică Soltan, această carte de la un repetent la matematică. C„Pentru Petrică Soltan, această carte de la un repetent la matematică. Cu respect u respect u respect u respect 
Serafim Saca”Serafim Saca”Serafim Saca”Serafim Saca”        ---- scris pe foaia de titlu a volumului „Linia de plutire”, Chişinău, 
1987.    
 
„Prietenului meu Petre Simionovici Soltan, cu deosăbită stimă şi admiraŃie. Dan J. „Prietenului meu Petre Simionovici Soltan, cu deosăbită stimă şi admiraŃie. Dan J. „Prietenului meu Petre Simionovici Soltan, cu deosăbită stimă şi admiraŃie. Dan J. „Prietenului meu Petre Simionovici Soltan, cu deosăbită stimă şi admiraŃie. Dan J. 
Papuc. 16. IX. 1989”Papuc. 16. IX. 1989”Papuc. 16. IX. 1989”Papuc. 16. IX. 1989” – scris pe coperta mută a monografiei „Geometrie 
diferenţială”, Bucureşti, 1982. 
 
„Dlui Acad. Prof. Petru Soltan, cu aleasă preŃuire Gheorghe Lazarovici”„Dlui Acad. Prof. Petru Soltan, cu aleasă preŃuire Gheorghe Lazarovici”„Dlui Acad. Prof. Petru Soltan, cu aleasă preŃuire Gheorghe Lazarovici”„Dlui Acad. Prof. Petru Soltan, cu aleasă preŃuire Gheorghe Lazarovici”, scris pe 
extrasul „Das neolithische Heiligtum von Parţa, VARIA ARCHAEOLOGICA 
HUNGARICA II 1989 BUDAPEST” şi ataşat la tratatul autorului „NEOLITICUL 
BANATULUI”, vol. I, II, Cluj-Napoca, 1979. 
 
„Domnului Petru Soltan, cu drag şi multă simpatie întru speranŃa renaşterii „fîşiei” „Domnului Petru Soltan, cu drag şi multă simpatie întru speranŃa renaşterii „fîşiei” „Domnului Petru Soltan, cu drag şi multă simpatie întru speranŃa renaşterii „fîşiei” „Domnului Petru Soltan, cu drag şi multă simpatie întru speranŃa renaşterii „fîşiei” 
noastre de românizm. Leo, 18.01.90”noastre de românizm. Leo, 18.01.90”noastre de românizm. Leo, 18.01.90”noastre de românizm. Leo, 18.01.90”----     scris pe reversul copertei al volumului de 
poezii „Leo Bordeianu, Mai multă dragoste decât ură”, Chişinău, 1989. 
 
„Domnului Petru Soltan, om de ştiinŃă de prestigiu, profund ataşat de realităŃile „Domnului Petru Soltan, om de ştiinŃă de prestigiu, profund ataşat de realităŃile „Domnului Petru Soltan, om de ştiinŃă de prestigiu, profund ataşat de realităŃile „Domnului Petru Soltan, om de ştiinŃă de prestigiu, profund ataşat de realităŃile 
noastre ancestrale, de la autor în semn de profund respect şi aleasă preŃuire. Cu noastre ancestrale, de la autor în semn de profund respect şi aleasă preŃuire. Cu noastre ancestrale, de la autor în semn de profund respect şi aleasă preŃuire. Cu noastre ancestrale, de la autor în semn de profund respect şi aleasă preŃuire. Cu 
drag Gh. Mazilu 4 octombrie 1990”drag Gh. Mazilu 4 octombrie 1990”drag Gh. Mazilu 4 octombrie 1990”drag Gh. Mazilu 4 octombrie 1990” - scris pe pagina de titlu a cărţii semnatarului 
„Lecturi eminesciene”, Chişinău, 1990. 
 
„Lui nene Petre Soltan o carte ca o îmbrăŃişare frăŃiască şi o dragoste veche „Lui nene Petre Soltan o carte ca o îmbrăŃişare frăŃiască şi o dragoste veche „Lui nene Petre Soltan o carte ca o îmbrăŃişare frăŃiască şi o dragoste veche „Lui nene Petre Soltan o carte ca o îmbrăŃişare frăŃiască şi o dragoste veche –––– mult  mult  mult  mult 
bine, noroc şi sănătate Ion Vatamanu 4.10.1990”  bine, noroc şi sănătate Ion Vatamanu 4.10.1990”  bine, noroc şi sănătate Ion Vatamanu 4.10.1990”  bine, noroc şi sănătate Ion Vatamanu 4.10.1990”  - scris pe pagina de titlu a 
volumului „Atât de mult al pământului”, Chişinău, 1990. 
 
„Domnului Petru Soltan cu deosebită stimă şi cele mai bune multiple urări! Acad.„Domnului Petru Soltan cu deosebită stimă şi cele mai bune multiple urări! Acad.„Domnului Petru Soltan cu deosebită stimă şi cele mai bune multiple urări! Acad.„Domnului Petru Soltan cu deosebită stimă şi cele mai bune multiple urări! Acad.    
V. Malinschi, născut V. Malinschi, născut V. Malinschi, născut V. Malinschi, născut –––– jud. BălŃi. Sept. 1991” jud. BălŃi. Sept. 1991” jud. BălŃi. Sept. 1991” jud. BălŃi. Sept. 1991”    (academician), - scris pe coperta 
mută a volumului „Economiştii la Academia Română”, Bucureşti, 1990. 
 
„D„D„D„D----lui Pelui Pelui Pelui Petru Soltan în semn de frăŃească şi aleasă consideraŃie, Grigore Zanc 1 tru Soltan în semn de frăŃească şi aleasă consideraŃie, Grigore Zanc 1 tru Soltan în semn de frăŃească şi aleasă consideraŃie, Grigore Zanc 1 tru Soltan în semn de frăŃească şi aleasă consideraŃie, Grigore Zanc 1 
iulie 1991 Clujiulie 1991 Clujiulie 1991 Clujiulie 1991 Cluj----Napoca”Napoca”Napoca”Napoca” – scris pe pagina de titlu a romanului „Careul de  fugă”, 
Cluj-Napoca, 1990. 
 
