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PrezentarePrezentare

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca este o unitate structurală a sistemului de învățământ 
mediu profesional din Republica Moldova, subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 
Activează în calitate de instituţie publică de învăţământ profesional tehnic postsecundar de nivelul 4 
ISCED, în baza Statutului înregistrat prin Decizia Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova Nr. 
80 din 04 aprilie 2019, având misiunea de a asigura pregătirea specialiştilor calificaţi la următoarele 
programe de formare profesională: 21430 - Prelucrarea artistică a materialelor; 32210 - Bibliote-
conomie şi asistenţă informaţională; 21520 - Interpretare instrumentală; 21540 - Dirijare corală; 
21570 - Dans; 21580 - Regie; 101510 - Turism. În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului Nr.851 
din 08.07.2016, Instituția de învățământ profesional tehnic Colegiul de Arte ,,Nicolae Botgros” este 
arondată la Centrul de Excelență în Educație Artistică ,,Ștefan Neaga”, Chișinău.

Colegiul de Arte ,,Nicolae Botgros”, situat în vechiul oraș basarabean de pe râul Nistru, Soroca, este 
o instituție cu un larg prestigiu artistic și social în Republica Moldova, în Țară, dar, în ultimii ani, și 
în alte țări ale Europei și lumii, datorită activității fructuoase, de un înalt nivel artistic și profesionist, 
a celor mai talentați absolvenți ai săi. În cei peste 80 de ani de activitate (1940-2021) instructiv-edu-
cativă, în calitate de furnizor principal al RSSM (apoi RM) de cadre cu studii medii specializate în 
cultură ((biblioteconomie, clubologie (bibliotecari, lucrători-metodiști în cămine de cultură) - 1940-
41; 1944-1957; 1957-2021) și domeniul artistic-muzical (1957-2021) (dirijori și instrumentiști ai 
orchestrelor de muzică populară, de fanfară și estradă, dirijori și soliști ai colectivelor corale, con-
ducători și dansatori ai colectivelor coregrafice, conducători, regizori și actori ai formațiunilor de 
teatru, maiștri și profesori în domeniul artelor plastice)), la secțiile de zi și frecvență redusă, au fost 
pregătiți peste 16.000 de specialiști. Evident, performanțele și realizările contingentului de absolvenți 
țin, în mare măsură, și de instruirea lor ulterioară în instituții de învățământ superior, de experiența 
profesională, artistică și socială, acumulată pe parcursul activităților, dar cert este faptul, că baza 
instructiv-educativă, piatra de temelie a carierei viitorului artist, copil timid sau neastâmpărat, adus 
la Soroca de către părinții săi, în mare majoritate oameni ai gliei de prin satele Moldovei, cu multă 
speranță și credință în talentul copilului său, a fost pusă de către dascălii acestei minunate instituții de 
învățământ artistic, care din 2014 poartă numele unuia dintre cei mai buni discipoli ai săi - Nicolae 
Botgros - un excelent violonist și aranjor, prim dirijor și conducător artistic al Orchestrei Naționale de 
Muzică Populară „Lăutarii”, Artist al Poporului din RM. Lista personalităților cu renume, absolvenți 
ai „Culit”-ului (așa era numită drăgostos, între studenți, Școala de Ilumuinare Culturală „E.Sîrbu” din 
Soroca („Culitprosvetuchilishche”, 1957-1991)), sau ai actualului colegiu, care după 1991 a avut mai 
multe denumiri, se va da la compartimentul „Absolvenți”, aici însă vom remarca cu multă satisfacție 
și mândrie, că arealul răspândirii și activității proeminente a acestora, dispune de perimetri globali, 
cuprinzând practic, toată lumea civilizată.

În plan local sorocean, această instituție de învățământ mediu de specialitate umanist-artistic, a 
fost, pe toată perioada activității sale (1940-prezent (2021)), mai ales din momentul reprofilării în 
„Culitprosvetuchilishche” (Școală de Iluminare Culturală) în 1957, nu doar un centru de pregătire 
a cadrelor pentru cultura națională (exceptând componentul ideologic), ci și un prim (o perioadă 
alături de „Peducilișce” (Școala pedagogică „B.Glavan” (acum Colegiul „M.Eminescu” din Soro-
ca), și unic inițiator, furnizor, dezvoltator și promotor al ei, în orașul și raionul (județul) Soroca. 
Nici un colectiv artistic (orchestre, coruri, cercuri de dans sau teatru), nicio manifestație culturală 
de amploare, orășenească sau raională (județeană), nu se putea realiza fără implicarea nemijlocită a 
„Culit”-ului și (sau) a „Ped”-ului (așa erau numite popular aceste două instituții înfrățite). Pe baza 
instrumentiștilor,vocaliștilor, prezentatorilor, din rândul profesorilor și elevilor acestor două școli, 
s-au creat și s-au dezvoltat toate formațiile artistice din oraș și marea majoritate a celor sătești, condu-
cători ai tuturor acestor colective fiind firește, tot cadrele didactice, sau absolvenții de la „Culit” sau 
„Ped”. Această colaborare, din 1991 având o altă bază socială, favorabilă tuturor părților (autoritățile 
publice locale; conducerea, corpul didactic și contingentul de elevi ale instituției; cultura locală; 
comunitatea consumatoare de cultură a orașului și raionului; cultura națională), se prelungește cu 
succes. În acest context, pentru a nu părea pur declarativi, menționăm doar cele mai importante exem-
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ple de colaborare. Profesorii și absolvenții instituției, în diferite perioade, au ocupat funcții în do-
meniul culturii locale: șefi ai Direcțiilor de Cultură raionale și municipale Soroca – V.Postolachi, 
A.Grecu, T.Cotici, V.Grigoriev, I.Vaculin, V.Mârzac, Gr.Bucătaru; fondatori, conducători și diri-
jori a celor mai prestigioase colective artistice sorocene orășenești – ACDP „Nistrenii” (V.Topor, 
V.Purice, Gh.Duminică); AF „Colinda” (T.Boboc-Coșciug, V.Coșciug); AV „Divinitate” (I.Rotaru); 
Band orch. „Doina” (I.Vorotneac); AVI „Olhionia” (V.Ceban, A.Colțova); Orch. „Doina Nistru-
lui” (N.Zabulică, I.Alexei); TP „Prometeu” (Iu. și N.Babii), Corala „Belcanto” (L.Samarin) ș.a. 
Formații rurale – „Rostăriţa” - Bădiceni, cond. - Eugenia Crăciun; „Stejarul” - Dubna, cond. - Ion 
Sochircă; „Ţărăncuţa” - Rubleniţa, cond. - Lidia Drăgan; „Ţărăncuța” - Parcani, cond. - Vionolia 
Dubalari; „Busuioc” - Şolcani, cond. - Cristina Ursachi; ,,Țărăncuța” - Vădeni, cond. - Simion 
Lungu; AD „Vatra” - Racovăț, cond. Mihai Chiriliuc ș.a.

Scurtă cronologie a instituției
 y 24. 07.1940 – fondarea la Soroca (Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM nr.146), 

a instituției - „Respublikanskoie Politprosvetucilișce” (RPPU);
 y 22. 06. 1941 – suspendarea activității RPPU;
 y noiembrie 1944 – redeschiderea „RPPU” din or.Soroca;
 y 2.12.1946 – reorganizarea „RPPU” în „Bibliotechnyi Tekhnikum” (BT) (Școală de bibli-

oteconomie) (Hotărârea Sovietului de Miniștri al URSS nr.1349-P și Ordinul Ministerului 
Învățământului al URSS nr.356-T);

 y 1.09. 1957 – reorganizarea „BT” în „Respublikanskoie Culitprosvetuchilishche” (RCPU) 
(Școala Republicană de Iluminare Culturală) (ȘRIC) din or.Soroca;

 y 01.09.1958 – instituției „Respublikanskoie Culitprosvetuchilishche” (Şcoala Republicană de 
Iluminare Culturală) i se atribuie numele ,,Elena Sîrbu”;

 y 25.07.1991 – prin ordinul nr.165 al Ministerului Culturii şi Cultelor al R.Moldova, Şcoala 
Republicană de Iluminare Culturală ,,Elena Sîrbu” este redenumită și reprofilată în „Colegiul 
Republican de Creaţie Populară” (CRCP) din or.Soroca;

 y 01.03.2002 – prin Hot. Guvernului R.M. nr.127, ,,Colegiul Republican de Creaţie Populară” 
este redenumit și reprofilat în ,,Colegiul Republican de Arte” (CRA) din or.Soroca;

 y 14.10.2004 – prin Hot. Guvernului R.M. nr.1551, ,,Colegiul Republican de Arte” este redenumit 
și reprofilat în ,,Colegiul de Arte” (CA) din or.Soroca;

 y 15.01.2014 – prin Hot. Guvernului Republicii Moldova, HG15/2014, la iniţiativa colectivului 
pedagogic, Colegiului de Arte din or.Soroca i se conferă numele ,,Nicolae Botgros”.



Soroca 2021 11

PrezentarePrezentare

“Nicolae Botgros” College of Arts in Soroca is a structural unit of the vocational secondary edu-
cation system in the Republic of Moldova, subordinated to the Ministry of Education, Culture and 
Research. It operates as a public institution of post-secondary technical vocational education level 4 
ISCED, based on the Statute registered by the Decision of the Public Services Agency of the Republic 
of Moldova Nr. 80 of April 4, 2019, having the mission to ensure the training of qualified specialists 
in the following professional training programs: 21430 - Artistic processing of materials; 32210 - Li-
brary and information assistance; 21520 - Instrumental interpretation; 21540 - Choral conducting; 
21570 - Dance; 21580 - Directing; 101510 - Tourism. Pursuant to the provisions of Government De-
cision no. 851 of 08.07.2016, the institution of technical vocational education, the “Nicolae Botgros” 
College of Arts is assigned to the Center of Excellence in Artistic Education “Ștefan Neaga”.

The College of Arts “Nicolae Botgros”, located in Soroca, an old Bessarabian city on the Dnies-
ter River, is an institution with a wide artistic and social prestige in the Republic of Moldova, in the 
Country, but in recent years, in other countries of Europe and the world, due to the fruitful activity of 
a high artistic and professional level, of its most talented graduates. In the over 80 years of activity 
(1940-2021) instructive-educational, as the main provider of MSSR (then RM) of staff with secondary 
education specialized in culture (librarianship, clubology (librarians, workers methodists in culture 
homes) -1940-1941; 1944-1957; 1957-2021) and the artistic-musical field (1957-2021) (conductors 
and instrumentalists of folk music orchestras, marching band and stage, conductors and soloists 
of choral groups, conductors and over 16,000 specialists were trained in choreographic dancers, 
leaders, directors and actors of theater groups, foremen and teachers in the field of fine arts). Ob-
viously, the performances and achievements of the contingent of graduates are largely related to their 
further training in higher education institutions, professional, artistic and social experience, gained 
during the activities, but it is certain that the educational base, the stone foundation of the career of 
the future artist, shy or restless child, brought to Soroca by his parents, mostly glia people from the 
villages of Moldova, with much hope and faith in the talent of his child, was put by the teachers of 
this wonderful art education institution, who since 2014 bears the name of one of his best disciples 
- Nicolae Botgros, an excellent violinist and arranger, first conductor and artistic director of the Na-
tional Orchestra of Popular Music “Fiddlers”, People’s Artist of the Republic of Moldova. The list of 
famous personalities, graduates of “Culit” (so it was lovingly called, among students, the school of 
Cultural Enlightenment “E.Sîrbu” in Soroca (“Culitprosvetuchilishche”, 1957-1991), or the current 
college, which after 1991 had several names, it will be given to the “Graduates” department, but here 
we will note with great satisfaction and pride, that the area of their spread and prominent activity, has 
global perimeters, practically including all civilized world. 

Locally in Soroca, this institution of secondary education specializing in humanities and arts, has 
been, throughout its activity (1940-present 2021), especially since the reshaping in “Culitprosve-
tuchilishche” Cultural) in 1957, not only a training centre for national culture (except for the ide-
ological component), but also a first (a period with “Peducilișce” (“B.Glavan” Pedagogical School 
(now “M.Eminescu” College from Soroca), and its only initiator, supplier, developer and promoter, 
in the city and district (county) of Soroca. No artistic collective (orchestras, choirs, dance circles or 
theater), no large-scale cultural manifestation, urban or district, could be realized without the direct 
involvement of the “Culit” and (or) the “Ped” (this is how these two twin institutions were popularly 
called). Based on the instrumentalists, vocalists, presenters, among the teachers and students of these 
two schools, all artistic formations in the city and the vast majority of the village ones were created 
and developed, leaders of all these groups being, of course, all the teachers, or graduates of “Culit” or 
“Ped”. This collaboration, since 1991 with another social base, favourable to all parties (local public 
authorities; management, teaching staff and student body of the institution; local culture; community 
consuming culture of the city and district; national culture), is successfully extended. In this context, 
in order not to seem purely declarative, we would mention only the most important examples of 
collaboration: the heads of the district and municipal culture departments of Soroca – V.Postolachi, 
A.Grecu, T.Cotici, V.Grigoriev, I.Vaculin, V.Mârzac, Gr.Bucătaru; the founders, leaders and con-
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ductors of the most prestigious artistic groups in Sorocene – ACDP “Nistrenii” (V.Topor, V.Purice, 
Gh.Duminică); AF “Colinda” (T.Boboc-Coșciug, V.Coșciug); AV “Divinity” (I.Rotaru); B-orches-
tra “Doina” (I.Vorotneac); AVI “Olhionia” (V.Ceban, A.Colțova); Orchestra “Doina Nistrului” 
(I.Alexei); TP “Prometeu” (Iu.Babii), Corala “Belcanto” (L.Samarin) etc., but also rural – “Rostă-
riţa” - Bădiceni, cond. - Eugenia Crăciun; “Stejarul” - Dubna, cond. - Ion Sochircă; “Ţărăncuţa” 
- Rubleniţa, cond. - Lidia Drăgan; “Ţărăncuța” - Parcani, cond. - Vionolia Dubalari; “Busuioc” 
- Şolcani, cond. - Cristina Ursachi; “Țărăncuța” - Vădeni, cond. - Simion Lungu; AD “Vatra” - 
Racovăț, cond. Mihail Chiriliuc etc. - are the graduates or teachers of the college. 

