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Către cititor
Iată-ne, stimate cititor, în faţa unui eveniment de excepţie 

în viaţa spirituală a ţinutului Soroca, atît de bogat în oameni şi 
evenimente, acestea antrenate pe parcursul timpului într-un 
continuu proces de făurire a istoriei noastre – cea a zilelor de ieri 
şi cea a zilelor de astăzi.

Ţinem să menţionăm faptul că ideea editării unui asemenea  
almanah este una veche, ea aparţinînd dlui Vlad Nicuţă, fost  
secretar al Consiliului Judeţean Soroca (1989-2003).

Deci, oferim publicului – în premieră pentru plaiul dintre Prut 
şi Nistru – Almanahul SOROCA, o publicaţie anuală ce va oglindi 
realizările sorocene (şi nu numai), astfel constituindu-se, credem, 
un act social-cultural de valoare. Noi, cei care alcătuim echipa 
redacţională, precum şi cei care au venit să călaboreze cu noi, ne-
am străduit să propunem materiale cît mai diverse, încadrîndu-le 
în relatări, informaţii, dialoguri, meditaţii, tablete cu privire oameni 
şi fapte, altfel spus, activităţi în toate domeniille: istorie, credinţă, 
învăţămînt, medicină, artă, cultură, literatură, sport, agricultură, 
industrie, business etc. Aceste etc. înseamnă şi cîte ceva care să 
poată fi temei de meditare şi de voie bună.

Fiind la prima experienţă de un asemenea gen, sîntem 
conştienţi de faptul că, pentru a urca, în ediţiile viitoare, pe o 
nouă treaptă a calităţii, vom avea nevoie de criticile, observaţiile, 
sugestiile şi gîndurile, sincere şi constructive, ale cititorilor asupra 
acestui număr de început al Almanahului. Rămînem, deci, în 
aşteptarea lor, cu încrederea că Almanahul SOROCA va fi primit
cu înţelegere şi indulgenţă, chiar, poate, şi cu bucurie, speranînd 
că vom susţine cu bine examenul de debut în faţa sorocenilor.  

Almanah 



4

Nicolae Bulat
Nu există izvoare documentare sigure ce ar explica originea 

denumirii Soroca, există însă mai multe ipoteze propuse de 
specialiştii în materie, şi anume pe acestea le expunem mai jos.

1.  Zamfir Arbure susţine că originea numelui topic Soroca ar fi de la Ser-
ghus sau Serghidava (Sergidava), oraş getic situat pe cursul de mijloc al fluviului
Nistru.

În 1999, Anatol Eremia, în Soroca (Cronică documentară (1499-1999). Cuge-
tul, 1999, nr. 3, p. 8), vorbeşte despre faptul că un portulan (ghid cartografic pentru
navigaţie) din sec. XIII atestă pe locul actualului oraş Soroca un burg (cetate, tîrg 
vechi fortificat) cu numele Saragosa. Este surprinzătoare asemănarea dintre Ser-
gus şi Saragosa!

2. Constantin Giurescu presupune că numele topic Soroca este de origine 
slavă – în ruseşte el înseamnă “coţofană”, – făcînd o paralelă între oraşul Soroca 
şi alte oraşe ale căror nume au provenit de la nume de păsări: Voroneţ (vorona), 
Corbu, Cioara, Raţa, Cucu.

De fapt, aşa ar fi numit oraşul ruşii (slavii), pe cînd, după cum se ştie, din cele
mai vechi timpuri aici au locuit daco-geţii şi descendenţii acestora - românii.

3. Cercetătorul rus V.A. Nikonov afirmă că denumirea Sorocii ar veni de la
saraki, ceea ce înseamnă sărăcime, amintind despre vrenurile grele şi tulburi din trecutul nostru.

4. Dimitrie Cantemir scria în “Descrierea Moldovei” că mai înainte Soroca s-ar fi numit Alchionia, ea find aşezată în
cîmp, lîngă coline, pe Nistru. Această idee este susţinută şi astăzi de unii specialişti, fără însă a fi prezentate şi documentele
ce ar confirma existenţa reală a bătrînei Alchionii.

În cunoscuta sa monografie “Soroca”, Nicolae Constantinescu adaugă la cele spuse de Dimitrie Cantemir: “Pe locurile
unde se află astăzi Soroca, încă în veacul V înaintea erei noastre era colonia grecească Olhionia. [...] Dacii, stăpînitori ai
acestor ţinuturi, sub regele Burebista, au zidit cu patru secole mai tîrziu, cam pe vremea naşterii Mîntuitorului, o cetate cu 
numele Sargus, sau Serghidava, preschimbat apoi în Crahita, sau Krahisava”. Pe la jumătatea veacului III după Hristos, 
adică pe la anii 240-250, oraşul devine cunoscut cu numele Soroca.

5. Anatol Eremia lansează ipoteza că Soroca ar veni de la “sorocul”, termen ce ne sugerează ideea că la Cetatea 
Soroca flăcăii moldoveni îşi făceau serviciul militar. În acest context, mai poate fi admis faptul că şi ţăranii din “satele
ascultătoare de Cetatea noastră de Soroca” îşi făceau slujba la Soroca atunci cînd le venea sorocul.

6. Ipoteza care poate fi cea mai aproape de adevărul istoric e propusă de cercetători contemporani, printre ei fiind şi
recent regretatul Ion Dron. Potrivit ei, denumirea oraşului Soroca ar proveni de la numele posesorului moşiei pe al cărei 
loc, mai tîrziu, a fost construită Cetatea şi a crescut însuşi tîrgul Soroca.

Apropo, în lista numelor purtate de moldoveni găsim Soreanu, Sorescu, Sorete, Soroci, Sorilă, provenite de la Soare. 
La acestea, am mai putea adăuga Sora, Soriţa, Sorca, care derivă de la Soră.

O bună parte a satelor noastre şi pînă astăzi continuă să poarte numele acelor prime persoane care au primit un loc 
pustiu la Nistru şi au aşezat aici un sat botezat cu numele lor, bunăoară, Şeptelici, Unchiteşti etc.

7. O ultimă ipoteză referitoare la provenienţa toponimicului Soroca a fost publicată în paginile României libere de 
Adrian Bucurescu: “De multe ori, aparenţele sînt înşelătoare. Aşa, de exemplu, în graiul moldovenesc de peste Prut, soro-
ca înseamnă descîntec, farmec, înrudit, evident, cu panromânescul a soroci - a descînta, a ursi, a predestina. Dacă ne mai 
amintim că, în Evul Mediu, străinii, mai ales occidentalii, scriau că românii sînt maeştri în descîntece şi vrăji, lucrurile încep 
să se lege” (A. Bucurescu, “Noi cu descîntecul, ruşii cu coţofana”, România Liberă, 19.06.2003)

Provenienţa toponimicului Soroca
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25 de secvenţe din istoria Cetăţii şi tîrgului Soroca

1. Pe locul actualei cetăţi de piatră, ridicată de meşterii lui Petru Rareş, a mai fost o cetate din lemn şi pămînt, ctitorită 
de primii voievozi la începutul sec. XV. Procesul de creare a unei frontiere politice de-a lungul Nistrului începe la 1362, 
timp cînd autoritatea voievodului de la Suceava se întinde asupra cursului de mijloc al fluviului Nistru. La 1419-20, este
atestată Vama “Mîtarevi Cameni” - Stînca Vameşului. Posibil, Soroca.

2. O continuitate a oraşelor antice fortificate, a cetăţilor medievale o atestă atît autorii antici, cît şi arheologii.
Ptolomeus menţionează în bazinul fluviului Nistru cinci oraşe geto-dacice: Carrodunum, Maetonium ( (satul Rudi, ju-

deţul Soroca (?)), Clepidava (satul Cosăuţi, judeţul Soroca), Vibantavarium şi Eractum. Ţinutul Soroca este destul de bogat 
în fortificaţii antice: Gorodok (satul Cunicea, sec. IX-XII după Hr.), Movila lui Iosif Pastuh (Inundeni), Zamca (Iorjniţa), La
Şanţ (Napadova), la Baba Neagră (Redi-Cereşnovăţ), La Trei Cruci (Rudi, sec. IV-II î. de Hr.), Şanţul Turcului sau Brazda 
Turcului (Slobozia-Cremene), Şanţ (Temeleuţi, sec. IV-III î. de Hr.), Cetatea (Vertiujeni, sec. IV-III î. de Hr.).

Constantin Porfirogenetul (780-797) de asemenea menţionează în bazinul fluviului Nistru un şir de cetăţi medievale: Aspron
(Cetatea Albă), Tungate (Cetate paşnică), Cracnacate (de strajă), Salmacate (de patrulare), Sacacate (pe pari), Gheucate (de război). 
Ca mai apoi să avem de-a lungul fluviului Nistru: Hotin, Cetatea Soroca, Cetatea Orheiul Vechi, Cetatea Tighina, Cetatea Albă.

3. Coste pîrcălab de Soroca (1499) este stră-străbunicul lui  Grigore Ureche.

4. Cetatea lui Petru Rareş a fost construită nu în decurs de trei ani (1543-1546), ci mult mai mult. Ideea construcţiei 
cetăţii din piatră vine din prima domnie a lui Petru Rareş. La 1543, lucrările încep. Varul a fost pregătit la Soroca. Pentru 
aceasta, au fost necesari vreo 5-6 ani. Mai apoi, lucrările au continuat 5 ani: în primul an a fost ridicat fundamentul,  ur-
mînd, timp de patru ani, ridicarea pereţilor, fapt despre care  vorbesc cele patru inele ale cetăţii. Cel mai mult s-a lucrat în  
primii doi ani. Lucrările de construcţie au durat de la 1543  pînă la 1548, fiind încheiate de Iliaş.

5. La ridicarea cetăţii au lucrat meşteri bistriţeni. Posibil, şi meşterii vărari au fost chemaţi tot din Bistriţa; în Moldova, 
asemenea meşteri nu prea erau. Pe la 1638 (de fapt, peste 90 de ani de la ridicarea cetăţii), Gavriil hatmanul scria la Bistriţa 
că “facem o biserică de piatră şi deoarece nu putem afla aici în ţară la noi meşter să poată lucra var de piatră”, căuta la
Bistriţa astfel de meşteri. (Arh. Stat. Buc., m-rea Neamţ, LXIII/77).

6. Meşterii, care au lucrat la Cetatea lui Petru Rareş, au folosit mortar. Investigaţiile efectuate de specialiştii europeni 
au demonstrat că meşterii din Evul Mediu pregăteau o formă foarte rezistentă de ciment şi mortar. Ei foloseau în calitate de 
liant sînge de animale amestecat cu brînză din lapte degresat şi clei lipicios produs din mocirlă (sau din brînză dulce proas-
păt uscată), adăugat la var, şi puţin camfor. Meşterii europeni mai foloseau şi păr de animal, care întărea compoziţia.

7. Mortarul era folosit fierbinte (la stingerea varului), fiind amestecat şi cu nisip. Astfel, varul continua să crească în
volum şi umplea golurile din piatră. Cînd se răcea şi se întărea, devenea un monolit.

8. La construcţia cetăţii s-a folosit mai mult piatra de calcar. În primul rînd, pentru că ea predomina în regiunea Sorocii, era 
un bun amortizator şi nu făcea schije de piatră, acestea fiind cea mai mare primejdie pentru un apărător al Cetăţii Soroca.

9. Reprezentînd un turn gigantic cu alte cinci mai mici de jur împrejur, Cetatea cucereşte prin farmecul planului său 
arhitectonic. Neavînd careva bariere naturale, arhitectul a creat la vadul Nistrului o cetate bazată pe logica apărării ce era 
caracteristică epocii (mijlocul sec. XV), bazîndu-se pe experienţa acumulată de generaţiile precedente în ceea ce priveşte 
folosirea celei mai perfecte forme: ziduri rotunde, care-s mai puternice decît cele drepte, sistemul concentric de apărare, 
poarta apărată din flancuri.

10. Folosirea pulberii (prafului de puşcă) în Anglia, la 1325, ar fi trebuit să aducă la declinul cetăţilor şi castelelor
medievale, dar faptul că tunuri grele de asediu erau foarte puţine şi neeficiente, încă de-a lungul cîtorva secole, generaţie
după generaţie va construi castele şi cetăţi, printre ele fiind şi Cetatea Soroca.

11. Specialiştii, care au efectuat cercetări arheologice şi studii arhitecturale la Cetatea Soroca (G. Cebotarenco şi V. 
Voiţehovschi), au găsit o tangenţă între Cetatea Soroca şi Palatul Farnese din Caprarola (Italia). Paralela a fost făcută în 
baza reprezentării pentagonale a Palatului Farnese şi a Cetăţii Soroca, comparaţia fiind bazată pe faptul că ambele cetăţi
reprezintă un pentagon perfect. Nu susţin opinia că  Soroca ar fi fost influenţată în construcţie de arhitectura Palatului
Farnese. Ele au fost construite aproximativ în aceeaşi  perioadă. Palatul Farnese a fost început de la 1535 de  Baldassare 
Peruzii, apoi continuat de Antonio da Sangallo, la  1537, care i-a imprimat conturul unui bloc pentagonal.  Construcţia 
palatului s-a încheiat la 1575. La acea vreme  (1575), Cetatea Soroca nu o dată descărcase tunurile spre vadul  ce unea ţara 
românească Moldova cu Stepa Sălbatică.

Palatul Farnese, cu toate acareturile necesare, a fost un edificiu nobiliar, reşedinţa cardinalului Alessandro Farnese.
Cetatea Soroca, construită în anii 1543-48, dar concepută pe la 1537 (după cum am menţionat mai sus, pregătirea morta-
rului a durat aproximativ 6 ani), a fost o cetate militară, pentru condiţii de viaţă extrem de dure. Deci, putem presupune că 
meşterii de la Bistriţa au fost influenţaţi de arhitectura altor cetăţi şi castele.
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12. Ce rost mai aveau cetăţile, odată ce duşmanul putea să treacă pe alături? Această întrebare răsună cu regularitate 

în incinta Cetăţii Soroca. Alături de celelalte cetăţi de pe Nistru, Cetatea Soroca avea destinaţia de a crea o frontieră poli-
tico-militară de-a lungul fluviului. O frontieră cu Stepa Sălbatică, o securitate economică şi comercială a ţinutului care se
afla în paza cetăţii. Totodată, cetăţile mai mici (Soroca, Roman), alături de marile cetăţi (Suceava, Neamţ, Hotin), aveau
destinaţia de a fracţiona oastea invadatoare, care, divizată în mai multe părţi, astfel era zdrobită mult mai uşor. Voievodul 
Ştefan a folosit nu o dată tactica în cauză, alături de cea a “pămîntului ars”.

13. Afirmaţia că cetăţile Moldovei, inclusiv Cetatea Soroca, ar fi fost incendiate de Alexandru Lăpuşneanu la începutul
celei de-a doua domnii (1546) nu este adevărată. Investigaţiile efectuate de cercetătorii români o infirmă.

14. După înfrîngerea lui Ioan-Vodă cel Cumplit în luptele de la Roşcani (1574), Moldova a urmat să-l aibă stăpîn pe 
Petru-Vodă Munteanul (Şchiopul), care a avut mult de furcă cu cazacii, aceştia năvălind de mai multe ori în Moldova şi 
aducînd cu ei “domnişori, fii, fraţi adevăraţi sau închipuiţi ai Domniei, ce stăpîniseră pînă la Petru-Vodă”. Locul preferat
de trecere erau vadurile din cursul de mijloc al fluviului Nistru, aflate sub paza Cetăţii Soroca. Nicoară Potcoavă, Petru,
Constantin şi mulţi alţi cazaci de la Praguri şi-au găsit sfîrşitul cu capul în ţeapă.

15. Nu o dată s-a încercat şi, posibil, se vor găsi şi alţii care vor încerca să redea invazia cazaco-tătară de la 1650 ca o 
campanie pur antiotomană a lui Bogdan şi Timuş Hmelniţki, aceştia trecînd Nistrul la Soroca. Oare?! Şi cum au sosit la Soro-
ca, au împărţit oastea în două: una – spre Suceava, alta – spre Orhei şi Lăpuşna, pînă la Prut. Drîmba cea de oaste haină, care 
s-a îndreptat spre Suceava, “au cuprins cît ţine Soroca şi ţinutul Ieşilor, pînă în Cetatea Sucevei”. Musafirii au venit pe ne-
aşteptate, în plină masă. Toată lumea era pe acasă, cu animale, herghelii, de care prin acele vremuri era plină Moldova.”Plen, 
robi au luat fără număr multe, şi case de boieri au robitu. Şi s-au apărat numai chighicenii de nu le-au putut strica nimica”. 
Musafirul nepoftit e mai rău decît un tătar, spune vechea noastră
zicală... Iar atunci, la 1652, nepoftiţii erau tătarii şi cazacii.

16. La 1657, Elvia Celebi scria: “Am ajuns la Cetatea So-
rocii de sub stăpînirea Moldovei. Aceasta este o cetate mică, 
zidită din piatră şi aşezată pe malul fluviului Nistru. Oraşul se
compune din vreo mie de case acoperite cu trestie, avînd biseri-
că, grădini şi vii, astfel că este o cetate înfloritoare”. La întoar-
cerea sa din Polonia, Soroca din nou l-a primit pe Elvia Celebi, 
care la informaţia de mai sus adaugă: “Am ajuns la Cetatea 
Soroca, care se află sub ascultarea unui boier şi care e loc de
vamă sub stăpînirea beiului Moldovei. În cinstea hanului s-au 
tras din tunuri şi s-au dat ospăţuri”.

17. Pîrcălabii de Soroca au fost ostaşi viteji, administratori 
buni, judecători înţelepţi. Printre ei a fost şi Ştefan vel logofăt, 
pîrcălab de Soroca şi boier de Ţipilova, despre care găsim la 
cronicarul Miron Costin următoarele rînduri: “Omu de miratu 
la întregia lui de sfaturi şi de înţelepciune, cît pre acele vremuri de-abia de era pementean de potriva lui, carile şi Vasile-
Vodă singur, deosebi, aşea era de plin la hire. Iar la statul trupului său era gîrbov, ghiebosu şi la cap cucuiatu, cît puteai 
dzice că este adevăratu Essopu la chipu”.

18. La 1686, Jan Sobieski intră în Moldova cu o armată enormă, avînd intenţia să supună principatul Coroanei polone. 
În timpul acestei campanii poloneze, la Soroca se instalează o garnizoană a regelui Sobieski. La 23 august 1686, diploma-
tul francez François Gaston menţiona că “regele Poloniei, dorind să-şi asigure stăpînirea totală asupra Moldovei, a ocupat 
cu ajutorul cazacilor o puternică cetate de pe Nistru, numită Soroca, unde a instalat o numeroasă garnizoană”.

Peste 150 de ani de la ridicarea cetăţii, ea va suferi o intervenţie în construcţie. Polonejii, conduşi de inginerul Dupon, 
vor lărgi şanţul din jurul cetăţii, unde vor instala două rînduri de ţepoaie. O bună parte din pămîntul săpat va fi dus în ceta-
te, ridicîndu-se ograda cu aproximativ doi metri. Sub galeria de lemn sînt ridicate 13 cazemate-depozite pentru muniţii şi 
produse alimentare. Alături de fîntîna din centrul cetăţii se mai sapă una de formă pătrată. De asupra cazematelor se con-
struiesc încăperi din lemn pentru dislocarea garnizoanei polone, care la 1692 va rezista la un asediu de 40 de zile. Oastea 
moldo-turco-cazacă, condusă de Constantin Cantemir, va asalta mereu, fără succes, puternicele ziduri ale Cetăţii Soroca.

Detaşamentul polonez s-a aflat la Soroca pînă în 1699. După pacea de la Karlowitz, polonezii au retrocedat Moldovei
cele patru cetăţi cucerite de ei anterior – Neamţu, Suceava, Cîmpulung şi Soroca. 

19. La 1702 orăşelul Soroca este vizitat de stareţul Leontie, care ne lasă nişte mărturii de călătorie: 
 "Oraşul Soroca e aşezat pe malul drept al fluviului Nistru, sub deal. Orăşelul e înconjurat de zid de piatră. Am întrat în

el şi l-am măsurat. Zidul e în formă de cerc şi constă din pereţi despărţiţi unul de altul de 25 picioare în lung şi în curmeziş. 
Provizia e foarte scumpă şi aproape lipseşte; pîine de secară aproape nu găseşti; tot pîini mici de grîu şi de orz. Şi orzul e 
foarte scump: un sfert moskovitean costă 15 copici, dar chiar locuitorii n-au ce mînca. Trăiesc şi cu ochii la cîmp: casele 
nu sînt înconjurate de curte cu gard; sînt foarte îngreunaţi cu dările de turc şi de domnul moldovean. În Soroca trăiesc de 
o parte Leşii de alta Moldovenii." 

20. Ce prezenta la acel moment (1702) ţara vecină (Podolia) de peste Nistru? Stareţul Leontie menţiona: 
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Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca

La 13 Mai 1907, la Soroca a 
avut loc adunarea constituantă a 
Societăţii cercetătorilor Văii Nistru-
lui. La adunare au asistat peste 
20 de persoane, printre care: V.S. 
Daşchevici, A.E. Daşchevici, Iu. 
Grabovschi. F.N. Nerucev.

Programul de cercetări al 
Societăţii cuprindea trei compar-
timente: „Istorie şi Arheologie”, 
„Geografie şi Etnografie”, „Indu-
strie, comerţ şi căi de comunicaţii”. 
Un rol deosebit se acordă istoriei 
ţinutului Soroca. În legătură cu 
aceasta, programul de activitate 
prevedea colectarea pe teritoriul 
ţinutului şi oraşului Soroca a diferitor documente, cărţi vechi, 
fotografii, obiecte de cult, dări de seamă, lucrări ale diferitelor
societăţi istorico-arheologice. Societatea se angaja să mai 
colecteze arme, unelte, monumente de artă, resturi de ani-
male străvechi, piese etnografice, datini, legende etc. Chiar
de la începutul activităţii sale, Societatea organizează un 

 "Şi am întrat într-o stepă fără margini; peste tot numai dealuri şi rîpi. Suind dealul, am mers pe văi. Şi am mers prin 
acea stepă (de la Braţlov spre Soroca) nevăzînd nici un om, nici fiară, nici păsări; atît doar întîlneam cărări bătute de caii
tătarilor. Locurile sînt pustiite de Tătari; acum, fiind pace, au început a se face sate, departe însă de drum, în stepă".

21. Despre vizita lui Petru I, ţarul ruşilor, la Soroca la 1711, vorbeşte J. Moreau de Brasey, conte de Lion et Beauce, 
colonel de regiment de dragoni de Casanski et brigadier des armeés de s.m. czarienne, în memoriile sale: 

 "La 17 iunie (1711) a trecut peste Nistru toată armata (rusă) şi (ţarul cu ţarina) au înnoptat în apropiere de orăşelul valah, 
denumit Soroca, care e la graniţă cu Polonia. Şi astfel toată infanteria a trecut peste Nistru la Soroca în ziua 18. Au stat aici 
divizia lui Allart pînă la 20, diviziile lui Weyde şi ale prinţului Repnin pînă la 22; se pregăteau cocînd pîinea, precum şi se în-
grijeau de bolnavi, pe care i-au lăsat în oraşul Soroca, întărindu-l cu tranşee, iar general-maiorul Gheşov a fost trimis îndărăt... 
pentru pregătirea şi expedierea proviantului. Acest marş de la Nistru a fost grozav de greu din cauza lipsei de apă...". 

22. La 2 ianuarie 1737 ofiţerul englez John Bell d’Antermony trece Nistru la Soroca, menţionînd că Soroca se pare
a fi un oraş plăcut, aşezat pe Nistru, cu un turn vechi, avînd cîteva tunuri neîntrebuinţate; locuitorii sînt moldoveni, între
care se află greci, evrei şi turci. Împrejur sînt semănături şi păşuni bogate. Comandantul, grecul Petrache, s-a arătat foarte
primitor, oferind vin, fructe şi loc pentru popas.

23. După 1738, Cetatea Soroca, ca obiect militar, îşi pierde treptat importanţa. În timpul campaniei militare din Mol-
dova din 1738, un detaşament-fulger rusesc de 1000 de oameni, aflat sub conducerea colonelului Vasilii Petrovici Kapnista,
atacă Soroca şi Movilăul, devastatîndu-le. Cetatea a fost incendiată de către invadatori.

24. Conform recensămintelor din 1772-1773, la Soroca existau 170 de case şi bordee; 8 ţigani, 5 slujitori ai cultelor, 
170 moldoveni liberi (bărbaţi, capi de familie); 1 armean; sîrbi şi evrei – 50; din bărbaţii oraşului: 4 făceau serviciul de 
cazaci pe lîngă ispravnici; 42 – la poştă, 7 erau podari. Recensămîntul din 1774 îl completează pe cel precedent: la Soroca 
erau 171 de case, 20 fugari din Ţara Leşească cu 10 evrei; 151 de bresle; 44 podari, 20 cazaci, 8 podari, 18 tîrgoveţi, 4 
preoţi, 3 dascali, 4 mazîli, 5 ţigani, 37 evrei bejenari. 

25. În decurs de secole tîrgul Soroca a fost nu numai un centru militar-administrativ, ci şi unul comercial al regiunii. La 30 
noiembrie 1780, Constantin Moruzi-vodă dă hrisov de aşezare a tîrgurilor-iarmaroace, "ceau a se face la tîrgul Soroca: 

1. la ziua Sfîntului Nicolae - 6 decembrie; 
2. la ziua Trei Sfetitilor - 30 ianuarie; 
3. Săptămîna întîia din Post, sîmbăta Sf. Teodor; 
4. Duminica Tomii, întîia duminică după Paşti; 
5. la 21 mai, ziua Sf. Împăraţi Constantin şi Elena; 
6. la 20 iulie, ziua Sfîntului Ilie; 
7. la 14 septembrie, ziua Crucii; 
8. la 25 noiembrie, ziua Sfîntei Ecaterina".
Ele au fost organizate "pentru mai mult folosul locuitorilor şi mai ales a marginii ţinutului Sorocăi...".

muzeu, pe lîngă care mai tîrziu 
este deschisă şi o bibliotecă, 
primul conducător al cărora a 
fost unul din membrii fondatori 
ai Societăţii Cercetătorilor Văii 
Nistrului –  Iulii Grabovschi. 

La 2 ianuarie 1913, muzeul 
Societăţii avea deja în posesie 
1141 de piese muzeistice, iar bi-
blioteca poseda 124 de volume.

Astăzi, la o distanţă de 100 
ani de la fondarea Societăţii, 
se poate spune cu certitudine 
că Societatea Cercetătorilor 
Văii Nistrului a pus începutul 
studierii istoriei ţinutului natal, 

iar Valerian Daşchevici şi Iulii Grabovschi au stat la în-
ceputurile ei.

Muzeul fondat de Societate a continuat să existe şi în 
perioada 1918-1940, ca mai apoi, odată cu ocupaţia sovie-
tică din 28 iunie 1940, să-şi înceteze existenţa, materialele 
dispărînd fără de urmă. 
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O nouă pagină în istoria Muzeului Soroca a fost scrisă 

după 1959, cînd, în luna noiembrie, autorităţile publice locale 
în comun acord cu Ministerul Culturii deschid la Soroca un 
nou Muzeu de Studiere a Ţinutului Natal. În 1960 Muzeului i 
se transmite fosta clădire a secţiei raionale de învăţămînt cu 
trei camere şi un coridor (42 m2) cu doi angajaţi — director 
Victor Patraşco şi Zahar Grecu — muzeograf. Prima expo-
ziţie a fost intitulată „Moldova astăzi”, prezentată de Muzeul 
Republican de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal.

Colectarea pieselor muzeistice avea direcţie bine de-
terminată, dictată de epocă: „Mişcarea comunistă din Basa-
rabia”, „Marele război pentru apărarea patriei”, „Activişti şi 
veterani ai P.C.U.S.”.

În perioada sovietică, expoziţiile muzeului ce prezentau 
istoria raionului şi oraşului Soroca aveau o tematică legată 
de regimul comunist: evenimentele de la 1917, biruinţa marii 
revoluţii socialiste din octombrie, răscoala de la Hotin, Marele 
război pentru apărarea Patriei, participarea truditorilor din 
regiune în acest război etc.

La 1 ianuarie 1964, muzeul posedă 3076 exponate. În 
1966 la muzeu lucrau 5 persoane, din care 2 muzeografi. Tot
în acel an se lărgeşte spaţiul de la 42 m2 la 60 m2.

În octombrie 1972, muzeul primeşte în folosinţă clădirea 
actuală – fostul cabinet de educaţie politică – cu o suprafaţă 
de 175 m2. Clădirea de fapt a fost construită la mijlocul anilor 
'30 şi a aparţinut avocatului Ghendler. 

În anul 1980, colectivul muzeului numără 6 muzeografi:
Victor Patraşcu – director, Galina Popovschi – custode-şef, 
Lidia Burlac, Elena Revenco, Nicolae şi Valentina Bulat 
– muzeografi.

În 1981, clădirea muzeului (str.Independenţei, 68) a fost 
reparată, instalîndu-se expoziţia de bază cu o tematică unică: 
ideologia sovietică în privinţa momentelor-cheie din istoria Ba-
sarabiei după 1812, anul ocupaţiei teritoriului dintre Prut şi Nistru 
de Rusia ţaristă şi dezmembrarea principatului Moldova. 

La 10 octombrie 1988, muzeul este închis la reexpoziţie. 
La acel moment, în muzeu activau 7 persoane. Muzeografii
Lidia Burlac, Silvia Cociu, Elena Revenco, Silvia Atamanenco 
întreprind deplasări în satele raionului Soroca, în urma cărora 
au fost colectate 748 piese muzeistice de o rară valoare et-
nografică, 507 dintre ele fiind introduse în fondul principal.

Colectivul lucrează intens la crearea expoziţiei „Meşte-
şuguri populare din ţinutul Soroca”. 

Din 1987, funcţia de director al Muzeului o îndeplineşte 
dna Svetlana Şapovalov. Sub dirijarea dnei Şapovalov, 
colectivul muzeului organizează mai multe acţiuni dedicate 
lui M.Eminescu, Ştefan cel Mare, Limbii Române, jubileului 
de 450 ani de la începuturile construcţiei din piatră a Cetăţii 
Soroca (1543-1550). 

La 27 februarie 1998, Primăria or.Soroca transmite mu-
zeului clădirea de pe strada Independenţei 66, aflată acum
în proces de restaurare. 

În prezent, muzeul îşi continuă activitatea sa în trei 
direcţii principale: cercetare, colectare şi culturalizare. La 
sfîrşitul anului 2005, Muzeul Soroca posedă 26911 piese 
muzeistice: pictură – 32, obiecte numismatice – 6081, 
obiecte arheologice – 686, etnografice  – 936, fotografii
– 8790, documente – 5210, mobilă – 19, cărţi vechi – 72, 
arme şi armuri – 53, obiecte tehnice – 7, filatelie – 4344,
altele – 671.

Un mare eveniment în viaţa muzeului a fost sfinţirea
Cetapetesmei Paraclisului Cetăţii Soroca, donată muzeului 
de către Mihai Frunze, primarul de Rădăuţi (sculptori Emil 
Ianuş şi Feodor Chefan). 

În prezent, la Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca acti-
vează: director – Nicolae Bulat, custode-şef – Elena Revenco, 
muzeografi – Silvia Cociu şi Valentina Bulat, pictor-decorator
– Victor Zagaevschi, ghid coordonator la Lumînarea Recu-
noştinţei – Liubov Povar, supraveghetor – Marina Ignatiuc, 
lucrător tehnic – Anatol Deleanu.

„Izvorul Sfînt” (Cosăuţi, Soroca)
Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” din Cosăuţi a fost întemeiată 

de ieroschimonahii Pavel şi Gavriil pe moşia ce aparţinea, la 1729, 
episcopiei Huşi, la 4 verste de satul Iorjniţa. Nu departe de aşezarea 
vechii mănăstiri se află un izvor, cunoscut în satele din împrejurimi ca
„Sfînt”, prin apa sa curativă, care se păstrează timp de 8 luni, fiind bună
de băut. Izvorul ţîşneşte din talpa versantului de asfinţit. Sub acoperişul
său, creat de mîini umane, te întîmpină 
cîteva icoane, în faţa lor arzînd candele şi 
lumînări, iar apa rece „taie” dinţii. Se afirmă
că apa aceasta lecuieşte bolile de ochi. 

Anume această apă lecuitoare a şi adus la înfiinţarea Mănăstirii „Naşterea Maicii
Domnului”, la 1729, care a existat pînă la 1819, ca mai apoi să se contopească 
cu Mănăstirea Călărăşăuca. 

Vechea mănăstire s-a aflat pe malul stîng al pîrăiaşului Iorjniţa. La 1993, pe
malul lui drept, începe construcţia unei noi mănăstiri – „Acoperămîntul Maicii 
Domnului”. 

„Izvorul Sfînt” alimentează cu apă noua aşezare monastică creştină de lîngă 
satul Cosăuţi, şi nu numai. 

MONUMENTE ISTORICE PE TERITORIUL ŢINUTULUI NOSTRU
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        Învăţămîntul în Soroca
                               Valentin Golobciuc

„Trecutul este o parte din noi înşine, cea mai importantă poate. Valul care ne 
poartă, seva care ne dă viaţă, ne vin din trecut. Ce-ar fi oare un copac fără rădăcini?
Ce-ar fi un fluviu fără izvor? Ce-ar fi un popor fără trecutul său?...”

(V.Hugo)

LA ORIGINI
Învăţămîntul este 

un adevărat baro-me-
tru cultural, care înregi-
strează viaţa spirituală la 
fiecare popor. În Soroca,

în istoria ei de mai bine de 500 de ani, învăţămîntul modern 
s-a format treptat. Ascensiunea dezvoltării învăţămîntului, de 
la începuturi pînă în prezent, a decurs pe următoarea cale: 
experienţă – priceperi şi deprinderi – cunoştinţe despre modul 
de comportare al oamenilor – povaţa – parabola – regulile, 
însuşirea obiceiurilor, tradiţiilor şi credinţei – învăţămîntul 
modern. Prin educaţie s-a realizat dialogul generaţiilor, s-a 
asigurat continuitatea existenţei lor materiale şi spirituale, fă-
cîndu-se unelte de muncă, arme, case. Imagini ale locuinţelor 
expuse azi în muzee mărturisesc despre nivelul de cunoaşte-
re a naturii, deprinderile practice, preocupările, simţul pentru 
frumos, despre munca de formare a generaţiei în creştere, 
care cuprinde elemente de educaţie intelectuală, morală, 
fizică şi estetică în vederea pregătirii ei pentru viaţă.

La începuturi, un rol deosebit în formarea tinerei generaţii 
îl aveau familia, biserica, mănăstirile, boierii, activitatea 
practică zi de zi. 

Făcînd parte integrantă din vechea Moldovă, trecînd 
împreună cu ea prin toate peripeţiile istorice, ţinutul Sorocii nu 
putea să se deosebească prin nimic (sau aproape prin nimic) 
de restul Moldovei şi din punct de vedere cultural. Focarele 
principale ale ştiinţei de carte erau bisericile şi mănăstirile. 
Aproape în toate mănăstirile erau călugări ştiutori de carte 
care în scriptorii special amenajate copiau numeroase cărţi 
bisericeşti, precum şi alte manuscrise. 

Primele şcoli
La sfîrşitul  secolului XIV – începutul secolului XV, 

în Moldova au fost înfiinţate episcopiile şi mitropolia. S-a
constituit o ierarhie bisericească destul de perfectă. De acum 
în prima jumătate a secolului XV s-a format o reţea deasă 
de biserici în sate şi oraşe. În majoritatea cazurilor, slujbele 
religioase se oficiau după cărţi manuscrise, iar mai tîrziu,
mai ales prin secolul XVII, şi după cărţi tipărite. De exemplu, 
tipografia din Chişinău, deschisă de mitropolitul Gavriil
Bănulescu-Bodoni în anul 1814, pînă în 1821 a tipărit 19300 
exemplare de cărţi. Fiecare ediţie ieşea în 1200-1500 de 
exemplare, ceea ce, dacă luăm în seamă numărul bisericilor, 
era mai mult decît suficient pentru Basarabia. Dintre primele
lucrări de pedagogie scrise la noi au fost:

„Carte trebuincioasă pentru dascăli” (sec.XVIII),
„Gramatica teologicească” 
„De obşte geografia”,

„Elemente aritmetice”,
„Bucvariu pentru pruncii cei româneşti”,
„Bucvariu de la 1822” (reapare în ediţiile de la 1842 şi 

1844),
„Gramatica rusească” (1819) cu text paralel românesc.
În total peste 25 de manuale.
În „Precuvîntarea” cărţii lui Ioan Doncev „Cursul primitiv 

al limbii române” se spune, că limba românească, în afară 
de liceu, se mai predă în şcolile medii ţinutale nr.1 şi nr.2 din 
Chişinău, în cele din Orhei, Bălţi, Soroca, Hotin, în seminarul 
din Chişinău, în mai multe şcoli săteşti şi aproape pe lîngă 
fiecare parohie din Basarabia.

Preoţii erau ajutaţi de „citeţi”, care însoţeau slujba 
de citire a textelor corespunzătoare din cărţile bisericeşti. 
Citeţii, ca şi preoţii, la început erau pregătiţi tot în şcolile 
mănăstireşti. 

În şcolile mănăstireşti elevii căpătau şi unele cunoştinţe de 
aritmetică. Cunoştinţele din acest domeniu le erau de folos la 
calcularea diferitelor date şi sărbători bisericeşti, la alcătuirea 
calendarelor bisericeşti, cînd se scriau vieţile sfinţilor.

Prezenţa în multe mănăstiri a diferitelor culegeri de 
muzică bisericească, datînd din secolul XV – începutul 
secolului XVI, denotă faptul că printre obiectele de studiu ce 
se predau în şcolile mănăstireşti un loc important îl ocupa şi 
muzica bisericească.

Despre existenţa şcolilor mănăstireşti ne vorbeşte 
următorul document. Preotul comunei Alexăndreni, judeţul 
Soroca, Petre Chentus a înaintat mitropolitului Gavriil 
Bănulescu-Bodoni următoarea petiţie:

„Înalt preasfinţite şi milostive stăpîne!
Jăluim preasfinţiei voastre de mila lui Dumnezeu am trei

copii de învăţătură şi nu avem şcoală acolo în sat şi porunca 
a preasfinţiei voastre ca să aducem copiii aice la Şcoala 
preasfinţiei voastre să aibă voia şi blagoslovenia preasfinţiei
voastre că sa-i dau la învăţătură la mănăstirea Dobruşei, că 
aice mi-i cu neputinţă ai aduci că sînt om singur mari pomană 
va fi preasfinţiei voastre. 1813, Aprilie 18”.

Din acest document reiese, pe de o parte, că şi la 
mănăstirea Dobruşa a fost şcoală, pe de altă parte, din 
cuvintele „nu avem şcoală acolo în sat” –  tragem concluzia, 
că erau şcoli şi pe la sate. Că prin unele din satele Basarabiei 
erau şcoli vedem şi din numărul ştiutorilor şi neştiutorilor de 
carte din copiii preoţilor, extras din informaţiile eparhiei din 
1815. Din 2050 de copii de preoţi, majoritatea erau ştiutori 
de carte. 

Mănăstirile nu se odihneau. La vechile fundaţii glorioase, 
ca şi în cele noi, se învăţa cu sîrg slavona, caligrafia, pictura şi
muzica. Mănăstirile moldoveneşti, fiind de toată frumuseţea,
continuau cele mai bune tradiţii ale Bizanţului. 

Pe parcursul secolului XV – începutul secolului XVIII, 
alături de învăţămîntul bisericesc, şcolile orăşeneşti 
constituiau una din principalele forme de instruire şi educaţie 
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în Moldova. Secolele XIV-XV constituie o perioadă de 
dezvoltare relativ rapidă a oraşelor mai vechi şi de apariţie a 
unor oraşe noi – centre ale producţiei meşteşugăreşti şi ale 
comerţului. În sec. XIV-XV în Moldova existau aproximativ 
20 de oraşe, printre care şi Soroca. 

Oraşele erau centre ale comerţului şi meşteşugurilor, 
erau cetăţi şi centre administrative, erau posturi vamale. 
Aici trăiau meşteşugari, tîrgoveţi, reprezentanţi locali. Aceste 
pături sociale aveau nevoie, într-o anumită măsură, să ştie 
carte. 

Prezenţa unui anumit număr de oameni ştiutori 
de carte în oraşele Moldovei în secolul XV – începutul 
secolului XVIII este prima dovadă incontestabilă a faptului 
că în oraşe existau şcoli. Încă pînă la sfîrşitul secolului 
XV- începutul secolului XVI, o serie de şcoli orăşeneşti au 
funcţionat, cu anumite întreruperi, în asemenea oraşe ca 
Suceava, Baia, Siret. Ceva mai tîrziu (în secolul XVI-XVII) 
apar şcoli la Cotnari, la Iaşi şi în alte oraşe. Probabil, un 
anumit timp i-a învăţat carte pe copiii din oraşul Soroca 
Pantelei, dascălul (învăţătorul) din acest oraş, de la care 
ne-a rămas scris un Zapis datat cu 26 martie 1661. Şi 
boierii din Moldova aveau cea mai mare grijă de educaţia 
şi învăţătura copiilor. „Nu este domn tînăr în Iaşi care să 
nu ştie, în afară de limba sa, elineşte şi franţuzeşte, mulţi 
ştiu latineşte şi italieneşte”.

Nemulţumiţi de nivelul de cultură, care se capătă în 
şcolile domneşti de la unii profesori particulari, mulţi din boieri 
au continuat să-şi trimită copiii, îndeosebi băieţii, la studii în 
Apus. Unii dintre ei îi trimiteau în Răsărit. Numeroşi fii de
boieri din Moldova, inclusiv din ţinutul Sorocii, au bătut drumul 
spre şcolile superioare din Apus şi din Răsărit, cu scopul 
de a-şi completa cultura, de a-şi ridica nivelul cultural, pe 
care sistemul şcolilor domneşti, greceşti, profesorii şi şcolile 
particulare din Moldova nu-l puteau asigura. 

În toată perioada domniilor fanariote (1714-1821), alături 
de şcolile bisericeşti şi şcolile domneşti, întîlnim sistemul 
învăţăturii prin profesori în familie şi în şcoli particulare, care 
s-au dezvoltat chiar mai mult decît cele dintîi. 

Profesorii particulari au fost aduşi şi folosiţi în ţară, 
în primul rînd, de către domni, chiar înainte de perioada 
domniilor fanariote. La începutul acestei perioade, în mod 
obişnuit, profesorii erau greci. Ei veneau în ţară fie odată cu
familia domnului, în care erau angajaţi pentru copiii acestuia, 
fie mai tîrziu, după împrejurări. Domnii fanarioţi nu concepeau
ca copiii lor să stea alături, într-o şcoală publică, cu copiii din 
alte stări sociale. Palatul domnesc era o adevărată şcoală 
de curte. Activitatea şcolii se desfăşura după un plan de 
învăţămînt. Boierimea, îndeosebi protipendada (conform 
legii speciale), care era în fruntea alegătorilor, imita curtea 
domnului, neîmpăcîndu-se cu ideea de a-şi trimite copiii la 
şcolile publice. Ea nu se împăca cu faptul ca fiicele şi fiii lor să
fie în şcoală alături de copiii din alte stări, nici măcar cu copiii
boierilor de starea a II-a  sau ai boierilor scăpătaţi, pentru care 
se înfiinţaseAcademia grecească. În toată perioada domniilor
fanariote, marea boierime şi-a avut în familie profesori – la 
început, călugări greci, iar spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea 
şi începutul secolului al XIX-lea – profesori laici şi de diferite 
naţionalităţi, îndeosebi francezi.

Instruirii fetelor de boieri i se dădea o importanţă mai mică 
decît instruirii băieţilor. O mărturie contemporană din a II-a 
jumătate a secolului XVIII spunea: „Nu crez că vreo femeie, 
chiar şi prinţesele domnitoare, să ştie a citi şi a scrie astăzi 
în Moldova. Grecii pretind în privinţa aceasta că femeile nu 
trebuie să ştie nimic decît ceea ce bărbaţii vor să le înveţe”. 
Situaţia aceasta se schimbă în secolul următor. Dezvoltarea 
relaţiilor capitaliste (secolul al XIX-lea) cerea pregătirea unor 
specialişti pentru industrie, agricultură, comerţ.

Şcoala în Soroca
Prima şcoală a fost deschisă la Soroca în 1843, iar în 

1851-1852 în oraş se deschide o şcoală judeţeană. Peste 10 
ani, în 1864, aici este deschisă şi o şcoală parohială pentru 
fete (30 locuri), iar în 1873 – una pentru băieţi (60 locuri).

Conform datelor din octombrie 1872, în judeţul Soroca 
existau 11 şcoli pentru băieţi. În judeţ erau 2 şcoli pentru 
fete – la Arioneşti şi la Vadul Raşcov. Şcoala de la Arioneşti 
era întreţinută de mănăstirea Sfîntul Mormînt, cea de la 
Vadul Raşcov – de mănăstirea Golia, iar celelalte şcoli erau 
susţinute de societăţile săteşti. În acelaşi an, se propune 
deschiderea a cîtorva şcoli pentru fete la Otaci, Cotiujenii 
Mari, Căinarii Vechi şi Mîndîc. În şcolile din judeţ învăţau de 
la 20 la 52 copii. 

În 1883, Adunarea de Zemstvă Soroca însărcinează 
Uprava să alcătuiască planul deschiderii şcolilor de zemstvă 
din Judeţul Soroca. Conform dării de seamă de la 1883 în 
judeţ erau 21 şcoli populare:

- 4 şcoli cu cîte 2 clase – la Arioneşti, Năduşita, Ocolina 
şi Vadul Raşcov;

- 12 şcoli cu o clasă – la Otaci, Bădiceni, Văscăuţi, 
Cotiujeni, Climăuţi, Căinarii Vechi, Maramonovca, Popeşti, 
Tîrnova, Floreşti, Ciutuleşti;

- 5 şcoli de fete cu o clasă – la Otaci (aparte), Bădiceni, 
Climăuţi, Arioneşti şi Vadul Raşcov.

La Soroca erau două şcoli parohiale: una de băieţi şi 
una de fete. La şcoala judeţeană din Soroca funcţiona o 
clasă de meserii.

Toate şcolile, în afară de şcoala de băieţi din Otaci şi cele 
2 de fete din Ciutuleşti şi Vadu Raşcu, aveau clădiri proprii 
destul de largi şi curate. Unele din şcoli posedau terenuri unde 
elevii cultivau legume, pomi fructiferi. Toate şcolile populare 
dispuneau de un număr suficient de manuale şi rechizite
şcolare. Aproape toate şcolile aveau epitropi care donau o 
anumită sumă de bani pentru întreţinerea lor materială.

În 1892, în judeţul Soroca se deschid un şir de şcoli noi 
– la Vărăncău, Sudarca, Diujeni, Goleni, Grinăuţi şi Frasin. 
Numărul şcolilor populare ajunge în 1893 la 29, şi anume: 

- 4 şcoli cu cîte două clase şi cu două clase pentru fete 
pe lîngă ele;

- 20 de şcoli cu o clasă şi de două clase pentru fete pe 
lîngă ele şi o şcoală de fete la Otaci. 

În afară de aceasta, în judeţul Soroca existau 6 şcoli 
pe lîngă mănăstiri şi 48 de şcoli parohiale şi de lichidare a 
analfabetismului. 

În anul de învăţămînt 1893-1894, la Soroca existau 5 
şcoli, În judeţ  – 27. La Soroca:

- şcoala judeţeană;
- şcoala populară cu 2 clase pentru fete;
- şcoala parohială pentru băieţi;
- o şcoală primară evreiască;
- şcoala particulară de gradul II a doamnei Macarescu.
În decursul anului de învăţămînt 1898, în judeţul Soroca 

erau 40 şcoli: 5 la Soroca şi 35 în satele şi orăşelele judeţului. 
Şcolile pentru fete din Otaci, Bărnova, Cuhureştii de Sus, 
Cuhureştii de Jos, Cosăuţi, Potaia, Prajila, Naslavcea, Şuri 
erau întreţinute din resursele financiare ale Zemstvei.

În 1909, reţeaua şcolară primară a judeţului Soroca 
cuprindea 109 şcoli cu 140 de învăţători. În afară de aceasta 
mai existau 19 şcoli parohiale, dar care nu au intrat în reţeaua 
şcolară.

În anul de învăţămînt 1909-1910, în afară de şcolile 
mănăstireşti, mai funcţionau 52 şcoli: 48 parohiale şi 4 şcoli 
ale ştiinţei de carte.
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În raionul Soroca şcoli parohiale au fost în:
Bujărăuca – 50 elevi (40 băieţi şi 10 fete);
Vasilcău – 102 elevi (93 băieţi şi  9 fete);
Zastînca – 60 elevi (42 băieţi şi 18 fete);
Schineni – 55 elevi (38 băieţi şi 17 fete);
Stoicani – 54 elevi (30 băieţi şi 24 fete);
Trifăneşti – 52 elevi (44 băieţi şi 8 fete).
La Parcani era o şcoală a ştiinţei de carte cu 39 elevi: 

30 băieţi şi 9 fete.
Nevoia de ştiinţă de carte, în legătură cu progresul 

economic şi social, se face tot mai simţită. De aceea 
mişcarea pedagogică realiza treptat o detaşare de şcoala 
de tip feudal. Astfel, de la învăţarea prin scris-cîntat a 
literelor scrise de profesor pe o scîndurică de lemn se trece 
la sistemul monitorial sau mutual, creat de englezul Bell-
Lancaster. În clasa formată din zeci de elevi, profesorul 
instruia zilnic cîţiva monitorizaţi, care, la rîndul lor, sub 
supravegherea profesorului, predau şi verificau cunoştinţele
colegilor, organizaţi în mici grupe corespunzătoare numărului 
de monitori. În locul manualelor pe pereţi se instalau planşe 
(tabele lancasteriene) cu texte pentru citit, gramatică sau 
aritmetică. Un asemenea sistem didactic corespundea, 
într-o anumită etapă, lipsei de localuri, de manuale şi de 
cadre didactice. „Metoda lancasteriană poate da copiilor 
de părinţi săraci cea dintîi învăţătură fără cheltuială” – scria 
P.Poenaru. 

La susţinerea noilor idei despre învăţămîntul intuitiv, 
orientarea lui practică, colaborarea familiei cu şcoala şi 
lărgirea orizontului pedagogic şi de specialitate al cadrelor 
didactice, s-a făcut apel la concepţiile pedagogiei clasice 
reprezentată de Comenius, Pestalozzi, Frobel, Herlart, 
Spenser etc. Prin intermediul acestor studii şi note publicate 
de presă cu scop informativ, sînt cunoscute momente ale 
pedagogiei universale, problemele de bază de epocă. S-a 
început trecerea la pedagogia comparată. 

FORMAREA PROFESORILOR

Puţină istorie
Cînd se vorbeşte de istoria Colegiului Pedagogic Soroca 

(fosta Şcoală pedagogică, Şcoală Normală), se ia ca punct 
de plecare întemeierea acestui aşezămînt în or.Bălţi în 1940 
şi transferat apoi la Soroca, unde şi-a continuat activitatea, 
cu întreruperi din cauza războiului, pînă în prezent. Se mai 
vorbeşte de aşezămintele fostului liceu de fete „Domniţa 
Ruxanda” şi liceul de băieţi „Xenopol”, în localul cărora astăzi 
îşi desfăşoară activitatea Colegiul Pedagogic. 

Dar istoria şcolii este mult mai îndelungată şi mult mai 
profundă, cu rădăcini adînci în cultura spirituală a poporului 
nostru. Documentele atestă că pe la anul 1891 în toată 
Basarabia existau numai 546 şcoli primare şi eparhiale. 
Şcoli normale pentru pregătirea cadrelor de învăţători existau 
numai la Bairangea (Podolia), iar între anii 1891-1910 se mai 
înfiinţează 2 şcoli normale – la Cetatea Albă şi Chişinău.
Nordul Basarabiei însă n-avea alte şcoli decît liceele de 
Hotin, Soroca, Bălţi.

Ideea deschiderii Şcolii Normale la Soroca s-a născut 
încă în anul 1908, cînd Ministerul Instrucţiunii Publice 
hotărăşte transferarea Şcolii Normale de la Bairangea 
- Podolia într-un oraş din Basarabia cu asigurarea 
contribuţiilor băneşti de rigoare. Dar primăria n-a putut 
plăti integral suma de bani necesară, restul rămînînd să 

Clădirea şcolii primare de 5 clase 
(din 1944 – şcoala medie moldovenească nr.1).

(Imagine din cartea lui N. Bulat  
“Judeţul Soroca – file din istorie”).

Clădirea Gimnaziului de Fete “Domniţa Ruxanda”, 
construită în anii 1904-1905

(Imagine din cartea lui N.Bulat  
“Judeţul Soroca – file din istorie”)

Clădirea Liceului de băieţi “A.D.Xenopol”,  
distrusă în timpul inundaţiei din 1932

(din 1944 – şcoala medie rusă nr. 2 “A.Puşkin”)  
(Imagine din cartea lui N.Bulat  

“Judeţul Soroca – file din istorie”) 

fie plătit ulterior de primărie împreună cu Zemstva judeţului
(Consiliul judeţean).  Dorinţa sorocenilor de a muta Şcoala 
Normală de la Bairangea în oraşul lor n-a avut însă succes, 
căci, conform hotărîrii Ministerului Instrucţiunii, ea a fost 
mutată în acelaşi an la Cetatea Albă. S-au făcut din nou 
intervenţii, invocîndu-se şi motivul că comunele cer şcoli 
primare şi nu că sînt învăţători, iar cei prea puţini ce 
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- Victor Chicherschi - profesor de caligrafie şi desen,
- Vasile Ultimescu - maestru de gimnastică,
- Grigore Griţic - profesor de muzică. 
Toţi profesorii aveau studii făcute la Odesa, Iaşi, 

Moscova, Piteşti, Bucureşti, la Seminarul Teologic din 
Chişinău. Pentru a suplini orele, cadrele didactice lucrau 
la Şcoala Normală, la Liceul „Xenopol”, Liceul Tehnic 
Agricol. 

Obiectele studiate şi activitatea desfăşurată în şcoală:
educaţie fizică (antrenament de alergări, sărituri, lupte),
dansuri naţionale (hora, sîrba, chindia, brîul, mărăciunea, 
brîuleţul), practica agricolă (munci agricole concrete), lucrul 
manual (socotit ca mijloc eficient de educaţie estetică şi un
joc de o deosebită importanţă pentru dezvoltarea agilităţii 
mîinii), precum şi deprinderea unui meşteşug necesar 
în viaţa practică. Şcoala dispunea de un atelier cu toate 
instrumentele necesare pentru lemnărie. Muzica vocală, 
fanfara permitea pregătirea unor buni învăţători. Despre 
caracterul investigativ al conţinutului lucrului în şcoală ne 
vorbeşte şi tabloul lucrărilor de pedagogie, făcute de elevii 
claselor superioare. Subiectele temelor abordate nu sînt 

depăşite de timp nici azi:
- Pestalozzi şi educaţia poporului;
- Şcoala Nouă - principiile după care se conduce (după 

Ernest Picard);
- Disciplina prin libertate; 
- Principiile Şcolii Active;
- Scopul şi caracterul educaţiei (după Rousseau şi 

Herbert);
- Principiile intuiţiei după şcoala activă;
- Cîteva idei asupra educaţiei (John Locke);
- Problemele morale şi viaţa de şcoală (de Foeustere);
- Scopul educaţiei (John Locke);
- Oboseala intelectuală;
- Roadele educaţiei. Caracterul oamenilor şi oamenii 

de caracter;
- Pedepse şi recompense (după Aslau);
- Scopul istoriei după învăţămîntul primar (după John 

Dewey);
- Principiile şcolii active (după E.Picard);
- Evoluţia morală a omului şi rostul educaţiei în această 

evoluţie (după Pestalozzi).

vin de la şcolile de peste Nistru nu cunosc de loc limba 
băştinaşilor.

Primăria oraşului Soroca dă loc pentru construcţia 
acestei şcoli normale, donează bani, permite extragerea 
gratuită din carierele oraşului a pietrei şi nisipului necesar 
construcţiei. Primarul oraşului, N.Soltuz, face intervenţia de 
rigoare la Ministerul Instrucţiunii şi astfel, la 24 iulie 1912, 
s-a aprobat înfiinţarea Şcolii Normale la Soroca, alocându-
se şi suma de 17400 ruble pentru începerea lucrărilor. La 
25 septembrie 1912 a sosit şi directorul şcolii – Gherasim 
Samoilenko, profesor de Ştiinţe Fizice şi Matematice, licenţiat 
al Universităţii din Moscova. 

Ştirea înfiinţării şcolii a produs în judeţ şi în judeţele
învecinate mare entuziasm. S-au înscris pentru examene de 
admitere în clasa I peste 200 candidaţi, dar n-au fost primiţi 
toţi din lipsă de local - pînă la terminarea clădirii începute, 
şcoala avea să funcţioneze într-un local închiriat nu tocmai 
încăpător (32 de elevi). Totodată, s-a înfiinţat şi o clasă a
Şcolii de Aplicaţie. 

Deschiderea oficială a şcolii s-a făcut la 12 octombrie
1912 în mare solemnitate.

În anii ulteriori, se deschid şi clasele II, III, IV ale Şcolii 
Normale, precum şi clasele de aplicaţie respective. Dintre 
absolvenţi, mulţi au devenit profesori în Şcoala Normală:

- Gh.Pascaru - profesor de Ştiinţe Naturale,
- Paul Vatamanu - profesor de Istorie şi Geografie,
- Petru Hriţiu - profesor de Istorie, Geografie etc.,
- Gh. Stempovschi - agronom de Ştiinţe Naturale.
Dintre cadrele didactice care activau de exemplu în 

1929, putem menţiona pe:
- Gheorghe Stănescu - profesor de Pedagogie şi director 

al şcolii,
- Alexandru Proţencu - profesor de Teologie,
- Gheorghe I. Ştefănescu - profesor suplinitor de Limbă 

Română şi Istorie,
- Alexandru Maicu - profesor de Istorie şi Geografie,
- Gheorghe Pascaru - profesor de Geografie şi Ştiinţe

Naturale,
- Natalia Zaeţ - profesor de Limbă Franceză,
- M.Constantin - profesor de Matematică, Fizică şi 

Chimie,
- Ion Nacu – maistru de lucru manual,
- Mihail Dementiev - agronomul fermei şi profesor de 

Ştiinţe Agricole şi lucrări practice,
- Friedrich Rişavi - maistru de muzică instrumentală,

Clădirea şcolii normale de învăţători (pentru băieţi) 
(în 1944 - oficiul stării civile şi grădiniţă de copii)

(imagine din cartea lui N.Bulat  
“Judeţul Soroca - file din istorie”)

Clădirea nouă a Liceului de băieţi “A.D.Xenopol”  
în anii 1932-1944 (din 1944 – şcoala medie  

rusă nr. 2 “A. Puşkin”)
(Imagine din cartea lui N. Bulat  

“Judeţul Soroca – file din istorie”)
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Liceul “A. D. Xenopol”
Un tablou sintetic despre Liceul „A.D. Xenopol” din 

Soroca în anii 1927-1934 ne relatează următoarele:
1. Structura. Liceul „A.D. Xenopol” (de băieţi) din 

Soroca era un liceu teoretic în care se învăţau atît limbile 
moderne (româna, franceza, germana), cît şi limbile vechi 
(latina, elena), precum şi disciplinele de bază (matematica, 
fizica, chimia, istoria, geografia etc). În Soroca mai era şi
Liceul Tehnic Agricol, în care se învăţau limbile română, 
franceza, germana, matematica, fizica, chimia etc. şi, în
plus, mecanica şi agronomia. Liceul de fete era un liceu 
teoretic.

2. Amplasarea. Liceul „A.D. Xenopol” era amplasat 
în partea de sud a oraşului, aproape de malul Nistrului. La 
inundaţiile din anul 1932 liceul a fost complet distrus de 
apele revărsate ale Nistrului şi ulterior mutat în clădirea 
tribunalului peste drum de liceul de fete. 

3. Grupul social. Liceul era dotat cu un internat şi o 
cantină în care erau cazaţi bursierii (circa 50% din elevi), 
fără plată. Restul elevilor stăteau la gazde în oraş. 

4. Uniforma. Uniforma era obligatorie, închisă la guler, 
şapcă cu emblema „LADX” şi un sacou cu numărul de 
înmatriculare cusut pe mîneca stîngă a hainei.

5. Disciplina. Disciplina era severă. Astfel, după orele 
20, plimbatul pe stradă era interzis, elevii din clasele 1-4 
erau tunşi la zero, cei din clasele 5-8 purtau freză. Accesul 
la cinematograf era admis numai la matineu, pînă la orele 
20.

6. Profesorii. Erau toţi cu studii superioare, licenţiaţi, 
corpul didactic era bine pregătit din punct de vedere 
profesional. 

7. Fanfara liceului era dirijată de maestrul de origine 
italiană Rişavi şi participa la defilările zilelor oficiale festive.
Era singura fanfară din oraş. 

8. Sportul. Liceul avea un teren de fotbal unde se 
practica şi crosul. În clădirea liceului era o sală de sport 
(trapez, paralele, inele, capră). 

9. Biblioteca era bine dotată cu cărţi din literatura 
universală. Exista şi o sală de lectură. 

10. Excursii. Liceul organiza excursii în împrejurimi, o 
dată pe an o grupă de elevi participa la concursul „Tinerimea 
română” din Bucureşti, inclusiv la excursia cu vizitarea 
muzeelor. 

11. Trupa de actori  a liceului (regizor dl. prof. Văutu) 
dădea spectacole în sala cinematografului. Una din piese, 
„O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, a fost prezentată 
de mai multe ori.

12. Examenul de bacalaureat avea loc în oraşul Bălţi 
simultan cu 5 licee (3 din Soroca şi 2 din Bălţi). Comisia 
era formată din profesori de specialitate din licee şi din 
universităţi. Erau 2 sesiuni de examene: primăvara şi 
toamna. 

Materialul despre Liceul „A.D. Xenopol” ni l-a prezentat 
absolventul liceului din anul 1934, inginerul Victor Climov, 
România, Craiova, care în mai 2005 ne-a vizitat Colegiul 
Pedagogic Soroca, la vîrsta de 92 de ani, energic, plin 
de spirit, avînd aici o întîlnire cu corpul didactic şi elevii 
Colegiului. 

Colegiul “Mihai Eminescu”
Avînd asemenea fundamente, Colegiul Pedagogic 

a înregistrat rezultate bune, în perioadele ulterioare fiind
chiar una dintre cele mai bune şcoli de acest domeniu în 
fostul spaţiu sovietic (în anii 1978, 1979 a ocupat locul II 
şi consecutiv locul III printre cele mai bine de 400 şcoli 
pedagogice din Uniunea Sovietică). 

Actualmente, Colegiul Pedagogic „M.Eminescu” din 
Soroca este un aşezămînt acreditat de stat şi pregăteşte 
cadre pentru următoarele profesii: învăţător la clasele pri-
mare, educator în instituţiile preşcolare, învăţător de muzică, 
asistenţă socială, turism şi servicii hoteliere. 

Învăţămîntul sorocean astăzi 
În prezent, în oraşul Soroca funcţionează Colegiul 

Pedagogic „M.Eminescu”, Colegiul Agricol, Colegiul de Arte. 
În oraş şi raion reţeaua şcolară include 6 licee (cu liceele 
„C.Stere”, „P.Rareş” etc.) cu 4383 elevi în 177 clase cu 292 
cadre didactice; 20 şcoli medii cu 5716 elevi în 279 clase cu 
471 cadre didactice; 23 gimnazii cu 3182 elevi în 196 clase 
cu 330 cadre didactice; 11 şcoli primare cu 198 elevi în 22 
clase cu 33 cadre didactice. 

În total, activează 60 şcoli generale cu 13479 elevi în 
674 clase complete. 

Din cele 60 şcoli generale, 2 şcoli sînt cu studierea în 
limba rusă, 1 şcoală e bilingvă, iar 56 şcoli – cu studiere în 
limba română. 

În 4 şcoli din raion (liceul Rubleniţa, şcoala medie 
Parcani, şcoala medie Şolcani, gimnaziul Dubna) procesul 
educaţional se organizează în 2 schimburi. În 52 instituţii 
preşcolare cu 3025 copii muncesc 262 cadre didactice. În 
raion mai activează 2 şcoli serale cu 305 elevi în 14 clase 
şi 18 cadre didactice; 2 şcoli auxiliare cu 151 elevi în 23 
clase; 2 şcoli sportive cu 529 elevi; 1 centru de creaţie cu 
560 elevi; 

În scopul integrării copiilor cu cerinţe educative speciale, 
în raion funcţionează 3 centre: 

- Centrul de Plasament Temporar al Copiilor în situaţii 
de risc „Azimut”, cu 24 de beneficiari;

- Centrul de zi „Acasă” pentru copiii din familii 
defavorizate, cu 50 de beneficiari.

Intrînd într-un nou tip de iluminism, în sensul că 
de educaţie depind astăzi performanţele sistemelor 
economice, administrative şi culturale, precum şi integrarea 
socială a persoanelor, sistemul de învăţămînt sorocean e 
pe calea realizării unui învăţămînt democratic, profesional şi 
competent. Abordînd calitatea învăţămîntului,  aşezămintele 
de învăţămînt se conduc de astfel de indicatori: accesul 
şi calitatea şanselor la învăţătură, flexibilitatea rutelor
profesionale, calitatea curriculumului, calitatea cadrelor 
didact ice, competi t iv i tatea şt i inţ ifică, elaborarea
mecanismelor de evaluare şi autoevaluare. Contează 
calitatea învăţăturii însuşite de persoană, calitatea 
învăţămîntului în diferite unităţi şi calitatea sistemului 
de învăţămînt în întregime. Cadrele didactice sorocene 
implementează programe avansate de instruire, tehnici 
şi modalităţi activ-participative, dezvoltă individualitatea 
fiecărui copil, îi orientează spre învăţătură, iar apoi, spre
învăţarea de-a lungul vieţii. 
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Biblioteca – cetate 
spirituală a 

societăţii
Tamara Rotaru

Anticii defineau biblioteca drept coloană vertebrală
a unei culturi. Şi nu biblioteca luată aparte şi apreciată 
cantitativ, ci accesul exponenţilor unui popor la cunoştinţele, 
informaţiile, înglobate în volumele ei. 

Biblioteca, acest tezaur de gîndire şi idei, de creaţie a 
imaginaţiei umane, a fost la baza construirii şi dezvoltării 
marilor culturi ale lumii, ea fiind translatorul statornic de
mesaje ce cuprindeau spiritualitatea acumulată de înaintaşi, 
mesaje destinate generaţiilor viitoare. 

Aşa a fost de-a lungul secolelor, aşa a rămas în zilele 
noastre şi aşa va fi atîta vreme cît omenirea va fi obsedată
de setea cunoaşterii. 

În Soroca, ca şi în toată Basarabia, spre regretul tuturor, 
nu se poate vorbi despre o istorie glorioasă a bibliotecilor 
de aici sau despre îndelungate tradiţii bibliofile. Situat de-a
lungul cursului de mijloc al Nistrului, pe terasa străvechii 
lui albii, oraşul a ţinut piept nenumăratelor invazii, fapt ce 
nu putea să treacă neobservat în formarea civilizaţiei acestui 
oraş. Între o invazie şi un război, cînd lăsa arma, soroceanul 
trebuia să-şi tămăduiască rănile, să-şi cultive pămîntul. 

Cînd a apărut pentru prima dată, pe meleagurile sorocene, 
necesitatea de a acumula seminţele cunoştinţelor de prin 
cărţi? Cine au fost cei care printre primii au simţit nevoia 
lichidării analfabetismului, a dezvoltării învăţămîntului şi, 
deci, a deschiderii primelor biblioteci? 

În oraş au existat, la începutul secolului XIX, cîteva 
biblioteci particulare ale intelectualilor soroceni, dar 
opresiunea rusească din perioada de după 1812, pe de o 
parte, şi încercarea de a salva ce se putea salva, pe de altă 
parte, transportîndu-se peste Prut cărţile mai de preţ, au 
sărăcit fondul de cărţi al oraşului. Conform datelor culese 
în arhive, cartea modernă (Imperiul rus) a apărut la Soroca 
odată cu înfăptuirea reformei ruseşti a învăţămîntului, prin 
anii '50 ai secolului XIX. Dezvoltarea relaţiilor capitaliste 
în imperiu cerea pregătirea specialiştilor pentru industrie, 
agricultură, comerţ. Prima şcoală orăşenească a fost deschisă 
în 1843. În 1873 activau deja o şcoală parohială pentru fete 
şi una pentru băieţi. În anul 1883, conform dării de seamă 
anuale, în judeţul Soroca activau deja 21 şcoli populare cu 
predare în limba rusă, pe lîngă care erau deschise biblioteci 
învăţătoreşti şi şcolare. Fondul bibliotecilor învăţătoreşti 
constituia 2969 denumiri de cărţi în 9342 volume, iar cele 
şcolare – 4393 denumiri în 13683 volume. Din an în an, 
bibliotecile se îmbogăţeau cu cărţi tipărite în limba rusă, 
cele în limba română lipsind completamente.

În 1898, nobilul Vinogradski face donaţie 100 de ruble 
pentru deschiderea unei biblioteci în satul Arioneşti. Tot în 
această perioadă, pentru elevi, a fost procurată, cu 360 de 
ruble, o bibliotecă de la locuitoarea oraşului Soroca, doamna 
Gurski. Şef al acestei biblioteci a fost numit profesorul 
Dorofei Covalevski. Biblioteca era completată sistematic 
cu literatură. Fondul era constituit din lucrări în limba rusă 
ale scriitorilor ruşi. 

În 1884, pe lîngă Zemstva Soroca, pentru prima dată 
a fost deschisă de către particulari o bibliotecă şi o sală 
de lectură, care dispunea de 1357 exemplare de cărţi, acte 
juridice, civile, penale – toate în limba rusă. Şef al bibliotecii 
a fost numit domnul Barilevici. Lucrătorii Zemstvei aveau 
dreptul  de a se folosi pe gratis de serviciile acestei biblioteci, 
ceilalţi  – plăteau. Pentru o carte luată pe 2 săptămîni, 
se plătea 30 copeici, pentru un an – 3 ruble. Cititorii din 
localităţile rurale plăteau mai puţin. Biblioteca a contribuit 
considerabil la îmbogăţirea cunoştinţelor populaţiei de limbă 
rusă a oraşului, dar a avut şi unele neajunsuri. Numărul 
scăzut de beneficiari (32 persoane) se explica prin faptul
că biblioteca activa doar vara şi dispunea de foarte puţină 
literatură universală, tradusă în limba rusă, şi deloc –  în 
română. 

Odată cu creşterea nivelului vieţii economice, s-a simţit 
nevoia înfiinţării unei biblioteci cu informaţii mai ample
referitor la construcţia de poduri, drumuri, clădiri, apeducte, 
telecomunicaţii. În anul 1905, secţia de agronomie a Zemstvei 
dispunea de o bibliotecă doar cu 500 volume. La insistenţa 
deputatului Anatolii Gudevici, Zemstva Soroca adoptă 
hotărîrea de a se lua unele măsuri în privinţa răspîndirii 
mai largi a cărţii. Această hotărîre prevedea organizarea 
bibliotecilor cu sală de lectură pentru poporul de rînd, 
răspîndirea pe gratis a literaturii, organizarea depozitelor 
speciale pentru cărţi. Pentru a-şi duce la bun sfîrşit 
hotărîrea, Zemstva alocă 600 de ruble pentru deschiderea a 
24 de  biblioteci în diferite localităţi ale judeţului. O astfel 
de bibliotecă a existat şi la Soroca. Cu regret, arhivele 
au păstrat doar numele şefei acestei biblioteci – doamna 
A.Belen de Baliu. Se presupune că era soţia candidatului 
în ştiinţe naturale, profesorul Emanuil N. Belen de Baliu. 
Localul acestei biblioteci, conform relatărilor locuitoarei 
oraşului N.P.Eizner, se afla la intersecţia actualelor străzi
Independenţei şi B.P. Hasdeu (la colţ, pe teritoriul actualei 
fabrici de confecţii „Dana”). 

Conform materialelor depistate în arhive, amintirilor 
cititorilor şi foştilor lucrători, această bibliotecă îşi reia 
activitatea după războiul al II-lea mondial, în 1944. 
Biblioteca participă activ la lichidarea analfabetismului 
(introducerea alfabetului chirilic), la formarea cadrelor de 
noi intelectuali moldoveni în stilul ideologizării comuniste 
ruseşti a anilor de după război. 

Dar cu adevărat de nepreţuit era rolul bibliotecii în anii 
'60-70 ai secolului XX, cînd Soroca îşi căpătase faima unui 
oraş al studenţilor şi dispunea deja de unele publicaţii în 
limba română.
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sovietică de după războiul al II-lea mondial, constatăm 
următoarele. În 1945 în oraş activa doar o bibliotecă. În 
1945-1962 a mai apărut o bibliotecă pentru copii. În 1972 
în oraş activau deja 6 biblioteci cu literatură în limbile rusă 
(80%) şi română (20%). 

Anul 1976 a fost anul creării Reţelei centralizate de 
biblioteci, cu centrul la biblioteca raională Soroca (actuala 
Bibliotecă „Mihail Sadoveanu”). Toate bibliotecile săteşti 
devin filiale ale Bibliotecii centrale Soroca. Şef al Reţelei
este numit Vladimir Andreevici Trocinskii. În 1981, în cadrul 
Reţelei activau 102 bibliotecari cu studii medii speciale şi 
12 cu studii superioare. 

Organizarea bibliotecilor în R.S.S.M., deci, şi în Soroca, 
se făcea pe baza unor documente elaborate centralizat 
(U.R.S.S.), care rareori erau traduse în limba naţională. 
Adică, se acţiona în baza biblioteconomiei sovietice, care 
era orientată mai mult spre parametrii ideologiei, decît spre 
culturalizare şi profesionalizare a cititorului. Ca rezultat, 
în biblioteci s-au realizat doar nişte repere ale partidului, 
şi nu nişte centre automatizate, de o înaltă operativitate şi 
calitate a deservirii. 

În anul 1991, după o decizie a Ministerului Culturii 
şi Cultelor al R.M., a fost înfăptuită decentralizarea 
bibliotecilor, care a coincis cu dificultăţile perioadei de
tranziţie. 

Literatura bibliotecilor din perioada sovietică, în mare 
parte falsificată, nu spunea nimic despre trecutul nostru şi,
deci, nu ne mai putea servi în viitor. Trezirea conştiinţei 
naţionale (după 1989), trecerea la grafia latină, au dus la
schimbarea treptată a situaţiei din bibliotecile republicii, 
deci, şi a celor din Soroca. În anii 1992-1994, colaboratorii 
bibliotecii publice (acest titlu i-a fost atribuit bibliotecii 
după reforma bibliotecară) au început formarea unui fond de 
carte, care ar corespunde cerinţelor de astăzi ale pedagogilor, 
elevilor, studenţilor, altor categorii de cititori. 

În anul 1993, îşi începe activitatea filiala de carte română
„Basarabia”, patronată de biblioteca „V.Voiculescu” din 
Buzău (România). Datorită alocaţiilor din bugetul local, a 
donaţiilor din România, fondurile bibliotecilor se îmbogăţesc 
cu operele marilor scriitori mondiali. dicţionare, comentarii 
literare, reviste bogat ilustrate în limbile română, rusă, 
engleză, franceză etc. În scopul popularizării literaturii, 
colaboratorii bibliotecilor organizează sistematic lansări 
de carte, manifestări literar-muzicale, serate de poezie, alte 
diferite acţiuni. 

Biblioteca „Mihail Sadoveanu” îşi manifestă activitatea 
şi ca centru metodic, pentru cele 60 de biblioteci din comune, 
existente acum în cadrul raionului Soroca. Sînt organizate 
seminare de perfecţionare profesională, manifestări culturale 
model, concursuri, reviste bibliografice de specialitate.

Cele 2 calculatoare, conectate la reţeaua Internet, aparatul 
de multiplicat, fac biblioteca mai atractivă pentru cei 3 mii 
de beneficiari, care se folosesc anual de serviciile ei. În
viitor, aici se prevede deschiderea unei săli de calculatoare 
conectate la Internet. Însă, oricît de ademenitoare ar fi lumea
calculatoarelor, a altor mijloace tehnice performante, ele 
niciodată nu vor putea înlocui Cartea. 

Toate bogăţiile vin şi se pierd. Veşnic rămîne, însă, Spiritul 
Cărţii, o comoară care nu se pierde nicicînd, căci zestrea cărţilor 
sporeşte prin însuşirea înţelepciunii din ele. 

Tabletele lui 
Victor Cobăsneanu

ACEST DULCE-AMAR  
CUVÎNT „INDEPENDENŢĂ” 

Satele şi oraşele Basarabiei îmbracă straie 
de sărbătoare. După Crăciun şi Paşti, vine al 
treilea val de sărbători. Se mătură, se strîng 
gunoaiele, se vopsesc gardurile şi bordurile, 
se agaţă pe stîlpi ghirlande şi banere cu texte 
unul mai consolidator decît altul. Se „vopsesc 
buzele”, se  astupă gropile de pe drumuri şi se 
construiesc monumente. Se întorc din concedii 
parlamentarii şi politicienii, se organizează 
raliuri şi se ridică scene improvizate, pe care 
vor urca artizanii independenţei noastre. Se 
fac totaluri, se rostesc cifre încurajatoare, se 
invită oaspeţi de peste hotare, care au urechi 
să audă despre succesele obţinute în acest 
deceniu şi jumătate de plutire între rău şi mai rău. 
Se organizează conferinţe ştiinţifice, expoziţii,
tîrguri şi festivaluri. Se turnează filme despre
independenţă şi suveranitate, se confecţionează 
şi se editează mărci şi lei jubiliari. Se uită de 
conflicte, cerţi şi etichetări neortodoxe, se uită
de miile de gastarbaiteri care au părăsit ţara 
de atîta independenţă şi suveranitate, se uită 
seceta, care îi priveşte, se pare, doar pe ţărani, 
se uită bătrînii şi copiii lăsaţi în voia sorţii. Ţara 
a intrat în etapa euforiei, cîntecului şi dansului. 
Ţara săracă, care nu are bani pentru cei mulţi 
şi oropsiţi, a găsit sumele necesare pentru a 
sărbători pe picior larg şi „a fi în rînd cu lumea”. 
Se pare că toţi şi toate doresc doar sărbătoare 
şi bună dispoziţie, dar sufletul şi inima mea
(sau, a noastră?) n-au linişte – în aerul poluat al 
Basarabiei persistă un iz puternic de făţărnicie 
şi laşitate. Nu doresc să par din nou rău şi să 
fiu lingura cu dohot al multiplelor manifestaţii
de sărbătoare, dar, după cincisprezece ani de 
independenţă,  (încă) nu mă trec fiorii cînd se
intonează imnul şi nu mi se opreşte un nod în 
gît cînd se ridică pe catarg drapelul, or, bunul 
simţ, dreptatea, adevărul, performanţele (în 
plan politic, economic, social, sportiv etc.) ţin de 
domeniul viitorului...

În satele şi oraşele Basarabiei cîntă muzica. 
Pe uliţa celor care nu doresc să privească cu 
ochi deschişi realitatea a venit sărbătoarea. Este 
dreptul lor să creadă în ceea ce li se spune şi 
să se bucure de focurile de artificii, cum este
şi dreptul meu să fiu critic şi sceptic în ceea
ce priveşte reala independenţă, integritate 
şi suveranitate a Republicii Moldova. Pînă la 
urmă, prin aceasta şi este frumoasă această 
lume nebună. 

Felicitări! 
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Lumina cărţii 
româneşti se 

întoarce acasă
Ludmila Ungureanu

La 16 noiembrie 1993, lumina cărţii 
româneşti se revarsă într-un nou val peste întreg 
spaţiul dintre Prut şi Nistru. În baza protocolului 
de inaugurare a Bibliotecii “Basarabia”  – filială
a bibliotecii judeţene “V.Voiculescu” din mun. 
Buzău – la Soroca se naşte o nouă instituţie 
a cărţii.

Deschiderea filialei de carte românească
la Soroca este un eveniment deosebit. Şi nu 
numai pentru că aceasta este prima în regiune. 
Soroca este un oraş străbătut de istorie, un 
oraş de străjeri, aici ne-a mai rămas unica 
cetate de pe Nistru, care se află în stăpînirea
băştinaşilor.

Circa 6000 exemplare de carte, din 
diferite domenii şi-au ocupat locul pe rafturile 
bibliotecii “Basarabia”. Numărul lor urma a fi
sporit, pe măsura primirii de donaţii din partea  
Bibliotecii Judeţene “V.Voiculescu” din Buzău 
– a persoanelor fizice şi juridice.

Astfel, cu sprijinul Consiliului şi Prefecturii 
Buzăului, Consiliului raional şi Primăriei 
Soroca, precum şi al unor sponsori, biblioteca 
porneşte la drum.

Au urmat multe donaţii de cărţi, întîlniri cu scriitori din 
ambele spaţii, Soroca şi Buzău, schimburi de experienţă, 
reuniuni profesionale.

Astăzi, Biblioteca “Basarabia”, rodul unei colaborări 
fructuoase cu Biblioteca Judeţeană “V.Voiculescu” din 
Buzău,  a devenit un centru de informaţie, educaţie şi cultură 
din oraş, loc de întîlnire a personalităţilor din domeniul 
cultural-literar cu publicul cititor.

În prezent, fondul bibliotecii este de peste 14000 de 
volume: cărţi şi ediţii periodice, în majoritate donaţii ale 
Bibliotecii “V.Voiculescu”, dar şi de la Fundaţia cărţii  şi 
Biblioteca Naţională Chişinău, Ambasada  României în 
R.M., persoane particulare. Punem la dispoziţia utilizatorilor 
literatură din diferite domenii: operele clasicilor români şi 
universali, cărţi de artă, ştiinţifice, social-politice, medicină,
istorie şi altele. Un auxiliar preţios este literatura de referinţă: 
enciclopedii generale şi ştiinţifice, dicţionare lingvistice şi din
diferite domenii, anuare, crestomaţii, antologii, ce satisfac 
cerinţele cititorilor, cu deosebire ale elevilor şi studenţilor, 
care-şi găsesc literatura necesară pentru pregătirea de 
examene, lecţii, însuşirea programelor şcolare. Astfel, 
biblioteca a rezolvat necesitatea acută de carte românească, 
resimţită pe timpuri mai ales în mediul şcolar. 

Datoria noastră este să le ajutăm copiilor să-şi facă din 
lectură o preocupare, o plăcere. Scopul major, pe care-l 
urmărim, este promovarea cărţii şi a lecturii, dezvoltarea 
creativităţii şi intelectului la copii. Facem tot ce ne stă în 
puteri pentru satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, prin
deţinerea şi punerea la dispoziţia tuturor a fondurilor şi a 
altor documente. 

Biblioteca „Basarabia” beneficiază de relaţii de
colaborare cu Direcţia Generală de Învăţămînt, Tineret şi 
Sport, Secţia Raională Cultură, instituţiile şcolare din oraş, 
instituţiile interbibliotecare, fapt ce se confirmă prin crearea
şi susţinerea diferitelor forme de manifestări, propunînd şi 
realizînd evenimente, care au reunit personalităţi din diferite 
domenii. Programele culturale, care au fost organizate 
şi prezentate, multe din ele devenind tradiţionale (zilele 
Bibliotecii „Basarabia”, săptămîna informaţiei, sesiuni de 
comunicări), au valorificat operele poeţilor şi scriitorilor

români Mihai Eminescu, Lucian Blaga, George Coşbuc, 
Tudor Arghezi, Nicolae Iorga, Grigore Vieru, Ion Hadîrcă 
ş.a. 

Evenimente de neuitat au devenit întîlnirile cititorilor 
bibliotecii şi tuturor, celor îndrăgostiţi de carte şi de frumos, 
cu poeţi şi scriitori, critici literari, istorici, ca M.Cimpoi, 
I.Ciocanu, R.Cîrneci, P.Stoicescu, F.Popescu, Iu. Colesnic, 
P.Balmuş, I.Hadîrcă, S.Vangheli, N.Teneş, M.Sălcuţan, 
I.Diviza, Gh.Bîlici. 

Pe parcursul anilor, biblioteca a fost vizitată de 
un şir de delegaţii interesate de 
activitatea acesteia: reprezentanţi 
ai Ambasadei României în R.M., 
oficialităţi din municipiul Buzău
(România), colegi de la bibliotecile 
buzoiene şi din R.M.  Astfel, s-au 
adunat pagini de istorie şi cultură, 
iar drept punct de legătură, serveşte 
colecţia „Autografele bibliotecii”, ce 
şi-a luat începutul chiar la fondarea 
bibliotecii şi actualmente numără 
peste 90 de volume. Colecţia include 
diverse genuri şi tipuri de ediţii: cărţi, 
albume, pliante, bibliografii. În rîndul
numeros de autori ai autografelor 
sînt prezenţi G.Vieru, A.Păunescu, 
M.Cimpoi, I.Hadîrcă, Iu.Colesnic, 
S.Vangheli, R.Cîrneci, P.Stoicescu, 
F.Popescu, M.Sălcuţan, I.Diviza 
etc. Diverse sentimente trezesc 
multiplele dedicaţii adresate cititorilor, 
colaboratorilor bibliotecii, autografe 

ce exprimă respect, dragoste de cititori şi de carte, urări de 
bine şi lecturi interesante, promisiuni de cărţi noi şi urări de 
noi succese. 

Biblioteca de carte românească, marea speranţă 
pentru cultura oraşului Soroca, a devenit o realitate în 
care, însă, trebuie să se investească în continuare, pentru 
a putea să-şi îndeplinească obiectivele ce şi le-a propus. 
Nu poate fi ocolită necesitatea ameliorării condiţiilor de
activitate a bibliotecii, care ani de-a rîndul rămîn sub semnul 
speranţei. Or, pentru furnizarea unor servicii de bibliotecă 
calitative, este esenţial să se asigure confortul utilizatorilor 
şi personalului. Argumentul cel mai solid în acest caz îl 
constituie faptul că Biblioteca „Basarabia”, de la momentul 
înfiinţării (1993), funcţionează fără a fi încălzită în timpul
rece al anului. Evident, nu poate fi vorba de o activitate
normală a bibliotecii, în care beneficiarii nu nutresc dorinţa
de a zăbovi prea mult. Cititorii noştri, în majoritate, sînt elevi 
şi studenţi. Anume această categorie de beneficiari are cel
mai mult nevoia de a lucra în sala de lectură a bibliotecii 
pe parcursul întregului an de studii, în care este cuprinsă 
şi perioada rece a anului calendaristic. 

Modernizarea şi schimbarea condiţiilor de lucru ale 
bibliotecii, graţie autorităţilor buzoiene (România),  au 
început în toamna lui 2006 şi, sperăm, în anul următor vom 
beneficia de nişte condiţii normale de activitate. Ar fi dorită
automatizarea prin computerizare a serviciilor bibliotecii, 
lucru care ar satisface plenar cerinţele mereu crescînde 
ale utilizatorilor bibliotecii. Din păcate, nu dispunem încă 
de o tehnologie nouă, dar vreau să închei acest capitol cu 
speranţa că în viitorul apropiat vom beneficia de posibilităţile
unei biblioteci moderne. 

Colaborarea culturală între Biblioteca judeţeană 
„V.Voiculescu” (Buzău, România) şi Biblioteca „Basarabia” 
(Soroca, R.M.) este cea mai frumoasă realizare în 
promovarea culturii naţionale, realizare pusă în slujba 
marelui curent de înnoire a vieţii spirituale a neamului. 
Fiecare donaţie de carte, primită de bibliotecă, ne aduce 
încrederea că nu ne oprim la cele realizate şi vom 
îndeplini  ceea ce ne-am propus să realizăm în viitor. Or, 
responsabilitatea faţă de cultura generală a cititorului, de a 
cărei calitate intelectuală şi morală depinde viitorul nostru, 
constituie rolul primordial în activitatea bibliotecii noastre.  



ALMANAH, nr.1/2007                    17

De la trecutul şcolii şi 
societăţii spre viitor

Vasile Popuşoi
Misiunea Şcolii 

a fost dintotdeauna 
i n s t r u i r e a  ş i 
educarea,  ad ică 
dezvoltarea tinerei 
generaţii, prin altoirea 
valorilor spirituale, 
depr inder i lo r  de 
muncă şi gîndire, 
care în continuare, 
într-o succesiune 
n e î n t r e r u p t ă  a 
g e n e r a ţ i i l o r,  s ă 
asigure un progres 
în  toa te  s fe re le 
sociale. Important 
este  să nu dăm 

uitării: avansarea nivelului culturii generale, educarea 
omeniei, voinţei şi puterii de a înfrunta obstacolele vieţii 
de ordin fizic sau spiritual.

Şcoala românească locală (Basarabia anilor 
1918-1940, 1941-1944) a avut la baza ei valorile 
fundamentale ale lumii creştine: libertatea cetăţenească 
şi Credinţa în Dumnezeu. Însă, odată cu instalarea 
puterii sovietice (1944), noi, şi împreună cu noi şi 
şcoala, am fost lipsiţi de aceste valori. În noua şcoală 
sovietică s-a întronat formalismul excesiv (reuşita 
100%), care, dacă e să fim sinceri cu adevărat, ne-a
adus la dureroasa realitate că astăzi sîntem o societate 
inaptă să rezolvăm problemele noastre interne (R.M.) 
de ordin material şi spiritual. O influenţă nu mai puţin
catastrofală asupra mentalităţii acestui popor a avut-o 
şi orînduirea socialist-colhoznică, care l-a făcut pe om 
indiferent, iresponsabil, nepăsător, complet lipsit de 
iniţiativă personală şi, cel mai dureros, de dragostea 
şi frica adevărată faţă de Dumnezeu. 

Din păcate, urmările şcolii sovietice (pe care mulţi 
încă o deplîng) mai predomină şi azi în şcoala R.M. 
Aş îndrăzni să afirm că noi încă nu avem o şcoală cu
adevărat naţională (şi nici nu se fac eforturi de a o 
avea), în care ar domina valorile eterne ale neamului 
- libertatea şi credinţa. Deci, dacă credem adevărului 
că şcoala naţională este viitorul unui popor - atunci 
putem spune că noi nu avem viitor. 

Eu susţin continuitatea tradiţiilor şcolii naţionale şi 
pledez pentru viitorul trecutului şi nu al prezentului lipsit 
de orice valori sublime. Societatea noastră actuală este 
grav bolnavă, este încă prizonierul iluziilor comuniste, 
iar generaţia în creştere fiind nevoită să respire cu
aceste „bacterii roşii”, e  periculos contaminată. 

Forma l i smu l ,  fic ţ ia , co rup ţ ia mărun tă ,
superficialitatea studiilor, dedublarea personalităţii
elevilor (şcoala şi realitatea), comportamentul 
obraznic, lipsa totală a demnităţii naţionale, a 
dragostei şi cunoaşterii limbii române, bravura goală, 
lipsa respectului adevărat reciproc între profesori 
şi elevi, dezmăţul, narcomania - toate acestea sînt 
încuibate adînc în şcoala actuală de toate nivelurile 
a R.M. De fapt, situaţia este încă mai gravă, dacă 

recunoaştem faptul (ştim cu toţii că-i adevărat!) că 
în şcoală se comercializează notele de apreciere a 
însuşirii materialului. Elevii plătesc „taxa”, iar profesorii 
o acceptă şi o iau. Educatorii corupţiei şi distrugătorii 
bunului-simţ şi al viitorului societăţii se găsesc în 
şcoala modernă a R.M.! Ce se întîmplă cu noi? Încotro 
mergem? De ce ne batem joc de copiii noştri şi de 
sine? O astfel de atitudine faţă de prezent ne va lipsi 
de un viitor luminos şi productiv.

Azi, în R.M. nu se mai citeşte aproape de loc 
– atît în şcoală, cît şi în societate, literatura artistică a 
scriitorilor români, nemaivorbind de literatura clasică 
şi modernă universală. 

În manualele de limbă şi literatură română, din 
pricini ideologice, nu sînt oglindite multe lucrări de 
valoare ale scriitorilor români. Tot din aceste pricini, se 
impune tinerei generaţii să studieze aşa-numita „istorie 
integrată” şi nu istoria românilor, ceea ce prezintă, 
de fapt, pentru copiii noştri biografia necunoscută a
strămoşilor. În mod conştient, oameni cu mentalitatea 
denaturată, ajunşi la conducerea actuală a R.M., ne 
abat de la trecutul adevărat al poporului nostru, fără 
cunoaşterea căruia nu avem cale spre viitor. Nimănui 
nu i se poate permite traumarea spirituală a generaţiei 
în creştere -  traumă, care poate deveni ireparabilă.

Instruirea şi educaţia - proces durabil de dezvoltare, 
care se desfăşoară pe parcursul întregii vieţi  - 
consolidează capacitatea intelectului de a acţiona 
de sine stătător, independent. Deosebim capacităţi 
executive de o productivitate limitată şi capacităţi 
creative de productivitate nelimitată. Dezvoltarea 
reprezintă o creaţie comună, reciproc avantajoasă, 
susţinută de către profesor şi elev, prin care persoana 
în cauză (elevul) acumulează  un bagaj de cunoştinţe, 
care se realizează doar atunci, cînd este favorizat de 
spiritul sănătos al instituţiei de învăţămînt, familiei 
şi societăţii. Asemenea favorizări ale dezvoltării 
individului permit trecerea capacităţilor de reproducere 
la creativitate, la logica abstractă în gîndire şi, în 
consecinţă, la aplicarea lor în producţie. 

Problema şi scopul educaţiei constă în formarea 
caracterului care condiţionează personalitatea. 
Republica Moldova este bogată în personalităţi care 
îşi aduc aportul în dezvoltarea ştiinţelor, deci, în folosul 
societăţii, fiind modeste, înţelepte şi oneste.Asemenea
oameni, de obicei, nu-şi fac nume gol şi asurzitor, 
bătîndu-se cu pumnul în piept. 

Cred că ar fi binevenită revenirea la practica
repetenţilor în toate şcolile primare, gimnazii, şcoli de 
meserii, licee. R.M. nu are nevoie, după mine, de un 
număr atît de impunător de licee şi instituţii de învăţămînt  
superior. Situaţia existentă azi în învăţămînt dictează 
mai degrabă selectarea riguroasă a cadrelor didactice, 
crearea unei baze didactice materiale moderne, 
mobilizarea elevilor la muncă cu cartea în afara orelor 
de clasă, implicarea mai activă a părinţilor şi societăţii, 
intervenţia asupra tineretului studios în adevărată 
concordanţă cu normele didactice. 

O condiţie obligatorie, în vederea asigurării unui 
proces educativ de valoare, este introducerea religiei 
creştine în şcoala naţională şi activizarea rolului 
Bisericii în procesul educativ al tinerei generaţii. Biblia 
susţine următoarele: „Frica de Dumnezeu este şcoala 
înţelepciunii şi smerenia merge înaintea slavei”. Frica de 
Dumnezeu este o categorie pur spirituală, înălţătoare şi 
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aducătoare de încredere şi stabilitate morală. Orientînd 
tinerii de mici spre lăcaşurile sfinte, aprinzînd în inimile
lor credinţa în Dumnezeu, îi facem astfel să devină 
cetăţeni destoinici ai societăţii. Biblia ne mai spune că, 
acolo unde majoritatea sînt necredincioşi, din rîndurile 
societăţii la putere se ridică infimii.

Dicţionarul explică cuvîntul „smerenie” ca „supunere 
plină de stimă”, „comportare respectuoasă şi umilă” 
- lucruri, care lipsesc complet în comportamentul 
demnitarilor actuali ai R.M. - în raport cu Biserica 
strămoşească şi poporul. 

Smerenia străbunilor noştri se datora doar religiei, 
ce dăinuia în sufletele lor. O parte dintre ei, ştiutori
de carte, citeau literatură religioasă, dar majoritatea 
dădeau ascultare Liturghiilor duminicale şi sărbătoreşti, 
în lăcaşurile sfinte locale. Buneii noştri nu-şi permiteau
să înjure în public, să folosească cuvinte vulgare, 
majoritatea nu fumau, foloseau puţin alcool (vin curat), 
într-un cuvînt, erau mai „smeriţi” şi mai „aproape de 
Dumnezeu” decît urmaşii lor de azi. 

Conducerea actuală a R.M. nu preţuieşte omul 
societăţii, nu are grija cuvenită de sănătatea lui, nu-l 
protejează îndeajuns atît în interiorul, cît şi în exteriorul 
ţării. În schimb, nu uită de interesele sale meschine de 
a-şi crea condiţii de lux şi de a se proteja doar pe sine, 
cînd în jur totul este dărîmat şi uitat. Drumurile noastre, 
după cum s-a exprimat un cetăţean străin, sînt ca după 
un bombardament masiv. Ele se construiesc fără şanţuri 
pentru scurgerea apei, fapt care duce la formarea rîpilor 
în raza oraşului. Apele de ploaie, care vin puhoi din 
Dealul Sorocii, fără să fie canalizate după cum s-ar
cuveni, distrug drumurile şi străzile oraşului, sistemele 
de canalizare, apeductul şi comunicaţiile. Drumurile şi 
străzile noastre nu se păstrează în curăţenie, nu au 
şanţuri de scurgere a apelor, nu corespund intensităţii 
circulaţiei auto, fapt care duce la accidente rutiere şi la 
pierderea de vieţi omeneşti. 

Curăţenia oraşului este faţa şi cartea lui de vizită. 
În oraş sînt puţine urne pentru gunoi, însă chiar şi 
cele care sînt nu le folosim, obişnuiţi fiind să aruncăm
gunoiul sub picioare, sub gardul vecinului sau pe malul 
Nistrului, într-un cuvînt - unde se nimereşte. 

În trecut, unii din gospodarii mai neisprăviţi erau 
impuşi de către autorităţile oraşului să-şi aducă în 
ordine curtea, să sape şanţuri pentru scurgerea 
apelor din drumul din preajma casei sale. Oare în 
zilele noastre nu s-ar putea implica poliţistul de sector, 
împreună cu medicul sanitar, să asigure prin amenzi 
concrete responsabilitatea cetăţenilor asupra curăţeniei 
oraşului?