„Domnului Petre Soltan, cu dragoste, prietenie şi binegândire, Mihai Drăgănescu„Domnului Petre Soltan, cu dragoste, prietenie şi binegândire, Mihai Drăgănescu„Domnului Petre Soltan, cu dragoste, prietenie şi binegândire, Mihai Drăgănescu„Domnului Petre Soltan, cu dragoste, prietenie şi binegândire, Mihai Drăgănescu    
18 18 18 18 sept. 1991” sept. 1991” sept. 1991” sept. 1991” (Preşedinte al Academiei Române – n.n.) – scris pe coperta mută a 
monografiei „Informaţia materiei”, Bucureşti, 1990. 
 
„Domnului Petru Soltan Cu deosăbită stimă Ion Cioflan, Preşedinte al AsociaŃiei „Domnului Petru Soltan Cu deosăbită stimă Ion Cioflan, Preşedinte al AsociaŃiei „Domnului Petru Soltan Cu deosăbită stimă Ion Cioflan, Preşedinte al AsociaŃiei „Domnului Petru Soltan Cu deosăbită stimă Ion Cioflan, Preşedinte al AsociaŃiei 
Oamenilor de ŞtiinŃă, Artă şi Cultură. RomâniOamenilor de ŞtiinŃă, Artă şi Cultură. RomâniOamenilor de ŞtiinŃă, Artă şi Cultură. RomâniOamenilor de ŞtiinŃă, Artă şi Cultură. România”a”a”a” – scris pe versoul copertei din 
spate al „Abecedarul Creangă”, ediţie bibliofilă în tiraj de 5000 exemplare, apărută 
în ziua de 22 mai 1990. 
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„Domnului profesor doctor Petru Semion SOLTAN cu mare stimă şi respect în „Domnului profesor doctor Petru Semion SOLTAN cu mare stimă şi respect în „Domnului profesor doctor Petru Semion SOLTAN cu mare stimă şi respect în „Domnului profesor doctor Petru Semion SOLTAN cu mare stimă şi respect în 
amintirea anilor de profesură în şcoaamintirea anilor de profesură în şcoaamintirea anilor de profesură în şcoaamintirea anilor de profesură în şcoala Nr. 1 or. Hînceşti. Şcolarul Dla Nr. 1 or. Hînceşti. Şcolarul Dla Nr. 1 or. Hînceşti. Şcolarul Dla Nr. 1 or. Hînceşti. Şcolarul D----voastră Aurel voastră Aurel voastră Aurel voastră Aurel 
Iurie PENU 30 septembrie 1991 (Prof. Dr. habilitat)”Iurie PENU 30 septembrie 1991 (Prof. Dr. habilitat)”Iurie PENU 30 septembrie 1991 (Prof. Dr. habilitat)”Iurie PENU 30 septembrie 1991 (Prof. Dr. habilitat)” – scris pe reversul copertei 
mute al monografiei „Практическая эхография” (Aтлас), Chişinău, 1990. 
 
„Marelui prieten Acad. Petru Soltan în semn de nedezcui„Marelui prieten Acad. Petru Soltan în semn de nedezcui„Marelui prieten Acad. Petru Soltan în semn de nedezcui„Marelui prieten Acad. Petru Soltan în semn de nedezcuinŃită preŃuire, cu bucurie nŃită preŃuire, cu bucurie nŃită preŃuire, cu bucurie nŃită preŃuire, cu bucurie 
această carte (căreia i saceastă carte (căreia i saceastă carte (căreia i saceastă carte (căreia i s----a decernat premiul POESIS ’91 a decernat premiul POESIS ’91 a decernat premiul POESIS ’91 a decernat premiul POESIS ’91 –––– „cea mai bună îngrijire de  „cea mai bună îngrijire de  „cea mai bună îngrijire de  „cea mai bună îngrijire de 
ediŃie”) Virgil Bulat”ediŃie”) Virgil Bulat”ediŃie”) Virgil Bulat”ediŃie”) Virgil Bulat” (poet) – scrisă pe pagina de titlu a volumului îngrijit de 
semnatar „N. Steinhard, Monologul polifonic”, CLUJ-NAPOCA, 1991. 
 
„30 iunie 1991 Cu aleasă preŃuire şi dragoste pentru fraŃii români din Basarabia. 30 iunie 1991 Cu aleasă preŃuire şi dragoste pentru fraŃii români din Basarabia. 30 iunie 1991 Cu aleasă preŃuire şi dragoste pentru fraŃii români din Basarabia. 30 iunie 1991 Cu aleasă preŃuire şi dragoste pentru fraŃii români din Basarabia. 
Andrei Ioan AndreicuŃ Episcopul AlbaAndrei Ioan AndreicuŃ Episcopul AlbaAndrei Ioan AndreicuŃ Episcopul AlbaAndrei Ioan AndreicuŃ Episcopul Alba----Iuliei”Iuliei”Iuliei”Iuliei”, - scris pe coperta mută a 
renumitului „Noul Testament”, Alba Iulia, 1648-1988, îmbrăcat în piele, pagini 
908. 
 
„Domniei Sale„Domniei Sale„Domniei Sale„Domniei Sale Prof. Dr. Petru Soltan, cu preŃioasele omagii ale autoarei, 19 Nov.  Prof. Dr. Petru Soltan, cu preŃioasele omagii ale autoarei, 19 Nov.  Prof. Dr. Petru Soltan, cu preŃioasele omagii ale autoarei, 19 Nov.  Prof. Dr. Petru Soltan, cu preŃioasele omagii ale autoarei, 19 Nov. 
1992, Adelina Georgescu”1992, Adelina Georgescu”1992, Adelina Georgescu”1992, Adelina Georgescu” – scris pe pagina de titlu a monografiei „Sinergetica”, 
Timişoara – 1992. 
 
D----lui Ministru Petru Soltan ca semn al indestructibilei legături dintre două lui Ministru Petru Soltan ca semn al indestructibilei legături dintre două lui Ministru Petru Soltan ca semn al indestructibilei legături dintre două lui Ministru Petru Soltan ca semn al indestructibilei legături dintre două 
provincii provincii provincii provincii de graniŃă ale romanităŃii orientale căreia îi aparŃinem irevocabil: de graniŃă ale romanităŃii orientale căreia îi aparŃinem irevocabil: de graniŃă ale romanităŃii orientale căreia îi aparŃinem irevocabil: de graniŃă ale romanităŃii orientale căreia îi aparŃinem irevocabil: 
Transnistria şi Transilvania. Bucureşti 1992 15.XI. Adrian MoŃiu”Transnistria şi Transilvania. Bucureşti 1992 15.XI. Adrian MoŃiu”Transnistria şi Transilvania. Bucureşti 1992 15.XI. Adrian MoŃiu”Transnistria şi Transilvania. Bucureşti 1992 15.XI. Adrian MoŃiu” - scris pe 
pagina de titlu a monografiei „Tratat elementar de fizica globului”, Cluj-Napoca 
1987. 
 