Short chronology 
 y 24.07.1940 – the founding in Soroca (Decision of the Soviet of Norse Commissioners of the 

MSSR no.146), of the institution - „Respublikanskoie Politprosvetucilișce” (RPPU); 
 y 22.06.1941 – suspension of the RPPU activity; 
 y November 1944 – reopening of the “RPPU” from t. Soroca; 
 y 2.12.1946 – reorganization of “RPPU” into “Bibliotecinâi Tehnicum” (BT) (School of Library 

Science) (Decision of the USSR Soviet of Ministers No. 1349-P and Order of the Ministry of 
Education of the USSR No. 356-T); 

 y 1.09.1957 – reorganization of “BT” in “Respublikanskoie Culitprosvetuchilishche” (RCPU) 
(Republican School of Cultural Enlightenment) (ȘRIC) from Soroca; 

 y 01.09.1958 – the institution “Respublikanskoie Culitprosvetuchilishche” (Republican School of 
Cultural Enlightenment) is given the name “Elena Sîrbu”; 

 y 25.07.1991 – by order no. 165 of the Ministry of Culture and Religious Affairs of the Republic 
of Moldova, the Republican School of Cultural Enlightenment “Elena Sîrbu” is renamed and 
re-profiled in the “Republican College of Popular Creation” (CRCP) from Soroca; 

 y 01.03.2002 – through Hot. Government R.M. no.127, “Republican College of Popular Cre-
ation” is renamed and re-profiled in “Republican College of Arts” (CRA) from t. Soroca; 

 y 14.10.2004 – through Hot. Government R.M. no.1551, “Republican College of Arts” is renamed 
and re-profiled in “College of Arts” (CA) from Soroca; 

 y 15.01.2014 – by Hot. Government of the Republic of Moldova, HG15/2014 at the initiative of 
the pedagogical team, the College of Arts from Soroca is given the name “Nicolae Botgros”.
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Сорокский колледж искусств «Николае Ботгрос» - структурное подразделение системы 
среднего профессионального образования в Республике Молдова, подчиненное Министерству 
Образования Культуры и Исследования. Функционирует как государственное учреждение 
профессионального образования уровня 4 ISCED на основании Устава, зарегистрированного 
Решением Агентства Государственных Услуг Республики Молдова № 80 от 4 апреля 2019, 
с задачей обеспечить подготовку квалифицированных специалистов по следующим програм-
мам профессионального обучения: 21430 - Художественная обработка материалов; 32210 
- Библиотечная и информационная помощь; 21520 - Инструментальное исполнение; 21540 
- Хоровое дирижирование; 21570 - Танец; 21580 - Режиссура; 101510 - Туризм. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства № 851 от 08.07.2016г., профессионально-техниче-
ское учебное заведение Колледж Искусств «Николае Ботгрос» отнесен к Центру передового 
опыта в области художественного образования «Штефан Няга» (CE „Ș.Neaga”, Chișinău).

Колледж Искусств «Николае Ботгрос», расположенный в старинном молдавском (бессараб-
ском) городке на берегу Днестра, Сорока, является учреждением с широким художественным 
и социальным престижем в Республике Молдова и Румынии, а в последние годы и в других 
странах Европы и мира, благодаря плодотворной деятельности и высокому художественному и 
профессиональному уровню своих самых талантливых выпускников.

За более чем 80 лет (1940-2021) учебно воспитательной деятельности, в качестве основного 
поставщика Молдавской Советской Социалистической Ресрублике (РССМ) (с 1991 Республи-
ка Молдова) кадров со средним специальным образованием в области культуры - библиотеч-
ное дело, клубоведение (библиотекари, методисты в домах культуры) - 1940-41, 1944-1957, 
1957-2021; художественно-музыкальная сфера (с 1957-2021) (дирижеры и исполнители-ин-
струментисты оркестров народной музыки, духовых и эстрадных оркестров, дирижеры и 
солисты хоровых коллективов, руководители и танцоры хореографических коллективов, 
постановщики и артисты театральных коллективов, мастера и педагоги в области изо-
бразительного искусства), было подготовлено более 16. 000 специалистов.

Очевидно, что творческие достижения контингента наших выпускников во многом связаны с 
их дальнейшим обучением в высших учебных заведениях, с профессиональным, художествен-
ным и социальным опытом, полученным в ходе деятельности, но несомненно то, что образова-
тельная база, первый камень в фундамент карьеры будущего художника, будь то застенчивый 
или непоседливый ребенок, которого привезли в Сорока его родители, в основном труженники 
земли из деревень Молдовы, с большой надеждой и верой в талант своего ребенка, положили 
преподаватели этого замечательного заведения художественного образования, которое с 2014 
года носит имя одного из лучших его выпускников, отличного скрипача и аранжировщика, 
первого дирижера и художественного руководителя Национального Оркестра народной музыки 
„Lăutarii”, Народного Артиста Республики Молдова - Николае Ботгрос. Имена известных лич-
ностей, выпускников «Культ»-а (так, ласково называли ученики и преподаватели школу куль-
турного просвещения «Е.Сырбу» в Сороках („Culitprosvetuchilishche”, 1957-1991)), или нынеш-
него колледжа, с 1991г. имевшего несколько названий, будут даны на страницах „Absolvenți”, 
а здесь мы с большим удовлетворением и гордостью отметим, что ареал их распространения 
и активной культурной деятельности имеет глобальные параметры, включающие практически 
весь цивилизованный мир.

В местном сорокском плане, это учреждение среднего специального, гуманитарно художе-
ственного образования, на протяжении всей своей деятельности (с 1940г. по настоящее время 
(2021г.), особенно после репрофилирования в „Culitprosvetuchilishche” в 1957 году, является не 
только учебным центром национальной культуры (исключая идеологическую составляющую), 
но и ее первым и единственным местным инициатором (одно время вместе с педагогическим 
училищем «Б.Главан», ныне Сорокский Педагогический Колледж «М.Эминеску»), поставщи-
ком, разработчиком и распространителем, в городе и районе. Ни один местный художественный 
коллектив (оркестры, хоры, танцевальные или театральные кружки), ни одно крупномасштаб-
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ное культурное мероприятие, городское или районное, не могло быть реализовано без прямого 
участия «Культ»-а и (или) «Пед»-а (так называли сорочане эти два учебных заведения-близне-
ца). На базе инструментистов – исполнителей, вокалистов и ведущих, из среды преподавателей 
и учеников этих двух училищ, создавались и развивались все художественные формирования 
города и подавляющее большинство сельских, причем лидерами всех этих коллективов, конеч-
но же, были преподаватели, либо выпускники «Культ»-а или «Пед»-а. Это сотрудничество, с 
1991 года имеющую другую социальную базу, благоприятная для всех сторон (местные органы 
власти; руководство, преподавательский состав и студенческий состав колледжа; местная ад-
министрация культуры; местное сообщество потребляющее продукт культуры; национальная 
культура РМ), успешно расширяется. В этом контексте, чтобы не быть декларативными, отме-
тим только наиболее важные примеры сотрудничества. В разные времена наши преподаватели, 
или выпускники колледжа, занимали следующие должности в местной сфере культуры: руково-
дители районных и городских управлений культуры Сорока – В.Постолаки, А.Греку, Т.Котич, 
В.Григорьев, И.Вакулин, В.Мырзак, Гр.Букатару; основатели, руководители и дирижеры са-
мых престижных творческих коллективов Сорок – Aнсамбль Народной Музыки и Танца «Ни-
стрений» - В.Топор, В.Пурич, В.Постолаки, С.Мелник, Г.Думиникэ; AF „Colinda” - Т.Бобок-
Кощуг, В.Кощуг); ВА „Divinitate” - И.Ротару; Банд-оркестр «Дойна» - И.Воротняк; ВИА 
«Олхиония» - В.Чебан, А.Кольцова; Оркестр «Дойна Ниструлуй» - Н.Забуликэ, И.Алексей; НТ 
«Прометей» - Ю.Бабий, Н.Бабий; Детский хор «Бельканто» - Л.Самарин. А также сельские 
коллективы – «Ростэрица» - Бэдичень - Евгения Крэчун; «Стежарул» - Дубна - Ион Сокир-
кэ; „Țărăncuţa” - Рубленица - Лидия Дрэган; „Țărăncuța” - Parcani - Вионолина Дубаларь; 
«Busuioc» - Шoлкань - Кристина Урсаки; „Țărăncuța” - Vădeni- Симион Лунгу; ТА «Ватра» 
- Раковэц - Михай Кирилюк и др.

Краткая хронология учебного заведения
 y 24.07.1940 – основание в Сороках учебного заведения - «Республиканское Политпросвету-

чилище» (РППУ), (Постановление Совета Народных Коммисаров МССР № 146);
 y 22.06.1941 – приостановка деятельности РППУ;
 y ноябрь 1944 – возобновление работы «РППУ» в городе Сорока;
 y 2.12.1946 – реорганизация РППУ в «Библиотечный Техникум» (БТ), (Постановление Со-

вета Министров СССР № 1349-П и приказ Министерства Образования СССР № 356-Т);
 y 1.09.1957 – реорганизация «БТ» в Сорокcкое Республиканское Культурно Просветитель-

ное Училище (Respublikanskoie Culitprosvetuchilishche) (RCPU);
 y 01.09.1958 – Сорокcкому Республиканскому Культурно Просветительному Училищю при-

своено название «Елена Сырбу»;
 y 25.07.1991 – Приказом № 165 Министерства культуры и культов Республики Молдова, 

Сорокcкое Республиканское Культурно Просветительное Училище «Елена Сырбу» переи-
меновано и перепрофилировано в «Сорокский Республиканский Колледж Народного Твор-
чества» (CRCP);

 y 01.03.2002 – Решением Правительства Р.М. № 127, «Сорокский Республиканский Кол-
ледж Народного Творчества» переименован и перепрофилирован в «Сорокский Республи-
канский Колледж Искусств»;

 y 14.10.2004 – Решением Правительства Р.М. №1551, «Сорокский Республиканский Кол-
ледж Искусств» переименован и перепрофилирован в «Сорокский Колледж Искусств»;

 y 15.01.2014 – Решением Правительства Республики Молдова, HG15/2014, по инициативе 
педагогического коллектива, Сорокскскому Колледжу Искусств присвоено имя «Николае 
Ботгрос».
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Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca este o instituție de 
învățământ artistic, care cultivă sufletele elevilor, scoțând în evidență 
cele mai sensibile trăsături ale firii omenești. Scopul urmărit de noi 
constă în formarea culturii elevilor în sensul direct al cuvântului, prin 
instruirea realizată zi de zi: interpretare instrumentală, dirijare co-
rală, dans, regie, prelucrare artistică a materialelor, bibliotecono-
mie și asistență informațională, turism. Tradițiile pedagogice ale 
CAS „Nicolae Botgros” și rezultatele obținute de-a lungul anilor sunt 
incontestabile. În cei 80 de ani de activitate, instituția a dat culturii 
noastre peste 16.000 specialiști – începând cu dezvoltarea activității 
de amatori la sate și terminând cu fondarea, conducerea și dezvoltarea 
colectivelor profesioniste de talie națională și internațională.

Arta, frumosul, suflul artistic, adună la noi cei mai talentați copii 
– viitorii mari artiști ai neamului. Unii cu aptitudini bine dezvoltate, 
alții doar cu predispoziții, toți fiind tratați în egală măsură și educați 
în spiritul frumosului, obținând în final rezultate remarcabile, datorită 
profesionalismului și experienței profesorilor instituției.

Absolvenții noștri sunt bine cotați pe piața muncii, având rezultate 
frumoase în domeniul de activitate, demonstrate de feedback – ul po-
zitiv al agenților economici.

CAS „Nicolae Botgros” este pista de decolare a mii de artiști, 
care stau la straja culturii naționale. Având la bază personal peda-
gogic de calitate, rezultatele nu se lasă a fi așteptate, elevii noștri fi-
ind menționați la concursuri și olimpiade de diferite niveluri. Sun-
tem mândri de discipolii noștri, suntem mândri de orice realizare a 
instituției, ne bucurăm de toate succesele obținute. Anul de studii 
2020 – 2021 a fost unul destul de benefic, în instituție fiind realizată 
evaluarea externă și acreditarea programelor de formare profesională.

Lucrurile frumoase pot fi realizate cu oamenii frumoși. Anume ast-
fel de oameni stau la straja culturii naționale – făuritori de talente – 
profesori și discipoli ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros”. În cei 
80 ani instituția, având traseul său de dezvoltare, a ajuns în prezent a 
fi cunoscută și recunoscută atât la nivel national, cât și internațional. 
Generațiile care vin trebuie să-și cunoască trecutul și originile, să-și 
cunoască oamenii – personalități marcante care au stat la baza creă-
rii și promovării instituției, să-și cunoască absolvenții – personalități 
marcante. Aceste date nefiind structurate, rămân doar documente 
de arhivă – „foi moarte” prăfuite pe polițe, ce așteaptă ani de zile 
o răsfoire însoțită de o rază de lumină. Ne-am dorit să dăm lumi-
nă asupra documentelor istorice, privind activitatea de 80 de ani a 
CAS„Nicolae Botgros” din or. Soroca, având la bază documente din 
arhiva instituției.

