
Anton CRIHAN  

 

Anton CRIHAN (10 iulie 1893, r. Sângerei  –  9 ianuarie 1993, Saint Louis, Missouri, SUA) a fost 
avocat, economist, politician, profesor, publicist român basarabean, membru al Sfatului 
Țării (1917), subsecretar de stat al Agriculturii în Directoratul General al Republicii Moldovenești 
(1917), deputat în Parlamentul României (1919, 1920, 1922, 1932), subsecretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Domeniilor (1932-1933), profesor la Universitatea Politehnică din Iași și 
la Facultatea de Agronomie din Chișinău (1934-1940). 

Și-a făcut studiile la Liceul de Băieți din Bălți și la Universitatea din Odessa, Facultatea de 
economie. În anul 1924 a terminat Facultatea de științe juridice din București. Își susține teza de 
doctorat în economie la Universitatea Sorbona din Paris în 1934. A predat la Universitatea din 
Iași și la Facultatea de Agronomie a Universității din Iași, cu sediul la Chișinău.  

Printre lucrările științifice ale lui Anton Crihan se numără: „Capitalul străin în Rusia” (1915), 
„Chestiunea agrară în Basarabia” (1917). 

A fost participant activ al celor mai importante evenimente din Basarabia şi din Transnistria 
anilor 1917-1918, membru al Biroului pentru alegerea şi organizarea Sfatului Ţării, apoi deputat 
în acest for. La 27 martie 1917, în calitate de deputat în Sfatul Ţării, votează Actul Unirii 
Basarabiei cu România. A fost deputat în Parlamentul României, conducător al Comisiei agrare 
și a instituției de stat Casa noastră, care a înfăptuit reforma agrară în Basarabia. A fost unul 

dintre liderii politici aflați în conducerea Partidului Național Țărănesc.  

După terminarea celui de-al doilea război mondial a emigrat peste hotare, iar în  1951 se 
stabilește în Statele Unite. În SUA a scris articole și cărți în care a militat pentru unirea 
Basarabiei cu România, una din cele mai importante lucrări fiind „Drepturile României asupra 
Basarabiei” (ed.rom., 1995). 

Anton Crihan a fost ultimul supraviețuitor dintre cei care au votat Unirea Basarabiei cu Ţara şi a 
ajuns să vadă independenţa Basarabiei din anii 1991. 

A fost premiat cu Ordinul Ferdinand I în grad de Ofițer și cu Ordinul național „Steaua 
României” în grad de Ofițer. La 20 iulie 2013, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea 
deputatului Anton Crihan, Poșta Moldovei a emis o marcă poștală cu imaginea acestuia. 
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