„Domnului profesor doc„Domnului profesor doc„Domnului profesor doc„Domnului profesor docent Petru Soltan, cu consideraŃie şi alese sentimente de ent Petru Soltan, cu consideraŃie şi alese sentimente de ent Petru Soltan, cu consideraŃie şi alese sentimente de ent Petru Soltan, cu consideraŃie şi alese sentimente de 
prietenie. Clujprietenie. Clujprietenie. Clujprietenie. Cluj----Napoca, 15 mai 1992 Ioan Muntean”Napoca, 15 mai 1992 Ioan Muntean”Napoca, 15 mai 1992 Ioan Muntean”Napoca, 15 mai 1992 Ioan Muntean” - scris pe pagina de titlu a 
manualului în două volume „Analiză funcţională”, Cluj-1973. 
 
„Domnului Soltanu cu înalta consideraŃie a autorului Liviu „Domnului Soltanu cu înalta consideraŃie a autorului Liviu „Domnului Soltanu cu înalta consideraŃie a autorului Liviu „Domnului Soltanu cu înalta consideraŃie a autorului Liviu Maior”Maior”Maior”Maior” – scris pe 
pagina de titlu a monografiei „Memorandul”, Cluj-Napoca, 1992. 
 
„Pentru bunul nostru amic, Petru Soltan, cu dragoste „Pentru bunul nostru amic, Petru Soltan, cu dragoste „Pentru bunul nostru amic, Petru Soltan, cu dragoste „Pentru bunul nostru amic, Petru Soltan, cu dragoste –––– aceste păcate greu de tot  aceste păcate greu de tot  aceste păcate greu de tot  aceste păcate greu de tot 
editate în timpul democraŃiei „maldaveneşti” suverane Dumitru Matcovschi 31 editate în timpul democraŃiei „maldaveneşti” suverane Dumitru Matcovschi 31 editate în timpul democraŃiei „maldaveneşti” suverane Dumitru Matcovschi 31 editate în timpul democraŃiei „maldaveneşti” suverane Dumitru Matcovschi 31 
octombrie 1992”octombrie 1992”octombrie 1992”octombrie 1992” (academician) - scris pe prima pagină de titlu a plachetei „Măria 
sa POETUL”, Chişinău, 1992. 
 
„D„D„D„D----lui prof. dr. Petru Soltan, Preşedintele SocietăŃii TRANSNISTRIA, în semn de lui prof. dr. Petru Soltan, Preşedintele SocietăŃii TRANSNISTRIA, în semn de lui prof. dr. Petru Soltan, Preşedintele SocietăŃii TRANSNISTRIA, în semn de lui prof. dr. Petru Soltan, Preşedintele SocietăŃii TRANSNISTRIA, în semn de 
sinceră preŃuire şi solidaritate cu lupta românilor basarabeni şi transnistreni pesinceră preŃuire şi solidaritate cu lupta românilor basarabeni şi transnistreni pesinceră preŃuire şi solidaritate cu lupta românilor basarabeni şi transnistreni pesinceră preŃuire şi solidaritate cu lupta românilor basarabeni şi transnistreni pentru ntru ntru ntru 
unitatea naŃională. Clujunitatea naŃională. Clujunitatea naŃională. Clujunitatea naŃională. Cluj----Napoca, 23 mai 1993. Ioan S. Nistor”Napoca, 23 mai 1993. Ioan S. Nistor”Napoca, 23 mai 1993. Ioan S. Nistor”Napoca, 23 mai 1993. Ioan S. Nistor” – scris pe Extras-ul 
„Instruirea comunei rurale ca formă modernă de organizare administrativă”, 
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Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Universitatea Cluj-Napoca, XXVIII, 
1987-1988. 
 
„D„D„D„D----lui Prof. petru Soltan, gânduri de stimă şi preŃuire. Doresc din tot sufletul ca lui Prof. petru Soltan, gânduri de stimă şi preŃuire. Doresc din tot sufletul ca lui Prof. petru Soltan, gânduri de stimă şi preŃuire. Doresc din tot sufletul ca lui Prof. petru Soltan, gânduri de stimă şi preŃuire. Doresc din tot sufletul ca 
aceste cîntece să se constituie întru o rugăciune pentru Basarabia. Nicolae Furdui aceste cîntece să se constituie întru o rugăciune pentru Basarabia. Nicolae Furdui aceste cîntece să se constituie întru o rugăciune pentru Basarabia. Nicolae Furdui aceste cîntece să se constituie întru o rugăciune pentru Basarabia. Nicolae Furdui 
Iancu, 16. X. 1993 Budapesta”Iancu, 16. X. 1993 Budapesta”Iancu, 16. X. 1993 Budapesta”Iancu, 16. X. 1993 Budapesta” @ scris pe o copertă a două discuri mari „NOI 
SUNTEM ROMÂNI” şi „CETERA ŞI GLASUL MEU”, STEREO 
ELECTROCORD. 
 
„Dragului meu Domn Soltan, cu înaltă consideraŃiune. Erhart Bohne. 30.07. 95” „Dragului meu Domn Soltan, cu înaltă consideraŃiune. Erhart Bohne. 30.07. 95” „Dragului meu Domn Soltan, cu înaltă consideraŃiune. Erhart Bohne. 30.07. 95” „Dragului meu Domn Soltan, cu înaltă consideraŃiune. Erhart Bohne. 30.07. 95” – 
scris în nemţeşte pe coperta mută a monografiei „Geometrie”, Leipzig-Köln, 1995. 
 
„Dlui Petru Soltan cu toată dragostea! Iu. „Dlui Petru Soltan cu toată dragostea! Iu. „Dlui Petru Soltan cu toată dragostea! Iu. „Dlui Petru Soltan cu toată dragostea! Iu. Canaşin, 13.12.1995”Canaşin, 13.12.1995”Canaşin, 13.12.1995”Canaşin, 13.12.1995”, - scris pe pagina 
de titlu a albumului „Iurie Canaşin”, Chişinău, 1994. 
 