Pentru scăderea înaltului grad de poluare a 
oraşului, aş propune să se înfăptuiască un control 
mai riguros asupra mijloacelor moderne de transport 
auto (reglarea sistemelor de combustibil), limitarea 
circulaţiei auto în centrul oraşului (cheiul Nistrului, 
stradelele laterale etc.), practicarea circulaţiei prin oraş 
cu bicicleta (economie de combustibil, ecologie). Ideea 
principală constă în elaborarea şi realizarea unui plan 
atotcuprinzător de ecologizare a oraşului. 

Referitor la agricultura R.M., cred că nu se poate 
nici într-un caz să admitem revenirea la vechile 
gospodării comuniste (colhozurile, sovhozurile), ci să 
trecem totalmente la gospodăria de fermier. Să ne 
amintim de zicala din popor că nu toată musca face 
miere, deci, trebuie susţinuţi de stat acei fermieri care 
au dovedit prin muncă şi rezultate că iubesc pămîntul 
şi ştiu să-l lucreze. Fiecare lucrător în agricultură, 
fie muncitor de rînd, fie specialist, trebuie remunerat
conform contractului, în care se vor stipula toate 
condiţiile ambelor părţi (angajatul şi angajatorul). 

Închei cu un citat din „Rugăciunea părinţilor pentru 
copii”: „Nu cer pentru ei, Doamne, bogăţii pămînteşti, ci 
Te rog, dăruieşte-le trup sănătos şi iubitor de osteneală, 
precum şi suflet luminat şi rîvnitor spre tot binele, ca
să ajungă fii buni ai Sfintei noastre biserici şi vrednici
cetăţeni ai ţării, ca de-a pururi să se binecuvînteze 
numele Tău. Amin.”

P.S. 
Nu pot să trec cu vederea dezordinea din cimitirele 

orăşeneşti. În cimitirul din Dealul Sorocii e o dezordine 
totală. În apropierea nemijlocită a bisericii „Sf.Stratilat” 
sînt admise cazuri de aşezare a mormîntului peste 
mormînt, a înmormîntării oamenilor de rînd, lucruri 
ce sînt inadmisibile. Conform cerinţelor canonice, se 
admite înmormîntarea în curtea bisericii doar a unor 
preoţi şi nicidecum a unor muritori de rînd. 

Există o serie de angajamente nescrise ale omeniei, 
care dăinuie peste milenii şi în baza cărora omenirea 
perpetuează în timp. 

Să nu le numim „legi” şi, totuşi, să ridicăm aceste 
angajamente la cel mai înalt grad de obligativitate şi 
să le respectăm cu toţii, indiferent de vîrstă, gen, rang, 
confesie şi rasă!

Iese studentul de la 
examen. Colegii: 
- Ai luat nota? 
- Cred că da... 
- Da ce te-a întrebat 
profesorul? 
- De unde să ştiu, el 
vorbea în engleză!

Studenţii s-au plîns decanului de mîncarea 
proastă din cantină. Decanul a chemat 
bucătarul şi l-a preîntîmpinat că, dacă lucrurile 
nu se vor schimba, îl va concedia. 
- Domnule decan, se justifică bucătarul, nu
trebuie sa trageţi atenţie la cele spuse de 
studenţi. De exemplu, în cantină ei spun acelaşi 
lucru despre lecţiile Dumneavostră.

Un studentul la anul IV 
îi zice mamei: 
– Astăzi am examen. 
– La ce disciplină? 
– Încă nu ştiu. Cînd voi 
ajunge la facultate, am 
să aflu.



ALMANAH, nr.1/2007                    19

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca - una din cele mai 
vechi instituţii de învăţămînt din Moldova

Fondat  în 1907, Colegiul a pregătit pînă în prezent 
peste 25000 de specialişti, care 
activează în diferite domenii. Puţine 
instituţii educaţionale din Moldova se 
pot mîndri cu o istorie care numără o 
sută de ani.

La şedinţa din 16 decembrie 1906, 
Duma orăşenească, examinînd raportul 
Consiliului municipal orăşenesc „Cu 
privire la deschiderea unei şcoli 
tehnice la Soroca”, a adoptat hotărîrea 
de a împuternici Consiliul orăşenesc 
municipal să prezinte un demers cu 
privire la deschiderea în oraşul Soroca, 
de la începutul anului de învăţămînt 
1907-1908, a primelor trei clase ale 
şcolii orăşeneşti tehnice de zemstvă, 
iar din anul de studii 1908-1909 – a 
şcolii medii tehnice de stat.

La început, şcoala ocupa o clădire 
adaptată. 

Corpul didactic, la sfîrşitul anului şcolar 1907-1908, 
este compus din 18 persoane. Şcoala avea 96 elevi: 40 elevi 
- în clasa întîi, 35 - în clasa a doua şi 21 – în clasa a treia.

În noul an de învăţămînt 1908-1909, şcoala iese de sub 
patronajul Zemstvei Soroca şi Dumei orăşeneşti, devenind 
o instituţie de stat cu 4 clase. Deschiderea Şcolii Tehnice 
Agricole la Soroca avea să joace un rol important în 
dezvoltarea agriculturii în judeţul Soroca, şi nu numai.

De-a lungul anilor, instituţia de învăţămînt a suferit 
mai multe reorganizări, inclusiv cea din 1946, în urma 
căreia a fost transformată în „Tehnicumul de mecanizare 
şi electrificare a agriculturii”.

În 1961, în baza sovhozului „Progres” şi a „Tehnicumului 
de mecanizare şi electrificare a agriculturii”, în Soroca a fost
organizat „Sovhozul-tehnicum de mecanizare şi electrificare
a agriculturii” cu secţiile „Mecanizarea agriculturii” şi 
„Electrificarea agriculturii”.

În 1992 „Sovhozul-tehnicum de mecanizare şi 

electrificare a agriculturii” se reorganizează în „Colegiul
Tehnic Agricol din Soroca”.

În prezent, colegiul pregăteşte 
cadre la următoarele specialităţi: 
„ m e c a n i z a r e a  a g r i c u l t u r i i ” , 
„e lec t r ificarea agr icu l tu r i i ” ,
„electromecanică”, „maşini şi aparate 
electrice de uz casnic”.

Colegiul Tehnic Agricol dispune 
de o bază materială modernă, cabinete 
şi laboratoare bine utilate, mijloace de 
instruire, material didactic permanent 
îmbogăţit şi reactualizat, o staţiune 
didactico-experimentală - 79 ha, 
cămine, cantină, complex sportiv.

Din cele 30 cadre didactice, care 
activează în colegiu, 16 sînt deţinători 
de grade didactice: 2 – gradul superior 
(C.Nesterenco, directorul colegiului, 
doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar; M.Socolovschi, profesoară, şef al catedrei 
Disciplini Fundamentale), 5 – gradul  întîi (E.Rusu, V.Dichii, 
M.Mînăscurtă, B.Ungurean, I.Arhip), 9 – gradul didactic 
doi (L.Mazniuc, V.Moglan, V.Jamba, M.Toacă, L.Ursu, 
A.Lisnic, L.Gurău, Gh.Creţu, V.Dobrovolschi).

Reieşind din cerinţele actuale faţă de cadrele didactice, 
în colegiu se acordă o deosebită atenţie autoperfecţionării, 
reciclării, stagiunii cadrelor didactice, avînd drept obiectiv 
racordarea permanentă a nivelului de calificare la renovarea
conceptuală, metodologică, curriculară şi tehnologică a 
învăţămîntului.

Colegiul se mîndreşte atît cu pedagogii săi, cît şi cu 
absolvenţii care au devenit de-a lungul anilor academicieni, 
doctori în ştiinţe, directori de întreprinderi, fruntaşi în 
producţie sau manageri pricepuţi, funcţionari publici. 
Printre ei se numără V.Postolachi, G.Hailis, B.Ceaicovschi, 
E.Bursacovschi, T.Erhan, V.Ungureanu, A.Grigoraş, 
A.Usatîi, S.Osadcii, V.Pavlic, N.Oleinic etc.

În colegiu se acordă o deosebită atenţie activităţii 
experimentale de cercetare şi creaţiei 
tehnice. Pe parcursul anilor au fost elaborate 
un şir de invenţii şi lucrări de creaţie tehnică 
la nivel unional (U.R.S.S.). De-a lungul 
anilor în această activitate întotdeauna erau 
antrenaţi şi studenţii. 

Profesorii ce activează în prezent în 
colegiu continuă acele tradiţii frumoase şi 
în perioada de tranziţie, pe care ne străduim 
s-o depăşim, confruntîndu-ne cu multe 
neajunsuri. Dar şi în aceste dificile condiţii 
colectivul colegiului acordă o atenţie sporită 
lucrului de creaţie tehnică, experimental şi 
de cercetare.

S-a produs o ameliorare şi în activitatea 
ştiinţifică şi experimentală în rezultatul
afilierii colegiului nostru la Universitatea
Agrară de Stat. Se poate spune că din acest 
moment am început să scriem o pagină nouă. 
Şefii de catedră din colegiu au acces liber
la catedrele respective de la Universitate. 
Programele de studii, planurile de activitate, 

Directorul C.T.A. C.Nesterenco
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direcţiile de cercetare, temele tezelor de diplomă şi ale 
proiectelor de curs, activităţile instructive didactice sînt 
coordonate cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

În anul de studii 1998-1999, pentru prima dată în co-
legiu a fost organizată o conferinţă ştiinţifică a profesorilor
şi studenţilor. Referatele prezentate au trezit un viu interes 
celor prezenţi. Tot în acest an, studenţii au început să lucreze 
asupra proiectării şi construirii unor dispozitive şi mache-
te, care acum pot fi
găsite la expoziţia 
din colegiu, aceas-
ta,  completându-
se în permanenţă. 
Au fost elaborate 
următoarele lucră-
ri: extractor pentru 
demontarea roţii 
de curea a ventila-
torului tractorului 
T-150 (autor D.A-
fanas, conducător 
L.Captari), extractor 
pentru demontarea 
injectorului (autor 
O.Guzun, conducă-
tor L.Captari), dis-
pozitiv pentru cen-
trarea discului de fricţiune al ambreiajului automobilului 
UAZ-469 (autor A.Comendant, conducător L.Captari). Sub 
conducerea profesorului V.Dichii s-au construit machetele 
„Punctul de întreţineri tehnice” (autor V.Savciuc), „Atelie-
rul de reparaţie” (autor M.Armaş), s-a modificat cilindrul
hidraulic al vînătorului combinei SC-5 (autor I.Şarban), 
s-a produs o nouă modificare a «Labei-săgeată» (autor
G.Petroşîşin) şi altele. Studentul A.Liulica a construit un 
agregat pentru încărcarea automată a semănătoarelor pentru 
cereale (conducător V.Zaporojan). Un dispozitivul pentru 
reglarea automată a tensiunii arcului asupra brăzdarului 
semănătorii SZ-3,6 a propus A.Popa, fiind îndrumat de
inginerul V.Zaporojan.

Nu mai puţin interesante au fost exponatele prezentate 
de studenţii secţiei «Electrificarea agriculturii» şi
«Automatizării». Dintre ele pot fi menţionate invertorul
de tensiune (autor V.Toporovschi, conducător V.Moglan), 
macheta incubatorului de uz casnic cu schema de menţinere 
automată a regimului de temperatură şi întoarcerea rigolelor 
(autor R.Brighidin, conducător V.Moglan), machetul 
transportorului pentru înlăturarea băligarului (autor 
M.Gîdei, conducător M.Socolovschi), macheta funcţională 
a procesului de iradiere a viţeilor cu ajutorul instalaţiei 
de iradiere cu unde ultraviolete şi infraroşii (conducător 
M.Socolovschi), dispozitivul în acţiune pentru verificarea
aparatelor de protecţie (autor A.Toporovschi, conducător 
V.Ciumac), etc.

În anul de studii 2005-2006 s-a continuat lucrul 
experimental şi de cercetări ştiinţifice, iar rezultatele au fost
expuse în rapoartele prezentate la conferinţa ştiinţifică din
Colegiu, cele mai interesante fiind prezentate la conferinţa
ştiinţifică a elevilor şi studenţilor din cadrul Universităţii
Agrare de Stat din Moldova: „Cercetarea injectoarelor 
reparate şi reglate în laboratorul de tractoare” (referent 
M.Zmuncilă, conducător ştiinţific L.Captari); „Utilizarea
apei curgătoare, a pîrăiaşelor la irigarea prin folosirea 
pompei pneumohidraulice” (referent O.Grinco, conducător 

ştiinţific A.Lisnic); „Aprovizionarea minifermei cu apă”
(referent I.Berghii, conducător ştiinţific B.Ungurean); „Le
probleme energitique et le risque nucleaire” (referent I.Luţa, 
conducător ştiinţific E.Rusu).

În anul curent, elevii colegiului au obţinut 13 locuri 
premiante la olimpiadele zonale, au ocupat I loc pe republică 
şi individual, şi pe echipă la obiectul „Maşini agricole”, locul 
II pe republică la obiectul «Protecţia muncii».

Constantin Neste-
renco, directorul colegiu-
lui, doctor în pedagogie, 
conferenţiar universitar, 
a participat cu rapoarte 
ştiinţifice la 6 conferinţe
ştiinţifice internaţiona-
le din România, Polo-
nia, Bielarus, Moldova, 
Ucraina, care au fost 
publicate în materialele 
acestor conferinţe.

Un şir de articole au 
fost publicate în presa 
periodică:

C . N e s t e r e n c o , 
„Aplicarea cunoştinţelor 
psihologice în procesul 
educaţional”, – Univers  

pedagogic, 2005, nr.4;
C.Nesterenco, „Particularităţile orientării profesionale 

în învăţămîntul agronomic”, – Agricultura Moldovei, 2005, 
nr.6;

C.Nesterenco, „Использование теории активного 
обучения при подготовке будущих менеджеров к 
аграрно-технической деятельности” , –  Agricultura 
Moldovei, 2005, nr.4;

M.Mînăscurtă, „Evaluarea – o etapă importantă a 
procesului educaţional”, –  Observatorul de Nord, 2005, 
nr. 346;

M.Mînăscurtă, „La Colegiul Tehnic Agricol activează 
adevăraţi profesionişti”, –  Observatorul de Nord, 2005, 
nr. 243;

I.Arhip, „Cuget studenţesc”, – Observatorul de Nord, 
2005, nr. 243.

La colegiu se înregistrează o continuitate în activitatea 
experimentală şi de cercetare.

Aceste rezultate sînt rodul firesc al unei munci tenace,
perseverente, de un înalt spirit de responsabilitate al 
colectivului de cadre didactice.

În colegiu activează senatul elevilor, menit să coordoneze 
activitatea lor, apărîndu-le drepturile şi interesele. La 
iniţiativa senatului, s-a decis editarea unui ziar al elevilor 
– „Junior-Info». Fiind la început de cale, ziarul a reuşit să se 
bucure de popularitate printre elevi. În paginile lui elevii au 
posibilitatea să-şi exprime opiniile, să vină cu iniţiative.

Se depun eforturi ca frumoasele tradiţii să-şi găsească 
prelungire în activitatea de mai departe a colegiului.

Prin ordinul nr. 521 din 2 noiembrie 2005 al Ministerului 
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova 
şi în temeiul Hotărîrii Ministerului Educaţiei, Tineretului 
şi Sportului nr. 4.4.4 din 27.10.05, Colegiul Tehnic Agricol 
din Soroca a obţinut Certificatul de acreditare nr. 0106
Seria AC.

Constantin Nesterenco,  
director al Colegiului Tehnic Agricol din Soroca
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Colegiul Pedagogic „M. Eminescu”
  Tatiana Vişneovaia
Colegiul Pedagogic „M. Eminescu” din Soroca a fost 

fondat în iunie 1912 în baza Decretului Guvernului „Cu 
privire la instituirea seminarului pedagogic din Soroca”, 
menit să pregătească cadre didactice cu durata studiilor 
de 4 ani. În 1918, această instituţie este reorganizată în 
Şcoala normală „Petru Maior”. În 1932, elevii Şcolii Normale 
„Petru Maior” sînt transferaţi la Bălţi. În 1941, şcoala îşi 
întrerupe activitatea, iar în 1944, la Soroca se deschid 
cursuri pedagogice, care se transformă, peste un an, în 
Şcoala Pedagogică, în care îşi făceau studiile 212 elevi, 
la specialitatea „Învăţători la clasele primare”, şi activau 28 
profesori. Primii directori au fost I.D.Blîndu (1945-1946), 
Ceban (1946-1947), F.P.Uleg (1947-1949).

 În anul 1949, Şcoala Pedagogică din Soroca este 
transferată din nou la Bălţi, iar la Soroca se deschide Institutul Învăţătoresc. În 1953, Institutul Învăţătoresc 
este transferat la Bălţi, iar Şcolile Pedagogice din Bălţi şi Briceni sînt comasate şi transferate la Soroca. Şcoala 
pregătea cadre didactice la specialităţile „Învăţător la clasele primare” şi „Educator în grădiniţele de copii”. În 
1965, şcoala obţine a treia specialitate -  „Învăţător de muzică şi educator muzical în instituţiile preşcolare”. În 
1991, şcoala este reorganizată in Şcoala Normală cu durata studiilor de 5 ani, pentru ca mai tîrziu, în 1998, să 
se reorganizeze în Colegiul Pedagogic „M.Eminescu”.

 Actualmente, Colegiul Pedagogic „M.Eminescu”, 
structură a sistemului de învăţămînt din Republica 
Moldova, este condus (din 1995) de dna pr. V.Pletniuc. 

Corpul didactic al colegiului include 64 de profesori cu 
studii superioare şi grade didactice în domeniile predate, 
asigură elevilor cunoştinţele şi experienţa necesare pentru 
activitatea profesională şi pentru inserţia lor socială. 

Mulţi dintre actualii profesori sînt absolvenţii de altădată 
ai colegiului: T. Vişniovaia - director adjunct pentru 
instruire, E. Pactovici - şefa secţiei muzicale, N. Gorpin 
- profesoară de coregrafie, E. Anisina - profesoară de
muzică, E. Leahoveţcaia - profesoară de muzică, C. 
Pulbere - profesoară de pedagogie şi metodici particulare, 
V. Burlacu - profesor de pedagogie şi metodici particulare,  
V. Golobciuc - profesor de pedagogie, M. Brînză - profesor 
de metodici particulare, I. Frunză - profesor de psihologie, V. Brînză - profesor de psihologie şi metodici particulare, 
E. Palamarciuc – profesoară de educaţie fizică, I. Grinşpun – profesoară de muzică, M. Chiroşca – profesoară de
muzică, D. Borziac – profesoară de istorie, V. Celac – profesor de psihologie, N. Grosu – profesor de economie 
şi drept, D. Nedelciuc – profesoară de matematică şi fizică, N. Ungureanu – profesoară de limbă română, N.
Melnic – profesoară de muzică, V. Coşman – profesoară de pedagogie, I. Tăbîrţă – profesor de matematică, N. 
Negară – profesoară de pedagogie, E. Mitrofan – profesor de muzică.

Colegiul Pedagogic „M. Eminescu” pregăteşte specialişti pentru instituţiile preşcolare (educatori şi lucrători 
muzicali la specialităţile: „Pedagogia preşcolară” şi „Instruirea muzicală”) şi specialişti pentru instituţiile şcolare 
(învăţători la clasele primare şi învăţători de muzică în şcoală la specialităţile „Pedagogia învăţămîntului primar” 
şi „Instruire muzicală”) cu termen de studii de 4 ani. Recent, s-au mai introdus specialităţile „Asistenţă Socială” 
şi manageri în domeniul turismului. Secţia cu frecvenţă redusă pregăteşte învăţători pentru clasele primare 

la specialitatea „Pedagogia învăţămîntului primar” (cu 
înmatriculare în baza studiilor medii de cultură generală 
cu termen de studii de 3 ani).

În colegiu activează formaţiuni studenţeşti de creaţie: 
– „Orfeu” – condus de profesoara de limbă şi literatură 

română G. Ţurcan, grad didactic superior;
– „Verb matern” – condus de profesoara de limbă şi 

literatură română Mariana Vovc, grad didactic I;
– „Baştina” – condus de profesoara de istorie Eleonora 

Golobciuc, grad didactic II;
– „Pedagogul” – în frunte cu profesorul de pedagogie  

Valentin Golobciuc, grad didactic superior;
„Ansamblul vocal-instrumental” – condus de profesoara 

de muzică Tatiana Cazacu;

Directorul C.P.  “M.Eminescu”  V.Pletniuc



22
– „Mugurel” – ansamblu de dans popular, în fruntea 

căruia se află profesoara de coregrafie şi dans Nadejda
Gorpin. Acest ansamblu a avut un succes remarcabil 
în anul 2006 la Galaţi, România, unde a ocupat locul I 
la un concurs internaţional de dansuri populare;

– „Mlădiţa” – orchestra de muzică instrumentală, 
condusă de Nicolae Zabulică.

Elevii noştri sînt participanţi şi învingători ai multor 
concursuri zonale, republicane şi internaţionale. În 
afara cunoştinţelor trainice şi a abilităţilor profesionale, 
ei însuşesc o ţinută scenică, capacităţi declamative, 
interpretative, creative. Ei se ocupă de publicistică, 
corespondează cu organizaţii internaţionale, 
participă în calitate de voluntari în organizaţii non-
guvernamentale. 

Păşind pragul Colegiului „M. Eminescu”, situat 
la poalele pădurii, în mijlocul naturii, departe de 
aglomeraţia zilnică, străjuit de plopi seculari, care 
au întîmpinat şi au petrecut generaţii după generaţii, 
involuntar te cuprinde un fior de plăcere şi energie
deosebită. Amplasamentul este într-adevăr convenabil 
pentru studenţii dornici de carte, deoarece în curtea 
blocului administrativ se află biblioteca colegiului,
regatul cărţilor; în incinta blocului principal este 
amplasată sala de lectură, care aşteaptă studenţii cu 
uşile deschise şi cu cărţi pe rafturi.

Biblioteca centrală „Mihai Sadoveanu” şi filiala
Bibliotecii de carte românească de la Buzău „Basarabia” 
se află în preajmă şi de asemenea îşi aşteaptă
cititorii.

Pe teritoriul colegiului este amplasat căminul 
studenţesc (cu 200 de locuri), locatarii căruia se pot 
odihni în voie în parcul „M. Eminescu” din apropiere.

Alături de colegiu este situată o biserică ortodoxă 
română, parohia „Sfînta Parascheva”, unde activează 
preotul Radu Rusu şi preoteasa Larisa Rusu, ambii 
absolvenţi ai Colegiului Pedagogic. 

Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” este un 
laborator viu, în care se formează viitoare personalităţi 
ale ţării – active şi inteligente, apte de a se încadra în 
viaţa socială şi profesională.

Examen la fizică. Studentul răspunde foarte prost.
Profesorul încearcă să-l ajute: 
- Spuneţi-mi, cel puţin, la ce temperatură fierbe apa? 
- Domn profesor, eu nu ştiu la ce temperatură 
fierbe apa, însă ştiu că la 40 de grade se
transformă în vodcă!

- Ascultă, - îi zice decanul studentului, - ieri ai 
fost văzut în căminul de fete. Sînteţi amendat cu 
10 lei. Dacă încălcarea se va repeta, amenda va fi
de 20 lei. A treia oară, amenda va constitui 25 de 
lei, a patra oară... 
- Lăsaţi, domnule decan, - îl întrerupe studentul, 
spuneţi-mi cît costă un abonament lunar.

Un student în troleibuz 
ţine în mînă un pardesiu. O 
bătrînică i se adresează: 
- Ce slab mai eşti, probabil, 
eşti eminent?! 
- Nu, sînt fruntaş. 
- Aşează-te, îţi cedez locul 
meu. 
- Mulţumesc, nu e cazul. 
- Dacă nu doreşti să te aşezi, 
dă să-ţi ţin pardesiul. 
- Acesta nu e pardesiu, este 
colegul meu, care-i eminent.

- Mă întreb ce o să te faci 
cînd vei fi mare, dacă
acum, în clasa a doua, nu 
ştii să numeri decît pînă 
la 10?
- Am să fiu arbitru de box.

- Grozav aş vrea să zbor 
pe Lună în timpul tezelor!
- De ce?
- Acolo orice materie este 
de 6 ori mai uşoară!
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Colegiul de Arte
Istoria colegiului îşi ia începutul la 20 octombrie 1940, 

atunci fiind Şcoală republicană de iluminare politică, menită
să pregătească cadre calificate pentru instituţii de club şi
biblioteci sovietice. Războiului al II-lea mondial a suspendat 
funcţionarea ei, dar, după intrarea Armatei Sovietice pe teritoriul 
Basarabiei (martie 1944), şcoala şi-a reluat activitatea. La 
20 octombrie 1944, printr-o hotărîre a Guvernului R.S.S.M. 
ea a fost reorganizată într-o şcoală de bibliotecari. În iunie 
1954, în vederea perfecţionării şi reprofilării pregătirii cadrelor
pentru instituţiile ideologizate de cultură din republică, şcoala 
de bibliotecari a fost transformată în Şcoala republicană de 
iluminare culturală „Elena Sîrbu” („Cultprosvetucilişce”). 

După proclamarea independenţei R.M. în 1991, instituţia a mai trecut printr-o serie de crize şi reformări, 
care au adus-o, în sfîrşit, la denumirea şi esenţa ei actuală 
- Colegiul de Arte, fiind astăzi un adevărat centru de cultură
deideologizat şi orientat la pregătirea cadrelor naţionale 
în domeniul culturii şi artelor.

Pe parcursul istoriei existenţei sale, Colegiul de 
Arte a avut în frunte personalităţi care au adus un aport 
considerabil în pregătirea cadrelor naţionale în domeniul 
culturii: Nicolae Mîndrescu (director în perioada 1957-
1967), Mihai Murzac (director în perioada 1967-1973), 
Simion Popa (director în perioada 1973-1986), Roman 
Petrovici (director în perioada 1986-1989), Grigore 
Zănoagă (director în perioada 1989-1997), Petru Moisei 
(director în perioada 1997-2004). 

Actuala direcţie a colegiului - Tamara Griţenco 
(director), Tatiana Rusnac (şef de studii) - a reuşit, în 

condiţiile crizei acute de tranziţie, prin care trece acum R.M., să obţină o finanţare serioasă din partea statului, în
baza căreia s-a reparat capital blocul de bază al Colegiului, s-a instalat sistemul de încălzire, s-a reparat capital 
unul dintre cele două cămine studenţeşti ale instituţiei (Soroca-Nouă), s-au procurat unele seturi de instrumente 
muzicale, echipament artistic, aparataj performant. 

Colegiul a modernizat programele de studii pe specialităţi şi a susţinut (în anul 2006) acreditarea de stat. 
Pe parcursul activităţii sale Colegiul de Arte din 

Soroca a pregătit mii de specialişti în domeniul culturii 
şi artelor, printre care celebrităţi de talie republicană şi 
chiar internaţională: N.Botgros, B.Rudenco, I.Căpraru, 
Gh.Şevcişin, Gh.Banariuc, A.Viţu, T.Tătaru, D.Dubencu, 
V.Băluţel, A.Magdîl, Gh.Perju, T.Negară, A.Ţarălungă, 
V.Apostol, I.Mija, T.Chilimari, D.Radu, M.Bătrînu etc.

Actualmente, în cadrul Colegiului de Arte Soroca 
(C.A.S.) activează următoarele catedre de specialitate: 

1. Catedra „Interpretare muzicală -  instrumente 
populare”, fondată în 1966, şef de catedră - Raisa Groza-
Ciumac. 

Specialitatea prevede studierea următoarelor 
disciplini: „Instrumentul de specialitate” (vioara, 
contrabasul, ţambalul, acordeonul, fluierul, clarinetul,
saxofonul, trompeta), „Dirijoratul ocrchestral”, „Teoria 
muzicii şi solfegiul”, „Aranjamentul orchestral” şi 
„Orchestra de muzică populară”.

2. Catedra „Dirijat coral”, fondată în 1957, şef de 
catedră - Raisa Berbeci.

Specialitatea prevede studierea următoarelor 
disciplini: „Dirijorat coral”, „Canto”, „Instrumentul muzical” 
(pian), „Teoria muzicii şi solfegiul”, „Aranjamentul coral”, 
„Corologia” şi „Corul”.

3. Catedra „Instrumente aerofone şi percuţie”, fondată 
în 1958, şef de catedră - Arcadie Pasternac.

Specialitatea prevede studierea următoarelor dis-
ciplini: „Instrumentul de specialitate” (flaut, clarinet,

Directorul C.A. T.Griţenco
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saxofon, trompetă, 
corn, trombon, bari-
ton, tubă, percuţie), 
„Dirijorat orchestral”, 
„Teoria muzicii şi 
solfegiul”, „Aranja-
mentul orchestral”, 
„Fanfara”.

4. Catedra „Co-
regrafie”, fondată în
1960, şef de catedră 
- Elena Postolache. 

Spec ia l i ta tea 
prevede studierea 
următoarelor disci-
plini: „Dans clasic”, 
„Dans scenic po-
pular”,  „Dans spor-
tiv”, „Dans modern”, 
„Dans de epocă”, 
„Compoziţia şi mon-

tarea dansului”, „Istoria baletului”, „Istoria costumului”, 
„Arta coregrafică a Moldovei”.

5. Catedra „Culturologie”, fondată în 2002, şef de 
catedră - Vera Selevestru. 

Specialitatea prevede studierea următoarelor disci-
plini: „Scenaristica”, „Arta vorbirii”, „Management artistic”, 
„Măiestria actorului”, „Regia activităţilor publice”, „Istoria 
culturii şi civilizaţiei universale”, „Odihna şi agrementul”, 
„Teatrul popular”, „Instrumentul muzical” (pian). 

6. Catedra „Arte plastice şi decorative”, fondată în 
1991, şef de catedră - Vasile Bugai. 

Specialitatea prevede studierea următoarelor dis-
ciplini: pentru fete - „Broderia”, „Croşetarea”, „Împletitul 
artistic”, „Macrameu”, „Alesul covorului”, „Tapiseria”; 
pentru băieţi - „Cioplitul în piatră”, „Împletitul în lozie”, 
„Aplicaţia decorativă”.   

Tamara Griţenco,  
director al Colegiului de Arte
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Perioada 
de renaştere 
naţională a 
Basarabiei a 

început la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi 
a continuat pînă la 27 martie 1918. Lupta 
dusă de patrioţii dintre Prut şi Nistru era 
mult mai grea decît a reprezentanţilor altor 
naţionalităţi de pe cuprinsul Imperiului 
Rus. 

După cum cunoaştem, în luna februarie 
1917, la Petrograd a fost detronat ţarul Ni-
colai al II-lea al Rusiei şi s-a instalat un gu-
vern provizoriu. La 5 martie, cu o oarecare 
întîrziere, soseşte la Chişinău o telegramă 
oficială din Petrograd către autorităţile loca-
le, care vestea că Basarabia nu mai aparţine 
Imperiului Rus şi că este liberă. Acest fapt 
a servit ca un catalizator în mişcarea de 
eliberare naţională.

Începînd chiar din martie 1917, în ga-
zetele din Chişinău şi Odesa apar diferite 
informaţii şi relatări despre mişcarea mol-
dovenească.

La 3 aprilie, sub preşedinţia generalului 
Donici, s-a constituit la Chişinău Partidul 
Naţional Moldovenesc. În scurt timp, la 
acest partid au aderat alte organizaţii mol-

doveneşti de diferite nuanţe politice.
Un eveniment important din această 

perioadă îl constituie Congresul soldaţilor 
moldoveni, care şi-a deschis lucrările la 20 
octombrie 1917. Congresul a hotărît ca Ba-
sarabia să se bucure de autonomie teritorială 
şi politică, a adoptat un program de reforme 
democratice şi a decis constituirea Sfatului 
Ţării, care trebuia să preia conducerea ad-
ministraţiei provinciei. Sfatul Ţării a fost 
format din 150 de reprezentanţi ai tuturor 
naţionalităţilor, confesiunilor, orientărilor 
politice.

Sfatul Ţării a avut o activitate destul 
de furtunoasă, adoptînd un şir de hotărîri 
importante. În acelaşi timp, se intensifică
Mişcarea Unionistă. 

Astfel, la 13 martie 1918, Adunarea Ge-
nerală a Zemstvei Soroca, precum şi Consi-
liul Comunal al oraşului Soroca, bazîndu-se 
pe date istorice, votează în unanimitate şi 
cu entuziasm o rezoluţie prin care se cere ca 
Sfatul Ţării să grăbească unirea Republicii 
Moldoveneşti independente cu România. 
Iată doar cîteva crîmpee din „Moţiunea 
Adunării Zemstvei în Unirea cu proprietarii 
judeţului Soroca: „...Ţinînd seama că timp 
de 19 veacuri Basarabia a fost întotdeauna 

Vitalie Lipovanciuc

Marea Unire:
Unirea Basarabiei  

cu România - eveniment 
marcant din istoria românilor
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un trup cu Moldova de pe dreapta Prutului 
şi că soarta ei a fost de-a pururea legată de 
acea a Principatelor dunărene, cu care a 
îndurat aceleaşi suferinţe, gustînd aceleaşi 
bucurii şi avînd aceleaşi nevoi. Ţinînd sea-
ma că în 1812 Basarabia a fost smulsă fără 
consimţămîntul ei de la trunchiul politic şi 
etnografic al naţiunii sale de origine...

Facem apel la Sfatul Ţării şi la toate adu-
nările constituite în întreaga Basarabie, de la 
Hotin pîna la Ismail, să se unească prin votul 
lor la moţiunea noastră şi să transmită dele-
gaţiuni cu reprezentanţi din toate adunările 
regionale şi proprietare pentru a depune la 
picioarele Tronului României omagiile noa-
stre de devotament şi credinţă către regele 
Ferdinand – rege al tuturor Românilor... 

Proclamăm astăzi în mod solemn şi în 
faţa lui Dumnezeu şi a întregii omeniri 
că declarăm unirea Basarabiei cu Regatul 
României în scurt timp de cînd a fost recu-
noscut ca stat independent”.

Această moţiune a fost semnată de toţi 
cei prezenţi la adunare. Aş nominaliza doar 
cîţiva dintre ei: Primarul oraşului - N.Sol-
tuz, apoi V.Bîrcă, N.Cruşevan, B.Roitman, 
V.Stoiescu, G.Vîrlan; Preşedintele Dumei 
oraşului Soroca – Safonov, apoi V.Caisin, 

Şt.Maluda, P.Rusnac, I.Chistruga, A. Bronş-
tein, I.Vaisman, I.Bulat, N.Connda, V.Baca-
lîm, L.Coşciug, M.Popa, P.Botezat, P.Cocer-
va, M.Pînzar, I.Crijanovschi, I.Popovschi, 
S.Chirtoacă, P.Rotar, L.Ţurcan, T.Bejan etc. 
În total – peste 150 de semnături. 

La 27 martie 1918, Sfatul Ţării, întru-
nit în şedinţă solemnă, a votat hotărîrea 
prin care se proclamă Unirea Republicii 
Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu 
România. Rezultatul votului: 86 – „pro”,  
=3 –  „contra” şi 36 – abţineri, demonstrează 
că Sfatul Tării a acţionat liber de orice pre-
siune a armatei române, care nu şi-a depăşit 
misiunea de a apăra ordinea şi frontiera 
Basarabiei cu Ucraina. Primul-ministru al 
României, Al. Marghiloman, invitat în sala 
de şedinţe după votarea hotărîrii, a rostit o 
scurtă cuvîntare, în care a declarat că pri-
meşte unirea în numele guvernului român, 
încheind cu cuvintele: „Trăiască România, 
una şi nedespărţită!”.

Sfatul Ţării 1-a ales preşedinte pe C. 
Stere, iar pe I.Inculeţ şi D.Ciugureanu – ca 
miniştri fără portofoliu în guvernul român. 
La 9 aprilie, printr-un Decret-lege, regele 
şi guvernul român au ratificat actul Unirii
Basarabiei cu România.

Tabletele lui Victor Cobăsneanu

BASARABIA ARE NEVOIE DE CINEVA CARE AR FI VREDNIC DE MEDALIA 
„PENTRU MERITE FAŢĂ DE ŢARĂ”

 Cîteva luni în urma mă indignam, pe acest colţ de pagină, de ce Rusia l-a decorat pe Igor Smirnov cu 
medalia „Za zaslughi pered Otecestvom”? Atunci mă întrebam: „Cachie zaslughi? Cacoe otecestvo?”, iar acum 
mi-am dat seama că liderul secesionist şi-a meritat cu prisosinţă „migdala”. Or, la acest început de mileniu, cînd 
oamenii fac turism în cosmos, să trăieşti după legile junglei, să sfidezi cu atîta obrăznicie bunul-simţ şi opinia
publică, să aduci în „marea familie a FR” un teritoriu cu 555.000 de oameni care încă nu şi-au băut minţile şi 
care produc de la patroane pînă la oţel este o treabă mare... Ceea ce s-a întîmplat duminica trecută în Transnistria 
ţine de domeniul grotescului, dar şi al tragediei umane. Atmosfera exagerată de sărbătoare, întregită pe alocuri 
cu evoluări ale artiştilor, chiar şi a unei ditamai orchestre simfonice (la biroul unde a votat Smirnov), miile de 
tineri cu drapele ruseşti în mînă, sutele de bătrîni cu ochii spre Răsărit, zecile de observatori, printre ei şi mari 
demnitari de la Moscova, m-au făcut să mă simt umilit... Fără îndoială, rezultatele referendumului erau uşor de 
intuit, dar cele peste 97 la sută de voturi date împotriva Moldovei au fost prea din cale-afară. Dezamăgirea cea 
mare, însă, a fost votul moldovenilor de peste Nistru. Majoritatea covîrşitoare dintre acei care alcătuiesc mai 
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Cedarea Basarabiei. 
28 iunie 1940 – lacrima de sînge a Basarabiei
În ziua de 26 iunie 1940, la ora 22:00, Molotov, 

ministrul de Externe al U.R.S.S., a înmînat ministrului 
român la Moscova, Gh. Davidescu, o notă ultimativă, 
prin care U.R.S.S. cerea ca România să înapoieze cu 
orice preţ Basarabia şi să-i transmită partea de nord 
a Bucovinei. Răspunsul era aşteptat în cursul zilei de 
27 iunie. Molotov a precizat verbal că, în cazul în care 
răspunsul afirmativ nu vine la timp, „atacul va fi lansat
în seara următoare”. 

Regele Carol al II-lea a decis convocarea Consiliului 
de Coroană pentru ora 12. Discutînd întrebarea în cauză, 
11 participanţi au fost împotriva ultimatumului, 10 au fost 
pentru acceptare, iar 5 pentru iniţierea de negocieri. 

La ora 21, a început al doilea Consiliu de Coroană, 
care a decis, cu 19 voturi „pro” şi 6 „contra”, acceptarea 
notei sovietice în forma în care a fost transmisă.

În noaptea de 27 spre 28 iunie a sosit cea de a doua 
notă ultimativă sovietică, prin care se cerea ca în decurs 
de 4 zile, începînd cu ora 14, 28 iunie, Guvernul Român 
să evacueze teritoriile Basarabiei şi nordul Bucovinei, în 
acelaşi interval de timp armatele sovietice urmînd a ocupa 
aceste teritorii. 

Evenimentele au derulat conform planului. Armata 
Roşie a trecut Nistrul, procedînd la ocuparea Basara-
biei şi Bucovinei de nord. În acest mod, Basarabia şi 
Bucovina au fost încorporate în statul sovietic. La 3 
iulie 1940, noua frontieră pe rîul Prut a fost închisă. 
Documentele vremii atestă faptul că opinia publică, 
personalităţi marcante ale societăţii politice şi culturale 
şi-au exprimat dezaprobarea şi indignarea faţă de actul 
ocupării Basarabiei şi Bucovinei de Nord.

În amiaza zilei de 28 iunie 1940, detaşamentele de 
avangardă ale Armatei Roşii au forţat Nistrul şi, în scurt 
timp, au inundat capitala judeţului Soroca. Martorii 
oculari ai evenimentelor descriu dureroasa epopee a 
evacuării Basarabiei şi a nordului Bucovinei. Astfel, 
locotenent-colonelul Palade, şeful Biroului Statistic 
Militar Iaşi, comunică: „La Soroca s-a atacat coloana 
de refugiaţi, deshămîndu-se caii. Nu se cunoaşte situaţia 
maiorului Vartic (Legiunea Soroca), a comandantului şi 
ajutorului Legiunii Soroca (căpitan Ramandan) - se pare 
că au fost arestaţi de soviete. Nu se respectă de sovietici 
etapele zilnice de evacuare”. Din raportul contrainforma-
tiv nr. 1764 al locotenent-colonelului I.Palade, expediat 
la 30 iulie 1940, secţia a 2 a marelui Stat-Major: „La 
Soroca au fost atacate de terorişti camioanele destinate 
evacuării funcţionarilor şi familiilor militarilor. A fost 
împuşcat comisarul Murafa, administratorul financiar
Gheorghiu, avocatul Stănescu, căpitanul Gheorghescu de 
la centrul de recrutare. S-a atacat camionul cu tezaurul 
administraţiei Soroca, furîndu-se circa 157 mii lei şi fiind
asasinat administratorul financiar. Ofiţerul ce-1 întovără-
şea şi un subofiţer au fost degradaţi şi batjocoriţi”.

Îşi aminteşte despre acele zile G.Bezrodnîi, funcţio-
nară a primăriei Soroca: „La 29 iunie 1940, primarul A. 
Ştefănei a adunat funcţionarii primăriei şi a plecat cu ei 
ca să-i prezinte noilor autorităţi. Era îmbrăcat elegant, 
purta mănuşi albe. Am stat la primărie cîteva ore, dar în 
zadar. N-a binevoit nimeni să iasă să stea de vorbă cu 
lucrătorii primăriei. Nu trebuiam la nimeni. A. Ştefănei 
le-a mulţumit tuturor pentru munca depusă... şi ne-am 
împrăştiat la întîmplarea sorţii”.

Tabletele lui Victor Cobăsneanu
bine de 30 la sută din populaţia Transnistriei şi-au dat arama pe faţă, ne-au trădat şi ne-au scuipat în suflet. Cei
care sînt trup din trupul nostru au schimbat demnitatea, onoarea, dragostea faţă de Ţară şi Neam pe pensiile şi 
gazele ruseşti. Nu cred şi nu voi crede niciodată că votul lor a fost influenţat decisiv de atmosfera apăsătoare
din stînga Nistrului, or, nimeni şi niciodată nu te poate cumpăra sau îngenunchea, dacă ai cu adevărat demnitate 
(lucru confirmat, de altfel, de cele 3 la sută din populaţia din Transnistria, care au votat pentru Moldova)...
După referendumul din 17 septembrie, Rusia s-a adîncit şi mai mult în mocirla minciunii şi a promisiunilor 
deşarte. Moscova va trebui să-şi onoreze nişte promisiuni care nu au nici un suport juridic. Transnistrenii 
aşteaptă cu sufletul la gură cetăţenie, pensii, salarii, rubla rusească, asistenţă medicală şi studii gratuite, iar mai
multe popoare mari şi mici din Rusia aşteaptă momentul să-şi revendice dreptul lor la autodeterminare. Gura 
lui Lavrov  vorbeşte neadevăr, iar unii analişti politici ruşi deja au împărţit popoarele lumii în popoare-prietene 
şi popoare-duşmani ai Rusiei...

Nu înţeleg de ce mai mulţi comentatori şi analişti politici acordă atît de multă atenţie rezultatelor acestui 
referendum, de ce mai multe posturi de televiziune ruseşti vorbesc despre alipirea Transnistriei ca despre un 
fapt împlinit şi uită cu toţii că scrutinul a avut doar un scop consultativ. În schimb, eu înţeleg că nodul gordian 
al Transnistriei trebuie dezlegat acum, cînd încă nu este prea tîrziu, pentru ca generaţiile care vin să aibă cu o 
bătaie de cap mai puţin, pentru ca această lume (ne)bună să nu aibă, pe cele două maluri ale Nistrului, aceleaşi 
relaţii cum le au Israelul şi Palestina sau Rusia şi Cecenia.  A miza doar pe vorbe goale, pe promisiuni fanteziste 

şi pe împlinirea unor vise roze înseamnă nimic. Basarabia are nevoie de cineva care ar fi vrednic de
medalia „Pentru merite faţă de Ţară”. Cine e şi unde e?..
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Ocupaţia sovietică 
din anii 1940-1941; 

1944-1990
Iurie Cujbă

„Cîmpia Sorocii...
Pămîntul tocmit să poarte sute de ani, din 

sămînţă în sămînţă, gustul pîinii de secară. Grai 
mustos, ce se pricepe deopotrivă de bine a rîde şi 
a plînge, a mulţumi şi a blestema”

(Ion Druţă)

Începutul tragediei poporului român din Basarabia a 
debutat odată cu odiosul pact încheiat la 23 august 1939 
de către Germania fascistă şi Rusia comunistă, fiind pus în
aplicare prin ocuparea Basarabiei şi a nordului Bucovinei 
de către U.R.S.S. în iunie-iulie 1940.

La 23 iunie 1990, Legislativul moldovean a adoptat 
avizul Comisiei Sovietului Suprem al R.S.S.M., prin care 
a fost dată o apreciere politico-juridică Tratatului sovie-
to-german de neagresiune şi Pactului adiţional secret din 
23 august 1939, precum şi consecinţelor acestora pentru 
Basarabia şi Bucovina de Nord. Acest document conţine 
următorul text:” La 28 iunie 1940 U.R.S.S. a ocupat prin 
forţa armelor Basarabia şi Bucovina de Nord, contra voinţei 
populaţiei acestor ţinuturi...”. În continuare, în acest act 
este scris că, odată cu instaurarea în Basarabia şi Bucovina 
de Nord a regimului sovietic stalinist, în aceste ţinuturi au 
fost comise crime împotriva umanităţii: omoruri în masă, 
deportări, foamete organizată, intimidări etc.

La mijlocul zilei de 28 iunie 1940, detaşamentele de 
avangardă ale Armatei Roşii au forţat Nistrul şi în scurt timp 
au invadat oraşul Soroca, cufundat în tăcere şi pace. Aceasta 
însemna o încălcare brutală din partea sovietelor a termenelor 
de evacuare, iniţial convenite. Astfel, în oraş s-a creat o atmo-
sferă  de ostilitate, în care populaţia minoritară şi comuniştii au 
constituit bande înarmate, care se dedau actelor de vandalism 
împotriva familiilor celor ce urmau să se refugieze.  

Din arhivistica de mărturii cu privire la retragerea 
Armatei Române din Basarabia şi Nordul Bucovinei (28 
iunie - 3 iulie 1940) citim: „La Soroca s-a atacat coloana de 
refugiaţi, deshămîndu-se caii; la Soroca au fost atacate de 
terorişti camioanele destinate evacuării funcţionarilor şi fa-
miliilor militarilor, administratorul Ion Gheorghiu, avocatul 
Stănescu, căpitanul Georgescu de la Cercul de Recrutare şi 
comisarul Murafa au fost împuşcaţi de evrei”.

 „Bandele de comunişti”, protejate făţiş de forţele 
sovietice, s-au dedat la acte reprobabile, jefuind şi chiar 
dezarmînd pe ostaşii români, puşi  în imposibilitatea de a se 
apăra” (Din abuzurile sovietice contra României şi poporului 
român 1940-1948).

Ocuparea Basarabiei şi Nordului Bucovinei constituie 
prima ciuntire a teritoriului românesc naţional şi este o în-
călcare flagrantă a dreptului istoric şi etnic de către U.R.S.S.
(Basarabia cu 44.000 km2, cu 3.200.000 de locuitori şi 
Nordul Bucovinei - 6.000 km2, cu 500.000 de locuitori). 
Mai mult, imperiul sovietic a realizat acest scop strategic 
de stăpînire a pămîntului românesc prin divizarea teritoriu-
lui Basarabiei (anexarea părţilor ei strategice de la Marea 
Neagră şi Dunăre - judeţele Cetatea Albă, Ismail; părţii de 

nord - linia Hotin-Cernăuţi-
Herţa). 

În iunie 1941, Basarabia 
este eliberată, într-un context 
în care România s-a numărat 
printre aliaţii Germaniei ca 
stat totalitar, şi reocupată în 
1944 de aceeaşi U.R.S.S., 
care a implantat aici, pentru 
aproape o jumătate de secol, 
un tip de regim politic re-
presiv şi dezumanizat. Ceea 
ce s-a întîmplat pe teritoriul 
Basarabiei la 23-24 august 
1944 nu este altceva decît 
repetarea tragediei din iunie 

1940. În august 1944, în timpul operaţiei Iaşi-Chişinău, a 
avut loc o ordinară ocupaţie militară a pămînturilor româ-
neşti dintre Prut şi Nistru.

În anii 1940-1941, 1944-1953, judecătoria supremă a 
R.S.S.M. şi tribunalele militare au condamnat la moarte sau 
la mulţi ani privaţiune de libertate numeroşi participanţi ai 
multor organizaţii naţional-patriotice şi antisovietice basara-
bene. Printre aceste organizaţii pot fi menţionate: „Partidul
Libertăţii”, „Partidul Naţional-Creştin”, „Partidul Demo-
crat-Agrar”. Şi mai important este, că în septembrie 1945 
la Soroca a luat fiinţă Organizaţia Naţională din Basarabia 
„Arcaşii lui Ştefan cel Mare”. Cauzele formării O.N.B. 
„Arcaşii lui Ştefan cel Mare” şi obiectivele preconizate 
au fost expuse în procesul verbal nr.1 din 01 august 1946, 
semnat de conducătorul organizaţiei Vasile Bătrînac şi de 
adjunctul său Pimen Damaşcan, născut în 1924 în satul 
Tătărăuca Veche. În el se menţiona că:”...avînd în vedere a 
doua cotropire a Basarabiei de către bolşevici... s-a hotărît a 
înfiinţa o organizaţie cu scop naţional, denumind-o „Arcaşii
lui Ştefan cel Mare””. Organizaţia avea scopul de „a ridica 
moralul populaţiei prin diferite atacuri contra bolşevicilor”. 
Visul lor de a elibera Basarabia de sub ocupaţia sovietică 
nu s-a împlinit... La 23 martie 1947, Vasile Bătrînac este 
arestat şi ulterior judecat la 25 ani privaţiune şi 5 ani lipsă 
de drepturi cetăţeneşti.

După martie 1944, o bună parte din ţăranii judeţului 
Soroca au fost înrolaţi în rîndurile Armatei Sovietice. Con-
form datelor prezentate de către cercetătoarea Elena Postică, 
în judeţul Soroca, în perioada aprilie 1945 -  aprilie 1946 
au fost reţinute în momentul eschivării de la înrolare 1894 
persoane.

O familie de pedagogi din Soroca a fost nevoită să plece 
forţat din oraş. Au pornit cu o căruţă cu cai de acasă, în zorii 
zilei de 18 martie 1944, împreună cu fiica lor în vîrstă de 2
anişori. Ajunşi la Floriceni, le-au ieşit în cale cîţiva oameni 
cu furcile, stopîndu-le drumul. Învăţătorul se coborî din 
căruţă şi îi salută. Oamenii l-au recunoscut şi i-au zis într-un 
glas: „Bună dimineaţa, domnule învăţător!”(îl cunoşteau, 
pentru că-i învăţase chiar pe copiii lor). Au mers zile şi nopţi, 
ziua odihnindu-se pe dealuri, în văi, prin pădurici, noaptea 
continuîndu-şi drumul spre hotarul cu România. De cîte ori 
viaţa lor se afla la margine de cuţit, erau hăituiţi, ameninţaţi
cu moartea! De ce, Doamne, i-ai pedepsit atît de aspru?!

Din mărturiile aceluiaşi învăţător sorocean aflăm că
revenise din nou cu familia la casa dragă. Am găsit toate la 
locul lor, însă lucrurile întoarse cu picioarele în sus. Cînd 
Basarabia a fost ocupată din nou, s-au retras iarăşi în Ro-
mânia, dar de data aceasta pentru totdeauna. 
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Cel de-al II-lea război mondial, care a provocat Basa-

rabiei pagube materiale, spirituale şi umane imense, seceta 
din 1945-1946 şi colectarea forţată a produselor agricole, au 
aruncat satul moldovenesc într-o cumplită foamete. Fiecare 
gospodărie ţărănească  era datoare să predea statului pîine, 
carne, cartofi, lapte, ouă, brînză, lînă etc. Cotele de predare,
exagerat de mari, erau fixate centralizat şi erau obligatorii.
În timp ce din gospodăriile ţărăneşti se măturau ultimele 
grăunţe (cu ajutorul comsomoliştilor locali), în perioada 
respectivă nu căzuse nici un strop de ploaie.

La Soroca, foametea n-a fost pretutindeni la fel. Cel 
mai mult ea a lovit satele Bulboci, Vădeni, Parcani, Pîrliţa, 
Vanţina... Socrul meu din Bulboci, Zaharia Cojocaru,  venea 
pe jos la Soroca cu desagii în spinare ca sa-i aducă fiului
mai mare Alexandru de mîncare (acesta învăţa la Colegiul 
de Comerţ). De multe ori era atacat de oameni înfometaţi 
de prin satele apropiate de Soroca. Tatăl-socru nu-i permitea 
fiului să vină singur acasă, de frică ca nu cumva sa fie ucis
sau sa i se fure mîncarea.

Soacra, Eudochia Cojocaru, povestea că foametea i-a 
ocolit familia. Aveau vacă şi nu sufereau de foame. Veneau 
acasă la ei oameni sărmani cu burţile umflate şi se rugau
să le dea ceva să mănînce. Le dădea zer, făină de porumb, 
tărîţe. Cei care nu aveau ce mînca, foloseau loboda ca  hra-
nă. Li se făceau burţile tobă şi mureau ca muştele. Pe unul 
din copiii săi, născut în 1941, care trăieşte şi astăzi în sat, îl 
trimiteau la joacă, dar el zicea: „Mă tem să nu mîncaţi făra 
mine”. Îl mîngîiam: „Du-te, Vasilică, şi te joacă fără grijă, 
că te chemăm noi la masă.” 

La Vădeni au fost mîncaţi şapte copii, spune Elena Pete-
lea (născută în 1922 în satul Hristici, fostul judeţ Soroca).

Conform hotărîrii C.C. al P.C. din R.S.S.M. din 9-10 
aprilie 1945, colectările de produse se înfăptuiau diferenţiat 
în gospodăriile colhoznice şi gospodăriile ţăranilor indivi-
duali cu pondere asupra celor de la urmă, cu scopul de a-i 
obliga pe ţăranii individuali să adere la mişcarea colhoznică. 
Ţăranii individuali, care nu doreau să se unească în gospo-
dării colective, au fost declaraţi elemente duşmănoase.

Directiva secretarului C.C. al P.C. al R.S.S.M., M.N.Co-
val, de a duce „o luptă hotărîtă şi necruţătoare împotriva 
elementelor culăceşti naţionaliste”, a fost introdusă în viaţă 
la 6 iulie 1949, cînd, în decursul unei singure nopţi, mii de 
familii de ţărani nevinovaţi au fost arestate şi deportate în 
Siberia. Au fost deportate 11.293 familii sau cca 90 mii de 
persoane. Numai din oraşul Soroca au fost deportate 132 
de  persoane, printre care Ion Ghindă (n.1883), membru al 
Partidului Naţional Liberal, Pavel Goncear (n.1889), co-
merciant, Maria Rutinschi (n.1886), profesoară de engleză 
şi germană la Liceul de fete ”Domniţa Ruxanda”, Eugen 
Savtenco-Maţenco (n.1882), fost colonel în armata ţaristă, 
medic în or. Soroca etc. „Cînd nu am mai avut ce să dăm 
statului, mama a vîndut gospodăria bunicii de la Sevirova, a 
cumpărat pîine şi a dat „postavca”, numai să nu fie judecată”,
mărturiseşte Larisa Stanchevici din satul Gura-Căinarului. 
„Sovetscaia vlasti”, spune ea, a adus în sat un nou mod de 
conduită -  era încurajată pîra, iar denunţătorii ajungeau 
fruntea satului. Pînă atunci, oamenii nu se vindeau unul pe 
altul, nu se urau şi nu se judecau reciproc”.

Din satul Bulboci, care a avut de suferit cel mai mult în 
urma foametei organizate, au fost deportaţi şi judecaţi 36 de 
persoane. Ceva mai tîrziu, aici au fost înfiinţate 2 colhozuri,
cu numele de „Mikoian” şi „8 Martie”, iar în Bulbocii-Noi 
- colhozul „N.Krupskaia”.

Odată cu reinstaurarea regimului sovietic, în Basarabia 
a continuat politica antireligioasă, începută în anii 1940-
1941. Autorităţile au suspendat activitatea Mitropoliei 
Basarabiei.

De rînd cu alte categorii sociale, erau arestaţi preoţii 
care n-au plecat peste Prut. Mănăstirile au fost închise, ca, 
de exemplu, Călărăşeuca (1961), Dobruşa (1959), Rudi 
(1962).  M-am convins de acest fapt ruşinos, vizitînd aceste 
mănăstiri în toamna anului 2004, împreună cu cîteva clase, 
sugestiile fiind expuse în paginile ziarului „Observatorul
de Nord” chiar de elevii mei. Mulţi dintre călugări au fost 
deportaţi în regiunile îndepărtate ale Siberiei. Maicile au 
„evacuat” mănăstirea Călărăşăuca, luînd cîte ceva pentru a 
păstra, avînd speranţa că într-o zi se va întîmpla o minune, 
adică vor reveni. Cu regret, toată literatura a fost distrusă, 
multe icoane şi policandrul au fost aruncate în apa Nistrului. 
Conform unei decizii, mănăstirea dată devine spital pentru 
copii cu handicap psihic. Biserica de iarnă este transforma-
tă în club, iar cea de vară – în depozit pentru spital. Toate 
acestea le-am aflat din gura maicii superioare, fost pedagog,
o frumuseţe de fată, vorbind într-un dulce grai românesc. În 
1962 a fost aruncată în aer construcţia nefinisată a Catedralei
Sf.Parascheva din parcul central al Sorocii (în baza hotărîrii 
şedinţei biroului C.C. al P.C.M. din 23.01.1959).

Erau promovate intens tezele doctrinare cu privire la 
căile de construcţie a socialismului, lichidării deosebirii 
dintre sat şi oraş, creării omului nou -  omul sovietic, educat 
în baza principiilor internaţionalismului socialist. În nume-
roase publicaţii se argumenta teza despre construirea unei 
noi comunităţi -  poporul sovietic. În esenţă, aceasta nu era 
altceva decît o tentativă de lichidare a specificului naţional
al populaţiei băştinaşe din Basarabia (R.S.S.M.).

Cursul conducerii unionale spre industrializare a devenit 
un catalizator al migraţiei intensive a populaţiei din diferite 
regiuni ale U.R.S.S., însă în republică deja se înregistra un 
surplus de braţe de muncă. Caracteristic pentru această perioa-
dă a fost un intens proces de urbanizare, numărul populaţiei 
în oraşe crescînd de 3,2 ori între anii 1959-1989. În oraşul 
Soroca, în 1989, populaţia atinge cota de 42,8 mii locuitori.

Ca rezultat al afluenţei unui mare număr de specialişti
din afara republicii, s-a constituit un aparat de conducere 
străin populaţiei autohtone, în care ponderea specifică a
naţionalităţii băştinaşe era infim de mică.

După cel de-al II-lea război mondial (1944) şi pînă în 
1965, numărul salariaţilor a crescut de la 8.000 la 627.000, 
dintre care doar 1/3 erau băştinaşi. La Soroca s-a construit 
fabrica de confecţii nr.4, actuala S.A. „Dana”(1958), uzina 
de utilaj tehnologic (1959), uzina experimentală, actualul 
„Hidroimpex” S.A.(1974), fabrica de tricotaje (1977), 
actuala „Monolit” şi altele, specialiştii, în majoritate, fiind
aduşi de peste hotarele republicii. 

În agricultură, jumătate din preşedinţii de colhoz erau ruşi 
şi ucraineni, de exemplu: la Bulboci – I. Bancenco, la Zguriţa 
– A. Bublic, la Tătărăuca-Veche – S. Nicolaev. Liderii orga-
nizaţiei raionale de partid şi sovietice au fost, de asemenea, 
străini: Malahov, Şveţ, Puzakov, Samohin şi alţii.

În urma migraţiilor dirijate, cel mai mult au avut de 
suferit oraşele republicii. Cota populaţiei moldoveneşti în 
cele mai mari centre ale republicii constituia 39,8%. La 
Soroca, respectiv, cota era de 41,1%.

Totodată, regimul sovietic a organizat migraţia popula-
ţiei băştinaşe peste hotarele republicii, îndeosebi spre Ural şi 
Siberia. Numai pe parcursul anului 1980, din satele R.S.S. 
Moldoveneşti au plecat cca 20.000 de persoane.
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La mijlocul anilor '70, este organizat învăţămîntul 

mediu obligatoriu, dar ponderea la oraşe o deţineau şcolile 
de limbă rusă; la Soroca numai şcoala moldovenească nr.1 
era naţională, celelalte şcoli: nr.2, nr.4, ulterior nr.7 erau de 
limbă rusă , iar nr. 3 şi 5 – mixte.

Funcţiile principale ale ideologiei comuniste erau: 
propaganda în rîndurile populaţiei R.S.S.M. a doctrinei 
marxist-leniniste, controlul total asupra ştiinţei şi culturii, 
antiromânismul, zombarea totală, lupta împotriva religiei, 
slăvirea puterii totalitare. Pe parcursul a jumătate de secol de 
existenţă a puterii sovietice comuniste pe teritoriul R.S.S.M., 
regimul totalitar a reuşit,  în procesele politice-ideologice, 
realizarea puterii asupra a trei generaţii de locuitori ai regiu-
nii. Dacă prima din aceste generaţii, care avea dubii faţă de 
regimul impus, a fost supusă terorii şi schimbării forţate a 
convingerilor, apoi următoarele două au devenit obiectul for-
mării din start a „Homo Sovieticus”. În această direcţie a fost 
îndreptată întreaga activitate a sistemului politic şi economic 
în R.S.S.M., cu susţinerea puterii centrale a U.R.S.S.

Manifestările de protest şi lupta pentru drepturile le-
gitime ale băştinaşilor s-au intensificat la mijlocul anilor
1960. În octombrie 1965 Congresul al III-lea al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, într-o şedinţă publică, la care au 
asistat şi studenţi din Chişinău, pune problema revenirii 
la grafia latină. Învinuiţi de naţionalism au fost scriitorii
I.Druţă, Gh.Malarciuc, A.Busuioc, M.Cimpoi etc. Unul 
dintre puţinele cadre locale, avansat în anii 1950 la un post 
de conducere, a fost Anatol Corobceanu (1922-1976), născut 
în or. Soroca. În anii 1963-1970, a ocupat postul de vice-
preşedinte al Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. A sprijinit 
activ cultura şi arta naţională, a promovat talente din popor. 
A suportat cu bărbăţie prigoana dezlănţuită contra lui de 
vîrfurile nomenclaturii comuniste.

În 1971, Biroul C.C. al P.C.M. a discutat chestiunea „cu 
privire la unele manifestări negative de la Institutul Politeh-
nic din Chişinău”. Conducerea instituţiei a fost învinuită de 
faptul că promovează elemente antisovietice şi naţionaliste. 
Drept urmare, au fost concediate sau exmatriculate 20 de 
persoane: lectori, aspiranţi, studenţi.  

Testemiţeanu Nicolae (1927-1986), născut în Ochiul-
Alb, judeţul Soroca, chirurg,  organizator al ocrotirii sănă-
tăţii, medic-şef al Spitalului Clinic Republican, rector al 
Universităţii de Medicină din Chişinău (1959-1963), Mini-
stru al Sănătăţii din R.S.S.M. (1963-1968), a fost destituit 
din funcţie pentru promovarea cadrelor autohtone, adică 
pentru naţionalism.

Criza sistemului politic al R.S.S.M. a afectat direct do-
meniul economic, social şi cultural al republicii. Ineficienţa
sistemului economic socialist s-a manifestat, în primul rînd, 
prin reducerea continuă a productivităţii principalelor ramuri 
de producţie, prin randamentul scăzut al fondurilor fixe,
prin incapacitatea cronică a producţiei industriale şi celei 
agricole de a satisface multiplele şi diversele necesităţi ale 
populaţiei. Aceste fenomene contribuiau la extinderea eco-
nomiei tenebre, mistificărilor şi corupţiei în toate structurile
puterii politice şi ale celei economice. Astfel de cazuri de 
extindere a economiei tenebre au avut loc şi la fabrica de 
articole tricotate din Soroca în 1984, cu consecinţe nefaste, 
ajungînd pînă la Judecătoria  Supremă a R.S.S.M., iar în 
1986 a fost sancţionată aspru conducerea C.R. de partid 
Soroca  (Miron) pentru cazurile de mistificări în unităţile
de producţie agricolă.

Odată cu alegerea lui M.Gorbaciov în funcţia de secretar 
general al P.C.U.S. (04.1985), s-a încercat de a se reface 

sistemul rigid al dirijării societăţii sovietice de către partidul 
comunist. O parte componentă a politicii de „restructurare” 
a fost şi tendinţa spre armonizarea relaţiilor interetnice în 
imperiul sovietic. Dar evenimentele care au demarat în anul 
1987 au demonstrat istorismul acestor relaţii. Demonstraţia 
de la Alma-Ata, manifestările naţionaliste de la Tbilisi, 
Vilnius etc. au marcat trepte spre destrămarea „colosului 
sovietic”. „Restructurarea” a creat condiţii mai prielnice 
pentru redeşteptarea conştiinţei naţionale şi în Basarabia. 
În fruntea acestui proces s-au situat scriitorii. Merite deo-
sebite au avut secretarii Uniunii Scriitorilor - Ion Hadîrcă 
şi Mihai Cimpoi.

La revigorarea conştiinţei naţionale au mai contribuit 
Cenaclul Literar „Alexei Mateevici” şi Mişcarea Democra-
tică pentru susţinerea restructurării, care în 1988 a evoluat 
în Frontul Popular din Moldova. În centrul atenţiei mişcării 
naţionale din 1988-1989 se situează problema limbii naţio-
nale a românilor basarabeni. Odată cu publicarea articolului 
lui V. Mîndîcanu „Veşmîntul fiinţei noastre” (revista „Nistru”
nr.3, 1988), problema limbii şi alte momente ale culturii 
naţionale se discutau pe larg în întreaga societate.

La Soroca, pentru prima dată are loc omagierea publică 
a lui Ştefan cel Mare la 485 ani de la naştere (1989), secţia 
F.P.M. organizează primul miting cu lozinca „Limba de Stat, 
grafie latină”(1988, martie); o astfel de întrunire a avut loc
şi în satul Bulboci, cu genericul „Ce înseamnă grafia latina
pentru limba maternă”, fiind organizată şi prezentată de sub-
semnatul (Iu. C.), directorul şcolii medii (august, 1988).

La 30 martie -1 aprilie 1989, la Chişinău a fost convo-
cată o conferinţă a lingviştilor romanişti din U.R.S.S., care 
a recomandat de a se decreta limba naţională din R.S.S.M. 
drept limbă de stat şi a se recunoaşte unitatea limbilor care 
funcţionează în R.S.S.M. şi România.

Toate aceste momente ale Mişcării Naţionale au pregă-
tit punctul ei culminant - decretarea limbii naţionale drept 
limbă de stat (31 august 1989) şi proclamarea independenţei 
Republicii Moldova (27 august 1991).

Astfel, „restructurarea” gorbaciovistă, care a avut drept 
final prăbuşirea imperiului multinaţional, a fost un prilej
pentru românii basarabeni de a-şi conştientiza identitatea 
lor culturală şi istorică, de a sesiza victoria revendicărilor 
lor naţionale de la acea etapă.

Şcoala medie din Bulboci (director – subsemnatul, Iurie 
Cujbă) a fost prima în raion, care a trecut la grafia latină
(Consiliul pedagogic din 10 noiembrie 1989). Ulterior, 
şcoala obţine să poarte numele clasicului literaturii române  
Al. Russo. Cu mult patos s-a marcat la Soroca inaugurarea 
sărbătorii „Limba noastră cea română” sub auspiciile Fron-
tului Popular din Moldova. La 04.02.1990, are loc adunarea 
alegătorilor în campania pentru alegerile parlamentare.

Oricum, în acele condiţii patrioţii din Basarabia au făcut 
o Declaraţie de independenţă foarte bună, dar statul, care 
se numeşte Republica Moldova, este astăzi altul decît cel 
proclamat prin acea declaraţie de la 27 august 1991. Atunci 
erau declarate drept ilegale ocuparea repetată a Basarabiei 
de către Rusia ţaristă şi U.R.S.S., era condamnat pactul 
Ribbentrop - Molotov, limba română era declarată limbă de 
stat şi proclamată integrarea în Uniunea Europeană, lucruri, 
pe care R.M. de azi, le-a profanat cu desăvîrşire.

În consecinţă, Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei (Rezoluţia 1481, 2006) condamnă ferm violările 
masive ale drepturilor omului, comise de către regimurile 
comuniste totalitare şi aduce omagiu victimelor acestor 
crime. Numai Parlamentul actual de la Chişinău nu a făcut 
acest gest politic mult aşteptat.
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Organizaţia Naţională 
din Basarabia (O.N.B.) 

„Arcaşii lui Ştefan”
Vadim Şterbate

Mihail Ursachi: “AM SUFERIT, FIINDCĂ NE-AM 
RIDICAT CONTRA COMUNIŞTILOR”

 „Istoria este a celor ce au ştiut să moară ori 
să nu le fie teamă - fizic -de perspectiva morţii”
– aceste cuvinte, scrise cîndva de Steinhardt, se 
potrivesc de minune „Arcaşilor lui Ştefan”, membrii 
unei organizaţii anticomuniste, ce a luat fiinţă în

Soroca după cel de al Doilea Război Mondial. Unul dintre „arcaşi” este Mihail Ursachi, născut în 1928 în satul 
Rubleniţa din judeţul Soroca. 

Nu-şi cunoaşte ziua şi luna naşterii, deoarece, după cum scrie în autobiografia sa, „vremurile prin care am
trecut au fost prea tulburi şi vitrege, s-au pierdut arhivele. Am primit paşaport de la comunişti fără aceste date 
după eliberarea mea din lagărul de la Inta”. Pentru faptul că a fost unul dintre membrii Organizaţiei Naţionale 
din Basarabia “Arcaşii lui Ştefan”, pămînteanul nostru a fost condamnat de tribunalul sovietic la 25 ani privaţiune 
de libertate şi 5 ani lipsă de drepturi cetăţeneşti. Împreună cu alţi camarazi “deţinuţi politici foarte periculoşi” au 
fost duşi la Polul Nord, în zona “Drumul morţii”, la minele de cărbuni din sătucul Şanhai, care în 1956 devine 
orăşelul Inta. 

S-a aflat în Gulag peste doisprezece ani, iar după moartea lui Stalin a fost “eliberat”, dar fără dreptul de a
locui în Moldova. A mai lucrat acolo aproape 30 de ani. A fost reabilitat abia în anul 1991. 

Acum locuieşte în Chişinău, departe de soţie şi copii, care au rămas în Inta (Republica Komi, Rusia). S-a 
întristat mult cînd, în 2001, în Republica Moldova la putere au revenit comuniştii: „Nu-i plăcut, dar n-avem ce 
face”, oftează el, aducîndu-şi aminte cu nostalgie de anii tinereţii…

- Organizaţia noastră i-a avut la bază pe Vasile Bătrînac, Pimen Damaşcan şi Victor Solovei. Cu Vasile am 
trăit împreună la gazdă. El fiind secretar al şcolii pedagogice, m-a angajat la lucru pentru că am un scris frumos.
Ţineam pe ascuns şedinţe în Dealul Sorocii, unde ne îngrămădeam la Colegiul Tehnic Agricol, pe atunci lucrul 
acesta fiind foarte periculos. Apoi am trecut în aşa-zisul sediu al organizaţiei - casa de pe strada Artiom, 1.
Acolo stăteam în chirie cîţiva băieţi, o parte dintre noi - “refugiaţi” din România. În 1944 împreună cu unii colegi, 
am hotărît să fugim în Ţară; acolo am fost primiţi frăţeşte şi repartizaţi în Brăila. Însă după ce armata sovietică 
a intrat în România, organele comuniste au înştiinţat populaţia că toţi acei născuţi în Basarabia sînt obligaţi să 
se prezinte la secţia de paşapoarte, ca să fie înregistraţi. Securitatea rusească şi comuniştii români au dorit să
scape de “trădătorii de patrie”; astfel noi, basarabenii, am fost înscrişi într-o listă şi ni s-au dat două zile pentru 
a ne pregăti să revenim la baştină. Aşa am devenit „refugiat”.

Primul proces-verbal al “Arcaşilor” datează cu 1 august 1946. Motivele creării şi scopul organizaţiei au fost 
expuse chiar în acest prim proces-verbal: „...avînd în vedere a doua cotropire a Basarabiei de către bolşevici; 
dezlipirea fraţilor de acelaşi sînge, neam, limbă şi credinţă; fărădelegile săvîrşite asupra vechilor plăieşi şi arcaşi 
ai lui Ştefan, care au stat zeci de veacuri ca stavilă la Nistru contra puhoiului slav şi au apărat pămîntul dat de 
Dumnezeu; deportările în masă, distrugerea căminelor, teroarea asupra poporului prin luarea alimentelor, care 
a dus populaţia la foamete..., s-a hotărît înfiinţarea Organizaţiei Naţionale din Basarabia “Arcaşii lui Ştefan”.
Scopul nostru era de a elibera Moldova de sub călcîiul “hidrei roşii””. 

Încercam să ridicăm moralul populaţiei prin diferite atacuri împotriva bolşevicilor. Noi, adică eu şi verişorul 
meu Condrea Ursachi, am fost primiţi în organizaţie la 30 octombrie, eram printre primii membri. Peste o 
perioadă de timp, Vasile Băleanu, conducătorul unei organizaţii antisovietice din Zguriţa, a decis împreună cu 
Vasile Bătrînac să-şi unească forţele pentru eliberarea Moldovei de sub ocupaţie şi, după fuziune, eram vreo 
două sute de membri. Organizaţia avea imn, crez, şi fiecare persoană care dorea să devină membru depunea
un jurămînt de “a lupta pînă la moarte contra comuniştilor”. Am fost numit şeful secţiei 2 (şoseaua Soroca şi 
satul Rubleniţa). Făceam adunări şi propagandă anticomunistă, vorbeam cu lumea. O mare parte a populaţiei 
nu era de acord cu conducerea comunistă, dar, de frică, tăcea...

A urmat iarăşi un suspin, semn că lucrurile nu s-au schimbat, lumea tace şi acum.
- Noi am fost descoperiţi, fiindcă unul dintre colegi, Ştefan Melnic, a „căzut” împreună cu listele noastre

în ghearele securităţii sovietice. Într-o zi, mă întorceam acasă de la mănăstirea Coşeleuca şi am trecut pe la 
Valentina Colesnic, secretara organizaţiei noastre. A ieşit Vera, sora Valentinei, şi îmi spune: “Fugi mai repede, 
Bătrînac a fost arestat”. Am fost nevoit să mă reîntorc la mănăstire. Maica Tavifa era sora tatălui meu, ea m-a dus 
la mănăstirea de bărbaţi din Sîrbeşti. Acolo m-au găsit şi arestat. Împreună cu alţi nouă arcaşi, am fost judecat 
la o şedinţă închisă a Tribunalului militar din Chişinău, fiind condamnaţi la 25 ani de privaţiune de libertate şi 5
ani lipsă de drepturi cetăţeneşti. Am primit calificativul “foarte periculos” („osobo opasnîi”). Am fost duşi la Polul
Nord, la minele de cărbuni din sătucul Şanhai, fiind repartizaţi cîte 2-3 arcaşi în lagăr. Cu mine, au mai fost duşi
în lagărul nr.3 Leonid Botezatu, Vladimir Cojocaru şi Boris Spinei. 
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Mai tîrziu, am primit o scrisoare de la verişoara Antonina, care învăţa la Soroca, şi ea mă înştiinţa că părinţii şi 

fraţii mei au fost ridicaţi şi duşi în Siberia, fiindcă au crescut “un duşman al poporului”. I-am răspuns la scrisoare,
dar ea a ajuns în mîinile KGB-ului. 

M-au eliberat prin '56, după ce a murit Stalin. Am fost nevoit să mă căsătoresc acolo cu o rusoaică, 
fiindcă moldovence nu erau. Locuiam la cămin şi abia ulterior am avut dreptul de a reveni pentru puţin timp în
Moldova. 

În 1986, după 40 de ani trăiţi la Polul Nord, am revenit cu traiul acasă, în Basarabia. Am lucrat intendent la 
un cămin din capitală, unde am şi întemeiat primul muzeu în memoria “Arcaşilor lui Ştefan”. Acolo, împreună 
cu Victor Solovei, am făcut un stand cu fotografiile “arcaşilor” şi portretele lui Eminescu, Mateevici şi Ştefan cel
Mare. Cineva l-a “tăiat” pe Voievod, aşa că am luat de acolo standul şi l-am dus la mine în cameră. Lucram cu 
frică, fiindcă la putere mai erau comuniştii. Mai tîrziu, cu ajutorul lui Alexandru Usatiuc, am întemeiat un muzeu
pentru înveşnicirea amintirii victimelor regimului comunist. Am fost nevoit să aduc cu căruciorul toate exponatele 
de la cămin la muzeu. Am lucrat mai apoi şi la Muzeul Naţional de Istorie şi Etnografie, eram responsabil de
diorama celui de-al Doilea Război Mondial. Vreo doi ani în urmă am fost “eliberat” şi de la acest muzeu. Soţia 
a venit să mă ia la ea, în Inta, dar eu i-am spus că “nu plec la ruşi, ei toată viaţa m-au făcut fascist”. Am dorit 
să rămîn pe pămîntul meu şi să mor aici, acasă. 

Acum sînt în viaţă foarte puţini „arcaşi”, unii nici nu am idee pe unde-s. La Soroca nu am fost demult, de 
vreo 7-8 ani, de cînd a murit fratele Grigore. Ştiu că Nicolae Bazaochi locuieşte la Bălţi, mi se pare că şi Vasile 
Băleanu mai este în viaţă. Cu o parte din foştii colegi m-am întîlnit la mitingurile din anii '90.

Despre anii petrecuţi în Siberia, chinurile suportate de el şi colegi, Mihail Ursachi a scris în cele două cărţi 
ale sale – „Arcaşii lui Ştefan” şi „Soartă de arcaş”, – descriind cu lux de amănunte calvarul său în Siberia.

Lista „Arcaşilor lui Ştefan”:
Antonovici Serghei
Ataman Pantelimon
Balaban Nicolai
Barbăroşie Serghei
Bazaochi Ion
Bazaochi Nicolae
Bazic Mihai
Băleanu Vasile
Bătrînac Gheorghe
Bătrînac Vasile
Bejan Ion
Bejan Leon
Biciuc Pavel
Bogaci Ioan
Boroseanu Vladimir
Botezatu Leonid
Bridighin Alexei
Brumă lacob
Brumă Ion
Brumă Maxim
Brumă Nichita
Brumă Petru
Bunescu Serghei
Burduja Liviu
Calistru Igor
Celan Eugen
Celan Vsevolod
Chiriac Anton
Chiroşca Ştefan
Chiroşca Tudor
Cibotaru Andrei
Cibotaru Nicolae
Cibotaru Vasile
Ciobanu Anton
Ciobanu Milenti
Ciobanu Nicolae
Ciuntu Mihail

Coban Alexandru
Cojocaru Ion
Cojocaru Trofim
Cojocaru Tudor
Cojocaru Vladimir
Colesnic Tudor
Colesnic Valentina
Cozub Nicolae
Cristal Petru
Cucereavîi Gheorghe
Cucereavîi Isidor
Cucu Vasile
Cvasniuc Alexandru
Cvasniuc Nicolae
Cvasniuc Parfenie
Cvasniuc Vasile
Cviatcovschi Nicolae
Damaşcan Nicolae
Damaşcan Pimen
Dovenco Nicolae
Enache Dionisie
Flocosu Grigore
Flocosu Nicolae
Ganea Vasile
Gangaliuc Constantin
Gangaliuc Vasile
Gaspon Constantin
Guzun Teodosie
Guzun Tudor
Hancu Nicolae
Lanuşev Ion
Lizanciuc Ion
Manea Alexei
Maxim Teodor
Mitreanu Anatol
Moraru Ion
Moraru Vasile

Ojovanu Vasile
Patraşcu Grigore
Patraşcu Vladimir
Petcu Cozma
Petcu Ion
Pocitaru Chiril
Pocitaru Filip
Prăjină Nicolae
Procopie Trofim
Procopie Vasile
Pupăză Cozma
Racovschi Iacob
Ramaşcan Anton
Rotaru Pintilie
Rusu Alexandru
Rusu Ştefan
Rusu Timofei
Rusu Vasile
Sanoţchi Valentin
Sevacov lurie
Solovei Nicolae
Solovei Victor
Spinei Anatol
Stoica Andrei
Suru Ion
Şestacov Mihail
Ţurcanu Vladimir
Ursachi Condrat
Ursachi Ion
Ursachi Mihail
Vacaru Constantin
Vacaru Petru
Vacaru Vasile
Vrabie Nicolae
Vrabie Petru
Vrabie Pintilei
Zabulica Ilie



ALMANAH, nr.1/2007                    33

Nicolae BULAT

ÎN GHEARELE GULAG-ului 
SOVIETIC

EUFROSINIA KERSNOVSCHI: 
Să cer dreptate - nu pot, să cer îndurare -  

nu doresc...
Am fost nu o dată la Ocolina. Am vizitat biserica 

veche din sat, căsuţa veche din ogradă. Am încercat 
să descifrez cele scrise pe vechile morminte chiar de 
lîngă pridvorul bisericii. O familie pomenită printre 
cei ce se odihnesc acolo m-a făcut să închei şirul 
de articole cu istoria acestei familii - Kersnovschi, 
sau, cum mai spun pe româneşte sătenii din comuna 
Ocolina, Kersanovschi. Cea mai proeminentă figură a
acestui neam vechi de nobili polonezi a fost Eufrosinia 
Antonovna Kersnovschi. Ţepilova, Ocolina - aceste 
două sate sînt baştina unei mari personalităţi cum mai 
rar a dat acest pămînt românesc.

Ea s-a născut acum 100 de 
ani, la 24 decembrie 1907, în 
oraşul Odesa, unde tatăl ei, Anton 
Antonovici Kersnovschi, era 
avocat. Anton A. Kersnovschi, 
a fost căsătorit cu Alexandra 
Alexeevna Kara-Vasili şi au avut 
numai doi copii: un băiat, pe care, 
după cum era tradiţia în familia 
de nobili Kersnovschi l-a chemat 
tot Anton, ca şi pe tata şi bunicul, 
şi Eufrosinia, eroina articolului 
nostru, care încheie acea mică 
încercare de a regăsi nişte pagini din 
istoria unui sat aşezat pe o colină, 
dar şi a satului Ţepilova, care a 
fost moşia familiei Kersnovschi. 
După răscoala din 1863, o bună 
parte din intelectualii polonezi s-au 
refugiat în Apus, o altă parte au fost 
deportaţi în Siberia de guvernul 
ţarist, iar aristocratul polonez 
Anton Antonovici Kersnovschi s-a 
aranjat la slujbă ca inginer militar 
în armata rusă. De sub mîna lui au 
ieşit hărţile topografice ale unor
regiuni din Asia Mijlocie; el a 
construit lîngă or. Samara un pod 
peste Volga. Tot el va cumpăra o 
moşie nu prea mare în Basarabia, 

în judeţul Soroca, la Ţepilova.
Anton A. Kersnovschi a avut 

patru feciori şi două fete. Băiatul cel 
mai mare, Alexandr A. Kersnovschi, 
a fost procurorul judeţului Soroca. 
Anume el va fi printre cei 220 de
deputaţi din judeţul Soroca, care 
la 13 martie 1918 vor vota Unirea 
Basarabiei cu România. Feciorul 
mai mic, Boris Antonovici, se va 
căsători cu o moldoveancă din 
satul vecin şi va pleca în România. 
Băiatul lui, Sergiu, se pregătea să 
meargă voluntar în armata poloneză 
pentru a lupta împotriva Germaniei 
fasciste, dar va muri pe front la 
1942, ca ofiţer român. Feciorul
mijlociu ce purta numele tatălui - 
Anton - a devenit avocat la Odesa. 
El a fost tatăl Eufrosiniei. Linia 
maternă este la fel de interesantă. 
Bunelul, Alexei Dimitrievici Kara-
Vasili (1845-1915), a fost membru 
al parlamentului român (1875-
1878) în timpul domniei lui Carol 
I. După 1878, el a devenit capul 
administraţiei oraşului Cahul, dar 
şi membru al celei de-a III Dume 
de Stat (1907-1912). Avea studii 
superioare. Anume el este acel care 

a făcut cadou statului pămînturile 
pe care ulterior a fost construit or. 
Cahul. Cîndva acea moşie purta 
numele de „Frumoasa”. La 1917, 
dezertorii ruşi de pe frontul român 
au devastat acel conac frumos, care 
a aparţinut familiei de greci Kara-
Vasili. Cînd, la 28 iunie 1940, armata 
roşie a ocupat Basarabia, feciorul 
deputatului a refuzat să părăsească 
casa, fapt pentru care a şi plătit, la 
1942, cu viaţa în unul din lagărele 
de concentrare din Kazahstan. În 
anii grei ai războiului civil, cînd nu 
se înţelegea nici în cer nici în pămînt 
ce se întîmplă, părinţii Eufrosiniei 
s-au refugiat în Basarabia, la moşia 
din Ţepilova, unde au locuit fericiţi 
pînă la groaznicul 1940. Mama 
Eufronisiei, Alexandra Alexeevna, 
a fost profesoară de limbă franceză 
şi engleză la Liceul de băieţi 
„A.D.Xenopol” şi mai apoi la 
cel de fete „Domniţa Ruxanda”. 
Eufrosinia avea studii agricole şi 
a devenit fermier. Eufrosinia cu 
adevărat era o persoană uimitoare. 
Domnişoară dintr-o familie nobilă, 
care de una singură sta la coarnele 
plugului, mînuia coasa, strîngînd 
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roada, lucra cu furca, aşezînd 
fînul, creştea animale, mergea la 
vînătoare, călărea de minune. Se 
bucura de stima tuturor, cu toate 
că o considerau cam ciudată. La 
1940, în viaţa familiei Kersnovschi 
au loc schimbări radicale. Uniunea 
Sovietică, în urma unui ultimatum, 
ocupă Basarabia. O bună parte 
din populaţia acestei regiuni se 
retrage peste Prut. Tatăl Eufrosiniei 
Kersnovschi moare în ajunul 
invaziei armatei roşii în Basarabia. 
Eufrosinia şi mama ei sînt alungate 
din propria lor casă, fiindu-le
confiscate toate bunurile. Cu prima
ocazie, Eufrosinia o trimite pe 
mama sa în ţară, peste Prut, iar ea  
rămîne ca să păşească ani lungi spre 
Golgota ei - arhipelagul GULAG. 
Lupta pentru dreptul de a fi Om,
Eufrosinia a dus-o încontinuu  - 
atît în deportare în lagăr, cît şi 
după eliberare. Amintirile sale E. 
Kersnovschi le-a scris în perioada 
anilor 1963-64, cu mult mai înainte 
decît alte mărturii referitoare la 
represiunile staliniste: A.Soljeniţîn 
„Arhipelagul GULAG”, lucrările lui 
E.Ghinzburg, V.Şalamov, L.Razgon, 

O. Volcov. În perioada sovietică, 
Eufrosinia şi-a ţinut ascunse 
amintirile sale prin tainiţe, la rude, 
la cunoscuţi. Prima publicaţie a 
E. Kersnovschi a apărut la 1990 
(fiind trecută şi ea printr-o mică
cenzură politică). Şi totuşi, astăzi 
la Moscova au fost editate «Житие 
Евфросинии Керсновской» şi 
«Наскальная живопись» - album 
cu aproximativ 700 desene cu 
text. Un lucru colosal! Numai că 
în albumul creat de Eufrosinia nu 
avem peisaje, floricele, privighetori,
ci un tablou real al stalinismului, cu 
toate grozăviile lui. Amintirile E. 
Kersnovschi ne uimesc prin tăria 
adevărului care este un veritabil 
document ce acuză regimul comunist 
de genocid uman. Fiind crescută 
într-o altă societate (România 
Regală), E. Kersnovschi a rămas 
frapată de ceea ce a văzut şi a întîlnit 
în URSS - supunere şi frică faţă 
de samavolniciile şi despotismul 
organelor de stat, minciuna care 
domina pretutindeni şi care se dădea 
drept adevăr absolut. Greutăţile 
enorme n-au frînt-o, ea a rezistat, 
fiindcă era Om.

La 1942, Eufrosinia a fugit din 
lagăr, parcurgînd 1500 km iarna, 
primăvara şi vara, prin taiga. Spre 
nenorocul ei, o tînără comsomolistă 
a trădat-o şi..., ca rezultat, a fost 
condamnată la moarte. A doua zi 
după judecată, E. Kersnovschi 
îi aduc o foaie albă, pe care i se 
cere să se adreseze cu rugămintea 
de graţiere. Ea refuză, dar cu o zi 
înainte de a fi împuşcată, totuşi,
scrie cîteva cuvinte: «Требовать 
справедливости – не могу; 
просить милости – не хочу» ("Să 
cer dreptate - nu pot, să cer îndurare 
- nu doresc”). 

Extraordinar, dar împuşcarea 
a fost schimbată cu 10 ani de 
lagăr. Eufrosinia Kersnovschi a 
fost mereu Om liber, chiar şi  în 
GULAG, chiar şi înainte de a fi
împuşcată. Ea n-a fost rob. Frica 
de moarte a fost mai prejoasă decît 
frica de a pierde libertatea internă 
a sufletului ei.

Ea a biruit, fiind un bun exemplu
pentru noi: o simplă femeie cu o 
mare demnitate, o pămînteancă 
de-a noastră, dintr-un sat ridicat pe 
o colină.

Tabletele lui Victor Cobăsneanu
INTEGRAREA EUROPEANĂ MAI REALĂ DECÎT REUNIFICAREA REPUBLICII MOLDOVA?

Cînd eşaloanele cu armament rusesc părăsesc Georgia, noi aflăm, cu stupefacţie, că următoarea
rundă de negocieri dintre Chişinău şi Tiraspol, cu participarea factorilor externi, preconizată pentru 
luna mai, nu va mai avea loc. Cînd la toate întrunirile internaţionale, la care participă şi Republica 
Moldova, aproape obligatoriu se pune în discuţie şi problema diferendului transnistrean, separatiştii din 
stînga Nistrului şi stăpînii lor de la Răsărit se fac că n-au mîncat usturoi şi că nu le miroase din gură. 
Cînd Chişinăul vorbeşte tot mai insistent despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 
Tiraspolul tot mai mult şi mai deschis este netezit pe cap de Moscova... Nu vreau să par pesimist în 
ceea ce priveşte integrarea ţării, dar nici să fiu pradă veşnică iluziilor nu doresc. Îmi spunea zilele
trecute o persoană care, timp de două săptămîni, a fost în ospeţie peste Nistru, că, după cele văzute, 
auzite şi trăite, a ajuns la următoarea concluzie: există prea puţine şanse ca vreodată Republica 
Moldova să se reîntregească. Or, pe lîngă acei care au în sînge ură faţă de tot ce vine din Vest, în 
cei cincisprezece ani de conflict, în Transnistria a fost crescută şi educată o generaţie pentru care
moldovenii de peste Nistru sînt cei mai mari duşmani, pentru care tricolorul este aidoma unei cîrpe 
roşii pentru un bou. În aceşti ani, s-a tras în oameni nu numai cu pistolul şi aruncătorul de mine, dar 
şi cu venin de cea mai înaltă calitate. Deci, diplomaţia populară atît de eficace în alte împrejurări, în
cazul nostru nu mai are sorţi de izbîndă, iar diplomaţii de carieră rămîn neputincioşi ...Bineînţeles, 
nu-i serios să faci concluzii pe marginea unui «raport» prezentat de un om simplu, dar ce este astăzi 
serios - poate consideraţi că promisiunile şi aluziile venite din partea politicienilor sînt mai aproape 
de realitate? Apropo, despre aluzii. În ziarele de la Chişinău tot mai des se întrebuinţează noţiunea 
de «Basarabia» în loc de «Republica Moldova» - vinurile basarabene, şcolile basarabene, justiţia 
basarabeană. De ce oare? Poate confraţii noştri de condei din centru ştiu ceea ce nici nu bănuim 
noi, provincialii? Pănă cînd voi afla răspuns la acestea şi atîtea alte întrebări, daţi-mi voie să cred
că aderarea Republicii Moldova (sau, mai nou, a Basarabiei) la Uniunea Europeană este mai reală 
decît reîntregirea ţării (cu «ţ» mic)...
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UNDE BAŢI ŞI 
UNDE CRAPĂ SAU 
“PERESTROIKA” 

GORBACIOVISTĂ ÎN 
PROVINCIE (SOROCA)

Sergiu Gînga

Perioada 1985-1988 - avînt în mase. Gorbaciov 
aprinde speranţele în reformarea societăţii, într-un trai 
mai bun. Îndoctrinată de mass-media comunistă, marea 
majoritate a societăţii crede sincer în posibilitatea 
restructurării şi reformării unui partid dictatorial. Mulţi 
tineri, printre care şi eu, completam atunci rîndurile 
P.C.U.S. (Partidul Comunist al Uniunii Sovietice), 
pentru ca mai tîrziu, în 1988-1989, dezamăgindu-ne, 
să-l părăsim în masă, în primul rînd, cei care am crezut 
în reforme. La Soroca, primul secretar al comitetului 
raional de partid, A. Miron, este destituit pentru 
falsificări în rapoartele oficiale. Timp de aproape un
an nu se poate angaja în serviciu în Moldova, fapt 
pentru un ştab comunist nemaiauzit pînă atunci. Şeful 
direcţiei agricole, N.Branişte, a fost destituit pentru că 
a serbat cu băuturi alcoolice ziua sa de naştere. Părea 
că partidul vrea să revină la principiile declarate. De 
fapt, însă,  s-a dovedit că în cadrul partidului diferite 
clanuri pur şi simplu îşi reglau conturile. De popor - 
nici gînd. Chiar şi un banc circula: “Restructurarea e ca 
un codru întunecos - cînd sus bate vîntul, jos e linişte 
şi pace”. Totuşi, „glasnosti”-ul dădea unele roade. Au 
ieşit la iveală anumite fapte şi lucruri, care au schimbat  
mult optica celor tineri asupra istoriei recente şi mai 
îndepărtate. Groparul comunismului, fără să-şi dea prea 
bine seama, au devenit chiar structurile superioare de 
partid şi securitatea. În această perioadă, la Chişinău 
(1989) s-a creat „spontan” cenaclul „A.Mateevici”, 
s-a înfiripat Mişcarea întru susţinerea restructurării.
La acel moment, în Soroca nu se făcea politică mare: 
ceea ce ne interesa pe noi, un grup de entuziaşti, era 
demnitatea naţională. Adică, doream ca limba noastră 
să stea în capul mesei. Printre aceşti entuziaşti erau: 
E.Zubcu - şef de magazin, M.Herescu - medic legist, 
M.Rusnac- profesor la Şcoala Normală, V.Mîrzac, 
I.Berbeci - profesori de muzică, V.Toderaş - inginer 
programator, şi umila mea persoană - inginer la 
calculatoare.

Prima întrunire de masă s-a înfăptuit la cetate 
în vara lui 1988 - un mare spectacol de muzică 
şi poezie naţională. Comitetul raional de partid a 
încercat să cenzureze spectacolul, dar fără prea mare 
insistenţă. S-au cîntat: „Noi sîntem Români”, „La 
moartea lui Ştefan cel Mare”; s-au declamat poezii de 
D.Matcovschi, L.Lari, N.Dabija, I.Hadîrcă, G.Cojbuc, 
O.Goga, „Doina” Iui M.Eminescu ş.a. Printre cei care 

au pregătit spectacolul au fost: M.Rusnac, V.Toderaş, 
V.Bagrii, V.Apreutesei, S.Gînga, Gh.Duminică şi mulţi 
alţii. A fost prezentă atît de multă lume, încît Cetatea 
Soroca părea neîncăpătoare. După spectacol, a doua 
zi, membrii de partid participanţi  la spectacol am 
fost convocaţi la comitetul raional de partid să dăm 
dare de seamă “ce e cu neam Român”, „Doina” lui 
Eminescu şi alte „gafe naţionaliste”, pe care le-am 
comis. Am fost chemaţi: E.Zubcu, M.Rusnac, S,Gînga, 
V.Jamba. Dar vremurile se schimbase şi nimeni din 
cei nominalizaţi n-au bătut în retragere, ba chiar au 
trecut la contraatac, astfel că ştabii nu erau bucuroşi 
de ideea de a ne convoca. Manifestaţia populară din 
Cetate a încurajat masele, dar şi pe noi, iniţiatorii. Cu 
atît mai mult, ideile noastre le regăseam şi în paginile 
ziarului „Literatura şi Arta”. Un impuls decisiv 1-a dat 
mişcării noastre din Soroca articolul lui V.Mîndîcanu 
„Veşmîntul fiinţei noastre” despre grafia latină şi
limba de stat. Îndată, prin octombrie - noiembrie, au 
apărut aşa-numitele „Tezele C.C. al P.C.M.”, care 
negau necesitatea introducerii limbii de stat şi a grafiei
latine. Aceste „Teze” trebuiau discutate şi aprobate în 
organizaţiile primare de partid. Ele erau structurate în 
două compartimente: economie şi ideologie. Anume 
acesta a fost punctul vulnerabil al tezelor. Fiind secretar 
al organizaţiei primare de partid la Centrul Raional de 
Calcul şi Statistică, eu am organizat lucrul în aşa mod, 
ca prima parte, cea economică, a tezelor să fie aprobată,
iar cea ideologică - respinsă de majoritatea membrilor 
de partid. Îndată după noi, şi alte organizaţii de partid 
din raion au folosit aceeaşi tactică. La comitetul raional 
se intrase în panică. M-au ameninţat cu excluderea din 
rîndurile partidului, însă n-au reuşit s-o facă, căci eu, 
printre primii, am depus cerere de retragere, pe motiv 
că partidul comunist duce o politică antinaţională.