Monografia „Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca 
la 80 de ani” este un document, bazat pe date istorice, ce face o tota-
lizare a activității instituției de la fondare până în prezent, începând cu 
contextul istoric în care s-a dezvoltat cultura soroceană și până la de-
scrierea fiecărui program actual de formare profesională. Monografia 
prezintă de asemenea nume notorii ale culturii naționale, personalități 
ce s-au dedicat frumosului, pedagogi, dirijori, interpreți.

Instituția având o istorie atât de bogată, inițierea acestui proiect a 
fost iminentă. Noi suntem cei ce trebuie să punem la locul cuvenit tre-
cutul, să valorificăm prezentul, țintind spre oportunitățile viitorului. 

Emilian Guțu
Director al CAS „N.Botgros” 

din or. Soroca

„Trebuie să punem la locul cuvenit 
trecutul, să valorificăm prezentul, țintind 

spre oportunitățile viitorului….”

„Adolescent fiind, am venit la 
Colegiul de Arte să-mi continui 
studiile muzicale, iar absolvind-
ul, nu am mai plecat, am rămas 
să-mi duc viața la Soroca. Nu 
m-au lăsat să plec de aici Nis-
trul și Cetatea, frumusețile na-
turii sorocene, orașul și oamenii 
lui, dar și colegiul îndrăgit, care 
mi-a dat atâtea cunoștințe de 
viață…”
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În fruntea Orchestrei Naționale „Lăutarii”, Nicolae Botgros a promovat imaginea Republicii Moldova 
pe toate continentele globului, ducând faima folclorului și culturii naționale românești popoarelor lumii. 
Pe parcursul activităţii sale, a acompaniat interpreţi din R.Moldova şi România (printre care - Nicolae 
Sulac, Sofia Vicoveanca, Maria Ciobanu, Zinaida Julea, Lidia Bejenaru, Ana Dabija, Ion Paladi, Irina 
Loghin, Ion și Ionuț Dolănescu, Dinu Iancu Sălăjan, Ștefan Bănică Jr., ş.a.), cu care a înregistrat peste 
400 de CD-uri, tezaurizând astfel valorile spiritualității muzicale naționale. Orchestra Națională „Lău-
tarii”, interpretează de asemenea, lucrări în versiune orchestrală și vocală din clasica universală, fiind și 
protagonista interpretării unor creaţii originale ample, semnate de compozitorii contemporani basarabeni 
- Tudor Chiriac, Constantin Rusnac, Gheorghe Mustea ș.a.

Marele muzician și naist român Gheorghe Zamfir: „Orchestra „Lăutarii” cu cei douăzeci de 
instrumentiști, pentru mine a însemnat un imens sac de oxigen și speranță… Cu talentul lor unic 
și marea lor inimă, pentru prima oară în istoria folclorului nostru, melodiile repertoriului lăutăresc 
sunt tratate orchestral de Nicolae Botgros ca piese clasice, nu pentru a le degrada sau deforma, ci 
dimpotrivă, pentru a le reda o nouă tinerețe, frumusețea ascunsă și pentru a le proteja și conserva. De 
remarcat că Nicolae Botgros a fost la cea mai mare înălțime, reușind în timp record să-și însușească 
un repertoriu extrem de variat și dificil. Nicio orchestră simfonică, sau alta din lume, n-ar fi fost ca-
pabilă de asemenea performanță…” 

Inaugurarea noii firme a colegiului

Conform obiceiului - „cu pâine și sare...”

La microfon T.Grițenco - directorul CAS

Discurs - N.Botgros, Artist al Poporului

Dezvelirea firmei CAS cu noul său nume - „N.Botgros”
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Concert festiv 
După încheierea solemnităților de inaugurare a noii firme „Nicolae Botgros” pe frontispiciul 

instituției,în sala de festivități a colegiului a fost prezentat un amplu spectacol muzical artistic, în cadrul 
căruia au evoluat elevii și colectivele artistice  instructive ale colegiului. Spectacolul a început cu în-
mânarea reciprocă a cadourilor memorabile, urmând onorarea imnului colegiului, interpretat de corul 
catedrei „Dirijat coral”.

Monica Babuc, ministrul Culturii al RM - discurs de felicitare

Corul CAS „N.Botgros”. Dir. R.Berbeci

Orchestra de muz. populară. Dir. Gh.Duminică

Onorarea imnului CAS „N.Botgros”

Ansamblul coregrafic. Cond. M.Șevciuc

Fanfara CAS. Dir. M.Boldescu (foto cu N.Botgros)
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Absolvenți ai instituției – personalități ale culturii naționale

Pe parcursul celor 80 ani de activitate, instituţia, în toate ipostazele ei, a pregătit peste 16.000 specialiști cu 
studii medii de specialitate în diferite domenii ale culturii statului (RSSM, apoi RM). Cea mai mare parte dintre 
ei, în perioada sovietică (URSS, RSSM), au activat pe „fronturile culturale” de edificare a noii culturi socialiste, 
lucru, pentru majoritatea dintre care nu era altceva, decât doar profesarea specializării alese. Deci, în pofida 
ideologizării comuniste excesive a „culturii socialiste” (RSSM), părțile ei, legate de creativitate şi profesionalism 
(arta componistică, interpretativă (vocală, corală, instrumentală, orchestrală, dirijorală, actoricească, regizo-
rală, coregrafică, plastică, meșteșugărească etc)), dar și abilitățile organizatorice ale specialiștilor în domeniul 
culturi (activitatea artistică profesională și de amatori), au avut o dezvoltare cu adevărat fenomenală, cu mari 
realizări, atât cantitative, cât și calitative, recunoscute la nivel mondial. Printre absolvenții instituției, din toate 
etapele sale de activitate (1945-2021), care au reușit să se realizeze plenar, contribuind astfel în mod deosebit la 
dezvoltarea și prosperarea culturii noastre naționale, dar și a culturii multinaționale a URSS (1945-1991), sunt 
personalitățile artistice:

Nicolae Botgros – Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, director artistic și dirijor al Orchestrei 
Naționale de Muzică Populară „Lăutarii”;
Veniamin Apostol – Artist al Poporului, regizor, Teatrul Național „M.Eminescu”;
Gheorghe Șevcișin – Artist al Poporului, dirijor al Orchestrei Ansamblului Național Academic de Dansuri 
Populare „Joc”;
Alexandru Grecu – Artist al Poporului, actor, regizor, director al Teatrului Național „Satiricus I.L.Caragiale”, 
președintele Uniunii Teatrale din RM (UNITEM);
Ioana Căpraru – Artistă a Poporului (2009), Maestru în Artă (1993), solistă a orchestrelor de muzică populară 
„Miorița”, „Mugurel”, „Lăutarii”, „Plai moldovenesc”;
Lidia Bejenaru (Botgros) – Artistă a Poporului, Interpretă de muzică populară, orchestra Națională „Lăutarii”;
Boris Rudenco – Artist al Poporului (2010), naist, orchestre - „Mugurel”, ANADP „Joc”, „Lăutarii”;
Constantin Stavrat – Artist al Poporului (2010), actor, regizor, teatrul „V.Alecsandri”, Bălți;
Ion Mija – Maestru în Artă (1994), regizor, scenarist, Moldova-film, Chișinău;
Teodor Negară – Artist Emerit (1989), cântăreț în orchestrele - „Folclor”, „Mugurel”;
Gheorghe Banariuc – Artist Emerit (1991), dirijor, violonist, compozitor și aranjor de muzică populară;
Mihai Bătrânu – Maestru în Artă (1995), acordeonist, orchestra de muzică populară „Folclor”;
Anatol Magdâl – Maestru în Artă, coregraf ADP „Mărţişor”, maestru de balet - ANADP „Joc”;
Sergiu Gusanu – Artist Emerit, viorist, orchestra Națională „Lăutarii”;
Antip Țarălungă – Maestru în Artă, coregraf, etnograf, cercetător științific, președinte al UCM;
Tihon Chilimari – Doctor în științe, profesor universitar, șef de catedră la AMTAP, Chișinău;
Anatol Vițu – Artist Emerit, pedagog, violonist, dirijor, aranjor;
Gheorghe Perju – Om Emerit, doctor în pedagogie, director CEEA „Ștefan Neaga”;
Ana Dabija – Interpretă de muzică populară, orchestra Națională „Lăutarii”;
Ana Moraru – Soprană, solistă, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”;
Angela Ceban – Artist Emerit, Teatrul „M.Eminescu”, Chișinău;
Ion Tălămbuță – Maestru în Artă (1996), acordeonist, cavaler al ordinului „Gloria Muncii” (2011);
Ion Glodea – Artist Emerit, naist, conducător muzical al ansamblului etnofolcloric „Plăieșii”;
Daria Radu – Maestru Emerit în Artă (1991), compozitoare, cavaler al ord. „Gloria Muncii”, Călărași;
Valeriu Topor – Maestru în Artă (1994), fondator ADMP „Nistrenii”, Soroca, prim-maestru de balet, ADP 
„Plai Moldovenesc”, MAI RM;
Victor Dubenco – Maestru în Artă, clarinetist, stabilit SUA;
Andrei Ungureanu – Om Emerit, cond. al colectivelor coregrafice „Porumbița” și „Enigma”, Ialoveni;
Anatolie Cazacu – Maestru în Artă, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, conducător al fanfarei 
AMTAP și a LT „G.Meniuc”, Chișinău;
Valentin Golomoz – Interpret (clarinet, caval, fluier), aranjor, autor de piese originale și prelucrări;
Sergiu Băluțel – Interpret la clarinet, saxofon, stabilit în România;
Anatol Ciobanu – Maestru în Artă, orchestra Națională „Lăutarii”;
Tudor Tataru – Regizor, umorist moldovean, fondatorul (1992) studioului „Buciumul”, Chișinău;
Viorel Burlacu – Lector AMTAP, muzician, compozitor, chitarist;
Veaceslav Sambriș – Artist Emerit (2013), director artistic, teatrul „Luceafărul”;
Gheorghe Mândru – Maestru în Artă (2017), director, teatrul „B.P.Hașdeu”, Cahul;
Pavel Popa – Maestru în Artă, cond. al ansamblului model de dansuri populare ,,Moldoviţa”, autor de manuale 
coregrafie;
Tudor Soltan – Maestru în Artă, cond. al ansamblului model de dansuri populare ,,Codrul’’, Orhei;
Oleg Zatic – Dirijor, Orchestra prezidențială a R.Moldova;
Igor Roman – Lector, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
Andrei Florea – Dirijor, Orchestra de Fanfară a Poliției de frontieră.
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Absolvenți ai instituției – personalități ale culturii naționale

Anatol Vițu

Anatol Magdâl

Ion Mija

Ioana Căpraru

Nicolae Botgros

Gheorghe Perju

Sergiu Gusanu

Teodor Negară

Lidia Bejenaru (Botgros)

Veniamin Apostol

Ana Dabija

Antip Țarălungă

Gheorghe Banariuc

Boris Rudenco

Gheorghe Șevcişin

Ana Moraru

Tihon Chilimari

Mihai Bătrânu

Constantin Stavrat

Alexandru Grecu
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Tudor Soltan

Viorel Burlacu

Valentin Golomoz

Valeriu Topor

Angela Ceban

Oleg Zatic

Veaceslav Sambriş

Sergiu Băluțel

Victor Dubenco

Ion Tălămbuță

Igor Roman

Gheorghe Mândru

Anatol Ciobanu Tudor Tataru

Andrei Ungureanu

Ion Glodea

Andrei Florea

Pavel Popa

Anatolie Cazacu

Daria Radu

Absolvenți ai instituției – personalități ale culturii naționale
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Absolvenți ai instituției - actuali profesori ai ei

Grigore Stârcu

Aliona Colțova

Valentina Caluțchii

Gheorghe Duminică

Tamara Grițenco

Gheorghe Șevciuc

Mihail Tartan

Nicolai Selevestr

Emilian Guțu

Valentin Purice

Sergiu Vrabii

Dumitru Melnic

Ion Mocanu

Maia Șevciuc

Elena Postolachi

Ana Rujanschi

Sergiu Groza

Ala Boldescu

Olga Avramioti

Raisa Berbeci
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SorocaSoroca
Orașul Soroca

(Populaţia or. Soroca, conform ultimului recensământ (2014) - 35,3 mii locuitori)

Soroca este, după cum se 
cunoaște în Republica Moldova 
(Basarabia), dar și în toată Țara, 
un oraș cu totul deosebit, atât 
ca așezare pitorească geografi-
că, cu un peisaj și o microclimă 
elvețiene, create de un landșaft 
unical, parcă desenat cu multă 
dragoste și măiestrie, de cursul 
larg ondulat al apelor Nistrului 
în zona orașului, împreună cu 
amfiteatrul pantei line, pe alo-
curi ușor abrupte, a Dealului 
Sorocii, presărat mai spre sud 
cu căsuțele albe ale zastânceni-
lor, iar pe partea dinspre nord, cu 
„castelele” pompoase, în veșnică 
construcție, ale comunității ro-
milor soroceni, cât și ca un centru 
istoric și de cultură în nord-estul 
Basarabiei, cu Cetatea medievală 
a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu 
Lumânarea Recunoștinței, ridi-
cată la inițiativa distinsului scri-
itor și dramaturg basarabean, cu 
rădăcini sorocene Ion Druță, cu 
un Teatru ce poartă numele „Ve-
niamin Apostol”, un reputat ac-
tor și regizor basarabean, origi-
nar din Dubna soroceană, cu un 
bogat și vechi Muzeu de Istorie 
și Etnografie, cu un Palat impu-

nător al Culturii, în care activea-
ză variate instituții și colective 
muzical – coregrafice, teatrale, 
de artă plastică, meșteșugărești 
și sportive, pentu copii și adulți.
Populația orașului, spre deosebi-
re de cea rurală a județului, care 
este aproape omogenă (moldo-
venească – românească), este 
destul de pestriță în materie 
națională (68% – moldoveni-
români; 15% – ucraineni; 12% 
– ruși; 3% – rromi; 2% – alte 
naționalități). O trăsătură carac-
teristică deosebită (dureroasă), 
a populației urbane sorocene, de 
altfel proprie și altor orașe ba-
sarabene, inclusiv Chișinăului, 
apărută în urma cataclismelor 
social-politice și economice ale 
secolelor XIX și XX, (ocupația 
imperială rusească (1812-1918) 
și rusificarea metodică deschi-
să și forțată, raptul Basarabiei 
(1940), deportările masive și ni-
micirea fizică a elitelor naționale, 
inclusiv a intelectualității (1940, 
1944-1953), rusificarea metodi-
că camuflată a RSSM și a altor 
periferii ale imperiului sovietic 
(URSS, 1944-1991), este lipsa 
unei elite intelectuale și spiritu-

ale naționale locale, consolida-
te istoric-spiritual și perpetuate 
din generație în generație. În 
consecință orașul, iar în urma lui 
și întreg județul (raionul) Soroca, 
bat pasul pe loc (mitul lui Sisif!), 
fiind lipsite de o grijă părintească 
ereditară și profundă a unui pilon 
stabil autohton, autoritar-inteli-
gent, care ar asigura realizarea 
unor planuri strategice de lungă 
durată, în vederea dezvoltării 
cultural-spirituale și social-eco-
nomice a orașului și raionului.