„Martie 1996 Cu alese gânduri şi sincere urări de bine pentru Domnul profesor „Martie 1996 Cu alese gânduri şi sincere urări de bine pentru Domnul profesor „Martie 1996 Cu alese gânduri şi sincere urări de bine pentru Domnul profesor „Martie 1996 Cu alese gânduri şi sincere urări de bine pentru Domnul profesor 
acad. Petre Soltan şi familia domniei sale. Profesor, George Văideanu”acad. Petre Soltan şi familia domniei sale. Profesor, George Văideanu”acad. Petre Soltan şi familia domniei sale. Profesor, George Văideanu”acad. Petre Soltan şi familia domniei sale. Profesor, George Văideanu” – scris pe 
pagina de titlu a volumului „UNESCO – 50 EDUCAŢIE”, Bucureşti, 1996. 
 
„Cu stimă şi respect Dlui academician Petru Soltan! 11„Cu stimă şi respect Dlui academician Petru Soltan! 11„Cu stimă şi respect Dlui academician Petru Soltan! 11„Cu stimă şi respect Dlui academician Petru Soltan! 11----96 Vladimir Curbet”96 Vladimir Curbet”96 Vladimir Curbet”96 Vladimir Curbet”    @ scris 
pe coperta mută a volumului „La gura unei peşteri de comori”, Chişinău, 1994. 
 
„Academicianului Petru So„Academicianului Petru So„Academicianului Petru So„Academicianului Petru Soltan cu prilejul zilei de naştere şi cu cele mai frumoase ltan cu prilejul zilei de naştere şi cu cele mai frumoase ltan cu prilejul zilei de naştere şi cu cele mai frumoase ltan cu prilejul zilei de naştere şi cu cele mai frumoase 
urări de sănătate şi succes. Consider că „Racul” Durări de sănătate şi succes. Consider că „Racul” Durări de sănătate şi succes. Consider că „Racul” Durări de sănătate şi succes. Consider că „Racul” D----stră şi pe viitor va alege stră şi pe viitor va alege stră şi pe viitor va alege stră şi pe viitor va alege 
proporŃia optimă dintre „mersul înainte” şi „mersul înapoi”. Cu recunoştinŃă Mihai proporŃia optimă dintre „mersul înainte” şi „mersul înapoi”. Cu recunoştinŃă Mihai proporŃia optimă dintre „mersul înainte” şi „mersul înapoi”. Cu recunoştinŃă Mihai proporŃia optimă dintre „mersul înainte” şi „mersul înapoi”. Cu recunoştinŃă Mihai 
Patraş, Preşedintele AsociaŃiei EconoPatraş, Preşedintele AsociaŃiei EconoPatraş, Preşedintele AsociaŃiei EconoPatraş, Preşedintele AsociaŃiei Economiştilor, tot Rac, fost „îndrumat” şi coleg miştilor, tot Rac, fost „îndrumat” şi coleg miştilor, tot Rac, fost „îndrumat” şi coleg miştilor, tot Rac, fost „îndrumat” şi coleg 
parlamentar deparlamentar deparlamentar deparlamentar de----al Dal Dal Dal D----stră 29 iunie 1996 Chişinău”stră 29 iunie 1996 Chişinău”stră 29 iunie 1996 Chişinău”stră 29 iunie 1996 Chişinău” (academician) - scris pe pagina 
de titlu a tratatului-manual „Economia politică”, Bucureşti, 1995. 
 
„Domnului Prof. Dr. Petru Soltan cu firească ascultare Cluj„Domnului Prof. Dr. Petru Soltan cu firească ascultare Cluj„Domnului Prof. Dr. Petru Soltan cu firească ascultare Cluj„Domnului Prof. Dr. Petru Soltan cu firească ascultare Cluj----NapNapNapNapoca, mai 1996 oca, mai 1996 oca, mai 1996 oca, mai 1996 
Gabriela Cristescu”Gabriela Cristescu”Gabriela Cristescu”Gabriela Cristescu” - scris pe lucrarea „CONVEXITIES WITH RESPECT TO A 
SET AND TWO BEHAVIOURS”, Arad, 1996. 
 
„Marelui Om şi Marelui Savant, maestrului Petru Soltan Cu plecăciuni Eugen „Marelui Om şi Marelui Savant, maestrului Petru Soltan Cu plecăciuni Eugen „Marelui Om şi Marelui Savant, maestrului Petru Soltan Cu plecăciuni Eugen „Marelui Om şi Marelui Savant, maestrului Petru Soltan Cu plecăciuni Eugen 
Doga 28. 6. 96”Doga 28. 6. 96”Doga 28. 6. 96”Doga 28. 6. 96” (academician), - scris pe coperta mută a plachetei „Eugeniu Doga: 
Biobibliografie”, Chişinău, 1993. 
 
„Dlui Petru Soltan, o Enciclopedie transnistreană şi basarabiană, cu admiraŃie şi „Dlui Petru Soltan, o Enciclopedie transnistreană şi basarabiană, cu admiraŃie şi „Dlui Petru Soltan, o Enciclopedie transnistreană şi basarabiană, cu admiraŃie şi „Dlui Petru Soltan, o Enciclopedie transnistreană şi basarabiană, cu admiraŃie şi 
cu urări de bine, de la Gheorghe Doni 25/03 ’96 Chişinău cu urări de bine, de la Gheorghe Doni 25/03 ’96 Chişinău cu urări de bine, de la Gheorghe Doni 25/03 ’96 Chişinău cu urări de bine, de la Gheorghe Doni 25/03 ’96 Chişinău –––– Bucureşti” Bucureşti” Bucureşti” Bucureşti” - scris pe 
pagina de titlu a plachetei de poeme „Altarul deziluziilor”, Chişinău, 1995. 
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„Domnului Petru Soltan „Domnului Petru Soltan „Domnului Petru Soltan „Domnului Petru Soltan –––– cele rele să se spele de pe plaiurile mele! Efim Tarlapan  cele rele să se spele de pe plaiurile mele! Efim Tarlapan  cele rele să se spele de pe plaiurile mele! Efim Tarlapan  cele rele să se spele de pe plaiurile mele! Efim Tarlapan 
15.I.96”15.I.96”15.I.96”15.I.96” - scris pe reversul copertei mute a volumului de epigrafe „Dioptrii pentru 
ochelarii de cai”, Chişinău, 1995. 
 