Următorul pas în lupta organizaţiei noastre non-
formale a fost desfiinţarea grădiniţelor şi a şcolilor
mixte, deschiderea unei şcoli naţionale la Soroca Nouă 
(actualmente Liceul „C.Stere”). În grupul de iniţiativă 
eram aceleaşi persoane: I.Berbeci, E.Zubcu, S.Gînga, 
V.Jamba, V.Mîrzac, M.Rusnac. Mai tîrziu, prin 1990, 
la mişcare au aderat şi alţii: A.Baştovoi, E.Secrieru, 
A.Ostapov, V.Apreutesei, A.Ganea. După constituirea 
Frontului Popular din Moldova, preşedinte al secţiei 
Soroca a fost ales E.Zubcu. Un timp, întrunirile aveau 
loc la şcoala nr.4, într-o anexă unde muncea V.Murzac, 
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profesor de muzică. Apoi am fost găzduiţi de către A. 
Baştovoi, profesor de informatică la şcoala nr. l, ulterior 
deputat în Parlamentul R.M. Director la şcoala nr.1 
era pe atunci dna Ana Bejan, care mai tîrziu a fost în 
fruntea secţiei raionale a P.F.D., deputat în Parlamentul 
R.M., primul Prefect de Soroca . Dar, în acea perioadă, 
ea încă nu se plasase deschis pe poziţiile naţionale.

După atîţia ani, am bănuieli, că unii din membrii 
noştri activi de pe atunci erau infiltraţi şi plătiţi de către
securitate (KGB), dar dovezi nu deţin. Urmaşii noştri 
se vor descurca şi vor pune punctele pe i.

Mai tîrziu, am luptat pentru primăria oraşului, 
pentru consiliul raional, pentru redenumirea străzilor, 
“ridicarea” monumentului lui Lenin şi altele.

Totodată, ar fi pe nedrept să nu mă opresc şi
asupra unor transformări social-economice - roade 
ale aceleiaşi „perestroika”, care au consecinţe asupra 
stării de lucruri de astăzi atît în economie, cît şi în 
aspect socio-moral. Deschiderea graniţelor, activitatea 
economică individuală, au condus la deschiderea 
unor afaceri particulare, la schimbarea opticii asupra 
sistemului economic socialist şi a lumii înconjurătoare. 
Ca ciupercile după ploaie, se deschideau cooperative 
de producţie. Pentru Soroca erau specifice confecţiile
şi tricotatele. Cei mai mari întreprinzători s-au dovedit 
a fi romii. Toate subsolurile caselor etajate erau
ocupate de cooperative, cele mai vestite fiind ale lui
V.Cerari şi A.Malamud. Confecţii de proastă calitate 
invadau piaţa Rusiei, României şi Poloniei. De acolo, 
se importau covoare, veselă şi haine de piele. Această 
activitate a servit pentru o acumulare de capital iniţial, 
însă investirea lui de mai departe este necunoscută. 
Totodată, această activitate a condus la o hiperinflaţie,
la o penurie totală de mărfuri de primă necesitate şi 
nemulţumirea maselor. Această perioadă a servit ca 
placă turnantă pentru exodul de astăzi al moldovenilor 
şi degradarea relaţiilor familiale.

Pe fondul acestor activităţi au avut loc primele 
alegeri democratice din istoria Republicii Moldova şi, 
ulterior, declararea Independenţei. În perioada alegerilor 
parlamentare activa deja Frontul Popular din Moldova 
şi de la centrul acestei formaţiuni politice,  în calitate de 
coordonator, ni l-au trimis pe Mihai Ghimpu. Candidaţi 
din partea F.P.M. erau: V.Apreutesei, A.Baştovoi, 
I.Captari (profesor universitar, Chişinău), S.Gînga, S. 
Gîtlan, P.Sandulachi (istoric, Chişinău), E.Secrieru, 
A.Revenco (jurnalist TVM-Chişinău), E.Zubcu. 
În calitate de contracandidaţi erau: preşedintele 

executivului raional A.Arnaut, secretarii comitetului 
raional al P.C.M. A.Mocanu şi M.Ceban, primarul 
oraşului A.Chişner, directori de întreprinderi şi 
preşedinţi de colhoz. În Parlament au fost aleşi 
doar trei din lista noastră: A.Baştovoi, P.Sandulachi 
şi E.Secrieru. Tacit, în campania electorală, a fost 
susţinută de către frontişti şi candidatura părintelui 
ortodox N.Robu de la biserica „Arhanghelii Mihail şi 
Gavriil” din satul Racovăţ. Din nouă candidaţi aleşi, 
patru stăteau pe poziţii democratice, reformatoare - un 
rezultat foarte bun pentru primele alegeri democratice. 
Mai tîrziu, mi-am dat seama că „izbînda” noastră 
a fost, în mare parte, o farsă K.G.B.-istă (păcat că 
nu se desecretizează arhivele K.G.B.). În orice caz, 
„Declaraţia de Independenţă” şi imnul „Deşteaptă-te, 
Române” au fost votate de majoritatea deputaţilor din 
primul legislativ şi aceasta era o victorie de ordin moral 
a tuturor forţelor naţionale şi democratice.

Alegerile locale din acel an, 1990, ne-au prins pe 
picior greşit. Nu aveam o organizaţie bine structurată 
a F.P.M, şi am apelat la diferite persoane în calitate de 
candidaţi din partea noastră. Trebuiau aleşi în consiliul 
raional şi orăşenesc 101 consilieri. Eforturile noastre 
n-au dat efectul scontat. În calitate de primar a fost ales 
procurorul raional B.Glavan, preşedinte al raionului 
- E.Agachi, iar preşedinte al executivului raional 
- V.Lupuşor, toţi membri ai biroului sau comitetului 
raional al P.C.M. (Partidul Comunist din Moldova). 
Posturile de şefi de direcţii au fost ocupate de aceiaşi
nomenclaturişti de ieri. Doar V.Jamba a fost admis ca 
şef al direcţiei comunale (exploatarea locuinţelor) şi 
Iu.Tănase ca secretar al primăriei oraşului Soroca. Din 
păcate, în toţi aceşti 16 ani de democraţie, forţele cu 
adevărat democratice n-au deţinut nici o zi puterea reală 
în raion şi oraş. Nomenclaturiştii au trecut, la vremea 
lor, la M.Snegur, apoi  - la P.Lucinschi, ca mai apoi să 
revină la eşalonul dur comunist al lui V.Voronin.

Forţele distructive ne-au impus regulile de joc după 
bunul lor plac şi noi, în loc să rezolvăm probleme de 
ordin economic, geostrategic, luptam pentru limbă 
şi alfabet, pentru identitatea naţională, iar „foştii” şi 
acoliţii lor, pe acest fond, au furat proprietatea statului 
nostru. Astăzi, majoritatea capitalului autohton, dar şi 
poziţiile-cheie în structurile economice şi politice ale 
R.M. şi locale, pe unde deschis, pe unde camuflat, le
deţin tot cei sau urmaşii celora care au fost în eşaloanele 
de vîrf şi mediu ale structurilor comunist-kaghebiste.

REGELE A MURIT - TRĂIASCĂ REGELE!

Gînduri care vrăjesc...
 Adevărul este o eroare exilată în eternitate. 
(E.Cioran)
 Adevărul este fiul Timpului. (Gellius)
  Adevărul este soarele minţilor luminate. 
(Vauvenargues)
 Adevărul este urît. (F.Nietzsche)
 Îndrăzni-va cineva să afirme că soarele e fals? 
(Vergiliu).

 Omul se împiedică uneori de adevăr, dar cel 
mai adesea el se ridică şi îşi continuă drumul. 
(W.Churchill)
 Inchiziţia şi Societatea sînt două biciuri ale 
adevărului. (B.Pascal)
 Adevărul este un fruct care nu trebuie cules 
decît dacă este bine copt. (Voltaire)
 Adevărul este ceea ce simplifică lumea, nu
ceea ce creează haosul. (A. de S. Exupery)
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Soroca – Buzău, două 
localităţi surori

     Nina Neculce 
Anul 1993. Era un fru-

mos început de toamnă cînd 
avocatul Mihai Sălcuţan, 
pe atunci director general al 
Prefecturii Buzău, veni la 
Soroca pentru a negocia cu 
autorităţile locale în vederea 
deschiderii aici a unei filiale
a Bibliotecii judeţene “Vasile 
Voiculescu” din Buzău. Toc-
meala a fost făcută şi peste 
cîteva săptămîni o delegaţie, 
alcătuită din  reprezentanţi de 
frunte ai  autorităţilor judeţe-
ne Buzău, soseşte la Soroca. 
Revine şi Mihai Sălcuţan. 

Într-o atmosferă de adevărată sărbătoare are loc deschiderea 
Bibliotecii “Basarabia”, filială a Bibliotecii “Vasile Voiculescu”
din Buzău. Din acea de neuitat toamnă, între Buzău şi Soroca 
s-a legat o frumoasă  prietenie, sau mai exact, s-a  reînnodat 
firul relaţiilor, rupt fără voia noastră de cei care au vrut să ne
despartă. De atunci, Biblioteca “Vasile Voiculescu”a devenit 
patronul spiritual al Bibliotecii “Basarabia.” Funcţionarea 
filialei se datorează în primul  rînd inimosului om de cultură şi
director de bibliotecă Alexandru Oproescu, care a fost susţinut 
financiar de Consiliul judeţean Buzău, condus de  dnul Viorel
Constantinescu. Primul lot de carte adus la “Basarabia” a nu-
mărat 10 mii 343 volume de carte  romănească. Apoi au urmat 
şi alte loturi de literatură artistică, literatură didactică, loturi de 
manuale,  în special  pentru Liceul “Constantin Stere”, schimb 
de delegaţii. Renumit centru cultural, Buzăul încearcă să verse 
şi peste Soroca din nepreţuitele-i valori spirituale. De la 1993 
încoace, o dată sau de două ori pe an, delegaţii semnificative
ne  vizitează oraşul, prezentîndu-ne fie scriitori buzoieni, fie co-
lective artistice. Vin cu  lansări de carte, cu diverse transporturi 
umanitare. De exemplu, în mai, 1994, la Biblioteca “Basarabia” 
are loc o  întîlnire îmbrăcată în metafora luminii cu scriitorii 
buzoieni Pasionaria Stoicescu şi Florentin Popescu. Demn de 
toată atenţia a fost şi simpozionul “SUFLET DIN  SUFLETUL 
NEAMULUI NOSTRU”, organizat la 15 mai, 1996, cu prile-
jul  împlinirii a 130 de ani de la  naşterea lui George Coşbuc, 
de către prefectura şi biblioteca judeţului Buzău şi Direcţia 
raională cultură Soroca. Au participat scriitorii Radu Cărneci 
din Buzău, Ion Ciocanu, Vasile Leviţchi, Pavel Balmuş, Lazăr 
Ciobanu din Chişinău. De asemenea, şi-a dat concursul corul 
“MINIMELOS” al clubului copiilor din municipiul Buzău. 
Nu au lipsit de la eveniment Alexandru Oproescu şi Mihail 
Sălcuţan. Iar  elevii Liceului “Constantin Stere” au organizat 
cu acest prilej o sesiune de comunicări ştiinţifice. Şirul acţiu-
nilor care au drept portdrapel politica cărţii, a şcolii şi bisericii 
sînt completate de comoara duhovnicească de la Buzău, care 
este preotul prof. Dr. Mihail Milea. Relaţia cu dragul şi bunul 
nostru părinte se consolidează datorită strădaniilor neobositei 
doamne Ana Bejan. Iar gîndul cel mare al părintelui a fost şi 
rămîne ca toţi copiii soroceni, şi nu numai, să cunoască istoria 
ţării, limba în care vorbim, să tindă spre unirea cea sufletească
dintre aceste două state româneşti. De la deschiderea Campu-
sului pentru copii din Bisoca în fiecare an elevi de la Soroca
merg să se atingă de frumuseţea şi oamenii acelor locuri. Cu 
binecuvîntarea Episcopiei Buzăului, Fundaţia pentru copii 
“Sfîntul Sava” a venit în 2001 cu un lot de ajutoare umanitare 

Delegaţia din Buzău împreună cu Prefectul de 
Soroca, dna Ana Bejan

(îmbrăcăminte şi încălţăminte) în judeţul Soroca pentru şcoala-
internat din satul Văscăuţi.

Odată cu reinstaurarea în R.M. a judeţelor, prima femeie-
prefect de Soroca, Ana Bejan, încearcă să  adauge un reper 
economic şi să extindă relaţia dintre Buzău şi Soroca. De mai 
multe ori, doamna prefect, însoţită de  oficialităţi nu numai
de la Soroca, dar şi de la Chişinău, a vizitat judeţul Buzău. În 
cîteva rînduri, vin şi la  Soroca  delegaţii de la Buzău, arătîn-
du-se  interesate de activitatea întreprinderilor industriale din 
judeţul nostru. Îmi amintesc acum de vizita vicepreşedinţilor 
Consiliului Judeţean Buzău Ştefan David şi Valeriu Călin, a 
doamnei Garoafa Zamfir, director economic al aceluaşi Consi-
liu. În cadrul întîlnirii cu doamna prefect Ana Bejan, s-a pus  în 
discuţie situaţia  economică a judeţului Soroca şi posibilităţile 
de colaborare. Pentru a lua cunoştinţă de realitatea lucrurilor, 
s-au vizitat S.A. „Alfa-Nistru”, firma „MA-VEST”, fabrica de
produse lactate şi fabrica de  mobilă din Drochia. Atunci, oas-
peţii buzoieni au spus că sînt dispuşi să semneze un protocol de  
colaborare. Astfel, în toamna lui 2001, într-o atmosferă cu totul 
şi cu totul deosebită, se semnează  Protocolul de Colaborare 
şi Cooperare dintre cele două judeţe înfrăţite. Potrivit  acestui 
Protocol, relaţiile urmau să fie axate mai mult pe aspectele
practice din  domeniul economic. Iar primele întreprinderi, 
care urmau să se înscrie în chenarul acestei colaborări, vizitate 
de delegaţia de la Buzău, condusă de domnul preşedinte al 
Consiliului Judeţean, inginer Viorel Constantinescu, au fost 
S.A. „Hidroimpex” şi S.A. „Nord Mobilă” din Drochia. Dar, 
cu regret, acest firişor, subţire în aspect economic, se rupe
repede în întorsătura  evenimentelor care au urmat. Revenirea 
comuniştilor la  guvernare a şters bunele  intenţii de gîndire 
economică ale ambelor părţi, lăsînd să perpetueze doar relaţia 
spirituală dintre cele două localităţi înfrăţite. Graţie vibraţiilor 
sufleteşti ale părintelui Mihail Milea şi doamnei Ana Bejan, 
rămîn statornice  întîlnirile amicale ale copiilor soroceni  cu cei 
buzoieni în campusul “Sf.Sava” de la Bisoca, judeţul Buzău, 
şi apoi la Soroca. Despre aceste întîlniri de neuitat am relatat 
de mai multe ori la Radio Moldova, iar în septembrie, 2005, 
am publicat un amplu reportaj  în săptămînalul independent 
„Observatorul de Nord”. De notat că din pornirea creştinească 
a  părintelui dr.prof. Mihail Milea pe 31 august 2005 a fost 
sfinţită Crucea înălţată în amintirea ostaşilor români căzuţi la
Stoicani  şi locul stropit cu sîngele lor, care urmează să devină 
un cimitir.  Iar în  toamna lui 2006, părintele Mihail Milea, 
împreună cu părintele Gh. Savtiuc de la Suceava, însoţit de  
un grup de seminarişti, participă la lucrările de renovare  a 
încăperii predestinate paraclisului “Sf.Cuv.Parascheva”, care 
se află sub aripa ocrotitoare a Bisericii-Mame.  

Şi despre  acestea am scris în „ODN” şi în cotidianul „TIM-
PUL”. La fel cum am scris şi despre atîtea alte  acţiuni ce se leagă 
frumos pe Podul Prieteniei Soroca-Buzău , care, aşa cum nota 
părintele Mihail Milea în unul din multele sale articole despre 
Soroca, „sînt invitaţi toţi românii să joace Hora Unirii”.
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Anatolii Prisacari
Preşedinte al raionului Soroca 

(legislatura 2003-2007)

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în s.Maramonovca, Drochia la 22 
mai 1952.
 Studii: Institutul de Medicină „N.I. Pirogov”, 
Viniţa, Ucraina, 1979; Academia de Administraţie 
Publică, Chişinău, 2005.
  1959 -1969  –  E lev,  şcoa la  med ie 
Maramonovca.
 1969-1971 – Muncitor-sudor, Uzina Bălţi.
 1971-1973 – Armata Sovietică.
 1973-1979 – Student, Institutul de Medicină 
„N.I. Pirogov”, Viniţa, Ucraina.
  1979-1980 – Medic, Spitalul orăşenesc 
Chişinău.
 1980-1982 – Medic-chirurg, Spitalul raional 
Soroca.
  1982-1990 – Medic-şef adjunct, Spitalul 
raional Soroca.
  1990-1991 – Medic-şef, Spitalul raional 
Soroca.
 1991-1999 – Medic-chirurg, Spitalul raional 
Soroca.
 1999-2003 – Primar de Soroca.
 din 2003 – Preşedinte al raionului Soroca.

Almanah: Perioadele de tranziţie a unei 
societăţi dintr-un sistem social în altul au fost 
întotdeauna nişte vremuri tulburi, deosebit 
de grele şi încurcate, periculoase chiar, 
comparabile doar cu un înverşunat război civil 
între nou şi vechi. 

La noi, în Republica Moldova, această 
perioadă, pornită în anii 1988-1999, a fost 
şi mai este şi azi agravată, ca şi în alte ex-
republici sovietice, de probleme teritorial-
administrative (Transnistria, Gagauz Yeri), de 
concepţii şi curente politice pro şi antiunioniste 
cu România, de dezastrul economic. 

Toate aceste realităţi complică grav şi 
tergiversează la nesfîrşit încheierea fericită 
a tranziţiei şi stabilirea unui consens social-
politic şi economic intern, care ar permite 
rezolvarea multiplelor probleme şi asigurarea, 
în ultimă instanţă, a unor condiţii normale, 
civilizate de viaţă a populaţiei locale. 

Aţi fost conştient de tot acest dezastru 
atunci, în 1999, cînd v-aţi avîntat în lupta 
pentru postul de primar de Soroca, apoi, 
ulterior, în 2003, pentru postul de preşedinte al 
raionului? Aţi avut pregătită prealabil o echipă 
şi un plan strategic de schimbare a situaţiei 
în oraş şi raion, în caz de cîştig?

Anatolii Prisacari: Da, am fost conştient. 
Anume gravitatea situaţiei, pe care, ca şi fiecare
dintre noi, o trăiam dureros, m-a şi decis, în 
primul rînd, să mă antrenez în scrutin. Anii 1998-

1999, controversaţi printr-o depresie social-
politică şi economică, dintr-o parte, şi un nou 
val de patriotism avansant, din altă parte, au 
fost, poate, cei mai grei din tot acest nesfîrşit 
„drum al pătimirilor”, pe care mai păşim şi astăzi. 
Mandatul de primar de Soroca, care fusese 
înmînat de Chişinău, şi nu încredinţat de soroceni 
(1995-1999), lăsase în oraş un dezastru profund: 
restanţe fantastice la salariu, staţia orăşenească 
de epurare distrusă completamente, canalizarea 
avariată, drumurile distruse, apeductul (în Dealul 
Sorocii) nefuncţionabil, pensii neplătite, lipsă de 
energie electrică, de gaze naturale etc. 

Deci, am candidat, fiind conştient de situaţia
oraşului, consultîndu-mă în această decizie a 
mea doar cu cîţiva prieteni din elita economică a 
oraşului şi bazîndu-mă, în fond, doar pe propria 
mea experienţă de organizator şi businessman. 
Echipă pregătită prealabil în mod special şi un 
plan strategic concret de activitate în funcţia 
de primar nu am avut, dar ştiam bine cum voi 
proceda. Venit la putere, n-am eliberat nici un om 
din aparatul precedent al primăriei. Le-am impus 
tuturor doar un nou stil şi ritm de lucru. 

A.: Aţi candidat şi aţi cîştigat atît în 1999, 
cît şi în 2003, figurînd pe listele electorale ale
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partidului comuniştilor din R.M. În ce măsură 
credeţi că cîştigul v-a fost asigurat de acest 
partid şi care este influenţa lui asupra activităţii
D-voastră în calitate de conducător al oraşului 
şi raionului? Vi se dictează condiţiile de lucru 
ca în timpurile „raikom-ului” de altădată?

A.P.: N-am analizat în mod special acest 
lucru. Dar am convingerea că am cîştigat nu doar 
datorită partidului comuniştilor. Am şi eu nişte 
calităţi personale, care au decis, sper, alegătorii 
să-mi dea prioritate. Am fost şi sînt sincer cu 
sorocenii (cu toţi), le-am promis doar lucruri, pe 
care am fost sigur că pot să le realizez, m-am 
străduit întotdeauna să fiu în mijlocul lor, împreună
cu ei. 

Faptul că partidul comuniştilor a devenit cel de 
conducere majoritară în R.M. vorbeşte de la sine, 
iar eu sînt exponentul puterii acestui partid. 

A.: Aţi menţionat mai sus că, devenind 
Primar de Soroca, eraţi conştient de situaţie 
şi ştiaţi foarte bine ce aveţi de întreprins în 
primul rînd. 

A.P.: În luna mai 1999, cînd am intrat în 
exerciţiul funcţiunii, oraşul era „la pămînt” nu doar 
material, după iarna grea şi distrugătoare prin 
care trecuse, ci şi în aspect moral, fiind depresiv,
derutat, disperat şi chiar agresiv. Am decis mai 
întîi reparaţia drumurilor în oraş şi am obţinut, 
cu ajutorul deputaţilor P.C.R.M. (V.Voronin şi 
E.Ostapciuc) în Parlamentul R.M., finanţarea
(100 mii dolari S.U.A.) construcţiei cazangeriei 
cu gaze naturale în raionul fabricii „Stil”, care, 
din păcate, nu poate fi exploatată azi din cauza
imposibilităţii organizării reţelei consumatorilor 
(40% din apartamentele microraionului sînt 
pustii şi inaccesibile, proprietarii fiind plecaţi
după hotarele R.M.). Situaţia ne va impune să 
comercializăm această cazangerie. 

Am acţionat urgent, rezolvînd atunci problema 
restanţelor la pensii şi salarii, problema energiei 
electrice în oraş. Am iniţiat un dialog larg şi deschis 
cu societatea civilă şi cu partidele politice în 
vederea ameliorării situaţiei generale a oraşului. 

A.: D-voastră sînteţi astăzi, la sigur, cea mai 
informată persoană din oraş şi raion privind 
situaţia social-politică şi economică locală în 
toate domeniile de dezvoltare. Cum apreciaţi 
această situaţie, dacă o analizaţi „la rece”, 
fără nuanţe politice sau personale, aşa cum ar 
proceda un medic la diagnosticarea corectă a 
unui pacient deosebit de important?

A.P.: Oricum ar părea la prima vedere, situaţia 
oraşului şi raionului astăzi este, la părerea mea, 
una de convalescenţă stabilă. Nu vom căuta ale 
cui sînt meritele, dar acum Soroca este în afara 
oricărui pericol şi poate spera cu încredere la 
un viitor apropiat prosper. Acest lucru este clar 
pentru mulţi soroceni, însă doar pentru cei care 
doresc să-l vadă şi să-l recunoască. Cei care 
caută neajunsuri, văd doar neajunsuri, căci le mai 
avem, din păcate, îndeajuns. 

A.: Strămoşii  D-voastră din satul de 
baştină Maramonovca, judeţul Soroca, ţărani 
înstăriţi şi autoritari - străbunelul Alexe şi 
bunelul Danil Prisacari - au fost primari în sat, 
ultimul - pînă în 1944. Doar părinţii D-voastră 
- Vasile şi Tamara Prisacari - au fost „făcuţi” de 
regimul sovietic colhoznici de rînd. Odată cu 
orientarea noastră spre democraţie, D-voastră 
aţi reuşit să deveniţi Primar de Soroca, apoi 
Preşedinte al raionului Soroca. Este oare la 
mijloc vreo ambiţie ereditară de "liderism" în 
familia Prisacari? 

A.P.: Nu cred că-i anume aşa, cu toate că 
providenţa mă plasează mereu pe locuri de frunte 
în societate. 

Am îndrăznit întotdeauna să iau asupra mea 
nişte responsabilităţi serioase şi, după cum mi-i 
firea, să le trăiesc cu adevărat şi să le îndreptăţesc
în măsura posibilităţilor reale... Este natural să am 
în mine cîte ceva din harul strămoşilor mei. Ei au 
fost oameni tari şi buni gospodari. 

A.: Reieşind din realităţile obiective pe care 
le avem şi le trăim cu toţii astăzi, în oraş şi 
raion, după calea de 8 ani în fruntea conducerii 
locale, nu regretaţi în unele momente că v-aţi 
consacrat unui lucru lipsit de gratitudine? 
Aveţi satisfacţia unei misiuni îndeplinite? Ce 
v-au adus aceşti ani în plan personal, material 
şi spiritual?

A.P.: Nu am aşteptat şi nu aştept o gratitudine 
totală a populaţiei, pentru că asemenea lucruri 
lipsesc în istoria omenirii. Toţi nu vor fi mulţumiţi
niciodată. Am muncit şi muncesc cît mă ţin 
puterile, fără limită şi poate fără să mă cruţ, dar 
am reuşit şi reuşesc doar cît e posibil în situaţia 
pe care o cunoaşte toată lumea. Nu regret, pentru 
că am fost conştient încotro mă avînt şi ce mă 
aşteaptă... 

În aceşti 8 ani, am înţeles şi trăit multe lucruri 
care, sper, în viaţa de mai departe mă vor ajuta 
la înfăptuirea unor noi realizări.



40

CONSILIUL RAIONAL SOROCA
Lista consilierilor raionali Soroca (legislatura 2003-2007)

Nr. 
d/o Numele, prenumele Reprezentant al partidului

1 Crudu Evghenii P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
2 Hodorog Nicolae P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
3 Cebotari Pavel P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
4 Bodiu Gheorghe P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
5 Dragan Valeriu P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
6 Catan Tudor P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
7 Babici Grigore P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
8 Horoşii Vladimir P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
9 Mitrofan Valeriu P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
10 Mihailova Lucia P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
11 Valuţa Vladimir P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
12 Leşan Grigore P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
13 Crudu Serghei P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
14 Ţurcan Leonid P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
15 Ceban Valeriu P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
16 Brighidin Angela P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
17 Beregulenco Ludmila P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
18 Boguţchi Vitalie P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
19 Ursu Svetlana P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
20 Samburschii Anatol P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)
21 Florea Alexei P.D. (Partidul Democrat din Moldova) 
22 Frunză Tudor P.D. (Partidul Democrat din Moldova)
23 Nicuţă Vladimir P.D. (Partidul Democrat din Moldova)
24 Volniţchi Constantin P.D. (Partidul Democrat din Moldova)
25 Lupuşor Vasile P.D. (Partidul Democrat din Moldova)
26 Crisico Jorj P.D. (Partidul Democrat din Moldova)
27 Martîniuc Mircea Alianţa „Moldova Noastră”
28 Toma Valeriu Alianţa „Moldova Noastră”
29 Cimbriciuc Alexan. Alianţa „Moldova Noastră”
30 Ceban Vladimir Alianţa „Moldova Noastră”
31 Gîtlan Nicolae Alianţa „Moldova Noastră”
32 Dorogan Valeriu Alianţa „Moldova Noastră”
33 Iepure Filip P.S.L. (Partidul Social-Liberal din Moldova)
34 Jamba Victor P.P.C.D. (Partidul Popular Creştin-Democrat din Moldova)
35 Damaşcan Nicolae P.D.A. (Partidul Democrat Agrar din Moldova)
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APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI, ŞEFILOR DE SECŢII 
ŞI DIRECŢII ALE CONSILIULUI RAIONAL SOROCA

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Funcţia Nr. telefon

serviciu
1. Anatolie Prisacari Preşedinte al raionului Soroca 2-26-50
2. Nicolae Branişte Vicepreşedinte al raionului Soroca 2-20-56
3. Serghei Surdu Vicepreşedinte al raionului Soroca 2-27-50
4. Ion Spatari Secretar al Consiliului Raional Soroca 2-20-57
5. Ion Golovatîi Arhitect-şef, aparatul preşedintelui raionului 2-20-76

6. Lilia Cristal Specialist în domeniul relaţii cu publicul, aparatul preşedintelui 
raionului 2-20-58

7. Valentin Ciuhrii Consultant-jurist, aparatul preşedintelui raionului 2-65-83
8. Ruslan Prăjină Consultant în resurse umane, aparatul preşedintelui raionului 2-37-86

9. Silvia Moloşag Specialist în probleme de secretariat, aparatul preşedintelui 
raionului 2-23-48

10. Angela Rusnac  Medic-şef al raionului, aparatul preşedintelui raionului 2-34-87

11. Svetlana Duca Şef secţia administraţie publică, aparatul preşedintelui 
raionului 2-37-73

12. Nona Cristian Specialist principal în problemele administraţiei publice, 
aparatul preşedintelui raionului 2-20-78

13. Lucia Creţu Specialist principal în problemele administraţiei publice, 
aparatul preşedintelui raionului 2-20-26

14. Nastas Alexandru Specialist în problemele protecţiei civile 2-31-85
15. Ana Surdu Şef serviciu arhivă, aparatul preşedintelui raionului 3-00-30
16. Ludmila Frolova Arhivist coordonator, aparatul preşedintelui raionului 2-21-03

17. Iulia Cojuhari Şef secţia administrativ-financiară, contabil-şef, aparatul
preşedintelui raionului 2-20-20

18. Ala Rudac Contabil-casier, aparatul preşedintelui raionului 2-20-20
19. Lilia Andrieş Secretar-dactilograf, aparatul preşedintelui raionului 2-64-92
20. Lora Lisnic Şef al Direcţiei Finanţe 2-32-89
21. Liliana Babără Şef al secţiei Economie 2-28-48
22. Dumitru Cojoc Şef al Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport 2-33-86

23. Ecaterina 
Hanganu Şef al secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 2-34-99

2-25-48
24. Victor Balta Şef al serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru 2-35-29
25. Petru Popa Şef al secţiei Cultură 2-33-36

26. Ghenadie Ceban Şef al secţiei Construcţii, Gospodărie Cominală şi Drumuri 2-33-29
2-30-35

27. Jitari Ina Centrul de plasament temporar „Azimut” 3-05-81
28. Cozeruc Olga Şef serviciul de deservire tehnică 3-05-10
29. Repeşcu Anatol Conducător auto
30. Spinei Serafim Conducător auto

LOCALITĂŢILE RAIONULUI SOROCA
Denumirea oraşelor 

(municipiilor), satelor 
(comunelor)

Denumirea 
localităţilor din 
componenţa lor

Populaţia

total urbană
rurală

pe comune pe sate

RAIONUL SOROCA 103029 38900 64129
Total localităţi 68
         inclusiv:
             oraşe 1
             sate (comune) 34
Localităţi din componenţa satelor            (comunelor) 67

ORAŞE
Soroca 38900

SATE (COMUNE)
Bădiceni Bădiceni 3264 3083

Grigorăuca 181
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Denumirea oraşelor 
(municipiilor), satelor 

(comunelor)

Denumirea 
localităţilor din 
componenţa lor

Populaţia

total urbană
rurală

pe comune pe sate
Băxani Băxani 998 998
Bulboci Bulboci 2254 1960

Bulbocii Noi 294
Căinarii Vechi Căinarii Vechi 3607 3402

Floriceni 205
Cosăuţi Cosăuţi 3421 2651

Iorjniţa 770

Cremenciug
Cremenciug 916 565
Livezi 18
Sobari 316
Valea 17

Dărcăuţi
Dărcăuţi 1534 1320
Dărcăuţii Noi 10
Mălcăuţi 204

Dubna Dubna 736 736
Egoreni Egoreni 763 763
Holoşniţa Holoşniţa 1780 1167

Cureşniţa 613
Hristici Hristici 1365 1365

Iarova
Iarova 1079 688
Balinţi 340
Balinţii Noi 51

Nimereuca Nimereuca 3464 2357
Cerlina 1107

Oclanda Oclanda 674 674
Ocolina Ocolina 1766 954

Ţepilova 812
Parcani Parcani 1821 1020

Voloave 801

Pîrliţa
Pîrliţa 781 462
Vanţina 310
Vanţina Mică 9

Racovăţ Racovăţ 3537 3537
Redi-Cereşnovăţ Redi-Cereşnovăţ 954 954
Regina Maria Regina Maria 715 557

Lugovoe 158
Rubleniţa Rubleniţa 3709 3561

Rubleniţa Nouă 148
Rudi Rudi 1060 1060
Schineni Schineni 1345 1303

Schinenii Noi 42
Stoicani Stoicani 1679 933

Soloneţ 746
Şeptelici Şeptelici 1155 1155
Şolcani Şolcani 1678 1343

Cureşniţa Nouă 335

Tătărăuca Veche

Tătărăuca Veche 1994 535
Decebal 104
Slobozia Nouă 314
Niorcani 520
Tolocăneşti 78
Tătărăuca Nouă 443

Trifăuţi Trifăuţi 893 893

Vasilcău
Vasilcău 2634 2238
Inundeni 242
Ruslanovca 154

Vădeni Vădeni 2502 2123
Dumbrăveni 379

Vărăncău
Vărăncău 3643 1563
Slobozia-Cremene 1360
Slobozia-Vărăncău 720

Visoca Visoca 2356 2356
Voloviţa Voloviţa 1745 1086

Alexandru cel Bun 659
Zastînca Zastînca 2307 2307
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PRIMARII, SECRETARII 
ORAŞULUI, COMUNELOR ŞI SATELOR DIN RAIONUL SOROCA

(legislatura 2003-2007)

Nr. Primăria Funcţia Numele, prenumele Data 
naşterii

Telefon
serviciu

1. Soroca Primar 
secretar

Popovschi Mihail
Despa Larisa

10.11.49
19.09.47

2-26-60
2-37-87

2. Bădiceni
Grigorăuca

Primar 
secretar

Tinerelu Valeriu
Spoială Silvia

18.02.47
07.11.64

41-2-36
41-2-38

3. Băxani Primar 
secretar

Vrancean Maria
Vrîncean Ludmila 27.08.49 77-2-36

4. Bulboci
Bulbocii Noi

Primar 
secretar Danii Simion 24.09.50 40-5-36

5. Căinarii Vechi
Floriceni

Primar 
secretar

Rîmiş Sergiu
Cuşnir Grigore 26.09.77 75-2-36

75-2-38
6. Cosăuţi

Iorjniţa
Primar 
secretar

Sîrghi Vasile
Caşciuc Maria

07.03.63
20.01.63

61-2-36

7.
Cremenciug
Sobari 
Valea Livezii

Primar 
secretar

Pînzari Anatol
Chiriţa Maria

25.03.63
10.10.47

65-5-36
65-5-36

8.
Dărcăuţi
Dărcăuţii Noi 
Mălcăuţi

Primar 
secretar

Vieru Boris
Cociu Parascovia 19.06.59 72-2-36

9. Dubna Primar 
secretar

Pruteanu Valeriu
Grişciuc Eugenia 07.07.52 79-2-36

79-2-38
10. Egoreni Primar 

secretar
Mutruc Victor
Cebotaru Livia

29.03.62
24.02.70

71-2-36
71-2-36

11. Holoşniţa
Cureşniţa

Primar 
secretar

Groapă Veaceslav
Mînăscurtă Maria 17.07.52

70-2-36

12. Hristici Primar 
secretar

Cuţescu Mihail
Ţaran Ana 08.03.59 42-2-36

13.
Iarova
Balinţi
Balinţii Noi

Primar 
secretar

Orlov Mihail
Cemco Aliona

14.03.56
02.02.67

76-2-36
76-2-36

14. Nimereuca
Cerlina

Primar 
secretar

Zaporozan Mihail
Zelionii Vasile

18.04.62 63-2-56

15. Oclanda Primar 
secretar

Şram Vladimir
Civiriuc Eugeniu 25.03.55 44-5-44

16. Ocolina
Ţepilova

Primar 
secretar Slutu Serghei 04.11.75 44-2-36

44-2-38
17. Parcani

Voloave
Primar 
secretar

Zabrian Macar
Alendrova Olga 07.08.55 40-3-46

18.
Pîrliţa
Vanţina
Vanţina Mică

Primar 
secretar

Cazacu Igor
Vameş Larisa

27.11.62
22.11.55 62-2-38

19. Racovăţ Primar 
secretar

Mitrofan Ion
Rotaru Parascovia

20.01.47
01.11.45

60-2-36
60-2-38

20. Redi-Cereşnovăţ Primar 
secretar

Railean Ion
Gîncu Larisa 30.01.44 40-2-36

40-2-11
21. Regina Maria

Lugovoe
Primar 
secretar

Cebotari Leonid
Agachi Ana 02.08.51 45-5-36

22. Rubleniţa
Rubleniţa Nouă

Primar 
secretar

Ursachi Cozma
Muntean Raisa

12.10.52
08.06.52 50-2-36

23. Rudi Primar 
secretar

Raneta Zinaida
Creţu Zinaida

10.12.55
14.09.61 251/47-2-36

24. Schineni
Schinenii Noi

Primar 
secretar

Leşan Silvia
Rotari Boris 25.07.76 47-4-36

25. Stoicani
Soloneţ

Primar 
secretar

Zosim Mihail
Iurcenco Zinaida

17.09.58 43-5-36
43-5-38

26. Şeptelici Primar 
secretar Ceban Vadim 17.11.69 64-2-36

27. Şolcani
Cureşniţa Nouă

Primar 
secretar

Purice Constantin
Captaru Nina

27.01.68
08.02.62

73-2-36
73-2-36

28.

Tătărăuca Veche
Tătărăuca Nouă
Slobozia Nouă
Decebal 
Niorcani
Tolocăneşti

Primar
secretar

Caliga Ştefan 
Sîrbu Irina

18.08.53
19.03.59 25148/2-36

29. Trifăuţi Primar
secretar

Focşa Ion 
Cucoş Carolina 03.01.49 48/8-80

30.
Vasilcău
Inundeni
Ruslanovca

Primar
secretar

Ciobanu Grigore
Solovei Varvara

16.10.50
17.12.57

48/2-36
48/2-38

31.
Varăncău
Slobozia Cremene
Slobozia Varăncău

Primar
secretar

Boţoc Alexandru
Calcatin Ludmila

04.08.49
25.06.71

78/5-36
78/5-38

32.
Vădeni
Dumbrăveni Primar

secretar
Melnic Anatolie
Conovali Larisa

30.01.60
04.07.68

49/3-25
49/2-38

33. Visoca Primar
secretar

Harabara Anatolie
Pînzari Eugenia

12.03.71
30.11.59

251/49/2-36
49/2-38

34. Voloviţa
Alexandru cel Bun

Primar
secretar

Bodereu Boris
Nitrean Angela

25.09.48
01.04.72

46/2-36
46/2-38

35. Zastînca Primar
secretar

Covalciuc Valeriu
Tarzanova Nina

03.02.59
18.08.56 2-60-98
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FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în oraşul Soroca la 10 noiembrie 1949.
 Primar de Soroca, legislatura 2003-2007

Mihail Popovschi,  
Primar de Soroca 

Almanah: Soroca, mai adînc decît alte oraşe din R.M., 
după părerea noastră, stă împotmolită, de o considerabilă 
bucată de timp, într-o criză urbană ce pare să nu mai aibă 
sfîrşit. Este vorba despre vechile, trecute deja în cronic, 
probleme, rezolvarea cărora o aşteaptă fiecare sorocean:
apeductul, canalizarea, epurarea, încălzirea blocurilor de 
locuit, drumurile orăşeneşti, transportul sumbur şi nesigur, 
curăţenia şi ordinea publică, gunoiştile urbane, agrementul 
pentru toate vîrstele, iluminarea nocturnă a oraşului, asa-
narea Dealului Sorocii. 

Mai există, în altă ordine de idei, şi problemele revitaliză-
rii vieţii economice locale, în noile condiţii social-economice, 
atragerii, cu acest scop, a unor investiţii serioase în oraş, 
provocării şi stimulării construcţiilor capitale. Plus la toate 
acestea, peste 30 la sută din populaţia soroceană, aptă de 
muncă constructivă, este refugiată ilegal după hotarele R.M. 
pentru a-şi cîştiga mijloace de supravieţuire; mai avem, ca 
după un mare război, copii vagabonzi şi flămînzi, bătrîni
singuratici, tineri voinici, care nu-şi pot găsi un loc de lucru 
remunerat normal; mai avem frig în case (lipsa cărbunelui, 
de altfel, peste măsură de costisitor), scumpete în magazine 
şi nişte lefi de rîsul găinilor.
Acest şir de lucruri „urîte” 
s-ar putea întinde încă, dar ne 
oprim aici.

Candidînd în 2003 la pos-
tul de primar de Soroca şi 
ştiind, fireşte, despre toate
aceste probleme, aţi avut oare 
certitudinea că veţi reuşi să 
faceţi ceva cu această situaţie 
a oraşului? Pentru că, fiind an-
terior, timp de 2 ani, în funcţie 
de viceprimar de Soroca ştiaţi 
numaidecît, nu din auzite, căr-
ţile care vi se propuneau?

Mihail Popovschi: Problemele Sorocii le cunosc într-
adevăr, atît în calitate de sorocean get-beget, cît şi în cea de 
persoană oficială, responsabilă acum, şi din 2001 pînă în 2003,
de rezolvarea lor. 

În cei 2 ani (2001-2003), lucraţi în Primărie, m-am aflat

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1957-1965 – Şcoala nr.3, Soroca;
 1965-1969 – Şcoala de mecanizare şi electrificare a
gospodăriei săteşti Soroca, tehnician-mecanic;
 1970-1972 – Armata Sovietică;
 1972-1990 – Vicedirector, parcul auto nr.7, Soroca; 
 1990-1997 – Inginer-şef, baza auto nr.11, Soroca;
 1997-1999 – Director, parcul auto nr.7, Soroca;
 1999-2001 – Specialist, Primăria Soroca;
 2001-2003 – Viceprimar de Soroca;
 din 2003 – Primar de Soroca.

permanent în vîrtejul acestor „lucruri urîte” şi am înţeles, 
prin experienţă, că este absolut imposibilă rezolvarea lor, 
în condiţiile economice existente şi doar cu puterile locale, 
într-un termen de 4 sau chiar 10 ani. Opoziţia ar trebui să 
înţeleagă că „căpitanul” (primarul) doar dirijează îngrijirea 
şi reparaţia „corabiei”, plăteşte, însă, „armatorul” (bugetul). 
Bugetul anual al oraşului Soroca este de 8 milioane lei. Cei 
care cunosc valoarea adevărată a leului moldovenesc actual 
şi necesităţile financiare curente ale unei asemenea localităţi
ca Soroca, cred că vor înţelege corect situaţia. 

Cunoscînd aceste realităţi, totuşi, am acceptat, să candi-
dez de rînd cu ceilalţi pretendenţi, ştiind bine că, oricine ar 
deveni primar de Soroca, avînd în mînă aceleaşi cărţi (altele 
nu au existat şi nu există, pînă una-alta), ar realiza nu mai 
mult decît aş putea realiza eu, poate chiar şi mult mai puţin. 
Am avut atunci şi sentimentul obligativităţii de a prelungi un 
lucru deja început, într-o echipă pe care o cunoşteam şi care 
era iniţiată în cele ce are de făcut. Am avut într-adevăr şi spri-
jinul ex-primarului A.Prisacari, care mi-a promis o susţinere 
administrativă substanţială. 

A.: Aţi pomenit despre sentimentul obligativităţii unui 
lucru deja început. Înseamnă oare aceasta că există o strate-
gie de lungă durată, elaborată de predecesorii Dumneavoa-
stră, în vederea rezolvării treptate a problemelor oraşului?

M.P.: Nu. Fraza a avut doar un sens subiectiv, legat 
de solidaritatea mea cu echipa Primăriei, în care lucrasem 
anterior. 

În situaţia social-politică şi economică din R.M., ase-
menea strategii nu ar avea sorţi de izbîndă. Republica se mai 
află încă într-o perioadă de tranziţie (nu din vina Primarului
de Soroca), care nu poate asigura un ritm stabil de dezvoltare 
şi deci, o prognozare strategică durabilă.

Dar, chiar şi în lipsa unei asemenea strategii comune, 
situaţia în oraş, comparativ cu anii de pînă la 2000, s-a ame-
liorat evident. 

Amintiţi-vă oraşul înecat în întuneric, cu străzile zdrobite 
complet, lipsit totalmente de gaz, cu restanţe fantastice la leafă 
(de la 2-3 luni pînă la 2-3 ani), lipsit total de transport urban 
organizat, plus toate celelalte lucruri „urîte”, pe care le-aţi 
enumerat mai sus.

Nu pot să afirm că toate cele bune, cîte s-au produs,
sînt doar rezultatul activităţii echipei noastre, dar faptul este 
fapt. Majoritatea ameliorărilor, cîte le avem,  s-au produs 

după venirea noastră la putere 
(2001). Asta nu înseamnă că 
infirm aportul, mai mare sau
mai mic, al primarilor A.Chiş-
ner (1992-1995), I.Trofimov
(1995-1999), A.Prisacari 
(1999-2003) în cele ce s-a re-
uşit spre bine în viaţa oraşului 
nostru. Eu doar mă aliniez 
(primar 2003-2007) acestei 
liste de „sărmani primari” ai 
perioadei de tranziţie şi cred, 
din toată inima, că toţi au făcut 
tot posibilul, în măsura con-
textului economic şi politic al 

fiecărei perioade, ca să ducă oraşul spre mai bine.

A.: Faptul, că aveţi nişte argumente în favoarea unor 
realităţi „bune”, deja depăşite, înseamnă că treburile ora-
şului, "se mişcă" acum normal?
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M.P.: Un primar trebuie să „stea bine pe cal”, în orice 

situaţie, îndeosebi în cele extreme, pe care le-am avut şi le 
avem în Soroca, iar argumentele mele n-au decît intenţia de a 
constata nişte lucruri. Problemele nasc probleme. 

Exodul populaţiei după hotare, caracteristic nu doar pentru 
Soroca, ne lipseşte într-adevăr de pătura cea mai activă de 
oameni (sînt plecaţi peste 6 mii soroceni), fapt ce ne torpilează 
efectiv economia şi bugetul locale. 

Descentralizarea structurilor specializate şi trecerea lor 
la autofinanţare, în situaţia critică financiară a populaţiei, nu
permite acestor structuri (drumurile, apeductul, gospodăria 
comunală) să-şi onoreze obligaţiunile la nivelul corespunzător, 
iar bugetul local, nu este în putere să le susţină. De exemplu, 
drumurile oraşului, din 1999, nu mai sînt în subordonarea 
directă a Primăriei, ci în responsabilitatea S.A. „Nicuşor”, 
care, din păcate, nu este aptă de a le întreţine la nivelul ce-
rinţelor moderne. 

Gospodăria comunală, de care ţine şi curăţenia oraşului, 
din lipsă de mijloace, nu poate face faţă obligaţiunilor sale 
directe. 

Nu stăm însă pe loc. Din 2007, se prevede preluarea de 
către Primărie a drumurilor orăşeneşti. În acest an (2007), în 
baza unui proiect comun (Primăria, raionul, Guvernul), se 
va construi porţiunea de drum spre maternitate (1,5 milioane 
lei). Primăria este garantul unui credit de 2,5 milioane dolari 
S.U.A., acordat Apeductului Soroca, pentru schimbarea şi 
modernizarea sistemului de apeduct orăşenesc. Avem deja 
deciziile de rigoare ale Guvernului R.M. pentru demararea 
lucrărilor de construcţie în anul 2007 a staţiei orăşeneşti de 
epurare în preajma satului Egoreni (10 mii metri cubi, 75 
milioane lei R.M.). Sîntem implicaţi în parteneriat cu raionul, 
Guvernul R.M. şi Ministerul Ecologiei în realizarea unui grant 
al Băncii Europene (3 milioane dolari S.U.A.) în vederea 
stopării poluării apelor Nistrului pe segmentul Soroca. 

Cred că va facilita mult dezvoltarea de mai departe a 
oraşului nostru Calea ferată Mărculeşti-Soroca, lucrările asu-
pra căreia au demarat deja la 28 iunie 2006. Calea va avea o 
lungime de 47 kilometri, va costa 880 milioane lei R.M. şi va 
fi finisată peste 4 ani (220 milioane lei pe an). Construcţia se
află sub controlul direct al Prşedintelui R.M. V.Voronin.

A.: Spusele Dumneavoastră, ne descriu, nişte pers-
pective într-adevăr minunate. Dea Domnul să se realizeze, 
pentru binele acestui oraş. Dar astăzi, din păcate, sîntem 
în cu totul alte realităţi. Trăim într-un oraş murdar şi asta 
înseamnă – incult. Se caută şi se întreprinde ceva pentru 
schimbarea feţei lui?

M.P.: Ştiu şi văd, pentru că locuiesc împreună cu toţi 
ceilalţi aici, la Soroca. Mă îngrozeşte şi pe mine murdăria 
oraşului, mai ales prin vitalitatea ei actuală nestrămutată. 
Eu am copilărit şi m-am maturizat în acest oraş, care dintot-
deauna, de cînd mă ţin minte, a fost relativ curat. Curăţenia 
localităţii (aşa este în toată lumea) ţine, în primul rînd şi în 
esenţă, de oamenii ei. Vă asigur că, chiar dacă Gospodăria 
comunală ar fi dotată sută la sută cu echipament şi personal,
nu s-ar reuşi menţinerea curăţeniei exemplare în oraş, dacă în 
această problemă nu s-ar implica toată populaţia şi în special 
instituţiile preşcolare şi de învăţămînt locale. Cred că situaţia 
mai cere şi implicarea mai activă a mijloacelor de informare 
în masă (presa, TV locale), a Bisericii, a structurilor societăţii 
civile (O.N.G.), a structurilor sanitare de stat şi chiar a forţelor 
politice. Sînt adînc convins că nu doar primarul poartă vina 
asupra dezastrului sanitar din oraş. Doar împreună cu toată 
comunitatea, indiferent de apartenenţa politică, etnică, mate-

rială, spirituală etc., vom reuşi să trăim în curăţenie. Nici un 
primar, oricine ar fi el, nu va reuşi să ne salveze de murdăria
de sub noi, dacă nu vom persevera fiecare, zi de zi, oră de
oră, în permanenţă. 

97 la sută din spaţiul locativ urban este privatizat, deci, 
curăţenia scărilor, blocurilor, terenurilor aferente, platourilor 
speciale ţine doar de locatari. Gunoiştile urbane sînt slab 
amenajate din lipsă de mijloace financiare, dar ele sînt func-
ţionabile şi cer doar să vă folosiţi îngrijit de ele, să aruncaţi 
gunoiul în container şi nu alături sau în locuri neautorizate. 
Murdăria care se acumulează zilnic, din nou şi din nou, în 
locurile publice, aruncată de prin buzunare, scuipată, dezam-
balată de pe diferite cumpărături, deseori adusă şi răsturnată 
chiar în drum, pe sub garduri şi pereţi, este indicatorul unei 
atitudini şi discipline, a unui anumit nivel de cultură, dacă 
vreţi, care ţine foarte puţin de primarul localităţii. Dar toate 
care le-am spus nu înseamnă deloc că Primăria nu depune 
eforturile de rigoare, în măsura puterilor sale bugetare, să 
asigure curăţenia oraşului. 

A.: Veţi încerca, la alegerile locale 2007, să rămîneţi 
în funcţie?

M.P.: Sînt „omul echipei”, după cum am mai spus, şi vom 
hotărî colegial cum să procedăm. 

A.: Ce păreri aveţi despre ideea integrării R.M. în 
Uniunea Europeană?

M.P.: Conducerea Republicii Moldova are în această 
privinţă o poziţie clară, pe care o susţin. 

A.: Sînteţi credincios? Cum se împacă familia Po-
povschi cu Primarul Popovschi?

M.P.: Cred în Dumnezeu şi frecventez biserica strămo-
şească. Prin voia Lui, în 2001 mi-a decedat soţia – Galina 
Popovschi – care mi-a lăsat două minunate fiice –  Ina (n.1974, 
businessman) şi Olga (n.1977, funcţionar bancar). Am patru 
nepoţei – nădejde la bătrîneţele care se apropie vertiginos. 
Primar sînt doar la Primărie. 

A.: Circulaţi des cu transportul public urban? Muzica 
şi radioul amplificate, impuse abuziv auzului pasagerilor, nu
încalcă, la părerea Dumneavoastră, dreptul cetăţeanului la 
linişte şi integritate sufletească?

M.P.: Se întîmplă, dar cam rar, pentru că mă deplasez, de 
obicei, în maşina de serviciu sau pe jos. Nu am avut niciodată 
vreo reclamaţie sau vreo informaţie despre faptul terorizării cu 
muzică şi radioinformaţie abundente a pasagerilor în rutierele 
transportului public urban. Dacă e aşa, cum ziceţi Dumnea-
voastră, cred că nu e normal. 

A.: Aveţi duşmani sau oponenţi deschişi în calitatea 
Dumneavoastră de Primar, care v-au pus şi vă pun piedici 
în activitate?

M.P.: Doar opoziţia politică.

A.: Alegerile din 2007 vor fi, după toate simptomele,
fierbinţi. Au comuniştii şansa să rămînă majoritari în con-
ducerea oraşului?

M.P.: Da. Vor rămîne.

A.: Dacă vi s-ar cere să numiţi personal, pentru urmă-
torul mandat de primar, candidatura – pe cine aţi numi?

M.P.: Pe domnul Ilarion Ceban (directorul S.A. „Alfa-
Nistru”, Soroca).
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CONSILIUL ORĂŞENESC SOROCA
LISTA CONSILIERILOR ORĂŞENEŞTI SOROCA  

(Legislatura 2003-2007)

Nr. 
d/o Numele, prenumele Reprezentant al partidului

1 Djosan Anatolie P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

2 Barabaş Nicolae P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

3 Iacubiţchi Olga P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

4 Con Iacob P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

5 Jidcov Igor P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

6 Solomin Vladimir P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

7 Malîş Albert P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

8 Cerari Robert P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

9 Sorocean Alexandru P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

10 Druţa Leonid P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

11 Grabovschi Dumitru P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

12 Postolati Vadim P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

13 Cuzimenco Fiodor P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

14 Uzunean Robert P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

15 Marchitan Vladimir P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

16 Ignatov Valentin P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

17 Starciuc Alexei P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

18 Bruma Nicolai P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

19 Jitari Vera P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

20 Cebanu Pavel P.D. (Partidul Democrat din Moldova)

21 Chiroşca Grigore P.D. (Partidul Democrat din Moldova)

22 Corbu Alexandru P.D. (Partidul Democrat din Moldova)

23 Moroz Andrei Alianţa „Moldova Noastră”

24 Muntean Leonid Alianţa „Moldova Noastră”

25. Donos Ghenadie P.S.L. (Partidul Social-Liberal din Moldova)

26. Golovatîi Ion P.P.C.D. (Partidul Popular Creştin-Democrat din Moldova)
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PRIMĂRIA ORAŞULUI SOROCA
(Legislatura 2003-2007)

Nr. 
d/o Prenumele, numele Funcţia

Data, 
luna, 
anul 

naşterii

Nr. birou Telefon 
serviciu

1. Mihail Popovschii primar 10.11.49 2-26-60

2. Serghei Nastas viceprimar 29.08.62 414 2-21-25

3. Elena Focşa viceprimar 25.07.58 416 2-21-76

4. Larisa Despa secretar al Consiliului 
orăşenesc

19.09.47 417 2-37-87

5. Tatiana Gavaza jurist 20.11.46 409 2-34-63

6. Vladimir Caldare
specialişti pentru relaţii cu 
publicul

28.02.71
407 2-31-47

7. Eugenia Timcenco 02.03.50

8. Galina Ulinici 29.06.55 415 2-20-94

9.
Ala Bordeianu specialist pentru 

reglementarea regimului 
proprietăţii funciare

17.02.69
403 2-61-30

10. Valeriu Jitari specialist în problemele 
recrutării şi încorporării

02.12.66 404 2-23-69

11. Vasile Palamarciuc specialist în problemele 
tineretului şi sportului

14.12.41 406 2-35-63

12. Grigore Guţu arhitect 06.11.66
412 2-32-36

13. Ion Spinei specialişti în problemele ce 
ţin de construcţii, gospodăria 
comunală şi drumuri

09.09.56

14. Ecaterina Cojocari 24.10.50 411 2-20-33

15. Valentina Senico economist 28.01.61 419 2-65-07

16. Maricica Carp contabil-şef 12.07.52 408 2-36-64

17. Antonina Andriuţa contabil-şef-adjunct 22.06.55 410 2-37-52

18. Victor Ivanovici

perceptori fiscali

02.11.67

402 2-31-46

19. Veaceslav Cipac 09.07.47

20. Valeriu Postolachi 28.12.56

21. Svetlana Ulinici 13.03.80

22. Igor Pegza 28.10.81

23. Vera Ciobanu secretară-dactilografă 01.01.52 413 ---

24. Lilia Cristal secreetară 02.01.80 anticamera 2-28-00

25. Serghei Bujor conducător auto 27.08.48 --- ---

26. Victor Barbaroş conducător auto 15.06.62 --- ---
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Servicii publice desconcentrate ale ministerelor,
departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale

Nr. 
d/o Denumirea serviciului Funcţia Prenumele şi 

numele  

Data, 
luna, anul 

naşterii

Telefon
serviciu

1. Inspectoratul Fiscal de Stat 
Teritorial şef Ion Moraru 29.03.1952 2-30-05

2. Direcţia Generală Control 
Financiar şi Revizie şef Alexandru Luncari 21.07.1956 3-03-98

3. Inspectoratul Veterinar de Stat inspector-
şef Pocitari 20.11.1953 2-61-57

2-31-57

4.
Inspectoratul de Stat pentru 
Selecţie şi Reproducere în 
Zootehnie

inspector 
principal Lazăr Odagiu 04.06.1949 2-50-87

5. Inspectoratul de Stat pentru 
seminţe şef Antonina Cujba 30.01.1958 2-40-34

6. Inspectoratul de Stat pentru 
protecţia plantelor şef Vasile Racu 14.11.1952 2-64-16

7. Agenţia Ecologică director Eugenia Dimitrevici 28.02.1947 2-32-12

8. Inspecţia de Stat în 
Construcţie şef Valentin Văscăuţan 20.07.1960 2-41-10

9. Oficiu al Forţei de Muncă director Nina Ciobanu 26.03.1949 2-23-02
10. Inspecţia Muncii şef Valeriiu Şestacov 01.08.1953 2-34-37

11. Casa Teritorială de Asigurări 
Sociale şef Ion Brînză 01.02.1948 3-01-64

12. Direcţia Statistică şef Ştefan Cotruţă 01.02.1958 2-25-27
13. Comisariatul de Poliţie comisar Valeriu Rogojină 11.10.1961 2-28-80

14. Centrul Militar comisar 
militar Alexei Gorpin 28.03.1952 2-28-90

15.
Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi 
Corupţiei

şef Gheorghe Railean 13.07.1959 3-18-18

16. Direcţia Situaţii Excepţionale şef Victor Postolachi 27.01.1953 2-21-16
2-41-20

17. Oficiul Stării Civile şef Nina Babici 30.07.1959 2-24-24

18. Biroul de Evidenţă şi 
Documentarea Populaţiei şef Vadim Sîrghi 10.04.1972 2-41-38

19. Direcţia de Executare a 
Deciziilor Judecătoreşti Vitalii Arion 28.07.1965 2-30-29

20. Biroul de Examinare şi 
Evidenţă a Transportului şef  Radu Ghilas 20.11.1962 2-23-65

21. Oficiul Teritorial al Camerei
Înregistrărilor de Stat şef Vladimir Cojocaru 19.04.1958 2-36-86

22. Centrul de Medicină 
Preventivă director Tudor Mogoreanu  25.11.1949 2-32-64

23.
Inspectoratul de Stat pentru 
Supravegherea Tehnică 
„Intehagro”

inginer-
inspector

Vasile 
Levodeanschi 16.03.1954 2-40-35

24. Agenţia Teritorială de 
Privatizare director Andrei Moroz 06.12.1955 2-36-12

25. Trezoreria şef Andrei Cojocaru 01.06.1966 2-63-16

26. Serviciul Teritorial de Informaţii 
şi Securitatea şef Anatol Tcaci 11.09.1958 2-24-54

2-36-07
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Partidele vin şi se duc, iar alegerile rămîn
Victor Cobăsneanu

Aşteptările noastre, ale electoratului, că apropierea alegerilor locale va trezi la viaţă partidele politice, în mare măsură, 
nu s-au adeverit. Cu unele excepţii (nu le voi numi, pentru a nu fi învinuit de partizanat politic, dar cititorii fideli ştiu despre
cine este vorba), organizaţiile teritoriale ale partidelor şi mişcărilor politice încă nu şi-au (re)luat activitatea, fapt care ne-a 
făcut pe noi să “luăm iniţiativa în mîini” şi să-i invităm la o discuţie sinceră pe acei care îşi pun speranţa în alegerile locale 
din iunie. Efortul nostru a fost răsplătit şi la masa rotundă s-au aşezat următoarele personalităţi politice şi reprezentanţi ai 
societăţii civile din raionul Soroca: Boris Ivasi – preşedintele organizaţiei Soroca a Partidului Liberal; Nicolae Gîtlan – prim-
vicepreşedintele organizaţiei Soroca a Partidului “Alianţa Moldova Noastră”; Victor Felişcanu – vicepreşedintele organizaţiei 
de tineret, zona de nord, a Partidului Liberal; Eugen Pasecinic – membru al Partidului “Alianţa Moldova Noastră”; Elifir Gînga
– vicepreşedintele organizaţiei Soroca a Partidului Popular Creştin-Democrat; Petru Zolotariov – membru al Partidului “Alianţa 
Moldova Noastră”; Ilie Manea – preşedintele organizaţiei Soroca a Partidului Popular Republican; Valeriu Jitari – secretar 
pe problemele ideologice al organizaţiei Soroca a Partidului Comuniştilor; Valeriu Tetiu – preşedintele organizaţiei Soroca 
a Partidului Social-Democrat; Anatol Samburschi – membru al Partidului Comuniştilor; Ion Grigoraş – membru al Partidului 
Social-Democrat; Ghenadie Donos – preşedintele organizaţiei Soroca a Partidului Social-Liberal; Mircea Moldovan – membru 
al Partidului “Alianţa Moldova Noastră”; Alexei Marchitan – preşedintele organizaţiei Soroca a Partidului Democraţiei Sociale; 
Lazăr Ţigai - fără de partid, reprezentant al societăţii civile; Arcadie Suru – fără de partid, reprezentant al societăţii civile.

“OdN: Tematica “mesei rotunde” 
de azi este deja cunoscută de toţi 
participanţii, de aceea vom începe 
cu răspunsurile la întrebarea: "Cum a 
fost anul politic 2006 pentru Dumnea-
voastră personal ca oameni politici 
şi pentru partidele politice pe care le 
reprezentaţi?".

B o r i s  I v a s i : 
Pentru mine personal, 
revelionul din anul 
acesta a fost cel mai 
trist din viaţă, a fost 
un revelion cu lacrimi 
în ochi. De ce? Fiindcă 
Ţara s-a integrat în 
UE, iar noi am rămas 
doar cu ochii în zare… Anul politic 
2006 a fost un an ratat, cel mai rău an 
de la 1940 încoace. Şansa integrării 
europene a fost pierdută din cauza 
persoanelor care au nişte interese, 
probabil, meschine... Pentru Partidul 
Liberal, anul 2006 a fost unul productiv 
atît la nivel naţional, cît şi la nivel local 
- lumea a început să se trezească şi 
aceasta mă bucură.

Nicolae Gîtlan: 
Începu tu l  anu lu i 
întotdeauna este plin 
de planuri de viitor, 
gînduri despre sensul 
vieţii şi al activităţii 
noastre. Personal, sînt 
de părere că visurile 
mari, ceea ce dorim 
să lăsăm copiilor, pornesc nu de la 
interese şi ambiţii politice, ci de la 
simţuri şi aspiraţii simple omeneşti. 
Pentru AMN, anul 2006 a fost unul al 
trădărilor, dar acest lucru doar a conso-
lidat partidul, l-a curăţit de ceea ce era 
respins de organismul politic. Astăzi, 
AMN este un partid puternic, afirmat,
matur. Despre acest lucru vorbesc şi 
cei 7 primari pe care îi avem, 76 con-
silieri locali şi, bineînţeles, consilierii 
raionali. Perioada precedentă a arătat 
că avem oponenţi politici de o falsitate 
şi un cinism şocant, care au compromis 
nu numai principiile democratice şi 
bunăstarea poporului, dar au şi distrus 
aspiraţiile, speranţa oamenilor în viito-

rul copiilor noştri.
Victor Felişcanu: În aspect poli-

tic, anul 2006, pentru mine, a fost un 
an al ratărilor şi dezamăgirilor. Or, nu 
putem rămîne indiferenţi faţă de vota-
rea din aprilie 2005, care a influenţat
negativ situaţia politică. Nu întîmplător 
au apărut revoltele şi nemulţumirile 
cetăţenilor. Regret că, atunci cînd s-a 
luat o decizie atît de importantă, nu 
s-a luat în consideraţie părerea celor 
care au muncit, au riscat cu propria 
sănătate ca acele persoane să ajungă 
în Parlament. Anul 2006 a fost încă o 
lecţie pentru acei care s-au implicat 
în politică. În acest context, doresc să 
accentuez că de fiecare dintre noi va
depinde cum va fi anul politic 2007.

Eugen Pasecinic: Probabil, cea 
mai obiectivă şi corectă apreciere dată 
politicienilor pentru activitatea lor în 
anul 2006 este nivelul de trai al popu-
laţiei, lipsa sau prezenţa problemelor 
cu care se confruntă oamenii. Partidul 
care conduce sau care doreşte să 
conducă trebuie să-şi pună sarcina să 
nu mai fie în societatea noastră copii
care plîng, bătrîni care nu au ce mînca, 
intelectuali care nu au un loc de muncă. 
Şi dacă azi avem atîţia copii care se 
află în internate, înseamnă că lucrurile
nu stau tocmai bine. Tovarăşii care ne 
conduc azi se laudă foarte mult, dar 
vedeţi cîte pămînturi nelucrate avem. 
Eu, dacă aş fi fost în locul tovarăşului
Tarlev, aş fi arat şi semănat toate
pămînturile, iar achitarea ţăranii ar fi
făcut-o toamna, la strînsul roadei.

E l i fi r G î n g a : 
Pentru partidul nostru, 
anul trecut a fost un 
an de cotitură. După 
evenimentele din 4 
aprilie 2005, a trebuit 
să muncim mult pentru 
a explica oamenilor de 
ce s-a votat aşa şi nu 
altfel. S-a terminat cu lupta în stradă 
şi am trecut la lupta de la tribuna 
Parlamentului. Oamenii au înţeles 
mesajul nostru şi nu întîmplător avem 
organizaţii primare în fiecare localitate
din raion. Personal, consider că cei 

care se află la conducerea partidului
nostru au procedat just. Domnul Roşca 
a făcut un pas drept şi istoria, consider, 
ne va arăta cine a avut dreptate.

Petru Zolotariov: Dacă vorbim 
despre anul politic 2006, nu este cazul 
să divizăm politica în nivele – unu, doi, 
trei ş.a.m.d. Ca cetăţean, consider că 
a fost un an pierdut, fiindcă am avut
posibilitatea reală să ne integrăm în 
Europa împreună cu România. A fost 
un an de răfuială politică cu persoanele 
incomode (Pasat, Ţurcanu, Muşuc…) şi 
instituţiile mass-media (Antena C, Euro 
TV). În politica actualei puteri domină 
minciuna şi dezinformarea totală, la 
toate nivelele. Dacă priveşti televizorul, 
de exemplu, ţi se creează impresia 
că la noi totul este bine şi frumos. 
Realitatea, însă, este crudă. În sectorul 
agrar, de exemplu, aproape că n-au 
rămas forţe de muncă, în multe sate au 
rămas doar beţivii, trîntorii şi tîlharii… 
Sau, să zicem, din 1 septembrie în 
şcoli a fost introdus cursul de istorie 
integrată, o mare durere a noastră… 
Speranţa, însă, moare ultima, iar ale-
gerile din Găgăuzia ne dau speranţe 
în mai bine.

I l i e  M a n e a : 
Susţin colegii care 
au afirmat că anul
2006 a fost ratat. Se 
observă că partidul de 
guvernămînt a uzurpat 
puterea în stat – nu 
mai există puteri cu-
vîntul cărora s-ar face 
auzit. Anul 2006 a fost pentru PPR 
anul cînd în majoritatea localităţilor 
raionului au fost create structuri ale 
partidului; în proporţie de 90 la sută, 
noi deja avem şi listele de consilieri 
locali şi raionali, avem deja candidat la 
funcţia de primar al oraşului, precum şi 
în multe sate. Acum rămîne de văzut 
ce cred ceilalţi colegi din partidele de 
orientare democratică despre situaţia 
creată şi despre perspectivele anului 
care a început.

Valeriu Jitari: Anul 2006 a fost 
strîns legat cu anul 2005, cînd au 
avut loc alegerile parlamentare. 
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Principalul ce am obţinut anul trecut a 
fost păstrarea stabilităţii în societate, 
cimentarea statalităţii. Anul 2006 a 
demonstrat că ţara noastră merge ferm 
pe calea integrării europene, că PC 
implementează în practică ideea euro-
peană, în înţelesul clasic al cuvîntului… 
Perspectivele ţării noastre sînt destul 
de serioase. Un mare succes al nostru 
este că vom primi de la UE un ajutor 
esenţial în sumă de 1.200.000.000 
dolari, şi acesta este doar începutul.

“OdN”: Domnule Jitari, vă rog 
să nu duceţi lumea în eroare – banii 
despre care vorbiţi îi va primi Re-
publica Moldova, dar nu partidul de 
guvernămînt, or, astăzi noi vorbim de 
performanţele partidelor pe care le 
reprezentaţi, ci nu despre nişte merite 
care nu vă aparţin.

Valeriu Jitari: Da, dar interesele 
ţării sînt şi interesele noastre. Iar dacă 
e să vorbim despre ceea ce s-a făcut 
în raion, trebuie să amintesc despre 
gazificare şi despre faptul că astăzi nu
se mai vorbeşte despre raionul Soroca 
ca despre un poligon al problemelor 
nerezolvate. Un moment pozitiv ar fi
începutul construcţiei 
căii ferate.

Valeriu Tetiu: A 
fost un an de grea 
cumpănă, un an foarte 
greu. Guvernarea a 
încercat să distrugă, 
să dezmembreze 
partidul, ştiind bine 
despre dosarul falsificat împotriva
domnului Eduard Muşuc. Pînă la urmă, 
PSD a rămas un partid unit, ceea ce 
este o biruinţă. Anul trecut a avut loc 
congresul partidului, avem peste 5000 
de membri, 80 la sută deţinînd şi car-
nete de partid. Există perspectiva de a 
cîştiga cîte ceva la alegerile din 2007. 
Ca partid extraparlamentar, ne este 
greu, dar viaţa ne arată că PSD este 
o forţă, o putere care se poate opune 
actualei guvernări.

Anatol Samburschi: Sînt bucuros 
că a fost linişte în ţară, ceea ce înseam-
nă mult. Sînt trist că nu este Transni-
stria alături de noi... La nivel local zic că 
am activat fructuos în Consiliul raional, 
fapt despre care a scris presa locală. 
Consider că una dintre cele mai mari 
probleme ale societăţii este migraţia 
populaţiei, din care cauză avem zeci, 
sute de mii de familii distruse. Misiunea 
noastră ar fi oprirea acestui necaz,
crearea societăţii moldoveneşti.

Ghenadie Grigoraş: Nu dau 
note de laudă partidului nostru, dar 
este unicul partid care a intervenit la 
rezolvarea concretă a unor probleme 
locale. Să ne aducem aminte de mi-
tingul organizat în noiembrie 2005, de 
soluţionarea problemei unei gunoişti 
din partea din deal a oraşului ş.a.

Ghenadie Donos: Starea de regret 
– aceasta este caracteristica principală 
a anului politic 2006. Nu cred că situaţia 
din partidele pe care le reprezentăm 
poate fi desenată în culori roze, fiindcă
sîntem cu toţii în criză, inclusiv PSL. 
Problema consolidării, în special a 

partidelor liberale, a fost pusă în anul 
2006, or, avînd în ţară patru doctrine 
politice, ar fi bine să existe şi, cel puţin,
patru partide... Aripa liberală trebuie să 
fie unificată, de aceea şi regret ceea
ce se întîmplă. Se face observată 
„rînza” moldovenească, care ne va 
împiedica să avem succese. Şi la masa 
rotundă precedentă, şi acum repet că 
trebuie, cel puţin la postul de primar, să 
înaintăm oameni care ar fi susţinuţi de
toţi democraţii. Dacă nu vom fi uniţi, în
2007, nu vom cîştiga.

Mircea Moldovan: Din 1990, sînt 
în vîltoarea evenimentelor politice şi 
întotdeauna am visat la o forţă con-
solidatoare, care ar putea face lucruri 
mari. În anul 2006, cel mai negativ a 
fost ecoul anului 2005, dezamăgirea şi 
pasivitatea populaţiei în ceea ce numim 
noi politică. Deznădejdea este cuvîntul 
care ne caracterizează cel mai mult. Si-
tuaţia din ţară este critică din punct de 
vedere social, politic şi spiritual... Cred 
că azi în Moldova nu mai există doc-
trine sau idei care ar putea consolida 
societatea civilă.

Alexei Marchi-
tan:  Nu vreau să 
vorbesc despre lucruri 
negative, or, vorba din 
popor – cele rele să se 
spele, cele bune să se 
adune... Anul 2006 a 
fost foarte important, 
fiindcă a fost creat PDSM în frunte cu
domnul Dumitru Braghiş – un partid 
care din zi în zi devine tot mai influent
în viaţa politică a ţării, tot mai puter-
nic printre partidele de opoziţie. Sînt 
convins că astfel de partide ca PDSM 
vor duce Moldova spre integrarea 
europeană, la care visăm cu toţii. La 
nivel local, a fost creată organizaţia 
raională a PDSM şi organizaţii primare 
în sate. Şi dacă, vorba domnului Mol-
dovan, în ţară nu este o idee care ne-ar 
uni, eu vă chem să vă alăturaţi ideii 
partidului nostru, opţiunea căruia este 
o Moldovă competitivă.

L a z ă r  Ţ i g a i : 
Este clar că anume 
comuniştii sînt cei 
mai mari criminali de 
pe faţa pămîntului. 
Un filozof a spus:
„Comunismul este 
cancerul societăţii”, 
deci, sarcina noastră 
este să tratăm societatea de această 
boală. Acesta a ucis milioane de oame-
ni şi o să mai ucidă încă.... Consider că 
toate partidele din R.M. lucrează foarte 
prost, deşi există posibilităţi să fie mai
active. Să ne aducem aminte ce a spus 
înţeleptul Solomon – nu există popor 
sărac, există împărat prost... Dacă cei 
prezenţi se vor uni într-un „pumn”, atun-
ci victoria nu poate să ne scape.

„OdN”: Nu este întîmplător faptul 
că cel mai mult se „bate” în partidul de 
guvernămînt or, cei de la guvernare tre-
buie să-şi asume toate riscurile şi să-şi 
ciulească urechile la criticile oamenilor. 
Argumentele gen „un miliard de lei de 
la UE” nu mai ţin, fiindcă: unu – banii

vor veni de la UE pentru Republica 
Moldova, dar nu pentru PC, şi doi 
– pe soroceni nu-i interesează cioara 
de pe gard, ci vrabia din mînă. Cînd, 
de exemplu, va fi reparat drumul spre
Maternitate?

Anatol Samburs-
chi: Nu este secret 
pentru nimeni că bani 
pentru construirea 
drumului spre Mater-
nitate sînt, dar de ce 
nu s-au efectuat lu-
crările planificate în
anul 2006? Fiindcă 
există trei factori de decizie – Consiliul 
raional, Primăria oraşului şi Guvernul. 
Şi atunci cînd s-a organizat tenderul 
pentru construcţia nemijlocită a drumu-
lui, firma care trebuia să îndeplinească
lucrările nu a fost de acord cu devizul 
de cheltuieli. Adică, costul lucrărilor s-
a mărit pînă la 3.000.000 lei. De ce să 
discutăm atîta, dacă nu s-a făcut nimic? 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
baia orăşenească. 

Boris Ivasi: Ce v-a încurcat să 
organizaţi un concurs pentru construcţia 
drumului cu agenţii economici din afara 
raionului sau chiar a ţării, cum s-a făcut 
în anul 1935, şi zeci de ani oraşul n-a 
avut probleme cu apa? Vă asigur, dacă 
ar fi venit nişte brigăzi din Tadjikistan
sau Uzbekistan, făceau drumul cu 
lopata şi hîrleţul. Nu aţi avut dorinţă să 
faceţi acest lucru, asta-i!

Nicolae Gîtlan: Sigur, am ratat 
şansa de a rezolva problema dru-
mului, o problemă „cu barbă” pentru 
urbea noastră, mai cu seamă că a 
fost alocată şi o sumă mare de bani... 
Revenind la tema noastră de bază, ţin 
să menţionez că nu sîntem începători 
în politică sau născuţi recent, avem un 
partid cu maturitate şi cultură politică, 
cu oameni deştepţi şi harnici, dar, cu 
regret, din cei peste 2000 de membri 
ai organizaţiei Soroca, mulţi au plecat 
la muncă peste hotare. Muncind în 
alte ţări, ei asigură familiile şi învaţă 
copiii, pomenindu-se, la întoarcere, în 
afara sistemului de asigurări sociale 
obligatorii. Tinerii sînt categoria cu cel 
mai mare risc de şomaj, în special, 
absolvenţii instituţiilor de învăţămînt 
superior. Şomajul determină direct 
exodul forţei de muncă. Aceasta în-
seamnă că problemele grave din 
societate se reflectă asupra activităţii
politice. Au plecat doar oamenii bine 
pregătiţi – profesorii, ţăranii, inginerii 
care ar fi putut munci aici. De altfel,
cum puteau oamenii să rămînă în ţară, 
dacă nu se îndeplinesc promisiunile 
făcute de guvernanţi? S-a vorbit atîta 
despre majorarea salariilor bugetarilor, 
ca, pînă la urmă, să aflăm că nu sînt
surse pentru a se face acest lucru. 
Nu întîmplător, cel puţin 530.000 de 
cetăţeni au depus cereri de obţinere 
a cetăţeniei României... În acest con-
text, vreau să zic că anul 2007 va fi un
an de cotitură. Avem posibilitatea să 
demonstrăm electoratului că sîntem 
cei mai buni. Probabil, aceasta va fi
ultima şansă.
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Petru Zolotariov: 

De la proclamarea 
independenţei noi 
am suferit trei mari 
pierderi – am pierdut 
Transnistria, am pier-
dut electoratul şi am pi-
erdut mii de specialişti, 
care au plecat peste 
hotare. Pe mine mă interesează, dacă 
noi avem nevoie astăzi de cale ferată 
la Soroca. În lumea civilizată, în special 
în SUA, căile ferate, practic, nu sînt 
utilizate, în schimb, se pune accentul 
pe magistralele auto de bună calitate... 
De altfel, cînd au venit la putere, comu-
niştii nu erau gata de guvernare. Lor 
le era bine în opoziţie şi nici nu ştiau 
ce-i aşteaptă. Amintiţi-vă cuvintele 
lui Voronin: „Ce umblaţi, bă, după 
structurile de finanţare din exterior ca
ţapul după marcovca!” Şi am... ajuns 
ca chiar ei, comuniştii să primească 
„marcovca”... Dacă primeam miliardul 
în 2001, situaţia în ţară era cu totul 
alta.

Boris Ivasi: Eu nu cred că PIB-ul 
în Republica Moldova s-a mărit cu 4,5 
la sută, dar ştiu că republica noastră, 
alături de Togo şi încă o ţară africană, 
este în frunte la capitolul volumului 
de bani aduşi de gastarbaiteri. De ce 
vorbiţi despre atîtea succese, dacă nu 
aţi îndeplinit ceea ce aţi promis? Unde 
sînt salariile de 300$? Cui îi trebuie un 
BAM moldovenesc numit calea ferată? 
Să fim serioşi, domnilor! Aţi dus oraşul
la pierzanie şi acum spuneţi poveşti... 
Unde-s locuitorii oraşului? Doar cîţiva 
ani în urmă, populaţia Sorocii constituia 
circa 50.000 oameni, iar astăzi n-au 
rămas nici 30000! Doamna viceprimar 
Elena Focşa regreta anul trecut că 
cineva de peste hotare investeşte doar 
în localităţi cu o populaţie de pînă la 
20.000 locuitori, iar la noi, din „păcate”, 
sînt ceva mai mulţi – dumneaei a 
numit cifra de 34.000. Oare trebuie să 
micşorăm numărul populaţiei oraşului 
pînă la 20.000, ca să primim investiţiile 
cu pricina? Sau, poate, este mai bine 
să creăm locuri de muncă şi să aducem 
oamenii acasă?

„OdN”: Dacă ar fi să pun notă
pentru răspunsul la prima întrebare, 
apoi cea mai mare notă o merită dl 
Pasecinic, care a lovit drept în ţintă – ni-
velul de trai al populaţiei denotă cel mai 
bine starea lucrurilor din societate...

Victor Felişcanu: Înainte de a 
trece la altă întrebare, daţi-mi voie să 
mai fac o remarcă: o pierdere suferită 
în ultimii ani este şi lipsa zîmbetului 
de pe feţele oamenilor. Priviţi în jur şi 
veţi vedea doar feţe amărîte, oameni 
îngînduraţi. Deci, oamenii nu au o 
speranţă în ziua de mîine, şi acest 
lucru este grav.

Ghenadie Donos: Sînt de acord 
cu această părere şi mai completez 
cele spuse de Victor Felişcanu cu 
încă o problemă gravă – problema 
demografică. Observaţi ce se întîmplă:
numărul nou-născuţilor se micşorează 
pe an ce trece, iar cauza cea mai 
importantă este sărăcia... Şi, dacă 

am vorbit de copii, 
nu pot să nu amin-
tesc şi de pedagogi. 
Or, fiind în vizită la
So roca ,  doamna 
Greceanîi a spus că 
nu sînt posibil ităţi 
de a majora salariile 
pedagogilor. De ce 
atunci s-a promis această majorare? 
Şi cine poartă răspundere pentru 
faptul că aşteptările oamenilor nu sînt 
îndreptăţite? Sînt şi eu de acord cu 
domnul Pasecinic că principalul nostru 
judecător este poporul, alegătorul, 
cetăţeanul de rînd... Deci, partidele nu 
au motive să se îmbete cu apă rece, 
chipurile, sîntem mari şi tari, or, tari şi 
mari vom fi dacă ne vom uni şi vom
reuşi să facem ceva bun...

„OdN”: Întrebarea a doua ar avea 
două componente: unu – care sînt 
prognozele pentru anul politic 2007? 
Şi doi – cine sau ce dezbină partidele, 
care sînt cauzele şi obstacolele ce nu 
vă permit să vă unificaţi?

Ghenadie Donos: 
Cu părere de rău, 
organizaţiile locale 
ale partidelor pe care 
le reprezentăm sînt 
strict legate şi depind 
în mare măsură de 
structurile centrale, 
de Codul electoral, 
de alianţele care se fac la nivelul 
conducerii centrale. Este utopic să 
credem că noi, cei de la Soroca, 
putem să facem o alianţă şi să mer-
gem împreună. Unicul lucru pe care îl 
putem face la Soroca este să ne unim 
cu toţii pentru susţinerea unui candidat 
independent la funcţia de primar. Cum 
am putea face acest lucru? Fiecare 
partid să-şi reprezinte candidaţii, facem 
analizele de rigoare şi, dacă găsim un 
numitor comun, atunci toată lumea sau 
cel puţin, cîteva partide îşi îndeamnă 
adepţii şi membrii de partid să-l voteze 
pe cutare sau cutare. Aceasta este 
unica variantă acceptabilă pentru noi. 
Deocamdată, însă, nu sînt optimist 
şi nu prea cred că se poate întîmpla 
aşa ceva.

Boris Ivasi: Am mai declarat, cu 
altă ocazie, că stăpînii oraşului sînt 
cetăţenii, dar nu primarul. Mă bucură 
că viceprimarul Serghei Nastas a 
recunoscut, în paginile „OdN”, acelaşi 
lucru... Domnul Donos spune despre 
un candidat independent, dar daţi-mi 
voie să vă întreb: independent de ce 
sau de cine?

Ghenadie Donos:  Cînd am 
afirmat acest lucru, am avut în vedere
următoarele: candidatul cu pricina nu 
poate să meargă în alegeri cu sigla unui 
partid. Da, el poate fi membru al unui
partid, dar candidează independent 
tocmai pentru a consolida societatea 
civilă.

Mircea Moldovan: Eu sînt de 
acord cu domnul Donos şi vreau să vă 
reamintesc că, după alegerile din 2001, 
sorocenii au încercat să facă unirea 
partidelor democratice, dar... Fiecare 

avem patroni de partid 
la Chişinău, însă acest 
lucru nu ne încurcă să 
explicăm oamenilor 
că, în anul 2007, vom 
alege guvernanţ i i 
locali, oameni de care 
depinde cum vom trăi 
şi cum vom rezolva 
problemele în următorii ani. Este 
normal că fiecare partid se „zbate” pen-
tru candidatul său, dar n-ar fi rău să-i
aleagă din toţi pe acei care merită să 
ne reprezinte şi să ne conducă. Acest 
lucru se referă şi la lista de consilieri 
şi, în primul rînd, la candidaţii la funcţia 
de primar... Chiar aş propune ca în 
paginile ziarului „OdN” să fie demarată
o discuţie la tema cine ar putea candida 
la funcţia de primar şi consilieri. Nu este 
importantă, în opinia mea, orientarea 
politică a candidaţilor, important este 
potenţialul lor şi dorinţa de a munci 
în folosul tuturor. Într-un cuvînt, să 
scoatem la suprafaţă opinia publică. 
Nu sînt de părerea că în alegerile 
locale putem fi dirijaţi, în totalitate, de
la Centru.

Lazar Ţigai: Propun ca partidele 
politice să organizeze în localităţile 
raionului întîlniri cu cetăţenii, la care 
să se discute candidaturile la funcţia 
de primar, calităţile şi posibilităţile lui. 
Vreau să zic că este nevoie să ţinem 
cont de părerea cetăţenilor, fiindcă ei
ştiu mai bine situaţia din teritoriu.

Valeriu Tetiu: Trebuie să recu-
noaştem cu toţii că fiecare partid
îşi are alegătorul său. Acum este 
important să lucrăm fiecare pentru a
cîştiga cît mai multe voturi. Nu ar fi
bine ca într-un consiliu majoritatea 
să aparţină unui partid, în acest sens, 
exemplul Partidului Comuniştilor este 
foarte elocvent. Plus la aceasta, avem 
exemplul anului 2005, cînd s-a creat 
un bloc, dar ce folos? S-au vîndut unul 
pe altul. Mai bine muncim fiecare şi
cîştigăm ceea ce am meritat, pe urmă, 
deja în consiliu, ne unim în luarea 
deciziilor pe care viitorul primar va fi
nevoit să le îndeplinească. 

Valer iu  J i tar i : 
Pe parcursul anilor 
societatea civilă se 
dezvoltă tot mai mult, 
în societate tot mai 
mult se conturează 
un sistem multipartit. 
Pînă la urmă, însă, 
rămîn pe arena politică 
cele mai puternice partide... Revenind 
la tema discuţiei noastre, vreau să 
zic că, în 2001, PC a luat în mîini nu 
puterea, dar ceea ce mai rămăsese 
de la putere. Nu exista nici un plan 
de dezvoltare a ţării, în schimb, 
existau multe datorii şi atîtea altele. 
Şi totuşi, împreună cu societatea 
civilă, am putut să depăşim această 
situaţie. A fost important pentru noi 
anul 2005, cînd am putut să mergem 
pe calea parcursă anterior de Franţa, 
Spania, Italia, Anglia, adică pe calea 
consolidării societăţii. Aceasta este o 
cale pozitivă şi faptul că găsim limbaj 
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comun cu alte partide, cînd este vorba 
de soarta ţării, este un moment foarte 
pozitiv... Orice am zice noi astăzi, 
dar se observă o tendinţă de a găsi, 
şi la nivel local, puncte de tangenţă. 
Trebuie să facem tot posibilul ca 
alegerile din primăvară să fie corecte
şi ca sorocenii să aleagă oamenii pe 
care îi doresc. Sarcina noastră constă 
în prezentarea corectă şi onestă a 
candidaţilor.

Boris Ivasi: Cu cine aţi găsit, 
domnilor, limbaj comun? Oamenii fug 
din ţară, sute de mii au părăsit casele 
în căutarea unui loc de muncă, peste 
500.000 de cetăţeni solicită cetăţenia 
României, iar dumneavoastră vorbiţi 
de „limbaj comun”...

Ilie Manea: Probabil, nu toţi ştiu 
sau au uitat că, după distrugerea ADR 

şi înlăturarea Guvernului Sturza, a venit 
la putere Guvernul Braghiş. Pe atunci 
eu activam în cadrul Prefecturii şi pre-
zentam Centrului informaţii referitoare 
la salarii, datorii etc. Probabil, aţi uitat, 
dle Jitari, că deja atunci problemele 
datoriilor erau, practic, rezolvate, PC a 
venit pe totul de-a gata. Sînt responsabil 
de ceea ce spun şi sînt gata să probez 
orice cuvînt... Dacă ne referim la ale-
gerile locale din 2007, aş menţiona 
următoarele: rezultatele alegerilor 
din Găgăuzia sînt un semnal pentru 
noi toţi, iar victoria reprezentantului 
partidului nostru, Mihail Formuzal, ne 
dă încredere. 

Să ne dea Domnul minte şi nouă, 
moldovenilor, ca să spunem, la alegerile 
locale din vară, un „nu” ferm comuniştilor... 
Mă miră laudele comuniştilor, de parcă 
nu ar vedea ce se face aici, la Soroca. 
Dacă nu aplecaţi urechea la durerile 
oamenilor, puteţi fi, ulterior, dezamăgiţi.
Chiar zilele trecute am vorbit cu un domn 
care mi-a spus aşa: „В 2005 году двумя 
руками голосовал за коммунистов, 
но видя, что творят они сейчас, 
вообще не хочу их в глаза видеть!” 
PPR are candidat la funcţia de primar 
al oraşului Soroca şi considerăm că 
este o candidatură reuşită. Nu sînt  

împotrivă să ne mai adunăm în astfel 
de componenţă, să ne consultăm în 
problemele-cheie şi să luăm decizii 
corecte.

Elifir Gînga: Susţin propunerea 
domnului Donos, fiindcă un candidat
independent trebuie susţinut de toţi. 
Dacă un candidat, fie el şi foarte bun,
ar merge sub sigla unui sau altui partid, 
aceasta ar însemna că noi toţi tragem 
jăratec doar la „turta” unui partid.

Boris Ivasi: Cum pot eu, un 
liberal, să merg la alegeri împreună 
cu un social-democrat? Ştim cu toţii 
că politica social-democrată este 
politica lenei, noi, însă, considerăm 
că omului nu trebuie să-i dai peştele, 
ci undiţa, ca el însuşi să-şi prindă 
peşte. Sau oamenilor trebuie să le 
creezi condiţii egale de dezvoltare... 

Dacă vine la putere un astfel de pri-
mar, el va face, în primul rînd, ceea ce 
numim noi socializare – de exemplu, 
socializarea pămîntului. Metodele 
socialiste nu mai corespund zilei de 
astăzi, de aceea eu nu pot susţine 
astfel de oameni. Deci, dacă sîntem 
liberali – rămînem liberali, iar dacă 
sîntem social-democraţi, trebuie să 
rămînem social-democraţi. În opinia 
mea, este foar te importantă nu 
persoana primarului, ci componenţa 
consiliului. Consiliul angajează un 
manager (pe Lujcov, dacă doriţi), 
care transformă în viaţă deciziile 
aleşilor poporului.

Mircea Moldovan: Ar fi bine să
facem deosebire între partidele politice, 
rolul lor în societate şi alegerile locale, 
care ne aşteaptă în primăvară. Aces-
tea sînt două lucruri diferite – partidul 
traduce în viaţă ideologia respectivă 
şi nu întîmplător fiecare dintre noi a
aderat la unele sau alte formaţiuni, 
dar, ca cetăţean al oraşului Soroca, 
am dreptul să mă gîndesc la omul 
gospodar care merită funcţia de primar, 
chiar dacă acesta nu este membru al 
partidului meu. Cu atît mai mult că 
avem la Soroca oameni care ar putea 
face faţă lucrurilor.

Boris Ivasi: În repetate rînduri 
am propus ca monumentul eroilor 
din centrul oraşului să fie mutat pe
teritoriul cimitirului, cum ar fi corect
creştineşte. Să zicem că există chiar 
o asemenea decizie, dar primarul, 
care este membrul unui sau altui partid 
(de orientare socialistă, de exemplu) 
primeşte ordin de la Centru să nu facă 
acest lucru. Există doar disciplină de 
partid, nu? Deci, nu există, domnilor, 
oameni absolut independenţi, să nu 
ne facem iluzii.

Alexei Marchitan: Domnul Ilie Ma-
nea are perfectă dreptate – Guvernul 
Braghiş, în anul 2000, a elaborat Planul 
de dezvoltare a ţării pentru cinci ani şi, 
slavă Domnului,  pe comunişti i-a ajuns 
capul să nu devieze de la acel plan. 
Începînd cu anul 2005, guvernarea 

comunistă a început să balanseze, 
să sară dintr-o extremă în alta, nu ştie 
pe care cale să o apuce... Referitor la 
acţiunile PDSM în anul 2007, trebuie 
să accentuez că ele deja au demarat. 
În aceste zile noi sîntem solidari cu 
deţinătorii de patente care au de suferit 
de pe urma legii cu pricina. În diferite 
localităţi au avut loc acţiuni de pro-
test, întîlniri cu populaţia. O astfel de 
acţiune a avut loc chiar lunea aceasta 
la Soroca... Pentru electorala-2007 eu 
aş propune ca la funcţia de primar al 
oraşului să fie susţinută o persoană
demnă, în primul rînd, care nu a fost şi 
nu este membru de partid. Poate chiar 
este cazul să ne luăm obligaţiunea să 
facem acest lucru.

Anatol Samburschi: Daţi-mi voie 
să vă divulg un secret: PC este foarte 
bine organizat, cu subdiviziuni în te-
ritoriu, cu strictă disciplină de partid, 
cu centralism democratic. Activitatea 
noastră a început încă în anul 2005 în 
frunte cu doamna Bodnarenco. Chiar 
vă sfătui să ne urmaţi pilda. În 2007, vă 
doresc biruinţă şi vouă, şi nouă.

Petru Zolotariov: În anul 2007, ne 
aşteaptă mai multe evenimente impor-
tante. De exemplu, se împlinesc 140 de 
ani de la apariţia „Capitalului” lui Marx. 
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Eu aş propune actualilor comunişti să 
revină la această lucrare şi să-şi dea 
seama că nu au ce căuta în acest 
partid. Or, Marx a avut în vedere o cu 
totul altfel de societate decît aceea 
pe are o construieşte PC. Este bine 
să conştientizeze cu toţii: comunismul 
este o utopie, o doctrină moartă. Alt 
eveniment – 100 de ani de la răscoalele 
ţărăneşti din România, soldate cu 2000 
de victime. Concluzia – situaţia ţăranilor 
a fost grea şi 100 de ani în urmă, şi 
astăzi... Referitor la alegerile locale, ca 
cetăţean, aş dori ca cei de la putere să 
nu influenţeze rezultatele alegerilor...

Nicolae Gîtlan: Eu cred că noi, 
sorocenii, vom readuce lumina, dem-
nitatea şi progresul în casele noastre. 
Este o misiune grea, care cere multă 
tărie şi responsabilitate, dar este şi cea 
mai destoinică. Astăzi, ca niciodată, 
se cere activism politic, înţelegere 
şi susţinere. De aceea vă îndemn, 
stimaţi lideri ai partidelor politice, să 
participaţi activ la discuţiile din cadrul 
şedinţelor care vor urma... Astăzi 
„OdN” ne-a oferit posibilitatea de a 
ne expune părerea fiecare dintre noi,
reprezentanţii partidelor din teritoriu, 
pentru a face ca întrunirile noastre şi 
publicaţiile care vor urma să devină 
mai interesante, mai atrăgătoare, mai 
de folos pentru toţi. Avem nevoie de 
mai multă informaţie despre activitatea 
partidelor politice din teritoriu, despre 
viitorii candidaţi la funcţia de primar 
şi consilier de nivelele unu şi doi, şi 
multe altele.

Victor Felişcanu: După părerea 
mea, fiecare om ce se ocupă de

politică, este ghidat, cu sau fără de 
voie, de interesele partidului pe care 
îl reprezintă. În mod normal, însă, 
prioritară trebuie să fie soarta ţării,
indiferent de partidul din care facem 
parte. Marea noastră problemă este 
lipsa patriotismului. Dar cine poate fi
adevărat patriot? Doar persoana care 
este liberă... Dacă un partid va înainta 
un candidat bun, vă promit că eu o 
să-l votez.