Orașul Soroca, fost centru 
județean (Соро́кский уе́зд) 
(1836-1917), în gubernia Basara-
bia, a Imperiului Rus; în Republi-
ca Democratică Moldovenească 
(1917-1918); centru județean 
(județul Soroca) în România 
Mare (1918-1940, 1941-1944); 
în Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească (RSSM) (1940-
1941, 1944-1949), și în Repu-
blica Moldova (RM) – (1998-
2003); centru raional  (raionul 
Soroca) în RSSM (1949-1997, 
2003-prezent (2021)), cu sta-
tut de municipiu, actualmente 
găzduiește în perimetrul său ad-
ministrativ:
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Instituții publice
Consiliul raional, Primăria oraşului, Jude-

cătoria, Vama, Arhiva de Stat, Poliţia, Procura-
tura, Birouri notariale, Serviciul sanitar, OCT, 
Oficiul telefonic, Pompieri, Asistenţa socială, 
Biroul Stării Civile, Camera Înregistrării de 
Stat, Centrul de sănătate publică, Departamen-
tul Situaţii Excepţionale.

Instituții de învățământ mediu de 
specialitate

Colegiul Tehnic Agricol, Colegiul de Arte 
„Nicolae Botgros”, Colegiul Pedagogic 
„M.Eminescu”, 2 Școli profesionale.

Instituții de învățământ extrașcolar
Școala de Arte „E.Coca”, Școala de Arte 

Plastice, școlile sportive orășenească, și raio-
nală, Centrul de creație a copiilor „Speranța”.

Instituții de cultură și sport
Palatul Raional al Culturii; Teatrul „Venia-

min Apostol”; Muzeul de Istorie şi Etnografie; 
Biblioteca Publică „M. Sadoveanu” cu 4 filiale 
în cartier (Biblioteca publică de carte româneas-

că „Basarabia”, Biblioteca publică pentru copii 
„Steliana Grama”, Bibliotecile Soroca Nouă și 
Dealul Sorocii); Centrul de Resurse pentru Ti-
neret „Dacia”; Librăria-papetăria „Luceafă-
rul”; Studioul de televiziune „Sor-Tv”; Agenția 
de publicitate „John Pix”; Stadionul orășenesc.

Religia
Episcopatul de Soroca; Protopopiatul Soroca 

- Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove; 
Protopopiatul Ortodox de Soroca și Florești - Mi-
tropolia Basarabiei; Bisericile din orașul Soroca 
- Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” (Cen-
tru); Biserica „Sfântul. Dumitru” (Bujărăuca); 
Biserica „Sfântul Teodor Stratilat” (Dealul So-
rocii); Biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, Bi-
serica „Sf.Parascheva” (Centru); Biserica „Sf.
Apostoli Petru și Pavel” (Soroca Nouă).

Publicații periodice
Săptămânalul independent „Observatorul de 

Nord”; Săptămânalul regional (Soroca, Florești, 
Drochia, Dondușeni, Ocnița) „Ziarul Nostru”; 
Almanahul (anuar) „Soroca”, (publicație AO 
„Pro-Cultura”).

Havuzul reînnoit din parcul „Gr.Vieru”. Soroca, 2020 Lumânarea Recunoștinței
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Sistemul de educație
La 2018 activau - 104 in-

stituţii instructiv-educative ge-
nerale: 56 instituţii preşcolare 
cu 3093 copii înscriși în 138 
grupe; 28 gimnazii, 5 licee , 5 
școli primare-grădiniţă, 5 şco-
li primare, 1 şcoală de sport şi 
un centru de creaţie a elevilor; 
instituții de învățământ mediu 

de specialitate: Colegiul Teh-
nic Agricol, Colegiul de Arte 
„N.Botgros”, Colegiul Peda-
gogic „M.Eminescu”, Școala 
Profesională, Școala profesi-
onală a MoldCoop; instituții 
de învățământ extrașcolar: 6 
şcoli de Artă plastică şi Muzi-
că (școala de Arte „E.Coca” și 
Școala de Arte Plastice,Soroca; 

Raionul Soroca
(Populaţia raionului (anul 2018) constituie – 100.038 locuitori)

„I.Madonici”, Cosăuţi; Vădeni; 
Vărăncău; Căinarii Vechi cu 61 
profesori, contingentul de elevi 
- 558 pers.) – școlile sportive 
orășenească, și raională, Centrul 
de creație a copiilor „Speranța”.

Instituții de cultură 
și sport:

Palatul Raional al Culturii, 
Teatrul „Veniamin Apostol”, 54 
case şi cămine culturale, în care 
activează 84 de specialişti; 58 bi-
blioteci publice dintre care 51 în 
sate şi 7 în oraş, în ele fiind an-
gajaţi 76 de bibliotecari; 2 mu-
zee; 98 colective artistice, 28 din 
ele cu titlul „model”; 4 centre de 
meșteșuguri populare (în raion 
activează 282 meşteri populari, 
15 dintre care, sunt membri ai 
Uniunii Meşterilor Populari din 
Moldova), 1 studiou muzical; 
2 școli sportive, unde se antre-
nează 800 de copii; 5 asociații 
obștești cu profil sportiv: fotbal, 
baschet, șah, dame și volei, anu-
al desfășurându-se 35 competiții 
raionale, 15 competiții republi-
cane și una internațională, la 
care participă aproximativ 7,0 
mii de amatori ai sportului.Blocul teatrului „V.Apostol”. Soroca, 2020
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Monumente

Pe teritoriul raionului se găsesc 415 diferite 
monumente, printre care: 189 - de importanţă na-
ţională, 127 - de importanţă locală.

Instituții medicale - 2018

Centrul de Sănătate Publică Soroca; asistenţă 
medicală de urgenţă (AMU) Soroca, cu 2 puncte 
AU în s.Vărăncău şi s.Bădiceni; Internatul Psiho-
neurologic, Bădiceni.

Instituţii medico-sanitare publice raionale

IMSP Spitalul raional Soroca „Anatolii Prisa-
cari” (280 paturi); IM Centrul stomatologic rai-
onal; Centrul de Sănătate Soroca; Centrele de 
Sănătate, Soroca-Nouă, Racovăţ, Cosăuţi, Slobo-

zia-Cremene, Rubleniţa, Parcani, Bădiceni, Că-
inarii-Vechi, Vasîlcău, Vîsoca, Rudi, Nimereuca, 
Vădeni.

Instituţii medico-sanitare private

Farmacii - 22; Cabinete stomatologice - 6; Ca-
binet oftalmologic - 1; Cabinet practică medicală 
„Marinescu Natalia”, Cosăuţi; Cabinet medical 
consultativ str. Negruzzi - 4,Soroca.

Mănăstirile din raionul Soroca

Mănăstira „Acoperământul Maicii Domnului” 
(Cosăuţi); Mănăstirea „Sf. Treime” (Rudi); Mă-
năstirea „Icoana Maicii Domnului”, „Bucuria tu-
turor scârbiţilor” (Inundeni); Mănăstirea „Înălţa-
rea Sfintei Cruci” (Stoicani); Mănăstirea „Sfintele 
Muc. Vera, Nadejda, Liubovi” (Căinarii Vechi).

Aleea clasicilor din parcul „M.Eminescu”. Soroca, 2020

Mănăstirea Rudi Izvorul Sfânt „La prestol”, Cosăuți
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După anexarea în 1812, de către 
ruși, a părții dintre Prut și Nistru a 
Principatului Moldovei (Basara-
bia), această parte a țării s-a po-
menit izolată de procesul natural 
de liberă dezvoltare a culturii sale 
naţionale, fiind supusă unei acer-
be politici deschise de rusificare. 
Ruşii nu au avut niciun interes să 
dezvolte cultura poporului autoh-
ton cotropit, dimpotrivă, interesul 
lor, ca și în alte periferii naționale 
ale marelui imperiu, a fost în al 
deznaţionaliza complet, lipsindu-
l de istoria și cultura sa națională. Nici turcii, pe parcursul a sute de ani de dominație în Principate, nu au 
încercat să impună limba sau cultura lor, poporului român autohton. 

Rușii au făcut acest lucru metodic și insistent, prin administrare, învățământ, cultură și biserică, im-
plementate în societatea basarabeană în limba rusă și pentru ruși. Prima scoală rusească a fost deschisă 
la Soroca în 1843, iar în 1851-1852 la Soroca este deschisă o școală judeţeană. Peste 10 ani, în 1864, 
la Soroca este deschisă şi o şcoală parohială pentru fete (30 locuri), iar în 1873 – una pentru băieţi (60 
locuri). La 1874, în judeţ îşi făceau studiile 269 băieţi şi 40 fete; în oraşul Soroca – 60 şi 30; în anul de 
învăţământ 1893/ 94 la Soroca existau 5 școli, în judeţ – 27. În 24 şcoli se preda muzica, corul şi cântecul 
de clasă. 

La sfârşitul secolului al XlX-lea în multe şcoli din judeţ existau biblioteci învăţătoreşti şi şcolare. Con-
form datelor din 1895, în bibliotecile învăţătoreşti erau 2964 denumiri de carte rusească în 9342 volume. 
În bibliotecile pentru copii, şcolare, erau 4393 denumiri de carte în aceeași limbă, în 13 683 volume. În 
afară de literatură, în bibliotecile pentru copii erau 4949 atlase, hărţi geografice şi istorice, tablouri, dese-
ne, mode şi multe altele. În 1874, pe lângă Zemstva Soroca, a fost deschisă, de particulari, o bibliotecă şi 
o sală de lectură, care au existat peste 20 de ani. La 28 septembrie 1900 la Soroca s-a deschis gimnaziul 
rusesc de fete cu 3 clase, având 98 eleve, care după deschiderea în 1907 a clasei a VIII-a pedagogice, se 
transformă în liceu cu 8 clase. Şcoala tehnică-agricolă a început să funcţioneze, de asemenea în limba 
rusă, de la l septembrie 1912 cu 7 clase. 

În oraș activa Societatea amatorilor de artă dramatică, iar din 1906 la Soroca funcționa Şcoala de 
împletituri din răchită. La 13 mai 1907 la Soroca a avut loc adunarea constituantă a „Obșcestvo Issledo-
vatelei Pridnestrovia” (Societatea cercetătorilor Văii Nistrului). „Obșcestvo issledovania Pridnestrovia” 
avea 3 compartimente: istorie, arheologie; geografie; etnografie, industrie, comerţ, căi de comunicaţii. 
Un rol deosebit se acorda studierii istoriei ţinutului Soroca. La 6 ianuarie 1905 la Soroca a apărut ziarul 
„Vestnik Sorokskogo zemstva” (Curierul Zemstvei Soroca”), redactor-editor al căruia a fost nobilul 
Aleksandr Fiodorovici Aleinikov. Publicaţia apărea de două ori pe săptămînă și a existat mai bine de un 
an (1905-1906). În 1912, sub redacţia aceluiaşi Aleksandr Fiodorovici Aleinikov, apare gazeta „Kolos”. 
La 6 decembrie 1909 apare gazeta soroceană „Besarabskoe obozrenie” („Panorama basarabeană”), care 
ocupă un loc deosebit în periodica rusească de la începutul sec. XX, prin nivelul profesional, tematica și 
problemele prezentate pe paginile ei. 

Gazeta a existat până în 1914, redactor-editor fiind Ilia Grigorievici Weismann, apoi I.G.Litvak. Deci, 
conform revistei fragmentare de mai sus, a vieții culturale sorocene, nu poate fi vorba despre o dezvolta-
re a culturii naționale în Soroca, în perioada de ocupație țaristă. În mare parte datorită influenţei social-
culturale și spirituale a românilor din dreapta Prutului, dar și a unui șir întreg de cauze locale (populația 
rurală majoritară, analfabetismul avansat (salutat și semănat de autoritățile rusești), rădăcinile adânci ale 
tradiționalismului românesc, mișcarea pașoptistă etc), politicile imperiale rusești de deznaţionalizare şi 
rusificare, cu toate că au avut unele realizări considerabile, mai ales în zonele urbane, în plan general au 
eșuat, marea majoritate a populației dintre Prut și Nistru rămânând pe acest pământ, cea care a fost- ro-
mâni-basarabeni, care la 1918 au înfăptuit Unirea.