„D„D„D„D----lui Pelui Pelui Pelui Petru Soltan, în amintirea zilelor petrecute la Iaşi, Gh. Stratan”tru Soltan, în amintirea zilelor petrecute la Iaşi, Gh. Stratan”tru Soltan, în amintirea zilelor petrecute la Iaşi, Gh. Stratan”tru Soltan, în amintirea zilelor petrecute la Iaşi, Gh. Stratan” – scris pe 
pagina de titlu a monografiei „Galileu! O, Galileu! Iaşi, 1997. 
 
„D„D„D„D----lui Petru Soltan cu urări de sănătate şi succese. Cu drag, Aurel Scobioală, 20 lui Petru Soltan cu urări de sănătate şi succese. Cu drag, Aurel Scobioală, 20 lui Petru Soltan cu urări de sănătate şi succese. Cu drag, Aurel Scobioală, 20 lui Petru Soltan cu urări de sănătate şi succese. Cu drag, Aurel Scobioală, 20 
martie ’97martie ’97martie ’97martie ’97 - scris pe pagina de titlu a plachetei de miniaturi veritabile „Ulciorul cu 
pătăranii”, Chişinău 1994. 
 
„Cu toată dragostea pentru CoşniŃa lui Petru Soltan. Autorii Ion Proca, Anatol „Cu toată dragostea pentru CoşniŃa lui Petru Soltan. Autorii Ion Proca, Anatol „Cu toată dragostea pentru CoşniŃa lui Petru Soltan. Autorii Ion Proca, Anatol „Cu toată dragostea pentru CoşniŃa lui Petru Soltan. Autorii Ion Proca, Anatol 
Plugaru 26 17 97”Plugaru 26 17 97”Plugaru 26 17 97”Plugaru 26 17 97”, - scris pe reversul paginei de titlu a cărţii „Noi nu vrem 
pământ”, Chişinău, 1997 (al treilea autor e cunoscut artist plastic Ion Puiu). 
 
„Domnului academician Petru Soltan, Cu toată dragostea şi stima pentru „Domnului academician Petru Soltan, Cu toată dragostea şi stima pentru „Domnului academician Petru Soltan, Cu toată dragostea şi stima pentru „Domnului academician Petru Soltan, Cu toată dragostea şi stima pentru 
neobositaneobositaneobositaneobosita----i activitate pe tărâmul ştiinŃei, pedagogiei, literaturii şi vieŃii sociale. Să i activitate pe tărâmul ştiinŃei, pedagogiei, literaturii şi vieŃii sociale. Să i activitate pe tărâmul ştiinŃei, pedagogiei, literaturii şi vieŃii sociale. Să i activitate pe tărâmul ştiinŃei, pedagogiei, literaturii şi vieŃii sociale. Să 
ne dea Domnul înŃelepciune, cunone dea Domnul înŃelepciune, cunone dea Domnul înŃelepciune, cunone dea Domnul înŃelepciune, cunoştinŃe şi putere ca să transformăm cămaşa de oŃel ştinŃe şi putere ca să transformăm cămaşa de oŃel ştinŃe şi putere ca să transformăm cămaşa de oŃel ştinŃe şi putere ca să transformăm cămaşa de oŃel 
a Moldovei din stânga Prutului întra Moldovei din stânga Prutului întra Moldovei din stânga Prutului întra Moldovei din stânga Prutului într----o Ie a ŞtiinŃei bine ghilită în Ozana o Ie a ŞtiinŃei bine ghilită în Ozana o Ie a ŞtiinŃei bine ghilită în Ozana o Ie a ŞtiinŃei bine ghilită în Ozana 
Literaturii şi Artei. Ion Holban 23 octombrie 97”Literaturii şi Artei. Ion Holban 23 octombrie 97”Literaturii şi Artei. Ion Holban 23 octombrie 97”Literaturii şi Artei. Ion Holban 23 octombrie 97” – scrisă pe prima pagină de titlu 
a volumului semnatarului „Cămaşa de 
oţel”, Baia Mare , România, 1997. 
 
„Profesorului Petru Soltan, cu cordialitate şi solidaritate geo„Profesorului Petru Soltan, cu cordialitate şi solidaritate geo„Profesorului Petru Soltan, cu cordialitate şi solidaritate geo„Profesorului Petru Soltan, cu cordialitate şi solidaritate geo----europeană. Andrei europeană. Andrei europeană. Andrei europeană. Andrei 
Marga. Cluj. 23. V. 97”Marga. Cluj. 23. V. 97”Marga. Cluj. 23. V. 97”Marga. Cluj. 23. V. 97” – scris pe coperta mută a monografiei „Filosofia unificării 
europene”, Cluj, 1995. 
 
„Domnului Soltan, Mare Om care ar putea şi „Domnului Soltan, Mare Om care ar putea şi „Domnului Soltan, Mare Om care ar putea şi „Domnului Soltan, Mare Om care ar putea şi cred că e cazul şi momentul, să stea în cred că e cazul şi momentul, să stea în cred că e cazul şi momentul, să stea în cred că e cazul şi momentul, să stea în 
fruntea noastră! Cu drag Nicolae Esinencu”fruntea noastră! Cu drag Nicolae Esinencu”fruntea noastră! Cu drag Nicolae Esinencu”fruntea noastră! Cu drag Nicolae Esinencu”, - scris pe pagina de titlu a plachetei 
semnatarului de poezii „De ce au murit dinozaurii”, Chişinău, 1997. 
 
„ExcelenŃei Sale, dragului confrate întru ctitorirea Mişcării Na„ExcelenŃei Sale, dragului confrate întru ctitorirea Mişcării Na„ExcelenŃei Sale, dragului confrate întru ctitorirea Mişcării Na„ExcelenŃei Sale, dragului confrate întru ctitorirea Mişcării NaŃionale Ńionale Ńionale Ńionale –––– dlui acad.  dlui acad.  dlui acad.  dlui acad. 
Petru Soltan Petru Soltan Petru Soltan Petru Soltan –––– toată consideraŃiunea autorului! Ion Hadârcă 28.02.97” toată consideraŃiunea autorului! Ion Hadârcă 28.02.97” toată consideraŃiunea autorului! Ion Hadârcă 28.02.97” toată consideraŃiunea autorului! Ion Hadârcă 28.02.97” - scris pe 
prima pagină de titlu a plachetei de versuri „Ambasadorul Atlantidei”, Iaşi, 1996. 
 