Arcadie Suru : 
Sînt pentru prima dată 
la o masă rotundă pe 
teme politice, pînă 
acum am avut onoarea 
să particip mai mult 
la discuţii pe teme 
economice. Am au-
zit astăzi multe idei, 
cuvinte, propuneri bune şi, chiar dacă 
nu am fost implicat direct în politică, 
pot face nişte analize şi nişte concluzii. 
Cu părere de rău, acest lucru nu-l 
pot spune, probabil, o mătuşă de la 
ţară sau o altă persoană care, pur şi 
simplu, se poate „îneca” în această 
mare de informaţii... Îmi pare bine 
că la această masă şi-au găsit locul 
persoane de diferite vîrste şi diferite 
opinii. Pe de altă parte, nimeni dintre 
dumneavoastră nu a putut să mă 
convingă că anume un partid sau altul 
poate să mă reprezinte astăzi şi pe 
mine. Oamenii au nevoie de declaraţii 
simple şi clare, ci nu de demagogie 
deşartă. Oamenii au nevoie de coaliţii 
care ar munci întru binele lor, dar nu 
pentru ca partidele să reprezinte nişte 
interese de grup sau să se ponegreas-

că între ele. În fiecare partid au fost
şi sînt oameni buni, capabili, dar nu 
fiecare partid a avut şi are o echipă
gata să rezolve toate problemele. Fără 
echipă, însă, fiţi de acord, astăzi nu
putem face nimic...

Eugen Pasecinic: 
În venele mele curge 
sîngele a trei popoare 
– român, ucrainean şi 
polonez, şi spun acest 
lucru pentru că acei 
care vorbesc în limba 
română sînt calificaţi
naţionalişti. Mă doare 
acest lucru, fiindcă nu este aşa. Mă
doare cînd aud de istoria integrată, de 
dicţionarele lui Stati. Acum trebuie să 
fim foarte tari în ceea ce facem. Dacă
dorim să facem ceva bun pentru acest 
popor – să facem, dar dacă nu – mai 
bine să ne ocupăm de altceva, nu de 
politică. Recunosc, am fost membru al 
PCUS, dar... ce lozincă frumoasă se 
propaga atunci: „Все должно быть 
хорошо!” Ce poate fi mai frumos ca
aceasta?... Iar acum la ce am ajuns?

...Acesta a fost masa rotundă a 
„Observatorului de Nord”. Concluziile 
şi comentariile de rigoare vă aparţin, 
stimaţi cititori. Din partea noastră 
– doar o singură precizare: o vorbă din 
popor zice că alegerile vin şi se duc, 
iar partidele politice rămîn. O fi el aşa,
dar în cazul nostru pare totul tocmai 
invers – partidele vin şi se duc, dar 
alegerile rămîn.

Foto: Vadim Şterbate 

Tabletele lui Victor Cobăsneanu
CE AU SCRIS DEMNITARII CU PENIŢA, NU TAIE ZIARISTUL CU BĂRDIŢA

Cînd vine vorba despre dezghiocarea activităţii unui sau altui înalt demnitar, ziariştii, foarte des, sînt învinuiţi de 
rea-voinţă şi de exagerare. Adică, oamenii cu stiloul în mînă nu au nimic altceva de făcut decît de a discredita şi pune 
la stîlpul infamiei pe acei care, în virtutea funcţiilor ocupate, şi aşa sînt în văzul lumii. Nu zic că nu există şi printre noi 
din cei cu „cerul gurii negru” (vorba unui preşedinte de raion, dar nu de la Soroca) şi mai fac un material-două-trei la 
comandă (cunoaşteţi vreo pădure fără uscături?), dar, în marea lor majoritate, ziariştii nu au alte scopuri decît de a 
spune lucrurilor pe nume, adică de a descrie realitatea aşa cum este, fără a jigni şi înjosi pe nimeni... De ce, atunci, 
nu există o armonie între cei ce scriu şi cei despre care se scrie? De ce atîta supărare şi ameninţare din partea eroilor 
materialelor noastre? Probabil, cauze ar fi mai multe, eu, însă, cred că este vorba de două: unu - unii, chiar foarte mulţi,
nu fac deosebirea dintre persoana fizică şi persoana juridică (puteţi da vreun exemplu cînd “OdN” a scris în termeni duri
despre viaţa extraprofesională a unui demnitar?) şi doi - nu toţi sînt sinceri şi deschişi în relaţiile cu mass-media şi cu 
alte instituţii, creatoare de imagine. Să nu umblăm mult după exemple concrete, dar să facem o analiză superficială a
declaraţiilor de avere şi venituri, prezentate de deputaţi şi miniştri nu ziarului „OdN”, ci Comisiei Centrale de specialitate. 
Or, cele ce se scriu în aceste declaraţii te buimăcesc, te fac să te pişti de nas şi să-ţi iei lumea-n cap. Din cei 111 
deputaţi şi miniştri care au prezentat declaraţii, 18 (!) nu au avut ce declara (!), 21 (!) au venituri şi averi care n-au fost 
evaluate, 6(!) nu au casă sau apartament la bloc, 1(!) are numai automobil, 1(!) are numai garaj şi - culmea - 61(!!!) nu 
sînt posesori de automobile! Sărăcie crasă, doamnelor şi domnilor! Modestie şi jertfire de sine de nedescris, dragi cititori!
Păi, majoritatea dintre noi, începînd de la agricultori şi terminînd cu pensionarii, sîntem nişte bogătaşi buni de ridicat în 
Siberia! Să activezi ani în şir în Parlament(e) şi să nu poţi să-ţi procuri măcar un automobil de la second-hand sau să 
deţii măcar ceva acţiuni la una-două întreprinderi - unde s-a auzit şi s-a văzut una ca asta? De altfel, şi acei care au tot 
ce ar trebui să aibă un om la o anumită vîrstă (deputaţii şi miniştrii nu sînt la început de cale, nu-i aşa?) - casă, masă, 
automobil, vilă şi garaj - nu prea au cu ce se lăuda. Ce înseamnă să trăieşti în capitala ţării într-un apartament de doar 
6000 de lei sau să te plimbi cu un automobil de 1-2 mii dolari, cînd un mucos, scuzaţi de expresie, de 15 ani merge la 
fete în „Mercedes”? Numai să nu se creadă că eu, şi alţii ca mine, probabil, pun la îndoială cele scrise în declaraţii, de 
aceea nu întîmplător semnul exclamării prevalează asupra semnului întrebării. Iar dacă există şi ceva enigme, este de 
competenţa altora să le dezlege.

...Foarte des, ziariştii sînt învinuiţi că n-au înţeles corect mesajul interlocutorului, că au schimonosit sau interpretat 
eronat cuvintele şi ideile lui, că au mai adăugat cîte ceva şi de la sine. Se mai întîmplă şi aşa ceva – de ce să ne facem 

morţi în popuşoi? – dar în cazul cu declaraţiile noi nu purtăm nici o vină. Ceea ce-au scris demnitarii cu 
peniţa, nu taie ziaristul cu bărdiţa.
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Cîmpia Sorocii este generatoarea multor talente 
şi personalităţi marcante, la aceasta contribuind, 
probabil, şi pitorescul acestui plai.

În Cureşniţa Sorocii, pe malul Nistrului, într-o 
căsuţă dintr-o tindă şi o odaie, acoperită cu şindilă, a 
văzut lumina zilei, la 3 aprilie 1893, violonistul, dirijorul 
şi compozitorul Eugeniu Coca.

Tatăl său, Costache Coca, poreclit Mazilu, a fost 
un boieraş mazilit, vestit lăutar în părţile Sorocii. El l-a 
şi învăţat pe Eugeniu, de mic, să cînte la vioară.

În acea perioadă, Cureşniţa trăia o intensă viaţă 
muzicală. În sat activau trei fanfare, care cîntau la un 
nivel avansat, întrecîndu-se în măiestria interpretativă.  
Aceste formaţii lăutăreşti erau angajate să cînte în 
diferite localităţi, pe la diferite sărbători, bucurîndu-se 
de o mare popularitate.

Anturajul în care a crescut E.Coca, precum şi 
predispoziţia genetică, şi-au lăsat amprenta pe talentul 
şi vocaţia lui.

La vîrsta de 7 ani (anul 1900), începe a face studii 
la Şcoala Normală din Soroca (clădirea actuală a Co-
legiului Agricol), unde s-a manifestat ca un interpret de 
neînlocuit în fanfara şcolii. Dar la anul trei este nevoit să 
abandoneze studiile, din cauza decesului tatălui său.

Familia ajunsese 
la o sărăcie extremă, 
de aceea E.Coca este 
nevoit să muncească 
de la vîrsta de 12 ani, 
angajîndu-se ca mu-
zicant-interpret într-o 
mică orchestră de circ 
ambulant.

În zilele de sîmbătă 
şi duminică, împreună 
cu vreo 12 tineri din 
localitate, dintre care 
6 erau din mahalaua 
lui, organizau concerte 
într-o gradină cu pomi 
fructiferi, unde aveau 
înjghebată o scenă. 
La aceste concerte se 
aduna mult tineret. Fe-

tele liceene recitau poezii şi cîntau, apoi se făceau 
dansuri. Pe timp rece, seratele se petreceau în casele 
unor gospodari.

Între anii 1905-1908, Eugeniu Coca lucrează la 
Chişinău ca violonist în orchestra Teatrului Dramatic şi 
în orchestra de muzică populară, condusă de lăutarul 
A.Poleacov. Aici, pentru prima dată  cunoaşte opera şi 
simfonia – genuri necunoscute de el anterior. Paralel, ia 
lecţii de muzică la I.Finchel, T.Grama, K.Teut, profesori 
la şcoala de muzică.

Începînd cu anul 1909, călătoreşte în căutare de 
lucru prin oraşele din Rusia Centrală.

Din 1912, se angajează în calitate de maestru de 
concert într-o mică orchestră de cameră din Eupatoria. 
În această perioadă, creează poemul simfonic “Noap-
tea în Crimeea”, tabloul simfonic “Balalaica” şi  un 
concert pentru vioară şi un trio.

În 1913, compozitorul activează în orchestra 
Teatrului particular de operă „Sibireakov” din Kostroma, 
iar în 1914 – în trupa de operă, condusă de S.Zimin, din 
Moskova. Între anii 1915-1917 este interpret şi dirijor al 
orchestrei simfonice din Rostov pe Don, apoi, un timp, 
locuieşte la Moskova, cîntînd în diferite orchestre, pe 
atunci la modă, numite “iluzioane”.

Neavînd posibilitatea de a-şi termina studiile 
muzicale sistematice, Eugeniu Coca studiază particu-

Viorica Ceaicovschi

EUGENIU COCA - UN 
SOROCEAN CU CARE 

TREBUIE SĂ NE 
MÎNDRIM

Eugeniu Coca împreună cu familia sa

Violonistul 
Eugeniu Coca
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lar vioara sub îndrumarea profesorilor Tall din Moskova 
şi Malişevici din Odesa.

Acumulînd o bogată experienţă interpretativă, se 
reîntoarce la Chişinău în 1917. Însă lipsa unui loc stabil 
de muncă îl impune să cînte prin restaurante, pe la 
nunţi şi în orchestrele cinematografelor.

Mereu în căutare de lucru, între anii 1919-1925, 
E.Coca este angajat în calitate de violonist în Orchestra 
simfonică “George Enescu” din Iaşi. Apoi, asemeni unui 
pelerin, Coca revine din nou la Chişinău, angajîndu-
se în calitate de dirijor al orchestrei cinematografului 
“Orfeum”, proaspăt formată. Între anii 1926-1930, scrie 
opera “Pasărea Măiastră” sau “Prinţul Ionel şi lupul 
năzdrăvan”, din 3 acte şi 6 tablouri, pe motivul poveşti-
lor populare ruse şi moldoveneşti. Dar criza economică 
a anilor 1929-1930, cît şi apariţia filmului sonorizat, lasă
fără loc de muncă mulţi muzicieni, printre care şi pe 
Eugeniu Coca. Nevoia îl aduce la Akkerman (Cetatea 
Albă, 1932-1934), unde se angajează în calitate de 
profesor de armonie, teorie şi compoziţie, cît şi de 

dirijor de orchestră la o şcoală particulară de muzică, 
unde, din iniţiativă proprie, organizează o orchestră 
simfonică studenţească.

În august 1932, la Cureşniţa, satul de baştină al 
compozitorului, în urma unei revărsări a Nistrului, de 
rînd cu multe alte  gospodării, i-a fost „ştearsă” de pe 
faţa pămîntului casa părintească. Urmează dezastru 
şi sărăcie. Aici se pierd şi urmele mamei. În perioada 
anilor 1934-1940, Eugeniu Coca lucrează ca violonist 
în orchestra simfonică a Radioului din Bucureşti, uneori 

îndeplinind şi funcţia 
de dirijor. În 1935 de-
vine membru al Soci-
etăţii Compozitorilor 
d in  România .  În 
1936, în cadrul con-
cursulu i  “George 
Enescu”, organizat 
de Ministerul Invă-
ţămîntului şi Casa 
Corpului Didactic 
din România, obţine 
Menţiunea II pen-
tru lucrarea “Tablou 
Simfonic” şi Premiul I 
pentru “Capriciu Ro-
mânesc” (Premiul de 
compoziţie).

În 1940, după “eli-
berarea” Basarabiei, Eugeniu Coca se reîntoarce la Chi-
şinău, devenind membru al Uniunii Compozitorilor din 
R.S.S.M., filiala Uniunii Compozitorilor din U.R.S.S.

În perioada respectivă, apar lucrările: Fantezia 
“Simfonia primăverii” pentru vioară şi orchestră 
simfonică, “Hora Basarabiei Slobozite”, lucrare 
ce nu putea să iasă 
din „tiparele” realis-
mului socialist. Dar 
războiul din nou ză-
dărniceşte multe din 
proiectele compozi-
torului. Rămînînd la 
Chişinău, a suportat 
frig şi foame, mulţu-
mindu-se cu cîştiguri 
ocazionale, acor-
dînd instrumentele 
particularilor.

Apoi a luat sfîrşit războiul. Maturitatea componistică 
a compozitorului, conform timpurilor, trebuia să 
abordeze tot ceea ce reflecta idealurile eroice ale
regimului sovietic: “Marşul colhoznicilor”, “Doina 
nouă”, “Cîntec despre Cotovschii”, pe versuri de 
Emilian Bucov, Cantata “Cîntă inima Moldovei”, iar 
teatrul muzical-dramatic montează piesa lui L.Cor-
neanu şi I.Cutcoveţchi “Pe colinele Moldovei”, ideea 
fiind “Eliberarea vine de la Răsărit”, pe muzica lui
Eugeniu Coca.

În 1946, lui E.Co-
ca i se conferă ti-
tlul “Maestru emerit 
al artei din R.S.S. 
Moldovenească”. 
Una după alta, apar 
lucrările: Suita corală 
“Doina” pe vers de 
Em.Bucov, cvartetele 
de coarde nr.1 şi nr.2, 
poemul simfonic “Co-
drul” (1949-1950), 
muzica la comedia 
muzicală “Fericirea 
Mărioarei” (1951), 
balada “Un copac”, 

Orchestra de salon “Orfeum” organizată  
de Eugen Coca la Chişinău (1925-1926)

Dirijorul Eugeniu 
Coca

Compozitorul Eugeniu 
Coca

Interpretarea dansului “Fluturaşul” din opera  
lui E. Coca “Pasărea Măiastră”
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P.S. Ceea ce jigneşte, este faptul că în ţara noastră, spre deosebire de România, unde orice 
personalitate notorie şi-a cîştigat, cel puţin, o casă-muzeu pentru posteritate, se face abstracţie de 
astfel de lucruri. 

La baştina compozitorului, în satul Cureşniţa, Soroca, doar puţini intelectuali pot oferi unele date 
despre compozitor. Nu s-a păstrat nici un vestigiu, atîta doar că pe locul casei părinteşti s-a ridicat o 
frumoasă casă ce-i aparţine gospodarului N.Hodorog.

Dacă aş fi, printr-o minune, stăpîna acestei case, aş monta pe faţada ei o placă comemorativă: “Aici
s-a născut compozitorul Eugeniu Coca” şi m-aş mîndri cu aceasta, deoarece fenomenul Coca este o 
culme a spiritualităţii sorocene, pînă la vîrful căreia mai avem de parcurs... 

vers L.Corneanu, romanţa “Lacul” pentru soprano şi 
pian pe versurile lui M.Eminescu, prelucrări de melodii 
populare de joc pentru orchestra simfonică, două rap-
sodii pentru orchestra de muzică populară.

În ultimii ani de viaţă, maestrul munceşte mult, fără 
a ţine cont de starea precară a sănătăţii. Peniţa i s-a 
oprit cînd lucra asupra muzicii pentru filmul “Andrieş”,
după povestea lui Em.Bucov, şi a prelucrării cîntecului 
popular “Ciobănaş”, pentru cor.

Se stinge din viaţă la Chişinău, la 9 ianuarie 
1954.

Eugeniu Coca a fost un maestru a cărui muzică 
este lipsită de gesturi măreţe şi de emoţii, care ar fi
putut să-i asigure popularitate în mase, dar, totodată, 
creaţia lui este o muzică pregnantă, de un pronunţat 
colorit naţional, în care predomină forma, graţia, logica 
şi individualitatea.

Compozitorul Eugeniu Coca 
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Ansamblul de cîntece şi dansuri populare 
„NISTRENII”

Ansamblul de cîntece şi dansuri populare „Nistrenii” 
a fost creat ca formaţie de amatori, cu scopul de explorare, 
valorificare şi propagare a folclorului muzical-coregrafic
local, regional şi naţional românesc, în anul 1975. Primii ei 
conducători – Mihai Arsene, acordeonist, profesor la Şcoala 
Pedagogică „Boris Glavan” (actualul Colegiu Pedagogic 
„Mihai Eminescu”), responsabil de materialul muzical 
(orchestră), şi Valeriu Topor, coregraf, profesor la Şcoala de 
Iluminare Culturală „Elena Sîrbu” (actualul Colegiu de Arte), 
responsabil de materialul coregrafic (dansuri) – au reuşit, în
baza instituţiilor de învăţămînt sus-numite, să selecteze şi să 
consolideze un colectiv artistic care s-a dovedit a fi viabil şi
dinamic. În condiţiile sociale material favorabile ale anilor 
1970-1985, cînd autorităţile sovietice de toate nivelurile şi 
rangurile erau responsabile în mod obligatoriu de dezvoltarea 
activităţii artistice a poporului,  aproape jumătate din populaţia 
Sorocii o constituia tineretul studios, starea materială şi spirituală a majorităţii (deşi nu era excelentă) era oricum stabilă, de 
aceea toată lumea cînta, dansa şi aplauda. Activitatea artistică de amatori înflorea. Sălile în timpul concertelor de muzică
populară atît în oraş, cît şi în sate erau arhipline cu spectatori de toate vîrstele. Spectacolele noastre erau frumoase, curioase. 
Un deosebit colorit individual a dat ansamblului Valentin Purice – muzicant sorocean, aranjor, dirijor, violoncelist, naist, 
sosit în 1977 de la Chişinău, unde activase în orchestra Radioteleviziunii R.S.S.M. „Folclor” cu maestrul Dumitru Blajinu, 
din momentul fondării ei. 

În diferite perioade, au mai condus orchestra Sergiu Melnic (aranjor, acordeonist, trompetist), Victor Postolachi 
(aranjor, acordeonist), Ion Alexei (aranjor, acordeonist). În prezent, ansamblul condus 
de Gheorghe Duminică (profesor la Colegiul de Arte, orchestra),  Nadejda Gorpin 
(profesoară la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, coregrafia), maestru de concert
este Emil Guţu (acordeonist, profesor la Colegiul Arte). Situaţia actuală materială şi 
financiară a ansamblului este catastrofală şi doar entuziasmul bazat pe vechile legături
prieteneşti ale interpreţilor autohtoni (instrumentişti, vocalişti) şi entuziasmul studenţesc 
îi menţin activitatea. 

Gh.Duminică: „Asemenea formaţiuni ca „Nistrenii”, la Cahul, Edineţ, Ocniţa 
şi în alte părţi sînt susţinute financiar de
administraţiile locale, muzicanţii fiind
remuneraţi cu cîte 400-500 lei lunar. 
Sînt asigurate instrumentarul muzical, 
costumaţia, echipamentul auxiliar. 
"Nistrenii", cu toate că este o formaţiune 
cu un solid nume naţional şi internaţional, 
nu are astăzi un suport financiar pe măsură
din partea autorităţilor locale şi se mai ţine 
doar prin jertfa profesorilor şi studenţilor 
colegiilor sus-numite. Este un adevăr 
amar că Soroca oficială nu are nevoie
de cultură în general şi de „Nistrenii” în 
special”.

Repertoriul Ansamblului a cuprins 
întotdeauna diversităţi folclorice muzicale 
şi coregrafice prelucrate de diferiţi
autori: V.Purice, S.Melnic, V.Postolachi, 
I.Alexei, N.Zabulică, T.Nistor, V.Bagrii, 
S.Ciuhrii, V.Iovu, Gh.Banariuc, 
I.Dascăl,  N.Botgros, C.Botgros, 
V.Caşcaval, V.Panainte, A.Ciobanu, 
I .Popov,  I .Stînga,  G.Duminică, 
D.Caldare, C.Roman etc. 

Vom enumera doar cîteva lucrări 
repertoriale muzicale: „Sîrba lui Chiper”, 

GHEORGHE DUMINICĂ
 Conducător artistic şi dirijor.
 S-a născut în satul Chetrosu, 
raionul Drochia, la 30 octombrie 
1957.
 Studii: Institutul de Arte „Gavriil 
Muzicescu”, Chişinău, 1988.
  Pedagog, grad didactic întîi, 
Colegiul de Arte, Soroca.
 Laureat al multor concursuri 
republicane şi internaţionale.

NADEJDA GORPIN
 Conducător artistic 
(coregraf).
 S-a născut în oraşul 
Floreşti, la 7 aprilie 1965.
 Studii: Universitatea 
de Stat „Aleco Russo”, 
facultatea „Coregrafie”,
Bălţi, 1989. 
 Pedagog, grad didactic 
întîi, Colegiul Pedagogic 
„Mihai Eminescu”, Soroca.
 Laureată a multor 
concursuri republicane şi 
internaţionale.
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„Hora de la Nord”, „Freilicul lui V.Coman”, „Doina” şi „Sîrba” (trompetă), „Suită de melodii populare” (saxofon), 
„Hora” şi „Sîrba” (acordeon), „Bătuta” (vioară), „Suita” (fluiere, tilincă, caval, ocarină, fluier îngemănat), cîntece: 
„Măicuţa mea”, „Fasole cu trei păstăi”, „Badea meu e ciobănaş”, „Cîntecul are un dor”, „La bătută, măi flăcăi”, „Nu-i
nimic ca omenia”, „Nistrule, pe apa ta”, „Dragi părinţi” etc. 

În diferite timpuri în orchestra „Nistrenii” au activat: 
- vocalişti: M.Cernatu, A.Hasnaş, T.Eftodii, T.Boboc-Coşciug, 

T.Martin, E.Guştiuc, Gh.Nichiforeac, I.Dabija, A.Dabija, N.Crăiţă-
Mîndră, V.Neagu, N.Scripcaru, E.Grîu, N.Sandin, L.Berda;

- viorişti: S.Tolmaciov, E.Golovaciov, T.Gusan, R.Groza, 
S.Groza, V.Bulat, V.Buznea, Gr.Bucătaru, O.Serebreanaia, V.Gogu, 
A.Lisnic, T.Popovici, A.Belivacă, D.Ştirbu, S.Ciumac, V.Apostol, 
T.Alexandrova;

- acordeonişti: M.Arsene, I.Rotaru,  V.Postolachi, I.Alexei, 
S.Talmaci, V.Golban, M.Mărcuţă, I.Sainciuc, I.Vorotneac, D.Melnic, 
I.Bordeianu, E.Guţu;

- suflători: V. Bagrii (clarinet), V.Mîrzac (trompetă), Gh.Duminică 
(saxofon), V.Purice (nai), I.Cornescu (saxofon), V.Şapovalov (saxofon), P.Ţarălungă (saxofon), V.Smîntînă (trombon), 
I.Berbeci (flaut), Iu.Munteanu (trompetă), A.Ţui (trompetă), A.Caraion (saxofon), M.Dascăl (saxofon), A.Cetulean 
(trompetă), C.Cornici (trompetă), S.Cornici (trompetă), S.Duminică (trompetă), R.Jalbă (saxofon), S.Zbierea (clarinet), 
D.Guşevatîi (trompetă), I.Cruglea (saxofon), G.Zemici (clarinet), I.Albină (clarinet), L.Simeniuc (trompetă);

– acompaniament: N.Gusan, N.Zabulică, V.Platonov, T.Furdui, 
A.Calancea, I.Lisnic, A.Cioroi (ţambal), V.Suru, A.Bondarenco, 
I.Munteanu (chitară), V.Mîţu, T.Nistor, I.Lisnic, A.Bărănceanu, 
I.Mostovei, A.Casianciuc, S.Bratu, A.Pancenco (contrabas);

– dansatori: N.Gorpin, M.Gornari, M.Samsonov, V.Cuculescu, 
Iu.Şoimu, L.Vorobiova, M.Chiriliuc, Iu.Lisnic, I.Gorpin, E.Colesnic, 
T.Melinte, T.Tureatcă, I.Mazarciuc, N.Basistîi,  F.Coşciug, 
A.Lavraniuc, C.Tăbîrţă, A.Gorpin, M.Bogdan, Şt.Nevădaru, T.Verdeş, 
V.Sîrghi, V.Brăiescu, S.Chiriac, A.Solovei, V.Todiraş, N.Revenco şi 
D.Moşneguţă. 

„Nistrenii” este laureat al următoarelor festivaluri de folclor:  Germania 
(1983), Bulgaria (1985),  Grecia (1987), Marea Britanie (1989), Franţa 
(1990); Franţa (1992), România (1992), Sicilia (Italia) (1994), Franţa 
(1997), Grecia (1999), Kiev (Ucraina) (2002), Novosuliţa (Ucraina) (2002), Cameneţ-Podolsk (Ucraina) (2003),  Bobruisk 
(Bielarus) (2003), Ialta (Ucraina) (2003), „La vatra horelor” (Chişinău) (2005), „Doina Covurluiului” (Galaţi, România) 
(2006). 

O babă, la piaţă, vindea ouă cu 1$ bucata. În fiecare
zi un tînăr îi lăsa pe masă 1$, dar nu lua oul. Într-o 
zi, tînărul, dorind să pună pe masă 1$, baba îl refuză. 
Tînărul spuse:
- Cred că vă interesează de ce vă dau banii, dar nu iau 
ouăle...
- Nu, asta nu mă interesează. Pur şi simplu, de astăzi 
oul e 2$.

Într-un autobuz, un bărbat se plînge:
- Ce tineret e în ziua de azi?! Needucat! Se aşează, nu le 
pasă că alături sînt femei care stau în picioare!
- Ce nu vă convine, doar sînteţi pe scaun?!
- Da, dar soţia e în picioare!

Doi soţi se opresc în staţia de taxiuri. Soţia îl întreabă pe 
şoferul de taxi:
- Pînă în centru, la universitate, cît m-ar costa?
- 50 lei.
- Si dacă îl luăm şi pe soţul meu cu noi, atunci cît m-ar costa?
- Tot atît.
La care femeia, uitîndu-se la soţul său cu o umbră de dispreţ:
- Vezi, ţi-am spus mereu că nu valorezi nimic!

- Doriţi să vedeţi zîmbetul enigmatic al Monei 
Lisa, fără să vizitaţi Louvre-ul? 
- ...?!
- Întrebaţi-vă soţia, pe ce v-a cheltuit salariul...

Femeile, ca şi copiii, iubesc să spună „nu”.
Bărbaţii, ca şi copiii, iau asta în serios.

Soţia, nervoasă, îi deschise soţului uşa, de la care 
aducea de la o poştă a alcool:
- Presupun, urlă ea, că ai un motiv foarte serios 
să vii acasă la 6 dimineaţa!
- Da, am, răspunde soţul, micul dejun!

Un beţivan întreabă barmanul:
- Cîtă bere vindeţi pe zi?
- Cam patru butoaie...
- Vreţi să vă spun cum aţi putea să vindeţi 
cinci butoaie pe zi?
Barmanul, interesat:
- Cum?
- Umpleţi halbele ca lumea...
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 Secvenţe de la manifestaţiile consacrate Anului Ştefan cel Mare (2004)
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Ansamblul de cîntece şi dansuri populare “Nistrenii”
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Clubul de dans 
sportiv „Bal-Noroc”
Dansuri „Flamenco”, orientale, gipsy, 

sportive, rock-n-rol.
Clubul nostru „Bal-Noroc”, cunoscut acum şi peste 

hotarele Republicii Moldova, l-am fondat în 1995 cu 
intenţii serioase: de educare fizică şi spirituală a copiilor
şi adolescenţilor soroceni, care prin intermediul dansului 
sportiv, doresc să se manifeste, îmbinînd frumosul, 
spiritualitatea şi vigurozitatea. Perechile de dansatori 
ale clubului sînt implicate într-o permanentă activitate 
instructivă, concertistică, competiţională locală şi internaţională. Laureaţii noştri sînt recunoscuţi 
şi apreciaţi atît în plan republican, cît şi internaţional, fiind deţinători ai trei cupe de campioni
(una naţională şi două internaţionale) şi ai peste 200 de medalii pentru locurile I, II şi III.

Conducător artistic şi maestru coregraf – OLGA SECRIERU
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Clubul de dans 
„Elegans”

Dans modern, dans sportiv şi brake-dance 
Pe cînd eram încă studentă în anul IV, secţia muzică la Colegiul 

Pedagogic „Mihai Eminescu” Soroca, m-am înscris în ansamblul de 
dansuri populare de la Palatul orăşenesc de cultură, „Nistrenii”. Prinzînd 
o mare dragoste pentru această artă atît de frumoasă şi graţioasă, am 
hotărît, trecînd peste mai multe îndoieli şi temeri, să fondez un cerc 
de dans popular moldovenesc la şcoala nr.4 din Dealul Sorocii. Primii 
paşi de lucru cu colectivul de elevi, pe care l-am înfiripat, au fost pe cît
de dificili, pe atît de instructivi. Am studiat cu minuţiozitate o mulţime
de materiale metodice, imagini video, exerciţii practice şi, muncind intens, în anul 1992 am susţinut 
titlul onorific „colectiv-model”. Publicul dansant şi amator de dans din  Soroca, copiii formaţiei mele,
mi-au sugerat ideea să-mi încerc puterile, paralel cu dansul popular, şi în alt gen al dansului - dansul 
modern. Spre marea mea satisfacţie, încercările s-au soldat cu un succes pe de-a dreptul ameţitor: 
fiind în România, într-un turneu cu orchestra soroceană „Doina Nistrului” (dirijor - Valeriu Bagrii), la
finele unui concert am lansat două dansuri moderne de ale mele, care au avut succesul, în baza
căruia m-am decis să mă consacru în totalitate dansului modern. 

Astăzi, Clubul de dans modern „Elegans” este cunoscut în R.M., România, Ucraina, Bulgaria. 
Competiţiile de diferite ranguri, în care am fost şi sîntem implicaţi, ne-au adus premii şi medalii (aur, 
argint, bronz). Doar pe parcursul anilor 2005-2006, clubul nostru a cîştigat 39 medalii.

„Elegans” este dispus pentru o dezvoltare continuă şi prosperă. 
Adresa: Liceul „C.Stere”, Soroca, cens de vîrstă pentru participanţi – 4-18 ani. 

Conducător artistic şi maestru coregraf – LUCIA ZĂBRIAN
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Teatrul de păpuşi „Scăpărici” (Voloviţa)
Angela Muşenco:
Atunci cînd spaţiul unei săli de clasă 

l-am simţit cam strîmt, cînd manualele 
ni s-au părut puţin interesante, cînd 
plictiseala începuse să ne dea tot mai des 
tîrcoale, noi, invătătoarea şi elevii clasei 
a IV-a, am hotărit să născocim un teatru 
de păpuşi.

Zis şi făcut. Am chemat în ajutor 
părinţii, am găsit sponsor, Centrul 
"Contact", ne-am suflecat mînecile şi
ne-am pus pe treabă.

Descopeream, treaptă cu treaptă, ce 
include în sine un teatru de păpuşi: decor, 
recuzite, păpuşi, scenariu şi, nu în ultimul 
rînd, actori. Toate am decis sa le facem 
cu mîinile noastre.

După trei luni de muncă asiduă si foarte interesantă, 
debutam în sat cu o premieră, la care i-am invitat pe toţi 
cei care ne susţinuseră. Impresiile spectatorilor au fost 

extraordinare, ceea ce ne-a servit drept imbold pentru 
a persevera mai departe. Peste o lună sîntem invitaţi la 
Festivalul republican al colectivelor de teatru de amatori, 
revenind acasă cu un succes neaşteptat – locul III. 

Acum nimeni nu mai putea sa stăvilească în noi 
entuziasmul si pasiunea pentru teatru. Am perseverat, 
montînd noi spectacole, încercînd noi forme de lucru: 
paravanul şi planşeta ni se păreau puţin originale. Treptat, 
păpuşa-mănuşa am înlocuit-o cu marioneta, scenariile 
pentru spectacol le alcătuiam cu vădit caracter interactiv, 
pentru a-l include şi pe spectator în piesă. Am călătorit 
relativ mult. Spectacolele noastre au bucurat copiii 
multor sate din raion. Am avut o zi memorabilă chiar, 
cînd am prezentat spectacolul „Codruvision” pe scena 
Teatrului Naţional „M.Eminescu” din Chişinău, în cadrul 
Festivalului republican pentru copii „Trăieşte-ţi clipa”.

Acum sîntem la al cincilea an de activitate, actorii 
au crescut şi cortina pentru spectacol nu-i mai poate face 
nevăzuţi pentru spectatori, li s-au schimbat vocile, au 
început sa se işte şi alte interese...

Istoria unui teatru de păpuşi pentru mulţi dintre 
participanţi va rămîne peste ani o filă frumoasă din
copilărie.

Neila Zaharia (pictor-scenograf):
Cea mai frumoasă amintire din copilărie, pentru mine, 

sînt poveştile. Puteam să le ascult ore în şir, chiar şi pe cele 
ce le ştiam pe de rost. Devenind  om matur, în suflet am

rămas tot copil şi, pînă acum, îmi plac 
poveştile şi jucăriile. Lucrînd pictor 
la teatrul de păpuşi ,,Scăpărici”, cred 
că-mi realizez visurile neîmplinite ale 
copilăriei. Ideile sînt ale copiilor, dar 
sufletul şi munca depusă în realizarea
jucăriilor sînt ale mele. Cred că e unicul 
lucru pe care îl fac cu cea mai mare 
plăcere. Poate nici n-aşi fi ştiut că pot
să fac asemenea lucruri, dacă nu era 
regizorul şi conducătorul minunatei 
noastre trupe, Angela Muşenco, care 
a adunat în jurul său un minunat grup 
de copii, din care a instruit şi a educat 
nişte actori adevăraţi. Sper şi pe viitor 

să colaborez cu acest teatru.

Mariana Mînăscurtă (actriţă): 
În aceşti cinci ani de activitate a teatrului 

nostru, am învăţat şi am trăit multe lucruri frumoase 
împreună cu ceilalţi colegi. Spectatorii au fost cei, 
care ne-au dăruit, în permanenţă, speranţe şi curaj 
pentru a evolua cu succes pe scenă. 

De la început ne-a fost cam greu, era destul 
de dificil să învăţăm a lucra concomitent cu vocea
şi păpuşa. 

Din clasa IV pînă în clasa IX, am interpretat 
mai multe roluri, dar cel mai bine mi-a reuşit rolul 
Cioarei.

Ion Zaharia (actor):
În acest timp, de cînd sînt încadrat în teatrul 

de păpuşi „Scăpărici”, am învăţat să-mi depăşesc 
emoţiile atunci cînd mă aflu pe scenă. Mi-am făcut
mulţi prieteni. Am văzut multe spectacole noi şi 
multe scene mari şi frumoase. Am avut ocazia să mă 
bucur de succes şi să trăiesc calm insuccesul. 

Teatrul mi-a permis să mă autodescopăr. El a 
făcut ca in fiecare din noi să se aprindă scînteia de

talent, cu care ne-a înzestrat Creatorul.

Marina Reicu (actriţă):
Timp de cinci ani am petrecut cele mai fericite 

clipe din viaţă, alături de colegii mei. Am avut parte 
de clipe sumbre şi de clipe senine. Dar am reuşit, 
împreună, să trecem peste toate. Am avut fericitele 
ocazii de a pleca la diferite festivaluri republicane, de 
unde întotdeauna ne întorceam cu locuri de frunte. Am 
avut posibilitatea de a prezenta un spectacol pe scena 
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marelui Teatru Naţional „Mihai Eminescu”. La prezentări 
întotdeauna eram copleşită de emoţii, dar cei din sală îmi 
dădeau curajul ca să prezint şi să-mi joc cu succes rolul.

Teatrul pentru mine este un univers al emoţiilor şi 
sentimentelor frumoase, al muncii creatoare şi al succesului, 
care înaripează.

Iulia Borozan (actriţă):
Timp de cinci ani, cît am activat în acest teatru, am 

simţit o satisfacţie deosebită, deoarece am avut ocazia de 
a prezenta spectacole pe diferite scene ale republicii. Am 
trăit momente, cînd retrăiam pentru piesa care trebuia să o 
prezint, alteori, pur şi simplu, eram copleşită de nişte emoţii 
trecătoare. 

Prin intermediul teatrului de păpuşi, mi-am cunoscut 
mai bine capacităţile, mi-am făcut noi prieteni, mi-am 
dezvoltat competenţele de comunicare. Într-un fel, chiar sînt 
o vedetă în localitate. Păstrez în memorie aprecierile multor 
copii, care-mi spuneau că rolul meu de „Scufiţă Roşie” este

pur şi simplu încîntător, că Vulpea interpretată de mine este 
cea mai vicleană şi cea mai şmecheră.

Oare aceasta e puţin?

Angela Muşenco, 
fondator şi conducător artistic

Tabletele lui Victor Cobăsneanu

TIRASPOLUL PRIVEŞTE SPRE MOSCOVA. BUCUREŞTIUL ESTE  
CU AMBELE PICIOARE ÎN UE. CHIŞINĂUL CE FACE?

 Săptămîna aceasta s-a întîmplat ceea ce trebuia să se întîmple - România şi Bulgaria au primit undă 
verde de la Comisia Europeană şi, începînd cu 1 ianuarie 2007, vor intra în marea şi bogata familie europeană. 
Avansurile promiţătoare şi avertizările sîcîitoare au rămas în trecut - înalţii comisari europeni şi-au spus verdictul 
şi acum nu vor mai speria candidatele cu „măsurile de salvgardare”. Bucureştiul şi Sofia sînt deja pe ultima
sută de metri şi bat cu insistenţă la uşile lumii civilizate, rîvnite de mulţi. Parisul, Londra şi Bruxellesul se vor 
grăbi să deschidă aceste uşi, chiar dacă nu le convine totul ce se întîmplă la noii lor vecini. Vor închide ochii 
şi vor accepta chiar şi ceea ce nu le place, fiindcă aşa sînt regulile jocului numit „politica mare”... După acest
val, unii propun ca uşile UE să se mai închidă pe o habă de vreme, iar alţii sînt ferm convinşi că procesul de 
aderare nu trebuie stopat în nici un caz. Pe cine să crezi şi pe cine să nu crezi? Eu aş paria pe acei care doresc 
lărgirea spaţiului UE. Or, cît de camuflate şi cît de sofisticate ar fi căile aderării (să nu încurcăm aderarea cu 
integrarea - vor trece mulţi ani pînă cînd noii membri se vor integra cu adevărat în structurile europene), un 
lucru rămîne cert - cele cîteva zeci de cerinţe înaintate ţărilor candidate sînt doar un pretext (oare în ţările din 
UE nu există sărăcie, economie tenebră, corupţie sau crimă organizată?), fie el obiectiv şi logic, iar miza cea
mare este lupta pentru teritorii şi influenţe. Să fim serioşi, de ce Norvegia, ţara în care demult nu mai există
majoritatea problemelor vizate, iar nivelul corupţiei e aproape cel mai jos din lume, nu este încă membru al 
Uniunii Europene? Răspunsul pare să fie unul mai simplu decît ar părea la prima vedere - fiindcă această ţară
(ca şi încă multe altele) are o aşezare geopolitică şi o democraţie care nu stîrnesc dubii. Lupta cea mare se 
duce pentru ţările care ar putea să cadă pradă unor influenţe străine proceselor cu adevărat democratice.

Adică, după ce Tiraspolul şi-a ales vectorul rusesc (faptul că majoritatea ţărilor şi organismelor internaţionale 
n-au recunoscut rezultatele referendumului din 17 septembrie nu mi se pare destul de elocvent), iar Bucureştiul 
este cu ambele picioare în Uniunea Europeană, a venit timpul ca şi Chişinăul să se „astîmpere”. Cozile 
interminabile de la oficiile poştale, unde oamenii scriu, cu miile, cereri de redobîndire a cetăţeniei române, nu
pot rezolva problema, iar rolul de viţel, iertată să-mi fie comparaţia, care aşteaptă să vadă cum se va numi vaca
de la care va suge, UE sau Rusia, nu mai poate fi tolerat în lumea mileniului trei...

- Tată, îmi cumperi un mobil hightech 3G cu USB, 
bluetooth cu cameră video, GPRS şi cu aplicaţii java şi 
mp3?
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalţi copii ?!

- Băi Vasile, ce-i ăla un «lator»?
- Nu ştiu, Ioane! De ce întrebi?
- Fiindcă băiatul lui Gheorghe a zis că-şi ia un «cal cu 
lator»!

- De ce are girafa gîtul lung?
- Ca sa-i ajungă mintea la cap!

Un om trece pe lîngă o poartă pe care scrie 
«Atenţie, cîine rău». Spre mirarea lui, cînd se uită 
în curte, vede o javră mică şi amărîtă. Trecătorul 
întreabă:
- Dar cum poate un căţel atît de mic sa fie rău?
Căţelul îi răspunde:
- Sînt rău, că nu pap tot laptele!
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Formaţia folclorică „COLINDA”
Formaţia folclorică „Colinda” şi-a început activitatea în ajunul sărbătorilor de iarnă ale anului 1986, fapt care a şi decis 

numele ei. Conducătorul formaţiei, Tamara Boboc-Coşciug, stabilită la Soroca după absolvirea Institutului de Arte „Gavriil 
Muzicescu” (1985), din Chişinău, a avut marea dragoste şi putere 
de a valorifica şi a aduce în scenă tezaurul nostru folcloric, prin
intermediul acestui colectiv. Pe parcursul a 20 ani de activitate, 
„Colinda”, care este deja bine cunoscută în ţară şi peste hotarele 
ei, a realizat multe lucruri frumoase. 

Repertoriul formaţiei, pe cît de bogat, pe atît de variat, 
cuprinde o gamă largă de bijuterii folclorice, cum ar fi doine,
balade, cîntece lirice, de joc, de voie bună, de pahar, de ostăşie, 
de înstrăinare, de leagăn etc. De asemenea, „Colinda” a reuşit să 
aducă în scenă nu numai cîntecul, ci şi dansul autentic popular 
precum şi multe obiceiuri, admirate cu multă dragoste de către 
spectator şi telespectator. În anul 1991, formaţia susţine cu succes 
examenul de conferire a titlului onorific „colectiv-model”. 

Dintre obiceiurile prezentate de formaţie, am putea menţiona: 
„Datini şi obiceiuri de iarnă” (colinda, malanca, teatrul popular, 
„capra”), obiceiul păstoresc „Sfîntul Gheorghe” (ziua măsurării 
oilor), „Petrecerea feciorului la armată”, „La casa miresei”. 

Membrii formaţiei sînt oameni de diferite vîrste şi diferite profesii: muncitori, elevi, 
studenţi, profesori. 

Pe parcursul anilor de activitate, „Colinda” a participat la nenumărate manifestări 
culturale, învrednicindu-se de numeroase diplome: 
 Festivalul republican „La vatra horelor”, Chişinău, 1987-1990;
 Festivalul mondial de folclor, Moscova, 1988;
 Sărbătoarea Marii Uniri, Zalău, România, 1992;
 Festivalul cîntecului de stea, Vaslui, România, 1997;
 Festivalul păstoresc, Soroca, 1995, 1999;
 Festivalul „Folclor din cîmpia 

Sorocii”, Soroca, 2000;
  Festivalul folcloric, Sibiu, 

România, 2000;
 Festivalul vinului, Chişinău, 

2002;
 Festivalul de folclor, Kameneţ-

Podolsk, Ucraina, 2002;
  Festivalul „Venok drujbî” 

(„Cununa prieteniei”), Bobruisk, 
Bielarus, 2003;
  Înregis tăr i  la  „Radio-

Moldova”, Chişinău, 1993-2000;
 Festivalul televizat „Aprindeţi 

luminile”, Chişinău, 2004;
 Filmări la televiziunea locală 

„Sor-TV”, Soroca, 2005, 2006. 
Artişti care au activat, în diferite timpuri, în formaţia „Colinda”:

Tamara Boboc-Coşciug
Conducător artistic şi dirijor
 S-a născut în satul Catranîc, raionul 
Făleşti, la 11 decembrie 1963.
 Studii: Institutul de Arte „Gavriil 
Muzicescu”, Chişinău, 1985.
 Membră a formaţiei folclorice 
„Tălăncuţa” (1989-1985), Chişinău.
 Colaborator al televiziunii locale „Sor-
TV”, emisiunea „În grădina dorului”, 
Soroca.
 Solistă (voce) a ansamblului de cîntece 
şi dansuri populare „Nistrenii”, Soroca.
 Laureată a multor concursuri folclorice 
republicane şi internaţionale.

 Tamara Coşciug;
 Veronica Chiţan;
 Valentin Coşciug;
 Petru Ţarălungă;
 Valeriu Bagrii;
 Ecaterina Guştiuc;
 Felicia Coşciug;
 Efimia Arnăutu;
 Tatiana Cazacu;
 Gheorghe Duminică;

 Adrian Macovei;
 Igor Boico;
 Diana Sochircă;
 Raisa Ciumac;
 Gheorghe Şargu;
 Cristina Istrati;
 Vergina Istrati;
 Doina Nacu;
 Ion Vorotneac;
 Ion Dabija;

 Rodica Rotaru;
 Stela Grinco;
 Adrian Bucătaru;
 Alina Rusu;
 Zinaida Gorodenco;
 Valentina Iaţco;
 Vera Pînzari;
 Constantin Morari;
 Lucia Popa;
 Adrian Sochircă.
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2004 – Anul Ştefan cel Mare şi Sfînt
Domnul susţine pe cei Tari,
Pe cei cu capul sus, spre Ceruri,
Pre ei îi face Sfinţi şi Mari,
Prin ei ne spune sacre Adevăruri!
Un eveniment cu adevărat inedit, o manifestaţie pe cît de impozantă şi 

interesantă din punct de vedere artistic, pe atît de importantă şi oportună din 
punct de vedere social, s-a produs repetat, la 2 iulie şi la 28 august 2004, în 
oraşul nostru. Este vorba de manifestaţia publică muzical-artistică teatralizată 
„Ştefan cel Mare şi Sfînt în Cetatea Măriei Sale - Soroca”. Fiind consacrată 
jubileului de 500 de ani de la trecerea în nemurire a Marelui Voievod, ea s-a 
desfăşurat cu amploare pe străzile oraşului, culminînd şi încheinduse în inima 
Sorocii – Cetatea lui Ştefan. Ştefan Vodă a trecut faimos prin oraş, încălecat 
pe un cal alb, însoţit de alţi călăreţi domneşti (boieri, căpitani, paici) şi de o 
ceată ordonată de slujitori de curte (oşteni, stegari, buciumaşi, toboşari etc.), 
în total 35 persoane, costumate strălucit, în stilul epocii domniei lui Ştefan. În fruntea Suitei Domneşti erau purtate Bla-
zonul dinastic al lui Ştefan cel Mare şi Drapelul de luptă al Domnitorului – Sf.Gheorghe. Alaiul Domnesc, în drum spre 
Cetate, însoţit de mulţimea care-l aclama puternic cu sloganuri de preamărire („Ştefan – Mare Voievod!”, „Ştefan – Neam 
de Demnitate!” etc.etc.), a făcut cîteva opriri pentru a primi păsurile creştinilor soroceni, pentru intrarea Domnitorului în 
bisericile Sf.T.Stralilat şi Sf.Dumitru, în care a fost binecuvîntat.

O întîlnire cu adevărat domnească, sub dangăte de clopote şi cuvinte de binecuvîntare şi laudă, a avut Domnitorul la 
Catedrala Adormirii Maicii Domnului, în ziua de 28 august – Hramul Catedralei. În centrul oraşului, Suita Domnească a 
onorat dezvelirea unei Pietre Comemorative (un trandafir sculptat în piatră de Cosăuţi de către meşterul sorocean Vasile Cojocaru).
În faţa Cetăţii Soroca, Marele Voievod a fost întîmpinat solemn, cu mare bucurie şi 
dragoste, de Popor, în frunte cu Moldova Modernă, înconjurată de 50 de „ştefănei” 
- copii soroceni care purtau, zîmbitori şi bucuroşi de întîlnirea miraculoasă cu 
Marele lor Bunel, baloane multicolore şi flori. Împreună cu aceşti frumoşi copii,
viitori stăpîni ai Ţării, Domnitorul a sădit în preajma Cetăţii un stejărel – simbol 
al puterii şi veşniciei Neamului, iar în paraclisul Cetăţii a fost instalată în piatră o 
capsulă cu o Adresare către generaţiile viitoare („Din secol în secol, către generaţia 
2104. Soroca 2004”). În cadrul spectacolului din Cetate (Divanul Domnesc, la care 
s-au ascultat şi judecat păsurile creştinilor soroceni), Domnitorului i s-a dedicat un 
splendid program artistic, susţinut de corul bisericesc unit şi de colectivele-model din 
oraş. Pe parcursul itinerarului, Alaiul Domnesc a fost însoţit de fanfara municipală 
„Lăstarii Nistrului” (dirijor G.Zănoagă). S-a realizat un spectacol grandios, în care au 
fost implicaţi, direct sau tangenţial, peste 250 de persoane, oameni de bună credinţă, 
instituţii particulare şi de stat. 

ONG „Pro-Cultura”, în calitate de iniţiator al acestei Manifestaţii de omagiere, aduce cu satisfacţie cordiale mulţumiri pentru 
contribuţie: Primăriei Soroca – primar Mihai Popovschi; SA „Dana” – director Victor Jamba (ţesăturile pentru costumaţie); Colegiului 
de Modă şi Design „Domniţa Ruxanda” – director Grigore Chiroşca, modelier Olga Mihalcean (confecţionarea costumaţiei Suitei 
Domneşti); SA „Nou-Stil” – director Ecaterina Martîniuc (confecţionarea costumului Domnitorului); SA „Sotex-Group” – direc-
tor Tatiana Curtasov (confecţionarea costumului Moldovei Moderne); SRL „Cizmuliţa” – director Efim Agachi (confecţionarea
încălţămintei); Primăriei Rubleniţa  (asigurarea Suitei cu cai); dlor Valeriu Muntean (confecţionarea armelor Suitei); Nicolae 
Topor (confecţionarea Coroanei Domneşti şi Crucii lui Ştefan); Victor Ştirbu (confecţionarea plăcii comemorative „Din secol 
în secol”); Tudor Panici, Valeriu Fedea; Valeriu Achinca; Alexandru Cimbriciuc; 
Eugenia Lisnic; Vasile Apreutesei; Emilia Oţel; Vitalie Talmaci; Valeriu Toma; 
Ion Ivanes; Igor Zabrian; Mihai Herescu; Anatol Şapovalov; preoţii Nicolae 
Robu, Nicolae Panas, Vasile Ţăruş, Ştefan Călugărul. Regia: Tamara Griţenco; 
scenariu: Cristina Chinzeaev; decor: Victor Zagaevschi; redacţia muzicală: 
Valeriu Bagrii; consultant ştiinţific: Nicolae Bulat; instructorul Suitei: Valeriu
Cebotari. În roluri: Ştefan cel Mare şi Sfînt – Valeriu Bagrii; Marele Postelnic 
Boldur – Ion Ţurcan; Marele Logofăt Goian – Valeriu Coşciug; Marele Vornic 
Albu – Iurie Babii; Marele Spătar Toader – Mihai Ursu; Urmaşul boierului Milea 
– Nicolae Bulat; în rolul Moldovei Moderne – Cristina Chinzeaev; prezentator 
– Nadia Crîlov. Şi-au dat concursul: corul bisericesc unit (dirijori V.Chiţan, 
E.Teacă); ansamblul de muzică şi dans „Nistrenii” (dirijor Gh.Duminică, core-
graf N.Gorpin); ansamblul folcloric „Colinda” (conducător T.Boboc-Coşciug); 
ansamblul folcloric „Haiducii” (conducător – V.Bagrii); copii din grădiniţele 
sorocene; pichetul de grăniceri Soroca; studenţii colegiilor Pedagogic „Mihai 
Eminescu” şi de Arte Soroca; suport informaţional – „OdN”, „Realitatea”, Sor-TV; filmarea – V.Chiseliţă, A.Sedun. Proi-
ect realizat de ONG „Pro-cultura” în parteneriat cu  Colegiul de Arte Soroca, director T.Griţenco; ONG „Femina Club”, 
preşedinte M.Mitrofan; UC „Agenda Locală 21 Soroca”, coordonator T.Ţarălungă; Academia Europeană a Societăţii Civile, 
preşedinte R.Verejanu. Autorul proiectului: Ignat Berbeci.
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Teatrul popular 
dramatic „Prometeu”

Iurie Babii

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Grigorăuca, Soroca, la 11 ianuarie 1965.
 Studii: Institutul de Stat al Artelor „Gavriil Muzicescu”, facultatea 
„Regie”, Chişinău, 1991.
 Profesor, grad didactic doi,  Colegiul de Arte, Soroca.
 Conducător şi regizor, Teatrul-model „Prometeu”, Soroca.
 Regizor TV, Studioul de televiziune „Sor-TV”, Soroca.

Almanah: Are oraşul Soroca unele tradiţii teatrale?
Iurie Babii: Nu. Soroca nu a avut niciodată, din păcate, 

şi nu are nici astăzi un teatru profesionist. Deci, nu poate 
fi vorba despre nişte tradiţii teatrale locale. Au fost doar
încercări de a se pune baza unei mişcări teatrale româneşti. 
În îndepărtatul 1918, pe scena publică „Palace” din oraş, a 
fost montată piesa lui Vasile Alecsandri „Florin şi Florica”. 
Echipa de amatori: O.Boieru -  Florica, C.Muşlea  -  Florin, 
M.Baciu - Palamarul - a fost regizată de către Gh.Boieru, 
profesor din Timişoara, sosit la Soroca în calitate de lector în 
cadrul cursurilor pentru învăţătorii soroceni (1918). Iniţiativa 
nu a prins rădăcini şi s-a dizolvat în tumultul activităţilor de 
integrare, legate de Marea Unire. Mult mai tîziu, după al II-
lea Război Mondial, deja în R.S.S.M., la Soroca s-a deschis 
Şcoala de Iluminare Culturală (actualul Colegiu de Arte), în 
cadrul căreia a fost creată o catedră de teatru (regie), care 
pregătea, conform planului de învăţămînt, „conducători ai 
colectivelor teatrale de amatori”. Din acel moment, toate 
mişcările şi încercările de a se crea în Soroca o trupă de 
teatru popular au fost legate de profesorii şi studenţii acestei 
şcoli. Terenul public era Casa orăşenească de cultură. 

În pofida ideologizării excesive a culturii în perioada
sovietică - lucru, care, de fapt, sugruma din start orice 
libertate artistică, îndeosebi dacă era legată de românism 
- „cercurile dramatice de amatori”, care apăreau periodic 
pe scena oraşului, prezentau, pe lîngă obligatoriile scene 
revoluţionare-bolşevice-leniniste, şi pagini din folclorul şi 
clasica teatrală naţională şi universală. 

Adevărat e că absolut toate aceste prezentări erau 
pătrunse masiv de izul proletarismului, moldovenismului 
primitiv, provincialismului banal şi servilismului sovietic. 
Aceste calităţi erau obligatorii şi predominau, în totalitate, 
arta teatrală sovietică, mai cu seamă cea de amatori. 

Un factor deosebit de important, care frîna în acea 
perioadă crearea şi dezvoltarea unei mişcări teatrale 
autohtone, era lipsa cadrelor naţionale calificate. Specialiştii
în domeniu erau, de regulă, ruşi, necunoscători ai limbii 
române, unii din ei chiar ostili faţă de ea, şi atunci, cum s-ar 
fi întemeiat în Soroca un teatru naţional? Această posibilitate
s-a făcut sesizabilă abia după 1970, cînd în aria culturii 
sorocene, au apărut primii absolvenţi ai Institutului de Arte 
„Gavriil Muzicescu” din Chişinău, care, chiar sovietizaţi 
şi îmbibaţi cu moldovenism excesiv, erau, totuşi, „vînă” 
românească. 

Conform statisticilor Palatului orăşenesc de cultură, în 
perioada noilor cadre naţionale, în fruntea „cercului dramatic” 
au activat: M. Grosu, M. Guţanu, T. Griţenco, M. Bucătaru 
– toţi profesori la Şcoala de iluminare culturală, secţia „Teatru 
de amatori”. 

Anul 1986, conform aceloraşi statistici, a fost cel de 
trecere la un nou nivel artistic – mai matur şi performant  
- avînd ca piatră de temelie spectacolul „Casa mare” de 
Ion Druţă (regia - Tamara Griţenco). În 1987 se montează 
spectacolul „Cererea în căsătorie” de A. P. Cehov (regia -  

Mihai Bucătaru). În aceeaşi perioadă s-au mai montat: „Iulia” 
de A.Burac, „Mănăstirea Argeşului” şi „Piatra din casă” de 
Vasile Alecsandri.

A.: O nouă etapă în dezvoltarea „cercului dramatic” 
a început în 1988, cînd în fruntea lui a venit Iurie Babii, 
proaspăt absolvent al Institutului de Arte „G.Muzicescu”, 
reprezentant al unei noi generaţii de "teatrali" moldoveni. 
Atunci, la 1988, în toiul „perestroicii gorbacioviste”,  toţi 
eram încă pe creasta acelui năprasnic val social, care 
ulterior ne-a aruncat în hăul incertitudinii, nihilismului şi 
indiferenţei de azi. Cum aţi început renovarea cercului 
dramatic „Prometeu”?

Iu.B.: În perioada 1988-1993, am montat: „Şopîrla” 
(A.Volodin), „Zorile aici sînt liniştite” (B.Vasiliev), 
„Păsărica cea verde” (C.Gozzi), „Liola” (L.Pirandello), 
„Piept la piept” (I.Druţă), „Dracul la mănăstire” (Cemeris), 
„Slugă la doi stăpîni” (C.Goldoni). 

În anul 1991, cercul dramatic, datorită străduinţelor 
comune ale regizorului şi trupei, devine Teatru popular-model 
„Prometeu”. 

Iată ce spun statisticile despre activitatea colectivului 
„Prometeu”: 

- Festivalul „Pe veci împreună” (or.Soroca, 1989) - 
Premiul I („Şopîrla” de A.Volodin);

- Festivalul „Rampa prieteniei” (or.Bălţi, 1989) -  menţiune 
specială („Şopîrla” de A.Volodin);

- Festivalul „Satiră şi umor” (or.Soroca, 1990)  -   Premiul 
I („Dracul la mănăstire” de Cemeris);

- Festivalul „Povestea vorbei” (or.Nisporeni, 1992) 
– Premiul I („Piept la piept”  de I.Druţă);

- Festivalul „Primăvara teatrală” (or.Călăraşi, 1992) -  
Premiul special („Liola” de L.Pirandello);

- Festivalul „Satiră şi umor” (Vaslui, România, 1992) 
- Marele Premiu şi Medalia de Aur („Piept la piept”  de 
I.Druţă);

Fragment din spectacolul “Liola”



68

- Festivalul „Satiră şi umor” (Zalău, România, 1992) 
- premiul  I („Piept la piept”  de I.Druţă);

- Festivalul „La Zalău se mai zîmbeşte” (Zalău, România, 
1993) - Marele Premiu („Piept la piept”  de I.Druţă);

- Festivalul „Pantomimă şi umor” (Chişinău, 1994) - 
premiul III („Miniaturi);

- Festivalul „Satiră şi umor” (Tîrgovişte, România, 1995) 
- premiul special („Miniaturi”);

- Festivalul „Gheorghe Topîrceanu” (Iaşi, România, 1995) 
- premiul  special („Piept la piept”  de I.Druţă).

Presa locală scria în 1995: „Spectatorii oraşelor şi 
satelor raioanelor Soroca, Camenca, Şoldăneşti, Drochia, 

Edineţ sînt mereu în aşteptarea întîlnirilor de creaţie cu 
acest minunat colectiv, baza căruia o alcătuiesc profesorii şi 
studenţii secţiei „Regie şi coregrafie” a Colegiului Republican
de Creaţie Populară. Despre activitatea acestui colectiv 
popular se vorbeşte în toată republica şi el este cunoscut 
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei”.

A.: Aţi încercat să creaţi un teatru profesionist?
Iu.B.: Teatrul popular „Prometeu” realiza la 1993-1995 

o culme provincială a succesului, un avînt de creaţie viguros 
şi se bucura de o apreciere la justa valoare atît din partea 
spectatorului larg, din partea consacraţilor de toate nivelurile, 
cît şi din partea diriguitorilor de domeniu şi stat. S-a ajuns la 
discuţia concretă şi publică despre crearea, în baza teatrului 
de amatori „Prometeu”, a unui teatru muzical-dramatic 
profesionist în cadrul municipiului Soroca. Se crease deja 
(pe hîrtie) statele de personal, se căuta sediu, cămine pentru 
cazarea viitorilor actori invitaţi, se discutau proporţiile şi 
componenţa viitoarei orchestre a teatrului. Una din variantele 
solicitate pentru sediul teatrului era clădirea actualei Case 
de creaţie pentru copii „Speranţa” (strada Mihai Eminescu). 
Cheltuielile pentru reparaţia şi adaptarea clădirii le lua asupra 
sa Ministerul Culturii şi Cultelor, de comun acord cu Guvernul 
R.M. Presa locală („Realitatea”, 08.08.1993) menţiona că, cu 
această soluţie a problemei sediului pentru teatru, nu au fost 
de acord pedagogii din oraş (inspector general şcolar D.D. 
Cojoc), ei dorind să păstreze edificiul pentru o viitoare „Casă
a pedagogului”. Deci – eşec, şi teatrul muzical-dramatic 
profesionist „Prometeu” a rămas doar pe hîrtie... 

A.: Aveţi de gînd să iniţieţi o nouă tentativă spre 
realizarea visului de creare a unui teatru profesionist 
la Soroca?

Iu.B.: O intenţie o poţi repeta atunci cînd ştii foarte bine ce 
te aşteaptă acolo, la înălţimea atît de dificil cucerită, pe care
ai fost deja şi de pe care te-au îmbrîncit, în loc să te sprijine, 
este greu de realizat, fiind aproape imposibilă mobilizarea
colectivului pentru un nou urcuş. O nouă încercare nu mai 
poate avea intensitatea, speranţa şi bucuria primei, ea avînd 
mult mai puţine şanse de izbîndă, pentru că dor rănile, 
pentru că te lasă coechipierii şi te toropeşte neîncrederea 
şi oboseala. Este în caracterul nostru mioritic să poetizăm 
dificultăţile, eşecurile etc., prin asta îndreptăţind oarecum
lipsa în noi a dîrzeniei, constantului şi pragmatismului. Dar, 
mai avem de trăit şi... se va vedea... 

A.: Cine v-au fost părtaşii evoluţiei teatrului 
popular „Prometeu”?  Care este situaţia actuală a 
colectivului?

Iu.B.: În diferite perioade, în cadrul teatrului au activat 
actorii M.Bucătaru, A.Moroz, T.Griţenco, M.Cenuşă, 
G.Caproş, P.Balan, S.Seinic, S.Carabinovici, Gh.Mîndru, 
N.Zagaevschi, O.Veisa, V.Măntăluţă, V.Corcimari, V.Sambriş, 
R.Golinschi, N.Tîncovanu, T.Bujenco, V.Florea, P.Nasalciuc, 
A.Corcodel, V.Turcuman, N.Castraveţ, V.Sergiu, L.Ganea, 
I.Creţu, M.Malii, V.Zaporojan, M.Zgherea, M.Sîrbu, 
V.Vasiutinschi etc.

Astăzi, Teatrul Popular „Prometeu” trăieşte „lin” (ca orice 
moldovean), cu ziua cea de azi şi speranţa în cea de mîine. 
În ultimii ani, încărcaţi cu activităţi de rutină (serbări, jubilee, 
atestări etc.), suferind crud din lipsă de cadre actoriceşti, de o 
finanţare normală, de o atitudine administrativă constructivă,
de lipsă de perspectivă, s-au montat, totuşi, spectacolele: 
„Trînta” de I.Druţă (regia Iu.Babii), „De-ale moldovenilor” 
(regia N.Babii), „Pinochio” de C.Colotti (regia N.Babii), 
„Meşterul Manole” de V.Alecsandri (regia Iu.Babii), „Voci în 
lumina orbitoare” de M.Vişnec (regia Iu.Babii), „Căstănel” 
de Gh.Urschi (regia V.Sambriş), „În lumea poveştilor” 
(regia Iu.Babii), compoziţia muzical-literară „Mai odihneşte-
te, mamă” (regia A.Corcodel).“Primăvara teatrală 1992” cu maestrul Dumitru 

Fusu, Călăraşi

Fragment din spectacolul "Şopîrla"

Fragment din spectacolul “Păsărica cea verde”
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Cariera de piatră (gresie) Cosăuţi

Cuvintele Cosăuţi şi piatră au devenit un tot întreg în aşa măsură, 
încît nici consecinţele exploziilor de explorare, nici zgomotele, nici 
praful şi nici alte urmări nedorite ale acestor activităţi nu pot aprofunda 
fisura dintre ele, nu le pot separa definitiv. Această activitate intensă la
cariera din sat te poarta involuntar la nişte întrebări despre începuturi, 
la vremea cînd această groapă enormă mai era „gropiţă”.

Cariera de astăzi, cu amploare industrială, îşi are începutul îndată 
după terminarea celui de-al doilea război mondial. Şi pînă atunci se lua 
piatră, dar nu cu o astfel de „largheţe”...

Povestea un martor ocular ai anilor de început cum, dezvelind stratul 
de piatră aflat la o oarecare adîncime de suprafaţa pămîntului, au ruinat
un cimitir. Altă dată, căuşul excavatorului a agăţat la un moment dat o lespede sub care se afla scheletul unui om şezînd,
braţele îi cuprindeau genunchii. Cimitirul era creştin, se mai puteau vedea urme de cruci din lemn. Scheletul venea dintr-
o epocă mai veche. Sufletele unor răposaţi cîntăreau, probabil, prea puţin în comparaţie cu nevoile timpului, iar tehnica
modernă era prea puternică pentru a o mai putea stăpîni în activitate. Astfel, sute de maşini încărcate cu sufletele cimitirului
ruinat iau drumul peregrinărilor spre cele patru puncte cardinale...

Vorbind despre prelucrarea pietrei, de pe buzele multora zboară cuvinte măgulitoare de genul: ”...De sute de ani 
oamenii locului au cioplit piatra...” etc., etc.. Probabil, este vorba mai degrabă de o inerţie şi de un fel de a spune, căci 
exemplele concrete lipsesc cu desăvîrşire. Dacă lăsăm la o parte cetatea din Soroca, construcţie din piatră (dar nu din piatră 
de Cosăuţi), alte edificii sau construcţii, dintr-o perioadă mai veche, lipsesc. Chiar şi caracterul nostru balcanic şi săltăreţ
n-ar fi izbutit să dărîme toate lucrurile din piatră, dacă ele ar fi existat. Edificiile de importanţă majoră, ridicate pentru a
dăinui în timp, cum erau pe atunci biserica sau mănăstirea, au fost din lemn. Doar în a doua jumătate a sec. XIX s-a zidit în 
sat o biserică din piatră. Cimitirul ruinat, pomenit anterior, avea, din cele povestite, la fel cruci din lemn. Avîntul de astăzi 
al „industriei funerare” ne împacă greu cu gîndul că este o „izbucnire recentă”. Piatra era la îndemînă, dar lipsea practica 
şi tradiţia prelucrării ei. Cele spuse nu vin, neapărat, să ştirbească din valorile de astăzi (desigur, unde acestea există) prin 
„scurtarea” în timp a unor tradiţii, ci sînt încercare de a evita confundarea realului cu doritul.

Mai există o explicaţie a lipsei de „interes” pentru piatră în trecut. Un lucru din piatră este scump, costisitor, este un 
moft, dacă vreţi, de care  la noi nu erau copleşiţi oamenii trecutului. Un om „mai înstărit”, mai boier, la noi, se deosebea 
de unul „de rînd” doar cu o turmă de vite mai mare, cu  o ogradă mai largă şi o casă mai încăpătoare, în rest, avea acelaşi 
„confort şi lux” ca şi ceilalţi. Doar spre sfîrşitul secolului al XVII-lea - începutul secolului XVIII prin capitalele noastre 
începe să apară acea pătură socială, „consumătoare de lux”. Dacă acest lucru e valabil pentru nişte centre urbane, vă daţi 
seama că situaţia confortului în mediul rural este împinsă mult în timp spre zilele noastre. Trebuiau să se întîlnească în 
timp şi spaţiu omul bogat, apreciator al luxului, gata să scoată pentru asta din pungă un ban, şi meşterul în stare să execute 
dorinţa primului.

Statistica din anii 1773-1774 ne dă cîteva date interesante: satul Cosăuţi avea 35 de case, iar împreună cu băştinaşii 
convieţuiau 10 bejenari din Ţara Leşească. Polonia a fost vecinul nostru mai vechi, pînă la 1792, cînd, „eliberînd” totul 
în calea lor, ruşii s-au oprit cîţiva ani la Nistru. Polonezii au fost prezenţi aici şi după 1812, an crucial pentru Basarabia. 
Probabil, aşa poate fi explicată prezenţa printre cosăuţeni a numelor de familie Andrievschi, Tarnaruţchi, Zagaevschi...
Ultimul boier cosăuţean purta numele de familie Mihalovski. Către anul 1899, în sat erau 56 de catolici şi 37 de iudei, alături 
de majoritatea ortodoxă. Catolici erau, probabil, polonezii. Dumitru Moruzi, în una din lucrările sale, în care descrie satul 
Cosăuţi, scrie: ”...şi adevărat că pe locul acela se vedea tot şesul podolean ca în farfurie, cu oraşul Iampol la fund şi mai 
multe casteluri ale nobililor polonezi în împrejurimi”. Era anul 1912. Daca erau „mai multe casteluri” peste Nistru, care 
nu mai era graniţă, iar castelele nu puteau fi decît din piatră, vine mai uşor şi explicaţia unei practici de prelucrare a ei. Or,
Polonia avea tradiţii vechi în arhitectură şi sculptură, catedralele lor gotice fiind un exemplu de sinteză a celor două arte.
Aşa se explică şi prezenţa unor cruci gotice, mai mult sau mai puţin verticale, pe nişte morminte vechi, din chiar mijlocul 
cimitirului sătesc. Poate chiar catolicii au pus pe mormîntul celor apropiaţi primele cruci din piatră, exemplul lor fiind
urmat ulterior de ortodocşi. Unele monumente funerare vechi din cimitir sînt parcă o copie a turlelor catedralelor catolice. 

Dacă castelele se vedeau peste Nistru, e uşor de presupus că au putut servi 
drept mostră firească pentru preluare. Înclin a crede că anume de la vecinii
noştri polonezi de odinioară ne vine „prima şcoală” de pietrărie, iar talentul 
şi creativitatea localnicilor au desăvîrşit lucrul.

O mare importanţă pentru cioplitorii de piatră cosăuţeni a avut-o 
construirea în sat a Băncii Agricole. Ca orice operă autentică de valoare, 
ea, clădirea, prin modul de folosire a diferitelor materiale (granit, gresie), 
precum şi îmbinarea armonioasă a unor suprafeţe brute cu cele şlefuite, a 
anticipat timpul de astăzi cu mai bine de o sută de ani. Astăzi, cu tehnologii 
moderne, în toată Basarabia se aplică pe larg posibilităţile decorative ale 
pietrei de Cosăuţi, iar vechiul cimitir ruinat, aflat cîndva pe locul actualei
cariere, se răzbună parcă, compensînd această ruinare printr-o întreagă 
industrie de confecţionare a monumentelor funerare, de care este preocupat 
întregul sat.   

Victor Zagaevschi: “Arta cioplitu-
lui în piatra de Cosăuţi este o 

“izbucnire” recentă”
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Valeriu Bagrii: 
NU VOI SCĂDEA DIN INTENSITATE ŞI 
DRAGOSTE. LUCREZ – DECI, TRĂIESC!

Născut la 30.10.1954 în s.Hlinoaia, Edineţ. Studii: Institutul de Arte „G.Muzicescu” 
(clarinet, dirijorat orchestral). Profesor instrumente de suflat la Colegiul de Arte Soroca
(1974-2000), Şcoala de Arte „E.Coca” (din 2002). Grad didactic doi. Fondator şi direc-
tor al şcolii de muzică din s.Cosăuţi (1983-1985). Fondator şi dirijor al orchestrelor 
„Doina Nistrului”, „Floare de nu-mă-uita”, „Fanfara judeţeană”, „Haiducii” (colective 
model). Autor şi aranjor de piese muzicale vocale, instrumentale, orchestrale. 
Autor de studii publicitare în OdN, membru-fondator şi fruntaş al O.N.G. „Pro-
Cultura”. Solist-instrumentist al Ansamblului de cîntece şi dansuri „Nistrenii” 
(din 1974). TURNEE: România, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Germania, 
Rusia, Ucraina, Georgia etc.

Almanah:
Intensitatea şi diversitatea activităţilor dvs.  în domeniul 

culturii sugerează gîndul că nu aveţi o viaţă personală sau 
nu o consideraţi suficientă pentru a vă simţi satisfăcut
întru totul...

Valeriu Bagrii:
Vai de mine, dimpotrivă! Puterile îmi vin de acolo: de la 

bunii, dar deja bătrînii mei părinţi Sofia şi Petru Bagrii, care se
mai ţin dîrz la Hlinoaia, de la soţia mea Nina, care mă tutelează 
ca pe un copil alintat, de la copiii mei, deja mari, Laura (anul 
IV, Universitatea „A.I. Cuza”, Iaşi) şi Corneliu (cl.XII, Liceul 
"P.Rareş", Tîrgu-Neamţ). 

Îmi vine foarte greu să mă isprăvesc cu multele mele 
activităţi (mai sînt şi activist PPCD, mă mai judec cu Petre Popa 
de la secţia Cultură, de cîţiva ani, să-mi întoarcă leafa muncită 
cinstit), familia, starea ei de spirit şi materială, mă preocupă 
permanent, chiar aş spune, obsesiv, pentru că lucrez mult, 
dar mi se plăteşte mult prea puţin sau nu mi se plăteşte deloc. Nu fac alegorii, vorbesc direct, chiar despre salariul meu 
mizerabil, care nu-mi poate da nici libertatea de a lucra creativ şi nestingherit, nici posibilitatea de a-mi asigura un viitor cît 
de cît stabil familiei mele, nici bucuria de a mă simţi Om protejat şi liber. Lucrez mult, în ciuda tuturor acestor triste realităţi, 
pentru că aşa sînt „clădit” de Cel de Sus. Dar m-am abătut de la temă..., scuze.

A.:
Cine sînt „Haiducii” aceştia virtuozi şi frumuşei?

V.B.:
Componenţa ansamblului o constituie elevi sau foşti elevi ai 

Şcolii de Arte, care au crescut şi (aproape) s-au maturizat con-
comitent cu formaţia (fondată în 2002): vioară – Ana Baculea, 
Victoria Telcov, fluier, ocarină – Radu Zănoagă, fluier – Dănuţ
Belous, fluier îngemănat – Vitalie Bîrcă, trompetă – Dumitru
Spinei, acordeon – Iulian Spinei, contrabas – Victor Sîrghii, 
pulsul ritmic (toboşar) – Andrei Prisacaru şi celebrul nostru 
solist-vocalist – Sergiu Procopii. 

Am reuşit, în baza unui repertoriu pe cît de vast, pe atît 
de matur şi serios din punct de vedere artistic şi tehnic, să 
obţinem înaltul titlu de colectiv-model. Iată doar unele din 
lucrările concertistice ale ansamblului: „Haiduceasca”, „Polca lui 
Istrati”, „Doină şi melodie de ascultare” (solo vioară A.Baculea, 
V.Telcov), „La masa cea mare” (solo trompetă D.Spinei), 

„Bătuta” (solo ocarină R. Zănoagă), „Hora” (solo fluier îngemănat V.Bîrcă), „Aşa-i hora-n sat la noi” (voce S.Procopii).
Sîntem solicitaţi şi mergem numaidecît la numeroase manifestaţii culturale, concerte, concursuri. Avem realizate imprimări 

audio şi video, aşteptăm invitaţii de peste hotare. Ansamblul este în ascensiune permanentă, în timpul cel mai apropiat vom 
coopta un grup de dansatori, altfel spus – creştem normal!

A.:
Şi dacă Dumnezeu v-a „clădit” pentru muncă în spirit, care vă sînt satisfacţiile realizărilor deja depăşite, ce 

planuri pentru viitor vă frămîntă?

V.B.:
Paradoxal, dar eu sînt un om fericit, pachetul acţiunilor mele în această mare bogăţie constituindu-l un simplu, dar imens 

de sincer şi călduros mesaj: „Vă mulţumesc frumos, dle profesor!”, venit de la zecile, sutele de elevi ai mei, truditori ai clasei 
mele de azi sau împrăştiaţi deja prin ţară şi lume. Planurile îmi conţin doar un singur mesaj: de a nu mă da bătut, de a nu 
scădea din intensitate şi dragoste. Lucrez – deci, trăiesc!
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Flora şi fauna ţinutului Soroca
Dumitru Andrieş

Flora şi fauna ţinutului Soroca nu se deosebesc 
prea mult de flora şi fauna întregii Republici
Moldova, şi totuşi, îşi au specificul lor.

În cadrul florei, putem deosebi vegetaţiile de
pădure, stepă, pajişte, halofită, acvatică  -  toate
făcînd parte din zona biogeografică euroasiatică,
reprezentată de regiunile de silvostepă ale 
Podişului Nistrului. 

Fondul forestier al raionului Soroca constituie 
8.574,19 ha, din care Serviciului silvic de Stat 
îi aparţin 7429,89 ha, primăriilor – 523 ha, 
Ministerului Transportului – 3,9 ha, Fondului 
de rezervă – 796,84 ha. Privitor la structura 
pe specii a fondului de producţie, se constată 

următoarele (în anul 2004): stejarul pedunculat – 44% din arboret, gorunul 
– 23%, carpenul – 10%, frasinul – 9%, diverse tari – 13%, diverse moi – 1%. 
Pădurile raionului sînt repartizate neuniform şi gradul de împădurire este de 
aproximativ 7%, grad tipic pentru zona de nord a republicii.

În ultimii 20 de ani, se observă degradarea principalelor comunităţi 
forestiere din următoarele cauze:

- aplicarea regenerării din lăstari; 
- nerespectarea cuvenită a îndrumărilor tehnice în cadrul lucrărilor de 

gospodărire a arboreturilor;
- folosirea în lucrările de împădurire a speciilor necorespunzătoare 

condiţiilor staţionale;
- întreţinerea necorespunzătoare a culturilor silvice;
- procesele intensive de uscare în masă a unor specii forestiere (stejar 

pedunculat, frasin, salcîm, ulm);
- expansiunea dăunătorilor defoliatori; 
- creşterea volumului tăierilor ilicite. 
Majoritatea pădurilor necesită lucrări urgente de reconstrucţie ecologică, 

în special de ameliorare şi refacere a structurii şi compoziţiei lor floristice.
În subarboretul pădurilor sorocene se întîlnesc arbuştii: cornul, păducelul, 

alunul, lemnul rîios, dîrmozul, măceşul, clocoticiul, porumbarul, lemnul cîinesc, 
scumpia, călinul, iedera - arbust-liană, veşnic verde, unic prin frumuseţea 
frunzelor, care în pădurea Sorocii îmbracă stîncile şi prin „ventuzele” sale se 
urcă în vîrful stejarilor. 

Din plantele ierboase, se întîlnesc plante rare, pe cale de dispariţie, cum sînt 
popîlnicul (gimnospermiu-de-Odesa) în pădurea de pe malul Nistrului (Soroca 
– Trifăuţi), laleaua pestriţă din pădurea satului Holoşniţa, ghiocelul nival. 
Se mai întîlnesc şi alte plante ierboase, ca mierea ursului, ciuboţica cucului, 
lăcrămioara, păştiţa (sau anemona), brebeneii, odoleanul, spărăngelul de 
pădure (umbra iepurelui), pecetea lui Solomon etc. 

Ţinutul Sorocii, făcînd parte din zona de silvostepă a Moldovei de Nord, cu 
soluri de cernoziom, cu o densitate relativ mare a populaţiei, a fost influenţat
foarte mult de activitatea economică a omului, iar landşafturile naturale au 
fost transformate în landşafturi antropogene, care constituie 92% din suprafaţa 
raionului. 85% din teritoriul raionului astăzi se folosesc, în principal, pentru 
culturile cerealiere şi cele tehnice: livezi, vii, plante legumicole. 

Vegetaţia acvatică, în limitele raionului, se găseşte în albiile rîurilor şi 
pîraielor, în apele iazurilor, mlaştinilor. Aproape de maluri, creşte stuful, 

Lăcrămioara

Ariciul
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Nufărul alb

Papura

Iepurele sălbatic
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papura, ţipirigul, pătlagina de apă. În apă se întîlnesc plante submersibile: 
cosorul, broscăriţa, iar la suprafaţa apelor puţin mobile se întîlneşte lintiţa, 
cea mai mică plantă superioară din lume, care mai are şi proprietatea de a 
asimila elementele radioactive din atmosferă. 

Pe teritoriul raionului Soroca, deosebit de pitoreşti sînt pantele bătrînului 
Nistru, împînzite cu stînci ciudate, cu păduri misterioase, cu povîrnişuri 
întortocheate. Se evidenţiază, prin deosebita lor frumuseţe, rezervaţiile 
peisagiste „Rudi-Arioneşti”, pădurea „Stînca-Jeloboc” de lîngă renumitul 
sat al pietrarilor – Cosăuţi. 

Rezervaţia peisagistică „Rudi-Arioneşti”, cu o suprafaţă de 855 de 
hectare, este întretăiată de trei defileuri adînci, împădurite, cu stînci din calcar
sarmatic, situate, parcă, într-un uriaş amfiteatru. Aceste stînci au capacitatea
de a emite sunete melodioase în zilele cu o anumită direcţie a vîntului, deci, 
nu în zadar, aceste stînci sînt numite în popor „harpe eoliene”. 

Mai jos, în aval, malul drept al rîului este aproape complet împădurit. 
Deosebit de frumoasă e pădurea de lîngă satul Holoşniţa. Între satele 
Cureşniţa şi Cosăuţi freamătă falnica pădure a Cosăuţilor cu rezervaţia 
peisagistică „Pădurea Stînca-Jeloboc”. În cadrul acestei rezervaţii, în valea 
pîrăiaşului Iorjniţa, în apropierea nemijlocită a Nistrului, se află mănăstirea
Cosăuţi – din vechi timpuri, un izvor de lumină sufletească, linişte şi pace.

* * * 
Din punct de vedere faunistic, teritoriul Republicii Moldova se mărgineşte 

cu regiunea balcanică şi formează zona de tranziţie dintre elementele 
faunei stepei asiatice continentale şi de silvostepă europeană. Fauna 
Republicii Moldova constituie circa 14.800 specii de animale (461 specii 
de vertebrate şi 14339 specii de nevertebrate) (datele Ministerului Ecologiei 
şi Construcţiilor). 

Fauna vertebratelor include 70 specii de mamifere, 281 specii de păsări, 
14 specii de reptile, 14 specii de amfibieni, 82 specii de peşti.

Fauna ţinutului Soroca, în linii generale, are trăsături comune cu fauna 
republicii, desigur, cu mici deosebiri. Ca component al naturii, lumea 
animală s-a dezvoltat în urma interacţiunii celorlalte componente cu rolul 
principal al climei, vegetaţiei şi apelor. O mare influenţă asupra ei, mai ales
în ultimele secole, a avut-o omul, care a contribuit la nimicirea şi dispariţia 
multor specii. 

În funcţie de condiţiile mediului, deosebim:
- lumea animală a pădurilor;
- lumea animală a cîmpiilor valorificate;
- lumea animală a bazinelor acvatice;
- lumea animală a surpăturilor, pantelor abrupte şi stîncoase, a văilor 

şi rovenelor;
- lumea animală din preajma localităţilor şi fermelor.
Pădurile raionului găzduiesc cel mai bogat regn animal. 
Evidenţa faunei cinegetice, în anul 2004, pe teritoriul subordonat S.E. 

Soroca a constituit:
- căpriorul – 118 capete;
- mistreţul – 15 capete;
- iepure de cîmp – 4100 capete;
- vulpe – 180 capete;
- bursuc – 52 capete.
Păsări:
- raţe – 3300 capete;
- lişiţa – 1400 capete;
- potîrnichea – 800 capete;
- fazanul – 300 capete;
- porumbelul – 3800 capete.
(Datele aparţin Departamentului Ecologie al Primăriei oraşului şi 

raionului Soroca).
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Pădurile noastre găzduiesc cele mai multe specii de animale. Dintre 

mamifere, se întîlnesc: mistreţul, căprioara, vulpea, bursucul, veveriţa, 
dihorul, mai rar hermelina şi jderul de pădure, ariciul, cîrtiţa. În păduri 
vieţuiesc multe păsări: grangurul, privighetoarea, mierla, piţigoiul, 
pupăza, ciocănitoarea, cucul, graurul; dintre răpitoare - ciuful-de-
pădure, uliul găinilor; a fost aclimatizat fazanul.

În cîmpiile deschise, însuşite de om, vieţuiesc în prezent specii tipice 
de stepă: iepurele, ţistarul. orbetele, hîrciogul, cîrtiţa, precum şi unele 
specii de animale ce se întîlnesc în păduri: bursucul, vulpea; dintre păsări   
- ciocîrlia, pitpalacul, fîşa de cîmp, prepeliţa, potîrnichea, acvila de 
stepă şi foarte rar - dropia. 

Fauna bazinelor acvatice este destul de variată. De exemplu, ondatra, 
fiind adusă din Canada, s-a aclimatizat bine, dar a fost vînată intensiv
pentru blana preţioasă. E bogată şi lumea păsărilor: raţa sălbatică, gîsca 
sălbatică, bîtlanul, bîtlanul de stuf, lişiţa, pescăruşul, lebăda, barza 
albă. Din speciile de peşti mai des se întîlnesc: carasul, crapul, ştiuca, 
mreana, cleanul, somnul, şalăul, bibanul, plătica, roşioara, baboiul etc., 
precum şi unele specii aclimatizate: crapul chinezesc, amurul alb. 

Lumea animală a pantelor abrupte, surpăturilor, stîncilor îşi are 
specificul său. Dintre mamifere aici vieţuiesc: jderul de piatră, liliacul 
urecheat, noptarul cu urechile lungi, dintre păsări - vindereul roşu, 
cucuveaua, prigoria, dumbrăveanca, pupăza, graurul, lăstunul, 
vindereul mic, bufniţa, hoitarul. 

Amfibienii şi reptilele se găsesc pretutindeni în sezonul cald al 
anului şi în toate landşafturile. În perioada rece a anului trec în stare de 
hibernare. Amfibienii mai răspîndiţi: broasca de baltă, broasca de iaz, 
broasca roşietică, brotăcelul, broasca rîioasă. Reptilele: şopîrla verde, 
şopîrla cenuşie, şarpele de casă, şarpele de apă, vipera comună, vipera 
de stepă. 

În preajma aşezărilor omeneşti, pe lîngă depozite, ferme de vite 
vieţuiesc o serie de animale care-şi găsesc uşor hrana, ca: şoarecii, 
şobolanii, care aduc mari daune, dihorii, care atacă păsările de casă. La 
fermele de vite se adună, mai ales iarna, cîrduri mari de ciori, vrăbii, 
coţofene. Pe clădirile vechi se cuibăreşte cocostîrcul alb. 

Animalele nevertebrate, care pe teritoriul Republicii Moldova se 
întîlnesc în număr de aproximativ 16.000 specii, majoritatea insecte, 
multe din care sînt folositoare, ca albinele, bondarii, care contribuie la 
polenizarea plantelor, iar furnicile sînt sanitarii pădurilor. Aproximativ 
10% din toate insectele din ţinutul nostru sînt dăunătoare culturilor 
agricole: gîndacul ghebos, muştele cerealelor, molia stejarului, viermii 
de ghindă, cărăbuşul, gîndacul de Colorado, albiliţa curechiului, 
viermele merelor, musca cireşilor, filoxera, ţînţarii, muştele.

Carasul

Crapul

Sarpele de casă

Şopîrla

Gîndacul de Colorado MuscaFiloxera

Doi porci se întîlnesc la un cerc de spiritism. 
Unul dintre ei îl întreabă pe celălalt:
- Tu ce crezi că e dincolo de Crăciun?

De ce dă cîinele din coadă? 
Pentru că, dacă ar fi invers,
ar da coada din cîine...

- Ce face un cîine cînd mănîncă?
- Îşi fugăreşte coada pentru a nu-i 
lua mîncarea.
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Istoria medicinii culte în ţinutul Soroca începe cu anii '70 ai secolului XIX: pînă atunci, acest ţinut era lipsit 
de asistenţă medicală profesională.

Primul detaşament de lucrători medicali, care deservea o populaţie de peste 100.000 oameni, era alcătuit din 
10 persoane: 3 medici, 6 felceri şi o moaşă.

În noiembrie 1873, în oraşul Soroca se instituie primul spital public cu 12 paturi, care în scurt timp e lărgit 
la 25 paturi.

În prima dare de seamă a spitalului, se constata: „...la 
spital lucrează 2 doctori, 7 felceri, o moaşă şi 12 vaccinători 
contra variolei”. Această componenţă specifică a colectivului
spitalului era legată de răspîndirea masivă a bolilor infecţioase; 
la sfîrşitul secolului XIX, bolile infecţioase alcătuiau 25% din 
toate bolile cu care se adresau pacienţii după ajutor medical. 

În anul 1890, din 2.995 bolnavi de boli infecţioase au de-
cedat 226. Judeţul era permanent zguduit de epidemii: varicelă, 
scarlatină, tusă convulsivă, febră tifoidă, tifos exantematic, 
gripă.

Indicii demografici, înregistraţi în 1873, arată starea
deplorabilă a sănătăţii populaţiei. Naşterile erau asistate de 
lucrătorii medicali numai în 2,5% cazuri - în teritoriu era o 

singură moaşă, care se deplasa la chemări cu căruţa.
În sec. XX, spitalul continuă să se dezvolte şi în 

1908 apare primul grup sanitar de luptă contra bo-
lilor infecţioase În 1948, pe lîngă spital, se deschide 
asistenţa medicală urgentă (salvarea); creşte numărul 
de paturi; se deschid secţii specializate; apar medici 
specialişti de profil îngust (chirurgi, obstetricieni
etc.).

Odată cu dezvoltarea societăţii, creşte cultura 
sanitară, se schimbă şi indicii demografici ai ţinutului
Soroca.

Se produc schimbări în situaţia epidemiologică din 
raion. Din 54 boli infecţioase existente, anual nu se 
înregistrau circa 35 boli, dintre care: tusa convulsivă, 

rujeola, rubeola, febra tifoidă, riketsioza etc.
A scăzut numărul de bolnavi cu hepatită virală A, ierse-

nioze, meningită etc.
Datorită vaccinărilor obligatorii contra hepatitei virale 

B, a scăzut numărul de îmbolnăviri a populaţiei de această 
boală pînă la 8,8 la 100.000 populaţie.

După 120 ani de activitate (a.1993), spitalul avea 
885 paturi (din ele 610 - în oraş şi 275 - în spitalele de 
circumscripţie); dispunea de un potenţial considerabil de 
medici calificaţi; era unicul spital din republică, unde activau
5 doctori în ştiinţe medicale; mulţi medici aveau lucrări 
ştiinţifice publicate în ediţii de specialitate.

Dar medicina, construită după modelul lui Semaş-
co (U.R.S.S.), a devenit pentru realităţile R.M. prea 

voluminoasă şi costisitoare.
În toate spitalele raionale, inclusiv în spitalul Soroca, aparatajul medical era învechit atît moral, cît şi fizic. În

secţii lipseau medicamentele de primă necesitate, medicamentele pentru cazuri urgente. Alimentarea bolnavilor 
nu corespundea normativelor stabilite.

Medicina raionului Soroca: 
ETAPELE DE DEZVOLTARE

Ecaterina  Trofimov 

Feofania Budde 
(1916)

Medic-şef  Ursu

Samson Caţap 
(1944-1950)

Abramovici
(1950-1952)

Tudor Zatvorniţchii
(1952-1955)

Ion Şevţov
(1955-1963)
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Tendinţa de a îmbună-

tăţi situaţia în ramura ocro-
tirii sănătăţii în R.M. duce 
la faptul că în anii '90 ai sec. 
XX şi în primii ani ai sec. 
XXI sistemul ocrotirii sănă-
tăţii este permanent zguduit 
de diferite reforme.

A n i i  1 9 8 7 - 1 9 9 4 . 
Lărgirea reţelei de instituţii 
medicale în sate: se constru-
iesc ambulatorii medicale-
tip în Slobozia-Cremene, 
Bulboci, Vădeni; puncte-
tip de felceri şi moaşe în 
Voloviţa, Dărcăuţi, Redi-
Cereşnovăţ, Vărăncău, 
Dubna, Soloneţ, Bulbocii 
Noi, Regina Maria, Sobari, 
Dumbrăveni; se măreşte 
numărul de paturi în spitalul 
raional şi spitalele săteşti.

Anii 1998-1999. Închi-
derea în masă a spitalelor 
de circumscripţie în toată 
republica. În raionul Soroca 
s-au închis toate cele 7 spit-

ale săteşti - Căinarii Vechi, Parcani, Racovăţ, Bădiceni - cu 
capacitatea totală de 50 paturi, şi Ocolina, Stoicani, Iarova 
- cu capacitatea totală de 25 paturi.

Anii 1999-2003. În urma reorganizării administrativ-ter-
itoriale a Republicii Moldova şi în conformitate cu Hotărîrea 
nr. 12 din 20.10.1998 a Consiliului Colegial al Ministerului 
Sănătăţii al R.M. „Despre structura sistemului ocrotirii 
sănătăţii în condiţiile reformei administrativ-teritoriale”, 
în Soroca este instituită Direcţia Judeţeană a Sănătăţii, 
care coordona activitatea instituţiilor medicale din judeţ. 
Spitalul raional se reformează în spital judeţean, de la care 

E.Zghibarţă
(1963-1971)

Vasilii Borşci
(1971-1980)

se divizează, ca structuri 
aparte, Centrul Medicilor 
de Familie şi Staţiunea 
de Asistenţă Medicală 
Urgentă. Centrul raional 
de medicină preventivă 
Soroca este reorganizat 
în Centrul judeţean de 
medicină preventivă So-
roca. Statutul de spital 
judeţean a asigurat o 
finanţare mai avantajoasă,
faţă de alte spitale, a per-
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mis de a îmbunătăţi baza tehnico-materială a spitalului. 
Una din primele cazangerii pe gaze naturale din oraş a fost 
cea de la blocul maternităţii. În această perioadă, s-au făcut 
reparaţii capitale în unele secţii ale spitalului, s-au construit 
cazangerii la Centrul Medicilor de Familie, iar la spital 
– blocurile terapeutice.

Anul 2003. Are loc reorganizarea administrativ-teritorială 
a R. Moldova cu reîntoarcerea la raioane. Spitalul judeţean se 
reorganizează în Spitalul raional Soroca, în componenţa căruia 
din nou intră Centrul Medicilor de Familie.

Asistenţa Medicală Urgentă rămîne o structură aparte, 
care intră în componenţa Staţiei zonale Nord cu reşedinţa la 
Bălţi. 

Are loc dezvoltarea prioritară a asistenţei medicale primare, 
se încheie trecerea la medicina de familie.

Cu părere de rău, toate aceste reforme n-au îmbunătăţit 
starea financiară a instituţiilor medicale, reducerea paturilor şi
lucrătorilor medicali n-au dus la o finanţare mai bună a spita-
lului.

Anul 2004. Trecerea la asigurările obligatorii de asistenţă 
medicală este ultima reformă în medicină, atitudinea faţă de 
care e contradictorie atît în rîndurile populaţiei, cît şi în cele ale 
lucrătorilor medicali.

În Soroca apare Agenţia Teritorială a Companiei 
Naţionale de Asigurări în Medicină (C.N.A.M.), 
una din cele 11 organizate pe teritoriul republicii, care are funcţia de a con-
trola îndeplinirea Programului Unic de asigurări medicale de către instituţiile 
medico-sanitare publice şi calitatea asistenţei medicale în raioanele Soroca, 
Drochia, Floreşti.

O realitate care nu poate fi negată – trecerea la noul sistem de asigurări
medicale – a dus la o finanţare mai bună a sistemului ocrotirii sănătăţii în
R.M.

Este pentru prima dată în istoria medicinei R.M., cînd instituţiile medicale 
au posibilitatea de a gestiona de sine stătător finanţele alocate şi a le direcţiona
spre realizarea problemelor prioritare – procurarea medicamentelor, produselor 
alimentare, aparatajului şi instrumentarului medical. 

Anatolii Prisacari
(1988-1991)

Ecaterina Trofimov
(1992-2003)

Mihai Herescu
(1991-1992)

Angela Rusnac 2003
Medic-şef al I.M.S.P. 

“Spitalul Raional Soroca”

Ion Rudenco
(1980-1987)

La psihiatru:
- Felicitări, domnule Bulă, faceţi progrese, 
tratamentul dă rezultate!
- Astea numiţi dumneavoastră progrese? Cu 
şase luni în urmă, eram Napoleon, iar acum 
- un nimeni...

Doctorul vizitează pacienţii din salon:
- Şi cum vă merge azi, domnule Popescu?
- Rău de tot, nu mai am poftă nici de ceea ce mi-
aţi interzis dumneavoastră...