Totuşi, de-a lungul unui secol şi peste el (1812-1918), ocupația țaristă a reuşit să frâneze mult, dacă 
nu total, dezvoltarea noastră culturală națională. Așa-numitele realizări social - culturale ale guberniei 
Basarabia, inclusiv ale Zemstvei Soroca, care, de către istoriografia rusă și prorusă, se impuneau a fi 
„naționale basarabene”, au fost de fapt, pur ruseşti şi nu au avut nimic comun cu dezvoltarea culturii 
naţionale a poporului nostru. 

Blocul gimnaziului de fete („Женская гимназия”, construit 1904-05), Soroca

I.1. Învățământul și cultura în Soroca (perioada 1812-1918)I.1. Învățământul și cultura în Soroca (perioada 1812-1918)

Capitolul I 
Învățământul și cultura Basarabiei
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Palatul Sfatului Ţării din Chişinău

I.2. Renașterea culturii naționale a Basarabiei I.2. Renașterea culturii naționale a Basarabiei 
în perioada interbelică (1918-1940)în perioada interbelică (1918-1940)

În pofida deznaţionalizării şi rusificării metodice a Basarabiei, în perioada ocupației ţariste rusești de 
peste 100 de ani (1812-1918), provincia având în acest răstimp, statutul unei gubernii periferice înapoia-
te a întinsului imperiu, conştiinţa naţională a românilor băștinași, în marea lor majoritate populație rura-
lă, s-a perpetuat. Partea urbană a populației basarabene, inclusiv intelectualitatea, a suferit, din păcate, în 
urma proceselor de rusificare legiferată forțat, însă miezul conștiinței de neam și de sânge, a rămas și aici 
viu. Emanciparea naţională din anii cataclismelor sociale (1917-1918), care s-a încununat cu înfăptuirea 
Marii Uniri, a contribuit la reintegrarea spirituală a culturii basarabene în arealul cultural românesc. 

Ulterior, au fost determinate direcţiile politicii de stat a României reîntregite în dezvoltarea culturii, 
precum şi nemijlocit, în activitatea instituţiilor de învățământ artistic, muzicale, teatrale, a artelor plasti-
ce, bibliotecilor, muzeelor, căminelor şi societăţilor culturale, în vederea consolidârii valorilor naţionale 
românești. Revenirea Basarabiei, în martie 1918, la neamul românesc a asigurat, pe parcursul întregii 
perioade de până la 1940, o adevărată renaştere naţională şi spirituală a românilor basarabeni. Anume în 
această perioadă s-a constituit aici o adevărată intelectualitate naţională, s-au produs schimbări radicale 
în sistemul învăţământului public basarabean, a fost lichidat caracterul lui imperial rusesc. Către anul 
1920, în Basarabia începe un mare proces de construcţie a localurilor pentru şcolile săteşti, aproape în 
fiecare sat fiind ridicată câte o clădire pentru şcoala primară, în anii următori ridicându-se clădiri şi pen-
tru şcolile secundare, licee, gimnazii, şcoli normale. 

În anul de studii 1924-1925 în Basarabia funcţionau deja mai mult de 1700 de şcoli primare naţionale. 
Statul Român a construit în Basarabia, timp de doar 10 ani (1918-1928), mai mult decât a construit aici, 
regimul ţarist rus în cei 106 ani de dominație. A fost creată și dezvoltată o reţea întreagă de şcoli speciale, 
la care nici nu se putea visa până la 1918: şcoli-internat de băieţi, şcoli pentru pregătirea conducătorilor 
şi educatorilor grădiniţelor de copii, şcoli primare pentru handicapaţi, precum şi grădiniţe de copii.

Spre deosebire de Transilvania şi Bucovina, unde exista o intelectualitate românească numeroasă care, 
după Unire, a putut prelua toate funcţiile administrative, în Basarabia, datorită faptului că limba română 
aici fusese lipsită de orice funcționalitate oficială, inclusiv în școli și biserici, iar relaţiile cu România 
obstrucţionate de regimul ţarist, nu a existat această posibilitate. Ca urmare, a fost nevoie ca posturile 
și funcțiile, care nu au putut fi acoperite de localnici, să fie atribuite unor funcţionari aduşi din vechiul 
regat. 

Au sosit de asemenea mulţi învăţători, profesori, preoţi, care s-au stabilit în Basarabia, considerând 
prezenţa lor în oraşele şi satele acesteia un adevărat apostolat, muncind cu sârguinţă şi devotament pen-
tru ridicarea nivelului de cultură al semenilor lor, mai ales al copiilor, dar şi al bătrânilor (prin şcolile de 
adulţi). Una dintre cele mai importante probleme era diminuarea sau lichidarea completă a analfabetis-
mului, ponderea ştiutorilor de carte în România fiind următoarea: vechiul regat – 39,3% (recensămân-
tul din 1912); Bucovina – 45,2% (în 1912) ; Basarabia – 19,4% (în 1897) ; Transilvania – 51,1% (în 
1910). Conform datelor oficiale, către sfârşitul perioadei interbelice (1940), procentul știutorilor de 
carte s-a ridicat la circa 80% pe întreaga ţară, în Basarabia ajungând la 55%.



Colegiul de Arte „N.Botgros”32

Context istoric și socio–culturalContext istoric și socio–cultural

I.2.1. Instituţii de culturăI.2.1. Instituţii de cultură

În Basarabia interbelică, în vederea resuscitării, dezvoltării și promovării culturii naționale autohtone, 
s-au instituit și au funcționat mai multe focare de cultură, care se bucurau de o largă influenţă în rândul 
cetăţenilor, inclusiv a tineretului băștinaș.

Societatea de Belle Arte, înfiinţată în 1921 la Chişinău (avea trei secţii -teatru, muzică şi arte plasti-
ce), organiza spectacole de teatru, audiţii muzicale, expoziţii (de pictură, sculptură, fotografii artistice), 
se îngrijea de întreţinerea vechilor monumente istorice şi de artă. Societatea a contribuit la constituirea 
Muzeului de Arte Plastice din Chişinău. În 1922, la Bucureşti, a fost organizată prima expoziţie a artiş-
tilor plastici basarabeni - A.Plămădeală, S.Kogan, I.Bulat, ş.a. Alături de aceştia s-au remarcat pictorii 
şi graficienii Grigore Filatov, Nina Arbore, Elisaveta Ivanovschi, Afanasie Modval, Valentina Tufescu-
Poleakov etc. În această perioadă au fost ridicate statuile lui Vasile Lupu (Orhei), a regelui Ferdinand 
(Chişinău), şi a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, realizată în 1927 de Alexandru Plămădeală și amplasată în 
centrul Chişinăului.

Primul Conservator din Basarabia a fost inaugurat în 1919 la Chișinău, fiind numit semnificativ 
„Unirea”, alături de care activau societăţile culturale „Armonia” (din 1919), „Doina” (1920), „Societatea 
Filarmonică” (1923) . De un mare succes se bucurau: compozitorul Alexandru Cristea, autorul melodi-
ei Limba noastră (versuri Alexe Mateevici), cântăreaţa de operă Maria Cebotari, cunoscută nu doar în 
România, dar şi la Viena, Berlin, Roma, Londra etc. În perioada interbelică s-au mai remarcat sopranele 
basarabence Lidia Babici, Elena Basarab, Anastasia Dicescu, Lidia Lipkovschi, mezosoprana Euge-
nia Lucezarschi, tenorii Nicolae Magacevschi şi Simion Zaic-Borelli, compozitorii şi dirijorii Mihail 
Berezovschi, Simion Atanasiu-Zlatov, tinerii muzicieni-compozitori Ștefan Neaga, Eugeniu Coca etc. 
Adevărate evenimente au fost turneele în oraşele basarabene, ale marelui compozitor, interpret şi dirijor 
George Enescu, ale dirijorilor Antonin Ciolan şi George Georgescu.

Teatrul Național „Mihai Eminescu” de la Chișinău a fost inaugurat oficial la 6 octombrie 1921, fiind 
creat printr-o Hotărâre de guvern semnată de ministrul Cultelor şi Artelor Octavian Goga, la inițiativa 
unui grup de fruntași ai vieții publice din Chișinău, în frunte cu Sergiu T.Niţă, ministru al Basarabiei în 
guvernul României, Ștefan Ciobanu, membru al Academiei Române, scriitorii Nicolae N.Beldiceanu, 
Nicolae Beldiman, Leon Donici și regizorul Gheorghe Mitu Dumitriu. Timp de un deceniu directoratul 
Teatrului Național din Chișinău a fost asigurat de personalități teatrale ca George Topârceanu, Corneliu 
Sachel Arescu, Ion Livescu, dar și de o serie de actori cu renume ca Emil Botta, Ștefan Braborescu, Ser-
giu Cujbă, Mișu Fotino. În această perioadă în repertoriul teatrului au figurat unele spectacole extraordi-
nare, regia cărora a fost semnată de Aurel I.Maican.

Personalități pentru cultura Basarabiei în perioada interbelică

Ion Pelivan

Onisifor Ghibu

Leon Boga

Simion Mehedinţi

Nichifor Crainic

Ștefan Ciobanu

Nicolae Iorga

Victor Eftimiu
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I.2.2. Literatura română basarabeanăI.2.2. Literatura română basarabeană

(Perioada interbelică - epoca marilor scriitori Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, 
Tudor Arghezi, George Bacovia, Octavian Goga ş.a.)

În această perioadă revista chişinăueană „Viaţa Basarabiei” a readus publicului larg, a valorificat şi 
popularizat creaţia scriitorilor români de origine basarabeană Aleco Russo, Bogdan Petriceicu Haşdeu, 
Constantin Stamati, Constantin Stamati-Ciurea, Alecu Donici, Alexei Mateevici ş.a. Revista a fost de 
asemenea, o tribună de afirmare literară a unor scriitori tineri basarabeni ca Constantin Stere, Nico-
lae Costenco, Alexandru Robot, Magda Isanos, Petre Ştefănucă, George Meniuc, Bogdan Istru, Ştefan 
Ciobanu, care s-au manifestat plenar și printr-o intensă activitate de renaştere a valorilor şi conştiinţei 
naţionale în Basarabia. Printre membrii Asociaţiei Literare şi Ştiinţifice „Viaţa Românească” (de la Iaşi 
şi apoi Bucureşti) s-au aflat basarabenii: Constantin Stere, Ştefan Ciobanu, Pan Halippa, Paul Gore, 
Ion Buzdugan, Olga Vrabie. De un real succes se bucurau cărţile publicate de Nicolai Costenco, Magda 
Isanos, Sergiu Cujbă, Dumitru Iov, George Meniuc şi alţi basarabeni. Dar cel mai prestigios a rămas 
Constantin Stere, care se impusese în viaţa culturală a României încă din primii ani ai secolului al XX-
lea. În 1933 a apărut Dicţionarul Enciclopedic al Basarabiei, sub redacţia lui V.Adiasevici, iar în 1939 
enciclopedia „Figuri contemporane din Basarabia”, realizată de mai mulţi specialişti, cu un cuvânt in-
troductiv de N.Dunăreanu.

Perioada interbelică s-a caracterizat prin formarea şi dezvoltarea unor importante şcoli ştiinţifice, 
prin afirmarea unor adevăraţi savanţi, nu numai la scară naţională, dar şi internaţională. Între aceştia, 
istoricii N.Iorga şi Gheorghe I.Brătianu, medicii Nicolae Paulescu şi Constantin I.Parhon, matematici-
enii Gheorghe Titeica şi Dimitrie Pompei, inginerii Henri Coandă şi Ştefan Procopiu, geograful Simion 
Mehedinţi şi sociologul Dimitrie Gusti, biologul Emil Racoviţă ş.a. Remarcabile sunt şi contribuţiile 
basarabenilor Eugen Bădărău (chimie), Anatolie Coţovschi (medicină), Nicolae Donici (astronomie), 
Nicolae Moroşan şi Teodor Văscăuţeanu (geologie), Gheorghe I.Năstase (geografie), Nicolae Dimo, 
Nicolae Florov şi Pimen Cupcea (agronomie), Petre Ştefănucă (etnografie), Ion Savin (filozofie), etc.

I.2.3. Biblioteca Centrală a BasarabieiI.2.3. Biblioteca Centrală a Basarabiei

La Chişinău, în 1920 s-a înfiinţat Biblioteca Centrală a Basarabiei, care beneficia de dreptul de depozit 
legal (gratuit, câte două exemplare din toate publicaţiile în momentul apariţiei lor în România – cărţi, 
broşuri, atlase, albume, reviste, ziare etc). Unele biblioteci s-au specializat pe anumite domenii (litera-
tură, artă, ştiinţă etc), dar cele mai multe erau universale. De regulă, bibliotecile organizau întâlniri cu 
cititorii, la care participau autori sau alţi cărturari, constituindu-se în adevărate evenimente pentru loca-
lităţile în care se aflau.