„Academicianului Petru Soltan, cu drag, autorul Iurie Colesnic 25.05.1„Academicianului Petru Soltan, cu drag, autorul Iurie Colesnic 25.05.1„Academicianului Petru Soltan, cu drag, autorul Iurie Colesnic 25.05.1„Academicianului Petru Soltan, cu drag, autorul Iurie Colesnic 25.05.1998”998”998”998” - scris 
pe monografia „Basarabia necunoscută”, Chişinău, 1997. 
 
„Domnului acad. Petru Soltan! Omagii Stelian Dumistrăcel, Chişinău, 29 mai „Domnului acad. Petru Soltan! Omagii Stelian Dumistrăcel, Chişinău, 29 mai „Domnului acad. Petru Soltan! Omagii Stelian Dumistrăcel, Chişinău, 29 mai „Domnului acad. Petru Soltan! Omagii Stelian Dumistrăcel, Chişinău, 29 mai 
1998”1998”1998”1998” - scris pe coperta mută a dicţionarului „Expresii româneşti”, Iaşi, Institutul 
European, 1997. 
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„Distinsul„Distinsul„Distinsul„Distinsului om de ştiinŃă, academicianul Petru Soltan, în semn de aleasă preŃuire, ui om de ştiinŃă, academicianul Petru Soltan, în semn de aleasă preŃuire, ui om de ştiinŃă, academicianul Petru Soltan, în semn de aleasă preŃuire, ui om de ştiinŃă, academicianul Petru Soltan, în semn de aleasă preŃuire, 
LaurenŃiu Şoitu 16 mai 1998 Chişinău”LaurenŃiu Şoitu 16 mai 1998 Chişinău”LaurenŃiu Şoitu 16 mai 1998 Chişinău”LaurenŃiu Şoitu 16 mai 1998 Chişinău” - scris pe pagina de titlu a monografiei 
semnatarului „Pedagogia comunicării”, Bucureşti, 1997. 
 
„Domnului Petru Soltan Cu profund respect şi înDomnului Petru Soltan Cu profund respect şi înDomnului Petru Soltan Cu profund respect şi înDomnului Petru Soltan Cu profund respect şi înaltă bunăvoinŃă Valeriu Pasat”altă bunăvoinŃă Valeriu Pasat”altă bunăvoinŃă Valeriu Pasat”altă bunăvoinŃă Valeriu Pasat”    
(academician) - scris pe a doua pagină de titlu a monografiei „Суровая правда 
истории”, Chişinău, 1998. 
 
„Cu tot respectul Dlui academician PETRU SOLTAN „Cu tot respectul Dlui academician PETRU SOLTAN „Cu tot respectul Dlui academician PETRU SOLTAN „Cu tot respectul Dlui academician PETRU SOLTAN –––– Pîinea suntem chiar noi  Pîinea suntem chiar noi  Pîinea suntem chiar noi  Pîinea suntem chiar noi 
în sine... Să ne trăiŃi întru mulŃi ani fericiîn sine... Să ne trăiŃi întru mulŃi ani fericiîn sine... Să ne trăiŃi întru mulŃi ani fericiîn sine... Să ne trăiŃi întru mulŃi ani fericiŃi! Ana Manole, Valentina Osoianu, Ńi! Ana Manole, Valentina Osoianu, Ńi! Ana Manole, Valentina Osoianu, Ńi! Ana Manole, Valentina Osoianu, 
Iulia Osoianu. Decembrie 1999”Iulia Osoianu. Decembrie 1999”Iulia Osoianu. Decembrie 1999”Iulia Osoianu. Decembrie 1999” - scris pe pagina de titlu a manualului cu 
înţelepciune populară, polivalentă „Spicuţa”,  Chişinău, Prut Internaţiuonal, 1998. 
 
„Domniei Sale, Domnului acad. Petru Soltan, acest „măr de aur”„Domniei Sale, Domnului acad. Petru Soltan, acest „măr de aur”„Domniei Sale, Domnului acad. Petru Soltan, acest „măr de aur”„Domniei Sale, Domnului acad. Petru Soltan, acest „măr de aur” (românesc)  (românesc)  (românesc)  (românesc) 
european, cu stimă Mihai Cimpoi (academician european, cu stimă Mihai Cimpoi (academician european, cu stimă Mihai Cimpoi (academician european, cu stimă Mihai Cimpoi (academician –––– n. n.) 24. o7.1998 Vadu n. n.) 24. o7.1998 Vadu n. n.) 24. o7.1998 Vadu n. n.) 24. o7.1998 Vadu----LuiLuiLuiLui----
Vodă”Vodă”Vodă”Vodă” - scris pe prima pagină de titlu a plachetei de eseuri filozofice ale artei 
cuvântului „Mărul de aur”, Bucureşti, 1998. 
 
„Dlui acad. Petru Soltan cu alese sentimen„Dlui acad. Petru Soltan cu alese sentimen„Dlui acad. Petru Soltan cu alese sentimen„Dlui acad. Petru Soltan cu alese sentimente de preŃuire şi urări de sănătate şi te de preŃuire şi urări de sănătate şi te de preŃuire şi urări de sănătate şi te de preŃuire şi urări de sănătate şi 
prosperare din partea autorului, Eugenia Bulat, 1 iulie, 1999, Chişinău”prosperare din partea autorului, Eugenia Bulat, 1 iulie, 1999, Chişinău”prosperare din partea autorului, Eugenia Bulat, 1 iulie, 1999, Chişinău”prosperare din partea autorului, Eugenia Bulat, 1 iulie, 1999, Chişinău” - scris pe 
pagina de titlu a plachetei „Poeme de pe Valea Plângerii”, Satu Mare, 1996. 
 