Un doctor către un pacient:
- Am două veşti: una bună, alta proastă. Cu care să 
încep?
- Cu cea proastă!
- Ţi-am făcut analizele...îmi pare rău, dar trebuie să-
ţi amputăm piciorul!
- Si cea bună?
- Fiul meu a intrat  la facultate...

- De ce medicii chirurgi poartă mănuşi?
- Ca să nu lase urme!
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rîu. Mănăstirea este înfiinţată în anul 1777, cu
binecuvîntarea episcopului Inochentie de Huşi 
(1752-1782), pe moşia a doi fraţi, Andronache şi 
Teodor Rudea, de unde şi vine denumirea de Rudi. 
Atunci a fost construită şi biserica „Sf. Treime”, în 
stil moldovenesc. Inscripţia făcută pe o placă de 
marmură, în limba slavonă, în pridvorul bisericii ne 
spune: „În numele hramului Prea Sfintei Treimi şi al Sf.
Nicolae. Acest templu e clădit în zilele slăvitului domn 
Grigore Alexandru Ghica Vodă şi cu binecuvîntarea 
preasfinţitului Chir Inochentie, episcopul Huşilor, cu
stăruinţa şi îngrijirea fericitului ctitor Simion Doneiul din 
Movilău, pe moşia sus numitului Andronache Rudea 
şi a fratelui său Teodor Rudea”.

 Pe peretele de miază-noapte, se mai află o
inscripţie („anul 1777, luna iunie, în ziua I”), care ne 
confirmă despre ctitorii şi întemeietorii mănăstirii.

După înălţarea bisericii a apărut necesitatea de a 
se înălţa chilii pentru monahii şi fraţii mănăstirii. 

Pînă la 1803, mănăstirea a fost cîrmuită de 
stareţul Macarie, apoi au urmat: ieromonahul Teofil
(1803-1825), Arsenie (1825-1827), Ioanichie (1227-
1828). Din cauza scăderii numărului de călugări şi 
fraţi în mănăstire, în anul 1828 s-a decis mutarea lor 
la mănăstirea din vecinătate, Călărăşeuca, iar în locul 
lor - aducerea călugăriţelor de la schitul de femei din 
sărătura judeţului Hotin. Venind, călugăriţele au luat 
în primire toate bunurile: vase liturgice, veşminte, 
stupi de albine, unelte de lucru şi alte bunuri şi lucruri 
bisericeşti. În fruntea mănăstirii s-a aflat stareţa Tavifa,
după care au urmat: Olga (1831-1833), Magdalena 
(1833-1846). Din unele scrieri ale mănăstirii aflăm că
la 1835 mănăstirea nu mai avea pămînt propriu şi nici 
ajutor de la stat. Acaparînd cu vicleşug moşia familiei 
Rudi, proprietarul Mihail Bogoş şi-a îndreptat privirea 
şi spre lucrurile şi averea mănăstirii. În aşa fel, el a luat 
cu forţa de la mănăstire livada, via, prisaca, păşunile. 
Dar Bunul Dumnezeu şi-a arătat mila sa cea mare 
faţă de călugăriţe şi, peste puţin timp, moare fiica lui
Bogoş - Anastasia (1845), iar peste un an – se stinge 
şi cealaltă fiică a sa – Ana. La vîrsta de 62, de ani

Mănăstirea Cosăuţi
Primind învăţătura nou propăvăduită de sf. 

Apostol Andrei cel Întîi chemat, care a propovăduit 
pe meleagurile noastre, mărind numărul creştinilor 
şi apărînd primii slujitori, a apărut necesitatea de a 
construi şi primele lăcaşuri pentru rugăciune pentru a 
slăvi pe Dumnezeu şi a mulţumi pentru toate darurile. 
După apariţia primelor biserici, au apărut şi primele 
mănăstiri, unde cei mai evlavioşi creştini şi temători de 
Dumnezeu se îndepărtau de lume şi îşi dedicau toată 
viaţa slujirii lui Dumnezeu, cu rugăciune şi cu ascultare 
zi de zi. Primele mănăstiri pe teritoriul raionului Soroca 
au apărut în anii 1729-1777.

Una din mănăstiri a fost mănăstirea Cosăuţi, care, 
cu părere de rău, a fost distrusă pînă la temelie. Fiind 
cercetată această mănăstire, nu avem multe date 
despre ea. Data precisă a înfiinţării nu se ştie, dar este
întemeiată de către Ieromonahii Pavel şi Gavril pe o 
moşie ce aparţinea pe atunci (1729-1730) Episcopiei 
Huşi („Chişineovschie Eparhialinie vedomosti”, 1882).

Din aceasta, reiese că mănăstirea a fost ctitorită 
în prima jumătate a secolului XVIII, în anii 1729, 
cu ajutorul locuitorilor din Principatul Moldovei. Mai 
apoi, prin anul 1880, la mănăstirea Hîrbovăţ, găsim 
o mare parte a arhivei de la mănăstirea Cosăuţi. Din 
cele aflate se cunoaşte că pînă la 1819 mănăstirea a
fost autonomă, iar mai apoi s-a contopit cu cea de la 
Călărăşeuca sub conducerea aceluiaşi stareţ, ca mai 
apoi să fie închisă. Egumenul Onisifor, fiind în fruntea
mănăstirilor din ţinutul Soroca, iar mai apoi - şi ale 
ţinutului Iaşi - aduce la cunoştinţă o decizie, prin care li 
se interzice călugărilor de a ieşi liber în afara mănăstirii, 
fără de voia stareţilor, pentru a împiedica refugierea 
peste Prut a călugărilor basarabeni. La 31 ianuarie 
1819, egumenul Lazăr este destituit din funcţia de 
stareţ din cauza puţinei discipline şi a numărului sporit 
de persoane care fugeau din mănăstire. Stareţul de la 
Cosăuţi, Onisifor, este numit egumen la Călărăşeuca, 
ca şi el, mai apoi, să fie destituit din funcţie din cauza
evadării a unuia dintre cei care erau trimişi pentru 
ispăşirea păcatelor. Din cauza necunoaşteri limbii 
ruse şi din lipsa cărţilor bisericeşti în limba română, 
ei erau nevoiţi să evadeze. În anul 1812, lăcaşul 
sfînt este transformat din schit în mănăstire. Dar şi 
această schimbare nu a putut salva mănăstirea de 
la distrugere. Starea financiară fiind grea şi numărul
de călugări fiind mic, după 1821, mănăstirea Cosăuţi,
împreună cu încă alte 6 aşezăminte monahale, au 
fost desfiinţate.

În aşa fel, se încheie istoricul mănăstirii Cosăuţi. 
Mai apoi, complexul monahal a dispărut definitiv şi
încăperile au fost folosite în alte interese.

Mănăstirea Rudi
O altă mănăstire basarabeană este şi mănăstirea 

Rudi, aşezată la 15 km de oraşul Otaci, pe malul 
Nistrului, la aproximativ 300-400 m mai sus de 

Mănăstirea Rudi. Biserica. 
Autor V. Voiţehovschi.

L ă c a ş u r i  s f i n t e
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cu două nivele şi a unui castel. Meşterii din Vălcineţ 
transformă proiectul în realitate. Şcoala a activat timp 
de 8 ani, în 1943 fiind transferată la Dobruşa. În timpul
celui de al II-lea război mondial schitul este condus de 
stareţul Ioachim Borbuş, sub ascultarea lui fiind 30 de
monahi şi fraţi.

 La 1948, Arhiepiscopul Benedict al Chişinăului, în 
timpul puterii sovietice, ordonă închiderea mănăstirii. 
Averea a fost confiscată, iar icoanele şi celelalte lucruri
bisericeşti au fost arse. După confiscarea tezaurului
mănăstirii şi prădarea averilor ei, mănăstirea a fost 
transformată în casă de copii, iar mai tîrziu, în spital 
de ftizioterapie pentru copii. Biserica a fost făcută din 
nou depozit, rămînînd aşa pînă în 1990.

 În anul 1992, cu binecuvîntarea mitropolitului 
Vladimir, pe teritoriul mănăstirii se aşează cu traiul 
3 călugări: părintele Melchisedec şi doi călugări din 
România. Încă peste un an stareţ al mănăstirii este 
numit Antonie, care a şi început reconstruirea mănăstirii. 
Ulterior, au urmat alţi stareţi temporari: maica Antonia, 
Ieromonahul Antim (1994-1996), Ieromonahul Policarp 
(1996-1997), Arhimandritul Donat (1997). În prezent, 
mănăstirea este mănăstire de maici în frunte cu stareţa 
Maria şi egumenul Patrocl.

Luînd cunoştinţă de cele expuse mai sus din istoria 
vieţii duhovniceşti şi materiale a mănăstirilor Cosăuţi 
şi Rudi, am dori să arătăm scurte date istorice despre 
locaşurile sfinte ale altor sate sorocene.

Bădiceni
Biserica actuală cu hramul „Adormirea Maicii 

Domnului” este ridicată din piatră la 1866. Recensămîntul 
din 1774 indică la parohia Bădiceni un preot şi doi 
dascăli. Primele menţiuni documentale chişinăunene 
despre biserica din Bădiceni, de la 1796, se referă la o 
biserică din lemn, acoperită cu paie. În 1817, aici sînt 
atestaţi 4 preoţi, 1 dascăl, 1 palamar. Din anul 1915, 
la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Bădiceni, 
activează în calitate de preot Eugeniu Popovici, născut 
la 21 ianuarie 1888. În perioada sovietică biserica a 
continuat să funcţioneze.

Băxani 
Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” 

din satul Băxani, „cu o populaţie de 344 de gospodării 
de naţionalitate români”, este atestată documental la 
1805. În anul 1838 ea este reconstruită din piatră. La 2 
octombrie 1870, a fost întemeiată şcoala din Băxani.

Cremenciug 
Conform anuarelor bisericeşti din perioada 

interbelică, în secolul al XIX-lea, în sat, activa o biserică 
din lemn, construită de proprietarul moşiei Ioan Anghel. 
Mai apoi, un alt proprietar a ctitorit actuala biserică 
cu hramul „Sf. Ioan Teologul”, construită din piatră 
în anul 1889. Preotul Grigorie Antonie, absolvent al 
şcolii preoţeşti din Jitomir (Ucraina), a fost numit paroh 
în anul 1917. După instaurarea regimului comunist, 
biserica a fost închisă. 

Cureşniţa 
Biserica din satul Cureşniţa cu hramul „Naşterea 

Maicii Domnului” a fost înălţată în anul 1880. În 

se trece şi el din viaţă, fiind înmormîntat pe teritoriul
schitului părăsit de călugăriţe (1846). Şi acum se află
o piatră de mormînt în partea stîngă a bisericii, pe care 
este scris: „Mihail Bogoş, decedat în 1846”. Alături se 
află şi mormintele fiicelor sale.

În biserică se mai află o inscripţie care mărturiseşte:
„Aici se odihnesc trupurile ctitorilor Teodor şi Andronachi 
Rudi”. O rudă apropiată de a lui Bogoş, primind în 
moştenire moşia şi toate bunurile, a transformat 
mănăstirea în locuinţă pentru servitoare. Cu anii, 
construcţia s-a ruinat, rămînînd azi doar o jumătate 
de arc a porţii de la intrare. În biserică şi-a făcut atunci 
adăpost pentru albine şi animale. 

Mai apoi, în 1913, Alexandru Protenca a făcut 
cîteva încercări pentru restaurarea schitului, dar fără 
sorţi de izbîndă.

Abia după Marea Unire, în 1921, la 24 octombrie, cu 
străduinţa Arhimandritului Visaron Puiu, a fost aprobată 
redeschiderea mănăstirii. Stareţ în primii 3 ani a fost 
numit Arhimandritul Teofan, care a adunat 12 monahi 
şi împreună au construit primele 8 chilii  pentru fraţi: 
trapeza, pivniţa şi alte multe încăperi, toate acoperite cu 
şindrilă. Iar în 1924, cu străduinţa Episcopului Visarion, 
pe vremea stareţului Gherontie Guţu, s-a statornicit 
vatra schitului: 4 hectare de livadă, iar 18 hectare, 
rămase de la expropriere, au mai fost cumpărate. În 
1925 a fost sădită o vie şi restaurată biderica. Placa 
comemorativă, instalată în această biserică, are 
următorul conţinut: „Această biserică, construită cu 
hramul Sfînta Troiţă a schitului Rugilor, zidită la 1777, 
s-a restaurat cu totul în anul 1925 sub domnia Regelui 
Ferdinant al României, cu osîrdia Episcopului Visarion 
al Hotinului, cu cheltuiala comisiei monumentelor 
istorice din Chişinău şi a bunilor creştini, ostenitor fiind
stareţul Gherontie şi Ieromonahul Dionisie şi Daniil cu 
tot soborul”. La redeschiderea schitului a mai contribuit 
monahul Ilarion, care în 1923 dăruieşte mănăstirii 1,5 ha 
de pămînt, o vacă şi o pereche de boi. Eautimie Rudu 
donează bisericii 30.000 de lei, iar Mihail Bulat din satul 
Sobari, judeţul Soroca, a donat schitului prin testament 
3,5 ha de pămînt. La 1926, în schitul Rudi locuiau 40 de 
monahi şi fraţi: stareţul Protosinghel, Gherontie Guţu, 
2 Ieromonahi, 4 monahi, 32 fraţi de ascultare. În 1930-
1936 are loc o nouă schimbare a mănăstirii în aspect 
arhitectural. Arhitectul Valentin Voiţehovschi, originar din 
Soroca, pe timpul stareţului Ghenadie Cojocariul, fiind
student la Universitatea din Iaşi, în baza lucrării sale 
de diplomă, propune construcţia unei şcoli de dascăli 

Mănăstirea Rudi. Castelul. 
Autor V.Voiţehovschi.
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1900 este atestat ca preot un tînăr absolvent al 
Seminarului din Chişinău – Gavriil Vîscov.

Dărcăuţi 
Biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolaie” a 

fost ridicată la 1877 din lemn, „în satul alăturat 
Mălcăuţilor la 2 km, cu 450 de gospodării de 
naţionalitate români”.

Dubna 
Sfîntul lăcaş cu hramul „Adormirea Maicii 

Domnului” a fost ridicat din piatră în anul 1876. 
Către anul 1915, parohia avea 843 de enoriaşi. 
În perioada interbelică, parohia făcea parte din 
cercul I (protopiatul I) al judeţului Soroca, condus 
de preotul Mihail Dumbravă, paroh al bisericii din 
Bujărăuca. Preotul Gheorghe Neaga, paroh la 
Dubna, judeţul Soroca, a fost unul dintre delegaţii 
(clerici mireni) la Adunarea Eparhială a episcopiei 
Hotinului, care a avut loc la 10 decembrie 1925. În 
perioada 1923-1930, biserica a fost reparată.

Racovăţ
La începutul secolului XX, parohia număra 

1737 de enoriaşi şi dispunea de 33 desetine de 
pămînt. În localitate activa o şcoală de zemstvă, în 
care îşi făceau studiile 75 de elevi. Biserica avea 
şi un cor. Data privind construcţia bisericii este 
menţionată diferit, în unele surse - anul 1881, iar 
în altele - 1885. Biserica cu hramul „Sfinţilor Mihail
şi Gavriil” a fost construită din piatră. Pe lîngă 
biserică, existau şi case pentru cler. 

La 1922, parohia număra 520 de gospodării 
avîndu-l ca preot paroh pe Alexandru  Captarenco, 
hirotonit la 1912, numit în această comunitate la 
1917. De la 1915 şi pînă la 1920, la această parohie 
a activat  cîntăreţul Andrian Verbiţchi, născut la 
26 august 1875, aflat la serviciu din 1895. La
1930 parohia cuprindea 600 de gospodării. După 
ocuparea Basarabiei de către imperiul sovietic, în 
1940, s-a încercat închiderea lui. Datorită rezistenţei 
opuse de enoriaşii acestui locaş, închiderea a 
fost zădărnicită. Preotul a fost arestat şi deportat. 
Biserica a activat şi în perioada sovietică.

Stoicani 
Biserica cu hramul „Sf. Pantelimon” a fost 

zidită din piatră în anul 1902 (se presupune că 
pe locul altei biserici, mai vechi). La începutul 
secolului XX, la parohie activau preotul paroh 
Ioan, care a slujit la parohie peste 13 ani, 
şi cîntăreţul Grigorie Verbiţchi. În această 
perioadă, pe lîngă biserică activa şi şcoala 
parohială, în care studiau aproximativ 50 de 
elevi. Parohia arenda un lot de pămînt arabil 
cu o suprafaţă de 33 desetine, contra sumei 
de 15 ruble anual. În anul 1939, biserica a fost 
prădată, prejudiciile fiind estimate la suma 
de 8.383 lei. În protocolul adunării sectorului 
economic al Consiliului Eparhial al Episcopiei 
Hotinului din 23. 03. 1939 se menţionează că 
parohia a fost scutită de răspundere, dar a fost 
avertizat preotul.

Anii ’40... Călugărul Bucur străbătea pe jos în lung 
şi-n lat toate satele judeţului Soroca. Umbla pe la fiecare
casă pentru a aduna jertfe pentru o nouă biserică - 
„Sfînta Cuvioasa Parascheva”. Acest sfînt locaş urma să 
fie construit în centrul oraşului Soroca, pe Piaţa Unirii,
în preajma monumentului generalului Stan Poetaş. Şi 
aşa zi de zi, lună de lună, vara desculţ iar iarna încălţat 
într-o pereche de sandale cu talpă de lemn, călugărul 
cerşea bani pentru definitivarea construcţiei. Despre
călugărul Bucur, care era originar din Zastînca, am aflat
de la fostul profesor Vladimir Joian: „Era îmbrăcat într-un 
antereu de pînză, legat cu o funie din cînepă. Pe cap 
avea un capişon, de-asemenea purta şi o traistă pentru 
bani. Duminica, în zi de tîrg, venea la monumentul 
generalului Stan Poetaş, din centrul oraşului, unde 
se aduna lume de pe lume, rugînd creştinii să ajute la 
înălţarea Casei Domnului. Fiecare da cît putea. O mare 
parte de bani au fost daţi şi de autorităţile române”, 
povestea domnul Joian. 

După ocuparea de către „eliberatori” a Basarabiei, 

Bucur a fost arestat de către NKVD. Se presupune că şi-
a sfîrşit viaţa în Siberia. Biserica înălţată pînă la streşini, 
aşa şi nu a mai fost finisată. A fost transformată într-un
„tir” pentru militarii sovietici. La începutul anilor '70, ea 
a fost demolată. Într-o dimineaţă de vară, un grup de 
militari din Floreşti au aruncat biserica în aer. Explozia 
puternică a spart geamurile caselor din apropiere. 
Construcţia fiind făcută calitativ, o parte din ziduri nu a
cedat şi acestea au fost desfăcute cu mîinile…

În acel loc a fost amenajat un parc şi o scenă pentru 
serbări. S-a uitat de biserică. În 1998, preotul Nicolae 
Robu a dorit să construiască o biserică pe locul celei 
vechi, dar n-a fost să fie. Motive s-au găsit multe. Peste
decenii, în toamna anului 2006, în Soroca a fost sfinţit
paraclisul bisericii „Sfînta Cuvioasa Parascheva” în alt 
locaş. Aidoma păsării Phoenix, cu străduinţa sorocenilor 
şi ajutorul lui Dumnezeu, biserica învie din propriul 
scrum. 

Biserica soroceană 
„Sfînta Cuvioasa 

Parascheva” 
(aruncată în aer în 1962)
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BUCURIE ŞI 
SPERANŢĂ 
EUROPEANĂ 
LA SOROCA

Preot prof. dr. 
Mihail MILEA

Localitatea Soroca din Republica Moldova are o 
conotaţie deosebită în spiritualitatea buzoiană. Îna-
inte, dar mai ales după evenimentele din decembrie 
1989, au existat strînse legături sufleteşti şi culturale
între Buzău şi oraşul basarabean Soroca, unde s-a 
conservat atît de bine una din vechile cetăţi din timpul 
domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfînt al Moldovei.

Una din primele realizări ale acestei înfrăţiri 
dintre cele două localităţi istorice a fost înfiinţa-
rea unei Biblioteci de carte românească ca filială a
Bibliotecii judeţene Buzău “Vasile Voiculescu”, care 
funcţionează şi astăzi cu mari perspective de dez-
voltare a patrimoniului cultural. De asemenea, an de 
an, Fundaţia Sf. Sava de la Buzău găzduieşte gratuit 
foarte mulţi elevi din Basarabia la Campusul Sf. Sava 

din Bisoca. În vara aceasta, au fost două serii de 
elevi: una din Transnistria şi alta din Soroca şi din 
împrejurimi.

Basarabia şi-a pus mari speranţe de intrare în 
Uniunea Europeană prin integrarea României, în pri-
mul rînd. O mare bucurie spirituală pe care o trăiesc 
recent basarabenii din oraşul Soroca este înfiinţarea şi
amenajarea unei biserici ortodoxe române cu ajutorul 
substanţial oferit de Fundaţia Sf. Sava de la Buzău. 

Acest lucru s-a făcut cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului
Episcop Epifanie şi a mitropolitului Petru, arhiepiscop 
al Chişinăului şi al întregii Basarabii. Acest paraclis 
cu hramul Sf. Parascheva funcţionează pe str. Mihai 
Eminescu, în fosta clădire a Direcţiei de învăţămînt 
din Soroca. Realizarea într-un timp record de 5 zile a 
acestei capele este împlinirea unei dorinţe arzătoare 

a doamnei Ana Bejan din Soroca, 
prima femeie prefect din Basarabia, 
şi a multor români cu inimă mare din 
această localitate. Părintele Radu, în 
calitate de primul paroh la această 
biserică ortodoxă românească din 
Soroca, s-a arătat profund mişcat 
sufleteşte de ajutorul oferit de buzoieni
la unirea cît mai grabnică în cadrul UE 
prin Biserică.

Evenimentul sfinţiri lăcaşului
Domnului, oficializat de un sobor de
preoţi în frunte cu mitropolitul Petru, 
Arhiepiscop al Chişinăului şi Întregii 
Basarabii, a avut loc sîmbătă, 2 
septembrie, în prezenţa a foarte mulţi 
enoriaşi din Soroca, dar şi din alte 
localităţi, inclusiv de peste hotarele 
raionului. Fapta părintelui Mihail 
Milea, părintelui Gheorghe Saftiuc 
de la Dolhasca (Suceava), elevilor 
Seminarului Teologic din Buzău, Anei 

şi lui Matei Bejan, Valentinei şi lui Ticu Boldescu, 
Petre Mariniuc (Chişinău), Nicolae şi  Dora Balaniuc, 
Natalia şi Vitalie Talmaci, dar şi a atîtor alţi zeci de 
soroceni cu inimă mare va fi apreciată acolo, sus,
dar şi aici, pe pămînt. Slavă şi cinste acestor oameni, 
pentru care credinţa în Dumnezeu înseamnă nu 
numai vorbe, ci şi fapte…

Vă doresc PACE TUTUROR şi DOAMNE AJUTĂ!

EVENIMENT!
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Bogăţia spiritului nostru
Svetlana PăunescuRevenind de mai multe ori la paginile scrise, 

am făcut o concluzie: orice text, orice frază, orice 
cuvînt, care nu este spus/scris la întîmplare, este o 
provocare. O provocare a noastră, a cititorilor, în 
calitate de consumatori de spiritual. O carte bună nu 
este, aşa cum s-ar crede la prima vedere, o explicaţie, 
un răspuns la un semn de întrebare; o carte bună 
este, în primul rînd, o poartă deschisă spre noi şi noi 
orizonturi de cunoaştere, înţelegere şi pătrundere a 
micro- şi macrocosmosului.

Odată citită şi întipărită, cartea (ideea, gîndul),  de 
multe ori, îşi găseşte ecou şi străluminare abia peste 
ani şi ani de   meditaţii, peste zeci de reveniri asupra 
sensului care parcă iată-l, iată-l, şi iar ne scapă.

Nicidecum întîmplătoare aceste rînduri de început. 
Am simţit întotdeauna, că acest ţinut cu nume de 
Soroca şi tot ce ţine de el ţi se arată aşa precum o 
carte deschisă, pe care, citind-o, vei reveni la ea de 
sute de ori, încercînd să-i prinzi firul, sensul, gîndul
care parcă iată-l şi iar îţi scapă ...

Aşa e şi cu unii oameni pe care, cunoscîndu-i, 
ramîi frapat şi încîntat, conştientizînd bogăţia şi 
profunzimea spiritului lor, dar nu-i poţi înţelege 
nicicînd pînă la capăt, ei rămînînd păstrătorii acelei 
fermecătoare taine, care se numeşte Personalitate.

E ştiut că fiecare idee are un început, reuşit sau
nu prea, stingher şi gingaş, dar care început, dacă are 
noroc de un ceas bun, poate deveni o mare realizare. 
Cîte porniri frumoase s-au stins încă în germene, 
cîte începuturi n-au avut noroc să devină frumoase 
şi importante realizări?

Ar trebui să recunoaştem, la moment, că poporul 
român nu a fost niciodată un favorit al  sorţii.  Marile 
personalităţi ale lui, perindate în timp, au avut 
întotdeauna de învins mult mai multe bariere şi le-a 
fost îndoit mai greu să-şi apere idealurile, pentru că,  
în primul rînd, trebuiau să-şi afirme şi să-şi apere
identitatea şi unitatea de neam. Ceea ce pentru alte 
naţiuni e clar şi nu se pune în discuţie, fiind adevăruri
cu care se respiră, pentru noi a fost întotdeauna luptă 
şi sacrificiu.

De aceea, procesul literar în Basarabia şi Ţară 
s-a plămădit şi s-a copt într-o continuă luptă, fiind în
primul rînd sacrificiu.

Am rămas profund impresionată, răsfoind cartea 
lui Paul Vatamanu „Figuri sorocene”, şi mi-am zis că, 
precum bogat este acest ţinut sorocean în privelişti 
fermecătoare şi de neuitat, la fel de bogat şi mîndru 

e de oamenii 
cărora le-a dat 
fiinţă.

E m a -
nui l  Gavr i -
liţă, Simeon 
Murafa, Iustin 
Frăţiman, Va-
s i le  Sacară 
şi alţi eroi ai 
acestei cărţi 
sînt numele 
doar a cîtorva 
fii ai acestui
meleag, care în 
timpurile cele 
mai vitrege au 
luptat pentru 
drepturile acestui popor, ţinînd mereu aprinsă flacăra
spiritului românesc. În fiecare din ei a trăit o dragoste
mare pentru cei din jur, fiecare a mizat şi s-a sprijinit,
întîi de toate, pe lumina cărţii. Facînd studii profunde 
aici, în ţară, precum şi peste hotarele ei, şi-au adus 
aportul la răspîndirea culturii în mase şi la păstrarea 
fondului etno-genetic al oamenilor din acest ţinut.

Directori de ziare (E.Gavriliţă  - „Basarabia” - primul 
ziar moldovenesc din provincia noastră), redactori de 
reviste (V.Sacară -„Şcoala moldovenească” - prima 
revistă a Asociaţiei Învăţătorilor moldoveni din 
Basarabia înfiinţată în 1917 şi primul ei preşedinte,
conducători de publicaţiuni (Simion Murafa - 
„Cuvîntul Moldovenesc”- 1913-1918), profesori 
(I.Frăţiman - luptător aprig şi susţinător în discuţii 
verbale şi în scris a originii noastre latine), umanişti 
si filantropi (C.Cazimir, originar din Văscăuţi,
poet şi pictor, om de o rară bunătate, care împărţea 
anual peste 100 mii de ruble aur unor tineri bursieri 
băştinaşi) - sînt doar cîteva din acele pietre de 
fundament, care îşi au locul bine meritat în  măreaţa 
construcţie a deşteptării naţionale basarabene.

Facînd o trecere în revistă a personalităţilor 
sorocene în domeniul literaturii, pornirea merită 
a fi făcută, desigur, de la figuri proeminente cum
sînt C.Stere, I.Druţă, Gh.Grigurcu, care se vor 
învrednici în viitor de studii aparte în paginile acestui 
Almanahului "Soroca". În primul lui număr, inserăm 
lucrări în proză şi versuri, plăsmuite de mai mulţi 
soroceni contemporani nouă.
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Lăcomia vinde Neamul şi Moşia
(nuvelă istorică)

Nicolae BULAT

Şi acum să vă  spun o istorie venită atît din paginile îngălbenite ale cronicilor bătrîne, cît şi de 
la moşnegii cei vechi, înălbiţi de scurgerea timpului, care abia se mai ţin de viaţă cu unghiile şi 
clonţurile.

Tulburătoare domnii a mai avut voievodul Petru zis Şchiopul. De noroc era acest Vodă cu cazacii. 
Dacă în domnia cea dintîi nu avea odihnă de zaporojeni, apoi la a doua, nu dovediseră, sărmanul de el, 
să se aşeze bine în scaunul Muşatinilor, da şi cazacii, cît ai zice peşte, veniseră să-i ia scaunul, iar în a 
treia domnie - «ridicatu-s-au o seamă de cazaci ca nişte lupi ce sîntu învăţaţi de-a pururea la pradă, de 
au întrat în ţară şi au prădat şi multe bucate au luat de la ţinutul Sorocii».

Pe la acele vremuri de nelinişte, în anul 1585, doi boieri, Simion şi Gligore din Climăuţii Sorocii, 
rătăciţi prin ţara Odoliei, înfruntînd ierburile de cîmpie şi ocolind cărările bătute de copitele cailor 
crîmlenilor, s-au oprit la o cîrciumă. Iar în acea cîrciumă aşezată la o răscruce de cărări, o ceată de 
cazaci, ascultători de un lotru Petru, dădeau şipot unui bute cu horilcă.

Bulucul de cazaci, încălzit deja de-a binelea, i-a primit pe noii veniţi cu ulcelele pline. Şi-au înecat 
obrazul în ulcelele cu horilcă boierii Simion şi Gligore. Şi i-a luat înainte lauda şi prostia.

- La noi, în ţinutul Sorocii, satele-s bogate!
- Şi fetele-s frumoase!
- Şi o să vă precupeţiţi cu averi dintre cele mai alese! - se întreceau între ei cei doi boieri.
Într-una din nopţile, cînd luna se ascunde între nori, bulucul lui Petru de la Praguri a ales calea ce 

străbate stepa fără margini. Au ridicat dealuri, au mers pe furiş prin văi şi prin stepa nemărginită fără 
suflet de om, fără fiară, fără pasăre, numai cărări bătute de caii tătarilor.

În fruntea haitei de lupi flămînzi, cei doi boieri, Simion şi Gligore. Boieri hicleni, care, ca şi mulţi
alţii de teapa lor, rîvneau să ia puterea de la Şchiopul, stîrnind, cu ajutor de la cazacii de la Zidul Negru, 
tăieri, pustiiri şi pojaruri. Gîndul că Şchiopul va fugi iepureşte de cetele zaporojenilor, îi mîngîia pe cei 
doi boieri stropiţi de valurile ce loveau în şeicile ce se îndreptau spre malul drept al Nistrului.

Vestea că la Soroca un lotru a intrat în ţară şi cu el doi boieri hicleni a fost dusă repede la Iaşi. 
Olacul de Soroca era iute la picior ca şi vîntul, dar şi mai iute îi era calul. Cînd olacul de Soroca a păşit 
pragul palatului domnesc, întunericul ce se strecura printre străzile ieşene înghiţea case, biserici, se 
aşternea peste întregul tîrg.

Voievodul a fost scurt în decizie.
- Poruncesc chiar în această scurgere de timp plecarea. Urdia nu aşteaptă. Cetele de viteji să fie

conduse de boierul nostru, panul Andrei hatmanul. Eu voi merge cu garda domnească, avîndu-l lîngă 
braţul meu drept pe credinciosul nostru armăşelul Şeptelici. Scurgerea timpului ne grăbeşte. Cocoşul 
e la prima lui cîntare, boieri! La cea de a doua cîntare a cocoşului iubit al grămăticului nostru Marco 
Pepele-încălecarea. Afurisitul de cocoş, cînd e mai dulce somnul, el cîntă sub foişor. Ei, da acum, boieri, 
el ne cîntă deşteptarea, ţara este în primejdie.

Lăcomia şi cruzimea le-a luat cazacilor şi văzul şi auzul. Prea tîrziu şi-au dat seama de cele întîmplate. 
Lovitura a fost dată pe neaşteptate. Calea spre apa salvatoare a Nistrului a fost tăiată de o ceată de viteji 
condusă de armăşelul Şeptelici. Panul Andrei hatmanul înconjurase pe cazaci, dînd ordin să vorbească 
sîneţele, iar baltagele să facă judecată pe spatele tălharilor.

- Să-i prindeţi de viu pe cei doi boieri hicleni! - striga mereu, lovînd în stînga şi-n dreapta, panul 
Andrei.

- Lotru Petru este al meu! - se răstea la oşteni armăşelul Şeptelici.
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Spre sfîrşitul zilei, cînd soarele dă la chindie, moartea îşi terminase dansul printre urdia cazacă. 
Baltagele obosiseră, sîneţele răguşiseră de atîta război.

Trîntiţi în căruţă ca nişte buşteni, strînşi şi cetluiţi cu frînghii, cei trei păcătoşi, Simion, Gligore şi 
lotru Petru, se încordau cu o putere înverşunată de a se elibera. În zadar. Icnind din adîncul fiinţei lor
haine, boţiţi, umiliţi de pătucul «moale» al rădvanului, cu gurile încleştate de spaimă, ei stăteau acum 
în mijlocul furnicarului de oameni.

- Moartea ne aşteaptă, frate Gligore ...
Tîrgul Soroca forfotea. Unde să mai vezi un aşa spectacol? Vodă va face judecată domnească! În 

ochii oamenilor se ivise nădejdea. Cazacii, care din nou tulburase liniştea satelor din lunca Nistrului, 
s-au ales cu ceea ce au căutat.

Porţile cetăţii erau deschise şi se dăduseră învoire mulţimii să umple piaţa din faţa cetăţii, cerîndu-i-se 
ascultare şi cuviinţă în purtare. Şipotele burdufilor cu vin udau ulcelele şi gîturile celor mai nerăbdători.
Solomia, cu un chersin de plăcinte terfelite, dădea ocol bărbaţilor, în a căror ochi deja se aprinsese un 
foc jucăuş, alimentat de un moşnegel ce tot frămînta un burduf cu vin.

Privind la oştenii nerăbdători, armăşelul Şeptelici a cuvîntat căpitanului de Soroca:
- Lotru acesta, om rău şi hain, este al vostru. Pe aceşti doi boieri să nu-i atingeţi, Măria-sa Vodă îi 

va judeca cu dreptatea sa domnească!
Doi tineri viteji, Ursu şi Oană, cum au auzit de învoirea armăşelului, au pus mîna pe secure şi s-au 

repezit spre un plop tînăr ce creştea nu departe de cetate. O lovitură, două, cîteva lovituri dibace peste 
crengile din coroana copacului şi ţăpoiul a fost gata. Luîndu-l de la capete, ei s-au îndreptat spre bulucul 
de oameni ce-i înconjura pe cei trei rătăciţi.

- Moartea ne aşteaptă, frate Simioane ...
Lotru Petru, văzîndu-şi destinul şi simţîndu-l deja cu fundul său, a început a urla, cerînd 

îndurare.
- Creştini! Oameni de Dumnezeu! Pe crucea mea că nu mai fur! Mă jur pe maica mea (de care el 

nu şi-a adus aminte, pare-se, niciodată)!
- Măi Oană, ia să-mi spui tu mie, ai văzut vreodată să mai fure un hoţ pus în ţeapă ?
- Nu, Ursule!
- Păi, nici ăsta n-o să mai fure prin coteţe găini şi prin foişoare fete mari!
Un urlet de durere s-a ridicat deasupra Nistrului, tulburînd apele şi speriind raţele sălbatice din lunca 

Nistrului. Armăşelul Şeptelici, cu sufletul împăcat, a păşit pe podul umblător, intrînd în cetate.
- Măria ta, lotru Petru stă în ţeapă, iar cei doi boieri aşteaptă judecata domnească.
Petru Şchiopul, care sta la o masă cu boierii şi făcea cinste vinului din pivniţele pîrcălabului Pîrvul,  

s-a sculat de la masă, sluga i-a dat caftanul, sabia ce se odihnea pe o taburetă. Voievodul a luat ulcica 
cu vin spumos şi a răsturnat-o peste cap. La Soroca nu se scoală de la masă pînă nu se termină vinul 
din ulcele.

Însoţit de suită, Petru Şchiopul a pornit spre ieşire. Pîrcălabul Pîrvul, mai iute de picior şi dorind 
să anunţe apariţia domnitorului, a păşit primul pe podul umblător:

- Închideţi morile cele stricate şi clonţurile, Măria sa va ţine scaun de judecată boierilor hicleni!
Bulucul de oameni, la apariţia lui Petru Şchiopul, a muţit de parcă toţi luaseră apă în gură, ca mai 

apoi să-şi apuce cuşmele, trîntindu-le-n pămînt, şi să strige într-un glas: "Trăiască Măria sa Vodă! 
Trăiască stăpînul nostru!".

- Moartea ne aşteaptă, frate Gligore...
Voievodul a privit iscoditor bulucul de oameni, s-a oprit asupra celor doi boieri, a rînjit uitîndu-se 

la cel ce se mai zbătea ca un peşte în ţeapă, apoi şi-a dus mai departe privirea spre apa Nistrului, în 
care se oglindea soarele în mîndria lui cerească, spre dealurile înalte ce se străduiau să-i fure soarelui 
din frumuseţe, acoperindu-l cu culmele încununate de ceţuri albastre.

La apariţia Voievodului, cei doi păcătoşi, simţindu-se cu musca pe căciulă, au scos cîrlanii de pe 
cap, strigînd într-un glas: "Iertare, Măria ta! Îndurare!".

Petru Şchiopul a privit lung la cei doi boieri, slobozind fulgere din ochii lui de vultur. Faţa celor 
doi păcătoşi s-a acoperit de broboane reci de sudoare. Glasul Voievodului a răsunat ca un tunet din 
înălţimi:

- Aceşti doi boieri hicleni, cînd ţara a fost asuprită de mult greu şi porunci de la împărăţie, n-au stat 
ca alţi pămînteni în ţară să tragă greul şi nevoia ţării, ci s-au dus în Ţara Leşască şi s-au făcut duşmani 
ai propriului pămînt, unde-şi odihnesc oasele taţii şi bunicii lor. Ei, oameni haini şi hicleni, au venit 
împotriva noastră şi au făcut multe prădăciuni.

Petru Vodă s-a apropiat de fratele mai mare şi l-a împins cu piciorul.
- Treci la apa Nistrului şi-ţi spală mînele, că-s murdare, boierule!
- Curate, Măria ta...
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Armăşelul Şeptelici, cînd a văzut îndrăzneala prostului, a scos biciul de la cizmă şi l-a lovit aprig 
pe spate.

- Treci la apa Nistrului şi-ţi spală mînele, cînd Măria sa Vodă vorbeşte!
Simion, eliberat de strînsoarea frînghiilor, împins din urmă şi huiduit de oameni, coborî spre oglinda 

apei. El se mişca pe arcurile moi ale picioarelor, care de abia îi mai duceau corpul lui burduhănos. La 
apa Nistrului a căzut în genunchi, întinzînd în ultima rugă mînele spre Măria sa. 

- Îndurare!
Hîrşti! 
Un tunet prelung a izbucnit din mulţime, rostogolindu-se prin intrarea în Cetate, umplînd ograda 

fortăreţei. Un răţoi bătrînesc s-a repezit spre înaltul cerului, bătînd înverşunat din aripi.
- Prinde răţioul de coadă, măi, Gligore, că poate ţi-i prinde destinul! - a strigat din mulţime moşnegelul 

cu burduful secat.
Gligore, cînd a văzut ce s-a întîmplat cu frate-său, o puse de mămăligă.
- Măria ta, iertare! Fratele mai mare m-a împins la tîlhărie!
Oană, care sta sprijinit de suliţă, parcă aştepta să-şi spună şi el cuvîntul, se repezi din bulucul de 

oameni şi opinti suliţa drept în fundul păcătosului.
- Treci şi-ţi spală mînele murdare, ca-i furat ţara, neghiobule!
Ce avea să mai spună boierul ?! Hiclenia se spală cu sînge la români. Împins din urmă, adus pînă 

la apă, îl aplecară voinicii să-şi spele mînele murdare de furt de ţară. Vai de ea, speranţa, a zburat odată 
ce Voievodul a pus mîna pe sabie. Hîrşti, şi al doilea cap s-a rostogolit în apa Nistrului. Două capete 
au căzut în Nistru şi ar fi trebuit să se ducă la fund măcar sub greutatea prostiei. Nu, s-au dus la vale ca
două tărtăcuţe deşarte. Deşarte de creieri! Oare multă minte trebuie ca să-ţi furi ţara, devenind duşman 
al propriului pămînt?!

Multe lucruri spurcate şi nedumnezeeşti făcură aceşti doi boieri hicleni prin satele ţinutului Soroca. 
Pe locuitorii acestui ţinut pentru avuţie îi omorau, jupînesele le siluiau, că vai de capul bietului om, iar 
acum vai de prostul boier, că unde i-au stat picioarele, îi stătea acum capul.

Petru Vodă zis Şchiopul şi-a şters sabia însîngerată de corpul neînsufleţit a lui Gligore, a dorit s-o
pună în teacă, dar s-a răzgîndit. A privit lung furnicarul de oameni, a zîmbit cu viclenie pe sub musteaţă, 
întrebînd:

- Da la voi cum sînt mînele?
O linişte de mormînt s-a lăsat peste mulţime. Frica i-a cuprins pe unii, poate chiar pe cei cu musca 

pe căciulă. Şi deodată din mulţime a răsunat un glas cam sfios, puţin bîlbîit:
- Cu-cu-rate, Mă-mă-ria ta!
Bulucul de oameni a prins din zbor cuvintele ce deja se mistuiau în lunca Nistrului, dîndu-le 

tărie:
- Curate, Măria ta!
Din nou un tunet prelung de glasuri a mulţimii s-a rostogolit prin intrare în Cetate, umplînd ograda 

ei cu sinceritatea celor spuse de simplii oameni, de români:
- Curate, Măria ta! Curate!
Primăvara anului 1586. Palatul domnesc forfotea de oameni, ca şi piaţa din faţa cetăţii Soroca, cînd, 

la văleatul 1585, Petru Vodă a ţinut scaun de judecată boierilor hicleni, Simion şi Gligore din Climăuţii 
Sorocii. Voievodul Petru a apărut pe neaşteptate din semiîntunericul încăperii. Mulţimea de boieri a 
făcut un pas înapoi, făcînd poclon în faţa Şchiopului. Un singur om era preocupat în acea minută plină 
de omagiu, grămăticul Dumitru, ce-şi pregătea tolba cu pene de gîscă. În liniştea ce s-a lăsat peste 
capurile boiereşti a răsunat vocea voievodului:

- Eu, Petru Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Ţării Moldova, dăruiesc slugii noastre, panului 
Andrei logofăt şi pîrcălab de Neamţ, pentru dreaptă şi credincioasă slujba, satul Climăuţi, deasupra 
Nistrului, fost al fraţilor Simion şi Gligore, care au pribegit în Ţara Leşească şi de acolo ei l-au ridicat 
pe un oaricare lotru, şi anume pe Petru, ca domnitor şi au venit cu sabia asupra Domniei mele. Dacă 
am auzit despre venirea lor în ţară am adunat oastea şi am ieşit în calea lor la Cetatea Soroca. Ei auzînd 
de sosirea Domniei noastre, au început să fugă înapoi. Vitejii Domniei mele gonindu-i i-au prins de 
vii şi pe numitul domnitor, lotru Petru, şi pe supuşii noştri, Simion şi fratele lui, Gligore. Prinşi de vii 
i-au adus în faţa Domniei mele la Cetatea noastră de Soroca, unde i-am ucis ca duşmani ai mei şi ai 
Ţării Noastre.

Era a unsprezecea zi din martie 1586, cînd Baba Odochia îşi schimba cojoacele, iar soarele muşca 
din norii negri bucăţi pline de zăpadă. Vîntul alunga norii prin lunca Nistrului, lovindu-i de puternicele 
ziduri ale cetăţii. Ploua. Picături grele, însoţite de fluturaşi de zăpadă, băteau în acoperiş. Adierile
vîntului oftau în hornul Cetăţii Soroca.
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FILE DIN ISTORIA 
EVREILOR SOROCENI 

(fragment)
Arcadie Mazur

S-a născut în oraşul Hotin  (România Mare),  
la 6 ianuarie 1929, într-o familie de învăţători.
S-a stabilit la Soroca în anul 1945.
Doctor în ştiinţe medicale (Institutul de Medicină 
Chişinău, R.S.S.M., 1951).
Autor a 36 lucrări ştiinţifice în medicină, publicist.

Oameni de afaceri, întreprinzători
Viaţa în diasporă, prigonirile, persecuţiile 

pe parcursul mileniilor, lupta permanentă pentru 
supravieţuire, au contribuit la formarea unor calităţi 
naţionale deosebite ale evreilor, care le-au asigurat 
adaptivitatea în condiţii extreme de viaţă. Evreii  - 
popor în totalitate ştiutor de carte – în diasporă au 
practicat prioritar meşteşugăria, comerţul, ştiinţa şi alte 
activităţi umane, care cer anumite dexterităţi, agerime 
a minţii, cunoştinţe. 

În secolul al XVI-lea, în Soroca funcţionau 
peste 300 prăvălii, proprietarii cărora, în majoritate, 
erau evrei. În acele timpuri, comerţul era principala 
îndeletnicire care influenţa masiv bunăstarea
ţinutului. Pe măsura apariţiei şi introducerii în 
viaţă a realizărilor tehnice contemporane, au apărut 
întreprinderi ale evreilor. În ţinutul Soroca, o înviorare 
considerabilă a activităţilor de antreprenoriat a 
început după 1812, luînd o amploare deosebită, în 
legătură cu reformele de Zemstvă, în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea.

Conform datelor Enciclopediei lui Brokhaus şi 
Efron (1900), la 1860, Soroca avea 5.120 locuitori. 
În urma apariţiei administrării de Zemstvă, oraşul a 
început să se dezvolte furtunos, recensămîntul din 1897 
înregistrînd deja 15.800 locuitori, dintre care circa 
jumătate erau evrei. Era înregistrată o sinagogă şi trei 
case evreieşti de rugăciuni. Conform recensămîntului, 
în oraş funcţionau instituţii şi întreprinderi comerciale 
şi industriale: farmacii – 2, tipografie – 1, depozite
de vinuri angro – 4, crîşme – 68, mori – 7, fabrici 
de cărămizi – 2, fabrici de săpun – 2, fabrici de ulei 
– 1, fabrici de brînzeturi – 1, fabrici de apă minerală 
artificială – 3, cariere de piatră de var – 4.

Negustori bogaţi evrei, în calitate de antreprenori, 

construiau diferite aşezăminte de însemnătate 
publică. La 1845, negustorul M.Cherţman a construit 
3 magazine (depozite) pentru păstrarea rezervelor 
cerealiere ale ţinutului. La sfîrşitul secolului al 
XIX-lea, V.Şteiman (Otaci), M.Zinland şi A.Itchis 
(Soroca) aveau antreprize mari în construcţia 
de drumuri şi poduri. Autorităţile de Zemstvă 
colaborau intens cu negustorii evrei şi în întreţinerea 
contractuală a staţiilor de poştă: H.Galperin (Soroca), 
I.Goldenfab (Raşcov), F.Şterenştein (Floreşti), 
L.Plitman (Vertiujeni), Ia.Milman (Cotiujeni). La 
începutul secolului al XIX-lea, pentru colonizarea 
pămînturilor nelocuite, autorităţile locale recrutau 
emigranţi, inclusiv evrei, în agricultură. Astfel, în 
locurile de trai compact al evreilor, au apărut evrei-
agricultori la Zguriţa, Veriujeni, Dumbrăveni, Căpreşti 
etc. La începutul secolului al XX-lea, Compania anglo-
americană-evreiască „ECO” (de caritate), cu scopul de 
implementare a metodelor ştiinţifice de practicare a
agriculturii, a organizat la Soroca o pepinieră de pomi 
fructiferi şi viţă-de-vie, care aproviziona cu seminţe 
calitative coloniştii agricultori locali. „ECO” a avut 
un rol important în avansarea bunăstării materiale a 
patronaţilor săi (G.Cerchez (Otaci), Z.Ciaclî, I.Flexer 
(Soroca)). Îmbinarea în abundenţă a soiurilor de 
struguri de masă cu condiţiile climaterice favorabile 
au transformat oraşul Soroca într-o staţiune balneară 
sezonieră cu următorii factori curativi: microclima, 
strugurii, băile în rîul Nistru. În sezonul balnear, în 
oraş se deschideau suplimentar hoteluri, băi, cafenele, 
aşezăminte distractive. „ECO” dispunea şi de o bancă 
proprie, care acorda, cu condiţii favorabile, credite 
pentru extinderea şi consolidarea gospodăriilor 
proprietarilor de pămînt.  Astfel, la Vertiujeni au fost 
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sădite 20 de vii (40 hectare), la Dumbrăveni s-a plantat 
în premieră tutunul. 

La Expoziţia din septembrie 1910 (Soroca) livada 
şi via lui S.Ditman (Vadul-Raşcov) şi pepiniera „ECO” 
(Soroca) s-au plasat pe primele locuri. 

În vîltoarea anilor 1917-1918, pepiniera a fost 
lichidată, iar ultimul ei administrator - M.Etingher - a 
emigrat în Palestina. Soroca suferă şi azi din cauza 
lipsei unor artere de circulaţie rutieră, care ar lega-o 
mai strîns de alte centre industriale şi comerciale. 
Pînă la 1918, această deficienţă era compensată de
transportul fluvial pe rîul Nistru.

Pe parcursul multor secole, Nistrul a fost navigabil. 
În secolul XIX – începutul secolului XX, vapoarele 
de marfă şi de pasageri circulau pe rîul Nistru pînă la 
Odesa şi în sus pînă la Hotin. Debarcadere importante 
funcţionau la Otaci, Vadul-Raşcov, Iarova, Unguri, 
Vertiujeni. Acostarea vaporului la debarcader era 
pentru localnici o adevărată sărbătoare. Lumea 
se aduna curioasă, se vindeau-cumpărau diverse 
mărunţişuri, negustorii încheiau tranzacţii. Sorocenii 
îşi mai amintesc şi azi de armatorii I.Ţimerman şi 
Ia.Zeldin. Pe cursul Nistrului, plute speciale duceau 
lemn de foc şi de construcţie, cereale, făină etc.  
Impunătoarele depozite cu aceste bunuri pentru oraş 
şi export erau în competenţa lui H.Prizant. Impozitele 
asupra navigaţiei şi tranzitului comercial aduceau un 
venit considerabil vistieriei Zemstvei Soroca. 

Fabrica de bere şi băuturi răcoritoare din Soroca 
aparţinea fraţilor M. şi D. Zelţer. Clădirea ei s-a 
păstrat şi astăzi (recenta Fabrică de bere), însă reţetele 
băuturilor gazoase şi berii de atunci, care concurau cu 
cele mai calitative producţii analogice europene, din 
păcate, s-au pierdut. 

Stăpînii celor două mori sorocene cu valţuri erau 
M.Ţucherman şi M.Baron. Fabrica de spirt din satul 
Hîrtop era a lui Ia.Goldenfeld, Fabrica de bomboane 
– a lui G.Bilenchi, cea de spălare a lînii – a avocatului 
H.Soroţchii. Tipografia o stăpîneau împreună N.Litvac
şi I.Mazur.

În Soroca, către anul 1940, funcţionau peste 
300 de magazine şi crîşme, stăpînii cărora, în mare 
majoritate, erau evrei. Cea mai mare parte a evreilor 
soroceni o constituiau meşteşugarii: croitori, cizmari, 
frizeri, tinichigii, lemnari, tîmplari de mobilă fină etc.
Transportul urban şi interurban îl asigurau birjarii 
evrei. 

În magazine, ateliere, gospodării agricole slujeau 
evrei săraci. Această categorie de evrei săraci, visînd 
la o viaţă mai bună, a aderat în majoritate la mişcările 
politice de stînga (comuniste). 

În vara anului 1940, odată cu cedarea Basarabiei, 
toate averile agonisite prin munca cîtorva generaţii 

de evrei au fost naţionalizate, iar proprietarii lor 
– represaţi. Anii războiului 1941-1945 au fost pentru 
evreii soroceni apocaliptici. Majoritatea din ei au 
fost nimiciţi sau au murit de frig, foame şi boli în 
lagărele de concentrare. Cei rămaşi în viaţă, în noile 
condiţii socialiste, au fost marginalizaţi şi ţinuţi la 
distanţă de comerţul sovietic. Dar calităţile înnăscute 
de întreprinzători au permis, totuşi, reprezentanţilor 
poporului evreiesc să se manifeste. Majoritatea au 
reuşit să facă studii speciale, deseori superioare. 
Necătînd la discriminarea naţională, cei mai buni au 
reuşit să contribuie la dezvoltarea ţinutului nostru. 
Astfel, Ia.Meterschii, în baza combinatului industrial 
orăşenesc, a fondat uzina „Eletrobîtpribor” (Z.T.O. 
– U.U.T.). A.Cosniţer  a organizat şi a condus domeniul 
construcţiilor capitale în Soroca (Soroca-Nouă, fabrica 
de articole tricotate, Centrul), continuatorul lui fiind
I.Frumchin. 

Primul director al fabricii postbelice de pîine din 
Soroca a fost D.Cherner; director al uzinei „Zavod 
metaloizdelii” – A.Golgher; şeful gospodăriei 
comunale – G.Barahan. Mulţi ani a condus Centrul 
raional de comunicaţii E.Peiterbarg. Director al 
Reţelei de cinema şi al şcolii de mecanici-cinema a 
fost M.Torbin. I.Perchis a fost directorul sovhozului 
„Voloviţa”. T.Tuliman a condus gospodăria auxiliară 
a Direcţiei orăşeneşti comerţ, care aproviziona 
cu legume proaspete întregul oraş. M.Raiher 
este director în funcţiune al structurii de achiziţii 
Soroca. 

Odată cu democratizarea societăţii, în noile 
condiţii social-economice şi independenţei R.M., evreii 
soroceni din nou s-au evidenţiat, materializînd calităţile 
înnăscute de oameni întreprinzători, iniţiind afaceri 
particulare. În această categorie de businessmani s-au 
plasat: A.Malamud – director general al firmei „MA-
VEST”, fraţii I. şi Ia. Con, care au construit o fabrică 
de confecţii, apoi au reprofilat o în întreprindere de
prelucrare a cărnii, I.Cogan – proprietar al unui atelier 
de încălţăminte, M.Edelman – a privatizat o hală de 
producere a încălţămintei. Este necesar să-i amintim 
aici pe S.Vaizer, I.Landa, I.Harast, A.Exler, A.Con, toţi 
întreprinzători locali. 

Emigraţia evreilor soroceni ia amploare, lucru care 
se face evident, privind numărul redus de businessmani 
evrei în domeniul de astăzi al businessului local. 
Astfel, evreii judeţului Soroca, pe parcursul unui 
secol şi jumătate, dînd dovadă de iniţiativă, spirit 
întreprinzător, energie, au contribuit semnificativ la
dezvoltarea economiei oraşului şi a judeţului nostru. 

1997, Soroca
(traducere din rusă)
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Adio, speranţă deşartă!

S-a mai spart o iluzie,
un balon de săpun,
cu multă durere în suflet
am aflat acest lucru
şi vouă vi-l spun.

A fost o iluzie roză, de dragoste,
şi o purtam în inimă,
să-mi încălzească sufletul,
să mă păzească de necazuri
şi pacoste.

Dar vîntul adevărului sarcastic
a ajuns şi la visul meu,
a fost de ajuns o adiere doar
ce mi-a părut un uragan
năprasnic.

Adio, speranţă deşartă,
tu n-ai nici o vină –
toţi au dreptul la viaţă,
dar te las, pe mine
alt vis mă aşteaptă.

Scrum

Scrum…
este finişul firesc
al unui tragic 
drum
pe care-ncerc să-l ocolesc
nu foarte reuşit
acum,
Cenuşa pustiirii sufleteşti
să o prefac
în diamante
ce lucesc!
Cum?

Chemaţi, vă rog, Salvarea

Chemaţi, vă rog, Salvarea,
să-mi bandajeze sufletul
ce sîngerează-acum,
pierzîndu-şi cumpătul.
Realitatea dură,
cu colţuri ascuţite,
ne lasă cicatrice
de cuţite.
Gîndesc: nu ne-am grăbit 
să trecem Evul Mediu?
Armura ne-ar salva,
ca un remediu.
Dar, în sfîrşit, Salvarea
opreşte-n drept cu casa,
coboară doctorul...
cu coasa.

“Tu, linişte, eşti biserica mea,
Eşti templu al gîndului meu.
În sus privesc la înălţimea 
Infinitului ce-mi este Zeu!”

Victor Zagaevschi: 

Victor Zagaevchi – pictor prin studii, poet prin har, fermier prin destin. Modest pe măsura talentului. Măsură mare, ca şi 
dragostea de a munci mereu, creînd pentru ochii şi spiritul celor de azi şi de mîine. Inepuizabil ca un izvor.

A: – Poezia D-voastră este sinceră şi transparentă, actuală şi filozofică,plină de
spirit şi chiar, uneori, de haz, dar, după noi, e înecată într-un pesimism atotiertător, 
care nu prevede nici un fel de încăierări decisive între alb şi negru.

V.Z.: – Viaţa toată e, de fapt, o încăierare, care continuă fără intermitenţe 
şi fără victorii ireversibile. La ce bun să ne mai şi măcelărim, cînd mergem 
fatal şi vesel spre fund?

A.: – Cum trăiţi între penel, pană şi gospodăria de fermier cosăuţean?

V.Z.: – Cu satisfacţia acelei veşnice încăierări care îmi dă iluzia că sînt şi eu 
iniţiat în unele lucruri… Aşa-i firea noastră, a tuturor. Aşa va fi mereu.

Redă-mi Dragostea!

Pasăre Pheonix,
ce din cenuşă
renaşti ca-nainte,
fermecător,
fă o minune
şi mie-mi ajută,
te rog creştineşte,
te rog, te implor!
Fă un miracol
ce m-ar impune
să cred orbeşte
în steaua ta;
dă-mi din cenuşa
ce se răceşte,
dă-mi ce-mi lipseşte –
redă-mi Dragostea!

Sîntem un… muşuroi

Zburlind în frunte părul,
Ciocnindu-ne mereu,
Storcînd din noi tot răul
Ne suportăm cu greu.

De parcă-am fi eternici,
Am exista întruna,
Mai mari şi mai puternici
Ca Soarele şi Luna…

Din naltul Spaţiu Cosmic
De am privi spre noi,
Atunci am înţelege:
Sîntem un… muşuroi!

Tu, linişte, eşti biserica mea

Tu, linişte, eşti biserica mea,
Eşti templu al gîndului meu,
Şi privesc în sus la înălţimea
Infinitului, ce-mi este Zeu.

Sînt mic, cu gîndul doar mă-nalţ
Spre icoana adevărului eternic,
Tinzînd a smulge al minciunii smalţ
Cu ajutorul rîsului homeric.

Lăsaţi-mă spre Zeu să-nalţ o rugă,
Nu pîngăriţi icoane ce nu vă aparţin,
Rugaţi-vă la al bunăstării Budă
Şi nu-mproşcaţi icoana-mi cu venin.

V-aţi încurcat în temple şi religii,
Desconsiderîndu-le egal,
În goană după posturi şi prestigii,
Aţi rătăcit al vostru ideal.

Ce rost că aici, făcîndu-ţi cruce,
Creştin cuminte vrei ca să apari,
Cînd sufletul din voi la fund vă duce,
Rămîneti ca-nainte, tot tîlhari!
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Sînt o cioară albă

Sînt o cioară albă
în societatea asta.
Degetul îndreptat spre mine
zgîrie privirea.
În lumea cu două feţe
mă simt singuratic.
Cred că ea a pierdut
Coloana vertebrală.
Lumea, însă, e sigură că 
Eu mi-am rătăcit drumul!
Ce-i de făcut?
Cine are dreptate?
Cîte adevăruri sînt pe Pămînt?
Daţi-mi adevărul meu
ca scut, spre a-mi apăra
Culoarea ce o port.
Au-u-u! Colegi de suferinţă!
Răspundeţi!
Ecoul se loveşte surd de
cele patru puncte cardinale,
ca de un zid de beton.
Nu rîdeţi!
E îngrozitor!!
Privirea dispreţuitoare
nu mă atinge.
Mă omoară, însă, privirea 
mulţumită de sine.
Daţi-mi o oglindă,
să i-o fac cadou…

De ce-mi amăgeşti
aşteptarea

De ce-mi amăgeşti 
aşteptarea clipei
de a te revedea?
De ce nu-ţi zăresc 
în ochi-ţi dorul
de dragostea mea?
Eu ora-ntîlnirii o
umplu solemn
cu ochii şi gura ta.
Tu vii doar arar,
mulţumită de sine,
pentru a mă vizita.
În chipul tău viu,
inventat de mine,
eu pun valori de stea,
tu – apari fericită
şi spulberi visul,
minţind inima mea...
Ce rar în natură 
găseşti echilibrul,
balanţa dreptăţii să stea,
cînd corpul frumos 
al femeii iubite
cu gîndul ar concura!

Doar ciorile
preferă
cîrduri mari…
Vulturii 
sînt veşnic 
solitari.

Colega don Quijote,
cum stai cu morile?
Eu mă mai lupt,
dar văd, de la un timp,
se-adună ciorile!

Tocmai acum,
cînd am murit,
îmi declari discret 
că m-ai iubit!

Săltînd prin hopuri de tranziţii,
Cad părţi întregi din propoziţii,
Iar din cuvîntul greu “cultură”
S-a menţinut doar coada – “ură”!

Om de nimic
O nulitate, 
intrînd în post, 
se crede
Personalitate!

Ieri ne ducea spre comunism 
un birjar chefliu.
Căruţa-i alta astăzi, dar – 
acelaşi vizitiu!

C O N S T A T ĂR I

Aştept alt tren…

E ceas tîrziu, 
e ora cînd totul aţipeşte.
E timpul
Cînd liniştea perfectă-n jur
Domneşte.
Urc în vagon
şi trenul fanteziei demarează.
Privesc prin geam,
peisaje schimbătoare perindează,
Umbrele fug
de la lumina celor petrecute.
Lacrimi curg
pe geamul amintirilor durute.
Spre noi porneşte
controlorul de la linii interzise,
De el fugim
şi coborîm la staţia cu vise.
Visăm în doi
la era ce nicicînd n-o vom atinge,
Plătind tribut
experimentelor cu oameni,
Şi deplîngem umilitor
soarta moştenitorilor de mîine
Ce vor lupta
pe viaţă şi pe moarte
pentru un colţ de pîine…
Cobor din tren;
se pare că direcţia-i greşită.
M-am prea grăbit
şi am pornit spre-o perspectivă
prea umbrită.
A fluierat
locomotiva şi-a plecat în zare.
Eu nu regret, dar prelungirea
rău mă doare.
Aştept aici
un tren ce cutele pe frunte-mi
va desface
şi colţul gurii
’l va sălta în sus, 
în semn
de Pace…

Aviz

Scriu un anunţ
şi-l trimit la gazetă: 
Vă rog foarte mult,
pentru o recompensă,
(nu ignoraţi rugămintea-mi discretă).
De întîlniţi în această lume imensă,
hoinărind fără rost,
pe la alte destine,
necăjit şi schilod,
puţintel, dar firesc,
Norocul meu, vă rog,
să-l întoarceţi la mine…
Anticipez,
Vă spun "mulţumesc"!

Corida 

(soţiei, Taur după zodie, la 
ziua ei de naştere)

Am un Taur -
e de aur,
eu mă simt toreador
şi îl mîngîi între coarne,
cînd m-apucă cîte-un dor...
Alergăm, c-aşa-i corida,
se înţeapă reciproc:
eu îl zădăr cu hlamida – 
el mă-mpunge într-un loc.
Iar arena e ograda,
cota, via şi veranda,
plita, masa, frigiderul,
capra, puii şi gogerul...
Şi Soroca, Primăria,
drumurile, frizeria,
vaccinări la pus cercei
şi la strîns floare de tei,
de salcîm, dar şi de soc,
de-aranjat toate la loc,
de gîndit la toţi, la voi,
de dus scroafa la geroi,
de culcat şi de sculat,
de-avut grijă de bărbat...
Mulţumesc, soartă, că darul
din babilonean amestec
nu mi-a dărîmat „cîntarul”
şi mi-a dat ceva domestic!
Să-ţi dea Domnul sănătate,
la picioare – nişte roţi
să le poţi duce pe toate
şi-n spinare – pe noi toţi!
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Poezia din noi...Doina DAMAŞCAN
Născută la 8 august, 1990, Soroca

Claustrofobie
Mi-e teamă
De sufletul meu închis ermetic
În cavoul inexpresiv al corpului.
Mi-e teamă
De relativul echilibru antitetic,
Între luciditatea de gheaţă a realităţii
Şi speranţa deraiată în lumi inaccesibile.
Mi-e teamă
De sufletul meu închis ermetic
Şi de lacrimi care caută febrile
O cale de a cădea
Iar negăsind-o, 
Circulă prin vene,
Contaminîndu-mi sîngele
Şi coagulîndu-se în punctele de incidenţă
Ale disperării.
Mi-e teamă
De exhibiţionismul inimii mele,
Care traduce ultrasunetele sufletului
În intermitenţe nehotărîte.
Mă obsedează teama
Că se va demasca aparenta mea putere,
Căci tot mai insistentă devine,
Restrînsă în mine,
Inalienabila mea durere...

Aspiraţie

Ploaie nocturnă
Prin ceaţă,
Amurgul îşi filtrează agonia.
Aş vrea să fug de timpul insipid.
Mă simt o umbră fără viaţă
În întunericul perfid.
Şi plouă
Cu mii de picături ce se regenerează,
Iar timpul derizoriu mi-a rămas fidel
Şi parc-aş fi-ntr-o lume nouă,
Chiar dacă toate au rămas la fel... 
E noapte
Şi cad haotic şiroaie
De sus,
Şi nu e nici o stea pe cer,
Iar noaptea, neagră ca o imputare,
Se împleteşte cu stropi reci de ploaie,
Căzînd peste-un pămînt privat de 
adevăr.
Şi nu e nimeni, mă întreb,
De ce singurătatea solitară, mi-e mereu
Amplificată continuu?
Şi unicul răspuns e tunetul sinistru
Reverberat de sufletul meu...

Vreau să îmi salvez speranţa,
De sub scrumul realităţii.
Rătăcită-mi este viaţa
În bezna singurătăţii.

Să cuprind vreau universul;
Şi privesc atent la stele,
Încercînd s-aleg răspunsul
Dintre gînduri efemere.

Vreau s-alung indiferenţa
Şi să schimb chipuri de piatră
Vreau sa duc o existenţă, 
Într-o viaţă-adevărată.

Vreau să fie mai senină
Fiecare dimineaţă,
Vreau o rază de lumină,
Pentru suflete de gheaţă.

Vreau să inventez o lume
Însetată de speranţă,
Unde răul n-are nume,
Iar iubirea nu se-nvaţă.

Vreau să-nving puterea sorţii,
Să sfidez legile firii,
Şi să şterg umbrele morţii
De pe-un vis în nemurire.
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Laura Bagrii 
Născută la 15 iulie, 1983,Soroca,
Studentă la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” (Iaşi, România)

Speranţă
Parcurg un nou drum şi-ncerc să alin
Durerea ce-o port, sau poate-i un chin?
Ascund parcă dorul, l-arunc şi îl prind,
Veni-vei odată în faţă rîzînd?

Sufletul plînge şi-aşteaptă răspuns,
Cred iarăşi viaţa, deşi nu-i de-ajuns
Aleg clipa care mă face să rîd,
Distins fie ceasul în care-am să-nving!

De fapt, iarăşi rolul îmi vine să-l joc,
Aştept ca să pierd şi poate-am noroc
Să fie ceea ce n-am fost şi voi fi –
În val de-ntuneric va fi totuşi zi!

Un zîmbet pentru un copil
Printre rînduri văd cum zboară 
Strălucirea dintr-o comoară
Tu, copile, cîntă-mi mie
Alfabetul fericirii!

Spune-mi azi sau spune-mi mîine
Visul tău ascuns de vineri, 
Te trezesc, te-adorm cu-n cîntec
Zîmbetul tău naşte-un plînset.

Te rog, spune-mi ce poveste
Să-ţi mai mîngîie urechea?
Într-o carte colorată
Să zburăm ca niciodată. 

Mîini deschise, vise plînse,
Jocuri dulci, suspin-aprinse,
Aştept lumea colorată, 
Ca să te mai văd o dată...

P.S.: Poezia e dedicată copiilor bolnavi 
din spitalul „Sfînta Maria”, Iaşi

Uimire în blackout
Ce copleşită sînt de lumea mea imensă,
Acolo unde linişti coboară şi sărută,
O lume a uitării coboară pe fereastră
Şi-acoperă speranţa cu vocea surdo-mută.

Cum reuşesc să sperii vestite pete negre,
Vorbesc, le-arăt cum zboară
Pestriţe zări în verde
Şi colorez profund tablouri ce coboară. 

Soprane susţinute se odihnesc pe dealuri,
Inspiră lirici crunte în tulbure izvoare,
Şi-ascult alte concerte
Ce părăsesc covoare... 

Poezia din noi...

Gînduri care vrăjesc...
 Copilăria este inima tuturor vîrstelor. (L.Blaga)
 Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai cerească, cea mai îngerească, dar în acelaşi timp şi 
cea mai imorală, cea mai sadică şi perversă vîrstă a omului. (L.Blaga)
 Copilăria e vîrsta cîntecelor, şi trebuie să-i oferim cît se poate de mult. (G.Sand)
 Nu e nimeni dintre noi care să nu-şi amintească de această vîrstă de aur ca de un vis dispărut, 
cu care nimic nu poate fi asemuit mai pe urmă. (G.Sand)
 Copilăria e frumoasă, e candidă, şi fiinţele cele mai bune sînt cele care păstrează cel mai mult
sau pierd cel mai puţin din această candoare şi din această sensibilitate primitivă. (G.Sand)
 Copilăria nu-i o coadă de şopărlă. (C.Ivănescu)
 Copilăria... Vîrsta de aur? Nu, vîrsta neputinţei şi a sensibilităţii aproape bolnave. (I.A. Bunin)
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Radu Munteanu 
Născut  1967, în Părcani, Soroca. În 1984 a absolvit 
şcoala medie Părcani şi a fost admis la Universitatea 
de Medicină „N.Testemiţanu”, facultatea stomatologie, 
pe care o  absolveşte în 1991. Din 1992, activează 
în calitate de  stomatolog-chirurg la spitalul Soroca. 
Căsătorit, educă un copil.

Din ce se naşte dragostea

Din a cristalului Apă Vie,
Din Focul Răsăritului de Soare
Se naşte gingaşă a Primăverii Floare,
La noapte-n vis vin să ţi-o dărui ţie.

Din clipele ce inima-nfioară,
Din zbor de vis în nopţile senine
În sufletu-mi acum întîia oară
Se naşte poezia pentru tine.

Tristeţea-mi ce-i născută-n disperare,
Eu nu mai voi s-o dărui nimănui...
Şi dragostea, din ce se naşte oare?
De ce nu vii să-mi spui?

(iarna 1986-1987)

Fiu rătăcitor

Ce grea povară fruntea îmi apasă
Şi sufletu-mi de viaţă e secat,
De-atîta vreme, cît n-am fost acasă,
Duioasa casa mea m-o fi uitat.

Şi mama, ce mai face-acuma oare?
Îi toarce vremea fire argintii,
Iar ochii cată-n depărtări pustii,
Aşteaptă fiu-n zi de sărbătoare.

Sărmana maica mea, acum nu ştie:
Feciorul ei cel bun şi răsfăţat 
S-a rătăcit şi n-a mai încercat
Să dea de calea sa, şi el să fie
Prosper, deştept şi fără de păcat...

(toamna  1987)

Purtînd cu sine veşnic chipul tău...

Ascuns în umbra norilor de noapte,
Ce stelele acoperă pe cer,
Din amintiri ascult a tale şoapte
Şi nu mai ştiu la ce mai pot să sper.
Atîta timp de-acum ne-a părăsit,
Dar nu mai vine clipa ce-mi aduce
Surîs indiferent şi liniştit
La tot ce-atîta suflet mi-a răpit.
Hristos ramîne răstignit pe cruce...
Voi fi murit. Şi sufletu-mi hoinar,
Ce n-a crezut nici într-un dumnezeu,
E rătăcit din nou la vreo răscruce, 
Purtînd cu sine, veşnic, chipul tău, 
Iubirea, ce pierdut-u-sa-n zadar
Şi-o stea ce dintre nori abia străluce...

(iarna 1989-1990)

Poezia din noi...

Elena, Elena, Elena...

Elegia vîntului sihastru
Lacrimile cerului alină,
E-atît de multă lipsă de lumină!
Neogoită, toamna la fereastră
Alungă norii, plînge şi suspină,
E cerul sumbru şi-i pustiu...
Lumina Soarelui pierdută
E-ntr-un apus trandafiriu,
Nimic mai trist,,ca pacea mută
A asfinţitului tîrziu...
Eu las privirea-mi obosită
Lumini de stele s-oglindească,
E oarbă şi nedumerită...
Nocturnul cer de ce ezită
A doua zi Soare să nască?

(toamna 1987)
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Memoria e doar în ochii vii,
Ca chipul în oglindă,
Dar nu o vezi, dacă nu ţii
Făclia sus, arzîndă!

„Măsura tuturor lucrurilor este Omul”
Protagorus

Soroca nu este altceva decît noi şi lucrările noastre, materializate în roadele lor. Aşa a fost, este 
şi va fi. Strămoşii ne-au lăsat rodul lor, noi vom lăsa urmaşilor roadele noastre,  astfel generînd
încontinuu, Dragoste şi Zidire sau Discordie şi Măcinare.

Din Rădăcini ne vine Providenţa şi în tăria lor ne este garanţia continuităţii...
În acest context patetic, Almanahul “SOROCA” a iniţiat o serie de interviuri cu diferiţi exponenţi ai 

vieţii social-politice, economice şi cultural-artistice locale, în speranţa de a elucida mai viu procesul 
evoluţiei societăţii sorocene şi a face cunoscut publicul cu promotorii lui. Autor al dialogurilor ce 
urmează, precum şi al celor din paginile de pînă aici, este Ignat Berbeci.
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Ana Bejan
Ex-Prefect de Soroca

Almanah: După 1944, bolşevicii întorşi din nou în 
Basarabia au demontat sistemul administrativ românesc 
(judeţele), întroducîndu-l pe al lor (raioanele). 

La 1999, Parlamentul R.M. a votat întoarcerea la 
sistemul administrativ tradiţional al acestor plaiuri - 
judeţele. Dumneavoastră aţi fost primul Prefect de Soroca, 
instalat de tînăra democraţie moldovenească, dar, în 2001, 
„cei cu raioanele” au venit din nou la putere şi aţi fost 
nevoită să demisionaţi. 

S-a format o nouă situaţie. Ce credeţi despre ea?

Ana Bejan: Situaţia este practic similară celei de 
după 1944. Se distruge tot ce este sau poate fi românesc:
limba, istoria, cultura, tradiţiile, biserica strămoşească. 
Moldovenismul primitiv, ridicat la rangul politicii de stat, 
serveşte azi scut ignoranţei. Mai mult, situaţia este agravantă 
şi „surprizele roşii” (raioanele, istoria integrată, „limba 
moldovenească”, stat polietnic, dicţionar moldo-român, 
dictatură prezidenţială, „televiziune publică”, „democraţie 
comunistă”) vor continua, una după alta, încă vreo cîţiva 
ani, pentru că, de la 2004 încoace, comuniştii au anihilat, 
practic,  toate formaţiunile politice de dreapta, care  ar fi
putut să le facă o opoziţie serioasă. 

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Căinarii Vechi, raionul Soroca, 
la 26 iunie 1948.
 Studii: Universitatea de Stat din Moldova (U.S.M.), 
facultatea Filologie, Chişinău, 1971.
  Pedagog, „Eminent al învăţămîntului public” 
(U.R.S.S., R.S.S.M.), Cavaler al Ordinului Naţional 
„Pentru Merit” (în grad de „Comandor”, România, 
2000), deputat în Parlamentul R.M. (1998-1999), 
Prefect de Soroca (1999-2001).

A.: Demisia, în 2001, din postul de Prefect de Soroca,  
a fost şi un gest de dezamăgire în clasa politică actuală 
din R.M.?

A.B.: Comuniştii au nimerit la putere în 2001 şi au 
rămas şi în 2004 nu datorită faptului că au fost şi sînt 
adoraţi şi crezuţi de alegători, ci pentru că dreapta, atît de 
puternică, glorioasă şi unită în 1990, s-a compromis complet 
pe parcursul deceniului 1990-2000, împotmolindu-se peste 
cap în discordii lăuntrice murdare şi sterile, în corupţie şi 
promisiuni goale, în pseudoreforme şi ambiguităţi politice. 
Dreapta, o spun cu o adîncă convingere, nu s-a dărîmat, ci a 
fost şi continuă să fie dărîmată metodic atît din interior, cît
şi din exterior. Se lucrează bine, profesional şi eficace. Azi
,,opoziţia parlamentară de dreapta este o butaforie ridicolă 
şi venală în spectacolul comuniştilor. Este evident, însă, şi 
faptul că comuniştii îşi sapă azi, cu acurateţe senilă, groapa 
inevitabilă a istoriei, în care vor nimeri, pînă la urmă. Dar 
cine va veni după ei? Nu văd azi în R.M. lideri politici curaţi, 
competenţi şi apţi să consolideze societatea, reorientînd-o 
spre nişte valori şi schimbări democratice veritabile, potente 
să scoată ţara din coşmarul economic şi spiritual, în care au 
băgat-o comuniştii. 

A.: Speranţa pîlpîie, totuşi? Pe ce se bizuie?
 
A.B.: Speranţa cea mare este în Unirea cu Ţara-Mamă 

România şi, deci, intrarea în Uniunea Europeană şi N.A.T.O. 
Să fim serioşi! R.M. nu este şi nu poate fi o structură statală
de sine stătătoare, capabilă să se întreţină şi să asigure, de 
facto, standardele europene, pentru că ea a fost, este şi va 
fi totdeauna doar o bucată de ţară atît în sens poetic, cît şi
pragmatic. Sforţările anumitor elite ale R.M. de a păstra 
acest stat cu orice preţ nu sînt altceva decît dorinţa naturală 
a celor care „sug bine şi gras” să-şi păstreze „ţîţa” (posturi 
înalte, regalii pompoase, mită asigurată, bogăţii furate, 
privilegii nemeritate, teorii mincinoase etc.). În longevitatea 
acestui stat nu crede nimeni, nici măcar apologeţii comunişti 
ai moldovenismului primitiv. Deci, în această situaţie, 
se străduiesc toţi, cît se mai poate, şi localnici şi străini, 
şi funcţionari şi nefuncţionari, şi legal şi ilegal, şi ziua şi 
noaptea, să jecmănească şi să prostească acest popor credul 
şi robaci, care, umilit şi rătăcit cum este, dă libertatea pe o 
pensie mizerabilă, smulsă tot din coasta lui. 

A.: Cînd să ne unim cu Ţara şi cu U.E.? Cum?

A.B.: Cred că a venit timpul consolidării societăţii 
civile, aşa cum am făcut-o în 1988-1989. Dacă ne-ar reuşi 
acest lucru, acum, în baza unor deziderate economice, s-ar 
ivi şansa reală să realizăm Unirea şi să punem hotarul U.E. 
pe Nistru în cel mai apropiat timp. Unirea trebuie să o cerem 
noi - societatea civilă, în numele generaţiilor viitoare. şi nu 
numai pentru faptul că sîntem români, ci pentru că vrem 
să trăim mai bine, mai civilizat, mai sigur, să avem unde 
munci şi cîştiga bine, să ne putem deplasa liber în orice 
ţară, să avem unde ne vinde producţia, să avem un viitor 
cu perspectivă. Nu vă temeţi de cuvinte frumoase -  cu ele 
începe orice lucru bun. 

 
A.: Să revenim acasă. Ce se întîmplă cu spiritualitatea 

noastră? Realitatea publică, care nu poate fi nicicum
fardată sau ascunsă, ne developează aşa cum sîntem: 
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dezaxaţi, complexaţi, bîlbîiţi, inculţi, agresivi, laşi, 
infideli, necredincioşi, leneşi, venali, inconsecvenţi,
ambigui, mizerabili, neciopliţi, beţivi, curvari, 
iresponsabili, nedemni, stîngaci, flecari, fudulani,
mincinoşi, murdari...

Realitatea oficială şi artistică, însă, ne dă alte
aprecieri: harnici, frumoşi, înţelepţi, mărinimoşi, drepţi, 
inimoşi, voinici, descurcăreţi, demni, mîndri, cuminţi, 
mioritici, credincioşi, ascultători, responsabili, uniţi, 
curaţi...

Unde-i adevărul salvator? Trebuie oare să ne oprim 
şi să ne pocăim, sau  rămînem aşa, la ceea ce am fost 
şi sîntem?

A.B.: Scara valorilor umane fundamentale, în cazul 
nostru creştine, a fost întotdeauna, şi astăzi de asemenea, 
respectată cu cea mai mare stricteţe şi teamă de Dumnezeu, 
de întregul popor român, inclusiv  de noi, basarabenii, 
care, din păcate, am avut şi avem o soartă crudă şi vitregă. 
Dar sînt şi valori relative, care se schimbă periodic în de 
multe şi diverse circumstanţe. Poporul nostru are (i-a dat-
o Dumnezeu pentru a-l salva) capacitatea de a se adapta, 
de a fi plastic, pentru a supravieţui atunci cînd nu are
alte arme de apărare decît instinctul autoconservării. Noi 
nu sîntem nici „răi”, nici „buni”, cum nu poate fi astfel
nici un alt popor. Noi sîntem oameni cu toate virtuţile şi 
păcatele lor. Tineretul de astăzi are alte valori decît noi. 
Ei sînt mult mai informaţi, mai degajaţi, mai pragmatici, 
mai materiali. Faptul că comportamentul sau poziţia lor 
civică nu corespunde idealurilor noastre, celor de peste 
patruzeci ani, nu înseamnă deloc că ei nu au dreptul la ele. 
Altceva e că statul nostru nu este în stare, sau nu doreşte, 
să modeleze spiritualitatea generaţiei în creştere, fără 
lezarea libertăţilor umane şi cetăţeneşti, punînd în prim 
plan, aşa cum se face în toate statele civilizate: limba 
naţională a statului, demnitatea naţională, patriotismul, 
drapelul şi imnul, cultura, tradiţiile, istoria neamului şi 
credinţa strămoşescă. Lipsa pilonului naţional românesc 
în educaţie transformă această educaţie într-o ficţiune care,    
la rîndul ei, duce la ambiguitate şi dezaxare. Trăim săraci 
în nişte timpuri grele de tranziţie dintr-o mentalitate,,care 
nu vrea să moară – comunistă, în alta care se teme de noi 
– democratică. 

Poporul nostru a trecut prin vremuri şi mai grele, dar 
a rămas la locul lui. 

A.: Într-adevăr, sîntem la locul nostru, la Soroca. 
Ne-am adaptat de minune şi trăim mai sălbatic decît se 
trăieşte în Africa Centrală, fără căldură în case, fără 
apă caldă, fără baie publică, fără canalizare (cloaca 
oraşului se scurge în Nistru), fără apă potabilă, fără 
drumuri normale, fără locuri de muncă plătite normal, 
fără localuri de agrement pentru copii şi bătrîni, fără 
teatru şi cinematograf, fără multe altele pe care ar trebui 
să le avem, în mod normal. Avem, însă, o armată: de 
refugiaţi ilegali la robie în ţări străine, de şomeri, de 
copii abandonaţi şi flămînzi, de tineri şi tinere fără nici
o perspectivă de carieră locală, de intelectuali îngrijoraţi 
şi umiliţi. Mai avem tone de gunoi, stătut şi puturos, 
înşirat pe tot perimetrul oraşului, pe străzile şi pieţele 
centrale. E greu de găsit în Soroca un locşor, unde n-ar 
creşte buruiene sau n-ar fi înşirat nişte gunoi! Chiar în
inima oraşului, în faţa Catedralei „Adormirea Maicii 
Domnului”, e o gunoişte ruşinoasă! 

Ce se întîmplă, totuşi, cu noi? Fiind Prefect de 
Soroca, n-aţi încercat să întreprindeţi ceva pentru a 
scoate oraşul din comă?

A.B.: Problemele sorocene sînt într-adevăr „o grămadă”. 
Dar nu este raţional să ne avîntăm orbeşte cu lopata, ca şi 
cum ar fi destulă doar dorinţa noastră pentru rezolvarea lor.
Cele mai grave probleme, cum ar fi: staţia orăşenească de
epurare, apa potabilă, încălzirea centralizată, exodul, locurile 
de muncă etc., nu ţin doar de puterea locală, ci, fiind probleme
„cu barbă sură”, îşi aşteaptă rezolvarea la nivel republican şi 
cer investiţii financiare considerabile. O altă mare parte din
probleme ţin de bugetul local oficial, care, fiind de obicei
prea sărac, nu este în putere să acopere necesităţile oraşului 
şi raionului (gospodăria comunală, drumurile, agrementul, 
cultura, învăţămîntul etc.). Prefectul de Soroca a fost o 
funcţie judeţeană (Floreşti, Drochia şi Soroca), deci, vă 
daţi seama că nu am avut competenţa şi posibilitatea să 
pătrund în esenţa tuturor problemelor oraşului. N-am avut 
nici destul timp, fiind nevoită să demisionez în 2001, cînd

la putere au venit comuniştii, care v-au promis „marea şi 
sarea”, inclusiv rezolvarea acestor probleme (chiar şi un 
lac cu zonă de odihnă la Soroca-Nouă). Comuniştii n-au 
rezolvat nici o problemă veche, ci, dimpotrivă, au agravat 
şi mai mult situaţia - ştie toată lumea! 

În 1999, structurile administrative republicane -  judeţele 
- erau abia în etapa de instalare. Deci, era mult de lucru în 
organizarea, planificarea, ajustarea juridică, angajarea de
personal etc. Eram şi noi lipsiţi încă de o experienţă de 
lucru în noile condiţii administrative, aveam de furcă şi cu 
o mulţime de oponenţi şi adversari ai noului sistem, care ne 
puneau beţe în roate la tot pasul. În acea perioadă (1999) 
se lucra asupra proiectului staţiei orăşeneşti de epurare, se 
purtau tratative cu regiunea Viniţa despre achitarea datoriilor 
de arendă şi s-a rezervat teren pentru construcţia staţiei de 
epurare în regiunea satului Egoreni. 

Cît despre curăţenia, amenajarea, ordinea publică, 
arterele rutiere urbane şi alte probleme, legate nemijlocit 
de oraş, pot spune că sînt în competenţa Primăriei oraşului 
şi depind sută la sută de personalitatea Primarului. Sînt 
de acord că azi oraşul este într-un dezastru administrativ, 
economic şi sanitar fără precedent şi vreau să se găsească 
o soluţie care ne-ar consolida pe toţi în a schimba situaţia 
spre bine. 

A.: Sîntem în pragul alegerilor locale din primăvara 
lui 2007. Ce credeţi că se va întîmpla?

A.B.: Este greu de spus. Comuniştii, atît în plan 
republican, cît şi local (îndeosebi în oraşe), sînt adînc 
compromişi. Partidele parlamentare (P.P.C.D. -  Iu.Roşca, 
P.S.L. – O.Serebrian, P.D. - D.Diacov) sînt în aceeaşi situaţie, 
fiind învinuite de trădare de către electoratul de dreapta, care
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a votat în 2004 contra comuniştilor. „Moldova Noastră” are 
problemele ei interne şi externe, care îi strică serios imaginea 
şi îi lasă puţine şanse de izbîndă. Partidele extraparlamentare, 
cele mai vechi şi cele mai noi, fiind multe şi mărunte, nu au
în alegerile locale din 2007 nici o şansă. Asta, dacă să stăm 
şi să analizăm. Dar, dacă se va lucra activ şi bine gîndit în 
perioada preelectorală, atunci va fi o concurenţă sănătoasă, şi
atunci partea electoratului, care e capabilă de a gîndi liber, va 
avea de unde şi pe cine alege. Sorocenii, sper, s-au convins 
de impotenţa comuniştilor locali de a pune oraşul şi raionul 
pe picioare (ca comuniştii din Drochia şi Cahul) şi au înţeles, 
că, dacă nu au putut (dorit) s-o facă din 2001 pînă în 2007 (6 
ani!) ,nu o vor face niciodată. Bine-i doar dacă s-au pricopsit 
măcar cu ceva personal în aceşti şase anişori... 

Este foarte regretabil că nu s-a reuşit pînă acum 
consolidarea societăţii civile sorocene. Nu cred să nu existe 
în Soroca forţe autohtone necomuniste, sănătoase, tinere, 
moderne, competente, care să-şi asume responsabilitatea  
în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor oraşului şi 
raionului. 

A.: Din anul 2003, sînteţi pensionată. Ce înseamnă 
această stare pentru Dumneavoastră? 

A.B.: A fost doar o procedură formală de încheiere 
a unei etape de viaţă oficială şi trecere la alta, neoficială,
intensitatea vieţii rămînînd la aceeaşi viteză maximă. Am 
fost şi am rămas pedagog, chiar şi în timpul cînd eram în 
funcţii de stat. Viaţa trece repede atunci cînd nu ai timp să 
o savurezi, îţi place ceea ce faci şi vezi că faci bine în ochii 
celor care te înconjoară. Mi-amintesc cu multă dragoste de 
satul Tudora (Ştefan Vodă), unde mi-am început cariera de 
pedagog (1971-1975) şi mi s-a născut fiica Rodica, de satul
Rubleniţa (Soroca) (1975-1978), unde am fost director-
adjunct pentru educaţie. 

Între 1978-1987 am fost şefa cabinetului metodic la 
Direcţia raională de învăţămînt Soroca; 1987-1991 - director 
la Şcoala nr.1 (Soroca); 1991-1998 - director la Liceul 
„C.Stere” (Soroca); 1998-1999 - deputat în Parlamentul 
R.M.; 1999-2001 - Prefect de Soroca; 2001-2003 - director 
la Liceul privat „Basarabia”, din care am plecat, nefiind de
acord cu politica educaţională a patronului (dl Gr. Capcelea). 
Şi, din 2003, am rămas şomeră...

A.: Nu s-a găsit, în tot sistemul Direcţiei de învăţămînt 
Soroca, un loc de muncă pentru pedagogul Ana Bejan?! 
N-a avut nevoie nimeni de experienţa şi autoritatea 
Dumneavoastră?!

A.B.: Nu. Am scris o cerere de angajare către domnul 
D.Cojoc (şeful Direcţiei raioinale învăţămînt Soroca), dar 
mi s-a refuzat, motivîndu-se banal că nu sînt locuri vacante, 
lucru, pe care l-au practicat bolşevicii întotdeauna, pricina 

adevărată a refuzului fiind incompatibilitatea ideologică.Am
fost nevoită, din păcate, să-mi caut alte domenii de activitate 
decît pedagogia, implicîndu-mă permanent în elaborarea 
şi implementarea diferitelor proiecte social-economice, 
financiare, culturale, de caritate.

A.: Mai aveţi pe cineva la Căinarii Vechi, Soroca, satul 
Dumneavoastră natal? Cum vă simţiţi în sînul familiei 
Bejan?

A.B.: Părinţii mei, Tudor şi Maria Scutaru, născuţi ambii 
în 1928 tot în Căinarii Vechi, Soroca, au fost colhoznici. Tata 
- contabil, mama - la cîmp. Au crescut trei copii -  Ana, Larisa 
şi Emilian, pe care i-au educat şi scos în lume. Azi am rămas 
doar eu cu sora - ea la Căinarii Vechi (Dvorschi Larisa), 
iar eu la Soroca. Părinţii şi fratele au decedat. Familia mea 
- soţul M.Bejan (medic), fiica Rodica (inginer-tehnolog),
fiul Victor (financiar) - îmi este acel sprijin pe care mă pot
bizui şi de unde îmi vin puterile fără de care n-aş fi putut
reuşi nimic, în această viaţă.

A.: În toate statele civilizate, inclusiv  Rusia, limba 
de stat este protejată prin lege (cetăţenia fără cunoaştere 
a limbii (limbilor) de stat este imposibilă). De ce în R.M. 
acest lucru lipseşte?

A.B.: Am mai spus-o şi o mai spun: R.M. este un stat 
cu un interior fictiv, în care sînt posibile toate absurdităţile.
Legi, care ar asigura acestui stat o faţă civilizată, au fost 
adoptate în diferite perioade de la 1990 încoace, dar ele nu 

se respectă, inclusiv legile referitoare la limbă. 

A.: Ce sfat le daţi funcţionarilor şi intelectualilor 
moldoveni (români) din R.M., care profanează limba 
română, utilizînd în timpul serviciului legal varianta 
rusească a numelui românesc (Mihail Sergheevici, Maria 
Ivanovna etc.) în loc de domnul cutare sau doamna 
cutare?

A.B.: E o „calitate” a basarabeanului să nu poată să 
creadă că nu mai este „holop” şi că are dreptul la numele 
său. Îndreptaţi-vă spinarea şi priviţi curajos în jur! Cei care 
au băgat frica şi umilinţa în voi, nu mai sînt stăpînii voştri. 
Cultura dă curaj! 

A.: Educaţia naţională a generaţiei în creştere a R.M., 
reieşind din realităţile societăţii de azi, este într-o stare 
deplorabilă. Ce se întîmplă?

A.B.: Pedagogia oficială a R.M. nu utilizează conceptul
naţional stabil românesc al învăţămîntului (educaţiei) public, 
deci, educaţia este lipsită de platforma unei dezvoltări 
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fundamentale. Faptul impunerii oficiale a polemicilor
primitiviste şi ruşinoase despre „limba moldovenească”, 
„istoria integrată”, „naţia moldovenească”, „stat polietnic” 
etc., îndepărtează sau face imposibilă realizarea unui act 
educaţional naţional, liber şi sublim. 

A.: Oamenii, de obicei, personifică localităţile în care
trăiesc, atribuindu-le calităţi de caracter, înfăţişare, vigoare 
economică şi socială. Ce aţi putea spune, ca o femeie despre 
o femeie, privitor la cucoana noastră Soroca?

A.B.: Vă asigur că Soroca, vorbind la figurat, e o
doamnă de o frumuseţe naturală rară, ireproşabilă, de 
invidiat, cu condiţia, că o admirăm de departe, de pe culmile 
şi ele încîntătoare, ce o înconjoară. Are un aspect şi o 
aşezare dumnezeiască. Dar e cu totul alta, doamna Soroca, 

în contact viu, nemijlocit de distanţa după care sărmana îşi 
ascunde lipsa de îngrijire, eleganţă, curăţenie, inteligenţă, 
prosperitate, vigoare, bogăţie, mireasmă, modernitate... 
Văzînd-o de aproape, apare impresia, regretabilă şi 
uimitoare, că această luxoasă femeie a nimerit demult pe 
mîna unor impostori, care, aşa fiindu-le moravurile, i-au
distrus mîndria spirituală şi trupească, prefăcînd-o într-un 
suflet al nimănui, speriat şi degradat, neapărat şi neîngrijit de
nimeni. O femeie frumoasă, dar lăsată de izbelişte, bîlbîită, 
zoioasă şi veşnic înşelată. 

Asemenea femei, în literatura şi cinematografia clasică,
întîlnesc, de obicei, pînă la urmă, un bărbat adevărat şi devin, 
peste puţin timp, fermecătoare. Deci, doamna Soroca mai 
are şanse. Nu ne rămîne decît să-i alegem un mire inteligent 
şi gospodar... 

Gînduri care vrăjesc...

 Caracter înseamnă a înfrunta. (G.Călinescu)
 De obicei, măreţia caracterului rezultă din balanţa naturală a mai multor calităţi opuse. 
(D.Diderot)
 Caracterul oamenilor e întipărit pe faţa lor. Toate pasiunile cauzează trăsături deosebite în faţă. 
(M.Eminescu)
 Inteligenţe se găsesc adesea, caractere - foarte rar. (M.Eminescu)
 Credinţa şi voinţa constituie o sinteză numită caracter. Cît de puţine sînt caracterele! (B.P. 
Haşdeu)
 Substanţa noastră morală este fluctuantă, iar caracterul reprezintă limita pînă la care putem
slăbi ca fiinţe etice. (L.Blaga)
 Principiile sînt schelele cu ajutorul cărora se clădeşte un caracter. Cînd caracterul e format, 
schelele se pot dărîma. (L.Blaga)
 Sînt oameni fără caracter în fapte mărunte, dar de-un caracter eroic, cînd e vorba de fapte mari. 
(L.Blaga)
 Dacă cineva îţi arată caracterul într-o oglindă şi îţi dovedeşte că trebuie spălat şi nu spoit, nu 
are rost să spargi oglinda. Du-te şi fă rost de săpun şi de apă. (G.B. Shaw)
 Slăbiciunea de caracter se trage cel mai adesea dintr-o memorie deficitară. (E.Cioran)
 Comoara şi şarpele, trandafirul şi spinul, mîhnirea şi bucuria se găsesc împreună. (Saadi)
 Contrariile se îmbină şi discordanţa creează cea mai frumoasă armonie. (Heraclit)
 Natura e nesăţioasă de contrarii: din acestea şi nu din lucrurile asemănătoare realizează ea 
armonia. (Heraclit) 
 Vara se face simţită în aceeaşi măsură prin muşte şi ţînţari, ca şi prin trandafiri şi nopţi înstelate.
(M.Proust)
 Întunericul şi excesul de lumină excelează prin acelaşi dar de a ascunde. (L.Blaga)
 Lumina şi întunericul au fost totdeauna în luptă pe pămînt şi tot aşa inteligenţa şi prostia, binele cu 
răul, omenia cu nebunia. Acestea sînt împărţiri reale, supra-istorice şi supra-biologice. (M.Eliade)
 Nu există soare fără umbră, şi trebuie să cunoaştem şi noaptea. (A.Camus)
 Cel drept şi cel decăzut nu sînt decît un singur om stînd drept în crepusculul dintre noaptea 
eului-pigmeu şi ziua eului-divin. (K.Gibran)
 Nu recunosc alt semn de superioritate decît bunătatea. (L. van Beethoven)
 Înainte de orice, fiţi buni; bunătatea îi dezarmează cel mai mult pe oameni. (H.Lacordaire)
 Omul la care nu se vede bunătatea e un nor fără ploaie. (Naser Khosrou)
 Sîntem avizi de gratitudine, deoarece nu sîntem prea siguri de bunătatea noastră. (G.Cesbron)
 Şi la cei mai răi, mai sceleraţi, mai duri oameni se găseşte adesea o picătură nepreţuită din aurul 
bunătăţii, care depăşeşte orice banală cumsecădenie a sufletelor bune ca laptele. (F.Nietzsche)
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Ion Trofimov
Ex-Primar de Soroca

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în oraşul Soroca la 
5 noiembrie 1946.
  Primar de Soroca (1995-
1999).
 Studii: Institutul Pedagogic „T. 
Şevcenco”,specialitatea „Fizică 
şi electrotehnică”, Tiraspol, 1969; 
Şcoala superioară de partid, 
Rostov-pe-Don, 1987.