I.2.4. Căminele culturaleI.2.4. Căminele culturale

O instituţie importantă şi prestigioasă în procesul dezvoltării și promovării culturii naționale în Basa-
rabia interbelică a fost căminul cultural. Fiind înfiinţate și activând în toate oraşele şi în marea majoritate 
a satelor mari din teritoriu, căminele culturale erau frecventate de populația locală, îndeosebi de adulți, 
care ascultau conferinţe şi purtau discuţii asupra unor teme diverse: de istorie, literatură, astronomie, 
agronomie, fizică, artă etc. Expunerile erau susţinute de preoţi şi învăţători, dar şi de personalităţi mar-
cante ale țării - Nicolae Iorga, Simion Mehedinţi, Ştefan Ciobanu, Victor Eftimiu, Nichifor Crainic etc. 
Activitatea căminelor culturale era sprijinită de Fundaţiile Regale, care editau cărţi, broşuri, pliante şi 
alte materiale cu puternic impact asupra cetăţenilor, doritori să se informeze asupra vieţii culturale şi 
ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

I.2.5. Presa basarabeanăI.2.5. Presa basarabeană

În perioada interbelică presa în România a fost extrem de numeroasă şi variată. O largă răspândire 
aveau marile ziare tipărite la Bucureşti – „Universul”, „Dimineaţa”, „Curentul”, dar şi cele din Basa-
rabia: „Viaţa Basarabiei”, „Cuvântul Basarabiei”, „Basarabia noastră” - social-politice; „Basarabia 
economică”, „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie”, „Basarabia Agricolă”, „Basarabia Literară, 
Artistică, Politică şi Socială”, „Şcoala Basarabiei”, „Tribuna Şcolii” - specializate. Cu părere de rău, 
presa în limba română din Basarabia, cunoscând o importantă creştere (ca număr de titluri şi tiraj), nu a 
putut ajunge din urmă presa tipărită în limba rusă, la care erau abonaţi nu numai ruşi, ci şi români, evrei, 
germani, ucraineni etc.
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În perioada interbelică, în centrul județean Soroca își aveau sediul: structuri de stat - Prefectu-
ra, Primăria orașului, Tribunalul, Judecătoria, Serviciul județean sanitar, Serviciul tehnic județean, 
Serviciul agricol județean, Revizoratul școlar, Camera de comerț, Oficiul județean al circumscripției 
Camerii de Muncă Chișinău, Administrația Financiară, Oficiul județean de turism, Percepția, Pretura, 
Poliția, Serviciul sanitar al orașului, Oficiul telefonic, Pompierii. Asociații active - Biroul avocaților, 
Corpul contabililor autorizați, Corpul primar, Sfatul negustoresc, Uniunea meseriașilor. În oraș mai 
activau - Spitalul județean, un spital evreiesc, 3 dispensare, Oficiul de asigurare socială, Societatea 
Crucea Roșie, Societatea „Dragostea creștină”, 3 societăți evreiești, 2 aziluri de bătrâni şi 4 societăţi de 
vânătoare. Instituții religioase - un (1) protopopiat ortodox; cinci (5) biserici ortodoxe; una (1) biserică 
romano-catolică; una (1) sinagogă; 17 case de rugăciuni, evreiești. Mai funcționau - 2 uzine electrice, 
baia comunală, grădina publică; străzile centrale și laterale erau pavate cu caldarâm.

II.1. Instituții de învățământII.1. Instituții de învățământ

(Populaţia şcolară a judeţului (între 5-18 ani) – 89.127 elevi (mediu urban - 2.388 elevi; mediu rural 
- 86.739elevi) .

Şcoli secundare: Școala Normală „Petru Maior”; Liceul de Băieți „A.D.Xenopol”; Liceul de Fete 
„Domnița Ruxanda”; Liceul Tehnic Agricol; Liceul evreiesc „Tarbut”; Gimnaziul Industrial de Fete; o 
școală profesională de cântăreți, o şcoală profesională de agricultură, o școală de Arte şi Meserii.

Şcoli primare: 250 de școli ( 9 - urbane şi 241 rurale), cu un număr total de 41.036 elevi (1.454 - 
mediu urban şi 39. 583 - mediu rural), instruiți și educați de 915 învăţători şi alt personal.

Grădiniţe de copii: 37 grădinițe (3 urbane şi 34 rurale), cu un număr total de 1.806 copii (140 - me-
diu urban şi 1666 - mediu rural), educați şi instruiți de 38 conducătoare.

II.2. Instituţii de cultură și activități culturaleII.2. Instituţii de cultură și activități culturale

• Ateneul Popular Soroca (director I.Candiani), închiria autotransport pentru deplasările Corului 
Ateneului cu concerte şi discursuri culturale în satele judeţului;

• Casa Şcolilor şi Culturii poporului, întreţinea în judeţ 111 cămine culturale şi 14 biblioteci (în 
total 125 instituţii culturale), dintre care 95 cu statut juridic;

• Asociaţia Corpului Didactic (ACD), a fost fondată la 21.02.1926 la Soroca;
• Centrul de propagandă culturală (activa sub auspiciile Ateneului), în frunte cu Gheorghe Stă-

nescu, directorul Școlii Normale „Petru Maior” din Soroca. Scopul acestui centru era de ținere 

(Recensământul din 1930 - Jud. Soroca-315.774, or. Soroca-14.661 locuitori)

Palatul administrativ Soroca. Anii 1930

Capitolul II 
Cultura județului Soroca (perioada 1918-1940)
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a conferințelor, formarea unei biblioteci, organizarea șezătorilor pentru sporirea spiritului de 
societate și colegialitate;

• Casa de educaţie naţională, 2 cinematografe, o societate sportivă;
• În cadrul Ateneului Popular Soroca activau mai multe cercuri de amatori şi Corul Mare mixt, 

de adulţi (dir. N.Sântache);
• Societatea Scriitorilor din jud. Soroca, fondată de Dumitru Iov;
• Societatea culturală „Zorile Alexandru Vlahuță” (activa sub auspiciile Ateneului), a elevilor 

de curs superior de la toate școlile secundare din Soroca, fondată în 1920. Alături de pedagogi, 
elevii au fost, în perioada interbelică, promotorii culturii naționale românești în școlile din oraș 
și județ, participând la toate manifestările de spirit, organizate de corpul didactic al Ateneului po-
pular, Soroca. Revista „Solidaritatea” relata: „În decembrie 1927, în sala Ateneului popular au 
avut loc 2 activități organizate de Societatea „Zorile A.Vlăhuță” – prima, prin matinee școlare în 
zilele de 13-14 și a doua, în seara de 15 decembrie, la care au participat elevii de curs superior de 
la toate școlile secundare din oraș. Serbarea a început prin cuvântarea lui Gheorghe Stănescu, di-
rectorul școlii Normale „Petru Maior”, el făcând cunoscută publicului istoria fondării Societății, 
arătând scopurile frumoase ale organizației-organizarea conferințelor, sporirea spiritului de soci-
alibilitate între elevi, sporirea sentimentelor nobile, ținerea de șezători, formarea unei biblioteci, 
încurajarea sportului și chiar scoaterea unei reviste pentru școlari. În încheiere directorul s-a 
adresat cu un călduros apel către tineret de a-și„ îndeplini menirea, lucrând mereu, în mod con-
structiv, pentru binele propriu și al scumpei noastre patrii”. După cuvântarea lui Gh.Stănescu s-a 
jucat piesa „Cain”, de Sobaru, care a produs o frumoasă impresie”;

• Fundaţia culturală Regală „Principele Carol” întreținea Căminul cultural judeţean „E. Gavri-
liţă”, 1 cămin orăşenesc și 71 cămine culturale rurale printre care - Alexeieni, Arionesti, Bîrnova, 
Bădiceni, Baxani, Bolbocii Vechi, Briceni, Bursuc, Căinării Vechi, Căpreşti-Tîrg, Cenuşa, Chiri-
leni, Chetrosu, Ciutiuleşti, Cotova, Cobâlnea Veche, Cotiujenii Mari, Corbu, Coşărniţa, Climă-
uţi, Cremenciug, Cremenea, Crişcăuţi, Cuşmirca, Cuhureşti (cămin-model), Dărcăuţi, Dominteni, 
Donduşeni, Frumuşica, Gârbova, Gara Lipnic, Ghica Vodă, Ghizdita, Hârtop, larova, Izvoarele, 
Lencăuţi, Lunga, Mândîc, Moara Nouă, Naslavcea, Nimireuca, Ocolina, Parcani, Pohoarne, Po-
iana, Popeştii de Jos, Rădulenii Noi, Roşea, Rubleniţa, Rediu-Cereşnovăţ, Rughi, Salcea, Tătă-
ruşii Vechi, Teleşeuca Veche, Temeleuţi, Trifăneşti, Ungureni, Văscăuţi, Vadu-Cot, Vadu Raşcu, 
Visoca, Voloave, Zăluceni şi Zguriţa;

• Librăriile și papetăriile „Cosmos”, „Cartea”, tipografia Litvak.

Activități culturale

• În octombrie 1917, la Soroca soseşte Onisifor Ghibu, cu o echipă de 6 lectori (5 ardeleni şi 1 
bucovinean (V. Sacară) ), pentru cursurile învăţătoreşti de la Soroca;

• La 09.11.1917, la Soroca a avut loc, după 105 ani de ocupaţie rusească, prima manifestaţie cultu-
rală naţională (Concert artistic);

• În 1918, la Soroca îşi începe activitatea Ateneul popular judeţean;
• La 11.09.1918, inginerul-agronom Ion Candiani a fondat la Soroca Societatea Culturală „Simion 

Murafa”;
• În satele judeţului activa, cu lecţii de culturalizare a ţăranilor, Comitetul Cultural al Profesorilor: 

Paul Vataman, Vasile Sacară, Tatiana Lupaşcu, Timofei Ciubotaru şi Ion Coţulab;
• Sub egida Asociaţiei Corpului Didactic, un aparat mobil de cinema (mecanic S.Planciuc), se 

deplasa sistematic prin satele judeţului cu programe culturale de cinema;
• În judeţ se organizau sistematic festivaluri artistice de cântece populare şi patriotice, concur-

suri de coruri şcolare şi recitări de poezie, spectacole dramatice etc;
• Erau organizate de asemenea Expoziţii de lucru manual (broderii, cusături, rogojini, coşuri de 

papură, ţesături) ale meşterilor populari din judeţul Soroca şi alte judeţe;
• În 1938, Căminul Cultural Judeţean din Soroca a fost premiat cu 10 mii lei ca cel mai bun din 

România (pentru conlucrare între preot, învăţător, medic, agronom, primar, prefect – în cultura-
lizarea şi iluminarea maselor; pentru organizarea: Cursurilor pe teren; Sfaturilor înpăciuitoreşti; 
Educaţie medicală igienică; Diferite expoziţii, inclusiv de cărţi; lucru manual; Aparate tehnice; 
Coruri; Dansuri populare);

• În 1938, Corul de la Cosăuţi (130 pers., dirijor I.Madonici) s-a plasat pe Locul I, iar Corul Gura-
Camencii (dir. P.Vovc) pe Locul II, în toată România;

II.3. Publicații periodice soroceneII.3. Publicații periodice sorocene

„Deșteptarea” - gazetă de 4-6 pag., (red. Gheorghe Boieru, apoi 
Gheorghe Gîscă, viitor prefect de Soroca și M.Popovici), prima 
publicație de presă în limba română la Soroca, inițiată cu susținerea 
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lui Vasile Săcară- prefect de Soroca și apărută la 10 mai 1918.
„Solidaritatea” - revistă lunară a Corpului didactic județean Soroca, fondată în ianuarie 1923 la So-

roca și tipărită la tipografia soroceană Litvac (str. Regina Maria nr.17). Ultimul număr (220) a apărut în 
martie 1944.

II.4. Fragmente din publicitatea culturală a revistei sorocene „Solidaritatea”II.4. Fragmente din publicitatea culturală a revistei sorocene „Solidaritatea”

(Despre activitatea culturală din județul Soroca, unde se organi-
zau - festivaluri artistice de cântece populare și patriotice, cântate de 
coruri școlare și de adulți; expoziții de lucrări manuale ale elevilor 
și adulților; recitări de poezie; despre căminele culturale, bibliotecile 
mobile, șezătorile cu teatru, conferințele cu lectură, comunicările cu 
sfaturi bune din lumea întreagă)

• „ La 25 octombrie 1926 Ateneul popular, cu concursul Liceului 
Tehnic Agricol și al Școlii Normale „Petru Maior”, au dat un 
frumos matineu școlar în folosul Societății Crucea Roșie Româ-
nă.Succesul moral și spuiritual a fost mare.Programul bogat, 
compus din coruri, recitări, orchestră și completat cu o piesă 
de teatru jucată de elevi a avut aspectul unei mari sărbători.La 
această manifestație a luat parte întregul corp didactic”.

• „La 28 iulie 1928, însărcinat de Ateneul popular Soroca, Ghe-
orghe Stănescu, directorul Școlii Normale „Petru Maior” din 
Soroca, organizează celebrarea a 75 de ani de la moartea scri-
itorului și marelui patriot român Nicolae Bălcescu. Conferința 
d. Stănescu a fost urmată de un concert dat de orchestra soro-
ceană de amatori „Lira”, care a cântat admirabil câteva arii clasice sub conducerea dirijorului 
F.Rișavi”

• „La 8 iulie 1928, Ateneul popular a dat o serbare în comuna Bădiceni, unde corul Ateneului a 
cântat, sub conducerea lui N.Șîntache, Sf.Liturghie…După terminarea serviciului divin sătenii 
au fost invitați la școală, unde a avut loc o serbare cu un program bogat.Profesorul Liceului de 
băieți din Soroca Paul Vataman a vorbit despre însemnătatea muncii plugarului în gospodăria 
lui. Deputatul C.Munteanu a vorbit despre ziua cooperării internaționale, iar A. Mihăilă despre 
rolul Ateneului popular…Între conferințe, corul Ateneului a evoluat în fața publicului cu cântece 
frumoase și bine executate…”

• „În ziua de 16 decembrie, sub auspiciile Ateneului Popular, s-a desfășurat tradiționala serbare a 
datinilor strămoșeșeti. La început președintele Centrului Cultural Soroca, Ștefan Softa, a prezen-
tat publicului comunicarea cu subiectul „Datinile și obiceiurile noastre de sărbători”, descriind 
obiceiurile tuturor provinciilor românești. Apoi a evoluat corul, condus de dirijorul Hrițic, urmat 
de elevii care au przentat exerciții de gimnastică și dansuri populare”.

• „La 9 septembrie 1928, la răsăritul soarelui, camionul- automobil, închiriat de Ateneul popular, 
pleacă cu 28 persoane în satul Măcăreuca la mica biserică locală, unde s-a adunată multă lume.