„Fascinantului, irepetabilului, dar întîi şi întîi Omulu„Fascinantului, irepetabilului, dar întîi şi întîi Omulu„Fascinantului, irepetabilului, dar întîi şi întîi Omulu„Fascinantului, irepetabilului, dar întîi şi întîi Omului Petru Soltan, cu care mii Petru Soltan, cu care mii Petru Soltan, cu care mii Petru Soltan, cu care mi----a a a a 
fost hărăzit să stăm împreună la Drumul Viei fost hărăzit să stăm împreună la Drumul Viei fost hărăzit să stăm împreună la Drumul Viei fost hărăzit să stăm împreună la Drumul Viei –––– cu drag şi admiraŃie  cu drag şi admiraŃie  cu drag şi admiraŃie  cu drag şi admiraŃie –––– Ion  Ion  Ion  Ion 
Ungureanu 6 iulie 99. Chişinău”Ungureanu 6 iulie 99. Chişinău”Ungureanu 6 iulie 99. Chişinău”Ungureanu 6 iulie 99. Chişinău” – scris pe versoul copertei  cărţii de versuri 
despre poporul român, traduse din nemţeşte (editate în germană la Strasbourg în 
1624), „Martin Opitz, ZLATNA sau despre CUMPĂNA DORULUI”, Editura 
URANUS, Chişinău, 1993. 
 
„O CLIPĂ ... Pentru dl. Petru Soltan „O CLIPĂ ... Pentru dl. Petru Soltan „O CLIPĂ ... Pentru dl. Petru Soltan „O CLIPĂ ... Pentru dl. Petru Soltan –––– sînteŃi prezent în clipele unice ale  sînteŃi prezent în clipele unice ale  sînteŃi prezent în clipele unice ale  sînteŃi prezent în clipele unice ale 
Neamului, ştiu Neamului, ştiu Neamului, ştiu Neamului, ştiu –––– Cu respect  Cu respect  Cu respect  Cu respect –––– Claudia Partole 18.01.99” Claudia Partole 18.01.99” Claudia Partole 18.01.99” Claudia Partole 18.01.99” – scris pe pagina de titlu 
a volumului de eseuri „O CLIPĂ...”, Chişinău, 1998. 
 
„ Domnului academician Petru Soltan, cu potop de dragoste şi sănătate (Dragoş) „ Domnului academician Petru Soltan, cu potop de dragoste şi sănătate (Dragoş) „ Domnului academician Petru Soltan, cu potop de dragoste şi sănătate (Dragoş) „ Domnului academician Petru Soltan, cu potop de dragoste şi sănătate (Dragoş) 
Vicol 15.04.99”Vicol 15.04.99”Vicol 15.04.99”Vicol 15.04.99” – scris pe coperta de titlu a monografiei „Miracolil 
sufletuluiromânesc”, Chişinău, Editura Orfeu, 1997. 
 
„D„D„D„Dragului meu prieten Petru Soltan şi familiei sale, întreaga mea afecŃiune şi cele ragului meu prieten Petru Soltan şi familiei sale, întreaga mea afecŃiune şi cele ragului meu prieten Petru Soltan şi familiei sale, întreaga mea afecŃiune şi cele ragului meu prieten Petru Soltan şi familiei sale, întreaga mea afecŃiune şi cele 
mai bune gânduri. Elena Popoviciu Clujmai bune gânduri. Elena Popoviciu Clujmai bune gânduri. Elena Popoviciu Clujmai bune gânduri. Elena Popoviciu Cluj----Napoca, 16 octombrie 1999”Napoca, 16 octombrie 1999”Napoca, 16 octombrie 1999”Napoca, 16 octombrie 1999” – scris pe 
voluminosul Tom „Proceedings of the Conference Held in Honour of Professor 
ELENA POPOVICIU on the Occasion of Her 75th Birthday” Editura Carpatica 
1999 (cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca – n. n.). 
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„Omului drag Petru Soltan, pentru înŃelepciunea sufletului Domniei Sale, cu „Omului drag Petru Soltan, pentru înŃelepciunea sufletului Domniei Sale, cu „Omului drag Petru Soltan, pentru înŃelepciunea sufletului Domniei Sale, cu „Omului drag Petru Soltan, pentru înŃelepciunea sufletului Domniei Sale, cu 
dragoste veche şi mereu înnoită, inima lui Nicolae Dabija 31 ianuadragoste veche şi mereu înnoită, inima lui Nicolae Dabija 31 ianuadragoste veche şi mereu înnoită, inima lui Nicolae Dabija 31 ianuadragoste veche şi mereu înnoită, inima lui Nicolae Dabija 31 ianuarie 2000”rie 2000”rie 2000”rie 2000”. – scris 
pe a doua pagină de titlu a volumului din colecţia „ROMÂNII UITAŢI”, denumit 
„Icoană spartă Basarabia. Hartanoastră care sângeră”, Craiova, 1999. 
 
„Pentru D„Pentru D„Pentru D„Pentru D----l Academician Petru Soltan, personalitate de marcă a culturii noastre şi l Academician Petru Soltan, personalitate de marcă a culturii noastre şi l Academician Petru Soltan, personalitate de marcă a culturii noastre şi l Academician Petru Soltan, personalitate de marcă a culturii noastre şi 
cel carcel carcel carcel care mă înŃelege şi mă susŃine prin vorbe şi fapte, cel care a povestit cea mai e mă înŃelege şi mă susŃine prin vorbe şi fapte, cel care a povestit cea mai e mă înŃelege şi mă susŃine prin vorbe şi fapte, cel care a povestit cea mai e mă înŃelege şi mă susŃine prin vorbe şi fapte, cel care a povestit cea mai 
interesantă întâmplare la lansarea cărŃii mele „Să vă spun ce sinteresantă întâmplare la lansarea cărŃii mele „Să vă spun ce sinteresantă întâmplare la lansarea cărŃii mele „Să vă spun ce sinteresantă întâmplare la lansarea cărŃii mele „Să vă spun ce s----aaaa----ntâmplat”. Cu ntâmplat”. Cu ntâmplat”. Cu ntâmplat”. Cu 
profund respect, Nicolae Roibu 16profund respect, Nicolae Roibu 16profund respect, Nicolae Roibu 16profund respect, Nicolae Roibu 16----03 2000”03 2000”03 2000”03 2000” - scris pe prima pagină de titlu a 
volumului „Să vă spun ce-am mai aflat...”, Chişinău 2000. 
 