Almanah: Din datele fişierului
Dumneavoastră biografic se vede că, 
pînă la pensionare, aţi avut o viaţă 
socială intensă, din 1974 fiind în
permanenţă un exponent al Puterii. Aţi 
trăit din interior avîntul anilor 1970-
1985 (socialismul dezvoltat), dar şi 
destrămarea şi căderea acestei Puteri, 
în anii 1985-1991 („perestroika” lui 
Gorbaciov şi prăbuşirea U.R.S.S.). 
Aţi fost implicat activ în viaţa socială 
a oraşului şi raionului şi în perioada 
democratizării (1991-1999). Cum aţi  
aprecia pe scurt cele ce s-au întîmplat 
în această perioadă?

Ion Trofimov: Toate aceste 
lucruri au fost apreciate deja ca nişte 
inevitabilităţi sociale şi eu mă alătur 
concluziilor. Dar cred că procesul 
reformator - la noi, în R.M., – încă 
este departe de a lua sfîrşit, ceea ce ne 
ţine, neiertat de mult, pe loc. Nostalgia 
oarbă după trecut mai sălăşluieşte 
azi în mentalitatea noastră, a marii 
majorităţi. Această nostalgie ne-a 
„mîncat” într-atît, încît în 2001, ca să 
potolim puţin această „mîncărime”, am 
votat masiv trecutul. 

A.: Soroca Primarului Ion 
Trofimov (1995-1999) – ce prezenta,
în linii mari? 

I.T.: Anii 1991-1999, inclusiv 
1995-1999, în care am fost Primar 
de Soroca, au fost pentru R.M. ani 
de totală slăbiciune economică şi 
instabilitate politică majoră. Era 
şi o perioadă aritmetic apropiată 
de începutul independenţei, deci, 
problematică, din toate punctele de 
vedere, pentru un stat începător. În 
afară de aceste realităţi republicane 
esenţiale, mai erau şi cele locale, de 
asemenea dezarmante: oraşul nu avea 
autonomie financiară, situaţia politică
locală era dezastruoasă, iar populaţia  
– dezbinată şi deznădăjduită. 

Alegerile Primarului de Soroca 
pentru mandatul 1995-1999 au 
fost repetate de cîteva ori. Din 
toţi candidaţii pretendenţi la acest 
post ,  nici  unul  nu a acumulat 
numărul necesar de voturi. Prezenţa 
electoratului la alegeri a fost foarte 
scăzută. În situaţia de criză a puterii 
locale, Preşedintele Snegur m-a 
numit prin decret, conform legii, în 
funcţia de Primar de Soroca. 

A.: Situaţia în care lucrează 
astăzi (2003-2007) Primăria în frunte 
cu Popovschi e alta?

I.T.: Absolut alta. Mult mai 
favorabilă din toate punctele de vedere. 
Mai întîi, Primarul este reprezentantul 
Puterii majoritare în stat şi local şi 
nu are nici o opoziţie serioasă, aptă 
să-i zădărnicească iniţiativele, oricare 
ar fi ele; oraşul dispune de un buget
propriu; Primarul are susţinerea totală 
a Preşedintelui raionului; situaţia 
economică a oraşului,  datorită 
dezvoltării business-ului local, s-a 
ameliorat cu mult, comparativ cu anii 
1995-1999. Aceste condiţii, pe care 
nu le-am avut eu, sînt esenţiale în 
exercitarea normală şi constructivă a 
funcţiei de Primar. 

A.: La părerea Dumneavoastră, 
Primarul Mihai Popovschi a folosit 
la maximum aceste fericite priorităţi, 
în activitatea sa, pentru a rezolva 
problemele vechi şi dificile ale
oraşului?

I.T.: Luînd în consideraţie faptul 
că toate problemele oraşului, pe care 
nu am putut să le rezolv eu, în calitate 
de Primar, din pricinine pe care le-am 
expus, au rămas şi azi nerezolvate, 
devenind încă mai grave în cei 8-9 ani 
trecuţi, putem atrage uşor concluzia  
că dumnealui nu le-a folosit. Care sînt 
pricinile, le cunoaşte dumnealui. 

A.: Deci, Dumneavoastră nu aţi 
rezolvat problemele vitale ale oraşului, 
pentru că v-au lipsit condiţiile politice 
şi financiare necesare. Primarul
actual nu le-a rezolvat din alte pricini, 
probabil, nu mai puţin consistente. 
Viitorii primari, vor găsi şi ei, la sigur, 
nişte pricini uimitor de convingătoare, 
ca să-şi îndreptăţească nereuşitele. 

Credeţi că un apeduct, canalizare 
şi epurare moderne, apă caldă, 
drumuri bune, curăţenie şi ordine 
exemplare, sistem modern de agrement 
pentru toate vîrstele, transport public 
estetic şi comod – şi toate acestea, 
pentru locuitorii oraşului, care au 
cîte un loc stabil şi bine plătit de 
muncă – sînt un vis irealizabil pentru 
Soroca? Sorocenii nu sînt demni de 
aceste lucruri elementare?

I.T.: Asemenea condiţii urbane 
elementare de trai pot fi realizate uşor
doar într-un stat cu o economie cît de 
cît dezvoltată . Iar economia unui stat  
nu se face uşor, mai ales în situaţia în 
care se află R.M. Se ştie foarte bine de
multă lume ce trebuie de făcut pentru 
a schimba situaţia statului nostru, dar,  
din păcate, se face cu totul altceva 
– diametral opus. 

Cred că Soroca este demnă de 
un nivel de trai cum îl au asemenea 
orăşele în Europa, şi sînt convins, 
că se va ajunge la el, dar acesta nu 
ţine, aproape deloc, de un primar sau 
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altul (primarii, prin definiţie, nu pot
fi răuvoitorii oraşului), ci de situaţia
generală a statului. 

A.: Ce ţine, totuşi, de primarul 
oraşului? Vorbeşte lumea că, altădată,  
Soroca a fost un orăşel cu adevărat 
exemplar: aprovizionat cu apă bună, 
drenaj, străzi pavate, curăţenie... 

I.T.: A fost. Soroca de atunci avea 
însă alt context economic, istoric, 
social, geografic chiar. Cu timpul, 
toate s-au schimbat. În Soroca de azi 

trăieşte cu totul altă lume, circulă alte 
mijloace de transport, funcţionează alte 
unităţi publice, se construiesc altfel de 
case şi edificii. Nistrul, şi el este altul
(nenavigabil şi poluat). Dealul Sorocii, 
şi el este altul (populat şi urbanizat). 
Noi toţi am devenit alţii, lucru despre 
care este mult de vorbit. Iar de primar 
ţine tot, ca de un bun gospodar, cu 
condiţia să „aibă în buzunar”.

A.: Se apropie alegerile locale 
2007. Ce aşteptaţi de la ele? Acum, 
sînteţi implicat în politică?

I.T.: Nu sînt membru nici al 
unui partid, dar nici indiferent 
de cele ce se întîmplă în politica 
locală şi republicană. Aştept şi eu 
schimbări, cum aşteaptă azi toată 
lumea soroceană, pentru că lucrurile 
stau pe loc, iar sorocenii continuă 
să plece masiv de pe locurile natale, 
peste tot rămînînd doar bătrînii şi 
neputincioşii. 

Trebuie de schimbat urgent ceva 
în ţara aceasta – altfel, vom degrada 
total... 

Gînduri care vrăjesc...
 Adevărul pentru om este ceea ce face din el un om. (A. de S. Exupery)
 Sufletul odihnă nu poate afla, pînă cînd nu găseşte adevărul. (D.Cantemir)
 Avem mult prea mult adevăr! În ziua de azi ne-ar trebui mai multă frumuseţe. (M.Serres)
 Dragostea de minciună naşte în chip cert minciuna. Dragostea de adevăr nu naşte neapărat 
adevărul. (L.Blaga)
 Adevărul este tipul de eroare fără de care o anumită categorie de fiinţe omeneşti nu ar putea
trăi. (F.Nietzsche)
 Atîta vreme cît omul nu va fi zeu, adevărul, în limbajul său, se va exprima prin contradicţii. Şi,
din eroare în eroare, se merge către adevăr. (A. de S. Exupery)
 Adevărul de mîine se nutreşte din eroarea de ieri, iar contradicţiile pe care trebuie să le învingem 
constituie chiar stratul de îngrăşăminte al creşterii noastre. (A. de S. Exupery)
  Poate că nu există adevăr care să nu fie, pentru o minte sucită, prilej de eroare.
(Vauvenargues)
 Să iubeşti adevărul înseamnă să nu accepţi ca el să te întunece. (A.Gide)
 Daţi un cal celui care spune adevărul, ca el să poată fugi după ce l-a spus. (Proverb armean)
 Adevărul este gol-goluţ; fără îndoială că anume aceasta provoacă atîţia oameni să-l violeze. 
(G.Cesbron)
 Nimic nu-i mai adevărat decît neverosimilul. (F.Orestano)
 Adevărul e stăpînul nostru, nu noi stăpînim adevărul. (M.Eminescu)
 Adevărul este începutul marii virtuţi. (Plutarh)
 Adevăr, drept, virtute, toate trei sînt aşa de gemene, încît ai crede că-s una. (M.Eminescu)
 E mult mai uşor să descoperi eroarea decît să găseşti adevărul. (J.W. Goethe)
 Martirul, eroul şi înţeleptul sînt numai trei forme ale unei şi aceleiaşi substanţe: adevărul. 
(M.Eminescu)
 Adevărul doboară atîtea abuzuri şi erori, încît toţi cei ce trăiesc de pe urma lor se ridică şi vor 
să ucidă adevărul; ei încep prin a lovi omul. (H. de Balzac)
 Adevărul nu face atîta rău în lume cît rău fac aparenţele lui. (La Rochefoucauld)
 Nimic nu dăunează mai mult unui adevăr nou decît o eroare veche. (J.W. Goethe)
 Adevărul iese din gura copiilor. (Platon)
 Adevărul nu rezultă din deduceri logice decît numai în matematică. (M.Eminescu)
 Prieten îmi este Platon, dar mai prieten adevărul. (Aristotel)
 Mai preţios ne este prietenul ori vecinul decît un aşa-zis adevăr despre care nu ştim cît va fi
valabil.   Adevărata veritas se cheamă caritas. (N.Steinhardt)
 Adevăr, aur? După aur aleargă toţi, de adevăr fug toţi. (M.Eminescu)
 Adevărul aşteaptă. Numai minciuna e grăbită. (Al.Vlahuţă)
 Adevărul soseşte totdeauna cel din urmă, pentru că are drept călăuză timpul. (Gracian)
 Dacă te-ai hotărît să spui adevărul, pregăteşte-te de suferinţă. (I.Brătescu-Voineşti)
 Adevărul aduce ură. (Terenţiu)
 Uneori adevărul iese la lumină şi fără a fi căutat. (Menander)
 Cu prea multă discuţie se pierde adevărul. (Syrus) 
 Adevărul este Dumnezeul omului liber. (M.Gorki)
 Adevărul dacă începe să cînte - ori este îndrăgostit, ori ascunde ceva. (Gr.Vieru)
 Adevărul nu are bun simţ. El se are numai pe sine şi este indiferent. (N.Stănescu)
 Nu există virtute mai presus de adevăr, nici păcat mai mare ca minciuna. (Mahabharata)
 Pentru a verifica realitatea, trebuie s-o vedem pe coardă întinsă. Adevărurile nu se judecă bine
decît atunci cînd ele se fac acrobaţi. (O.Wilde)
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Almanah: Începînd cu anii 1989-1990, aţi fost 
permanent în mijlocul evenimentelor şi proceselor 
social-politice şi economice locale. Ştiţi multe lucruri din 
nemijlocită experienţă, pentru că aţi fost membru fondator 
al Mişcării de Eliberare Naţională Soroca, consilier 
raional şi municipal (P.P.C.D.) în cîteva legislaturi succesiv, 
director la gospodăria comunală Soroca (1991-1994), aţi 
ocupat posturi de conducere în structurile economiei libere 
locale. Nimeni astăzi, nici chiar conducerea actuală, nu 
este satisfăcut de starea generală a lucrurilor, la care s-a 
ajuns, după 15 ani de independenţă a R.M., atît în plan 
republican, cît şi local sorocean. Care sînt, la părerea 
Dumneavoastră, cauzele nereuşitelor noastre?

Victor Jamba: Cred  că, mai întîi, 
este vorba despre o cauză foarte generală 
şi larg acceptată - „mintea moldoveanului 
cea de pe urmă” - şi apoi,  despre toate 
celelalte scăpări, parvenite ulterior, în 
baza primei pricini. Marea durere e în 
faptul că această proverbială pricină n-a 
trecut în ziua de ieri - ea ne domină şi 
astăzi, pregătindu-ne pentru ziua cea de 
mîine, care, conform logicii elementare, 
nu va fi prea strălucită.

Noi nu am avut niciodată, după 
1944 încoace, conducători de – „ai 
noştri”, cu adevărat. Ne-au condus tot 
timpul,  şi „sus” şi „jos”, oameni străini, 
care nu aveau nimic comun cu pămîntul 
acesta şi cu oamenii lui. Toţi, absolut 
toţi conducătorii R.S.S.M., de nivel 
republican şi raional, au fost „etapişti” 
de carieră, care nu aveau timp să rezolve 
fundamental problemele locale, pentru că 
jinduiau la avansare. 

Ce aveau comun, de exemplu, un 
oarecare „tovarăş” I.Puzakov (prim-secretar Soroca din anul 
1940), „tovarăş” V.Morgunov (prim-secretar Soroca - din 

anul 1960) sau „tovarăş” M.Tuzlov (prim-secretar Soroca 
din anul 1970) cu dezvoltarea strategică a oraşului, ei fiind
trimişi la Soroca într-o deplasare de lungă durată, pentru a se 
perfecţiona şi a acumula experienţă în lucrul lor de partid? 
Care putea fi contribuţia unui asemenea conducător, absolut
străin, care nu cunoştea şi nu avea intenţia să înveţe limba 
română, în dezvoltarea fundamentală a culturii naţionale? 
Care ar fi fost interesul lor să restabilească sistemul de
asanare a Dealului Sorocii, să deschidă un teatru naţional 
sau să construiască un sistem de canalizare şi o staţie de 
epurare calitative şi durabile? Ei aveau cu totul alte interese 
şi alte misiuni. 

După proclamarea independenţei R.S.S.M., noii 
conducători, ucenicii celor vechi, s-au pomenit stăpîni pe 
ruinele unui sistem epuizat nu doar spiritual, ci şi tehnic. 
Toate sistemele de însemnătate strategică ale oraşului 
(apeduct, canalizare, epurare, asanare, comunicaţii etc.) s-au 
dovedit a fi estorcate şi ireparabile. Deci, trebuie construite
acum din nou, conform standardelor moderne. 

A.: În 1991, pe cînd eraţi în funcţia de şef al 
gospodăriei comunale Soroca, Guvernul R.M. a anunţat 
în oraş Stare Excepţională. Care a fost efectul ei pentru 
localitate?

V.J.: După cum am menţionat, toate sistemele de 
asigurare a capacităţii vitale ale oraşului au fost, printr-
o exploatare excesivă lipsită de acţiuni de reparaţii şi 
profilaxie, aduse către anii 1990-1991 într-o stare complet
inutilizabilă. În acea perioadă a îngheţat masiv şi s-a 
accidentat ireparabil cea mai mare parte a sistemelor de 
încălzire centralizată. În urma ploilor abundente au ieşit 
din funcţiune sistemele de canalizare, provocînd un pericol 
epidemiologic. Tot în acea perioadă, a dat faliment tehnic 
şi financiar-administrativ conducta de apă Soroca-Bălţi,
s-au devastat fîntînile arteziene şi rezervoarele de apă 
potabilă, apeductul. În această situaţie catastrofală a şi fost 
anunţată Starea Excepţională în oraş. Tot atunci am fost 
numit în fruntea Gospodăriei comunale orăşeneşti, care era 

responsabilă de toată această situaţie. 
În stare de urgenţă, Guvernul R.M. 
a elaborat nişte programe de salvare 
a situaţiei oraşului, care prevedeau 
finanţarea treptată a construcţiilor - staţia
orăşenească de epurare (în preajma 
satului Egoreni), apeductul orăşenesc, 
sistemul de canalizare orăşenesc.

Deci, au existat şanse, încă în 
1991, să se pună bazele unei dezvoltări 
fundamentale a oraşului, începînd cu 
restabilirea sistemelor vitale, dar n-a 
fost să fie. Mîncărimea dintre autorităţile
raionale şi orăşeneşti, lipsa unei voinţe şi 
gîndiri mature a conducerii locale ne-au 
lăsat cu ceea ce avem astăzi. 

A.: Cine erau atunci conducătorii 
locali şi care era situaţia politică în 
conducerea Sorocii?

V.J.: Primul conducător al oraşului, 
în perioada democratică a R.S.S.M., 
a fost Boris Glavan (fost procuror al 

raionului Soroca), ales de către Sovietul orăşenesc de 
deputaţi ai poporului în funcţia de Preşedinte al acestui 
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Soviet (1990). Preşedinte al Sovietului raional a fost ales 
Vasile Lupuşor, fost conducător al raionului în perioada 
anterioară. Situaţia politică atunci era peste tot fierbătoare.
B.Glavan era, aparent, omul democraţilor, dar, de fapt, nu 
întrunea deloc calităţile unui asemenea lider. Se străduia să 
joace între două focuri, democraţi şi neo-comunişti (vechea 
nomenclatură de partid şi de stat), şi,  pînă la urmă, a pierdut 
încrederea ambelor părţi. Astfel, s-a format o conjunctură 
politică favorabilă pentru readucerea (1991) de către 
vechea elită nomenclaturistă în fruntea oraşului a fostului 
preşedinte al Comitetului executiv Soroca pînă la 1990, 
Anatol Chişner (în acea perioadă încadrat în nomenclatura 
chişinăuiană). Zis şi făcut. Fiind „carne din carnea” echipei 
care l-a instalat, Anatol Chişner, oficial, se declara în afara
politicii, dezlegîndu-şi astfel posibilităţile de manipulare a 
cadrelor subordonate lui. 

Dacă Sovietul orăşenesc avea atunci în componenţa 
sa o oarecare aripă democratică (reprezentanţii mişcării de 
eliberare naţională, Frontul popular), Sovietul raional, era 
aproape în totalitate compus din vechea elită colhoznică, 
atunci încă foarte puternică, şi consolidată în jurul lui 
V.Lupuşor, şi doar faptul că democraţia era proclamată 
şi promovată în plan republican impunea conducerea 
soroceană de atunci să se conformeze formal noilor autorităţi 
statale - în realitate, însă,  ea şi toată armata ei continua să 
rămînă pe vechile poziţii. Plus la toate, lipsa de întotdeauna 
a „limbii comune” dintre V.Lupuşor şi A.Chişner, împiedica 
şi mai mult desfăşurarea constructivă a noilor procese de 
democratizare. Situaţia politică nu era atunci şi nu a devenit 
nici ulterior, în timpul conducerii primarilor I.Trofimov
(1995-1999) şi A.Prisacari (1999-2003), favorabilă pentru 
rezolvarea problemelor arzătoare ale comunităţii. 

A.: Problemele oraşului, despre care vorbim, nu s-au 
rezolvat nici pînă azi. Credeţi că există vreo şansă pentru 
a fi rezolvate în viitorul apropiat?

V.J.: Reieşind din situaţia economică a oraşului, 
raionului şi republicii, cît şi din atitudinea pasivă a 
locuitorilor oraşului faţă de tot ce se întîmplă, nu cred că se 
vor rezolva nici în următorii 4 ani, chiar dacă se va schimba 
coloratura conducerii. Problemele vizate cer investiţii 
serioase, de care republica nu dispune, nemaivorbind de 
raion şi oraş. În campania de alegeri 2007 se vor trîmbiţa 

multe promisiuni, dar în realitate lucrurile vor rămîne, cel 
puţin, aşa cum sînt, dacă nu vor degrada complet într-o 
catastrofă umană şi ecologică.

A.: Cum credeţi că vor balansa puterile locale politice 
în campania electorală locală 2007?

V.J.: Mă tem că comuniştii nu vor avea în aceste alegeri 
o opoziţie decisă de a lua puterea. „Dreapta” parlamentară, 
dispersată acum complet după actul din 2004 (votarea de 
către „dreapta” a Preşedintelui comunist), va fi în stare doar
de o clovnerie rău mimată, cu efecte în favoarea comuniştilor. 
Partidele extraparlamentare, în mare majoritate, vor face şi 
ele (vrînd-nevrînd) jocul cuiva. Personal, am abandonat 
acum P.P.C.D.-ul şi am multe rezerve referitor la calitatea 
politică actuală în R.M. 

A.: Hotarele Uniunii Europene s-au instalat la 
1 ianuarie 2007 pe Prut. Ce consecinţe va avea acest 
eveniment pentru R.M.? 

V.J.: Acum, în imediata apropiere a faptului, e greu de 
spus. Acest eveniment are pentru progresul românismului o 
însemnătate epocală şi consecinţele lui se vor manifesta în 
timp, sper, doar în favoarea lui. Faptul că România a devenit 
membru al U.E. trebuie doar să ne bucure şi să ne întărească 
în convingerea că viitorul ne este comun. 

A.: Reuşiţi să acordaţi vieţii personale şi familiei o 
atenţie suficientă pentru a vă socoti un bun familist?

V.J.: Sîntem un tot întreg (spiritual) şi ne străduim, în 
măsura în care reuşim, să fim alături. Soţia  Valentina  e  
profesoară la Colegiul Agricol Soroca, preşedinte al O.N.G. 
ecologiste, activist dedat totalmente problemelor ecologiei 
locale; fiica Iuliana (n.1975) este stabilită la Chişinău cu
nepoţelul Robert, elev în clasa III; fiul Dorin (n.1987) - este
student la Universitatea de Medicină Chişinău. În condiţiile 
vieţii supraintensive de azi, atunci cînd fiecare individ  are
nişte responsabilităţi, obligaţiuni solicitate permanent de 
societate, este greu să te divizezi în cîteva ipostaze şi să te 
strădui să le armonizezi între ele. Cred că e mult mai lesne 
şi eficient să te strădui să fii în toate un simplu - vorba
strămoşilor noştri - om de treabă. 

Gînduri care vrăjesc...
 Abuzînd de un adevăr, treci direct în eroare. (M.Eliade)
 Nenorocirea noastră este că sîntem inundaţi de adevăruri. Şi fiecare dintre ele încearcă să se
instaureze stăpîn absolut. (M.Eliade)
 Adevărul este o făclie, dar una îngrozitoare; o privim clipind cînd trecem pe lîngă ea şi ne este 
frică să nu ne aprindă. (J.W. Goethe)
 Adevărurile nu au valoare izolată; dar ajung de-a dreptul primejdioase cînd încerci să compensezi 
cu unul singur absenţa celorlalte. (M.Eliade)
 Adevărul cel mai profund se descoperă întotdeauna tîrziu şi cel din urmă. (G.Papini)
 O viaţă reală şi preţioasă nu se judecă după cantitatea de adevăruri pe care a acumulat-o, ci după 
stilul ei interior, după ritmul care o animă. (M.Eliade)
 Nimic nu poate ucide mai sigur - după cum nimic nu poate alimenta mai viguros viaţa - decît 
adevărurile. (M.Eliade)
 A spune adevărul este util celui cui i se spune, dar dezavantajos pentru cei care îl spun, căci ei 
îşi atrag ura. (B.Pascal)
 Mulţimile nu au fost niciodată însetate de adevăr. Ele întorc spatele evidenţelor care nu le sînt 
pe plac, preferînd să zeifice eroarea, dacă eroarea le seduce. (Gustave le Bon)
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FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în oraşul Soroca (Bujărăuca), la 26 
noiembrie 1954.
 Studii: Institutul Politehnic „S.Lazo”, Chişinău, 
1979.

Anatol Ilieş
S.A. „Cariera de Granit  
şi Pietriş din Soroca”

Almanah: În contextul funcţiilor şi responsabilităţilor 
pe care le-aţi avut pe parcursul mai multor ani în structurile 
de conducere ale oraşului, cît şi în baza pregătirii 
Dumneavoastră profesionale, dezvăluiţi-ne, vă rog, care 
sînt problemele acute ale oraşului nostru de azi? 

Anatol Ilieş: Oraşul nostru, ca sistem tehnic de asigurare 
a celor mai elementare condiţii moderne de viaţă urbană, este 
absolut nesatisfăcător atît teoretic, cît şi practic. Apeductul, 
canalizarea, reţelele termice (încălzirea, apa caldă), staţia 
de epurare, arterele rutiere, gospodăria comunală, sistemele 
de asanare şi aprovizionare cu apă, sanitaria, transportul 
urban, serviciul ecologic, comunicaţiile radio, de poştă, 
gazoductul – toate, sau aproape toate, sînt demult depăşite 
şi se găsesc într-o stare catastrofală. O spun cu cea mai 
mare responsabilitate, cu atît mai mult că lucrurile nu se 
mişcă spre o ameliorare sistematizată, ci dimpotrivă – se 
agravează vertiginos. 

A.: Ce-i asta? Ce se întîmplă? 
A.I.: Acum cîţiva ani, am avut fericita ocazie să mă 

aflu într-o vizită de lucru în SUA, statul Kanzas. Acolo m-a
uimit şi încîntat supremaţia legii şi obligativitatea. Legea se 
vede cu ochiul liber. Atunci mi-am făcut concluzia fermă 
că, atîta timp cît nu ne vom respecta obligaţiunile legale în 
cadrul responsabilităţilor pe care le avem, nu vom reuşi să 
ieşim din mocirla în care ne aflăm. Soroca dispune de toate
condiţiile naturale necesare pentru a deveni un oraş modern 
şi prosper. Dar lipsa tradiţiilor de a acţiona raţional, uman, 
econom, eficace şi operativ ne ţine strîns în timpul cel de ieri,
cînd toate (inclusiv măturatul casei) se făceau la indicaţia 
verticalei. Stilul de conducere a oraşului, dar şi a raionului, 
a rămas astăzi acelaşi ca şi acum 20-30 ani, doar că a devenit 
incontrolabil (nu mai este temutul „raikom” de altădată) şi, 
deci, absolut lipsit de obligativitate şi obraz. 

Această situaţie deplorabilă, plus corupţia excesivă, 
„cumătrismul”, „gaşca”, protecţionismul de mînă cu simpla 
şi primitiva tîlhărie, nu permit şi nu vor permite niciodată 
să schimbăm ceva spre bine. Acest mic oraş este jertfa unei 
mentalităţi infantile, monstruoase şi perimate. 

A.: Evidenţiaţi, vă rog, trei din cele mai acute 
probleme ale oraşului cu potenţial sporit de pericol pentru 
soroceni.

A.I.: Staţia de epurare a oraşului (situată peste Nistru 
în satul Ţekinovka, Viniţa, Ucraina) nu mai funcţionează 
cam din 1996. Toată gospodăria ei a fost lăsată baltă, iar 
murdăriile oraşului s-au scurs şi se scurg în Nistru pe 
parcursul a zece ani. Nu o lună, ci zece ani de zile! Problema 
ţine atît de competenţa autorităţilor locale, cît şi de cele 

republicane, şi poate provoca un scandal internaţional 
(poluarea excesivă a apelor Nistrului).

Apa potabilă. Fîntînile de aprovizionare cu apă şi 
rezervoarele sînt incapabile să asigure necesităţile oraşului. 
Condiţiile tehnice ale sistemului sînt învechite şi ireparabile. 
Suferă, îndeosebi, partea din deal a oraşului. Dar situaţia este 
departe de a fi bună şi în restul localităţii.

Încălzirea şi apa caldă. Vechiul sistem de încălzire 
centralizată nu mai poate fi restabilit şi nici nu ar avea  rost,
fiind o construcţie absurdă şi costisitoare. Parisul are mai
puţini kilometri de ţevi în acest sistem decît Soroca.

Nici una din aceste trei probleme, pe cît de acute, pe atît 
de vechi, şi pasibile de judecată, nu poate fi rezolvată fără
suportul administraţiei publice locale. Longevitatea lor a fost 
posibilă datorită dezmăţului şi incompetenţei factorilor de 
decizie. În cazul nostru, Primăria şi raionul nu au dat dovadă 
de perspicacitate, insistenţă şi competenţă administrativă, 
pentru a înlătura din viaţa sorocenilor aceste ruşinoase 
neajunsuri. Conducerea noastră actuală are, după cum se 
vede, alte griji, mai personale şi mai importante!

A.: Credeţi că o nouă conducere a oraşului şi raionului 
ar fi în putere, timp de un mandat (4 ani), să schimbe
radical situaţia oraşului spre bine?

A.I.: Problemele sînt atît de vechi şi de încurcate, încît 
nu mai poate fi vorba despre nişte reparaţii „cosmetice”
ineficiente şi efemere. Este nevoie de un proiect modern şi
realizabil, elaborat de specialişti competenţi locali (dispunem 
de asemenea potenţial), care ar prevedea reconstrucţia treptată 
şi capitală a sistemelor despre care am vorbit mai sus. 

Sînt absolut convins că o conducere competentă, abilă, 
insistentă ar putea găsi, de comun acord cu Centrul (R.M.), 
modalităţile de finanţare şi realizare a unui asemenea proiect,
fie şi în 10 ani, dar la sigur şi performant. Soroca este demnă
de a beneficia de un efort la nivel republican.

Un potenţial colosal de redresare radicală a situaţiei 
zace în societatea civilă a oraşului, care, mobilizată de un 
bun conducător, ar fi forţa decisivă în salvarea şi revigorarea
Sorocii noastre.

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1983-1988 – Şeful secţiei Construcţii capitale a 
Executivului orăşenesc, Soroca;
  1989-1990 – Vicepreşedinte al Executivului 
orăşenesc, Soroca;
 1993-1995 – Viceprimar de Soroca; 
  1985-1989, 1989-1993 – Consilier municipal, 
Soroca;
  actualmente  –  manager în construcţii,  
S.A. „Cariera de Granit şi Pietriş din Soroca”.
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Mircea Moldovanu
S.R.L. „Magistrala-Nistru”  

S.A. „MIRVLAD”

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Berestea, raionul Novosuliţa, 
regiunea Cernăuţi, Ucraina, la 13 mai 1954.
 Studii: Institutul Politehnic „S.Lazo”, „Urbanistica 
şi arhitectura”, Chişinău, 1976; Academia 
Administraţiei Publice, Chişinău, 1988.

Almanah: În epoca modernă, drumurile sînt faţa şi 
indicii de prosperitate ai unei ţări sau localităţi. Unele 
drumuri, construite încă în Imperiul Roman, mai sînt 
carosabile şi azi, iar în Germania, fuhrer-ul fascist A.Hitler 
mai are şi azi slava unui şef de stat care a împînzit ţara cu 
o reţea de drumuri excelente şi durabile. Care este starea 
drumurilor în R.M., în special în Soroca, şi cum ar fi
posibilă îmbunătăţirea ei?

Mircea Moldovanu: Este adevărat că în lumea 
civilizată, concomitent cu dezvoltarea vertiginoasă a 
industriei constructoare de automobile, se dezvoltă, nu 
mai puţin vertiginos şi eficace, industria constructoare de
drumuri, care dispune azi de tehnici extraordinare, asigurînd 
calitate excelentă şi durabilă a producţiei. S.U.A. a reuşit să 
iasă din Marea Criză Economică a anilor ΄30 ai secolului 
XX, în mare parte datorită realizării programului naţional 
de construcţie a drumurilor ţării. 

Pierderile economice ale statului (localităţii), din cauza 
drumurilor rele, sînt colosale, drumurile fiind,  de fapt,
„arterele vieţii” şi garanţia funcţionării întregii infrastructuri 
statale. 

În Basarabia, inclusiv în Soroca, construcţia drumurilor 
moderne a luat amploare, fiind dictată de majorarea parcului
auto, abia după 1957, cînd în R.S.S.M. a început construcţia 
reţelei republicane de drumuri semiasfaltate şi pietriş. Pînă 
atunci se foloseau caldarîmurile de bolovani, drumuri 
asfaltate fiind doar în Chişinău. În Soroca, Leova, Ungheni,
Tighina, Cahul etc. se practica, de obicei, construirea 
drumurilor pavate. Sorocenii mai ţin minte aceste drumuri, 
care luceau după ploaie şi imprimau 
oraşului un aspect patriarhal şi intim.

Din 1970, cînd în R.S.S.M. a 
fost creat Ministerul de construcţie a 
drumurilor (Minavtodor), în republică 
s-a început realizarea sistemului actual 
de drumuri asfaltate. Intenţiile au fost 
minunate, însă, ca toate în U.R.S.S., 
realizarea lor se făcea (cum se mai face 
şi azi) în mod „sovietic” – pentru plan, 
şi nu pentru calitate. Drumurile erau 
proiectate calitativ, dar se construiau cu 
încălcări grave a tehnologiilor, în grabă, 
în baza unor hotărîri arbitrare ale şefilor
de partid şi de stat, care doreau să-şi 
cîştige merite goale. Astfel s-a ajuns 
la situaţia că azi republica, inclusiv 
Soroca, nu are drumuri bune. 

A.: Drumul pe care l-a construit firma Dumneavoastră
acum 12 ani (1994) pe serpantinul Dealului Sorocii spre 
Otaci-Drochia, nu este oare o dovadă că s-ar putea, cu 
puteri proprii, să se construiască în oraş un sistem modern, 
calitativ şi durabil de drumuri?

M.M.: Firma „Magistrala-Nistru” dispune de 
tehnologiile, utilajul şi specialiştii care pot asigura 
realizarea pe etape a unui asemenea proiect într-o perioadă 
stabilită de timp. Acest lucru ar fi posibil, dacă s-ar aduce
la normal unele discrepanţe în cheltuielile banilor publici 
atît în plan republican, cît şi local. Gospodărirea drumurilor 
este finanţată peste tot în lume din procentele accizelor pe
combustibil. În Occident, suma acestei finanţări constituie
50%, iar în R.M. – doar 8%. Pentru comparaţie: Republicile 
Baltice – 60%, Slovacia şi Cehia – 70%.

Administraţia publică locală mai dispune şi de unele 
surse proprii, destinate acestui serviciu. Dar chiar şi în 
situaţia financiară existentă, cu condiţia unei gestionări
raţionale, s-ar putea treptat, bucată cu bucată, an de an,  
moderniza arterele principale ale oraşului, aducîndu-le în 
concordanţă cu condiţiile lor naturale şi structurale. Orice 
drum poate deveni o jertfă a apei. Apa este primul duşman 
al drumurilor, iar relieful Sorocii cere o atenţie deosebită 
în dirijarea acestor ape curgătoare (subterane, de ploaie, 
de primăvară etc.) de pe versantul Dealului Sorocii. Repet, 
deci, că „Magistrala-Nistru”, de comun acord cu A.P.L. 
(administraţia publică locală) Soroca, ar putea, în cîţiva 
ani, să schimbe radical starea arterelor urbane de circulaţie 
rutieră. „Cîrpiturile” anuale efemere şi costisitoare ale 
drumurilor orăşeneşti nu se pot practica la nesfîrşit!

A.: Nu aţi încercat să colaboraţi 
mai strîns cu A.P.L. soroceană, pentru 
a căuta şi găsi căile de materializare 
a unui asemenea proiect? Care este 
atitudinea autorităţilor republicane faţă 
de problema drumurilor în R.M.?

M.M.: Astăzi R.M. este, poate, unica 
ţară din Europa, care nu beneficiază de
creditele Băncii Mondiale, din cadrul 
proiectului european pentru reconstrucţia 
drumurilor europene, în pofida faptului
că e cea mai săracă şi cu drumurile cele 
mai rele în zonă. Şi asta pentru că într-un 
proiect similar, lansat de aceeaşi bancă 
în anii 1995-1996, R.M. nu şi-a onorat 
obligaţiunile de asimilare completă a 

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1976-1979 – Director, Direcţia 
construcţii de drumuri, Floreşti;
 1979-1980 – Inginer-şef, Direcţia 
de exploatare a drumurilor, 
Hînceşti;
 1980-1986 – Director, Direcţia de 
exploatare a drumurilor, Briceni;
 1986-2000 – Director, Direcţia de 
construcţii a drumurilor, Soroca;
 2000-2003 – Director general, 
Trustul de construcţie a drumurilor 
„Magistrala”, Bălţi;
 din 2003 – Director, întreprinderea 
privată S.R.L. „Magistrala-Nistru” 
şi S.A. „MIRVLAD”.
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mijloacelor financiare încredinţate pentru construcţia
segmentului de drum Sărăteni-Peresecina-Chişinău (ministru 
– V.Iov), valorificînd doar 18 milioane dolari S.U.A. din cele
28 milioane acordate, conform prevederilor proiectului.

Deci, sînt clare atitudinea şi posibilităţile Centrului  faţă 
de arterele republicane şi, cu atît mai mult, faţă de cele locale 
(sorocene, orheiene, călărăşene etc.). 

Cît despre colaborarea Firmei „Magistrala-Nistru” cu 
administraţia soroceană, pot spune că o avem, însă din păcate 
nu are  încă amploarea, armonia şi intensivitatea care ar 
putea da nişte rezultate evidente pentru oraş. Sperăm că în 
cel mai apropiat timp vom conveni asupra segmentului de 
drum spre maternitate. Noi sîntem gata pentru o colaborare 
reciproc avantajoasă. 

A.: Ce cheltuieli aproximative se cer pentru 
reconstrucţia drumului spre maternitate, aşa cum cer 
standardele moderne? Sînt reale asemenea cheltuieli 
pentru bugetul local?

M.M.: Un drum construit conform tehnologiilor 
moderne, ideal ajustat reliefului şi celorlalte condiţii 
naturale, ar fi calitativ şi durabil. Deci,  nu ar necesita
„cîrpeli” costisitoare anuale, costul lui răscumpărîndu-se în 
doar cîţiva ani. Un kilometru de asemenea drum costă, în 
preţurile anului 2006, circa 2,5-3 milioane lei R.M. 

A.: În 1998, aţi candidat la funcţia de primar de 
Soroca, plasîndu-vă, conform voturilor acumulate, pe 
al III-lea loc după cîştigătorul A.Prisacari. Aveţi intenţii 
politice concrete pentru viitoarele alegeri locale şi 
parlamentare? Se face oare, la părerea Dumneavoastră, 
politică serioasă la Soroca?

M.M.: La Soroca, azi nu se mai face politică serioasă. 
Centrul (Chişinăul) decide arbitrar atît politica diriguitorilor, 
cît şi a opoziţiei, deseori punînd  în fruntea argumentelor 
ambiţii şi raporturi personale, adesea urît mirositoare. 
În consecinţă, în teren se distrug prosteşte şansele unei 
conlucrări constructive a „dreptei”, pentru consolidarea, atît 
de necesară acum, în pragul alegerilor locale. 

A.: Cum apreciaţi activitatea comuniştilor soroceni în 
plan economic şi politic din anul venirii la putere (2001) 
pînă azi (2007)?

M.M.: În această perioadă de 6 ani, lucrurile s-au 
schimbat, fireşte. Mecanismele economiei de piaţă liberă,
care nu ţin de activitatea comuniştilor-diriguitori, au împins 
înainte şi au dezvoltat sectoarele private în Soroca: comerţul, 
construcţiile, producerea alimentară şi agricolă, cultura 
(„OdN”, „Sor-TV”, „Pro-Cultura”), deservirea publică, 
parcul auto privat etc. A crescut fluxul capitalului venit din

străinătate a migratorilor după cîştig, lucru care de asemenea 
nu ţine de activitatea comuniştilor-diriguitori. Dar s-au 
produs schimbări care ţin, totuşi, de comunişti: majorarea 
preţurilor, mizerabilitatea salariilor, impotenţa economiei de 
stat, impozitarea excesivă etc. etc. 

Privatizarea locală e pusă în rang de afacere profitabilă,
lipsită de o adevărată transparenţă, plus corupţia, 
mercantilismul, demagogia, populismul excesiv – iată 
încă cîteva fenomene care caracterizează esenţa politicii 
dominante azi în R.M.

La alegerile locale 2007, cred, va participa benevol 
puţină lume. Chiar şi pensionarii „lui Voronin” s-au 
dezamăgit în aşteptări, pricepînd, în sfîrşit, că comuniştii 
le plătesc pensiile, jecmănind tineretul şi subminîndu-i 
astfel viitorul. Dacă nu vor interveni, pînă la alegeri, nişte 
evenimente surprinzătoare, de prestanţă democratică, 
atunci vor cîştiga din nou (dar pentru ultima oară!) 
comuniştii. 

A.: Consolidarea societăţii civile, cu spirit democratic, 
din Soroca, pentru o participare activă în alegerile 
locale 2007, poate fi o variantă reală de opoziţie serioasă
comuniştilor?

M.M.: Nu. Asemenea consolidare, după mine, este 
imposibilă, dat fiind faptul că marea majoritate, dacă nu
toţi reprezentanţii „mai măşcaţi” ai „dreptei” politice locale, 
poartă interese personale şi de conjunctură. În Soroca n-are 
de unde să existe o societate civilă, mai mult sau mai puţin 
sesizabilă, neconcrescută cu curentele politice existente 
şi, deci, dirijată de ele. Iar „dirijorii” din umbră, adică 
reprezentanţii „dreptei” politice locale, au, după cum am 
mai menţionat, interese personale şi de conjunctură, care 
exclud orice consolidare. 

Presupun că o consolidare a societăţii ar fi posibilă doar
în cazul apariţiei unei idei noi, proaspete, lansată de un nou 
lider, nepătat şi neobosit...

A.: Cum reuşiţi să vă realizaţi în plan personal şi 
familial?

M.M.: Mă mai simt şi mai sînt încă tînăr, deci, nu 
scad din intensitatea vieţii. Continuu să mă perfecţionez 
în domeniul business-ului modern (construcţii de drumuri, 
management) în ţări cu realizări performante în domeniu 
(Austria-2000, S.U.A. – 2002, Suedia – 2004). Nu-mi uit 
prietenii, iubesc lectura şi muzica, rămînînd în acelaşi timp 
un om al familiei. 

În acest an, 2007, se vor împlini 30 de ani de la 
căsătoria noastră. Soţia, Nina Moldovanu, este încadrată în 
business (farmacistă); fiicele –  Irina (n.1978), specializată
în marketing, şi Elena (n.1980), medic,  sînt stabilite la 
Chişinău. Fiul  Vlad  este student, anul II, la Universitatea 
Tehnică din Moldova. 

Trei ingineri - un japonez, un american şi un român - la o 
licitaţie pentru construirea unui pod. Japonezul: 
- Domnilor, noi pornim construcţia de pe ambele maluri în 
acelaşi timp. În felul ăsta, cîştigăm timp şi întîlnirea o facem cu 
ajutorul GPRS-ului, cu eroare de centimetri.
Americanul: 
- Noi pornim construcţia de pe ambele maluri în acelaşi timp. 

În felul ăsta, cîştigăm timp şi întîlnirea o facem cu ajutorul 
LASER-ului, cu eroare de cîţiva milimetri.
Românul: 
- Noi pornim construcţia de pe ambele maluri în acelaşi timp.
- Ei şi? zice comisia. Dar vă întîlniţi la mijloc?
- Păi, dacă ne întîlnim, bine. Dacă nu, o să aveţi două poduri.
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FIŞIER BIOGRAFIC:

 S-a născut în satul Hristici, raionul Soroca, la 
13 aprilie 1964.
 Studii: Universitatea de Stat din Moldova, 
Chişinău, 1987.

Iurie Tănase 
S.R.L."MAGT-VEST"

Almanah: Sînteţi un om al 
politicii sorocene chiar de la începutul 
Mişcării de Eliberare Naţională 
(1985-1986). Una dintre „realizările” 
bolşevicilor în Basarabia, anexată 
(represiunile 1940-1941, 1944-1951) 
a fost decapitarea totală a societăţii 
prin deportarea intelectualităţii 
autohtone române, şi a întregii pături 
de populaţie deschis recalcitrantă. 
Basarabia postbelică, inclusiv Soroca, 
a rămas atunci, practic, fără o clasă 
politică băştinaşă, pro-naţională. 
Care este situaţia, la părerea 
Dumneavoastră, pe tărîmul politic 
sorocean azi, după 62 ani trecuţi de 
la acele vremuri de cumpănă?

Iurie Tănase: Avîntul Mişcării 
de Eliberare Naţională din R.S.S.M., 
de după 1985 încoace, a arătat 
că românismul în Basarabia este 
inepuizabil şi invincibil. Soroca 
anilor 1988-1991, în contextul acestei 
mişcări, a fost superbă. Mitingurile 
aglomerate din preajma Cetăţii, 
manifestaţiile naţional-culturale de 
amploare, dezbaterile în contradictoriu 
cu „raikomul”, campaniile electorale 
furtunoase şi victorioase, elanul şi 
adeziunea sorocenilor pentru tot ce 
era românesc, instalarea tricolorului 
pe "fruntea" Primăriei Soroca – 
toate acestea au fost cu adevărat 
nişte evenimente istorice locale, de 
neuitat.

Dar marele paradox a rămas cel 
clasic: unii fac revoluţii, iar alţii culeg 
rezultatele. Toate cîte le-am dobîndit 
atunci, inclusiv bagheta magică a 
Unirii cu Ţara-mamă, au fost înmînate 
solemn, în stil mioritic, cu pîine şi sare, 
tocmai celor contra cărora am luptat  – 
armatei  nomenclaturiştilor comunişti 
în frunte cu primul Preşedinte al 
R.S.S.M. M.Snegur (1990). Din acel 
moment, drumul victoriilor noastre 
s-a terminat. Au început victoriile 
revanşarde ale comuniştilor, care,  
treptat, ne-au adus la ruşinea zilei de 

azi – Republica Moldova, cea mai 
săracă şi mai nenorocită, unică ţară 
comunistă în Europa! 

Am ajuns, aproximativ, în condiţiile 
anilor reîntoarcerii bolşevicilor (1944), 
doar, că nu sîntem represaţi fizic.

A.:  Cînd v-aţi plasat în opoziţie 
faţă de regimul sovietic? La părerea 
D u m n e a v o a s t r ă , c o n d u c e r e a 
comunistă actuală din Soroca are o 
opoziţie politică serioasă?

Iu.T.: Acum 20 de ani (1986), 
am expediat autorităţilor sorocene, 
Preşedintelui Comitetului executiv 
orăşenesc  (tov. A.Chişner), o scrisoare 
în care ridicam problema aşa-numitului 
„bilingvism”, despre care atunci se 
trăncănea mult, dar care nu a mai 
funcţionat, cum nu funcţionează nici 
azi. Problemele ridicate de mine nu 
s-au rezolvat, iar situaţia lingvistică 
(citeşte spirituală) de azi în R.M. 
(Soroca) prezintă o poveste de groază 

nu numai în societatea de rînd, ci 
şi (îndeosebi) în sferele oficiale ale
statului, în toate domeniile activităţilor 
umane, inclusiv Academia de Ştiinţe 
şi Biserica oficială. Dacă în R.M. ar
fi existat (după Snegur încoace) o
opoziţie cu adevărat anticomunistă 
consolidată, astăzi noi eram alături de 
România, sau în cadrul ei, în Uniunea 
Europeană. Votarea în 2004 de către 
P.P.C.D. (Iu.Roşca), P.D. (D.Diacov), 
P.S.L. (O.Serebrian), a preşedintelui 
comunist (V.Voronin), a compromis 
totalmente dreapta anticomunistă, 
spulberînd orice şansă de demontare 
a comuniştilor, în viitorul apropiat. 
Soroca nu poate să reprezinte, la 
moment, altceva decît proiecţia în 
miniatură a Centrului. Ceea ce a mai 
rămas din „dreapta” locală, astăzi 
este dispersat şi înnămolit în interese 
personale şi de gaşcă. Se vede bine 
că interesele acestei „drepte” nu sînt 
deloc politice, de aici şi imposibilitatea 
consolidării într-un bloc politic 
serios. 

A.: În 1990, aţi candidat în 
Sovietul Suprem al R.S.S.M. şi în 
sovietele raional şi orăşenesc Soroca 
de deputaţi ai poporului. 

Iu.T.: Am fost înaintat de către 
consătenii mei din satul Hristici, 
Soroca, pe circumscripţia 307 Pîrliţa, 
dar m-am retras în favoarea lui 
Elisei Secrieru (Frontul Popular), 
care a devenit atunci deputat. Eu am 
fost ales în legislativele raional şi 
orăşenesc, devenind ulterior (12 mai 
1990) vicepreşedinte al Sovietului 
orăşenesc Soroca (preşedinte –  Boris 
Glavan). 

A.: Dumneavoastră aţi reprezentat 
atunci, practic, prima conducere 
aleasă cu adevărat democratic în toată 
istoria Sorocii. Ce putere reală aţi avut 
şi cum aţi conlucrat în exercitarea ei 
cu preşedintele Glavan?

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1987-1990 – Jurist, Comitetul 
executiv orăşenesc, Soroca;
 1990-1992 – Vicepreşedinte al 
Sovietului orăşenesc, Soroca;
  1992-1995 – Secretar al 
Primăriei, Soroca;
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Asociaţiei gospodăriilor ţărăneşti, 
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Iu.T.: Alegerile din 1990 au fost 

(primele, dar din păcate şi ultimele) 
cu adevărat democratice. Preşedintele 
Snegur, însă, n-a avut libertatea şi nici 
curajul să treacă treptele reformatoare, 
precum Republicile Baltice, spre o 
independenţă reală şi nici să se apropie 
hotărît de România. El a realizat 
comanda „stăpînilor” – ne-a ţinut 
închişi în ocolul C.S.I. În sumburul 
puterii de atunci, putea face tot ceea 
ce era nevoie, era nevoie doar de un 
om cu o fermă voinţă şi clarviziune 
politică. 

Preşedintele Sovietului orăşenesc 
Soroca era, fireşte, „un mic Snegur”
local, care se temea de umbra sa şi era 
lipsit totalmente de libertatea gîndirii 
şi puterea de a lua decizii categorice. 
Fost procuror al raionului, Boris 
Glavan era, evident, implicat adînc 
în „mafia” comunistă locală („svoi
celovek” – „omul nostru”), deci, nu 
putea fi imparţial. De ochii lumii, s-
a străduit să pară neutru, adică nici 
comunist, nici democrat, dar această 
himeră politică l-a privat repede de 
respectul şi credibilitatea ambelor 
părţi. Lucrurile avansau prost, atît 
în republică, cît şi pe loc, sau nu 
se mişcau deloc, fapt ce aranja de 
minune partea comunistă (conducătorii 
întreprinderilor, colhozurilor, ex-
funcţionarii de stat şi de partid etc.), 
care încălecase deja deviza „Cu cît 
mai rău – cu atît mai bine” şi era 
pusă pentru a nu admite nici un fel de 
schimbări radicale. 

Anume în acea incertitudine a 
noii puteri, cu susţinerea tacită şi 
răutăcioasă a vechilor conducători de 
tot soiul, au început atunci distruge-
rile, furturile, abandonările gospodă-
riei comuniste (uzine, fabrici, ferme, 
magazii, drumuri, utilaj, cîmpuri şi 
maşini agricole, mijloace de transport 
etc.). În 1992, în urma unui control 
riguros de stat, efectuat în structurile 
economice sorocene, au fost depistate 
şi documentate încălcări grave ale 
legislaţiei în vigoare privind admini-
strarea structurilor economice de stat. 
În baza acelor acte de control, pasibile 
de judecată, conducerea oraşului (pre-
şedintele – B.Glavan) ar fi putut  trage
la răspundere şi elibera din funcţii o 
mare parte din oponenţii camuflaţi sau
deschişi ai procesului democratizării, 
dar, cum şi era de aşteptat, el nu şi-a 
trădat tovarăşii, lăsîndu-i să diversio-
neze în continuare. 

Preşedintele Glavan nu a fost omul 
acţiunii şi democraţiei, cel puţin aşa 
l-am înţeles eu în anii în care am lucrat 

împreună. Conducătorii de tipul lui au 
pus atunci, în 1990, „sămînţa” din care 
a crescut, „udată” bine ulterior de cei 
care au condus după ei, „floarea roşie”
şi infantilă a puterii actuale. 

A.: Aţi lucrat apoi alături de 
Anatol Chişner, fost preşedinte al 
Executivului orăşenesc Soroca între 
anii 1986-1989.

Iu.T.: În 1992, Glavan nu mai 
avea nici o şansă să se menţină la 
putere. O echipă impunătoare de 
deputaţi şi conducători economici 
locali (vechea elită nomenclaturistă), 
îl asalta pe Preşedintele Snegur 
să accepte întoarcerea lui Chişner 
la Soroca, în calitate de „Cap” al 
oraşului. Snegur, iniţial, s-a opus, 
apoi a acceptat, influenţat, probabil,
de proaspătul premier A.Sangheli, pe 
care şi-l apropiase miraculos în zilele 
acelea, după destituirea lui Mircea 
Druc şi declaraţia anterioară că îl va 
aproba ca premier pe Mircea Rusu. 
Instalarea lui Sangheli a însemnat 
încă o concesie uriaşă dată de Snegur 
vechilor săi tovarăşi şi „stăpîni”. În 
paralel cu candidatura lui A.Chişner, 
M.Snegur a avut şi candidatura mea, 
propusă de un alt grup de deputaţi şi 
activişti politici soroceni. Şansa mea 
a fost spulberată anume în momentul 
schimbării vectorului puterii executive 
a R.M. din direcţia M.Druc-M.Rusu, 
spre A.Sangheli. A fost un fapt 
simbolic. 

Alături de noul preşedinte al 
Executivului orăşenesc, readus şi in-
stalat în locul lui B.Glavan, A.Chişner  
am lucrat 2 ani, în care ne-am tolerat 
reciproc, dînd ambii prioritate proble-
melor acute ale oraşului. Amintiţi-vă 
îngheţurile crunte, lipsa electricităţii, 
lipsa remunerării muncii. Timpurile au 
fost cele mai grele, dar A.Chişner, spre 
onoarea lui, avînd susţinerea vechii 
elite, a reuşit să amelioreze puţin starea 
tehnică a oraşului şi chiar să realizeze 
construcţia drumului betonat pe ver-
santul Dealului Sorocii etc. Nefiind
formal omul politicii, ci al acţiunii, 
fiind un minunat administrator, un om
abil şi comunicabil, el mi-a convenit 
mult ca partener de lucru. 

A.: Mai ţineţi legături  cu Hristicii 
şi hristicenii? Aveţi o familie mare?

Iu.T.: Părinţii mei,  Alexei şi Lidia 
Tănase, sînt ţărani hristiceni. Eu cu 
familia m-am stabilit la Soroca, dar 
am rămas să fim cu toţii hristiceni.
Împreună cu soţia Larisa, şi ea din 

Hristici, am creat în 1982 o familie, 
după mine, minunată.Acum îi avem 
pe  fiii Nicolae (n.1982), jurist, Vlad
(n.2001) şi pe fiica Nicoleta (n.2003).

A.:  Cunoaşteţi problemele de azi 
ale oraşului?

Iu.T.: Sigur că da. Ele sînt aceleaşi 
care erau în 1990-1994, doar că s-au 
agravat şi nu mai sînt rezolvabile. 
Probabil  nu face să învinuim sărmanii 
foşti şi actuali conducători ai oraşului  
de acest, devenit veşnic, dezastru, 
căci el s-a realizat şi se menţine cu 
bună ştiinţă de „mafia” comunistă încă
viabilă, deşi, spre fericirea noastră, 
pusă deja pe moarte latentă. Acest 
dezastru în oraş şi raion este nu altceva 
decît deviza „Cu cît mai rău – cu atît 
mai bine” în funcţiune, aceasta lansată 
de comunişti încă în 1989-1990.

Aceasta este bomba şi momeala 
lor, care se pune în funcţiune înainte 
de alegeri şi se scoate de pe ordinea de 
zi după ele. Azi, în ajunul alegerilor 
locale 2007, comuniştii, după 7 ani de 
conducere, şi-au amintit din nou, ca 
în 2001 şi 2004, de aceste probleme 
şi declară ca şi cu 7 ani în urmă: 
„Documentaţia de proiectare este gata, 
rămîne doar să realizăm rezolvarea 
tuturor problemelor”. 

Nu credeţi  acestor poveşti 
obraznice şi perimate. Comuniştii au 
avut şi au toate condiţiile politice şi 
economice pentru a rezolva uşor aceste 
probleme în perioada 2001-2007, dar 
nu au avut şi nu vor avea, capacitatea 
şi interesul de a o face.

A.: Cum credeţi că vor derula 
alegerile locale 2007?

Iu.T.: Comuniştii nu vor avea 
probleme serioase, pentru că au 
pregătit bine terenul. Forţele care 
se declară de dreapta, dacă este 
adevărat ceea ce spun, sînt dispersate 
şi neputincioase, chiar ridicole, ca 
niciodată.  Electoratul, cel care, de 
obicei, mai întîi alege şi pe urmă 
votează, este adînc derutat şi e puţin 
probabil că se va prezenta la alegeri. 
Electoratul pro-comunist nu are 
nevoie să fie convins, mulţumindu-
se din nou cu poveştile sterile ale 
comuniştilor, şi-i vor vota masiv. 
Dar există, totuşi, şi speranţa unei 
variante morganatice, în care un bun, 
luminat şi autoritar lider necomunist 
ar putea „da peste cap” candidaturile 
comuniştilor la conducerea oraşului 
şi raionului. Deci, avem nevoie de 
un lider!

Nu este greu de răsturnat comuniştii 
– problema e că nu are cine s-o facă.
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Starîş Evghenia Fiodorovna

Almanah: Aveţi o biografie pe cît de extinsă, pe atît
de furtunoasă şi bogată, fiind tot timpul în vîltoarea
evenimentelor ce s-au produs în spaţiul sorocean în 
perioada de după 1950. Cum o apreciaţi acum, de pe culmea 
anilor care v-au adus în alte realităţi sociale, decît cele în 
care aţi activat efectiv în Soroca 34 de ani fierbinţi (1950-
1984)? După toate cele trecute, care vă este satisfacţia?

Evghenia Starîş: Fiind copilă încă, elevă la şcoala din 
Cosniţa (1930-1939), vedeam seara luminile Sorocii. Ştiam, 
deci, bine despre existenţa ei, dar atunci 
nu puteam să-mi închipui, nici să visez, 
că-mi voi trăi cea mai mare parte a vieţii 
aici, adică voi deveni soroceană! Am avut 
o viaţă intensivă, sănătoasă, pentru mine 
- frumoasă. Am fost întotdeauna cinstită 
la locul meu de muncă, disciplinată, 
iubitoare de oameni. Am satisfacţia 
misiunii împlinite atît cît s-a putut să fie.

A.: Ce impresie v-a făcut Soroca 
cînd aţi văzut-o pentru prima dată în 
primăvara lui 1950?

E.S.: Am mers cu căruţa toată ziua, 
de la Rezina, unde mă aflasem după
repartizarea Institutului de silvicultură 
(Kiev), din 1947. Cu toate că eram o 
femeie călită şi bine făcută, drumul lung 
şi hopuros mă obosise mult, încît nu eram 
în stare să contemplez  frumuseţile care m-
au întîmpinat la Soroca. Era luna martie, 
copacii încă erau goi, se vedea bine sărăcia 
din jur, casele chinuite după o iarnă grea, drumurile pustii, 
încremenite de-a lungul unor bucăţi de garduri dărîmate. Era 
o localitate tipică acelor timpuri, imediat postbelice, care 
făcea eforturi colosale, de multe ori zadarnice, să se ridice din 
hăul în care a aruncat-o războiul. Am fost trimisă la Soroca, 
de către partid, anume pentru a mă încadra în activităţile de 
creare a unei vieţi noi  - socialiste. 

A.: Aţi sosit împreună cu familia? Cum v-aţi acomodat 
la noul loc de muncă şi trai? Avea atunci Soroca ceva 
deosebit în ea, ceva care v-ar fi influenţat negativ sau,

dimpotrivă, pozitiv (de exemplu, credinţa excesivă în 
Dumnezeu a populaţiei locale, sau în idealurile vechi 
româneşti, nivelul culturii etc.)?

E.S.: La începutul epopeii mele sorocene, eram deja un 
experimentat şi principial om de acţiune, membru de partid, 
participantă la război (l-am terminat în Ungaria în 1945), 
căsătorită (1947, Rezina) (soţul - Alexandr Vologodskii, 
contabil). Condiţiile lumeşti de viaţă jucau atunci pentru 
mine un rol neînsemnat din cauza că nu aveam copii şi că 

eram încă tineri şi voinici sau, poate, 
de atîta că, fiind „ostaşi ai frontului de
partid”, eram obligaţi să îndeplinim 
sarcina încredinţată în orice condiţii. 
La sosire, m-am prezentat la comitetul 
raional de partid şi am fost numită, 
conform dispoziţiei, „instruktor po 
seliskomu hozeaistvu” (instructor pentru 
gospodăria agricolă). Ne-am aranjat la o 
gazdă particulară, într-o odaie mobilată 
sărăcuţ, şi fără zăbavă m-am afundat 
pînă peste cap în lucrul de partid. Atunci, 
în anii '50 ai secolului XX, toată lumea 
din U.R.S.S. – copii, maturi, bătrîni, 
tineri, intelectuali, ţărani, credincioşi, 
necredincioşi, chiar preoţii şi lucrătorii de 
partid, după părerea mea, chiar şi natura 
înconjurătoare (plante, animale, ape, sate, 
oraşe etc.) - era obligată să fie la fel şi să
creadă în idealurile comuniste. Cei care 
îndrăzneau să fie „altfel”, nu mai aveau
nici o şansă de carieră sau viaţă fericită 
(ştiţi bine ce se întîmpla cu ei). Soroca 

era, la sosirea mea (1950), deja „la fel ca toţi”. 

A.: Funcţiile pe care le-aţi deţinut în comitetul raional 
de partid Soroca pe parcursul a 11 ani (1950-1961) v-au 
obligat să fiţi tot timpul în vîrtejul făuririi şi dezvoltării
noilor realităţi socialiste: consolidarea colectivizării, 
crearea unor germeni industriali, formarea omului de 
tip nou sovietic etc. Cum vedeaţi Dumneavoastră aceste 
sarcini colosale din interiorul maşinii care se apucase, la 
mod serios, să le realizeze?
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E.S.: Am fost întotdeauna convinsă că vom reuşi şi 

într-adevăr am reuşit. Regimul sovietic asigura formal 
totala supunere şi adeziune a întregii populaţii, la planurile 
partidului, oricît de năstruşnice şi de absurde ar fi fost ele.
Lumea era obligată să muncească, şi muncea, era obligată să 
cînte, şi cînta, era obligată să se revolte, şi se revolta. Atunci 
era uşor de lucrat cu asemenea lume, care te adora şi ţi se 
supunea întocmai şi în toate ca „trimisului lui Dumnezeu”. 
Nu era nevoie şi nici necesitate să convingem pe cineva  - 
lumea trebuia doar mobilizată şi pusă la treabă. 

A.: Pe ce se baza această supunere şi adeziune totală: 
pe frică, pe convingeri?

E.S.: Frică exista, fireşte, în toţi, inclusiv în  mine (mai
ales 1947-1953), ca factor hotărîtor în toată strategia de 
îndoctrinare comunistă, dar, la nivel uzual, mai ales în anii 
de după moartea lui Stalin, ea nu se mai conştientiza ca 
un factor aparte, ci devenise o componentă stabilă a stării 
sufleteşti, care se numea „om sovietic” sau „fiinţă dublă”,
în care convieţuiau antipozii (fricos-curajos, sărac-bogat, 
onest-pîrîtor, credincios-necredincios etc.), în  condiţii 
normale - incompatibili. 

Convingerea - exista şi ea, dar era spontană, de masă, 
neconştientizată prin experienţă individuală. Atunci se năştea 
şi se întărea o altă convingere, pe cît de individuală, pe atît 
de comună - “zicem una - facem alta -  gîndim cum ştim” 
-  de care, se ţinea marea majoritate, care îi aranja pe toţi 
şi care ne ducea orbeşte spre prăbuşirea la care am ajuns, 
pînă la urmă. 

În Soroca s-au deschis, după 1944, cîteva instituţii 
de învăţămînt mediu de specialitate (Şcoala de medicină, 
Şcoala de iluminare culturală, Şcoala de mecanici cinema, 
Şcoala cooperatistă, Şcoala agricolă), se investea binişor în 
cultură (biblioteci, activitate artistică, radio, presă locală). 
Către 1950, colectivizarea judeţului era, practic, realizată. Se 
lucra eficient în mecanizarea intensivă a agriculturii (staţii
de maşini şi tractoare – SMT), se puneau bazele industriei 
locale („Electrobît”-ul, Fabrica de confecţii nr.4, Uzina 
„Metaloizdelii” etc.). Accentuez, se făcea într-adevăr mult 
şi nimeni nu se îndoia că ceea ce se face sînt lucruri măreţe 
pentru prezent, dar mai ales pentru viitorul fiecăruia şi al
tuturor. Nu mă îndoiam nici eu. 

A.: După 11 ani lucraţi la comitetul raional de partid, 
postul de comandă căruia i se supunea toată suflarea
soroceană, în funcţii înalte de conducere, v-au trimis 
(1961) în calitate de director la o mică fabrică de confecţii. 
A fost un act de dizgraţie? 

E.S.: Pentru mine această nouă numire a fost o mare 
bucurie personală. Nu ştiam la sigur care au fost cauzele 
subiective ale acestei decizii, dar nu mă interesau deloc. 
Mă duceam într-un colectiv de femei, simţeam că pot şi ştiu 
cum trebuie să lucrez, eram încă tînără (39 ani) şi ardeam 
de dorinţa să mă manifest într-un domeniu concret. Fabrica 
aceasta a fost fondată în martie 1952 în cadrul planului 
de industrializare a R.S.S.M. La momentul numirii mele, 
dispunea de o singură hală (secţie) cu 500 lucrători, utilaj 
învechit, cadre necalificate şi producea îmbrăcăminte pentru
copii (paltonaşe). Era nevoie de o reînnoire substanţială a 
afacerii, lucru de care m-am şi apucat imediat. 

A.: Timp de 23 ani,  aţi activat în fruntea acestui colectiv, 
schimbînd, practic, faţa şi conţinutul întreprinderii. Care 
au fost realizările de bază ale activităţii Dumneavoastră 
în acest context?

E.S.: Am reuşit multe, dar n-a fost deloc uşor, cum s-ar 
părea. M-au ajutat experienţa de conducător-organizator,  
influenţa şi susţinerea „raikom”-ului, cercul de cunoştinţe
personale în elita de partid şi de stat, însă esenţa izbînzii 

a fost, totuşi, insistenţa mea şi susţinerea colectivului de 
muncă. Principalele realizări cred că au fost următoarele: 
construcţia edificiului de bază al fabricii (1970-1973),
reînnoirea utilajului de producere, lărgirea spaţiilor de 
producere (4 hale de producere), majorarea numărului 
de lucrători de la 500 la 1500, lărgirea asortimentului 
producţiei şi ridicarea calităţii ei, reînnoirea şi recalificarea
cadrelor tehnico-administrative şi de producere, fondarea 
cursurilor de „ucenicie” în domeniul confecţiilor în cadrul 
fabricii, construcţia (din sursele fabricii) a trei blocuri de 
locuit (160 apartamente), construcţia a două grădiniţe de 
copii (140 locuri), construcţia unei pensiuni de odihnă în 
zona „Volna” (140 locuri), construcţia palatului de cultură 
şi cantinei fabricii (1975). 

Important este, după mine, că fabrica a devenit, în 
anii 1970, o structură de importanţă şi de valoare unională 
(U.R.S.S.), cu care concurau structuri similare din Lituania, 
Letonia, Estonia, Ucraina, Rusia, Kazahstan etc. Eram o 
întreprindere de frunte în toate întrecerile socialiste locale şi 
unionale, lăudaţi şi menţionaţi la toate nivelurile conducerii 
de partid şi de stat. 

În 1984, fabrica, fiind încă în culmea succeselor, m-a
petrecut cu multă pompă la pensie. Eram fericită, pentru că 
nu ştiam atunci ce se va întîmpla cu ţara, republica, Soroca, 
fabrica şi toate cele pe care le-am realizat noi. 

A.: Din păcate, nimic omenesc, sub soare, nu este 
fără de sfîrşit. Important este că aţi avut satisfacţia unei 
victorii sesizabile public, dar cum s-a derulat pentru 
Dumneavoastră viaţa sufletului, familia, cum v-a fost
acasă? Aţi crezut vreodată în Dumnezeu? 

E.S.: Nu am fost niciodată o părtaşă a ateismului activ, 
dar nici pe Dumnezeu, din păcate, nu l-am avut aproape. 
Aşa mi-a fost dat să fiu. N-am avut fericirea să am copii, dar
în familie am fost întotdeauna iubită, preţuită şi susţinută. 
Primul soţ, A.Vologodskii, şi al doilea, L.Ignatiev, mi-au 
fost un sprijin fără care n-aş fi putut să mă realizez ca fiinţă
umană. Sînt o fire ambiţioasă şi principială, dar constantă şi
fidelă - aşa cum se cuvine să fie un adevărat comunist.

A.: După 60 de ani trăiţi la Soroca, în ce măsură 
v-aţi pătruns de aceste locuri, de cultura, istoria, 
tradiţiile moldovenilor?

E.S.: Cultura, tradiţiile şi  istoria moldovenilor sînt 
acum o parte din mine, o parte a sufletului meu. Eu am
devenit soroceană şi sînt convinsă că nu poate fi altfel.
Mă cunoaşte multă lume şi mă apreciază după lucrările şi 
străduinţele mele, realizate pe parcursul vieţii anume aici, 
la Soroca. 

Prefect S.Surdu, E.Starîş şi L.Ignatiev 
(Prefectura Soroca, 8 martie 2003)
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FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Novopogorelovo, raionul Korsuni, regiunea Ulianovsk, 
Rusia, U.R.S.S., la 28 ianuarie 1927. 

 1951 – Demobilizat din Armata Sovietică;
 1954-1958 – Şcoala superioară de partid, Chişinău;
 1951-1970 – funcţii de răspundere în structurile orăşeneşti şi raionale de 
partid şi de stat, Soroca;
 1970-1978 – Director, fabrica de bere, Soroca;
 1978-1989 – Director general, „Asociaţia agroindustrială”,  Soroca;
 din 1989 – pensionar.

Dvoreaninov Ivan Mihailovici

Almanah: Născut atît de departe de rîul Nistru, ofiţer
al Armatei Sovietice (în regiunea Lvov, Ucraina), fiind
trimis într-un loc atît de necunoscut şi îndepărtat de baş-
tină şi centrele aglomerate  sovietice de atunci, nu v-aţi 
simţit exilat?

Ivan Dvoreaninov: Dimpotrivă! Dispoziţia, care venea 
de sus, cerea comandamentului militar să asigure, pentru lu-
crul de partid, în cutare sau cutare regiune de criză, un număr 
stabilit de demobilizaţi, care erau consultaţi doar formal şi 
care întruneau în sine anumite calităţi în corespundere cu 
zona şi profilul viitoarelor activităţi. Am fost recomandat
pentru R.S.S.M. (Soroca), am acceptat şi am purces la drum. 
R.S.S.M. era o zonă nouă sovietică, europeană, de prestigiu, 

care presupunea pers-
pective ademenitoare 
pentru un tînăr chipeş 
de 25 ani, necăsătorit, 
cu visuri şi planuri se-
rioase. 

A.:  Cum v-a pă-
rut Soroca la prima 
vedere în îndepărata 
primăvară a lui 1951? 
V-a uimit cu ceva deo-
sebit? Cum v-aţi sim-
ţit dumneavoastră în 
atmosfera soroceană 
de atunci? 

I.D.: Comitetul 
raional de partid, unde m-am prezentat, m-a numit fără 
tăgadă, chiar la sosire, în funcţia de şef de secţie la „raiis-
polcom” („comitetul împlinitor raional”), plasîndu-mă din 
start într-o situaţie privilegiată, care-mi permitea să văd 
atmosfera soroceană cu ochii unui om iniţiat şi conştient 
de cele ce se întîmplau în jur. Populaţia locală era simplă, 
timidă, analfabetă. Nu putea fi vorba despre o atmosferă
soroceană ostilă faţă de persoana unui nou venit , mai ales 
dacă acesta era sus-pusul partidului. Atitudinea faţă de noi, 
era mai mult decît binevoitoare. Oraşul era încă într-o de-
lăsare postbelică, sărac şi posomorît, dar curat şi stăpînit de 
o disciplină evidentă atît ziua, cît şi noaptea. 

A.: Cum vă descurcaţi cu bariera lingvistică? Cunoş-

tea populaţia limba 
rusă? 

I.D.: Toate lu-
crările de secretariat, 
inclusiv şedinţele de 
lucru, atît în structuri-
le de partid şi de stat, 
cît şi în cele publice, 
se făceau în limba 
rusă. A fost, dacă nu 
mă înşel, prin 1953-
1954, cînd lucrările de 
secretariat în R.S.S.M. au trecut la limba moldovenească. 
Şi atunci m-au transferat, pentru o perioadă, în calitate de 
şef de secţie la gazeta locală „Crasnoie Znamea” („Drapelul 
Roşu”). Dar lipsa cadrelor naţionale, care ar fi putut asigura
o ţinere calitativă a secretariatului în limba moldovenească, 
n-a permis stabilizarea şi consolidarea variantei moldove-
neşti şi, deci, peste cîteva luni, s-a revenit la limba rusă. 
Populaţia autohtonă orăşenească (în majoritatea ei) înţelegea 
rusa, o altă parte, venită pe parcursul anilor 1950-1960, ştiau 
şi vorbeau doar această limbă. Deci, situaţia lingvistică, 
reală şi oficială, formată nu impunea necesitatea cunoaşte-
rii limbii moldoveneşti, şi, astfel, am rămas, din păcate, în 
afara ei toată viaţa. 

A.: După absolvirea Şcolii superioare de partid, vi s-au 
făcut de cîteva ori propuneri să treceţi la posturi partinice 
de conducere în alte părţi ale R.S.S.M., dar aţi refuzat, 
preferînd Soroca. De ce?

I.D.: Mi s-au propus (la Bălţi, Cimişlia, alte raioane, 
mai puţin importante) posturi într-adevăr înalte şi presti-
gioase, dar Soroca, după mine, este un loc care, după ce 
ai trăit aici o perioadă, nu-l mai poţi abandona. N-am să 
neg nici faptul că m-a reţinut şi familia, soţia, Raisa Grigo-
rievna,  cu care m-am întîlnit şi m-am căsătorit la Soroca 
(1951); fiicele Svetlana şi Tatiana, născute aici, care au
respins categoric intenţia de a trece la un alt loc de trai. 

A.: În 1970, aţi fost numit director la Fabrica de 
bere Soroca, această numire fiind podul de trecere de la
activităţile partinice şi de stat la cele  legate nemijlocit 
de producţie. Care era situaţia acestei fabrici de bere, 
"moarte" acum?
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I.D.: Fabrica era rentabilă. Berea produsă era solici-

tată ca una din cele mai prestigioase în republică, datorită 
izvorului natural cu apă unică, favorizantă berii, pe care 
este situată această fabrică. Lucruri absurde, cel puţin, s-au 
întîmplat cu ea, cei care, pînă în 1978, cît timp am condus 
-o, a fost o întreprindere sănătoasă şi cu perspectivă. Mă 
„consolează” doar faptul că nu numai ea a fost distrusă. 

S-a distrus, din păcate, tot, sau aproape tot, ceea ce a fost 
realizat de generaţia noastră în toate domeniile, inclusiv în 
industria alimentară şi agricolă. 

A.: Trebuie să înţelegem oare că viaţa şi activitatea 
generaţiei dumneavoastră au fost în zadar? Aveţi senti-
mentul dezamăgirii în ceea ce aţi crezut şi aţi construit 
cu atîta ardoare?

I.D.: Nu. Noi am fost o generaţie puternică, la locul 
în care ne-a plasat istoria. N-a fost obligaţiunea noastră să 
penetrăm şi să conştientizăm, pînă "la fund", legalitatea şi 
natura lucrurilor pe care le-am realizat. Am crezut atunci, 
şi cred şi acum, că noi ne-am îndeplinit cinstit misiunea. 

A.: Ce se întîmplă, după părerea Dumneavoastră, cu 
Soroca în ultimii 10-15 ani? Urmăriţi metamorfoza?

I.D.: Din păcate, nu sînt destul de informat acum, 
aşa încît, să pot da o apreciere bine argumentată actualei 
situaţii social-economice, dar sînt îndurerat de faţa actuală 
a oraşului. Nimic nu poate îndreptăţi dezastrul în care a fost 
adus. Murdăria, dezordinea, anarhia, indiferenţa, obrăz-
nicia, corupţia, tîlhăria – toate acestea nu sînt condiţiile 
obligatorii ale democraţiei, ci indicatori publici ai lipsei 
spiritului gospodăresc, lenei şi incompetenţei administra-
tive. Dar viaţa, lucru de care am avut multe ocazii să mă 
conving, îşi schimbă nestrămutat paginile. S-a trecut peste 
multe. Se va trece şi peste asta. 

Mă plimb deseori prin oraş şi văd, cu bucurie, cum 
creşte o viaţă nouă, deosebită de cea pe care am construit-o 
şi am trăit-o noi. Mă bucură şi faptul că multă lume tînără 
mă cunoaşte şi mă salută respectuos. 

Aceasta înseamnă că noi, generaţia anilor 50-80 ai 
secolului XX, mai dăinuim, şi viaţa nu ne-a fost zadar-
nică... 

Gînduri care vrăjesc...

 Omul modern a pus exactitatea în locul adevărului. (C.Noica)
 Important şi vital este să nu desprinzi adevărul, ci să-l legi de viaţa ta, să-l integrezi în tine. Să 
găseşti un adevăr nu înseamnă nimic; să poţi dispune de el poate însemna ceva. (M.Eliade)
 Nenorocirea nu e că nu există un adevăr, ci că există prea multe. (M.Eliade)
 Propaganda în favoarea unui adevăr degradează adevărul. (L.Blaga)
 Mă întreb dacă nu ne-am jucat de-ajuns de-a adevărul. Ce Dumnezeu, să nu fie şi altceva mai
bun pe lumea aceasta? (M.Eliade)
 Adevărul necunoscut şi cu majusculă e o născocire modernă. (C.Noica)
 Eu adevăr nu cat, ci-nţelepciune. [...] ea-i fericirea. (M.Eminescu)
 Locul ce în mintea noastră îi revine „adevărului” e mereu vacant. Important este însă că există 
în mintea noastră un asemenea „loc”. Locotenenţa o deţin gînduri ce nu întruchipează adevărul. 
(L.Blaga)
 Nu spuneţi nicicînd: „Am aflat adevărul”, ci, mai curînd: „Am aflat un adevăr”. (K.Gibran)
 De ce se înseninează cerul atît de frumos după o grea şi fertilă ploaie? Ca să se arate că e o mai 
mare bucurie de a da decît a primi. (L.Blaga)
 Aşteptarea unei bucurii valorează uneori mai mult decît însăşi bucuria. (Edouard Estaunie)
 Sînteţi în cumpănă, asemenea unei balanţe, între bucuriile şi tristeţile voastre. (K.Gibran)
 Ca să ne bucurăm de viaţă, nu trebuie să ne bucurăm prea mult de ea. (V.Nabokov)
 În bucurie poate să intre şi durere. Bucuria este clocotul, chiotul faptei. Oricine doreşte să 
încerce acest înalt sentiment, se aşteaptă să întîmpine piedici. Fără acestea, nu este voioşie. 
(G.Călinescu)
 Bucuriile premature ne împiedică să ne realizăm. (G.Călinescu)
 Durerea o poţi suporta şi în singurătate. Bucuria însă trebuie s-o împarţi cu cineva. (M.Twain)
 Bucuriile cele mai mari sînt acelea care ne fac să plîngem - întocmai cum durerile cele mai mari 
sînt cele care ne fac să rîdem. (M.Codreanu)
 Cînd învăţăm să ne bucurăm mai bine, numai atunci ne dezvăţăm mai bine de a face rău altora 
şi scorni dureri. (F.Neitzsche)
 Numai cei care suferă pot descrie bucuria, deoarece exprimi mai bine ceea ce-ţi închipui decît 
ceea ce trăieşti. (H. de Balzac)
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Almanah: Purtaţi un nume 
neobişnuit pentru basarabeni. 
Nu v-a făcut pe parcursul vieţii, 
în unele împrejurări, probleme? 
De ce Adolf?

Adolf Rjezaci: Noi, basara-
benii, am fost şi mai sîntem şi 
astăzi în fel de fel de „împrejurări”, 
care nu ne lasă să fim în rînd cu
toată lumea. Din cauza lor, Adolf, 
numele pe care mi l-a dat tata, a 
rămas doar în acte, eu fiind numit,
toată viaţa mea matură, Anatol 
Ghenrihovici. 

În arealul germano-austriac, 
numele Adolf este tot atît de 
obişnuit, ca un Ion între români 
şi probabilitatea asocierii lui 
cu fuhrerul Hitler este egală 
acolo,cu probabilitatea asocierii 
unui obişnuit Ion de-al nostru cu 
mareşalul Ion Antonescu. Tatăl meu, 
Henric, născut în 1898, agronom 
judeţean, om de o inteligenţă 
deosebită (cunoştea germana, rusa, 
româna), fiul lui Friedrich Rjezaci,
descendent dintr-un neam austriac, 
în vîltoarea războaielor care au 
precedat Marea Unire (1918) s-a 
pomenit pe meleagurile sorocene. 
Era solicitat ca un bun specialist 
în domeniul agronomiei tutunului, 
ramură nouă pe atunci. 

Mama mea, Elena Cujbă, s-a 
născut la Tătărăuca Veche în familia 
lui Gheorghe Cujbă, administrator 
General al Băncii judeţene (de 
voloste) Soroca pe timpul lui 
Nicolai al II-lea. Deci, noi sîntem 
soroceni de viţă bună. 

mama la biserică şi în tîrg. Pentru 
copilul care eram atunci, pînă a 
merge la şcoală, cam asta era toată 
Soroca - un tablou nedesluşit, dar 
luminos şi dulce. 

A.: Cum vedea Soroca elevul 
Adolf Rjezaci în perioada 1940-
1945?

A.R.: După cedarea Basarabiei 
în vara lui 1940, familia noastră s-a 
pomenit, nu ştiu cum, la Floreşti, 
unde am şi mers la şcoală în clasa 
întîi. Timpurile erau tulburi, şi anul 
acela a trecut pentru noi în mare 
nesiguranţă şi confuzie sufletească.
Mintea mea de copil nu putea 
percepe concret şi nici aprecia 
situaţia născută de conflagraţiile
acelor ani. Eram sub „înalta pază” 
a părinţilor mei şi îmi continuam 
viaţa, fără prea multe probleme 
de ordin social. În vara lui 1941, 
după ce frontul trecuse Nistrul spre 
Răsărit, eram din nou în Soroca, şi, 
toamna, mama m-a dus la şcoala 
de băieţi. În clasă eram 35 elevi, 
sub egida doamnei profesoară 
Morozenco  - blîndă, dar principială 
şi pedantă. Războiul era în toi, la 
Răsărit, departe de noi, şi viaţa la 
Soroca, în viziunea mea de copil, 
se stabilise „ca înainte”. Tatăl era 
încadrat în serviciu (agronom de 
judeţ). Mama ţinea casa. Şcolile, 
biserica, asistenţa medicală, 
magazinele, piaţa funcţionau ca de 
obicei. Prin oraş circulau faetoane, 
trăsuri şi maşini. Se curăţea şi se 
spăla pavajul lucios al străzilor 
centrale. Lumea părea liniştită şi 
preocupată de grijile cotidiene ale 
unui orăşel provincial, cum era 
Soroca, rămas în spatele frontului. 
Îl văd şi azi ca-n palmă. În Deal se 
evidenţiau ţiganii: nu erau mulţi 
ca acum, erau săraci, zdrenţăroşi 
şi goi. Bărbaţii băteau fierul sau
îngrijeau caii în preajma şatrelor 
jerpelite, femeile trebăluiau în 
jurul rugurilor pregătind de ale 
gurii, iar cei mici - mulţi, murdari, 
obraznici şi gălăgioşi, ciufuliţi şi 
iuţi ca pigmeii - forfoteau pe ici- 
colo prin tabără. În oraş coborau 
des, mai ales în piaţă, unde ghiceau, 
vindeau fierărit şi mai „ciordeau”
cîte ceva. Nu era atunci nici zare de 

Rjezaci 
Adolf Henric

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în Ocniţa, judeţul 
Soroca, la 15 septembrie 1933

A.: Vă mai amintiţi Soroca 
copilăriei Dumneavoastră din anii 
'30-40 ai secolului XX?

A.R.: Memoria umană este, 
după mine, cel mai scump dar al 
Bunului Dumnezeu. E trist doar 
faptul că nu mai poţi schimba 
nimic în ea de la înălţimea anilor 
trăiţi. Eu m-am născut la Ocniţa 
(1933), dar din 1935 ne-am stabilit 
la Soroca, într-o casă din centru, pe 
strada Ţăranilor (actuala Decebal, 
fosta Puşkin). Copil fiind, eram
sub tutela severă a mamei, care se 
ocupa de casă şi de copii. Mi-au 
rămas pentru totdeauna în memorie 
mîinile ei grijulii, mireasma florilor
din faţa casei, ţocăitul încontinuu 

al cailor şi roţilor faetoanelor pe 
caldarîmul străzii de după gard, 
dangătul armonios şi tainic al 
clopotelor bisericii din apropiere. 
Simt şi acum braţele puternice ale 
lui tata, care mă aruncau spre cer 
şi apoi mă prindeau uşor, sub ochii 
îngrijoraţi ai mamei. Ţin bine minte 
feţele lor luminate şi zîmbitoare, 
lumea pestriţă şi binevoitoare care 
ne vizita casa, ieşirile de mînă cu 

Adolf în braţele mamei (1934)
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„palate” ţigăneşti. Devale, în jurul 
Cetăţii, erau stabiliţi masiv evreii 
soroceni (jupînii) - şmecheri şi plini 
de candescendenţă. Aveau case 
şi căsuţe caracteristice cartierelor 
evreieşti provinciale de la noi, 
multe cu faţade urbane şi spaţiu 
pentru negoţ, altele mai sărăcuţe, 
acoperite  cu tablă, olane sau 
şindrilă. Evreii frecventau strict 
sinagoga, erau fideli tradiţiilor,
fiind în acelaşi timp implicaţi în
toate sferele vieţii locale, inclusiv 
în politică. În Centrul orăşelului, 
de la biserica "Adormirea Maicii 
Domnului",  de-a lungul magistralei 
Ferdinand (actuala stradă Ştefan cel 
Mare) şi pînă spre actualul stadion, 
ne situam noi, creştinii, o masă 
pestriţă de oameni. Aici se aflau
edificiile administrative, centrele
curative, comerciale, distractive, 
piaţa agricolă. 

Toată lumea bună frecventa 
biserica, iar noi, elevii, aveam 
la şcoală, în fiecare luni,  ora de
religie. În cantina şcolară, unde 
luam zilnic masa la pauza mare, 
înainte de a ne aşeza să mîncăm, 
spuneam în glas „Tatăl Nostru”. Eu 
cîntam, cum cînt şi astăzi, în corul 
bisericesc de băieţi (40 corişti), 
condus de doamna Griţic. Era în 
şcoală, ca şi pretutindeni în oraş, 
o cultură şi o disciplină interioară 
elevată. Era ruşine şi respect faţă 
de cei adulţi, frică şi dragoste de 
Dumnezeu. 

A.:  Să fi fost oare totul
atît de bine precum povestiţi 
D u m n e a v o a s t r ă ?  C u m  s e 
manifesta atunci elementul 
bolşevic antiromânesc?

A.R.: În acea perioadă ordinea 
publică era păzită cu stricteţe şi 
rar  cine îşi permitea să-şi facă de 
cap, fie copil, fie adult. Era vreme
de război, oraşul era mic, oamenii 
se ştiau bine între ei. Mi-amintesc 
de procesul public de judecată 
al grupului de tineri ilegalişti 
comunişti soroceni, care a avut loc 
în Căminul Cultural Învăţătoresc 
(actualmente Casa de Creaţie a 
Copiilor „Speranţa”). Au fost daţi 
pe mîna Siguranţei române de 
către unul din părtaşii lor, numit 
Volkovinski, vreo 10-15 tineri, 

acuzaţi pentru activitate subversivă 
antiromânească şi condamnaţi la 
diferite termene de închisoare. În 
1944, odată cu venirea ruşilor, toţi 
au fost eliberaţi. Lipindu-se pe 
lîngă noua putere bolşevică, pentru 
care au pledat, cu mai multă sau 
mai puţină sîrguinţă, foştii ilegalişti 
s-au pricopsit fiecare cu cîte ceva
(un postişor, o căsuţă rămasă pustie 
etc.). 

A.: Care a fost soarta familiei 
Dumneavoastră după 1944?

A.R.: Spre sfîrşitul anului 
1943, autorităţile române au 
evacuat contingentul civil de elită 
din Basarabia, inclusiv din Soroca, 
în Regat. Tatăl meu, după cum am 
aflat mult mai tîrziu, a fost plasat
în Bucureşti, unde a şi decedat  
în 1956, la vîrsta de 58 de ani. 
În acele vremuri vitrege, cînd 
comuniştii invadase jumătate de 
Europă, inclusiv România, era 
periculos de moarte să te identifici
în faţa autorităţilor fie din dreapta,
fie din stînga Prutului. Dacă tata
ar fi încercat să se lege cumva
cu familia noastră, în condiţiile 
supravegherii totale bolşevice 
de atunci, riscam să fim exilaţi
sau nimiciţi toţi împreună. El 
ne-a jertfit şi s-a jertfit în numele
viitorului familiei - Dumnezeu să-l 
odihnească în pace... 

A.: Din martie 1944, Soroca a 
fost înghiţită de un nou sistem de 
valori, diametral opus celui în care 
v-aţi născut şi aţi crescut. Cum s-
a manifestat această schimbare 
radicală, în ochii şi înţelegerea 
Dumneavoastră? 

A.R.: Ca un mare prăpăd. 
Atunci aveam deja 11 ani şi 
în ţe legeam des tu l  de  b ine 
situaţia. Vorbind mai alegoric, se 
rupsese „poarta iadului”. Toată 
golănimea şi haimanaua locală 
ieşise la suprafaţă, ca gunoaiele 
şi murdăriile în timpul inundaţiei. 
Se fura, se jefuia, se viola, se 
dărîma, se murdărea, se profana, se 
împuşca, se batjocorea. Debandada 
a ţinut cîteva zile, pînă noile 
autorităţi au putut calma euforia 
beată a întîlnirii golanilor locali 

cu contingentul numeros şi fără 
scrupule al „armatei eliberatoare”. 
Lucrurile pe care le-am văzut 
eu sau despre care se vorbea 
atunci în şoaptă le-am conştientizat 
ulterior, treptat, fiind acum sigur
de ceea ce spun. Hăituielile şi 
arestările s-au revărsat peste tot 
chiar din prima zi de „eliberare”, 
ignorîndu-se orice deziderat uman. 
Cu ajutorul pîrîtorilor locali (vecini, 
cunoscuţi, „prieteni”, „cumătri”), 
noile autorităţi militare ruseşti 
raziau oraşul şi satele, „curăţind 
societatea nouă de elementul 
burghez proromân”, adică de 
intelectualii, gospodarii, ţăranii 
înstăriţi, care nu reuşise sau nu 
dorise să se refugieze peste Prut. 
Erau, fără judecată, urcaţi ca 
vitele în vagoane de marfă şi duşi 
în Siberia. Au batjocorit, distrus, 
jefuit şi închis bisericile, operaţiune 
în care elementul bolşevic local -  
haimanalele - făceau exces de zel. 
Au omorît sau exilat preoţimea. 
Poate că nu ar trebui să-mi amintesc 
şi să vorbesc despre asemenea 
lucruri fioroase, dar acestea s-au
întîmplat într-adevăr cu noi acum 
60 de ani şi ar fi păcat să le uităm.
Au fost hăituiţi prin păduri, pînă în 
1947, fraţii mamei mele, Grigore şi 

Nicanor Cujbă, ţărani înstăriţi din 
Tătărăuca Veche, care nu doreau 
să intre în kolhoz. Prinşi ca fiarele,
au fost duşi în Siberia, de unde 
n-am mai avut nici o ştire despre 
ei. Au fost ridicate rudele noastre 

În anii cei tineri...
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cu familiile lor: avocatul Anatolie 
Scaleţchi şi Rudolf Verşler. S-
a  scobit şi s-a arat în carne vie, 
pînă la sfîrşitul anului 1949, astfel 
fiind decapitat organismul fostului
sistem de valori. Concomitent, 
se constituia din material străin 
(venetici de pe aiurea), cu scopuri 
strategice de lungă durată, noul 
„cap” comunist al societăţii. 

A.: Şi Dumneavoastră cu 
mama -  singuri în mijlocul acelui 
calvar?

A.R.:  Dumnezeu nu ne-a 
lăsat. Mama a avut puterea să nu 
cadă pradă disperării. Credinţa şi 
inteligenţa au condus-o. În 1945, 
s-a angajat intendentă la Şcoala de 
Medicină şi a reuşit să mă înscrie în 
clasa a V-a la şcoala nr.1 din oraş. 
Trăiam într-o sărăcie groaznică, dar 
viţa nu ne lăsa să cedăm. În 1948, 
m-am înscris la Şcoala Pedagogică 
„Boris Glavan”, care prin 1949-
1950 a fost transferată la Bălţi, 
unde am şi absolvit-o cu diplomă 
de învăţător clase primare, în 1952. 
Conform ordinului de repartizare, 
în vara aceluiaşi an, am sosit în 
calitate de tînăr specialist la şcoala 
medie din satul Chirileni (Ungheni). 

Eram, ca şi toată lumea noastră de 
atunci, cuprins de marea eroare 
epocală şi munceam cu dăruire şi 
plăcere, fără să mă concentrez prea 
mult asupra filozofiei vieţii sociale.
La Chirileni m-am căsătorit cu mult 
regretata mea soţie Galina Eduard 
Bertold, care mi-a născut cele două 
minunate flori ale mele -  Larisa
(1954) şi Antonina (1960). În 
1960, m-am întors acasă, la Soroca, 
lîngă mama noastră, care a decedat 
împăcată, la 1966. Fratele meu mai 
mare, Victor, a decedat în 1985 
la Lvov (Ucraina), iar surorile, 
Emilia (1926) şi Zinaida (1932), 
mai trăiesc şi astăzi. 

A.: Cum s-ar înscrie, la părerea 
Dumneavoastră,  societatea 
antebelică soroceană în realităţile 
oraşului de astăzi? 

A.R.: E greu de spus. Societatea 
antebelică a fost o altă lume, 
cu un alt spirit, cu alte valori, 
cu un alt aspect al gîndirii şi, 
deci, cu un alt caracter. Ea era 
pătrunsă şi consolidată de credinţa 
în Dumnezeu şi avea sentimentul 
unei ţări împlinite. Gîndindu-mă 
la lucrul acesta, am senzaţia stranie 
că lumea aceea a fost umilită, 

batjocorită, bătută şi dată afară 
din casa ei, pe nedrept, aşa cum 
numai o putere satanică, lipsită de 
Dumnezeu, putea s-o facă. Lumea 
aceea stă şi acum dincolo de noi, 
privindu-ne cu tristeţe şi speranţa 
că noi, urmaşii  vom înţelege, într-
un sfîrşit, că în casa noastră mai 
sălăşluieşte duhul asasinului ei. 
Acest duh, sînt adînc convins, nu 
ne permite azi să ieşim din mlaştina 
sărăciei, murdăriei, dezmăţului 
care ne-au învăluit. 

Am avut o viaţă zbuciumată, 
dar întotdeauna plină de lumina 
caldă a părinţilor mei, care au fost 
privaţi pe nedrept de bucuriile vieţii 
şi de casa lor strămoşească, ca şi 
multe-multe alte familii sorocene. 
Cred că ar trebui să curăţim oraşul 
şi sufletele noastre de păcat, făcînd
o Mare Sfinţire totală a Sorocii şi
a oamenilor ei, printr-un serviciu 
divin de amploare raională. Poate 
atunci, prin pocăinţa noastră, acea 
lume antebelică, de dincolo de noi, 
va fi răsplătită, iar noi - curăţiţi, aşa
încît să putem restabili continuitatea 
sfîntă a neamului. 

Atunci, cei din acea lume ar 
veni singuri la noi şi ne-am bucura 
împreună că, în sfîrşit, ne-am iertat 
şi ne-am legat din nou unii de alţii, 
acum pentru vecie...

Gînduri care vrăjesc...