• Slujba bisericcească a fost însoțiă de corul Ateneului, iar după slujbă au început discursurile, în 
pauze corul interpretând arii naționale. Ion Candiani, președintele Ateneului popular Soroca, a 
salutat populația satului, care acum în 1928, după reforma agrară din 1921, avea câte 6 ha. de 
pământ, face apel către măcăreni să construiască o biserică mai încăpătoare pentru consolidarea 
moralei creștine, să organizeze, prin unire a gospodarilor, diferite cooperative, vorbește despre 
progresele realizate în 10 ani de la Marea Unire… Apoi a vorbit agronomul raional M. Bulat, 
profesorul Loghinescu, peotul T. Vrânceanu, despre gospodăria țărănească, despre modul de a 
ajunge la prosperare, despre ținerea legăturilor cu românii din diferite coțuri ale țării..A vorbit 
apoi primarul satului D.Pisarevschi despre patriotism, dragostea de neam și de țară, mulțumind 
Ateneului pentru asemenea întruniri de suflet... La încheiere corul a executat „Mulți ani trăias-
că” După serbare oaspeții au vizitat câteva gospodării țărănești, discutând despre realizările 
și neajunsurile lor. Astfel, erau vizitate multe localități mai mari și mai mici din județ, în toate 
manifestațiile fiind prezent corul Ateneului”.

• „La 2.02.1930, în sala Ateneului Popular din Soroca, a ținut o conferință cu genericul „Poezia 
populară Basarabeană”, Dumitru Iov-scriitor-avocat, prefect al județului, fondator al societății 
scriitorilor din județul Soroca.”

• „În lunile de vară (1935) aparatul de cinema al Asociației corpului didactic (mechanic S.Planciuc), 
face un turneu de propaganda prin satele județului Soroca, ducând filmul în sate...”

• „ Expoziţia căminelor culturale din judeţ (1937), a arătat lucrul meșterilor populari locali... S-au 
evidenţiat: 1. Coşmirca – lucrări de mână, costume naţionale; 2. Cuhureştii de Sus – broderii, 
un covor, aparate tehnice; 3. Redi-Cereşneveţ – croşete, broderii, mobilă din răchită; 4. Rudi – 
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Pe 22-23 mai 1937, în incinta Ateneului Popular Județean Soroca, a avut loc Adunarea generală a Căminelor culturale din 
Județ, cu participarea unor reprezentanți de vază de la București și Chișinău, ai Fundației Culturale „Principile Carol”, 
unde s-a discutat situația și rezultatele activităților culturale ale Fundației în Basarabia (în special în jud. Soroca). La 
întrunire au fost prezenți înaintași ai culturii județene (conducători ai administrației județene, municipale și teritoriale 

Soroca, conducători ai instituțiilor de învățământ, ai căminelor culturale, conducători și dirijori ai colectivelor artistice, 
bibliotecilor etc). Bărbatul cu baston (primul rând,centru) este primarul de Soroca Afanasie Coșciug.

Ateneul Popular din Soroca în vizită cu conferință și spectacol artistic în com. Chetrosu. Anul 1937
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lucruri din aţă pescărească, croşetări; 5. Septelici – cusături variate; 6. Corbu – împletituri din 
răchită fiartă; 7. Lunga – bluze naţionale; 8. Visoca – planşe cu altoiri de pomi; 9. Cotova – far-
macie populară, unelte de legat cărţi; 10. Vertiujeni şi Temeleuţi – farmacii cu netoxice; 
11. Pohoarne – farmacie şi fotografii ce reprezentau momente din viaţa sportivă, munca pe teren a 
căminului, teatru, cor etc.; 12. Căminul judeţean – diagrame, cărţi pentru săteni, harta căminelor 
etc.

• „Membrilor activi ai Căminului cultural „Gavril Gusev” din comuna Cosăuți li se înmânează 
legitimații, în care sunt stipulate următoarele reguli:

• să se supună hotărârilor luate de fundație; să ia parte la adunările „Căminului” și să nu lipseas-
că duminica la Sărbătoarea de la Biserică; să ajute cu bani, cu muncă, ori cu sufletul lui tot ce se 
face pentru binele comunei; să fie curat, să-și îngrijească copiii, să aibă casă, oricât de sărac ar fi 
rostuită și curată, să-și ție ograda în mare curățenie, să planteze pomi, să aibă flori, să nu-și lase 
curtea fără gard, să-și curățe șanțul și drumul dinaintea casei; să fie bun cu toți și cu dușmanul 
lui, să nu urască, să nu înșele; să fie supus rânduielii Statului, să ție la Rege și să urmeze întot-
deauna Steagul Țării; să iubească școala, biserica și căminul, cartea să iubească, să o caute, să 
citească zilnic, pentru că în cartea cea bună stă binele omului”.

Teatrul (cinematograf) „Palas”
Un model remarcabil și original al clădirii construită în anul 1911, în stil Art Nouveau, a fost teatrul 

illusions al doamnei Raina Gherşcovna Mainfeld, amplasat la intersecţia străzilor Dubovaia și Bulivar-
naia (acum str.Alexandru cel Bun - Mihai Eminescu). Din amintirile soroceanului Eugen Radţibor (ab-
solvent al Școlii normale „Petru Maior”: „Teatrul-cinematograf „Palas”ocupa o clădire mare, destul de 
părăginită, cu mobilier scârţâind, pe strada I.G.Duca. Avea însă o scenă încăpătoare, cu o cămăruţă în 
spate, pentru îmbrăcarea artiştilor, de pe care, pentru prima dată am ascultat simfonii de L.V.Beethoven, 
de care am rămas foarte entuziasmat. Tot pe acea scenă, Liceul Tehnic Agricol, prin cadrele lui didac-
tice, a jucat piesa „Cetatea Neamţului şi Sobieski”, o montare excepţional de reușită. Decorul scenei 
a fost executat de profesorul de desen T.Ciobanu. Pe scena Teatrului-cinematograf „Palas” s-a ju-
cat și opereta „Ivanov Pavel”, sub conducerea muzicală a profesorului și dirijorului Andrei Pokaznoi. 
Obișnuit, acolo se demonstrau filme mute foarte frumoase şi educative, pe fundal muzical, la vioară 
cântând evreul Vexler”.

II.5. Viaţa muzical - teatrală, primul teatru românesc de amatori la SorocaII.5. Viaţa muzical - teatrală, primul teatru românesc de amatori la Soroca

În rol de organizatori și artişti s-au produs profesorii ardeleni, angajați în realizarea cursurilor 
învățătorești din Soroca. Ideea de a se juca o piesă românească pe scena fostului teatru sorocean de limbă 
rusă „Palas” a venit de la soroceanca, dna Marcoci. Ea a reușit să-l convingă în asta pe Gheorghe Boieru, 
profesor ardelean cu o bună reputație la cursurile învățătorești din Soroca, ideea fiind primită cu bucurie. 
A fost aleasă piesa care putea fi pe placul publicului, din mai multe considerente artiştii oprindu-se la 
„Florin şi Florica” de Vasile Alecsandri. Piesa a fost jucată în ianuarie 1918 - Gheorghe Boieru (regizor 
și suflor); C.Mușlea - Florin; O.Boieru - Florica și M.Baciu - paracliserul. Gh.Boieru își amintea: „Sala 
a fost arhiplină, printre mulțimea de moldoveni fiind și mulți localnici ruși, care, deși nu înțelegeau ce 
se vorbea în scenă, urmăreau cu mult interes desfășurarea acțiunii piesei. Cu aplauze furtunoase au fost 
primite cântecele din piesă. Mare a fost profitul moral-național, pentru că nu doar localnicii ruși, dar și 
mulți moldoveni nu puteau să creadă, că și în limba moldovenească se poate face teatru pe scenă…”
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Fanfara Liceului de băieți „A.D.Xenopol” din 
Soroca (dirijor A. Pokaznoi), cu o componență 
completă clasică de instrumente, în anul 1939, la 
Concursul Național al fanfarelor de amatori din Ro-
mânia, care a avut loc la București, s-a plasat pe 
locul I (întâi) pe țară. În 1940, odată cu instalarea 
puterii sovietice-comuniste de ocupație, liceul a 
fost lichidat, directorul Profirii Procopii, profeso-
rul Paul Vataman și mulți alți specialiști cu studii 
ai liceului, printre ei și dirijorul, au fost deportați 
în Siberia. În 1941, la revenirea autoritățior româ-
ne, fanfara, în baza instrumentelor rămase, a fost 
reconstituită dintr-o parte din vechii orchestranți, în 
frunte cu noul dirijor I.Margine din Mereni, absol-
vent al Facultății de Teologie din Chișinău. În 1944 I.Margine s-a refugiat în România, iar prin anii 1953 
a devenit director al Filarmonicii din București.

Fanfara Liceului Agricol din Soroca (dirijor 
Ion Rebeja), unul din membrii fanfarei, toboșar, 
Aurel Mariinciuc, ulterior profesor la Universitatea 
Tehnică din Chișinău, își amintea de nivelul înalt de 
pregătire a orchestrei și de membrii ei, elevi ai Li-
ceului Agricol – Ganea - viitor academician biolog, 
Roman Coșciug - viitor cardiolog, Eugen Coșciug 
- fiul preotului din Crișcăuți, Boris Pascariuc - fiul 
preotului din Dealul Sorocii, Victor Patrașco - viito-
rul director al Muzeului Soroca, toboșar. Orchestra 
era prezentă la toate manifestările publice oficiale 
și lumești din oraș, care se petreceau de obicei la 
Casa Corpului Didactic din centrul orașului (astăzi 
teatrul „V.Apostol”) . Coborârea fanfarei pe serpan-
tinul Dealului Sorocii, interpretând marșul „Vulturul”, care se revărsa peste toată Valea Sorocii, era o 

Grigore Griţic – Maestru de muzică vocală. Născut în anul 1895 în or. Soroca. Studiile și le-a făcut 
la Soroca, după care a urmat doi ani de studii la Conservatorul din Odesa. Maestru vocal și capelmai-
stru la Ateneul popular Soroca, Școala normală „Petru Maior”, Liceul de fete „Domniţa Ruxandra" şi 
Liceul „A.D. Xenopol";

Ion Rebeja – profesor-muzică de fanfară – Liceul Tehnic-Agricol;
Andrei Pokaznoi – S-a născut la 17 noiembrie 1882, în Mihălășeni, jud. Hotin. Absolvent al cur-

surilor muzicale din Herson, cu dreptul de a preda muzica în școlile secundare. Între anii 1910 -1918, 
activează ca învățător de muzică la Liceul de Fete din Soroca, apoi pleacă la Harkov, unde se înscrie 
la universitatea de acolo, urmând-o până în 1920. În același an, revenit la Soroca, își începe activitatea 
ca profesor de muzică la liceul „A.D.Xenopol”, profesor- muzică clasică și de fanfară – Ateneul Soroca, 
Liceul „A.D.Xenopol”;

Friderich Fr.Rişavi – Născut la 26 noiembrie 1874 în or. Gottenburg, Suedia. Absolvent al Conserva-
torului din Moscova, fost capelmaistru în armata rusă timp de 14 ani (1900-1914) . Profesor- violonist, 
muzică clasică, conducător de fanfară - Ateneul Soroca, Școala normală„Petru Maior”;

Eugen Radţibor – Născut în 1911, absolvent al liceului „ A.D.Xenopol”, om de cultură român, 
cântăreț de operă (primele studii de canto la G. Grițic (profesor de muzică vocală și cor la liceul 
„A.D.Xenopol”), unul din membrii fondatori ai corului Filarmonicii şi Operei de Stat din Iaşi;

Semencişin Ion, Duşica Vexler – viorişti, implicați în orchestrele concertistice sorocene;
Mitea Afurkeev – vocalist - tenor minunat (ca şi mulţi alţi soroceni, a cunoscut „bunăvoinţa” Sibe-

riei sovietice);
Mitrofan Corneț – profesor- muzică, dirijor al fanfarei şcolare – Liceul „A.D.Xenopol”;
Zinaida Palii – mezzo-soprană - a devenit solistă la Opera din Bucureşti;
Elena Ciornei – mezzo-soprană - a devenit solistă la Opera din Bucureşti.

II.6. Personalități muzical artistice soroceneII.6. Personalități muzical artistice sorocene

II.7. Formații muzical-artistice soroceneII.7. Formații muzical-artistice sorocene

În Soroca activau câteva orchestre: fanfara Liceului Agricol (dir. I.Rebeja); Orchestra „Lira”, 
(dir. F.Rişavi); fanfarele liceului „A.D.Xenopol” și Şcolii Normale (dir. A.Pocaznoi); Orchestra lui 
V.Cerneţki; Fanfara Liceului evreiesc.