„După ce m„După ce m„După ce m„După ce m----am antrenat în atâtea genuri, abia acum miam antrenat în atâtea genuri, abia acum miam antrenat în atâtea genuri, abia acum miam antrenat în atâtea genuri, abia acum mi----am dat seama că cel mai am dat seama că cel mai am dat seama că cel mai am dat seama că cel mai 
greu e să scrii un autograf. De aceea nugreu e să scrii un autograf. De aceea nugreu e să scrii un autograf. De aceea nugreu e să scrii un autograf. De aceea nu----l scriu, ci vă declar simplu: că vă preŃuiesc l scriu, ci vă declar simplu: că vă preŃuiesc l scriu, ci vă declar simplu: că vă preŃuiesc l scriu, ci vă declar simplu: că vă preŃuiesc 
foarte mult şi că lumea asta înnebunită are nevoie defoarte mult şi că lumea asta înnebunită are nevoie defoarte mult şi că lumea asta înnebunită are nevoie defoarte mult şi că lumea asta înnebunită are nevoie de luciditatea şi înŃelepciunea  luciditatea şi înŃelepciunea  luciditatea şi înŃelepciunea  luciditatea şi înŃelepciunea 
DDDD----voastră „transnistreană”, astavoastră „transnistreană”, astavoastră „transnistreană”, astavoastră „transnistreană”, asta----i povestea Ardealului nostru, dle academician, i povestea Ardealului nostru, dle academician, i povestea Ardealului nostru, dle academician, i povestea Ardealului nostru, dle academician, 
Petru Soltan. Al Dvs C. Tănase 16.03.2000”Petru Soltan. Al Dvs C. Tănase 16.03.2000”Petru Soltan. Al Dvs C. Tănase 16.03.2000”Petru Soltan. Al Dvs C. Tănase 16.03.2000” - scris pe a doua pagină de titlu a 
cronicii „Ochiul lui Esop”, Chişinău 2000. 
 
„Savantul matematician „Savantul matematician „Savantul matematician „Savantul matematician de talie europeană prof. Petru Soltan omagiu de profund de talie europeană prof. Petru Soltan omagiu de profund de talie europeană prof. Petru Soltan omagiu de profund de talie europeană prof. Petru Soltan omagiu de profund 
respect şi cu dezideratul de a fi şi în continuare un activ militant pentru cauza respect şi cu dezideratul de a fi şi în continuare un activ militant pentru cauza respect şi cu dezideratul de a fi şi în continuare un activ militant pentru cauza respect şi cu dezideratul de a fi şi în continuare un activ militant pentru cauza 
naŃională. Cu dragoste Anatol Ciobanu (acad. n. n.) 5naŃională. Cu dragoste Anatol Ciobanu (acad. n. n.) 5naŃională. Cu dragoste Anatol Ciobanu (acad. n. n.) 5naŃională. Cu dragoste Anatol Ciobanu (acad. n. n.) 5----05050505----2000”2000”2000”2000” - scris pe pagina 
de titlu a monografiei „Punctuaţia Limbii Române”, Chişinău – 2000. 
 
„Minunatul meu Prieten şi mult drag sufletului meu, lui Petru Soltan cu toată „Minunatul meu Prieten şi mult drag sufletului meu, lui Petru Soltan cu toată „Minunatul meu Prieten şi mult drag sufletului meu, lui Petru Soltan cu toată „Minunatul meu Prieten şi mult drag sufletului meu, lui Petru Soltan cu toată 
inima şi toată consideraŃia această rupere din nefiinŃă de la Anatol Codru 7inima şi toată consideraŃia această rupere din nefiinŃă de la Anatol Codru 7inima şi toată consideraŃia această rupere din nefiinŃă de la Anatol Codru 7inima şi toată consideraŃia această rupere din nefiinŃă de la Anatol Codru 7----
05.2000 Academia”05.2000 Academia”05.2000 Academia”05.2000 Academia” – scris pe prima copertă de titlu al volumului de versuri 
„Ruperea din nefiinţă”, Chişinău 1999. 
 
„Remarcabilul domn Petru Soltan, academician, publicist, om de suflet „Remarcabilul domn Petru Soltan, academician, publicist, om de suflet „Remarcabilul domn Petru Soltan, academician, publicist, om de suflet „Remarcabilul domn Petru Soltan, academician, publicist, om de suflet –––– cu  cu  cu  cu 
recunoştinŃă, sinceră simpatie şi cele mai bune gânduri, de la autor Vitalie PastuhrecunoştinŃă, sinceră simpatie şi cele mai bune gânduri, de la autor Vitalie PastuhrecunoştinŃă, sinceră simpatie şi cele mai bune gânduri, de la autor Vitalie PastuhrecunoştinŃă, sinceră simpatie şi cele mai bune gânduri, de la autor Vitalie Pastuh----
Cubolteanu 6.05.2000”Cubolteanu 6.05.2000”Cubolteanu 6.05.2000”Cubolteanu 6.05.2000” - scris pe pagina de titlu a cărţii „Dangăt peste iarnă”, 
Chişinău, 2000. 
 
„Academicianul NICOLAE CORLĂTEANU îl consideră pe academicianul Petru „Academicianul NICOLAE CORLĂTEANU îl consideră pe academicianul Petru „Academicianul NICOLAE CORLĂTEANU îl consideră pe academicianul Petru „Academicianul NICOLAE CORLĂTEANU îl consideră pe academicianul Petru 
Soltan drept unul din cei mai de seamă matematicieni din łărişoara noastră, un om Soltan drept unul din cei mai de seamă matematicieni din łărişoara noastră, un om Soltan drept unul din cei mai de seamă matematicieni din łărişoara noastră, un om Soltan drept unul din cei mai de seamă matematicieni din łărişoara noastră, un om 
de înaltă cultură şi aş adăuga de înaltă cultură şi aş adăuga de înaltă cultură şi aş adăuga de înaltă cultură şi aş adăuga –––– un jurnalist de forŃă.   un jurnalist de forŃă.   un jurnalist de forŃă.   un jurnalist de forŃă.    Sănătate bună, succese în   Sănătate bună, succese în   Sănătate bună, succese în   Sănătate bună, succese în 
toate.toate.toate.toate.    N. C., 18/05  2000”N. C., 18/05  2000”N. C., 18/05  2000”N. C., 18/05  2000” - scris pe coperta (cu fotografia autorului) cărţii „Aşa 
am trecut până acum prin viaţă”, Chişinău, 2000. 
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Druţă, Erica (consemnare) 454, 471, 474 
Druţă, Ion  (251, 313, 424) 
Duca, Gheorghe  (455), 563, 582 
Dulgheru, Valeriu 614 
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