  De cîte ori căutăm să fim mai buni decît sîntem, totul în jurul nostru devine mai bun.
(P.Coelho)
 Există ceva bun în „cel mai rău” şi ceva rău în „cel mai bun”. (H. de Balzac)
 Nu există „mai bun” sau „mai rău”: fiecare om posedă darurile necesare pentru drumul său
individual. (P.Coelho)
 Atuncea cînd ne naştem.../ Noi sîntem buni - pînă sîntem copii. (M.Eminescu)
 Totul e bun la persoanele care sînt bune, pînă şi cusururile lor aparente. (G.Sand)
 Dacă poţi, fii bun ca un palmier, de nu, fii liber ca un chiparos. (Saadi)
 Totdeauna poţi fi bun cu oamenii de care nu-ţi pasă defel. (O.Wilde)
 Bun nu e acela care suferă răul, cu acela care face binele. (N.Iorga)
 Sînt bun în măsura în care mi-o îngăduie răul din jur. (Gr.Vieru)
 Omul cu adevărat bun este doar cel care ar fi putut fi rău şi n-a fost. (N.Iorga)
 Nu e destul să fii bun. Trebuie să fii bun de ceva. (T.Arghezi)
 Pe jumătate bun, înseamnă rău. (Mutatuli)
 Fii bun, dare fereşte-te să nu creadă lumea că poţi fi numai bun. (N.Iorga)
 Tot ce este bun în viaţă ori e imoral, ori e ilegal, ori îngraşă. (Morogan  Solomie)
 Oamenii mari nu sînt buni - iată adevărul. Nu spun să sînt răi, căci s-ar diminua atunci la fel de 
mult.  Dar nu sînt buni. Căci nu sînt pentru ceilalţi. Sînt pentru spiritul din ei. (C.Noica)
 Copilăria petrecută la sat mi se pare singura mare copilărie. (L.Blaga)
 Şcoala e trei lucruri totdeodată: o casă - o carte - un dascăl. (Al. Odobescu)
 O şcoală în care profesorul nu învaţă şi el e o absurditate. (C.Noica)
 Singura şcoală valabilă, singura şcoală creatoare de cultură e aceea în care profesorul însuşi 
trece examene. (C.Noica)
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Sergiu Spinei
FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Bădiceni, Soroca, la 19 noiembrie 1933.
 Pedagog.
 Institutul de învăţători Soroca, facultatea „Istorie”, 1954.
 „Eminent al învăţămîntului public”, Cavaler al Ordinelor „Trudovoi 
Slavî” („Gloria Muncii”), „Znak Pociota” („Insigna de Onoare”).

 1941-1948 – Elev la şcoala primară, Bădiceni.
 1948-1951 – Elev la şcoala nr.1, Soroca.
 1951-1954 – Student la Institutul de învăţători, Soroca.
 1954-1964 – Director al şcolii de opt ani din satul Iorjniţa, Soroca.
 1964-1965 – Vicepreşedinte, secretar de partid, colhozul „Avangard”, 
Cosăuţi.
 1965-1976 – Şef al D.R.Î.P., Soroca.
 1976-1981 – Director, şcoala medie nr.1, Soroca.
 1981- 1985 – Vicepreşedinte al Comitetului executiv orăşenesc, 
Soroca.
 1985-1995 – Învăţător de istorie şi politologie, şcoala medie nr.1, 
Soroca. 
 Din 1995 – pensionar.

Almanah: Reieşind din datele fişieruluiDumneavoastră
biografic, aţi avut o carieră reuşită în domeniul instruirii şi
educaţiei publice, trecîndu-i treptele de la simplu învăţător 
pînă la funcţia de şef al învăţămîntului local raional. 
Faptul denotă o activitate constructivă, fructuoasă şi 
înalt apreciată de fostul regim sovietic. Care, la părerea 
Dumneavoastră, au fost priorităţile şi neajunsurile siste-
mului instructiv-educativ sovietic, comparativ cu cel de 
după dezmembrarea U.R.S.S. (1991)?

Sergiu Spinei: În Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească (R.S.S.M., 1944-1991) şi în toată Uniunea 
Sovietică (U.R.S.S., 1922-1991), educaţiei generaţiilor în 
devenire i s-a acordat o atenţie deosebită, prioritară chiar. 
Aceasta era bazată pe următoarele deziderate:

- învăţămîntul public obligatoriu;
- axa şcolară a ideologiei comuniste „octombrel”-

„pionier”-„comsomolist”;
- sistemul taberelor de vară de odihnă şi muncă pentru 

elevi;
- învăţămîntul, ideologizat la culme, mediu special şi 

superior gratuit;
-  serviciul în Armata Sovietică;
- mijloacele de propagandă în masă (presa, radio, TV, 

arta, literatura).
Toate acestea, plus un ateism acerb şi  supravegherea 

omniprezentă a structurilor corespunzătoare (de partid şi 
K.G.B.), constituind un mecanism excelent ajustat, bine 
finanţat şi dirijat, educau insistent şi nestrămutat „omul
nou sovietic”. Subiectul educaţiei era zombat capital şi, 
deci, ascultător şi uşor de dirijat.  Rezultatele acelei educaţii 
intensive mai predomină şi vor predomina încă mult timp 
mentalitatea noastră socială. 

Ceea ce ţine de sistemul învăţămîntului public de după 
1991, pot să spun următoarele. Sistemul este slab finanţat
şi susţinut, nefiind prioritar în politicile statului. Este crud
(în sens de necopt), imperfect, ambiguu, deci, ineficace.
De asemenea, el este realizat, în mare parte, de vechile 
cadre didactice, în esenţa lor – sovietice, acum îmbătrînite, 
obosite, dezamăgite şi slab remunerate. Doctrina comunistă 
a „internaţionalismului proletar” nu are azi o alternativă 
de educaţie naţională sănătoasă. Procesul educativ naţional 
este lipsit de orice sistem de protecţie, care l-ar apăra de 
influenţele negative din exteriorul statului (radio, TV, presă, 
literatură, sectarism, Internet etc.). Ceea ce se reuşeşte 
pozitiv în şcoală, în prima jumătate a zilei, se  împrăştie 

apoi în afara ei pînă în dimineaţa zilei următoare. Deci, 
în învăţămîntul actual se investeşte nu doar puţin, ci şi în 
zadar, pentru că copiii şi adolescenţii de azi, majoritatea 
dintre ei fiind lipsiţi şi de părinţi (plecaţi peste hotare după
surse de existenţă), dau prioritate „educatorilor” din afara 
şcolii. 

A.: Ideologia comunistă actuală în R.M., care se vrea 
nu numai oficială, dar şi naţională, nu are deci rezultate
pozitive la capitolul educaţie. Generaţia în creştere este 
totalmente dezaxată şi lipsită de idealuri legate de viitorul 
nostru naţional. Tineretul nu-şi cunoaşte şi nu-şi respectă 
limba, imnul, drapelul, preşedintele republicii. 

S.S.: Fiecare generaţie, în funcţie de foarte multe 
circumstanţe, îşi are faţa şi idealurile ei. Cei care azi sînt 
tineri, îşi vor aminti, peste ani, de vremurile acestea, 
apreciindu-le la justa lor valoare, în baza unor alte contexte 
şi criterii decît cele de acum. La părerea mea, toate vremurile 
sînt bune atunci cînd le trăieşti cinstit, cu suflet şi speranţă.
Eu am reuşit să mă acomodez la vîrtejul vieţii din îndepărtaţii 
ani (foarte grei) ai tinereţii mele.  Tinerii de azi încearcă să se 
acomodeze la vîrtejul vieţii (grele) actuale. Asta-i viaţa...

A.: Ce idealuri a avut generaţia Dumneavoastră?

S.S.: Eu m-am născut şi am copilărit într-o altă societate 
decît cea în care m-am maturizat, am trăit şi trăiesc. În 
societatea copilăriei mele, domina dragostea faţă de 
Dumnezeu, Părinţi, Ţară. Buneii mei, bădiceneni din talpă, 
Semion Spinei şi Ion Andronic, şi părinţii mei, Ştefan şi 
Eudochia Spinei, au fost gospodari înstăriţi, proprietari de 
pămînt. Ion Andronic - primar de Bădiceni -  a realizat în sat 
Reforma Agrară din România Mare, împroprietărind ţăranii 
din sat cu pămînt (cota - 2-4 hectare). Familia noastră, în 
care eram cinci copii (eu şi patru surori mai mici), locuia 
într-o gospodărie largă, înverzită şi curată, împrejmuită cu 
un gard trainic.  În mijlocul ogrăzii aveam o casă mare (15x6 
metri), acoperită cu şindrilă, iar în jurul ei - acareturi pentru 
vite, cai, păsări etc.; şopron pentru şaraban,  trăsură, unelte 
agricole şi o prisacă în grădină. Eu, elev la şcoala primară din 
sat, acasă eram gospodarul numărul doi după tata şi aveam 
responsabilităţi mari: îngrijeam şi călăream caii, păşteam, 
împreună cu cîinele nostru ciobănesc, cele două vaci ale 
noastre în deal la „Popa Florea”. Duminicile, mergeam cu 
familia la biserică. 
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Pe învăţătorii şcolii primare, în care am învăţat între 
anii 1941-1948, îi mai ţin minte şi astăzi: domnii  IonTroia, 
Andrei Boicu, Ilie Bîrcă, Alexei Popa,  Semion Frunză. 
Prima mea învăţătoare a fost doamna Ana Vrancean. O 
parte din învăţători erau cu studii speciale căpătate la Şcoala 
Normală Soroca, o altă parte -  cu studii superioare făcute la 
Iaşi sau Odesa, şi toţi iradiau o inteligenţă veritabilă.

În zilele de tîrg, tata înhăma caii la trăsură şi împreună 
cu toată familia plecam la Soroca, unde părinţii mei vindeau 
struguri, miere, vin, cereale. Tîrgul (piaţa) sorocean era mare 
şi forfotitor: cu ţigani-fierari, care vindeau sape, topoare,
belciuge; cu ţigănci-vrăjitoare, care ademeneau lumea la 
ghicit cu ghiocul şi cărţile;  cu evrei-tîrgoveţi liberi, care 
vindeau felurite mărunţişuri şi achiziţionau pielicele, ulei, 
miere, cereale etc. Într-o parte a tîrgului se vindea carne, 
lapte, ulei, legume, în altă parte - peşte viu, păsări de casă, 
iar într-un colţ mai îndepărtat - porcine, oi, vite cornute 
mari, cai.

După încheierea tîrgului, de obicei, ne vizitam rudele 
din oraş, care ne ospătau cu ceai şi turte dulci. 

Soroca, îngrijită şi curată, înecată în vii şi livezi, era, în 
ochii mei de copil, fermecătoare şi eu visam la timpul cînd 
o voi revedea din nou. 

Idealul meu era, desigur, tata, şi dorinţa de a deveni 
un bun gospodar creştea odată cu mine. Tata, însă, spre 
deosebire de mine, dorea să mă vadă  „om învăţat” şi „solid”, 
poate chiar învăţător!

A.: Vă mai amintiţi anii cruciali pentru Basarabia 
1940, 1944?

S.S.: Cînd a fost cedată Basarabia, în vara lui 1940, şi 
invadată de Armata Roşie, familia noastră, fiind înstărită, a
trăit clipe tulburătoare. Ţin minte cum bunelul, într-un acces 
de ciudă asupra „golănimii” care se apucase să  facă „ordine 
nouă” în sat, a rupt în mîini o cociorvă masivă de metal. 
Dar, din fericite, atunci, în 1940, cel puţin la Bădiceni, nu 
au fost excese groaznice din partea bolşevicilor. 

Altceva a fost după 1944. Viaţa s-a schimbat atunci 
radical şi toate idealurile noastre, inclusiv credinţa în 
Dumnezeu, au fost supuse unui proces metodic de distrugere 
silită şi sălbatică. Am fost expropriaţi, mînaţi în colhoz, 
declaraţi analfabeţi (schimbarea alfabetului latin cu cel 
chirilic, proclamarea limbii ruse drept limbă de stat). Mulţi 
s-au refugiat în România, mulţi au fost ridicaţi şi duşi în 
Siberia. Noi, familia noastră, am reuşit să ne acomodăm şi, 
deci,  să ne salvăm, fortificînd ceea ce aveam mai scump
- dragostea de Dumnezeu şi strămoşi - în miezul sufletului,
în care nu putea pătrunde nici arma şi nici propaganda 
bolşevică. 

Doar colaborarea formală cu autorităţile comuniste 
a făcut posibilă continuitatea neamului nostru pe acest 
pămînt. Formal, toţi, sau aproape toţi acei care doreau, 
avînd aptitudini, să-şi facă o carieră în ştiinţă, învăţămînt, 
literatură, artă etc., erau impuşi să îndeplinească o condiţie 
obligatorie - să devină membru al partidului comunist. 
Dar comunişti adevăraţi, ateişti, din rîndurile sorocenilor 
autohtoni au fost foarte puţini.

În 1948, tata m-a dat la şcoala nr.1 din Soroca în clasa 
a VIII-a, aranjîndu-mă la o gazdă cunoscută. 

A.: Cum decurgea viaţa postbelică în Soroca sfîrşitului 
anilor '40 şi începutul anilor '50 în ochii adolescentului 
S.Spinei?

S.S.: Firea omului viu şi, mai ales, a celui tînăr este 
de a trăi din plin în orice împrejurări şi în orice condiţii. 
Şcoala nr.1 era atunci o 
şcoală de prestigiu,corpul 
didactic fiind constituit din
intelectualitatea „vechii 
societăţi” şi acei pedagogi 
iradiau acea proverbială 
inteligenţă românească 
despre care se mai vorbeşte 
cu nostalgie şi astăzi. 
Învăţătorii vorbeau o română 
aleasă, aveau cunoştinţe 
fundamentale în domeniu şi 
harul de a preda şi consolida 
exhaustiv materialul. 

În şcoala nr.1 veneau 
să-şi continue studiile cei 
mai buni dintre cei buni 
elevi din întreg judeţul Soroca. În 1951, absolvind 10 clase, 
am predat pe parcursul unui an de studii în şcoala din satul 
Cremenciug (Soroca). Era greu atunci pentru toţi şi peste 
tot. Tranziţia la un nou sistem social era dureroasă şi făcea 
jertfe mari. Multă lume dispărea fără urmă, fiind ridicată
noaptea şi dusă în Siberia. Multă lume era maltratată şi 
huiduită public, mai ales cei care se opuneau noilor reguli. 
Ţăranii erau băgaţi cu sila în colhoz.

În 1952-1953, în Soroca a fost depistată o organizaţie 
anticomunistă de elevi şi studenţi. Mulţi dintre ei au fost 
arestaţi direct pe băncile de studii şi condamnaţi la ani grei de 
închisoare şi exil. Se închideau şi se batjocoreau bisericile, 
mănăstirile, locurile sfinte. Era adusă de pe aiurea şi stabilită
la conducere o mulţime de „lume nouă”, care nu ne cunoştea 
limba, tradiţiile, cultura, credinţa. Deci, se nimiceau metodic 
şi dureros vechile temelii şi principii morale ale societăţii şi 
impuneau altele - străine firii noastre.

A.: După un an de învăţătorie (1951-1952) la şcoala 
primară din satul Cremenciug (Soroca), v-aţi întors în 
oraş? 

S.S.: Da. Anul lucrat la Cremenciug m-a întărit în 
intenţiile mele de a deveni învăţător şi în 1952 m-am înscris 
la Institutul de învăţători din Soroca, facultatea „Istorie”. 
Oraşul era atunci în forfotă de renovare şi redresare totală. 
Pentru tineret, funcţiona cinematograful orăşenesc (actuala 
clădire a Şcolii profesionale din centrul oraşului), în care 
rulau filme sovietice în limba rusă. Se organizau serate de
dans la „Dom Culiturî” sub acompaniamentul unei orchestre 
locale improvizate de amatori. M-am înscris şi eu, în timpul 
liber de institut, în această orchestră şi am învăţat să cînt la 
chitară. În 1953 am avut marea fericirea să mă căsătoresc 
cu actuala mea soţie, dna Raisa Spinei (Şestacova), studenta 
aceluiaşi institut, facultatea „Biologie”,ea fiind originară din
satul Iorjniţa, Soroca. 

Pe genunchii bunelului I.Andronic, alături de 
bunica Maria şi părinţi (a.1934)
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După absolvirea institutului, în 1954, ne-am stabilit 

pentru o perioadă de 10 ani (1954-1964) la şcoala din satul 
Iorjniţa, eu fiind numit în calitate de director. Aici mi-am
făcut „universităţile” practice de pedagog şi organizator, 
reuşind să construiesc o nouă clădire a şcolii. Aici mi s-au 
născut fiicele –  Ala (1954), Margareta (1959) şi Elena
(1964). Din 1965 am fost numit în funcţia de şef al Direcţiei 
raionale a învăţămîntului public Soroca (D.R.Î.P.).

A.: Care era responsabilitatea de bază a şefului 
D.R.Î.P.?

S.S.: Misiunea de bază era asigurarea îndeplinirii 
întocmai a directivelor puterii de partid şi stat în domeniul 
învăţămîntului şi educaţiei. În acel sistem, totul era prevăzut, 
cîntărit, dozat şi gata pentru întrebuinţare. Misiunea 
învăţătorului era limitată doar în a introduce în mentalitatea 
elevului materialul corespunzător. Meditaţiile libere se 
permiteau doar în cadrul ideologiei marxist-leniniste, 
celelalte domenii ale filozofiei universale, inclusiv religiile
globale şi credinţa strămoşească, fiind tratate doar din punct
de vedere critic. La nivel oficial şi formal, şcoala sovietică îşi
îndeplinea cu cinste misiunea de formare şi educare a omului 
„nou” sovietic. Totul evolua cum nu  se poate mai bine.  În 
acei ani (1965-1985) investiţiile de stat în domeniu erau 
suficiente pentru a se construi nu doar edificii ideologice,
dar şi materiale: şcoli de tip nou, grădiniţe de copii, tabere 
pioniereşti de vară, cinematografe, biblioteci, magazine 
de cărţi „Luminiţa”, posturi de radio pentru octombrei, 
pionieri şi comsomolişti etc. Corpul didactic, în marea lui 
majoritate, nu mai prezenta pentru ideologia sovietică nici 
un pericol, el fiind plasat prin marea putere de convingere
a populismului comunist în fruntea acestei ideologii şi în 
strania situaţie cînd faci maşinal, dar bine nişte lucruri, pe 
care te temi să le pătrunzi mai adînc, pînă la fund, pentru 
a nu te umplea de păcate. Eu am fost în aceeaşi căpcană 
împreună cu ei şi cu tot restul ţării, căpcană magică, ieşirea 
din care ar fi însemnat pentru oricine, pînă la 1985, pierderea
totală a statutului social. 

Deci, tot învăţămîntul sovietic, inclusiv D.R.Î.P. Soroca, 
era implicat cu dragoste şi uitare de sine în opera de instruire 
şi educare a omului „nou” sovietic. Aceasta era realitatea, 
viaţa noastră oficială şi, deci, ne străduiam şi reuşeam să
lucrăm bine.

A.: Anii '70 - începutul anilor '80 au fost într-adevăr 
anii de vîrf ai imperiului sovietic. În aceşti ani s-a investit 
imens, în goana după Occident şi S.U.A., în toate domeniile 
de dezvoltare, dar mai mult - în înarmare şi ideologie 
(educaţie comunistă). Dar imperiul s-a prăbuşit din 

interior, plesnind, după cum se ştie, veriga ideologică. Deci, 
educaţia comunistă a fost, totuşi, slabă?

S.S.: Educaţia comunistă n-a fost slabă. Dimpotrivă, 
a fost extremistă, şi de aici - fatalitatea ei. Majoritatea 
populaţiei băştinaşe (nici chiar membrii de partid comunist) 
nu s-a dezis niciodată de Dumnezeu şi, deci, n-au crezut 
cu adevărat în doctrina comunistă. Ea a fost introdusă cu 
forţa şi teroarea, şi oamenii erau nevoiţi, de frica morţii 
sau deportării în primii ani (1944-1953), apoi de frica 
închisorii sau marginalizării sociale în următoarea perioadă 
(1953-1989), să se conformeze, formal, realităţilor. Educaţia 
comunistă nu este compatibilă cu credinţa şi, deci, ea nu 
a avut şi nu va avea niciodată, nicăieri, sorţi de adevărată 
izbîndă. 

A.: Azi, actuala putere comunistă în R.M. încearcă „să 
împace” aceste două esenţe incompatibile. Şefii comunişti
frecventează biserica, depun flori şi se închină la picioarele
antihristului Lenin, iar în şcoli apar echipe de pionieri cu 
cravate roşii. 

S.S.: Doar credinţa în Dumnezeu ne poate salva. În 
şcoală trebuie introdusă religia, iar părinţii să fie vigilenţi
asupra copiilor, aşa încît să-i păzească de influenţă negativă.
Nepoţii şi strănepoţii noştri au dreptul şi trebuie să trăiască 
într-o societate cu adevărat liberă şi dreaptă, în care ar avea 
posibilitatea să se manifeste din plin. De vechile deprinderi 
comuniste nu vom putea scăpa atît de uşor, ele ne vor însoţi 
încă mult timp şi ne vor mai face încă multe probleme. O 
mare parte a tineretului de azi, inclusiv copiii şi nepoţii mei, 
sînt luminaţi de lumină bună şi absolut liberi de dogmatica 
comunistă. Mă bucur mult de ei. 

A.: Cum vedeţi viitorul lor şi condiţiile de dezvoltare 
de mai departe a R.M.?

S.S.: Doar împreună cu Ţara, într-o Europă liberă şi 
prosperă. 

A.: Sînteţi mulţumit de cele realizate pe parcursul 
activităţii D-voastră?

S.S.: Sînt liniştit şi împăcat cu sine. Mi-am îndeplinit 
cinstit misiunea pe care am avut-o în viaţa socială, fără 
să încalc legile nescrise ale omeniei. M-am străduit, de-a 
lungul anilor trăiţi, care n-au fost deloc simpli, să rămîn om 
şi să întăresc credinţa în sufletul oamenilor alături de care
am activat. Am convingerea că am fost întotdeauna înţeles 
corect şi această senzaţie îmi dă o satisfacţie morală şi dreptul 
nespus de plăcut de a privi deschis în ochii oamenilor cu care 
mă mai întîlnesc, plimbîndu-mă pe stradă. Dar mă cunoaşte 
tot oraşul şi raionul... 

La construcţia şcolii din Iorjniţa 
(în centru - S.Spinei)
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FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Alexeevca, raionul Sîngerei, la 22 august 1937. 
  Studii: Colegiul de Muzică „Şt. Neaga” (1967), Institutul de Arte 
„G.Muzicescu” (trompetă, prof. B. Davîdov, dirijorat orchestral – prof. P. 
Şîchin, V. Cîlcic) (1971). 
 Dirijor orchestre de fanfară, autor de prelucrări folclorice pentru fanfară, 
pedagog, „Om emerit” (1996).

Ion TEACĂ: 
“Fanfara e un mare miracol  

şi idol al mulţimii” Almanah:  Sînteţi în pragul vîr-
stei de 70 de ani, o culme de pe 
care se vede bine serpantina dru-
mului parcurs. Ce sentimente vă 
predomină cînd vă întoarceţi cu 
gîndul pe căile deja păşite?

Ion Teacă: Surprinderea! Nu am 
bănuit niciodată că un drum atît de 
lung se parcurge atît de repede, chiar 
dacă nu a fost deloc uşor. Am fost atît 
de preocupat de activităţile mele, în-
cît am uitat totalmente de vîrstă. Ea, 
însă, a numărat rece an cu an. Şi iată 
contul – 70... 

A.: Ce rămîne, totuşi, după fiorul
surprinderii? De ce aţi ales muzica 
fanfarelor?

I.T.: Pentru satul basarabean de 
după război (1941-45) nu exista o altă 
muzică decît cea de fanfară populară. 
Toader Bădărău, clarinetist, şeful lău-
tarilor din satul învecinat Mîndreştii Noi, 
era, în ochii ţăranului de atunci (dar 
mai ales în ochii mei), cel mai mare 
muzicant din lume. Stăteam ore în-
tregi înmărmurit, cu ochii şi urechile în 
cercul magic şi sonor al acelor lăutari, 
cîntăreţi la nunţile şi cumătriile ţăranilor, 
arzînd de dorinţa să pot şi eu cînta ca 
ei, sau,cel puţin, să ţin în mîini şi să 
bat fermecata tobă mică! Patima era 
atît de mare, încît am adunat toţi copiii 
din mahala şi, ieşind cu ei în cîmp, 
am confecţionat din beţe de floarea
soarelui instrumente, am făcut o „bună 
repetiţie” şi am intrat în sat, mergînd 
în marş, imitînd cu vocea orchestra 
lui Toader lăutarul. Eu eram „dirijorul”, 
fireşte, şi mergeam cîntînd înaintea
„orchestrei” mele. Lumea toată a ieşit 
pe la porţi şi ne aplauda, ca pe o mare 
minune! Ştiam atunci bine deja că voi 
deveni dirijor de fanfară. Am avut şi 
un semn de mare noroc. Lăutarii care, 
după ce încheiau nunta sau cumătria, 
se chercheleau de obicei crunt, au 
pierdut pe drumul înzăpezit dintre sate 
un altou de alamă, peste care a dat 

nănuţul meu, şi, el ştiind marea mea 
slăbiciune pentru fanfare, mi l-a dăruit, 
zîmbind şmecher. Tata a fost nevoit să 
mă mute în „sarai”, căci cîntam neîn-
trerupt la acel altou necăjit nu numai 
toată ziulica, dar şi noaptea. Către 
primăvară, veni lăutarul cu pricina 
să-şi ceară instrumentul pierdut. Dar, 
auzindu-mă cîntînd „la ureche” o bună 
parte din cîntecele coechipierilor săi, 
mi-l dărui cu mărinimie. Era prin 1947-
48, ani deosebit de grei. Eu împlinisem 
10 ani. 

A.: Cum au evoluat lucrurile mai 
departe?

I.T.: În acei ani, după încheierea 
completă a colectivizării, fiecare kolhoz
(2-3 sate) era obligat să creeze şi să 
ţină o orchestră de fanfară. Dirijorii 
erau, de obicei, militari ruşi demobilizaţi 
din fanfarele Armatei Sovietice, băutori 
redutabili, angajaţi prin contract „să 
facă orchestră”. Se procurau instru-
mente (la Kiev), note, echipament, se 
selectau 15-20 de amatori (adolescenţi, 
adulţi) şi se „făceau fanfare kolhozene”. 
Participanţii erau stimulaţi material cu 
trudozile (sistemul sovietic de remu-
nerare a muncii), deci, aveau un venit 
suplimentar în familie. Iar dirijorul no-
stru (s. Cotiujeni Mici), prin insistenţa 
născută din marea dragoste faţă de 
cramele colhozene, izbuti, în afară de 
trudozile, să ne asigure, pentru fiecare
participant (la fiecare repetiţie!), în cali-
tate de „stimulant obligatoriu”, cîte 0,5 
litri – adolescenţi, 1 litru – adulţi, 2 litri 
– dirijorul - de vin moldovenesc. Noi, 
fireşte, îl predam în fondul dirijorului.
Repetiţiile erau zilnice. La expoziţia 
agricolă anuală raională (toamna) 
toate kolhozurile erau obligate să-şi 
amenajeze cîte un pavilion al bunurilor 

colective, iar în preajma lui trebuia 
neapărat să cînte fanfara kolhozului. 
Cîte pavilioane – tot atîtea orchestre. 
Concurenţa era mare! Eram pe atunci 
(1953-54) deja un altist-trompetist 
de “mare valoare locală”. Vorbesc 
şi-mi amintesc cu duioşie de micul 
Ionică care eram, căci, dacă ar fi să
mă întoarcă Providenţa la începuturi, 
aş dori să fiu acelaşi. Mi-amintesc
cum, în fervoarea de a şti cît mai 
mult despre fanfară, am rugat dirijorul 
să-mi „arăte” aplicatura tubei, el însă 
m-a refuzat: „Vîrastişi, poznaieşi!” 
(„Vei creşte şi vei şti!”). Iar eu, fără 
să mă supăr prea tare, am pătruns, 
ca un detectiv, noaptea în club şi 
am copiat, tainic, acea informaţie 
„suprasecretă”. Peste cîteva zile, 
m-am descoperit involuntar, făcînd 
observaţie tubistului că nu a aplicat 
corect degetele. Dirijorul m-a întrebat 
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numaidecît de unde cunosc şi, pentru 
că nu ştiam să mint, i-am povestit 
amănunţit aventura mea nocturnă. 
M-a exclus imediat din orchestră, 
provocîndu-mi suferinţe sufleteşti
imense. Însă era toamnă şi în curînd 
ne aşteptau evoluările lîngă pavilionul 
kolhozului, la expoziţia raională. Atun-
ci am priceput că sînt o „valoare 
locală”. În ajunul deschiderii expoziţiei, 
preşedintele kolhozului, împreună cu 
dirijorul, au venit cu maşina la poarta 
noastră cu rugămintea să mă reîntorc. 
M-am străduit să accept calm, dar 
eram cel mai fericit băiat din lume! 

A.: Apoi a fost Armata Sovietică, 
studiile la Şcoala de iluminare cul-
turală din Soroca, maturizarea lui 
Ionică, Eleonora Josan (Teacă)... 

I.T.: Armata am făcut-o (1956-
1959, Novosibirsk) în fanfare mili-
tare, în care am acumulat o bogată 
experienţă interpretativă la trompetă 
şi dirijorat orchestral, am copiat zeci 
de lucrări muzicale din diferite genuri 
pentru fanfară, lucruri care în Moldova 
lipseau cu desăvîrşire. Demobilizat în 
1959, am venit la Şcoala de iluminare 
culturală din Soroca, în care m-am 
încadrat, avînd ca profesori pe Va-
silii Vasilievici Maseaghin  şi Semion 
Semionovici Hachi  (trompetă, dirijo-
rat). Soroca de atunci, plină de tineret 

studios, „Medul” (Şcoala de medicină), 
„Cultul” (Şcoala de iluminare culturală), 
„Pedul” (Şcoala pedagogică), „coopul” 
(Şcoala cooperatistă), „Selihozul” 
(Colegiul agricol), „Kinomecanicii” 
(Şcoala mecanici de cinema), era 
săracă, încă în "convalescenţă" 
postbelică, dar curată şi dinamică. Se 
impunea masiv noua viaţă proletară, 
plină de avînt, speranţe şi diverse 
posibilităţi. Eram tînăr, sănătos, ener-
gic, setos de muzică, carte, muncă, 
slavă, dragoste. Aveam 22 de ani. 
Concomitent cu învăţătura, „făceam 
orchestre de fanfară”: s. Pîrliţa – 14 
elevi, Şcoala de comerţ – 18 elevi, 
Combinatul materiale de construcţie 
– 18 participanţi. Îmi era foarte greu, 
părinţii nu mă puteau ajuta, jumătate 
de an am mai purtat mantaua şi ciu-
botele militare. Dar asta nu mă prea 
deranja. Eram preocupat de lucruri 
mult mai importante pentru mine 
şi o cunoşteam deja pe Eleonora, 
studentă la “Cult”.

A.: În 1962, aţi absolvit „Cultul”, 
plecînd în s. Frumuşica (Floreşti), 
iar mai tîrziu (1964) – la Sănătăuca, 
unde v-aţi căsătorit. 

I.T.: În cele două sate m-am afir-
mat ca un dirijor deja matur. Lucrul 
merge bine şi ne-am hotărît la căsă-
torie (1964). În acelaşi an, am devenit 
student (f/f) la Şcoala de muzică „Şt. 
Neaga” (Chişinău). Iar în 1966 am 
trecut împreună cu soţia la Şcoala 
pedagogică Soroca, secţia muzică. 
Aveam o agendă titanică: taraful şi 
fanfara cu predarea individuală a in-
strumentelor,  cumulard la „Cult” (ore 
de fanfară), „făceam fanfare” în s. Pîr-
liţa, Combinatul „Stroimat”, „Gortorg”, 
„Obşcepit”, miliţia, „Pivzavod”, mai 
reuşeam să cînt şi pe la nunţi. Mi se 
cerea peste tot calitate, căci fanfarele 
evoluau neapărat în public (parade, 
festivaluri, concerte etc.). Mai ţineam şi 

la obrazul meu de muzicant, pentru că 
lumea soroceană mă cunoştea binişor. 
Absolvind Colegiul „Şt. Neaga”, m-am 
înscris în acelaşi an (1967) la Institutul 
de Arte „G. Muzicescu” (f/f). 

A.: Cum le suporta pe toate - atît 
de multe şi artistice - familia?

I.T.: Ne-a salvat întotdeauna, cred 
eu, complicitatea şi respectul reciproc, 
căci, în fond, eram ostaşii aceleeaşi 
„armate culturale”, afundate pînă peste 
cap în făurirea unui lucru plăcut lumii 
şi nouă în toate vremurile şi sistemele 
sociale – Muzica. Am trăit, pînă a primi 
apartamentul nostru de azi (1969), pe 
teritoriul Şcolii pedagogice, în condiţii 
de campanie. Copiii Sergiu (1965) şi 
Angela (1969) s-au născut leit noi, iar 
noi, după cum ne ştie lumea, sîntem 
oameni tari. Am trecut cu Dumnezeu 
peste toate şi am lăsat, cum zice 
moldoveanul, urme bune. 

A.: Colegiul de Arte Soroca a fost 
pagina maturităţii în destinul Dvs. de 
muzicant-pedagog-fanfarist. Aici aţi 
pregătit şi educat o armată întreagă 
de fanfarişti. 

I.T.: În 1971, proaspăt absolvent al 
Institutului „Gh. Muzicescu”, m-am sta-
bilit aici (la Colegiul de Arte) cu lucrul de 
bază, consacrîndu-mă completamente 
doar fanfarelor. Am pregătit şi educat 
atît cît am fost solicitat, adică am in-
vestit în cei care au dorit să mă urmeze. 
Tot aici, timp de peste 30 de ani, am 
fost în postura atît de mult rîvnită în 
copilăria mea – dirijor în faţa superbei 
şi strălucitoarei fanfare. Sunetul ei mi-
a îndulcit viaţa. Vorbesc din suflet, şi
cel care iubeşte ca şi mine ştie că sînt 
sincer. Fanfara e un mare miracol, un 
mare tămăduitor, animator, prieten şi 
idol al mulţimii. 

A.: Ştiţi că astăzi (2006) în So-
roca şi împrejurimi nu mai este nici 
măcar o singură orchestră locală, 
stabilă, de fanfară. E un semn bun 
de înaltă civilizaţie modernă legat de 
tehnocraţie? 

I.T.: Surprinzător! Nu am bănuit 
niciodată că ceea ce a făcut generaţia 
noastră cu atîta dragoste şi uitare de 
sine în 50 de ani poate, la un moment 
dat, să dispară complet din viaţa 
noastră. Cred că e doar o iluzie vre-
melnică şi neplăcută, o pauză pentru 
schimbarea decorului şi calmarea 
respiraţiei. La sigur că vom cînta din 
nou, sîntem doar neamul muzicii! Re-
ţineţi cuvintele mele!
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Iurii Nicolaevici Timoşenco 
FIŞIER BIOGRAFIC:
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Soroca;
 1965-1971 – Constructor principal, Uzina „Electrobîtpribor”, 
Soroca;
  1971-1973 – Şeful secţiei tehnice de producere, Uzina 
„Electrobîtpribor”, Soroca;
 1973-1979 – Inginer-şef, U.U.T., Soroca;
 1979-1994 – Director general, U.U.T., Soroca;
 1994-1998 – Inginer-şef, U.U.T., Soroca;
 1998-2000 – Administrator general, U.U.T., Soroca;
 Din 2000 – pensionar.

Almanah: U.U.T. (Uzina de 
Utilaj Tehnologic) Soroca a fost 
cea mai mare întreprindere tehnică, 
situată vreodată în Soroca. Din 
163  de asemenea întreprinderi 
ramurale în U.R.S.S., cea din Soroca 
se număra, după toţi indicii, printre 
primele 20. Ascensiunea vertiginoasă 
a uzinei, dar şi căderea ei, s-au produs 
în nemijlocită legătură cu numele 
Dumneavoastră. 

I u r i e  T i m o ş e n c o :  U z i n a 
U.U.T. (Z.T.O.), întreprindere de 
însemnătate unională (U.R.S.S.), 
s-a constituit în 1975 prin decizia 
Moscovei. Pînă atunci, s-a numit 
„Electrobîtpribor”, fondat în 1959 în 
baza „Promcombinat”-ului, apărut 
imediat după război (1944). Acel 
„Promcombinat” era o întreprindere 
primitivă, care turna sobe, grătare, 
gurare, confecţiona roabe şi alte diferite 
mărunţişuri, în baza fierului vechi,
colectat local. În 1961, la sosirea mea 
în Soroca, „Electrobît”-ul avea cca 200 
de muncitori. Conduceau această uzină  
Iacov Borisovici Meterschii,  director, 
şi Ianchel Borhovici Cerneavschii, 
inginer-şef, ambii specialişti vechi, 
care şi crease „Promcombinat”-ul 
sorocean. 

A.:  De ce aţi ales Soroca, 
R.S.S.M., după absolvirea Institutului 
din Rostov-pe-Don?

Iu.T.: Fiind un absolvent cu 
merite deosebite, am avut dreptul la 
alegerea liberă a locului repartizării 
de stat. Soroca o văzusem o singură 
dată, întîmplător, pe o mică fotografie

dintr-o enciclopedie. Mi s-a întipărit în 
memorie şi textul, unde era asemuită 
cu Elveţia alpină. M-am aprins şi am 
depus cerere pentru Soroca. 

A.: N-aţi regretat niciodată?

Iu.T.: Nu este în caracterul meu 
să regret în urma celor o dată hotărîte. 
Soroca de atunci era cu adevărat 
patriarhală, atît în condiţiile naturale, 
încă intacte, cît şi în cele social-umane. 
Oraşul era dinamic, dar, în acelaşi 
timp, liniştit, curat, plin de fructe, 
legume, vinuri de poloboc. Forfotea de 
lume, îndeosebi tineret studios. 

A.: Cum v-aţi aranjat la sosire?

Iu.T.: La sosirea mea în Soroca 
eram deja căsătorit (1958) şi se 
născuse fiica Tatiana (1959). Directorul

Meterschii m-a primit cu bucurie, căci 
avea nevoie de tineri specialişti cu 
studii superioare în domeniu, m-a 
numit în funcţia de inginer-tehnolog cu 
o leafă de 92 ruble 50 copeici lunar, mi 
l-a dat „nastavnic” (curator) pe Nicolai 
Mihailovici  Serebrenikov (tehnolog-
şef) şi mi-a promis susţinere în toate. 
În aceeaşi zi, am închiriat, cu 18 ruble 
lunar, în raionul şcolii nr.1 (actualul 
Liceu „Petru Rareş”), o odaie în care 
ne-am instalat cu traiul şi am purces, 
plin de puteri şi visuri grandioase, la 
un nou drum, necunoscut încă de mine, 
dar de mult rîvnit – de afirmare şi de
materializare a capacităţilor pe care 
le aveam. 

A.: Despre ce capacităţi personale 
este vorba?

Iu.T.: Ambiţie, perseverenţă, 
constanţă în ceea ce fac. Strămoşii 
mei au trăit în Moldova de Sud, de 
unde, în 1803, s-au refugiat spre 
marea Azov, la Kogîlnic. Tatăl meu, 
tehnician de aviaţie, era un om cu 
caracter de fier. Timpurile şi locurile
copilăriei şi adolescenţei mele – 1941-
1946 la bunel în Volsk (Saratov), 
1946-1953 – Ţeikovo (Ivanovo), 
1953-1956 – Şahtiorsk (Sahalin) 
– m-au călit şi instruit, dîndu-mi un 
caracter independent şi ambiţios. În 
şcoală am fost întotdeauna primul la 
învăţătură, dar şi primul la năzbîtii, 
fiind mereu în frunte peste tot. De la
Sahalin am plecat în 1956 la Rostov-
pe-Don (avînd în buzunar atestatul 
de 10 clase), unde, învîngînd într-un 
concurs de 25 abiturienţi pe un loc, am 
fost înmatriculat la prestigiosul Institut 
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de Construcţie a Maşinilor, absolvit de 
mine în 1961. Venit la Soroca, aveam 
intenţii serioase şi eram convins că voi 
reuşi să sparg gheaţa în domeniu. 

A.: Ce producea în 1961 Uzina 
„Electrobîtpribor”?

Iu.T.: 75 la sută din toată producţia 
erau fiere de călcat electrice. Se mai
produceau încălzitoare şi tablouri 
electrice de distribuţie. Detalii pentru 
unele tehnologii ni se furnizau din 
Ucraina. 

A.: Cum se manifesta tînărul 
Iurii Timoşenco?

Iu.T.: Faptul că eram tînăr 
inginer-constructor, mereu în căutare 
de raţionalizări tehnice, pe care le 
experimentam întotdeauna personal, 
eram principial şi direct în relaţiile 
cu muncitorii, a fost, probabil, 
criteriul, în baza căruia noul director, 
Alexei Borisovici Budenco (invitat 
din Transcarpatia, Ucraina), care 
l-a schimbat în 1965 pe Meterschii, 
m-a numit în funcţia de constructor 
principal al uzinei, cu leafa de 140 
ruble lunar. În acea perioadă –  1965-
1973 –  uzina îşi stabilise un ritm 
de lucru constant, iar eu, în noua 
mea calitate, căutam posibilităţi, în 
condiţiile avîntului economic sovietic 
din anii “70, de lărgire şi perfecţionare 
a procesului de producere. În 1973, 
am fost numit în funcţia de inginer-
şef al uzinei. Numărul locurilor de 
muncă crescuse pînă la 700-800, se 
lărgise gama mărfurilor produse: 
ceainice electrice, încălzitoare cu 
raze infraroşii, fiere de călcat, reşouri
electrice. 

Atunci a apărut problema cadrelor 
calificate, atît în sfera specialiştilor
tehnici, cît şi a muncitorilor calificaţi
de rînd. În 1975, a fost organizat şi 
lansat un nou proces – producţia de 
scule – lucru care a schimbat radical 
poziţia uzinei în plan unional. Leonid 
Ilici Brejnev, secretarul general al 

P.C.U.S. (Moscova, U.R.S.S.), prin 
intermediul tov. I. Beleac, ministru 
al industriei constructoare de maşini 
(U.R.S.S.), deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. din partea R.S.S.M. 
(Soroca), a dispus personal punerea pe 
picior unional a uzinei. Deci, lucrurile 
uzinei la acel timp mergeau excelent, 
iar eu eram inginerul ei şef. Aveam 
33 de ani, eram plin de entuziasm, de 
planuri, de optimism, ca şi majoritatea 
oamenilor sovietici din acea perioadă. 
Stăteam, cum spune, bine pe cal şi nu 
mă temeam de nimeni. 

A.: Ce relaţii avea uzina U.U.T. 
cu autorităţile locale?

Iu.T.: Fiind o întreprindere de 
însemnătate unională (U.R.S.S.), noi 
eram oarecum privilegiaţi, pentru 
că eram bogaţi, în sensul direct 
al cuvîntului, şi nu ne supuneam 
structurilor administrative locale. Alta 
era situaţia în relaţiile cu reţeaua locală 
de partid. Dar şi aici poziţia economică 
a uzinei dicta, de obicei, rezolvarea 
tuturor neînţelegerilor. Noi, practic, 
am pus bazele microraionului Soroca 
Nouă, construind 18 blocuri de locuit 
(800 apartamente), inclusiv terenurile 
aferente amenajate, drumurile etc. 

A.: Cum aţi rezolvat problema 
lipsei de cadre calificate?

Iu .T. :  În t ruc î t  ins t i tu ţ i i l e 
republicane de învăţămînt special 
nu pregăteau un număr suficient de
specialişti în domeniul nostru (sau 
nu pregăteau de loc), am fost nevoiţi 
să invităm specialişti şi muncitori 
de diferite vîrste din Rusia, Ucraina, 
prioritar din regiunile Rostov şi Azov. 
Numai în perioada 1975-1983 am reuşit 
să aducem la Soroca peste 80 familii 
de specialişti calificaţi, care, treptat, au
instruit o pătură de muncitori calificaţi
din sînul tineretului local. 

A.: În 1979, Moscova v-a numit 
în funcţia de director al U.U.T..  A 
fost acest lucru un cadou cu ocazia 
jubileului Dumneavoastră de 40 de 
ani împliniţi atunci?

Iu.T.: Coincidenţa a fost într-
adevăr plăcută. La Moscova mă 
cunoşteau bine şi uzina U.U.T. era 
cotată înalt. În acei ani, ministrul 
industriei constructoare de maşini al 
U.R.S.S. ne vizita Soroca, tradiţional, 
în fiecare an.

Anii 1979-1987 au fost cei de culme 
pentru U.U.T. În realităţile sovietice de 
atunci, uzina a realizat cea mai înaltă 

distincţie atribuită întreprinderilor 
economice deosebit de performante: 
„Predpriatie vîsokogo kuliturnogo 
proizvodstva” („Întreprindere cu o 
înaltă cultură de producere”). Această 
distincţie asigura priorităţi practic în 
toate domeniile de importanţă vitală 
pentru uzină. Am avut în acea perioadă 
şi unele realizări de ordin mai personal: 
mi s-a născut al doilea copil – fiul
Iurie (1979),  am absolvit „Academia 
narodnogo hozeaistva” (Academia 
economiei naţionale) de pe lîngă 
Sovietul Miniştrilor al U.R.S.S. (1986), 
am fost decorat cu ordinul „Drapelul 
Roşu de Muncă” (1986). Uzina U.U.T. 
prospera, lumea ei muncea şi părea 
liniştită şi mulţumită, fiind asigurată
cu spaţiu locativ, zonă de odihnă 
(„Volna”), cantină muncitorească, 
club pentru distracţii, sală sportivă, 
frizerie, baie etc. Uzina avea chiar şi 
o gospodărie auxiliară cu iaz şi ferme 
de păsări şi porcine, avea gazeta ei 
„Maşinostroiteli” („Constructorul de 
maşini”). Acordam ajutor şi susţinere 
puterii locale, în diferite iniţiative, 
pentru binele şi prosperarea oraşului 
şi raionului Soroca. 

Mă gîndesc adeseori ce s-ar fi
întîmplat cu noi şi cum am fi trăit azi,
dacă nu s-ar fi dărîmat atît de teribil şi
prosteşte acel minunat „turn”, numit 
U.R.S.S., pe care l-am „zidit” toţi 
împreună cu atîta dîrzenie şi credinţă 
în viitor! 

A.: În 1990 aţi fost ales deputat 
în primul Parlament al R.S.S.M. 
(Comisia economică), iar în 1991 
uzina U.U.T., în legătură cu prăbu-
şirea U.R.S.S.-ului, a fost transmisă, 
de rînd cu alte unităţi economice, 
Republicii Moldova. În ce condiţii 
funcţiona atunci industria R.M., in-
clusiv întreprinderile din Soroca?  

Iu.T.: Sînt convins că, şi în 
condiţiile prăbuşirii vechiului sistem 
industrial unional, întreprinderile 
transmise republicii, şi nu numai ele, 
ar fi putut fi salvate. Iar, odată cu ele,
am fi putut salva multe alte lucruri
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bune, inclusiv pacea în regiunea 
Transnistriei. Legăturile economice cu 
Rusia, Ucraina, reciproc avantajoase 
şi necesare, s-au păstrat, totuşi, dar 
în permanentă slăbire, pînă prin anul 
1993, cînd industria republicii (inclusiv 
a Sorocii) a fost pusă totalmente pe 
brînci. Naţionalismul primitiv, steril 
şi gălăgios, poate chiar intenţionat 
provocator, al lui Druc, Roşca şi 
companiei lor, a torpilat şi distrus 
toate şansele de a ieşi în mod raţional 
şi civilizat, aidoma Ţărilor Baltice, 
din criza acelor ani. Incompetenţa şi 
inconsecvenţa celor care se apucase 
atunci să facă o „nouă ţară” era atît de 
evidentă, încît deseori făcea impresia 
că se joacă o farsă provincială de prost 
gust, lipsită de orice subiect şi sens. 
Pînă la urmă, în baza acelor politici 
neclare şi infantile, am ajuns la ceea 
ce avem astăzi, adică la varianta 
care s-a urmărit: probleme cu Rusia, 
probleme cu România, probleme 
cu Transnistria. Fără o industrie 
şi agricultură dezvoltate, stăm la 
marginea drumului spre U.E., sub 
conducerea aceluiaşi partid comunist, 
contra căruia „s-a luptat” cu atîta 
ardoare din 1988 pînă în 2001, cînd a 

fost adus, de către aceeaşi „luptători 
anticomunişti” (Roşca&Ko), din nou 
la putere. Care-i raţiunea?

A.: Ruperea sau pierderea 
relaţiilor economice cu spaţiul ex-
sovietic (Rusia, Ucraina, Bielarus) 
în perioada anilor 1991-1993 se 
compensa concomitent prin căutarea 
unui nou parteneriat în Europa 
(România, Ungaria, Ţările Baltice 
etc.)?  Care era interesul şi contribuţia 
statului în a stopa rostogolirea spre 
distrugerea completă a industriei 
R.M.?

Iu.T.: După cei peste 15 ani,  trecuţi 
de la declararea independenţei R.M., 
îmi dau bine seama că statul (dacă se 
pot numi aşa numeroasele şi pestriţele 
conduceri care s-au exclus una pe alta, 
perindîndu-se fulgerător pînă acum 
– Druc, Sangheli, Muravschi, Ciubuc, 
Sturza, Braghiş, Tarlev)  nu a avut nici 
interes şi nici competenţă să stopeze 
distrugerea sau să creeze ceva nou în 
R.M., îndeosebi dacă este vorba despre 
nişte macrostructuri. Interesele lor au 
fost tot atît de diferite şi îndepărtate 
de industria şi agricultura acestui stat, 
cu cît ei, luaţi împreună, pot constitui 

o consonanţă cît de cît armonioasă, 
aptă de a reprezenta un stat normal, 
consolidat.

A.: În anul 2000, aţi fost pensionat 
la vîrsta de 61 ani, fiind încă tînăr şi
plin de energie. Cu ce v-aţi ocupat 
în perioada de după anul 2000? Ce 
vă preocupă azi şi ce planuri aveţi 
pe viitor? Amintirea despre U.U.T. 
(Z.T.O.) Soroca mai persistă în  
memoria Dumnevoastră?

Iu.T.: Am sentimentul că numele 
meu – Timoşenco – şi fiinţa mea
demult s-au inserat în noţiunea de 
U.U.T. (Z.T.O.), lucru care nu mă 
supără deloc, ci mă face fericit, fiindcă
pentru mine acesta este un adevăr care 
îmi aduce satisfacţia unei împliniri. 
Din momentul în care am devenit 
pensionar, nu am încetat să trăiesc 
activ şi n-am avut niciodată senzaţia 
că viaţa, în sensul în care o înţeleg eu, 
mi s-a terminat. Trăiesc o pagină nouă, 
în care sînt şi planuri, şi speranţe, şi 
izbînzi.

Eu am fost şi rămîn în continuare  
cel ce sînt – Iurii Nicolaevici Timo-
şenco. 

Gînduri care vrăjesc...

 Pe profesori trebuie fie să-i iubim, fie să nu-i ascultăm. (Varro)
 Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. (N.Iorga)
 Universitatea scoate la iveală toate însuşirile noastre, inclusiv incapacitatea. (A.P. Cehov)
 Un bun profesor are această grijă statornică: îi învaţă pe discipoli să se lipsească de el. 
(A.Gide)
 Puţin înzestrat este elevul care nu-şi poate întrece maestrul. (Leonardo da Vinci)
 Mai bun e un dascăl aspru decît tatăl ce răsfaţă. (Saadi)
 Din fericire, profesorii noştri ne luau drept imbecili – fapt fără de care am fi rămas imbecili.
(G.Gesborn)
 Cel ce deschide o şcoală, închide o temniţă. (V.Hugo)
 Şcoala este tot ce vezi şi tot ce auzi... (N.Iorga)
 Şcoala este pîrghia cea mai puternică, pe care se reazemă existenţa şi înălţarea neamurilor. 
(C.Georgescu)
 Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. (N.Iorga)
  Şcoala nu e anticamera vieţii, ci unul dintre laboratoarele ei ocupate de copii. 
(M.Sîntimbreanu)
 Cusururile necombătute în timpul şcolii devin vicii în viaţa omului. (H. de Balzac)
 Şcoala este uneori mormîntul originalităţii. (J.Lubbock)
 Cel mai simplu şcolar ştie acum adevăruri pentru care Arhimede şi-ar fi sacrificat viaţa.
(E.Renan)
 Şcoala este pentru viitorii cetăţeni mai mult decît un izvor de cunoştinţe folositoare în viaţă; 
ea devine Iordanul în care ei primesc adevăratul botez al patriotismului. (Al. Odobescu)
 Datoria cea dintîi a şcoalei noastre este de a învăţa bine limba ţării copiilor noştri, de a-i face 
s-o cunoască, s-o iubească, s-o preţuiască. (Al. Odobescu)
 Găsim pe dascăl rînduit, prin poziţionarea sa socială, tot aşa de jos, precît menirea lui umanitară 
îl ridică de sus. (Al.Odobescu)
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FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Rediul Mare, raionul Soroca, în 1936.
 Profesor la Colegiul de Arte din Soroca (dirijor, acordeonist). 
Promotor al muzicii populare româneşti, fondator şi dirijor al 
primei componenţe orchestrale tradiţionale de muzică populară 
moldovenească în Soroca. Pedagog, autor de aranjamente folclorice, 
programe analitice de specialitate, conducător şi dirijor al orchestrelor 
instructive. 
 Şef al catedrei de instrumente populare a Colegiului de Arte (1962-
1996 (cu întreruperi). 
 Şef al secţiei raionale cultură Soroca (1961-1963). Conducător şi 
dirijor al ansamblului de muzică şi dansuri populare „Nistrenii” (1986-
1987). Om Emerit în Arte (1996).

Victor Postolachi: "Soroca ar putea deveni  
un frumos centru cultural şi turistic..."

Almanah: Dle Postolachi, D-
voastră fiind un om al muzicii
populare româneşti, după cum 
vă cunoaşte multă lume, aţi putea 
să ne mărturisiţi multe despre 
dăinuirea ei pe plaiurile sorocene.

Victor Postolachi:  Cultura 
noastră locală, inclusiv  cea muzicală, 
are nevoie de asemenea investigaţii, 
întrucît uitarea nu adaugă, ci şterge. 
Sînt plăcut surprins că abordaţi 
acest subiect şi aţi început-o chiar 
de la mine! Căci, într-adevăr, muzica 
populară mi-a fost viaţa, altfel spus, 
sprijin şi veşnică mişcare. N-am 
lîncezit nicicînd, am tot căutat şi caut 
să realizez ceea ce am în suflet.

A: V-aţi stabilit la Soroca în 
1960, fiind deja un om matur, după
serviciul militar de 4 ani şi cîteva 
luni în Flota maritimă sovietică.

V.P.: Pînă atunci, s-au perindat 
multe în viaţa mea, care m-au format 
şi m-au călit. Am crescut şi tinerit în 
vremuri grele şi controversate: război, 
foamete, teroare, frică, dar am avut 
mare noroc de nişte părinţi iubitori,  
Tudor şi Sofia Postolachi, care au
reuşit să mă scoată în lume, în pofida
tuturor nevoilor. 

Satul Rediul Mare, baştina mea, 
se slăvea în tot nordul Basarabiei 
cu dinastia de lăutari a lui Nichifor 
(Chifor) Lachi. Orchestra lor, în anii 
1950-60-70, avea reputaţia unei 
fanfare moderne. Muzicanţii, în 
mare majoritate, dacă nu toţi, fără 
studii speciale muzicale, care aveau 
onoarea să fie angajaţi „să cînte cu
Chifor”, erau, practic, desăvîrşiţi în 
meseria lor. „Cînd punea truba la 

gură, zicea lumea, Chifor era stăpînul 
nostru!”. Aveau acei muzicanţi harul 
Domnului, cu care se mîndreau şi cu 
care se hrăneau! Odată, auzindu-i, 
am fost pur şi simplu hipnotizat de ei şi 
n-am mai dorit altă cale, decît muzica. 
Copil fiind, am început să merg cu
ei „La prispă”, făcînd „universităţile 
urechii”, cu un mic acordeon german 
„Honner”, procurat de pe undeva de 
bunii mei părinţi. Pe „la prispe” am 
asimilat şi însuşit, cu multă dragoste, 
dar şi cu multă trudă, îndrumat 
de „decanii” mei, vestiţi lăutari din 
nordul Basarabiei (N.Dobrogeanu, 
D.Ciobanu (Mech iu) ,  N.Banu 
ş.a.) gustaţia, maniera, tehnicile 
de interpretare ale 
lăutărismului regional 
(nordic) autentic, care 
se trăgea din perioada 
de pînă la 1940. Am 
cîntat şi am studiat la 
acordeon şi în Flota 
maritimă sovietică, 
fiind încorporat în
diferite componenţe 
ar t is t ice mi l i tare. 
Dec i ,  că t re  anu l 
1960, acumulasem 
o bogată experienţă 
practică interpretativă 
şi orchestrală, pe care 
doream s-o legalizez 
cumva. Eram plin de dorinţa de a 
face muzică populară adevărată, aşa 
cum îmi dicta sufletul. Venit la Soroca,
m-am înscris la „Kultprosvetucilişce” 
(aşa se numea atunci Colegiul de 
Arte), la profesorul de acordeon 
Raimond Victor Karlovici, un bun 
notist şi sufletist, iar în 1962 am primit
Diploma de absolvire şi invitaţia să 
rămîn la „Kult”, în calitate de profesor. 

Am acceptat cu bucurie, căci eram 
deja implicat în viaţa culturală a 
oraşului.

A: Care era situaţia culturii 
muzicale în general şi a muzicii 
populare, în special, în anii '50-'60, 
aici?

V.P.: La pămînt. Nu era nimic. 
Ştii foarte bine şi tu că pagina culturii 
româneşti din Basarabia anilor 1918-
1944 a fost ruptă cu carne şi aruncată 
la gunoi. Deci, în anii de după război, 
aici nu mai era nimic şi nimeni din 
cultura muzicală tradiţională. Spiritul 

românesc local se refugiase în adîncă 
ilegalitate, pentru a supravieţui, 
căci teroarea antiromânească era 
acerbă. Noua putere impunea 
imperativul „o altă cultură” – sovietică, 
moldovenească. De fapt, toată 
această himerică „altă cultură” era 
„o afacere” pe cît de stupidă şi 
dureroasă, pe atît de sălbatică şi 
ridicolă, întrucît adevăraţii oameni 
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de cultură, care mai supravieţuiseră 
în Basarabia, dar şi „specialiştii” mai 
elevaţi, nu o luau în serios şi „făceau”, 
de fapt, riscînd, o cultură naţională 
general umană şi creştină.

Ţarina era una, iar seminţele 
„în două” cu ale lor: ale noastre 
se prindeau în miez, iar ale lor 
- în coajă purpurie şi groasă, dar 
"necomestibilă". Din păcate, „ei” 
erau mai mulţi, mai năvalnici, mai 
obraznici şi, deci, multe le-au reuşit 
de minune în munca lor de „înnoire” şi 
de distrugere a „rămăşiţelor burgheze 
româneşti”, lucru care se simte foarte 
pronunţat astăzi şi, din păcate, se va 
simţi încă multe decenii înainte.

A: Cum se „războiau” cu muzica 
populară? 

V.P.: La modul cel mai serios. 
Se creau nişte structuri speciale, la 
diferite niveluri ale puterii, care, oricît 
ar părea de ridicolă această treabă, 
„păzeau” cîntecul moldovenesc 
şi chiar muzica instrumentală de 
„influenţa românească”. Prin ciurul
acestor structuri era obligatoriu să 
treacă orice program muzical destinat 
publicului. În cazul în care vreo piesă 
aducea în nasul lor „iz românesc”,  
era interzisă. Îmi amintesc cazuri 
cînd se interzicea ascultarea în public 
a posturilor de radio româneşti. În 
provincie, inclusiv la noi, la Soroca, 
toate aceste stupidităţi se puteau 
depăşi mai uşor, întrucît societatea 
era mai restrînsă şi admitea nişte 
condiţii mai intime de „rezolvare”. 
Se mai socoteau cu „obrazul”, mai 
„închideau ochii”, iar conducerea 
raionului, care nu prea era versată 

în ale muzicii, se lăsa uşor convinsă 
că se cîntă „to, cito nado i nujno”. De 
la o vreme, au obosit şi „ei” să care 
apă cu ciurul la moara absurdităţilor, 
s-au pătruns că autenticul nu poate 
fi schimbat şi treptat s-au dezis
de intenţiile lor nebune. Mare este 
puterea muzicii noastre populare! 

A: Cum se edifica „noua cultură
socialistă moldovenească”?

V.P.: În primul rînd, în „cultura 
socialistă” se investea considerabil, 
întrucît era vorba, de fapt, nu atît 
de cultură, cît de frontul ideologic al 
Puterii. Să ştii că în toată debandada 
ceea comunistă, cu „realizări”, cu 
„raporturi”, cu cîntece majore şi 
cadenţate, cu flori şi urale, era un
farmec diabolic, tulburător de minţi, 
care-i înghiţea pe toţi delaolaltă: 
şi tineri, şi bătrîni, şi intelectuali, 
şi ţărani. Era peste tot un elan 
deosebit, o situaţie cînd, cuprins de o 
euforie dulce, omul se autodistrugea 
cu plăcere, ca şi cum ar fi fost
într-o „beţie” zdravănă şi totală! 
E şi natural că, după ce „ne-am 
trezit” în 1989, avem dureri de 
cap şi astăzi! În acea perioadă a 
anilor '50-'60-'70 s-au construit (s-au 
adaptat) cluburi (case de cultură), 
practic în toate satele raionului, 
în toate întreprinderile orăşeneşti. 
Directivele de sus veneau cu indicaţii 
obligatorii de a se crea şi susţine 
activităţi artistice de amatori în toate 
aceste localuri -  „focare ale culturii 
socialiste”. Se creau coruri mari, 
fanfare, teatre populare de amatori, 
mai tîrziu au apărut orchestrele de 
muzică populară (tarafuri) şi cele 
de estradă, ansamblurile vocale şi 
folclorice. Se pregăteau intens cadre 
naţionale pentru cultură, inclusiv 
în „Kultprosvetul” din Soroca, unde 
în anii '70-'80 învăţau peste 1000 
de studenţi. Atunci era un adevărat 
deficit de specialişti în domeniul
activităţilor artistice de amatori şi, la 
repartizările anuale ale absolvenţilor, 
solicitările depăşeau oferta. Din 
păcate, toate acestea, în aparenţă 

lucruri minunate, nu 
erau fundamentale 
şi erau construite pe 
nisipul unei ideologii 
străine şi lipsite de 
adevăr. De aceea şi 
s-au prăbuşit brusc, 
odată cu regimul 
ant ihr ist .  Nu are 
izbîndă nici o lucrare 
făcută prin hulirea 
lui Dumnezeu, oricît 
d e  f r u m o a s ă  ş i 
folositoare ar părea!

A: În ce condiţii 
şi cu cine aţi fondat 
ş i  lansat  pr ima 

orchestră de muzică populară în 
Soroca?

V. P. :  A f o s t  f o a r t e  g r e u , 
dar am reuşit,  datorită dorinţei 
nestăvilite, faptului că eram tineri şi 
insistenţi, entuziasmaţi. Am avut o 
susţinere totală din partea direcţiei 
„Kultprosvetului” (director Nicolae 
Mîndrescu). În Soroca anilor 1918-

44, au existat doar componenţe 
lăutăreşti necultivate, care cîntau pe 
la nunţi şi petreceri populare. Au mai 
activat fanfarele de elevi ale liceelor 
„Xenopol” şi agricol, micile orchestre 
de divertisment ale liceului „Xenopol” 
şi cinematografului. Orchestrele de 
muzică populară, în componenţa 
devenită tradiţională astăzi (viori, 
suflători, acordeon, ţambal, contrabas
şi voce), nu erau cunoscute pe atunci, 
ele apărînd în Basarabia prin anii '50-
'60 şi venind, evident, de dincolo de 
Prut. Influenţa românească în apariţia
orchestrei noastre a fost decisivă 
şi ca formă, şi ca conţinut muzical-
folcloric. Accentuez încă o dată că 
în Soroca de după război, practic, nu 
exista o viaţă culturală autohtonă şi, 
deci, nu aveam cu cine colabora în 
crearea unei orchestre profesionale 
orăşeneşti sau raionale. Am acţionat 
în cadrul „Kultprosvetului”, avînd 
priorităţile unei instituţii de învăţămînt 
care obliga disciplina şi ne scutea de 
rutina unui simplu cerc de amatori. În 
prima componenţă aveam trei viori de 
bază (T. Revenco, A. Melobenschi, 
N. Bogdanova), două trompete (V. 
Chironda , V.Rusu), două acordeoane 
(V. Bunea, M. Ungureanu), două 
tromboane (B. Anghel, P. Focşa), 
ţambal (I. Stănescu, T. Petrovici), 
vocal (V. Breban, N. Dementiuc). 
Componenţa se lărgea periodic 
prin includerea celor mai buni elevi. 
Trebuie să recunosc că măiestria 
interpretativă şi artistică a orchestrei, 
nivelul ei academic, adică multe 
lucruri care se conţin în calificativul
„profesionist”, lăsau de dorit, dar 
perfecţiunea vine cu timpul, iar noi 
abia "deschisesem uşa"! Piesele 
muzicale le aranjam pentru orchestră 
în majoritate eu, dar încercau şi 
colegii mei. Nu aveam, din păcate, 
o suficientă pregătire academică
calificată în materie de muzică
populară. Asemenea specialişti 
lipseau cu desăvîrşire şi, deci, unicul 
învăţător accesibil, care ne instruia 
şi ne inspira, era postul de radio 
România. La el se mai adăugau şi 
discurile de muzică românească 
aduse de „dincolo”. Stăteam cu 
urechea în ele şi învăţam cu inima 
şi raţiunea apogiatura, gustaţia, 
maniera, tehnicile marilor noştri 
artişti M.Budală, F.Lambură, I.Udilă, 
F.Luca, V.Pandelescu, M.Tănase, 
I.Radu, M.Lătăreţu, M.Ciobanu şi 
mulţi alţii. Ei cîntau sufletul nostru
şi cîntul lor găsea armonicile cele 
mai favorabile în bagajele noastre 
lăutăreşti, acumulate pe „la prispe” 
în nordul Basarabiei. Iată doar cîteva 
bucăţi din primul nostru program de 
concert: „Hangul de la nord”, „Sîrba 
din zori”, „Trenule, maşină mică”, „Ca 
la Breaza”, „Vino, Leana mea”.
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A: Care a fost ecoul apariţiei 

acestei orchestre în societatea 
locală?

V.P.: De fapt, toată viaţa culturală 
a Sorocii atunci ca, de altfel, şi acum, 
era strîns legată de colegiile de Arte 
şi Pedagogic. Un eveniment cultural 
la „Kult” sau la „Ped” se cota ca unul 
orăşenesc sau raional pentru cei care 
erau din "carnea" culturii naţionale. 
Am evoluat mult pe scena deschisă 
din centrul oraşului, unde venea să ne 
asculte multă lume de diferite vîrste. 
Am concertat şi prin satele raionului, 
unde eram primiţi şi ascultaţi deosebit 
de entuziasmat. Oamenii erau setoşi 
de muzica noastră, se mîndreau cu 
ea!

A:  Act iv i tă ţ i le  D-voastră 
s o r o c e n e  e r a u  î m b i n a t e 
cu prelungirea studi i lor  de 
specialitate.

V.P.: Generaţia noastră a învăţat 
prin corespondenţă. Lucram şi 
învăţam, pentru că era nevoie şi de 
una, şi de alta. Timpul trecea şi venise 
rîndul nostru să pregătim o nouă 
generaţie de muzicieni. Am studiat 
la Colegiul de Muzică „Şt.Neaga” 
(prof. V.Gumionîi), apoi la Institutul 
de Stat al Artelor „G.Muzicescu” (prof. 
V.Ostrikov), pe care l-am absolvit în 
1972.

A: Ştiu că, în perioada anilor 
1961-1963, aţi ocupat postul de 
şef al Secţiei raionale cultură 
Soroca. Ce prezenta atunci această 
structură şi ce paralele aţi face cu 
activităţile ei de azi?

V.P.: Această structură a fost şi 
este un avanpost al ideologiei puterii, 
dar neiniţiat în esenţa lucrurilor, 
fiindcă niciodată n-a fost luat în
serios, de la cel mai înalt nivel pînă 
la primăria (sovietul) satului. Risc 
să par banal, chiar vulgar, dar am 
să zic, de dragul metaforei. Dacă-
ţi mai aminteşti, prin anii '60-'70, 
erau la modă o serie de mostre 
verbale ale „culturii socialiste”, care se 
stabilise fundamental în vocabularul 
provinciei moldoveneşti: „scotnic”, 
„parteinîi”, „politzaniatie”, „peredovic”, 
„zvenovoi”, „priţepşcic” şi multe altele 
de soiul acesta. „Priţepşcic” este un 
cuvînt rusesc (aninător), implantat 
pentru băieţii (viitorii mecanizatori, 
ucenici) cărora nu li se încredinţa 
niciodată tractorul, dar fără care nu 
era nici un chip de ieşit în cîmp la arat. 
Deci, ei lucrau, sărmanii, din greu 
toată ziua, „aninînd” şi „dezaninînd”, 
prin colb şi nevoi, iar tractorul (visul 
lor!) îl conducea „ghiaghia Vanea”, 
care nu le dădea să facă, "măcar un 
crug". Cum îţi place comparaţia?

A: Responsabilităţile, după 
mine, sînt incomparabile!

V.P.: Dacă „ghiaghia Vanea”, fiind
aghesmuit la culme, băga tractorul 
în vreo mlaştină, „priţepşcicul”, pînă 
dimineaţa, îl făcea „lună”, altfel, 
mînca papară! Cu această secţie se 
astupau toate tîmpeniile ideologiei, 
lucrătorii ei, pe deasupra la toate, ca 
şi băieţii de la tractoare, fiind cel mai
prost plătiţi şi cei mai de pe urmă la 
"treuca" funcţionarilor puterii. Ce să 
mai vorbim! În cadrul realităţilor de ieri 
şi de azi, cultura, din păcate, nu a fost 
şi nu este preţuită la justa ei valoare. E 
privită ca un fel de „foaie verde”!

A:  Unde-s atunci „mari le 
realizări” ale culturii sovietice 
moldoveneşti?

V.P.: Din păcate, mirajul rămîne 
miraj, oricît de dorit şi slăvit ar fi, iar
ajunşi cu fruntea-n el, ne lovim de 
adevăratele „realizări” ale puterii: 
nici, cel puţin, o formaţie profesionistă 
artistică (orchestră, teatru, coregrafie
etc.), nici un centru de cultură pentru 
copii şi adulţi, nici un centru de 
agrement cultural, nici un local modern 
şi atractiv pentru tineret! Pentru un 
oraş şi un raion cu o populaţie de circa 
90.000 de locuitori, asemenea situaţie 
în „sectorul cultural” este fatală...

A: Care este şansa actualei 
secţii cultură, în contextul celor 
constatate, să schimbe spre bine 
situaţia?

V.P.: Azi, „băieţii” din cultură nu 
au acces la „tractor”, ca şi ieri, şi, 
deci, e simplu - nu au şanse; poate 
nici nu le caută, ştiind pînă unde le 
este drumul. Mai mult ca atît. Actuala 
conducere a secţiei Cultură este 
deosebit de dezagregantă şi străină 
intereselor oamenilor de cultură locali. 
Se distruge dureros şi ceea ce s-a 
făcut cu atîta greu, în interiorul uman 
al secţiei nu există coeziunea vitală, 
care ar genera progres şi inspiraţie. 
Nu se lucrează deloc în direcţia 
îmbunătăţirii situaţiei materiale a 
oamenilor din cultură, care este sub 
orice nivel. În ceea ce priveşte muzica 
populară, ştiu: dacă n-ar fi cei cîţiva
„martiri” care lucrează în Soroca de 
mulţi ani, îndurînd nu numai sărăcie 
şi indiferenţa faţă de ei a conducerii 
raionale, dar şi pumnul incompetenţei 
şi ranchiunii conducerii nemijlocite, 
atunci am fi încheiat-o demult, cu
siguranţă. Cadre tinere, de schimb, 
nu avem şi nu se ştie ce vom face 
mîine...

A: Dle Postolachi, dacă nu vă 
supăraţi, să facem o mică abatere 
lirică de la uzual. Este aproape 
proverbială patima muzicanţilor 
provinciali pentru vinuri boiereşti 

şi femei frumoase! Să fie oare
aşa?

V.P.: Viaţa e, cu adevărat, dată 
pentru a fi dulce şi frumoasă, ca şi
Muzica! Tonul tău îmi sugerează că 
eşti şi tu convins de adevărul că nu e 
nimic nou sub soare şi, deci, drumurile 
sînt bătătorite, iar noi doar le urmăm. 
Femeia este dată de Dumnezeu 
pentru iubire, iar vinul -  pentru a 
fi băut. E şi natural că trebuie să
iubească şi să cinstească cineva, 
cred că nu în ultimul rînd muzicanţii, 
mai ales cei care ştiu şi doresc să facă 
acest lucru bine şi frumos! Dragostea 
faţă de femeie, ca şi faţă de muzică, 
nu poate fi etalonată, măsurată,
lămurită, încarcerată... Inima omului  
nu prea are obiceiul totdeauna să 
se sfătuie cu raţiunea. Am fost şi eu 
un bărbat fierbinte şi energic, dar
n-am avut puterea să mă cert cu 
inima mea niciodată, lăsînd-o să-şi 
facă de cap, ştiind că pentru toate 
aventurile ei va trebui, mai devreme 
sau mai tîrziu, să plătesc. Am plătit 
fără cîrteală, conform conturilor, mai 
plătesc unele „datorii” şi azi! Viaţa 
este un lucru căruia îi aparţinem, dle 
Ignat, şi nicidecum invers! Trebuie să 
ne bucurăm de toate cîte ni le oferă ea 
şi să nu credem naiv că ne sînt date 
întîmplător şi pe gratis. Întîmplările 
nu sînt întîmplătoare, cum nu sînt 
întîmplătoare naşterea şi moartea!

A: Sînteţi filozof!

V.P.: La anii mei toţi devin filozofi,
e o legitate, o şansă de autoconsolare 
şi pocăinţă pentru fiecare. Am avut
o viaţă zbuciumată, dar plină şi 
deschisă. Nu m-am ascuns niciodată 
după deget, am ţinut ochii doar înainte 
şi am fost plin de dragoste. Dragostea 
inspiră şi-ţi pune aripi, pentru ca mai 
apoi, tot ea, să ţi le rupă, zdrobindu-
te şi venind din nou, să te ridice şi 
mai sus, cu o mai mare şi ameţitoare 
dulceaţă! Sînt de la Dumnezeu femeia 
şi dragostea, şi doar cuvintele sînt 
două - esenţa este una! 

A: M-aţi convins cu prisosinţă. 
Trăiască femeia şi dragostea! Dar 
să ne întoarcem la proză. Care era 
situaţia culturii muzicale în satele 
sorocene în perioada postbelică?

V.P.: Oamenii satului moldovenesc 
îşi iubesc şi îşi cîntă muzica. Chiar şi 
atunci cînd e război în ţară, cînd 
e dezastru spiritual şi oprimare 
sălbatică, satul păstrează, inconştient, 
dar redutabil, bogăţiile firii lui –
Folclorul şi Credinţa. Mai greu este, 
după mine, de a-l organiza în activităţi 
sistematice culturale, care cer nişte 
eforturi intelectuale şi disciplină 
(coruri, orchestre etc.), dar acolo 
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unde se implică conducerea satului 
(moldoveanul se supune uşor unui 
„şef mare”, cum ar fi fost preşedintele
colhozului, şi nu ia în seamă deloc 
„şefii mici”, cum ar fi şeful clubului), se
reuşea deseori  crearea şi activitatea, 
aproape sistematică, a unor colective 
artistice de amatori, care realizau 
performanţe destul de bune şi 
serioase.  Acest lucru  se întîmpla, 
din păcate, doar în unele sate, în 
rest fiind „scremute” activităţi formale,
pentru că „se cerea de la raion”. Dar 
şi cele mai bune exemple, în cazul 
cînd conducerea satului scădea din 
insistenţă sau nu mai insista deloc, 
în scurt timp se duceau  de rîpă şi 
clubul rămînea pustiu, iar „clubarul” 
trimis la prăşit sfeclă. Moldoveanul 
nostru este lipsit de iniţiativă şi nu e 
deloc constant în ceea ce face, nici 
dîrz pentru realizări; el permanent 
trebuie împins şi ghiontit, altfel, 
adoarme. Am colaborat în anii '70 cu 
regretatul preşedinte de colhoz  în 
satele Vărăncău, Slobozia-Vărăncău 
şi Slobozia-Cremene, Semion Gogu. 
Era un om şi un şef extraordinar, 
pasionat de  muzica populară. Datorită 
eforturilor dumnealui, în acea perioadă 
colhozul „Octombrie” era vestit în 
toată republica şi mai departe, atît cu 
realizările de producere, care erau şi 
ele serioase, cît şi cu cele culturale: 
un palat modern şi funcţional de 
cultură, o şcoală de muzică, un 
cor măreţ, înalt calificat, orchestră
tradiţională de muzică populară, 
fanfară, ansamblu de dansuri 
populare. Cel mai important lucru 
era, desigur, faptul că toate acestea 

erau adevărate şi participanţii-artişti 
erau într-adevăr dintre colhoznicii 
locali. Aceste colective au devenit 
un exemplu demn de urmat (laureaţi 
ai festivalurilor U.R.S.S. – Moscova, 
Kiev, Vilnius, Caunas etc.).

A: Dle Postolachi, întrucît ne 
apropiem de finalul acestui  interviu,
ar fi rezonabil să-l completăm cu
nişte cadenţe cumulative. Cîte 
orchestre aţi reuşit să pregătiţi pe 
parcursul activităţii D-voastră, cine 
v-au fost elevii cu care vă mîndriţi, 
ce credeţi despre situaţia cadrelor 
în domeniul culturii locale la ora 
actuală?

V.P.:  D in  punct  de vedere 
matemat ic,  am pregăt i t  mul te 
orchestre, adică un număr destul 
de mare pentru puterile mele, pe 
care le-am avut pînă la un moment. 
Dar eu nu sînt dispus să consider 
aşa. Eu am pregătit o singură, mare 
orchestră de muzică populară, în 
care s-au schimbat periodic artiştii, 
repertor iu l ,  atmosfera,  munca 
continuînd să rămînă aceeaşi zi 
de zi, lună de lună, an de an. Mulţi 
ani la rînd. Orchestra mea a fost 
un laborator viu, prin care au trecut 
şi au învăţat, împreună cu mine, o 
mulţime de băieţi şi fete, care au 
devenit muzicanţi mai buni sau mai 
slabi, mai vestiţi sau care s-au găsit 
pe sine în alte sfere ale vieţii, dar 
rămînînd cu muzica incrustată în 
suflet. Această orchestră mi-a fost
viaţa. Pentru mine, toţi elevii mei, 
atît din clasa de acordeon, cît şi cei 

din clasa de orchestră, au rămas 
aşa după cum s-au putut manifesta. 
Unii, ca N.Botgros, Gh.Banariuc, 
Gh.Şevcişin, B.Rudenco, M.Bătrînu, 
V.Negrii, L.Cristinoiu, S.Lupuşoru au 
devenit şefi de orchestre, aranjori,
interpreţi, pedagogi vestiţi, alţii, 
care au constituit majoritatea, au 
avut parte de alte destine. Privitor 
la situaţia cu cadrele în domeniul 
nostru, să judecăm simplu şi rece: 
cul tura,  dacă o vrem, t rebuie 
finanţată şi protejată de stat, în
mod deosebit de grijuliu, pentru că 
ea ne este sufletul şi, deci, esenţa
noastră, ca identitate. Potenţial 
de cadre talentate ţara are cu 
prisosinţă, dar nu este stimulat deloc 
să se consacre culturii, unde leafa 
lunară este mai mult decît mică, cu 
totul mizerabilă şi ruşinoasă (300-
400 lei), iar prestigiul cetăţenesc al 
„lucrătorului în cultură” e adus la cel 
al căţeluşului în tinda stăpînului.

A: Vedeţi D-voastră ieşirea din 
acest impas? Credeţi că draga 
noastră Sorocă poate deveni un 
veritabil centru cultural al nordului 
basarabean?

V.P.: Cine ar putea să ştie cu 
siguranţă asemenea lucruri? E o 
chestie de stat, dar, din păcate, oala 
fiind nouă, borşul a rămas vechi şi,
deci, el nu are capacitatea de a face 
gust nou şi proaspăt, dimpotrivă, se 
înăcreşte tot mai mult. Speranţa însă-i 
vie, căci Soroca, în plan republican şi 
regional, ar putea deveni acel centru 
cultural şi turistic la care se visează! 
Să ne ajute bunul Dumnezeu!

Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru că sînt 
certaţi, femeia se aşează în primul rînd, iar bărbatul – în 
ultimul. La un moment, profesorul zice:
- Un taur sănătos trebuie să aibă pînă la 12 cuplări pe zi... 
Femeia, din primul rînd:
- Mă scuzaţi, domnule profesor, cîte?
- Pînă la 12.
- Repetaţi, vă rog, pentru ultimul rînd! 
Bărbatul din ultimul rînd:
- Spuneţi-mi, profesore, este vorba de cuplările cu o 
singura vacă sau cu 12?
- Desigur, cu 12.
- Mulţumesc, repetaţi, vă rog, şi pentru primul rînd...

Un bărbat se întoarce seara tîrziu de la o băutură 
cu prietenii. Intră în casă nervos, bate cu pumnul 
în masă şi strigă la nevastă-sa:
- Femeie, cine e şeful în casa asta?
Femeia, scurt, îi scapă un dos de palmă peste gură. 
Bărbatul resemnat:
- Da ce? Nici măcar să întreb n-am voie?

Soţia îşi întreabă soţul:
- Dragule, ce-ţi place mai mult la mine: trupul meu perfect 
sau feţişoara mea?
Soţul răspunde:
- Simţul umorului!

Miezul nopţii. Un om beat se leagănă din gard în 
gard, cînd e oprit de un poliţist.
- Actele la control, vă rog, şi să-mi spuneţi unde 
mergeţi! 
Omul se uită lung şi răspunde:
- Mă duc la o conferinţă despre efectele nocive ale 
alcoolului şi despre riscul beţivanilor de a deveni 
rataţi.
Poliţistul se uita la el fix şi întreabă:
- La ora asta? Cine ţine o conferinţă despre aşa 
ceva la miezul nopţii?
- Nevastă-mea şi, mai mult ca sigur, şi soacra-mea.
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FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Cosăuţi, raionul Soroca, 
la 20 martie 1951.
 Studii: Şcoala (Colegiul) de viticultură şi 
vinificaţie, Chişinău, 1970; Institutul Agricol
„M.Frunze” (Universitatea Agrară din Moldova), 
Chişinău, 1981; Facultatea de pregătire a cadrelor 
de conducere în domeniul agriculturii, Chişinău, 
1984.

Petru Zolotariov
Firma Agricolă de Producţie  

şi Comerţ  „Sergiu Petru” S.R.L. 

Almanah: Sînteţi un agricultor cu o bogată experienţă 
de agronom şi organizator al  gospodăririi săteşti. Aţi fost 
preşedintele colhozului „Komsomoleţ” (satele Oclanda 
şi Cremenciug, Soroca) între anii 1984-1993, apoi v-aţi 
încadrat în agricultura liberă. 

Colhozul milionar „Komsomoleţ”, în anii conducerii 
Dvs. (1984-1993), dispunea de 3.260 ha de teren agricol, 
600 angajaţi (colhoznici), 50 tractoare, 40 camioane,  altă 
tehnică agricolă. Ferma colhozului număra 550 vaci. 

Firma „Petru Sergiu” S.R.L. (Zolotariov), pe care o 
administraţi astăzi (a.2007), dispune doar de 100 ha teren 
agricol, 3 tractoare, 3 semănători, 3 cultivatoare, 1 camion 
şi 10 angajaţi. Diferenţa este uluitoare. 

Cum aţi trecut „podul” peste acest frapant decalaj 
şi există oare azi probabilitatea întoarcerii la colhozurile 
milionare? 

Petru Zolotariov: Nu există. Şi nici „pod” de trecere 
de la colhozuri la proprietatea privată nu a existat. Ne-am 
„rostogolit” în dezordine totală, cu mari pierderi, lăsînd în 
urmă doar pîrjol şi distrugere. Unde să te mai întorci?! 

Colhozurile au fost o şcoală a iresponsabilităţii 
individuale. Prioritatea lor era „cazanul comun”, din care 
mîncau toţi: cei care munceau cu adevărat şi cei care îşi 
făceau „trudozilele” la colhoz.  Erau mulţi şi cei care îl furau 
cu buzunarul, cu sacul, cu carul, cu camionul sau cu vagonul. 
Responsabilitatea individuală a colhoznicilor faţă de tot ce 
se întîmpla în colhoz - fie bine, fie rău - era nulă.

Colhoznicul anilor 1980-1990, în esenţă, nu mai era 
ţăranul clasic de altădată, proprietar grijuliu de pămînt, 
ci un nou tip de „ţăran sovietic”, lipsit nu numai de 
simţul proprietăţii private, dar şi de un elementar spirit 
întreprinzător. Colhozul nu aparţinea nimănui, dar era 
„muls” de toţi. Unica persoană responsabilă atît în faţa 
tuturor instanţelor superioare de partid şi de stat, cît şi în 
faţa adunării generale a colhoznicilor („godovoi-ul”), era 
preşedintele colhozului. 

Din momentul iniţierii acestor gospodării comune 
(„colectivnoie hozeaistvo”), în ele a lipsit „miezul” oricărei 

întreprinderi omeneşti – sentimentul adevărat al proprietăţii 
private. Lipsa acestuia a distrus timp de 50 ani (1944-1994) 
atît pămîntul (prin exploatarea lui excesivă), cît şi spiritul de 
gospodar al ţăranului basarabean (proprietar de pămînt). 

Deci, împroprietărirea cu pămînt din anii 1990 n-a 
fost, după cum se aştepta, o mare bucurie pentru ţărănimea 
colhoznică. Cea mai mare parte dintre ei nu au dorit 
pămînt în proprietate privată, împotrivindu-se, în unele 
sate, dizolvării colhozurilor şi împroprietăririi individuale. 
De ce? Pentru că reforma nu a fost pregătită aşa ca să fie
înţeleasă şi, deci, dorită de fiecare colhoznic de rînd. Ea a
fost propusă ca o „tînără şi frumoasă mireasă”, dar special 
urîţită de către „călăreţii” (conducerea comunistă) „mirelui” 
(ţărănimea colhoznică), aşa încît el, tumănit şi deprins cu 
hurta, să n-o dorească. Dar, vorba ceea, treaba era deja făcută 
şi „nunta” pornise. 

Timpul şi adevărul le aşează pe toate la locurile lor. 
Nouă nu ne rămîne decît să ne adaptăm aşa ca să nu repetăm 
greşelile zile de ieri. 

Omul  numai atunci este cu adevărat liber, cînd  e stăpîn 
pe sine şi pe casa lui. 

A.: În harabura ce se instalase în sectorul agrar al R.M. 
în anii '90 ai secolului XX, cînd colhoznicii împroprietăriţi 
(cotaşii), care doreau să se despartă de colhoz, special 
erau puşi  în imposibilitatea de a lucra individual cota 
(se manipula tehnica agricolă, amplasamentul cotelor 
departe de sat, bonitatea scăzută a solului etc.) şi erau 
hărţuiţi din toate părţile, cînd colhozurile, scoase, de fapt, 
în afara legii, se destrămau şi se devastau de la sine, cînd, 
în puterea acestor situaţii, sute de hectare de pămînt arabil 
se împărăgineau - ce aţi întreprins Dvs.?

P.Z.: Sectorul agrar în R.M. nu şi-a cristalizat sistemul 
de gospodărire nici la ziua de azi, dar situaţia de criză 
acută, la părerea mea, a fost deja depăşită şi lucrurile, în 
condiţiile unei pieţe libere, protejate de legislaţie, treptat 
se vor stabiliza. Astăzi, din cele 56.000 hectare de pămînt 
agricol, de care dispune raionul Soroca, 36.000 hectare 
aparţin gospodăriilor mari (de la 200 pînă la 2.000 hectare) 
şi mijlocii (de la 50 pînă la 200 hectare). Restul de 20.000 
hectare  aparţine ţăranilor-fermieri individuali, care asigură, 
în măsura în care se pot organiza, piaţa locală cu legume, 
fructe şi carne. 

În prezent, întreprinderile agricole mari şi mijlocii sînt 
încadrate  în circulaţia industrială a mărfurilor agricole şi a 
exportului prin intermediul unor firme specializate.

Eu, începînd cu 1993, permanent am încercat să mă 
adaptez noilor condiţii şi realităţi în agricultură, trecînd prin 
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multe şi, pînă la urmă, în 1996, am întemeiat firma „Sergiu
Petru” S.R.L., bazată pe terenuri agricole arendate prin 
contracte individuale de la ţăranii-cotaşi de prin împrejurimi 
(Cosăuţi, Egoreni). 

În condiţiile instabilităţii economice a R.M. şi în lipsa 
a orice susţinere serioasă din partea statului, agricultura 
noastră se confruntă cu mari probleme, din care cauză  puţini 
întreprinzătorii agricoli reuşesc să se menţină la nivelul unei 
gospodării, cel puţin, sănătoase. Eu am reuşit să mă stabilesc 
la cota mijlocie de 100 hectare pămînt arabil şi să specializez 
firma în producerea şi comercializarea producţiei agricole
şi a materialului semincier. 

A.: Care sînt condiţiile contractelor individuale de 
arendare a cotelor ţărăneşti? Cum reuşiţi să prelucraţi 
cele 100 hectare de pămînt? 

P.Z.: Pentru anul 2007, am stabilit 400 kg de grîu şi 
50 kg de floarea-soarelui la cotă, aproximativ acestea fiind
condiţiile în majoritatea gospodăriilor similare. 

Înzestrarea tehnică şi tehnologiile de care dispunem ne 
permit să realizăm o bună lucrare a pămîntului pe parcursul 
întregului ciclu anual doar cu puterile noastre proprii. 
Cultivăm culturi avantajoase, reieşind din condiţiile naturale 
ale anului şi solicitările partenerilor noştri permanenţi: grîu, 
floarea-soarelui, porumb, legume etc.

A.: Sînteţi de părerea că 100 ha este suprafaţa optimă 
pentru un întreprinzător agricol în condiţiile R.M.? Aveţi 
planuri de extindere a gospodăriei pînă la 500-1000 sau 
mai multe hectare?

P.Z.: Nu vreau să fiu categoric în această privinţă pentru
că nu există varianta optimă a suprafeţelor agricole, care ar 
satisface toţi întreprinzătorii. Fiind în S.U.A. (a.2000), am 
vizitat diferiţi fermieri prosperi, unii dintre care dispuneau 
de suprafeţe de peste 2.000-3.000 hectare, iar alţii – de pînă 
la 100. Acolo mărimea gospodăriei  depinde nu doar de 
posibilităţile financiare ale întreprinzătorului, ci de o gamă
întreagă de condiţii: interesele fermierului, tradiţiile locale 
şi familiale, conjunctura pieţei libere, condiţiile naturale 
locale şi regionale, condiţiile demografice etc. Spre exemplu,
într-o zonă natural favorabilă, un fermier întreţine 600 
hectare de păşuni şi creşte mii de capete de animale doar 
cu un personal de 7 angajaţi, fiind însă dotat  cu o tehnică
de deservire ultramodernă. 

Unul fiind mare latifundiar (peste 3.000 hectare), altul
lucrînd împreună cu familia sa doar 10-15 hectare, ambii 
sînt satisfăcuţi de situaţia lor social-economică. 

Cu timpul, cred, se vor înfiripa şi la noi nişte tradiţii
în acest sens, dar, pînă una-alta, eu sînt satisfăcut de ceea 
ce reuşesc, pare-se, destul de bine, pe  suprafaţa de 100 
hectare. 

A.: Ce probleme au fermierii din S.U.A.?

P.Z.: Problemele fermierilor sînt peste tot aceleaşi. Dar 
calitatea şi căile de rezolvare a lor diferă de ale noastre. 
Alegoric vorbind, e cum am compara problemele unui 
călător la volanul unei maşini moderne cu problemele unui 
căruţaş obosit. 

A.: Ce probleme are „Sergiu Petru” S.R.L. (fermierul 
Zolotariov)?

P.Z.: În situaţia actuală a agriculturii R.M., cînd 
fermierul, fie mare, fie mic, fie cooperat sau particular, este
lipsit de orice sprijin sistematizat de stat, pus parcă special, 

de acelaşi stat, în nişte condiţii economice ucigătoare, 
problemele sînt numeroase. Fiţi atenţi doar la jocul preţurilor 
în ultimii ani! Dacă mai punem şi problemele de ordin 
social (nu se vinde, nu se cumpără, corupţia etc.), cu care 
se confruntă azi fiecare întreprinzător în R.M., plus cele
de ordin natural (seceta, grindina etc.), atunci activitatea 
noastră, a agricultorilor, este o problemă, iar faptul că noi 
mai şi activăm – un eroism. 

AGRICULTURĂ



ALMANAH, nr.1/2007                    127
A.: Care, la părerea Dvs., este cauza unei asemenea 

situaţii în agricultura din R.M.? Cine ar avea interesul 
să o distrugă?

P.Z.: Un sistem democrat şi competent de conducere 
a unui stat nu ar admite un asemenea dezastru în economia 
naţională a ţării. Cu părere de rău, se distruge nu doar 
agricultura. „Volanul” în mîinile unui „şofer” nepriceput 
şi perimat, care permanent încurcă  „drumurile” şi, pe de 
asupra, mai e şi un iubitor de baliverne politice şi „viraje” 
periculoase şi absurde, este iminenţa catastrofei, care ne 
însoţeşte real pe parcursul ultimilor ani. 

A.: Se ştie că, între Prut şi Nistru, pămînturile agricole 
au o fertilitate deosebită, aşa încît un businessman 
canadian declara că l-ar procura şi transporta cu avioanele 
în Canada. Şi noi,adică Republica Moldova, sîntem azi, cu  
un asemenea pămînt, cea mai săracă ţară din Europa.

P.Z.: Noi sîntem un popor deosebit, unic! 
Un „şef”, venit de pe aiurea ca să conducă un sat întreg 

de oameni, striga, de obicei, la supuşii săi colhoznici şi 

funcţionari de sat în limba rusă (româna n-a mai învăţat-o 
trăind de tînăr pînă la pensie în acest sat): „Vî u menea 
po troie v odnoi fufaike budete hoditi!” („Am să vă fac să 
umblaţi cîte trei într-o pufoaică!”). În aşa manieră, i-a condus 
pînă a ieşit liniştit şi mulţumit de toate la pensie. Pămîntul 
şi oamenii satului cela i-a lăsat, că nu sînt ale lui. Iar satul şi 
azi umblă cîte trei într-o pufoaică! Cine-i vinovatul? Satul, 
pămîntul, veneticul? 

A.: Aţi accentuat de cîteva ori că sînteţi un adevărat 
ţăran,  cu tălpile înrădăcinate în glie. Familia Zolotariov 
se ţine de aceleaşi tradiţii?

P.Z.: La etapa actuală a business-ului nostru,o scoatem 
la capăt cu toate în doi, împreună cu soţia. 

Fiica Carolina (n.1974), jurist,  este stabilită provizoriu 
în Italia. Fiul mai mare, Sergiu (n.1978), inginer, locuieşte la 
Chişinău, iar mezinul, Petru (n.1986), e student la Academia 
de Studii Economice din Moldova (anul IV).

Centrul familiei noastre rămîne să fie  la Soroca. Deci,
tradiţiile sînt încă în putere...

Firma Agricolă de Producţie şi Comerţ „Sergiu Petru” S.R.L. 
este preocupată de:
 Producerea, colectarea şi comercializarea producţiei agricole;
 Producerea materialului semincier de cartofi, legume, culturi de

cîmp şi flori;
 Importul şi comercializarea pesticidelor, fertilizanţilor şi 

stimulatoarelor de creştere a plantelor
 Comercializarea tehnicii agricole, a inventarului agricol şi a 

mărfurilor de uz casnic;
 Prestarea serviciilor mecanizate şi de transport auto;
 Consultanţă, instruire, seminare în domeniu.

Sîntem dispuşi să colaborăm cu toţi doritorii din ţară şi de peste hotare!
Adresa noastră: Magazin Agricol, str.Uzinelor 1-a, or.Soroca, R.M.

e-mail: spcepdt@mtc-sr.md, tel./fax  (230) 3-14-52.

Firma activează în parteneriat cu:
 Uzina „TOPAZ” S.A.; 
 S.R.L. moldo-ungară „VITAFORT COMBIFEED”; 
 „MAVISEM” S.R.L.; 
 S.R.L. moldo-franceză „LIMOGRAIN MOLDOVA”; 
 „MOLDSEM-GRUP” S.R.L.
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Haralambie Sochircă
Întreprinderea 

„Agroselect-Vădeni” S.R.L.

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Vădeni, Soroca, la 
23 februarie 1949.
 Studii: Institutul Agricol „M.Frunze”, 
Chişinău, 1977.
 Agronom.

  1956-1964 – Elev, şcoala 
medie, Vădeni, Soroca.
 1964-1968 – Student, şcoala 
agricolă, Camenca.
  1968-1970  –  Armata 
Sovietică.
  1970-1973 – Agronom, 
Bădiceni, Soroca.
  din 2002 – Fondator şi 
director, S.R.L. „Agroselect-
Vădeni”, Soroca.

Almanah: Peste 33 ani de viaţă 
matură vă leagă de agricultura 
pămînturilor de baştină vădenene. 
Gospodăria „Dumbrăveni” v-a fost, 
practic, tot acest timp, terenul de 
activitate profesională, de ascensiuni 
şi eşecuri. 

Sovhozul (gospodăria sovietică) 
„Dumbrăveni” a fost, probabil, cea 
mai bogată şi vestită gospodărie 
sătească de tip sovietic, pe plaiurile 
sorocene ,  în  toa tă  per ioada 
colhoznică (1945-1990). Sorocenii 
îşi mai amintesc şi pînă azi de acest 
sovhoz, mai ales în perioada cînd în 
fruntea lui era preşedintele Sîrghii,  
deputat al poporului în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., o perioadă de 
culme a gospodăriei. Dumneavoastră, 
fiind vădenean, aţi trăit nemijlocit
dezvoltarea şi dispariţia acestei 
gospodării. 

Haralambie Sochircă: Sovhozul 
„Dumbrăveni” a fost fondat în 1973, 
în perioada înflorii „socialismului
dezvoltat”, cînd erau experimentate 
politicile gospodăriilor specializate 
gigantice: livezi, vii, ferme, sovhozuri. 
Aceste structuri erau de stat şi aveau 
o serie de priorităţi în raport cu 
colhozurile de rînd: ţăranii, care 
lucrau în acest sovhoz, aveau statut de 
muncitori salariaţi, dotarea tehnică era 
asigurată preferenţial de stat, procesul 
de producţie era pus pe o bază ştiinţifică
(de obicei, în parteneriat cu un institut 
de cercetări ştiinţifice în domeniu).
Corpul administrativ şi procesul 
administrării erau similare celor din 
industrie: preşedintele gospodăriei 
se numea „director”, iar colhoznicii  
– „muncitori”. Remunerarea muncii 
se efectua lunar, în bani. 

A.: De ce anume Dumbrăvenii 
şi împrejurimile lui au fost selectate 
pentru fondarea sovhozului?

H.S.: Criteriile de selectare au 
avut la baza lor mai mulţi factori: 
rentabilitatea gospodăriei anterioare (a 
fostului sovhoz), bonitatea şi suprafaţa 
pămînturilor, densitatea şi amplasarea 
populaţiei. În satul Dumbrăveni, 
înainte de al II-lea război mondial, a 
trăit o colonie specializată agricolă de 
evrei (1000 ha de pămînt arabil), care 
în timpul războiului a fost ridicată 
şi nimicită de fascişti. După război, 
autorităţile sovietice au completat 
lipsa evreilor agricultori cu element 
migrator de prin nemărginitele stepe 
ruseşti. 

În componenţa sovhozului intrau 
satele Vădeni, Lugovoe, Regina 
Maria (Cotovsc) şi Dumbrăveni, 
dispunînd în total de 5 mii hectare 
de pămînt, din care 4,5 mii hectare  
arabil, şi de 1500 muncitori agricoli, 
plasaţi în structurile gospodăriei: 
brigăzi de tutun, legume, vii, livezi, 
cîmp, tractoare, construcţii. Ferme 
de vite mari cornute de prăsilă erau 4 
(24.000 capete); de oi – 1; de porcine 
– 1. Parcul auto număra 40 unităţi 
de transport (26 camioane mari, 12 
–  diferite, 2 autobuze). Partenerul 
ştiinţific a fost Institutul de Cercetări
„Selecţia” din Bălţi. Era, după cum se 
vede, o gospodărie serioasă. 

A.: Care erau priorităţile de 
producţie ale unei gospodării atît de 
mari?

H.S.: În condiţiile sistemului 
socialist totalitar, cu economia 
planificată şi centralizată, în care
populaţia, ca individ, nu prezenta 
valoare socială (era l ipsită de 
proprietate privată şi, deci, de iniţiativă 
liberă), asemenea gospodărire era 
absolut adecvată regimului şi funcţiona 
perfect. Atunci, pămîntul nu aparţinea 
nimănui şi deci, era exploatat excesiv 
în favoarea procentelor şi îndeplinirii 
planurilor de stat. Performanţele 
procentuale trebuiau asaltate şi 
dobîndite cu orice preţ. Şi se reuşea: 
pămînt era mult şi bun, tehnică destulă, 
combustibil nelimitat, îngrăşăminte 

minerale în abundenţă, braţe ieftine de 
muncă destule. Tehnologiile ştiinţifice
impuse urmăreau de asemenea aceleaşi 
scopuri  – cît mai mult, mai "măşcat" 
şi mai impunător. Şi rezultatele erau 
într-adevăr impunătoare. Cu atît mai 
mult că ele se majorau pe ascuns 
(prin diferite metode bine ajustate şi 
general acceptate), fiind  mulţumită 
toată lumea – şi cea „de jos”, şi cea 
„de sus”. 

A.:  Ce at i tudine  a ţ i  avut 
Dumneavoastră personal faţă de 
prăbuşirea sistemului colhozurilor şi 
trecerea la împroprietărirea ţăranilor 
cu pămînt?
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H.S.: Firea omului este pe cît de 

adaptabilă, pe atît de conservatoare, 
toate adevărurile vieţii sociale fiind,
de fapt, relative şi efemere. Generaţia 
noastră n-a practicat alt mod de 
gospodărire, decît cel colhoznic, şi, 
deci, e şi natural că împotrivirea a 
fost absolut normală, cum se întîmplă 
veşnic la întîlnirea „vechiului” cu 
„noul”. Generaţia care s-a împotrivit 
colectivizării forţate în 1945-1951, nu 
mai era în 1990-1991 atît de activă, 
ca să dicteze opinia generală. Deci, 
procesul schimbărilor s-a desfăşurat 
în contradictoriu, din care cauză şi 
s-au distrus multe bunuri comune. 
Populaţia rurală modernă nu mai este 
ataşată faţă de pămînt. Colhozurile 
au şters sensul adevărat al sintagmei 
„pămîntul meu”, dîndu-i o esenţă 
goală, declarativă. Nici astăzi, în 
2007, populaţia rurală, în marea ei 
majoritate, nu doreşte să stăpînească 
şi să lucreze pămîntul. La părerea 
mea, reformele în sectorul agrar al 
R.S.S.M. după 1989-1990, nu au fost 
pregătite şi nici dirijate corespunzător 
situaţiei reale a lucrurilor în teren. Se 
demonta sistemul vechi, fără să fi fost
bine pregătit noul sistem propus pentru 
gospodărire. 

Din această cauză, în agricultură 
(ca, de altfel, şi în toate celelalte 
sfere ale economiei statului) s-a 
instalat un haos infernal, în care 
fiecare proceda cum îl ducea capul.
Majoritatea factorilor de decizie, 
din păcate, erau departe de gîndul la 
această ţară şi la ţăranul ei. Tranziţia, 
care încă nu s-a terminat nici azi, nu 
a avut de la bun început o concepţie 
clară, fără echivocuri, şi nu a fost 
dirijată efectiv. 

În perioada 1990-1993, sovhozul 
„Dumbrăveni” s-a descompus ca 
structură şi a fost complet devastat, 
ca şi majoritatea structurilor similare 
din R.M. 

Odată cu distrugerea sovhozului, 
s-au distrus şi relaţiile sociale existente 
în zonă, a scăzut brusc bunăstarea 
materială a ţăranilor. 

Cota calculată de pămînt pentru 
vădeneni a constituit 2,2 hectare. 
Procesul înnoirii patina pe loc. Puterea, 
atît cea republicană, cît şi cea locală, 
tergiversa luarea unor decizii categorice 
în reformarea sistemei de gospodărire, 
plutind în speranţa că toate se vor aşeza  
la locul lor singure, de la sine. 

A.: Pe parcursul unui şir de ani 
de activitate a sovhozului, inclusiv 

anii lui de culme (1985-1990) şi 
cădere (1990-1993), aţi fost, de fapt, 
„stîlpul lui de bază” (agronom-şef, 
director). Tot acest dezastru de la 
urmă se întîmpla în faţa ochilor şi 
urechilor Dumneavoastră. Ce aţi 
întreprins pentru a salva ceea ce se 
putea salva?

H.S.: Vechiul sistem de conducere 
în R.M. a fost declarativ şi formal 
schimbat cu altul nou în 1990-
1991, dar, de fapt, şi cadrele (în 
marea majoritate), şi modalităţile de 
conducere au rămas aceleaşi. E greu 
sau imposibil de stîrpit în 2-3 ani 
ceea ce s-a încuibat şi a dat rădăcini 
adînci timp de 45 de ani! Faptul că pe 
parcursul multor ani eu am făcut parte, 
prin funcţie, din „cohorta” conducerii 
agriculturii locale raionale, m-a pus, ca 
şi pe mulţi alţi vechi conducători, într-
o situaţie ambiguă: dintr-o parte - de 
fost privilegiat (burghezia colhoznică) 
şi deci, conform logicii, „oponent” al 
noului sistem; din altă parte - agronom, 

specialist, organizator experimentat şi 
ţăran, care, fireşte, nu putea fi imparţial
faţă de tot ce se întîmpla şi de la care 
se cerea şi „de sus”, şi „de jos”, fiind
în acelaşi timp „bătut”, să întreprind 
ceva, pentru a salva ce se mai putea 
salva. Ce trebuia de făcut şi cum, 
nu ştia nimeni: nici eu, nici cei care-
mi cereau să fac ceva.  „Opoziţia”  
desfiinţării colhozurilor a existat, fără
echivoc. Nostalgia lor mai roade şi 
azi în mulţi dintre cei care încă nu 
au înţeles ireversibilitatea procesului 
deja pornit. Dureros cu adevărat este 
faptul că acele colhozuri, care au fost 

o parte vie a existenţei ţăranului, n-au 
fost desfiinţate, cum s-ar fi cuvenit să
se procedeze, ci au fost distruse barbar 
în tărăboiul contradicţiilor politice. 

A.: În 1994 aţi devenit „liderul” 
unei noi gospodării agricole colective 
de tip nou în satul Vădeni. 

H.S.: La etapa corespunzătoare 
(1991), adunarea generală a 80 la 
sută din cotaşii satului Vădeni m-a 
solicitat în calitate de conducător 
al noii gospodării, care abia trebuia 
creată şi pusă pe picioare. Timp de 4 
ani de zile (1994-1998), am reuşit să 
închegăm o structură agricolă viabilă 
în măsura posibilităţilor acelor timpuri, 
dar, în urma unor jocuri de culise, 
în 1998, am fost nevoit să cedez 
conducerea gospodăriei lui R.Leşcov. 
După aceasta, m-am angajat în calitate 
de vicedirector la firma „Mioriţa” din
Soroca, de unde, exact peste un an, 
vădenenii „m-au adus” din nou în sat  
ca să mă facă conducător. Problema 

consta în faptul că R.Leşcov, timp de 
un an de zile, a dus la „zero” situaţia 
pe care o lăsasem eu şi mai făcuse 
gospodăriei nişte datorii de 4 milioane  
de lei. 

Sosit din nou la Vădeni, în 
noua situaţie, am putut să-mi dictez 
condiţiile şi am decis fondarea în 1999 
a S.R.L. „Magroselect”, eu fiind plasat
în funcţia de director executiv. 

S.R.L. (Societate cu răspundere 
limitată) „Magroselect” a arendat,  
prin contracte individuale, cotele a 
1260 ţărani împroprietăriţi, a angajat 
560 muncitori agricoli şi 19 specialişti 
în domeniu. Condiţiile contractuale 
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prevedeau, anual: 400 kilograme de 
grîu de pîine, 20 kilograme de zahăr, 
20 litri de ulei sau 75 kilograme de 
floarea-soarelui, pentru fiecare cotă
arendată.

După 2 ani de activitate, în baza 
acestei gospodării, am fondat firma
agricolă care funcţionează la ora actuală 
– „Agroselect-Vădeni” S.R.L. 

A.: Ce prezintă astăzi firma
„Agroselect-Vădeni”? Credeţi că 
aceasta este modalitatea optimală de 
gospodărire în agricultura R.M.?

H.S. :  Fi rma  „Agrose lec t -
Vădeni” este specializată în creşterea 
şi comercializarea materialelor 
seminciere a culturilor de cîmp (grîu, 
orz, mazăre, soie), conlucrînd în acest 
domeniu cu Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice „Selecţia” (Bălţi). Firma
dispune de 2.000 hectare de pămînt 
arabil, 200 hectare de livezi, etc.

La etapa actuală de dezvoltare a 
agriculturii în R.M., conform realităţilor 
existente, asemenea structuri agricole 
au o rentabilitate normală, deci, şi o 
perspectivă de dezvoltare. Ca şi în toată 
lumea civilizată, gospodăriile mari 
(cooperate sau private) se pot dezvolta 
rentabil alături de alte modalităţi de 
gospodărire. Timpul, dar şi destinele 
politice ale ţării, le va aşeza treptat pe 
toate la locurile lor.

A.: Cu ce probleme se confruntă 
azi  firma S.R.L. „Agroselect-
Vădeni”?

H.S.: Problemele firmei sînt
legate de situaţia generală a dezvoltării 

agriculturii la momentul actual în R.M. 
Una dintre ele, poate cea mai importantă, 
este legată de realizarea avantajoasă a 
producţiei. Toate străduinţele noastre 
sînt îndreptate spre asigurarea unei 
calităţi înalte a producţiei şi este foarte 
dureros cînd această calitate este 
adesea subapreciată (intenţionat) de 
instanţele de rigoare, noi fiind nevoiţi,
în asemenea cazuri, să realizăm munca 
noastră la nişte preţuri efemere. 

Nu ducem lipsă de braţe de 
muncă, avînd angajate permanent 
circa 14 familii ţărăneşti în activitatea 
cotidiană,  şi mai angajăm anual circa 
240-250 muncitori sezonieri. 

A.: Vă trageţi dintr-o familie 
de ţărani vădeneni, cu mulţi copii şi 
ataşată de pămînt. Dumneavoastră, 
prin voia soartei, continuaţi în alte 
condiţii drumul părinţilor. Care va 
fi, la părerea Dvs., soarta ţăranului
vădenean de mîine?

H.S.: Vădenii şi vădenenii, la 
modul general, vor rămîne pe loc. 
Situaţia aceasta sumbră din R.M., care  
a dezorientat şi a speriat chiar ţăranii, 
îndeosebi pe cei tineri, impunîndu-i 
să se teamă de pămînt şi să plece din 
sat, va trece, iar tradiţiile agricole ale 
satului vor reînvia în altă calitate şi vor 
continua din generaţie în generaţie. 

Părinţii mei, Gheorghe (n.1908) 
şi Olga (n.1920) Sochircă, care au 
crescut 7 copii (3 băieţi şi 4 fete), au 
trecut prin vremuri pe cît de grele, pe 
atît de controversate şi chiar tragice: 
anexarea Basarabiei (1940), războiul 
(1941-1944), colectivizarea forţată 

(1944-1950), foametea (1946-1947). 
Generaţia lor a avut de tras „amarul” 
ei, generaţia noastră - „amarul” nostru, 
generaţia care vine pe urmele noastre 
îşi are „amarul” său. Oricare ar fi
soarta de mai departe a ţării, raionului, 
satului, doar pămîntul ne va hrăni 
şi, deci, vor exista şi cei care-l vor 
lucra. Nu contează cum se vor numi: 
ţărani, muncitori, fermieri, colhoznici, 
agricultori etc. – ei vor fi oamenii
agriculturii. Familia noastră - soţia 
Tatiana, fiicele Irina (n.1973), Olga
(n.1971) - este legată, pînă una-alta,  
tot de pămînt. 

A.: Ce înseamnă pentru Dvs. 
politica? Cum trăiesc vădenenii 
astăzi, material şi spiritual? Are 
ţăranul nevoie de libertate? 

H.S.: Azi, toate s-au schimbat şi 
nu mai sînt nici măcar asemănătoare 
cu cele de ieri. Ce va fi mîine, azi  nu
ştie nimeni, cum n-am ştiut în 1985 
sau în 1995 ce va fi în 2005. Cu alte
cuvinte, nu avem nici o siguranţă în 
treburile noastre lumeşti. Dar, după 
mintea mea de om al acţiunii, această 
lipsă de siguranţă în ziua de mîine este 
rezultatul slab al activităţii oamenilor 
care s-au apucat să facă politică. 
Politica bună, pentru mine, înseamnă 
arta de a crea condiţii favorabile 
pentru dezvoltarea permanentă a acelor 
lucruri de care ţine bunăstarea omului, 
poporului. Atitudinea şi ataşamentul 
fiecăruia faţă de ceea ce face - tot
este o politică. Poate chiar, cea mai 
sănătoasă. 

Libertatea există, la părerea mea, 
nu pentru a cere sau a aştepta să-ţi 
„aducă” cineva bunăstarea, ci pentru a 
o căuta, a o găsi şi a o creşte. Libertatea 
este o şansă sigură, pentru cei harnici 
şi deştepţi, de a se realiza, ajutîndu-i 
şi pe cei din jurul lor să-şi cîştige şi 
să-şi menţină bunăstarea. Vădenenii, 
fiecare în parte, sînt şi ei acum liberi
şi, deci, cu şanse egale de a cîştiga 
sau pierde. 

Satul Vădeni, în toată istoria 
existenţei lui, a fost unul de gospodari, 
şi, trecînd prin multe timpuri grele, 
a reuşit să-şi păstreze tradiţiile 
strămoşeşti ce îl caracterizează şi îl 
consolidează. Perioada vremurilor 
tulburi şi nesigure se mai deapănă  
şi azi, dar toate au, pînă la urmă, un 
sfîrşit. 

Cu alte cuvinte, viitorul îl făurim 
noi, în prezent...
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Arcadie Suru
Firma comercială de producere 

şi comerţ S.R.L. „Tiras”

Almanah: Business-ul sorocean nu poate fi conceput
azi fără cunoscuta firmă producătoare de încălţăminte
„Tiras”, patronul şi directorul căreia sînteţi. În 1987, 
cînd business-ul în U.R.S.S. abia începea să se manifeste, 
Dumneavoastră, fiind un simplu pictor la fabrica de
articole tricotate, aţi fondat cooperativa „Tiras” şi aţi 
reuşit, timp de 5 ani (1987-1992), să dezvoltaţi o producţie 
stabilă şi competitivă de articole artizanat. Care este istoria 
scurtă a reuşitei?

Arcadie Suru: Nu am fost doar un simplu pictor (dacă 
era aşa, probabil că nu îndrăzneam să mă lansez în business, 
mai cu seamă atunci, în 1987, cînd nu aveam precedenţi 
pe care m-aş fi putut sprijini). Eram un om bine pregătit
pentru iniţierea unei afaceri. Am acumulat şi experimentat 
cunoştinţele necesare, formîndu-mi o viziune clară asupra 
aspectelor tehnic, juridic, organizaţional, comercial etc. 
ale  viitorului proces de producţie. Mai eram şi îndrăzneţ, 
insistent, „încăpăţînat”, cu alte cuvinte, bine echipat 
pentru un drum neexplorat şi anevoios. În condiţiile crizei 
economice din anii 1987-1992, lipsa acută a mărfurilor 
de larg consum stimula extrem spiritul întreprinzător în a 
satura piaţa cu mărfuri deficitare. Eu am ales  confecţionarea
articolelor de larg consum, cu design artistic color (prosoape 
şi tricouri), şi am nimerit în ţintă. 

Toată baza tehnică iniţială a procesului de producere, 
am elaborat-o şi confecţionat-o personal. Laboratorul şi 
hala de muncă, muncitorii, administraţia şi contabilitatea 
– toate se aflau la mine acasă, în sînul familiei. Lucram
manual şi era, fireşte, foarte obositor. De aceea, căutam să
perfecţionez permanent utilajul, să-l fac cît mai rezistent, 
eficient şi productiv. Primele mele matriţe – imprimante
de design artistic – rezistau aproximativ doar 4-5 mii  de 
operaţiuni, lucru care, de la un timp, nu mă mai aranja deloc. 
Am elaborat şi pus în funcţiune un nou model de matriţă,  
de 10 ori mai rezistent, suporta peste 50 mii operaţiuni. 
Lucrurile au început să meargă bine şi afacerea lua proporţii. 
Am arendat spaţiu, am angajat cîţiva muncitori. Materia 
primă –  bumbacul – o procuram în Uzbekistan, vopselele le 
produceam pe loc. Marfa – prosoape şi tricouri – o realizam 
în spaţiul U.R.S.S., ea fiind atunci deosebit de solicitată.

Dezmembrarea în 1991 a U.R.S.S.-ului a provocat o 
mare dezordine în relaţiile economice existente şi faptul 

m-a lipsit de furnizorii de bumbac din Uzbekistan, de pieţele 
imense de desfacere ale fostei U.R.S.S. Am pierdut atunci 
fără urmă, două containere mari cu bumbac foarte scump, pe 
căile ferate dintre Uzbekistan şi Moldova. În noile condiţii 
politice şi economice, situaţia cooperativei „Tiras” a devenit 
atunci foarte dificilă şi, practic, fără perspective Am fost
nevoit să iau măsuri radicale. 

A.: Care au fost acele măsuri?

A.S.: Am schimbat multe. Mai întîi, cooperativa 
„Tiras” (1992) a devenit „Firma comercială de producere 
şi comerţ S.R.L. "Tiras". În al doilea rînd, am schimbat  şi 
profilul activităţii, începînd să mă ocup de confecţionarea
şi comercializarea încălţămintei. Schimbările au fost cu 
adevărat radicale şi totul trebuia luat de la început. Dar eram 
deja un „om al business-ului”. Cooperativa „Tiras” m-a 
învăţat multe şi m-a plasat în reţeaua vie a afacerilor, deci, 
poziţia în care mă aflam mi-a permis să aranjez lucrurile
destul de repede . 

A.: Cum s-a dezvoltat noua afacere mai departe?

A.S.: Treptat. Iniţial (1992), am angajat 6 muncitori 
şi am pus pe roate producerea încălţămintei pentru bărbaţi 
(pantofi). În anii următori, pe măsura creşterii întreprinderii,
am lărgit gama de articole, confecţionînd şi cizme pentru 
bărbaţi (1993), cizme pentru femei (1994), încălţăminte 
pentru copii (1996). S-a lărgit, fireşte, şi spaţiul de producere,
s-a majorat numărul angajaţilor (1994 – 40  de angajaţi, 1996 
– 100 de angajaţi). 

A.: Cum aţi înfruntat „default-ul”, devalorizarea 
leului R.M. şi inflaţia anilor 1998-1999?

A.S.: Lovitura a fost cu adevărat zguduitoare. Am 
avut pierderi atît de mari în realizarea stocurilor de marfă, 
procurarea materiei prime, încît faptul că am reuşit  să rămîn 
pe piaţă îl cred un dar al providenţei. Firma „Tiras” era atunci 
pusă, practic, în faţa falimentului, şi doar mobilizarea maximă 
şi benevolă a colectivului ne-a asigurat supravieţuirea. Criza 
anilor 1998-1999 a strecurat riguros masa întreprinzătorilor 
autohtoni, selectînd şi călind în „cazanul” pieţei libere a R.M. 
pe cei mai abili şi puternici. 

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în oraşul Soroca, la 28 mai 1959.
  Studii: Colegiul profesional tehnic, specialitatea 
„Electroautomatică”, Chişinău, 1977; Institutul politehnic, 
„Maşini şi aparate în industria alimentară”, Chişinău, 1985. 

 1978-1980 – Serviciul în Armata Sovietică.
 1980-1988 – Pictor-designer, Fabrica de articole tricotate, 
Soroca.
 1987-1992 – Fondator şi patron al cooperativei „Tiras”, 
Soroca.
  Din 1992 – Fondator şi patron al firmei S.R.L. „Tiras”,
Soroca.
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Pentru a rezolva parţial problema materiei prime, 

devenite atunci acută (pielea naturală pentru încălţăminte), 
am arendat, reutilat şi pus în funcţie abatorul din Soroca. 
Timp de jumătate de an, în baza achiziţiilor locale de vite 
cornute mari, abatorul a funcţionat, asigurîndu-mi o bună 
parte din necesităţile de piele naturală. Carnea o stocam 
în frigidere, pentru realizare ulterioară. Dar instabilitatea 
vieţii noastre economice nu a permis să beneficiem de acest
abator. Lipsa energiei electrice a paralizat la un moment 
funcţionalitatea frigiderelor, punînd în pericol stocurile mari 
de carne congelată, destinată realizării. Am fost nevoit să 
stopez activitatea abatorului, iar carnea - s-o vînd accidental, 
la un preţ în jumătatea celui la care am procurat vitele. 
Luptam pentru supravieţuire, crîncen şi absolut solitar, fără 
vreun sistem statal de sprijin. 

A.: Faptul trecerii reuşite a firmei „Tiras” prin calvarul
crizelor distrugătoare, dar inevitabile în perioadele de 
tranziţie, denotă viabilitatea ei şi dreptul la perspectivă. 
Ce situaţie şi ce scopuri aveţi astăzi?

A.S.: După criză, a fost o perioadă de activitate latentă, 
de acumulare şi revigorare, iar în 2004 am adoptat un 
program activ de creştere. Din 2005, s-a restabilit gama 
de producere a articolelor de încălţăminte: pantofi, cizme 
pentru bărbaţi, femei, copii. Asortimentul de modele este 
variat, modern şi în cel mai apropiat timp se va dubla în 
urma angajării unui modelor or profesionist calificat din
România. 

Firma finisează construcţia unei noi hale de producţie,
utilată modern şi performant, cu condiţii de muncă 
corespunzătoare standardelor europene. Colaborăm cu 
Italia, România, Ucraina, în condiţii de parteneriat reciproc 
avantajos.

Marfa o desfacem stabil pe tot teritoriul R.M. prin 
reţeaua magazinelor de stat şi particulare, de asemenea, prin 
distribuitorii speciali ai firmei.

A.: Acum sînteţi un businessman cu o stabilitate 
sigură? Ce aşteptaţi să se întîmple după alegerile locale 
2007?

A.S.: După alegerile locale 2007, nu se va întîmpla 
nimic deosebit. Schimbările pot interveni doar după alegerile 
parlamentare din 2008, dar pînă atunci este prea mult 
timp pentru a face prognoze serioase. Stabilitatea mea de 
businessman depinde de stabilitatea şi prosperitatea acestui 
stat, lucruri încă departe de a fi sigure şi neclintite. Deci,
mă bizui doar pe sine. 

A.: La părerea Dvs., politica locală are vreo influenţă
asupra dezvoltării oraşului şi raionului?

A.S.: În sistemul actual de conducere a R.M., această 
influenţă poate fi doar o delegaţie lansată pe verticală de
sus în jos. Autonomia administraţiei locale, în asemenea 
condiţii, este mai mult declarativă şi, în cazul în care 
persoana investită cu putere locală este lipsită de iniţiativă, 
curaj, capacităţi şi competenţe, treaba-i slută pentru 
dezvoltarea locală!

A.: Ţine oare dezvoltarea business-ului local în 
provincie, de relaţiile personale ale întreprinzătorului cu 
persoanele sus-puse? 

A.S.: De obicei, în structurile statale, unde există 
supremaţia legii şi independenţa reală a mijloacelor de 
informare în masă, relaţiile personale în raportul putere-
business nu mai joacă nici un rol, sau pot deveni o „bombă” 
periculoasă pentru cei care încearcă să le practice în mod 
abuziv. La noi, însă, situaţia cu respectarea legilor, după 
cum se ştie, este şubredă de tot şi, deci, nu este exclusă 
hăituiala intenţionată, „la comandă”, a întreprinzătorilor 
„neconvenabili” atît de către structurile „mafiei libere”, cît
şi de cele ale „mafiei oficiale”. Din fericire, aceste realităţi
treptat trec în istoria zilei de ieri. Este important şi decisiv, în 
siguranţa activităţii unui întreprinzător liber, să-şi cunoască 
la perfecţie drepturile şi obligaţiunile şi să nu dea dovadă de 
semne de slăbiciune (să nu dea şi să nu ia mită). 

A.: Soroca noastră, este a noastră? În ce măsură, 
un om de afaceri este informat legal în ceea ce priveşte  
toate cîte se produc în oraş şi raion (privatizări, vînzări, 
cumpărări, arendări etc.), în ceea ce ţine de bunurile 
publice locale şi republicane? Informaţia publică în acest 
domeniu este la nivelul necesar?

A.S.: În cazul în care eu personal voi avea nevoie de 
vreo informaţie într-un domeniu sau altul, vă asigur că 
o voi căpăta. Deci, informaţia poate avea valoare doar 
în cazul, cînd este solicitată. Atîta timp cît populaţia nu 
are interes viu (de afaceri) faţă de informaţiile ce ţin de 
economia, gospodăria, comerţul, bogăţia, activitatea 
organelor publice – informaţia poate fi ascunsă sau
manipulată.  În R.M. populaţia de rînd, în marea ei 
majoritate, nu are nevoie de informaţii concrete în nici 
un domeniu al economiei naţionale, pentru că a rămas 
şi mai continuă să fie la nivelul mentalităţii colhoznice,
în care lipseşte complet spiritul întreprinzător şi, deci, 
explorator. Acest lucru aranjează de minune elementul 
corupt al organelor de conducere şi nu  stimulează cariera 
economiei naţionale atît în plan local (sat, oraş, raion), cît 
şi în plan republican. Soroca, atîta timp cît mai stă între 
Deal şi Nistru, este a noastră. 

A.: Uniunea Europeană şi-a pus hotarul pe Prut. 
R.M. va avea de cîştigat sau de pierdut în noua situaţie 
care s-a format?

A.S.: O reacţie adecvată din partea  noastră cred că ar fi
salutarea evenimentului. Şi noi, mai devreme sau mai tîrziu, 
vom fi acolo. E necesară doar mai multă constructivitate. Un
vecin bogat, onest şi corect, nu poate să ne facă probleme. 
Dimpotrivă, o asemenea vecinătate, însoţită de o diplomaţie 
calitativă, este doar o prioritate pentru dezvoltarea noastră 
de mai departe. 

A.: Familia Suru, este o familie fericită?

A.S.:  Totul este în puterea Celui de Sus, inclusiv  familia 
noastră. Sîntem o familie obişnuită pentru ziua de azi, cu doi 
copii: Oleg (n.1985), student anul IV la A.S.E.M., Chişinău; 
Vadim (n.1991), elev  în clasa IX la Liceul „C.Stere”, Soroca. 
Soţia Galina este implicată în business-ul de familie. Ne 
străduim să ne menţinem în condiţiile unei simple vieţi  
omeneşti, care ar întruni componentele unui confort spiritual 
şi material. Pînă una-alta, parcă ne reuşeşte, deci, sîntem 
mulţumiţi. 

BUSINESS



ALMANAH, nr.1/2007                    133

Firma Comercială de Producere  
şi Comerţ S.R.L. „Tiras”

ADRESA NOASTRĂ:
MD-3000, Republica Moldova, or.Soroca, str.Cosăuţilor, 15, 

tel./fax: 2-24-00, tel.: 2-96-68.

vă propune încălţăminte elegantă
 de cea mai bună calitate 

şi la cele mai avantajoase preţuri!
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Iacob Con
Întreprinderea de 
prelucrare a cărnii 

„Soro-Meteor-Com” S.R.L.
FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în oraşul Soroca, la 28 februarie 1951.
 Studii: Institutul economiei naţionale „Plehanov” 
din Moscova, 1972.
 Economist.

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1976-1987 – Uzina de utilaj 
tehnologic, Reţeaua raională 
de comerţ, Alimentaţia publică 
orăşenească, Soroca.
  1987-1994 – Fondator, şi 
preşedinte al cooperativei 
„Fenix”, Soroca.
 Din 1994 – Fondator şi patron  
al firmei „Soro-Meteor-Com”,
Soroca.

Almanah: La începutul anului 
2007, Comisia Uniunii Europene de 
acreditare în domeniul alimentaţiei 
publice va da verdictul privind 
includerea firmei „Soro-Meteor-
Com” în sistemul standardelor oficiale
europene. Ce va însemna această 
acreditare pentru întreprinderea 
Dumneavoastră?

Iacob Con: Mai întîi, faptul 
că sîntem acreditaţi la nivelul unei 
asemenea comisii denotă nişte lucruri, 
şi anume: calitatea producţiei noastre, 
acum, corespunde standardelor 
U.E., condiţiile de muncă, utilarea, 
pregătirea profesională a specialiştilor 
şi muncitorilor firmei, de asemenea,

sînt la nivelul standardelor oficiale
europene. Fără aceste realizări, 
structurile republicane corespunzătoare 
nu ne-ar fi recomandat U.E. pentru
această acreditare. Deci, avem şansa 
să obţinem ieşire oficială în piaţa U.E.
Vom face astfel faţă bună atît R.M., 
Sorocii, cît şi firmei noastre. Iar faţa
bună aduce, evident, venit. 

A.: Ce prezenta cooperativa 
„Fenix”, pe care aţi deschis-o în 
1987?

Ia.C.: „Fenix” a fost una dintre 
primele întreprinderi de tip nou în 
Soroca, pe atunci, încă sovietică. În 

condiţiile U.R.S.S., care se ţinea încă 
bine atunci, era uşor a găsi parteneri, 
furnizori de materie primă, pieţe de 
desfacere, utilaj etc.  „Fenix” producea 
confecţii  pentru copii, femei, bărbaţi 
în proporţii destul de serioase pentru 
Soroca, avînd 200 de angajaţi. Odată 
cu dispariţia U.R.S.S.-ului (1991), în 
noile condiţii economice şi sociale, am 
decis să-mi redirecţionez activitatea, 
deschizînd în 1994 firma de prelucrare
a cărnii „Soro-Meteor-Com”.

A.: În ce împrejurări economice 
activaţi acum? Care vă sînt planurile 
pe viitor?

Ia.C.: Condiţiile economice nu 
sînt ideale, însă destul de favorabile 
în această perioadă. Firma dispune 
de o bună şi variată aprovizionare 
cu materie primă (pasăre, porcine, 
bovine) atît de la producătorul 
autohton, cît şi extern (Brazilia, 
Polonia, Germania etc.). Reţeaua de 
desfacere a produselor este bine pusă 
la punct în plan local (magazine, 
gherete) şi republican (echipe mobile 
de distribuţie). Numărul angajaţilor 
a crescut de la 60 în 1994 la 160 în 
2006. Ţinem calea spre U.E. 

A.: Sînteţi sorocean din rădăcină. 
Ce vă leagă mai mult de Soroca?

Ia.C.: Părinţii mei sînt înmormîntaţi 
la Soroca. Eu am conştientizat această 
lume, privind în copilărie frumuseţile 
de altădată ale Sorocii. Familia mea –
soţia Ana şi fiul Ionas – sînt îndrăgostiţi
şi ei de acest oraş. Cunosc foarte bine 
Soroca şi oamenii ei. 

A.: Sînteţi un activist de seamă al 
Ligii Culturale Evreieşti din Soroca, 
consilier municipal, un om implcat 
în politică... 

Ia.C.:  Liga Evreiască din 

Soroca s-a mîndrit întotdeauna 
cu personalităţile sale marcante, 
care au contribuit considerabil 
la dezvoltarea social-economică 
şi culturală a Sorocii: Adolf Aţel 
(medic oftalmolog), Semion Zisman 
(medic chirurg), Arcadie Mazur 
(publicist, medic ginecolog), Mihail 
Malamud (medic neurolog), I.Perchis 
şi T.Tuliman (agronomi), Arcadie 
Cosniţer şi Iosif Frumchin (ingineri-
constructori) etc. Acum în Soroca au 
mai rămas doar cîteva familii de evrei. 
Avem, însă, legături strînse cu o mare 
parte din repatriaţii în Israel, care, 
după spusele lor, rămîn a fi soroceni.
Ca sorocean şi cetăţean al R.M., nu 
pot să rămîn absolut indiferent faţă de 
ceea ce are loc în Soroca şi republică, 
dar nu cred că mă preocupă prea 
mult politica. Îmi place, însă, şi mă 
bucură politica constructivă, făcută 
de oameni competenţi. 

A.: Realităţile zilei de azi vă aduc  
satisfacţie? Ce şanse are, în opinia  
Dvs., business-ul sorocean?

Ia.C.: Cel care declară că are doar 
plăceri de la viaţă, se înşeală amarnic 
sau spune conştient neadevăruri. 
Evident că azi nu sînt toate bune, poate 
chiar prea multe  sînt nesatisfăcătoare, 
dar eu sînt omul business-ului şi 
al acţiunii şi, deci, prin definiţie,
trebuie să mă acomodez condiţiilor 
iminente. 

În cazul în care nu ne vom închista 
între dealurile Sorocii, sau între Prut 
şi Nistru, dar vom fi deschişi lumii
moderne, care, la sigur, ne va întinde 
mîna, pentru a ne „trage” după ea, vom 
ieşi din anonimat şi vom prospera. 

Soarele şi aerul curat intră doar  
prin ferestrele larg deschise...

BUSINESS



ALMANAH, nr.1/2007                    135

Ce înseamnă „Soro-Meteor”? Înseamnă o tehnologie 
modernă de producere a mezelurilor, bazată pe tradiţii 
seculare. Înseamnă un sortiment bogat de produse 
ecologic pure, din materie primă locală, pe piaţa de 
desfacere din întreaga ţară.

„Soro-Meteor-Com” S.R.L.

Adresa noastră:
MD-3000, Republica Moldova, or.Soroca, str.Cosăuţi, 10,

tel.: 2-32-10, fax: 2-24-52, www.sorometeor.com.
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Ala Lisnic
Firma S.R.L. "Testor"

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în oraşul Soroca, la 12 ianuarie 1963.
 Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 
1984.
 Merceolog produse alimentare.

 1984-1997 – Merceolog, magazinul „Universam”, 
Soroca.
 1997-1999 – Merceolog, Firma S.R.L. „Testor”.
 Din 1999 – Director şi patron, Firma S.R.L. „Testor”.

Almanah: Este, probabil, 
firesc stereotipul de a identifica pîinea
cu chipul tradiţional al plugarului, şi 
asta, fără a ştirbi de loc din valoarea şi 
semnificaţia celor care o creează din
aurul grîului, realizînd metamorfoza 
sfîntă de devenire a pîinii noastre de 
toate zilele. 

A l a  L i s n i c :  N o i ,  c e i 
care preparăm şi măcinăm grîul, 
prefăcîndu-l mai întîi în făină, apoi, 
în baza unor tehnologii speciale, 
coacem pîinea cea de toate zilele, nu 
sîntem altceva decît continuarea acelui 
nestrămutat şi veşnic plugar. Pîinea 
este rodul muncii  multor oameni!

A.: Firma „Testor” coace 
azi pîine de o calitate impecabilă şi se 
bucură de preferinţa consumatorilor. 
Cum reuşiţi să menţineţi oferta la 
nivelul solicitărilor crescînde? Are 
firma nişte parametri constanţi de
dezvoltare? Cum a fost la început?

A.L.: La început mi-a fost 
mult mai greu. Mult regretatul tatăl 
meu, Mihail Purice, fondatorul firmei,

a depus eforturi colosale pînă a reuşit 
să fondeze, în 1995, de comun acord cu 
nişte parteneri din Turcia, Firma mixtă 
moldo-turcă de  producere a pîinii 
„Testor”. S-a procurat utilaj performant 
german, s-a angajat un personal de 15 
oameni, s-au încheiat contractele 
corespunzătoare cu furnizorii de materii 
prime şi s-a purces la producerea a 

5000 de articole de panificaţie pe zi.
A contat mult experienţa tatălui meu 
în domeniul comerţului şi alimentaţiei 
publice, altfel nu cred să fi reuşit să ne
consolidăm la un nivel de producere 
satisfăcător. Din 2001, „Testor” nu 
mai are statut de întreprindere mixtă 
moldo-turcă. Noi, familia Lisnic, 

procurînd-o integral, i-am asigurat o 
nouă amploare. Am procurat o moară, 
am lărgit spaţiile de producere, am 
majorat numărul angajaţilor de la 15 
la 30 persoane, am diversificat gama
produselor de panificaţie, am extins
geografia punctelor de desfacere a
mărfii. În acelaşi timp, ne-am cristalizat
relaţiile cu furnizorii de materii prime 
locali (Oclanda, Vărăncău, Trifăuţi, 
Iarova, raionul Soroca). 

A.: Un business prosper 
de familie se ţine, probabil, pe nişte 
relaţii  deosebit de constructive, 
bazate pe  dragoste şi înţelegere?

A.L.: Am, slavă Domnului, 
o familie care mă susţine efectiv în 
muncile mele legate de business, în 
care mă simt confortabil şi pot să-mi 
regenerez puterile. Soţul, Valentin 
Lisnic, fiii - Mihai, născut în 1985,
student la ASEM (Chişinău), şi 
Ionel, născut în 1991, elev la Liceul 
„Constantin Stere” (Soroca), sîntem, 
practic, un organism integru şi dinamic  
– familia Lisnic, patronii firmei SRL
„Testor”, Soroca.
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 Elizaveta Cojocaru
Întreprinderea  

„Comtiras” S.A.

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1971-1982 – 
Reţeaua orăşenească 
de comerţ, Soroca.
 1982-1994 – 
Director, Baza Mărfuri 
de larg consum, 
Soroca.
 din 1994 
– Preşedinte al 
Consiliului de 
Administrare, S.A. 
„Comtiras”, Soroca.

Almanah: „Comtiras” este, de fapt, succesoarea 
fostei Reţele orăşeneşti „Gortorg”? 

Elizaveta Cojocaru: Da. Fundamentul uman şi 
material al firmei noastre  a fost „Gortorg”-ul, adică
Reţeaua orăşenească de comerţ Soroca. Am reuşit, în 
condiţiile demontării sălbatice a vechiului sistem, să 
păstrăm o bună parte din echipa de profesionişti, cît şi a 
activelor. Iniţial, ne-am restrîns, pentru a ne consolida. 
Apoi, treptat, am început să ne extindem şi să ne 
dezvoltăm. 

A.:  Care este situaţia 
firmei astăzi?

E.C.: Fără echivoc - 
prosperăm. Ne-am adaptat 
minunat la noile condiţii 
economice ale pieţei libere. 
Facem comerţ cu mărfuri 
de larg consum, angro şi cu 
amănuntul, prin intermediul 
unei  re ţe le  comercia le 
proprii. 

A.: Care trebuie să fie,
la părerea Dvs., calităţile de 

bază ale unui om de afaceri modern, în situaţia şi în 
condiţiile provinciale ale R.M.?

E.C.: Specificul provinciei este transparenţa  în
toate şi în tot ceea ce faci, dat fiind faptul  că te cunoaşte
toată lumea din localitate. Deci, trebuie să fii un om cu
credibilitate şi trecere în societate. Celelalte le poţi căpăta 
mai devreme sau mai tîrziu: experienţa, profesionalismul, 
curajul, intuiţia, cunoaşterea legislaţiei. 

A.: Dumneavoastră îmbinaţi şi funcţia de manager-
şef al S.R.L. „La Cetatea Veche”, sînteţi membru 
fondator al O.N.G. „Femina-Club”, mamă şi bunică, 
conduceţi automobilul, aveţi şi o responsabilitate de 
gospodină în casă, arătaţi bine – toate acestea cer timp 
şi puteri. Cum de  reuşiţi atît de multe?

E.C.: Le fac pe toate cu dragoste şi plăcere! Ceea 
ce fac, e un mod de viaţă al meu, în care nu rămîn 
niciodată singură. Deci, am o susţinere de la cei care 

mă înconjoară. Cu fiica mea Snejana, profesoară la
Universitatea de Medicină şi Farmaceutică din Moldova 
„Nicolae Testemiţeanu” (Chişinău), şi cu nepoţeii Dorian 
(n.1992) şi Maria-Ştefania (n.1923), ne vedem des şi 
ne susţinem în permanenţă. Sînt şi eu, ca orice om viu, 
uneori obosită, necăjită, supărată. Mai sîntem încă, din 
păcate, o societate cu puţină cultură, cu puţin sufletism
şi  discernămînt, în care omul poate fi jignit, umilit, unde
se mai aruncă gunoiul şi se scuipă sub picioare, unde mai 
persistă  sărăcia şi mizeria. Aceste lucruri, atît de evidente, 
nu trebuie să ne lase indiferenţi.

A.: Are business-ul sorocean un viitor prosper, în 
sensul instruirii şi educării unei tinere generaţii de 
întreprinzători locali?

E.C.: Sigur că da. Azi se vede şi cu ochiul liber că 
Soroca se înnoieşte. Este un proces la moment latent, 
dar cu evidente acumulări de potenţial economic. 
Acest potenţial creşte acum şi în baza cîştigurilor 
financiare ale tinerilor soroceni care lucrează în alte 
ţări. Anume investiţiile lor, care vor atrage după sine 
şi investiţii străine (mixte), vor provoca acea explozie 
economică benefică, care va genera un business 

sorocean sănătos şi competitiv. Noul nu stă pe loc şi 
nu aşteaptă să se dumirească toţi de el, ci vine peste 
noi din toate părţile, instruind şi educînd, în şcoli şi 
în experienţa uzuală a comerţului, noi generaţii de 
tineri businessmani. 

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Cioburciu, raionul Slobozia, 
la 27 mai 1952.
 Studii: Şcoala Cooperatistă din Soroca, 1969; 
Academia de Studii Economice din Moldova, 
Chişinău.
 Economist.
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Firma  „COMTIRAS”  S.A.
vă invită la: 
 Magazinul „De toate pentru toţi” (fostul „Sporttovarî”, str.
Independenţei, 24, telefon 2-35-12);
  „Alimentara” (str. Bănulescu-Bodoni);
 „Alimentara” (str. D.Cantemir, 11);
 „Alimentara” (str. Ştefan cel Mare);
 „Alimentara” din satul Visoca, Soroca;
 Restaurantul „La Cetatea Veche” (str. Independenţei);
 Restaurantul „Milenium” (lîngă gara auto);
 Restaurantul „Beciul vechi” (str. Bănulescu-Bodoni, 23);
 Sala de petreceri „Legenda” (Dealul Sorocii).
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Emilia Oţel 
Întreprinderea  

individuală „E.Oţel”

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1962-1973 
– Şcoala medie, 
Gura-Căinarului, 
Soroca.
 1973-1974 – 
Şcoala Cooperatistă, 
Soroca.
 1974-1998 
– Vînzătoare, 
Reţeaua comerţului 
orăşenesc, Soroca.
 Din 1998 
– Fondator şi patron, 
al Î.I. „E.Oţel”, 
Soroca.

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Gura Căinarului, raionul 
Floreşti, la 21 noiembrie 1955.
 Studii: Şcoala de Comerţ, Chişinău, 1981.
 Merceolog.

Almanah: Cum s-a constituit şi s-a consolidat Î.I. 
„E.Oţel”?

Emilia Oţel: Pînă la constituirea oficială, în 1998,
întreprinderea avea deja o preistorie, care mi-a fost, de fapt, 
o bună şcoală practică de business. Am început, ca şi mulţi 
alţi soroceni, prin anul 1990, împreună cu o prietenă, să 
comercializez mărfuri deficitare de larg consum în pieţele
spontane din Soroca. Mărfurile le procuram în Polonia, 
Ungaria, România, Turcia, Rusia, Ucraina, în proporţii mici - 
atît cît puteam căra pe sine. În acei ani, puţini dintre soroceni 
nu au încercat să facă comerţ, vizitînd cu interese comerciale 
ţările nominalizate mai sus: învăţători, medici, funcţionari, 
pensionari, ingineri, vînzători, chiar şi preoţi şi copii. 
Sorocenii îşi mai amintesc bine pieţele improvizate pe la 
colţuri de stradă cu mărfuri înşirate pe jos. Treptat, din toată 
această avalanşă de comercianţi, pe parcursul anilor 1988-
2000 s-au selectat natural adevăraţii businessmani, care au 
reuşit să supravieţuiască şi să-şi înjghebe, în condiţiile celea 
sumbre, o afacere profitabilă şi să o dezvolte legal, conform
regulilor comerţului clasic. Am reuşit şi eu. 

A.: Care au fost componentele reuşitei?

E.O.: Studiile mele comerciale şi experienţa de vînzător 
mi-au dezvoltat intuiţia succesului în comerţ, care  şi mă 
conducea, indicîndu-mi calea. Am făcut acumulări financiare
pentru dezvoltarea afacerii, economisind atent în toate. În 
1998, am arendat pe strada Independenţii nr.51 (vizavi de 
magazinul „Haine gata”) un mic pavilion, în care vindeam 
mărfuri de uz casnic, continuînd să le comercializez şi în 
piaţă. Munceam din greu, fără odihnă,  şi zi, şi noapte, asta 
fiind la sigur, principala bază a reuşitei pe care o aveam
şi care, la rîndul ei, mă stimula, dîndu-mi puteri ca să pot 
înfrunta toate dificultăţile.

A.: Dificultăţile nu puteau fi evitate, şi nu
înfruntate?

E.O.: Realităţile vieţii noastre, neinstalate încă stabil 
nici azi, nu ne permit să pronosticăm cu precizie ziua de 
mîine şi să fim siguri că nu vom avea surprize neaşteptate
(preţuri, impozite, oprelişti etc.). În 2001, am încheiat 
termenul de arendă a pavilionului. Aveam urgentă nevoie 
de un nou spaţiu comercial, mai larg. Anume această nevoie 
m-a impus să procur clădirea în care ne aflăm acum. Am
împrumutat, am luat un credit la bancă, riscînd mult, dar  am 
reuşit să deschid acest magazin (în anul 2002). 

A.: Magazinul acesta este, într-adevăr, incomparabil 
cu taraba de la piaţă sau cu pavilionul de vizavi de „Haine 
gata”, în care aţi lucrat anterior.

E.O.: Ne-a costat, fireşte, mult, pentru a procura şi
repara capital clădirea, pentru a o adapta necesităţilor unei 
unităţi comerciale moderne, dar, în schimb, avem acum un 
spaţiu mai mare de comerţ. Ne-am putut permite asigurarea 
unor condiţii normale de lucru (încălzirea magazinului, apă 
caldă, duş, aragaz, încăpere de odihnă pentru personalul 
magazinului). Locul plasării magazinului este, după 
mine, foarte reuşit, piaţa centrală din preajmă  asigurîndu-
ne un permanent flux de
vizitatori şi, deci, cumpărători. 
Asortimentul mărfurilor pe 
care le propunem este variat, 
calitativ, actual, modern şi la 
preţuri accesibile. 

A.: Ce parteneri aveţi în 
sfera aprovizionării cu aceste 
mărfuri? 

E.O.: Colaborăm reciproc 
avantajos cu firme din Bălţi,
Chişinău, Floreşti, Ungheni, 
Ocniţa, care ne asigură co-
menzile stabil şi cu acurateţe. 
Furnizările cuprind mărfuri 
calitative (Ucraina, Germania, 
Belarus etc.), care se bucură de 
o bună reputaţie la cumpărătorii noştri. 

A.: Sînteţi patronul unei afaceri prospere. Nu vă 
împiedică acest lucru să vă trăiţi normal viaţa de mamă, 
soţie, bunică, să vă amintiţi de părinţi şi rude, să mergeţi 
la frizerie?

E.O.: Am o familie pe care mă bizui, pe care o iubesc şi 
despre care vreau să vă povestesc. Tata şi mama - Dumitru şi 
Elena Coţuc din Gura Căinarului - au avut 4 copii: un băiat şi 
trei fete, şi ne-au educat să fim harnici, oneşti şi răzbătători.
La Gura Căinarului aceste calităţi sînt condiţiile de a trece 
gospodar. M-am străduit şi eu, împreună cu soţul Valentin 
Oţel, care acum îmi este şi partener de business, să-mi educ 
copiii în acelaşi spirit şi cred că mi-a reuşit: fiica Ina (n.1977,
a absolvit Universitatea Pedagogică „A.Russo” din Bălţi, 
facultatea de filologie, în 2000), mi-a dăruit o nepoţică,
Olguţa, care acum este elevă în clasa II la Liceul „C.Stere”; 
fiul Sergiu (n.1983, a absolvit Academia de Poliţie din
Chişinău) este un sportiv de performanţă şi a deschis recent 
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Magazinul „Mărfuri de uz casnic 
„E.Oţel” vă propune la preţuri 
accesibile şi calitate ireproşabilă: 

- materiale de construcţie: metal, 
teracotă, linoleum, lambriuri, laminat 
plastic şi de lemn, leaţuri, amestecuri 
uscate, plasă  metalică, ţeavă, ciment, 
uşi, ardezie, ţiglă de metal, vopsea;

- mărfuri de uz casnic: veselă, 
reşouri, aragazuri, boilere, tehnică 
sanitară, lacăte, carton presat (DVP, 
DSP), iluminatoare electrice, ceramică, 
porţelanuri, plastic, scule de gospodărie, 
cuie, ceasuri etc.

la Soroca Nouă o sală minunată de antrenamente (forţă, 
lupte). Mama mea, pe care o vizitez des, are deja 80 de ani 
şi stă în casa părintească, alături de fratele meu. 

Cît priveşte frizeria, o femee bine organizată le reuşeşte 
pe toate, inclusiv frizeria... 

A.: Cum vă împăcaţi cu "autorităţile" spirituale şi 
lumeşti, cu realităţile vieţii cotidiene? 

E.O.: Sînt adeptul credinţei strămoşeşti, mă implic 
deseori în activităţi de caritate, însă, din păcate, nu reuşesc 
să frecventez permanent biserica. Cu autorităţile de toate  
nivelurile şi domeniile, avem relaţii constructive, pentru 
că respectăm legislaţia, ne onorăm la timp şi întocmai 
obligaţiunile cetăţeneşti şi de business. 

Iar viaţa-i ca viaţa, sîntem oameni ca toţi ceilalţi, cu 
tristeţi şi bucurii, cu dureri şi tămăduiri, cu visuri şi speranţe 
de mai bine.

Întreprinderea 
individuală „E.Oţel”

Ne puteţi vizita pe adresa:
MD-3000, Republica Moldova, or.Soroca, str.

C.Stere, 24 (în regiunea stadionului orăşenesc), 
telefon 3-01-54.
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Vitalie Talmaci 
Firma „Talvis” S.R.L.

FIŞIER BIOGRAFIC:
  S-a născut în Vărăncău, raionul Soroca, 
1950.
 Studii: Institutul Pedagogic „Aleco Russo”, 
facultatea „Fizică”, Bălţi, 1973.
 Pedagog, ex-director, Şcoala medie nr.1, nr. 4,  
Soroca.

Almanah: Începutul anilor '90 ai 
secolului XX a fost pentru lumea noastră 
sovietică, ferită cu scrupulozitate 
de  „duhul  întreprinzător” al 
Apusului, o uşă pecetluită, după 
care nu se ştia prea bine ce drum 
te aşteaptă. Mulţi n-au îndrăznit 
s-o deschidă, mulţi au încercat-o,  
mai mult sau mai puţin insistent, 
şi doar o mică parte, printre care şi 
Dumneavoastră, a reuşit să intre şi 
să-şi găsească calea spre succes şi 
stabilitate materială în noile condiţii 
economice. Norocul sau îndrăzneala 
v-a fost trambulina?

Vitalie Talmaci: Factorul uman 
este hotărîtor. În om este tot: şi noroc, 
şi îndrăzneală, şi ambiţie, şi insistenţă, 
se cere doar un mic har – să le poţi 
valorifica. Legislaţia anilor '90 în R.M.,
fiind pe cît de crudă (în sens necoaptă),
pe atît de flexibilă, încuraja şi sprijinea

spiritul întreprinzător individual şi de 
grup  în a alege grîul de neghină fără 
prea mari scrupule. Atunci (anii  '90) a 
fost timpul tuturor! Azi au rămas doar 
cei care cunosc legea şi o pot respecta 
sau evita. 

A.: Care, după dumneavoastră, 
este condiţia de bază a valorificării
potenţialului întreprinzător la noi în 
Soroca? 

V.T.: Condiţia de bază este 
cunoaşterea legii, adică a drepturilor 
cetăţeneşti , şi verticalitatea, demnitatea 

în apărarea necondiţionată a lor. După 
mine, 70% din legile existente ale 
R.M. asigură demnitatea cetăţenească, 
cu condiţia că cetăţeanul manifestă 
competenţe în ceea ce face, onestitate, 
cultură civică etc. Deci, în condiţiile 
cînd toţi am fi verticali, oneşti şi culţi,
am putea lesne să ne valorificăm
potenţialul pentru a trăi liber şi 
îndestulat. Trebuie să ne schimbăm 
urgent mentalitatea. 

A.: Este oare dependentă, şi în ce 
măsură, mentalitatea unei societăţi de 
conducerea ţării?

V.T. :  Toa te  luc ru r i l e  s în t 
interdependente, fără excepţie, 
dar măsura este diferită. Ziua de 
azi, chiar dacă, în aparenţă, are 
aceeaşi culoare, nu mai este cea de 
ieri. Doza de libertate, pe care o 
avem azi asigurată, ne permite cu 
prisosinţă să ne manifestăm în orice 
domeniu. 

Eu nu sînt un om străin sau ostil 
politicii, dar nu politica, pînă la urmă, 
coace pîine sau ridică case, ci iniţiativa 
şi insistenţa omului. Mentalitatea lui 
nu va fi schimbată printr-un decret
special al unei sau altei conduceri 
de stat, ci prin relaţii cu acea lume 
înconjurătoare, care este mai avansată 
ca noi. Mentalitatea, prin experienţă, 
îşi schimbă la nesfîrşit priorităţile, 
inclusiv conducerea, la momentul cînd 
o depăşeşte în viteza şi intensitatea 
progresării. 

A.: Familia este un sprijin 
important în viaţa unui om de 
afaceri?

V.T.: Pentru mine, un sprijin 
esenţial din punct de vedere spiritual. 
Omul de afaceri, mai mult ca oricare 
altul, are nevoie de o “lagună” liniştită, 
în care s-ar putea refugia din cînd în 
cînd, pentru a se reface şi a “prinde 
la tărie”. Doar familia ta, înţelegerea 

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1974-1980 – Profesor, Şcoala 
medie nr.1, Soroca.
 1981-1990 – Director, Şcoala 
medie nr.1, apoi Şcoala medie 
nr.4, Soroca.
 din 1990 – Întreprinzător, 
fondator şi patron, firma S.R.L.
„Talvis”, Soroca.

şi apropierea ei, este în stare să te 
regenereze.

Fiicele noastre – Marina (n.1976) 
şi Iulia (n.1980) – se află acum după
hotare (Arabia Saudită şi România). 
Deci, sîntem acasă în doi cu Natalia, 
soţia mea, şi reuşim, slavă Domnului, 
să le punem la punct pe toate. Cu 
Bucureştii ne vedem des. Cu Arabia 
– mai rar, dar am vizitat şi acele locuri, 
fantastic de bogate. Ne cresc nepoţii 
– Ana şi Ecaterina (gemene)  în Arabia, 
şi Andrei-Radu – la Bucureşti. Mă 
bucur mult de ei toţi şi acest sentiment 
este familia mea. 
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Anelia Scînteian 
Firma Comercială

“Nord-Invest-5” S.R.L.

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Holoşniţa, raionul Soroca, 
la 12 februarie 1952.
 Studii: Şcoala cooperatistă Soroca, 1971; 
Şcoala de comerţ Chişinău, 1975.
 Merceolog.

FIŞIER BIOGRAFIC:
 1972-1980 – Casier-vînzător, 
magazinul „Rîndunica”, Reţeaua 
o r ă ş e n e a s c ă  d e  c o m e r ţ , 
Soroca.
 1980-1995 – Şef de depozit, 
Reţeaua orăşenească de comerţ, 
Soroca.
 1995-2004 – Merceolog, S.R.L. 
„Com-Tiras”, Soroca.
 Din 2004 – Director executiv, 
Firma Comercială S.R.L. “Nord-
Invest-5”, Soroca.

Almanah: Ce prezintă Firma 
Comercială S.R.L. “Nord-Invest-
5”?

Anelia Scînteian: Firma a 
fost fondată în 2004, deci, este 
o structură relativ tînără. A luat 
naştere în baza Firmei „Com-
Tiras”, fiind într-o oarecare măsură
filiala ei. Deci, am avut o bază,

o experienţă, o susţinere, cu atît 
mai mult că eu personal, din 
1995 pînă în ziua constituirii, am 
lucrat în calitate de merceolog la 
Firma-mamă „Com-Tiras”, condusă 
de doamna Elizaveta Cojocaru. 
Relaţiile ne sînt azi cele mai 
constructive şi familiale, precum 
se şi cade a fi între o "mamă şi
fiică". Eu sînt purtătorul funcţiei şi
responsabilităţii de prim-director 
executiv şi unul dintre fondatori. 
Firma comercializează mărfuri de 
larg consum prin intermediul unei 
reţele restrînse (2 magazine): 
magazinul „Mărfuri de construcţie” 
din strada Independenţii nr.30 şi 
magazinul cu o denumire similară, 
din Dealul Sorocii. 

A.: Această divizare de 
„Com-Tiras” a fost o necesitate 
economică sau a avut un context 
accidental?

A.S.:  Conform legităţ i lor 
dezvoltării economiei libere de 
piaţă, structurile economice, inclusiv 
cele comerciale, ajung la nişte 
condiţii care cer divizarea, pentru 
a facilita şi stimula dezvoltarea 
de mai departe, luînd astfel noi 
proporţii de extindere şi activitate. 
Din 2004, adică în 2 ani, pînă azi, 
am reuşit, practic, să devenim 
o întreprindere independentă 
economic şi financiar, cu o reţea
stabilă de parteneriat, cu un volum 
şi un asortiment bogat de mărfuri. 

A.:  Care sînt rigorile unei 
întreprinderi comerciale mici 
pentru asigurarea unui tempou 
stabil de dezvoltare, în condiţiile 
concurenţei de piaţă?

A.S.: Rigori sînt multe, şi toate 
importante: 

- excluderea întreruperilor 
neprevăzute în asigurarea clientelei 
cu marfa solicitată;

-  exc luderea producţ ie i 
necalitative din circulaţia mărfurilor 
firmei;

- ajustarea unui sistem de 
deservire la comandă;

- asigurarea unei înalte culturi 
de deservire;

-  l i v ra rea  măr fu r i l o r  l a 
domiciliu;

- analiza teritorială a cererii şi 
ofertei locale;

- onorarea strictă a obligaţiunilor 
de parteneriat;

- onorarea strictă a obligaţiunilor 
faţă de stat;

- diversitatea asortimentului de 
mărfuri propuse;

- asigurarea flexibilităţii legale
a preţurilor;

- calificarea înaltă a cadrelor.
Acestea sînt doar nişte rigori 

elementare, fără de care nu poate 

să funcţioneze şi să se dezvolte 
nici o structură comercială. Dar 
mai există nişte rigori, mai subtile, 
care ţin de intuiţie, competenţă 
profesională, talent administrativ, 
curajul de a risca etc. Deci, nu 
este deloc uşor să faci un business 
reuşit. 

A.: Aveţi o familie mare? Este 
implicată şi ea în business-ul 
Dumneavoastră?

A.S.: Firma S.R.L. „Nord-
Invest-5” nu este un business al 
familiei mele. Eu sînt doar directorul 
ei executiv şi unul dintre fondatori. 
Şi soţul, Sergiu Scînteian, şi cei 
trei fii ai mei sînt încadraţi în alte
sfere ale vieţii. Fiul mai mare Ion 
(n.1972) este plecat, ca mulţi 
alţi tineri soroceni, peste hotare 
(Moscova) la cîştig. Octavian 
(n.1975), cel mijlociu, este stabilit 
la Chişinău (manager în comerţ). 
Mezinul, Veaceslav (n.1985), este 
student la A.S.E.M., Chişinău. Am 
şi trei iubiţi nepoţei: Dorin, Dragoş 
şi Sorin. Familia noastră, după 
cum se vede, este destul de mare 
şi reuşim, după timpurile de azi, să 
ne menţinem permanent împreună   
doar spiritual. 

A.: Cum vedeţi  vi itorul 
comerţului sorocean?

A.S.: Comerţul înviorează şi 
mişcă înainte viaţa economică 
a unei localităţi. În Soroca, se 
vede bine, comerţul "nu doarme" 
şi este, poate, cea mai prosperă 
şi mai dinamică activitate în oraş 
şi raion. Creşte şi se dezvoltă 
o nouă generaţie autohtonă de 
oameni ai comerţului sorocean, 
deci, perspectivele sînt cît se poate 
de sigure. 
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 linoleum,
 vopsele,
 tehnică sanitară,
 scule, 
 furtun,
 lambriuri,

FIRMA COMERCIALĂ 
“NORD-INVEST-5” 

S.R.L.

Magazinele firmei–
„Mărfuri de construcţie” 
şi cel din Dealul Sorocii 
–  propun la  preţur i 
accesibile:

Adresa noastră: 
MD-3000, R.M.,  

or. Soroca,  
str.Independenţei, 30, 

tel.: 2-41-34.

 teracotă,
 amestecuri uscate,
 mărfuri electrice,
 carton presat 
        (DVP, DSP),
 căzi de baie.  
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Valeriu Achinca
Firma S.R.L. „Marconi”

FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Dărcăuţi, raionul Soroca, la 22 iunie 1955.
  Studii: Şcoala Tehnică a Gospodăriei Comunale, Chişinău, 
1974.
 1975-1989 – Tehnician, Gospodăria comunală, Soroca.
 1989 – Fondatorul firmei „Tiulipan” (tehnică sanitară şi construcţii),
Soroca.
  Din 1992 – Cofondator şi Director General al Firmei S.R.L. 
„Marconi”, Soroca.

Almanah: Firma „Marconi” 
este o sintagmă bine cunoscută de 
soroceni. Ne daţi nişte detalii?

Valeriu Achinca: Firma S.R.L. 
„Marconi” activează în diferite domenii 
(comerţ, import-export, producere),  
fiind reprezentată de următoarele
unităţi: magazinul „Modern”, magazinul 
„Alina-Electronic”, firma „Idila-Sor”.

Activităţile componentelor firmei
sînt sincronizate în activitate şi 
dezvoltare, asigurînd un ritm stabil şi 
sănătos. Sîntem deschişi pentru relaţii 
şi colaborare cu toate persoanele fizice
şi juridice interesate. 

A.: Cum a fost la început?

V.A.: A fi pionier în orice domeniu
de activitate este extraordinar de 
dificil, iar pentru noi, cei care venim din
regimul sovietic, în care se interzicea 
orice activitate de business liber, 
pionieratul a fost de-a dreptul ca şi cum 
te-ai arunca într-o bulboană adîncă,  
fără a şti să înoţi! 

Iniţial, am avut ambiţie şi curaj, 
apoi, pe parcurs, a venit experienţa, 
competenţa, abilitatea şi intuiţia 
comercială. Cooperativa „Tiulipan” 
(„Laleaua”), pe care am fondat-o, 
fiind printre primii întreprinzători
soroceni (1989), se ocupa de diverse 
lucrări de construcţie (zidit, lemnărit, 
sisteme de încălzire, de canalizare, 
de apeduct  etc.) .  Reprofilarea
întreprinderii, impusă în 1992-1993 
(lipsa şi scumpirea extraordinară 
a materialelor de construcţie, a 
metalului), s-a materializat în fondarea 
Firmei „Marconi” (1992), cînd eram 
deja alţii, decît în 1989 – mai copţi, 
mai competenţi în sfera business-ului 
particular. Am riscat cu chibzuinţă, am 
muncit foarte mult şi, după cum se vede 
azi, am cîştigat partida!

A.: Ce comercializaţi şi cine vă 
sînt furnizorii?

V.A.: Gama mărfurilor comer-
cializate de Firma SRL „Marconi” 

este bogată şi diversă: electronică, 
cosmetică, lenjerie, veselă, uz casnic, 
aragazuri, maşini de spălat, frigidere, 
televizoare, centre muzicale. Veniţi la 
noi şi veţi găsi multe lucruri necesare 
şi folositoare. Colaborăm cu furnizori 
din R.M., Rusia, Germania, Coreea 
de Sud. 

A.: Care este componenţa 
p e r s o n a l u l u i  F i r m e i  S . R . L . 
„Marconi”?

V.A.: Avem 24 angajaţi cu pregătire 
specială în domeniul în care sînt 
plasaţi. Condiţiile de muncă corespund 
standardelor europene, remunerarea 
muncii e satisfăcătoare. 

A.:  În  ce măsură fami l ia 
Dumneavoastră este încadrată în 
activităţile firmei?

V. A . :  S o ţ i a ,  A l a  A c h i n c a 
(medic-pediatru), fiicele Svetlana
(întreprinzătoare) şi Tatiana (studentă), 
se implică în treburile firmei în măsura
necesităţilor, întrucît business-ul meu 
este un business de familie - îl facem 
şi-l trăim împreună. 

A.: Cum vedeţi viitorul business-
ului sorocean?

V.A.: La părerea mea, în ciuda  
condiţiilor economice ale ţării, care 
la prima vedere par a fi nu tocmai
favorabile pentru dezvoltarea unui 
business sănătos, mai ales în provincie, 
sectorul privat al economiei locale are 
o evidentă activizare. Deci, gheaţa 
s-a rupt şi asta este suficient pentru a
crede într-un viitor prosper al business-
ului sorocean. Lucrurile business-ului, 
la general, se vor mişca chiar în 
pofida celor care dorm sau care nu-l
doresc, pentru că sîntem o ţară în 
centrul Europei şi, deci, vom merge, ca 
toată lumea bună, spre şi cu Uniunea 
Europeană.

Vă invităm să ne 
vizitaţi pe adresa:

MD-3000, Republica 
Moldova, or.Soroca, 
str. Ştefan cel Mare, 
33 a, tel.: 2-42-32.
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Valeriu Toma
“MOLDTELECOM” S.A., 

Filiala Soroca
FIŞIER BIOGRAFIC:
 S-a născut în satul Sărata-Nouă, Leova,           
la 19 iulie 1956.
 Studii: Academia de Comunicaţii „A.S.Popov”, 
oraşul Odesa, 1988; Academia de Administrare 
Publică („Management”), Chişinău, 2002.
 „Maestru în  telecomunicaţii” (2002).
 Consilier raional (Blocul „Moldova Noastră”).

Almanah: Care este istoria scurtă a Filialei Soroca, 
S.A. „Moldtelecom”?

Valeriu Toma: Lucrările de amenajare a primei reţele 
telefonice sorocene s-au încheiat în septembrie 1905. 
Au fost instalate 11 comutatoare şi 92 aparate telefonice. 
Lungimea firelor telefonice era de 600 verste (1 verstă 
–1,067 kilometri). 

În 1909  erau deja 175 aparate telefonice (16 dintre ele 
– automat). Lungimea firelor – 1022 verste şi 43 stîngeni (1
stîngen – 2,23 metri). 

În 1939, funcţionau oficii telefonice la Soroca, Briceva,
Căpreşti, Cotiujenii Mari, Donduşeni, Drochia, Dumbrăveni, 
Floreşti, Lipnic, Mărculeşti, Otaci-Tîrg, Rediu Mare, Tîrnova, 
Vadul-Raşcov, Văscăuţi, Vertiujeni-Tîrg, Zguriţa. Şefi ai
reţelelor telefonice Soroca în diferite perioade au fost: 1910 
– Boris Alexandrovici Novikov (absolvent al Şcolii imperiale 
de telecomunicaţii, Moscova); 1944-1948 – S.Melnic; 
1949-1955 – A.Savin; 1956-1963 – I.Maidanov; 1963-1983 
– D.Hmeliovschi; 1983-1990 – V.Anţiferov; 1990-1997 
– A.Mînăscurtă; din 1997 – subsemnatul, Valeriu Toma. 

A.: Ce prezintă azi Filiala Soroca a „Moldtelecom”-
ului?

V.T.: Filiala Soroca este azi un sistem modern şi comlex 
de comunicaţii, deservit de 160 de angajaţi, echipat cu 
aparataj de performanţă, care deserveşte, la nivelul cel 
mai înalt, raionul şi oraşul, acordînd următoarele servicii: 
convorbiri telefonice locale, interurbane şi internaţionale, 
telefonizare (25.300 abonaţi), prestarea serviciilor Internet, 
conferinţe video, telefonie radio, telefonie mobilă etc. 

A.: Care sînt criteriile de apreciere a calităţii serviciilor 
filialei şi care vă sînt, în acest aspect, realizările?

V.T.: Criteriile de apreciere le dictează comunitatea şi 
ele se bazează, în primul rînd, pe operativitatea şi calitatea 
serviciilor prestate. Sîntem conştienţi de faptul, că asigurarea 
de către noi a comunicaţiilor stabile şi calitative este, într-o 
mare măsură, chezăşia succesului multor persoane fizice
şi juridice, în toate domeniile social-economice ale statului. 
Deci, obligaţiunea noastră este de a satisface, într-o 
măsură cît mai avansată, cerinţele societăţii în domeniul 
comunicaţiilor. 

A.: Care este poziţia aproximativă a nivelului de 
dezvoltare a telecomunicaţiilor în R.M. comparativ cu 
Occidentul, pe o scară simbolică de 10 trepte?

V.T.: Republica Moldova, în ultimii 10 ani (1996-2006), a 

modernizat sistemele sale de telecomunicaţii, aşa încît noi,  
astăzi, pe această scară simbolică, am ocupa aproximativ 
treapta 7-8. Problema constă în faptul că solicitările populaţiei 
autohtone, ale structurilor statale şi de alt ordin sînt la un 
nivel mai scăzut decît posibilităţile noastre tehnice. Odată 
cu creşterea bunăstării materiale a populaţiei şi statului, se 
va ridica şi nivelul tehnic al ofertei noastre. 

A.: Sînteţi Consilier raional legislaţia 2003-2007. 
Care este situaţia politică în raion, în preajma alegerilor 
locale 2007?

V.T.: Soroca nu poate fi o exepţie din situaţia politică
republicană. Doar rezultatele alegerilor 2007, care ne 
aşteaptă, vor arăta care este adevărata situaţie. Consider, 
însă, după toate realităţile, că mari schimbări, în raportul de 
forţe, nu se vor produce. 

A.: Aveţi o familie numeroasă? Sînteţi un om 
credincios? Ce vă preocupă în mod deosebit?

V.T.: Am fost credincios întotdeauna. N-am fost niciodată 
ateist şi comunist. Frecventez, în măsura posibilităţilor, 
biserica strămoşească. Soţia – Nina Toma – merceolog, este 
încadrată în sistemul „Moldtelecom”-ului Soroca. Fiica – Olga 
(n.1986) – este studentă la anul III A.S.E.M., Chişinău. Fiul 
– Valeriu (n.1988) – este elev în clasa absolventă a Liceului 
„A.Puşkin” din Soroca. Am o dragoste deosebită pentru 
muzica clasică şi balet. 

BUSINESS
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Societatea pe Acţiuni “DANA”
Director executiv Victor Jamba

Almanah: În martie 2007, fabrica „Dana” S.A. 
Soroca va celebra 55 de ani de la fondare. Sorocenii şi-
au cristalizat demult opinia că „Dana” este un simbol 
neclintit al oraşului, aidoma Cetăţii sau Nistrului. 
Ce prezintă azi întreprinderea, conducerea căreia aţi 
preluat-o în 2004?

Victor Jamba: Fabrica a fost fondată în 1952 şi 
are o istorie cu adevărat relevantă pentru oraşul nostru, 
fiind în diferite perioade „vasul amiral” al economiei
sorocene. Azi S.A. „Dana” este  un organism economic 
sănătos, dar încă într-o "convalescenţă" latentă firească,
după zguduirile economice pe care le-a suferit anterior, în 
legătură cu destrămarea U.R.S.S. şi trecerea la economia 
de piaţă. După proclamarea independenţei R.M., a început 
o nouă etapă de viaţă a întreprinderii. Ca pretutindeni în 
republică, au demarat procesele de revitalizare a economiei 
naţionale prin privatizare, creditare, modernizare, reînnoire 
a parteneriatului, reprofilare parţială, căutare a noilor pieţe
de desfacere etc. 

A.: Conducătorii precedenţi ai fabricii de după 
prăbuşirea U.R.S.S.-ului, T.Curtasov (dir. fab. „Dana” 
1988-2001) şi I.Medviner (dir. fab. „Dana” 2001-2004), 
au reuşit să păstreze această „doică” salvatoare a sute 
şi sute de cusătorese angajate aici de mai mulţi ani. A 
fost, probabil, deosebit de dificil acest lucru, de au plecat
succesiv unul, apoi altul  . În ce situaţie era fabrica în 
2004, cînd Dumneavoastră aţi preluat conducerea?

V.J.: Nu era una dintre cele mai strălucite, dar important e că azi pot constata cu satisfacţie o poziţie verticală 
şi stabilă a fabricii. Consiliul Director al S.A. „Dana”, care m-a invitat în 2004 în funcţia de director executiv, 
nu dă semne de regret. 

A.: Care este situaţia întreprinderii la ora actuală?
V.J.: Sîntem un colectiv de 450 de angajaţi. Remunerarea muncii şi condiţiile în care se munceşte sînt 

satisfăcătoare şi stabile. În 2005, am încheiat, prin eforturi deosebite, rambursarea creditelor bancare împovărătoare. 
Am modernizat o bună parte din utilajul de producţie. 
Colaborăm stabil cu parteneri din România, Germania, 
Spania, Anglia, Olanda, Italia, Canada. Colaborăm cu 
„brand”-urile „Arley Fashion”,  „MaxMara”, „Armandi”, 
„Zara”, „MLS” şi cu reţelele comerciale mondiale „H&M”, 
„Top-Shop”, „C&A”. 

A.: Ce perspective de dezvoltare credeţi că are S.A. 
„Dana”?

V.J.: „Dana” va dăinui şi va prospera, la sigur. 
Astăzi, fabrica este o structură de prestigiu în industria 
ramurală a R.M., fiind printre primele 5 întreprinderi,
după toţi indicii, şi un partener economic serios. În plan 
local, avem tradiţii stabile de conlucrare cu administraţia 
publică locală, cu societatea civilă, cu întreprinderile de 
profil. Participăm în proiecte de caritate, culturalizare,
ecologizare, sponsorizare.
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„FOTO-RAPID”, Filiala Soroca, vă 
propune un spectru larg de servicii 
pentru cei pasionaţi de foto - atît 

începători, cît şi profesionişti:

 developare film;
 tipar foto 9x13 - 20x30 cm; 
 foto pentru acte; 
 accesorii foto (aparate foto,  
     surse, rame, albume etc.) 
 xerox.

Adresa filialei:
1) Republica Moldova, or. Soroca, str. Hasdeu, 17, tel. (230) 2-20-30.
2) Republica Moldova, or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 29-31, tel.  
    (230) 2-30-06.
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REGINA APELOR MOLDOVEI
Prin calităţile sale, apa minerală naturală „Soroca” 

le întrece pe toate celelalte ape minerale din Moldova.

Faptul existenţei la Soroca a unor izvoare cu apă miraculoasă, 
tămăduitoare, a fost atestat oficial încă prin anii '60  ai secolului
XX. Imensa geografie balneoclimaterică şi hidroterapeutică a
U.R.S.S. nu a facilitat explorarea acestor binefăcătoare rezerve    
de apă. Doar la 1997, firma comercială de producere „Apa vieţii”
a început materializarea ideii de organizare şi lansare a unui 
proces tehnologic modern şi performant de exploatare a izvoarelor 
naturale sorocene. În anul 2002, apa minerală curativă „Soroca” şi-
a ocupat locul său de onoare, devenind „Regina apelor Moldovei”. 
Sondele pompează  apa de la adîncimea de 150 de metri, canalul 
apeduct fiind solid fortificat de grosimea stratului de lut şi rocă.
Procesul de producere îl asigură o echipă de specialişti de înaltă 
calificare, în baza unui utilaj ultramodern. „Soroca” este unica apă
minerală recomandată de Ministerul Sănătăţii al R.M. (certificatul
nr. 6021). Participând la expoziţiile internaţionale specializate din 

2003 şi 2004, apa curativă „Soroca” 
a ieşit învingătoare în concursul „Apa cristalină”, fiind decorată
cu „Medalia de Aur”.

Firma pune la dispoziţia consumatorului cîteva feluri de apă 
„Soroca”:

„Soroca” – apă curativă cu mineralizare.
„Soroca” – apă curativă de profilaxie cu mineralizare.
„Soroca” – apă diluată.
 Anatol Scorpan, doctor în medicină: „Apa minerală 

„Soroca” posedă calitatea de a facilita tămăduirea multor boli 
ale sistemului digestiv: pancreatite, gastrite, colecistite”. 

  Ion Mihu, pediatru, doctor habilitat în medicină: 
„Recomand apa minerală „Soroca” copiilor, pentru folosire 
permanentă, în vederea profilaxiei şi evitării îmbolnăvirii
următoarelor organe vitale: stomacul, ficatul, fierea, intestinele,
pancreasul”.

"Soroca" înseamnă: 
Apă naturală aleasă, remediu sigur natural pentru gastrite, 
ulcere stomacale, pietre la rinichi,  leac gustos şi de folos!

Adresa: 
 „Apa vieţii” S.R.L., Republica Moldova, oraşul Soroca, str. Bechir, 4,  

telefon /373/ 230 - 300-87, 300-88.
 Chişinău, str. Golia, 10, telefon /373/ 22-59-39-37.
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Adresa noastră:
MD-3001, Republica Moldova, or. Soroca, 
str. Calea Bălţului, 90 “a”, 
tel. (373-30) 2-30-37, fax. 9-29-40. 
E-mail: magistralanistru@mail.md.

Lucrări înfăptuite pînă în pre-
zent:

* 2003 - Reparaţia drumului din satul 
Cosăuţi;
* 2004 - Amenajarea teritoriului «Ma-
gro-select» S.R.L.;
* 2005 - Reparaţia drumului din cen-
trul satului Hristici,
* 2006 - Construcţia grădiniţei de copii 
din satul Alexandru cel Bun;
* Reparaţia drumurilor fabricii de za-
hăr din or. Drochia;
* Reparaţia drumului Regina Măria şi  
Bulboci.

Înzestrarea tehnică: * Fabrica de producere a asfaltobetonului;  * Betoniere şi utilaj de producere a 
plăcilor de trotuar;  * Distribuitor de a/beton;  * Autogredere – 2;  * Compactoare  – 3; * Autobasculante 
– 5; * Macara de 10 tone.

Structura firmei:
* sector construcţii drumuri;
* sector construcţii civile;
* sector producere a betonului şi 
plăcilor de trotuar;
*  magazin de piese de schimb şi 
materiale de construcţie;
* sector prestare servicii.

Iată ce propunem:
* Construcţia tuturor tipurilor de 
drumuri;
*  Construcţii civile: şcoli, grădiniţe, 
case;
* Amenajare teritorii, curţi;
* Construcţia trotuarelor din plăci;
* Materiale de construcţie: piatră, 
nisip, ciment ş.a.;
* Servicii macara, servicii de 
transport;
* Calcule devize în construcţie. 

Cadrele noastre hotărăsc totul: 
Stepan Cojocari – director tehnic, şef sector construcţii 

rutiere. Experienţă de lucru - 30 de ani, la diferite şantiere 
serioase din Moldova şi Rusia;

Victor Beznos – diriginte de şantier, şef sector construcţii 
civile. Experienţă de lucru - 25 de ani în calitate de maistru, 
şef de şantier, inspector;

Liviu Rusu – şef sector producere;
Vasile Cebotari – diriginte de şantier, Ghenadie Biţa – 

mecanic-şef, Andron Budei şi Valentin Medvedi – maiştri.

S.R.L. „Magistrala-Nistru”
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„MAGT-VEST”  S.R.L.
Director general – Iurie Tănase

Almanah: „MAGT-VEST” este o structură 
serios încadrată în procesul dezvoltării bussines-ului 
agro-industrial local. Care sînt capacităţile tehnice 
şi de producere ale firmei?

Iurie Tănase: 60 tone de grîu în 24 de ore (63% 
făină, 32% tărîţă), în cele mai performante condiţii 
tehnice, care, la rîndul lor, asigură stabil o calitate 
ireproşabilă a producţiei.

A.: Dotare tehnică performantă?
Iu.T.: E un complex modern de prelucrare a 

grîului de calitate, cu o capacitate de 1800 tone, 
înzestrat cu:

– amfore metalice computerizate  pentru  păstrarea 
făinii;

– fîntînă arteziană dotată cu aparataj modern (120 
metri adîncime, 100 metri cubi pe zi), care asigură 
spălarea grîului (1 tonă grîu – 1 tonă apă);

– moară – unica în republică (tehnologie germană), 
de înaltă siguranţă şi productivitate, care corespunde 
standardelor şi rigorilor UE;

– transport-grîne special.

A.: Materii prime, preţuri?
Iu.T.: Firma dispune de o aprovizionare stabilă 

cu grîne calitative, avînd furnizori contractaţi locali, 
la preţuri negociabile („Prietenia-Agro”, „Agroselect” 
etc.). 

A.: Realizări?
Iu.T.: În mediu, anual prelucrăm 10-12 mii tone 

de grîu calitativ, producînd circa 6300 tone de făină 
calitativă şi 600 tone de tărîţe pentru pîine. 

A.: Desfaceri?
Iu.T.: Firma dispune de un sistem stabil şi 

plastic de comercializare a producţiei. În acest sens, 
conlucrăm cu Ucraina, România, în republică – cu 
Armata Naţională, cu baze angro (Chişinău), cu SRL 
„Almaian”, S.R.L. „Vladolina”, cu brutăriile locale.

A.: Personalul firmei?
Iu.T.: Avem 35 unităţi de personal, angajaţii 

activînd în: 
– laborator analize biologice şi tehnologii de 

prelucrare;
– serviciu tehnic;
– serviciu marketing;

– serviciu juridic;
- serviciu administrativ;
- serviciu pază;
- serviciu transporturi.

A.: Perspective?
Iu.T.: În perspectiva apropiată, vom deschide:
- o secţie de crupe (mazăre, orez, grîu);
- o linie de producere a biscuiţilor;
- o brutărie de firmă.
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Adresa noastră:
MD-3000, Republica Moldova, or.Soroca, str.Alexandru cel Bun, 19,  

„MOLDOVA AGROINDBANK”, filiala „Soroca”, tel.: (230) - 2-25-90.

Servicii persoanelor juridice:
 Deschiderea şi deservirea contului curent
 Decontări în valută naţională şi străină
 Depozite
 Creditare
 Operaţiuni cu Hîrtii de Valoare
 Carduri bancare
 Servicii de încasare numerar
 Operaţiuni de schimb valutar
 Produse investiţionale
 Sistemul «Client-Bancă»
 Bănci corespondente
 Registru al tarifelor clienţilor Retail
 Business agricol

• Banca Comerciala «Moldova Agroindbank» S.A. (MAIB) este lider 
al sectorului bancar din Moldova.

• MAIB dispune de autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru 
efectuarea tuturor tipurilor de operaţiuni în valută naţională şi străină pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova şi pe pieţele internaţionale.

• Structura organizatorică a MAIB este constituită în baza orientării 
cît mai clare spre două mari categorii de clienţi: Comerciali şi Retail. 
Pentru asigurarea unei deserviri cît mai eficiente şi calitative a clienţilor din
categoria «Comerciali», în bancă a fost creat şi funcţionează cu succes 
Centrul de afaceri. Produsele bancare tradiţionale, abordarea individuală, 
acordarea suportului consultativ şi oferirea serviciilor şi produselor specifice
reprezintă pilonii politici de deservire a clienţilor comerciali.

 • Totodată, banca implementează cu succes sistemul de protejare 
contra riscurilor specifice activităţii unei instituţii financiar-bancare
moderne.

• MAIB dispune de o reţea extinsă de puncte de vînzare, constituită din 
58 de filiale si 26 de reprezentanţe, amplasate pe întreg teritoriul ţării; sînt
amplasate şi funcţionează 81 de bancomate, inclusiv 42 în Chişinău, 356 
de POS-terminale, inclusiv 240 la comercianţi . Toate acestea au scopul 
de a pune la dispoziţia clienţilor de pe segmentul Retail cele mai calitative 
şi performante produse şi servicii bancare.

• Clienţi i agenţi 
economici deserviţi de 
MAIB reprezintă toate 
sectoarele economiei naţionale, majoritatea constituind-o persoanele 
încadrate în activităţi industriale, de comerţ, prestare de servicii şi agricole. 
MAIB are în calitate de clienţi o parte considerabilă dintre cei mai mari 
producători de vinuri, zahăr, tutun, conserve - ramuri cheie în industria şi 
exportul Moldovei.

• Banca deţine cea mai mare cotă de piaţă din sectorul bancar al ţării 
(la 30.09.2006) în ceea ce priveşte principalii indicatori ai activităţii - 20% 
din totalul de active, 20% din capitalul normativ total, 23,3% din soldul 
total al creditelor pe băncile comerciale, 21% din toate depozitele atrase 
de băncile comerciale.

• MAIB oferă o gamă largă de servicii financiare specializate pentru
companii, investitori instituţionali si privaţi, servicii care sînt integrate cu 

celelalte operaţiuni bancare şi care oferă un avantaj unic - de a beneficia de soluţii individualizate ce satisfac cele mai diverse
cerinţe, oricît de ambiţioase ar fi ele.

Servicii persoanelor fizice:
 Conturi curente
 Transferuri băneşti
 Depozite (depuneri băneşti)
 Creditare
 Păstrarea valorilor în safeuri individuale
 Cecuri de călătorie
 Carduri bancare
 Operaţiuni cu Hîrtii de Valoare
 Primirea plăţi pentru serviciile comunale
 Servicii de consulting
 Registru al tarifelor la serviciile clienţilor Retail

Directorul filialei Soroca
A.Leşco
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Banca Comercială „ENERGBANK” este o 
societate pe acţiuni de tip deschis (Licenţa Băncii 
Naţionale din Moldova tip „B”; ¹86).

Banca a fost creată la 16 ianuarie 1997. 96.5% 
din acţiuni aparţin întreprinderilor cu formă diferită 
de proprietate, 3.5% – persoanelor fizice. Capitalul
statutar al Băncii este de 80.000.000 lei. 

Pe parcursul activităţii sale, „ENERGBANK” S.A. 
a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri 
sigur şi profesionist. Datorită politicii echilibrate şi 
rezonabile în sfera managementului financiar, şi-a
întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară
a Moldovei.

Politica băncii în relaţiile cu clienţii se bazează 
pe avantaj reciproc şi pe colaborare de afaceri. Elaborarea şi implementarea noilor tehnologii 
bancare, menţinerea calităţii serviciilor la nivel înalt au devenit priorităţi în deservirea lor. Tendinţa 

băncii spre creşterea stabilă a veniturilor, luînd în 
consideraţie interesele acţionarilor şi ale clienţilor, şi-a găsit 
reflecţie în rapoartele de activitate, care demonstrează
prezenţa potenţialului financiar, de cadre si tehnic ale ei.
B.C.A. „ENERGBANK” îşi exprimă adînca recunoştinţă  
acţionarilor şi clienţilor pentru susţinere şi încredere şi 
speră la o continuă colaborare de succes. 

Calitatea şi accesibilitatea serviciilor noastre 
sînt garanţia liniştii şi siguranţei dumneavoastră 

în ziua de mîine! 

Banca Comercială pe Acţiuni „ENERGBANK” oferă următoarele servicii:

 depozite 
 safeuri personale 
 credite 
 plăţi de la populaţie 
 Western Union 
 operaţiuni de schimb valutar 
 decontări pentru persoane juridice 
 operaţiuni cu hîrtii de valoare 
 carduri bancare 
 cecuri de drum American Express 
 încasare.

    Adresa  noastră:
MD-3000, Republica Moldova, or.Soroca, str.Cogălniceanu, 20, 
B.C. „ENERGBANK” S.A., Filiala Soroca, tel. (230) 2-15-50, 

SOROKA@soroka.energbank.com.

Directorul filialei Soroca
V.Străinu
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Vă invităm la "Banca de 
Economii"! 

„Banca de Economii” vă 
pune la dispoziţie cele mai 
eficiente şi inovatoare soluţii
bancare gîndite special 
pentru dumneavoastră. 
Acestea vă vor ajuta în viaţa 
de zi cu zi sau la proiectele 
pe termen lung pe care le 
planificaţi.

„Banca de Economii” 
S.A. întotdeauna s-a manifestat ca una dintre cele mai stabile 
şi sigure instituţii financiare din ţară, oferind un larg spectru de
servicii şi produse bancare de cea mai  înaltă calitate.

În ziua de astăzi, un partener sigur este garantul succesului 
unei afaceri. În relaţiile sale cu clienţii, S.A. „Banca de Economii” 
pune accentul pe transformarea simplei relaţii client-bancă în 
relaţie de parteneriat reciproc avantajoasă.

Principiile de activitate:
* Satisfacerea necesităţilor tuturor clienţilor;
* Individualizarea spectrului de servicii şi produse pentru  fiecare
client;
* Contribuirea maximală la succesul şi dezvoltarea business-ului 
clienţilor;
* Asigurarea condiţiilor de maximă confidenţialitate şi securitate;

* Deschiderea  la orice idee şi propunere din partea clienţilor;
* Transparenţă în activitate si relaţii;
* Respectarea strictă a cerinţelor legislaţiei şi eticii afacerilor.

Banca de Economii SA, zi de zi, justifică toate asteptarile clientilor săi
acordîndu-le următoarele servicii:

Pentru persoane fizice:
 achitarea serviciilor comunale şi altor plăţi; 
 achitarea serviciilor comunale şi altor plăţi prin Internet;
 recepţionarea, păstrarea şi eliberarea depozitelor;
 vînzarea şi cumpărarea valutei; 
 transferuri prin sistemele Western Union, Moldova Express; 
 operaţiuni cu carduri bancare emise de „Banca de 
Economii”;
 păstrarea valorilor materiale (bijuterii, metale preţioase etc.) 
în safeuri individuale;
 alte servicii.

Pentru persoane juridice:
 deschiderea unui cont;
 acordarea unui credit;
 implementarea proiectului 
salarial în baza cardurilor bancare;
 încasarea numerarului;
 instalarea Sistemului Client-
Bancă;
 efectuarea operaţiunilor 
valutare etc.

Adresa noastră:
MD-3006, 

Republica Moldova, 
str. Alexandru cel Bun, 24, 
„Banca de Economii” S.A., 

Filiala Soroca, 
tel./fax: 23337.

Realizaţi-vă ideile!
„Banca de Economii” S.A. 

Directorul Filialei Soroca 
Iu.Creţu
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Încă de la debutul activităţii 
sale, banca şi-a trasat obiectivele 
principale – lărgirea spectrului de 
servicii prestate şi îmbunătăţirea 
calităţii lor, ceea a contribuit 
substanţial la majorarea numărului 
de clienţi, respectiv, de la o mie pînă 
la 30,1 mii clienţi (date de la finele
lunii august, 2006).

Printre clienţii băncii, există un număr impunător de lideri în business-ul 
din diferite ramuri ale economiei, precum şi reprezentanţe 
ale unor organizaţii internaţionale şi ambasade ale unor 
state străine.

În prezent, pe lîngă pachetul tradiţional de servicii 
bancare (operaţiuni de casă şi de decontare, credite, 
deschiderea şi deservirea conturilor de depozit, operaţiuni 
cu hîrtii de valoare), banca oferă servicii şi produse 
bancare de tehnologii înalte, precum operaţiuni cu carduri 

bancare («MasterCard International» şi «VISA International»), şi produse bazate pe 
tehnologii IP (Internet-banking «EXIMBANK-ONLINE», acces online la conturile 
de card).

B.C. “EXIMBANK” S.A. este unul din participanţii Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, constituit în conformitate cu Legea nr.575-XV din 
26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.

Extensiunile teritoriale, care prezintă o excepţională posibilitate de difuzare a 
serviciilor şi produselor bancare, oferă posibilităţi de deservire a clienţilor în oraşele 
Soroca, Bălţi, Orhei, Ungheni, Hînceşti, Căuşeni, Cimişlia, Comrat şi Cahul. 

La momentul actual, banca are o reţea de subdiviziuni, precum: Sediul central, 15 
filiale şi 44 reprezentanţe în întreaga republică şi în capitală.

SERVICIILE  PRESTATE:

 Operaţiuni de casă;
 Acceptarea depozitelor (la 
termen şi la vedere, cu dobîndă 
şi fără dobîndă);
 Acordarea cauţiunilor şi a 
garanţiilor;
  Acordarea creditelor, 
inclusiv în cadrul Proiectului 
de Revitalizare a Agriculturii 
(în cadrul FIDA);
  Încasarea la populaţie a 
plăţilor pentru servicii comu-
nale, telefon, energie electrică, 
televiziune prin cablu, etc.;
 Încasarea plăţilor în favoarea 

Bugetului de Stat;
   Încasarea  plăţilor în 
favoarea Bugetului local;
  Încasarea  plăţilor în favoarea 
companiei “Moldcell”; 
 Încasarea plăţilor în favoarea 
Departamentului Tehnologii 
Informaţionale; 
  Cumpărarea şi vînzarea 
instrumentelor  pieţei   financiare,
inclusiv a hîrtiilor de valoare, 
a cecurilor, certificatelor de
depozit etc.; 
  Deservirea cardurilor 
sistemelor internaţionale de 

plăţi “VISA International” şi 
“MasterCard International”; 
  Deservirea transferurilor 
băneşt i  prin intermediul 
sistemului internaţional de 
plăţi “Western Union”;
  Operaţiuni de schimb 
valutar;
 Transferuri internaţionale, 
inclusiv în cadrul sistemelor 
“Western Union”, “PRIVAT 
MONEY”, “Getmoney to 
Family”, “Xpress Money”, 
“Bystraya Pochta”, “Leader”, 
“Anelik”, “Unistream”.

FILIALE ŞI REPREZENTANŢE ÎN SOROCA:

 Filiala nr. 8: R.M., or.Soroca, str. V. Alecsandri, 2, tel.: (373-230) 3-06-22, 3-06-21;
Reprezentanţa nr. 13: R.M., or.Soroca, str. Alexandru cel Bun, 16, tel.: (373-230) 2-28-10; 2-28-31;

 Reprezentanţa nr. 51: R.M., or. Soroca, str. Independenţei, 44.

Directorul filialei Soroca  
O. Popovschi
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Alexandru Sedun a  rămas în memoria soroce-
nilor elegant, frumos, inteligent - aidoma lucrărilor 
sale fotografice, care frapează prin  sinceritatea lor
umană, prin bogăţia şi desăvîrşirea culorilor, prin 
esenţa lor universală. Viaţa matură de creaţie şi-a 
petrecut-o în oraşul Soroca.  La sfîrşitul anului 2006, 
la vîrsta de doar 50 ani, în urma unui atac al bolii 
de care suferea de mai mulţi ani, Alexandru Sedun 
s-a stins din viaţă. Sorocenilor le-au rămas lucrările 
lui... Una dintre acestea o vedeţi pe prima copertă a 
Almanahului Soroca.