Colegiul de Arte „N.Botgros”40

Context istoric și socio–culturalContext istoric și socio–cultural

Ion Madonici Corul din Cosăuți, dirijor Ion Madonici. Ateneul Român, București, 1938

La concursul corurilor țărănești din 7.06.1938 de la București, Ateneul Român, două coruri sorocene, 
din Cosăuți, dirijat de Ion Madonici și din Gura Camencii, dirijat de Petru Vovcă, s-au plasat pe primele 
2 locuri în România locul I și corespunzător, locul II. Ion Madonici, fiu de țăran din Șeptelici, absolvent 
al Școlii Normale „P.Maior”,după absolvirea căreia a activat învățător, apoi director al școlii primare din 
Cosăuți, activist al Asociației Corpului didactic din Soroca, s-a pierdut fără veste în timpul Războiului al 
Doilea Mondial, găsindu-se pe teritoriul URSS. V.D.Toni,secretar de stat în Guvernul României, scria în 
revista „Curentul” - „Madonici. Un nume ce trebuie să fie cunoscut şi iubit de toţi colegii şi învăţătorii. 
Un artist înzestrat cu însuşiri excepţionale. Un realizator de lucruri extraordinare. Ceea ce a făcut acest 
tînăr coleg cu corul său sătesc din Cosăuţii Sorocii este ceea ce uimeşte, este aproape o minune. Din 
copii, tineret, oameni maturi – bărbaţi si femei în jur de 130 – a creat o organizaţie muzicală ce poate sta 
alături cu cele mai vestite organizaţii din ţară. Prin ce mijloace, cu ce metodă, cu ce risipă de muncă şi 
cu ce sforţări de voinţă a izbutit omul acesta să realizeze o superioară execuţie artistică şi să insufle un 
desăvîrşit sentiment al frumosului coriştilor săi mici şi mari din depărtatul sat de la Nistru – este întreba-
rea ce mi-am pus-o şi eu şi întregul auditoriu ce umplea sala, fermecat, entuziasmat şi emoţionat pînă la 
lacrimi. Niciodată o solie din cele venite de pe pământul Basarabiei n-a cucerit inima capitalei, niciuna 
alta n-a fost în stare să dovedească mai elocvent ce comoară de simţiri, ce uriaşe putinţe de creaţie dez-
văluie sufletul poporului nostru de pretutindeni atunci când ştii să le descoperi şi să le înfăţişezi lumii. 
Madonici n-a stârnit numai admiraţia deplină, ci şi speranţe mari în forţele sufleteşti ale acestui neam. 
Ne mîndrim că-i învăţător, ne mândrim că-i frate de-al nostru. Să trăiască.”

Pedagogul, profesorul și dirijorul Ion Madonici s-a născut în satul Septelici, Soroca, în familia lui 
Dumitru și Lutsa (Luța) Madonici, ţărani gospodari înstăriți, care doreau să-și vadă copiii oameni 
învățați, oameni cu carte, de bun folos pentru comunitate. Rămânând din copilărie fără tată, a știut prețul 
și valoarea muncii, dar și a cărții. După absolvirea şcolii primare din sat, urmează şcoala normală „Petru 
Maior” din Soroca, unde a dat dovadă de talent și comunicabilitate, activând în cadrul Societăţii cultura-
le a elevilor de curs superior de la toate şcolile secundare din oraş „Zorile Alexandru Vlahuţă”. 

Absolvind şcoala normală „Petru Maior”, devine învăţător la școala de 7 ani Cosăuţi, apoi director 
al şcolii primare de aici, fiind membru activ al cooperativei „Lupta” a Asociaţiei corpului didactic din 
judeţul Soroca. Se presupune (conform spuselor unor rude cosăuțene ale dirijorului) că I.Madonici,pe 
la sfârşitul anilor 1930, ar fi aderat la mişcarea comunistă ilegală din judeţul Soroca, însă la ziua de azi, 
informații care ar documenta aceste evenimente nu există. Războiul al Doilea Mondial a zădărnicit subit 
și dureros planurile de viață ale multor oameni, inclusiv punând capăt și carierei muzicale a lui Ion Ma-
donici, care în acea perioadă aflându-se pe teritoriul sovietic, a dispărut fără urmă.

II.8. Dirijorul Ion MadoniciII.8. Dirijorul Ion Madonici

priveliște sonoră deosebită, care scotea mulțimi de orășeni pe trotuare, ieșiți să asculte, cu un simțământ 
patriotic deosebit, acest frumos marș românesc. În vâltoarea evenimentelor zguduitoare din martie 1944, 
membrii fanfarei și instrumentele muzicale, odată cu corpul didactic, au fost refugiate în România, So-
roca rămânând tristă și înfricoșată, în așteptarea „eliberatorilor” roșii.

Formaţia muzicală mixtă a lui V. A.Cerneţki - asigura deservirea muzicală a balurilor elitei orașului, 
care se petreceau în sala festivă a prefecturii, mai apoi în sala festivă a liceului de fete, iar mai târziu în 
casa corpului didactic.

Orchestra orășenească concertistică de amatori „Lira” - dirijor, vioristul F.Rișavi;
La 1938 în judeţul Soroca activau 38 coruri mari de adulţi; 39 cercuri dramatice; 51 biblioteci;
Corul Ateneului popular din Soroca - dirijor N.Sîntache;
Corul din Gura Camencii, dirijat de Petru Vovcă;
Corul din Cosăuți, dirijor Ion Madonici.
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Alexandru Ranga
(n.10.07.1920 – d.3.01.1981)
S-a născut la Cureşniţa-Nouă 

la 10 iulie 1920. Despre copilă-
ria lui se cunosc puţine lucruri, 
doar că în familia sa existau pre-
ocupări muzicale şi că tatăl său, 
Grigore Ranga, cânta foarte 
bine la cornet. 

După absolvirea Şcolii din 
Soroca, urmează Conservatorul 
din Chişinău (1937), unde studi-
ază vioara cu Alexandru Pavlov. 
După absolvire a predat un timp 
teoria şi compoziţia la Conserva-
tor. Între 1940-1944 a plecat cu 
părinţii la Bălţi, unde a fondat 
o orchestră de cameră. A.Ranga 
a fost întemeietorul primei şco-
li muzicale din Bălţi. În aceeaşi 
localitate activează ca violonist 
în orchestrele restaurantelor. În-
tre 1944-1955 conduce orchestra 
cinematografului „Kotovski” din 
Bălţi.

Reîntors la Chişinău, în pe-
rioada 1959-1962, 1964-1970, 
devine artist al orchestrei de mu-
zică populară a Radiodifuziunii 
moldoveneşti. În 1967, pentru 
merite deosebite în propagarea 
culturii muzicale, compozitoru-
lui A.Ranga i se decernează, ti-
tlul de „Lucrător Emerit al cultu-
rii din RSSM”.

Între anii 1970-1974 este con-
ducător al orchestrei de muzică 
populară a Casei de Cultură din 
satul Delacău, Anenii – Noi. Fi-
ind un bun cunoscător al muzicii 
populare moldoveneşti, Alexan-

II.9. Compozitorul Alexandru RangaII.9. Compozitorul Alexandru Ranga

Orchestră de muzică populară organizată de A.Ranga. Anii 1950

A.Ranga împreună cu soția Liubovi și fiul Nicolai. Anii1970

dru Ranga a compus şi aranjat 
lucrări muzicale pentru formaţii 
instrumentale, pentru voce şi or-
chestra de muzică populară.

Îi aparţin culegerile: „Frun-
ză verde sălcioară” (1970), pen-
tru voce şi orchestra de muzică 
populară; „Ciobănaşe, ciobă-
nel” (1972), pentru orchestră de 
instrumente populare. A compus 
multă muzică în caracter popu-
lar, lucrări corale, vocale, pentru 
fanfară, cântece pentru copii. 

În 1974 devine membru al 
Uniunii Compozitorilor din 
RSSM.

Alexandru Ranga a colaborat 
cu diferiţi compozitori şi cân-
tăreţi din RSSM: Şico Aranov, 
Dumitru Gheorghiţă, Valentin 
Vilinciuc, Maria Bieşu, Tudor 

Negară, Angela Păduraru ş.a.
A decedat la Chişinău la 3 

ianuarie 1981, unde a şi fost în-
mormântat.

Unicul său fecior, Nicolai 
Ranga, fost director al Şcolii 
de muzică din or.Rîbniţa, actu-
almente locuieşte cu mama sa, 
Liubovi Ranga, la Chişinău. Îm-
povăraţi de ani, boală, greutăţi 
familiale, de indiferenţa umană, 
urmaşii compozitorului Alexan-
dru Ranga s-au izolat de ochii lu-
mii, ducându-şi povara timpului 
ce le umbreşte existenţa.

Spre sfârşitul vieţii sale, com-
pozitorul se reîntorcea deseori la 
Cureşniţa, chemat probabil de 
memoria strămoşilor săi soro-
ceni. 
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Eugen Coca 
(n.15.04.1893 – d. 9.01.1954)
E.Coca s-a născut la 15 apri-

lie 1893 în s.Cureşniţa Veche, 
Soroca. Tatăl său, Costache 
Coca, poreclit Mazilu, a fost un 
boieraş mazilit, vestit lăutar în 
părţile Sorocii. El l-a şi învăţat 
pe Eugen, de mic, să cânte la 
vioară. 

În acea perioadă în sat activau 
3 fanfare lăutărești, care cântau 
la un nivel avansat, prin diferite 
localităţi, pe la diferite sărbă-
tori, întrecându-se în măiestria 
interpretativă. La vîrsta de 7 ani 
începe a face studii la Şcoala de 
Zemsvă din Soroca, cântând în 
fanfara şcolii. Între anii 1905-
1908 E.Coca lucrează la Chişi-
nău, violonist în orchestra Tea-
trului Dramatic şi în orchestra 
condusă de A.Poleacov. 

Aici, pentru prima dată cu-
noaşte opera şi simfonia – ge-
nuri necunoscute de el anterior. 
Paralel, ia lecţii de muzică la 
I.Finchel, T.Grama, K.Teut, 
profesori la şcoala de muzică. 
Apoi cântă în orchestre din Cri-
mea. Primele lucrări - poemul 
simfonic „Noaptea în Crime-
ea”, tabloul simfonic „Balala-
ica”, un concert pentru vioară, 
un trio. 

Între anii 1919-1925 E.Coca 
este angajat în calitate de vio-
lonist în Orchestra simfonică 
„George Enescu” din Iaşi, iar 
între anii 1926-1930 scrie ope-
ra „Pasărea Măiastră” („Prinţul 

II.10. Compozitorul Eugen CocaII.10. Compozitorul Eugen Coca

Orchestra de salon „Orfeum” organizată de E.Coca la Chişinău (1925-1926)

Eugen Coca împreună cu familia sa. Anii 1930

Ionel şi lupul năzdrăvan”). 
Între (1932-1934) se găsește 

în Acherman, unde se angajează 
în calitate de profesor de armo-
nie, teorie şi compoziţie, apoi, 
între1934-1940, E.Coca este vi-
olonist în orchestra simfonică a 
Radioului din Bucureşti. Unele 
realizări: Mențiunea II pentru 
„Tablou simfonic” (1936) și 
Mențiunea I pentru „Capriciu 
roman” (1937) – Premiul de 
compoziție „George Enescu”. 
În 1935 devine membru al So-
cietăţii Compozitorilor din 
România, iar în 1940 – devine 
membru al Uniunii Compozi-
torilor din R.S.S.M. Dirijor al 
Orchestrei simfonice al Filar-
monicii din Chișinău (1944) și 
al Orchestrei Radio Chișinău 

(1944). Apar lucrările: fan-
tezia „Simfonia primăverii” 
pentru vioară şi orchestra 
simfonică, „Hora Basarabiei 
Slobozite”, „Marşul colhozni-
cilor”, „Doina nouă”, „Cân-
tec despre Kotovschii”, pe ver-
suri de Emilian Bucov, cantata 
„Cântă inima Moldovei”, „Eli-
berarea vine de la Răsărit”. În 
1946, lui E.Coca i se conferă 
titlul „Maestru Emerit al Ar-
tei din R.S.S.M”. Apar – Sui-
ta corală „Doina” pe vers de 
Em.Bucov, cvartetele de coarde 
nr.1 şi nr.2, poemul simfonic 
„Codrul” (1949-1950), muzica 
la comedia muzicală „Ferici-
rea Mărioarei” (1951), balada 
„Un copac”. Decedează la 9 ia-
nuarie 1954 la Chișinău.
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Capitolul III 
Instaurarea culturii socialiste în Basarabia 

(perioadele 1940-1941; 1944 - 1991)
III.1. Intelectualitatea veche românească şi cea nouă sovieticăIII.1. Intelectualitatea veche românească şi cea nouă sovietică

Politica autorităților comuniste de ocupație instalate în Basarabia la 28 iunie 1940 a dezaprobat orice 
realizare în domeniul social-economic, spiritual și cultural, în perioada dintre 1918-1940. Mai mult, 
aceasta acuza guvernarea românească de „românizare forţată”, de propagare a valorilor naţionale în sco-
pul „îndobitocirii” maselor, „otrăvirii” conştiinţei oamenilor cu prejudecăţi reacţionare, sustragerii lor de 
la așa numita „lupta revoluţionară”. În toată perioada anilor de ocupație a Basarabiei de către Imperiul 
sovietic comunist (1940-1991), cu excepția anilor de război 1941-1944, noua structură a Uniunii Sovie-
tice (URSS), Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), proclamată la 2 august 1940, este 
marcată prin implementarea și dezvoltarea, de către noile autorități comuniste rusești, odată cu bazele 
economiei planificate și colectivizarea forțată, a unei noi concepții a culturii -„cultura sovietică, socialis-
tă”. Totul ce amintea de viața social-economică și spiritual-culturală în Basarabia românească de până la 
război era considerat subiect tabu, iar cei care îndrăzneau să-l încalce, erau numaidecât marginalizați sau 
chiar terorizați, fiind stigmatizați cu calificativul, pe atunci de temut, „rumânschii prihvosteni” (compli-
ce românesc). Se puneau bazele unei noi intelectualități - sovietice.

III.2. Noua politică de cadreIII.2. Noua politică de cadre

Situația de după război a învățământului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), 
republică restabilită după reanexarea Basarabiei în primăvara anului 1944, era gravă și, odată cu reinsta-
urarea sa, noul regim a demarat procesul de restabilire/creare a sistemului educațional sovietic și a rețelei 
de școli de toate nivelele, fondate de către ei în 1940. Războiul, dar și ocupația sovietică, a scos din sis-
temul educațional al Basarabiei un număr considerabil de pedagogi autohtoni, care dețineau calificările 
necesare – o bună parte s-a retras peste Prut, odată cu armata și administrația română, iar majoritatea ce-
lor rămași, scăpați de închisori și deportări, nu corespundeau rigorilor noii educații sovietice (rusificarea 
și ideologizarea comunistă a învățământului, schimbarea alfabetului, marginalizarea limbii române etc).

Numeroase documente de arhivă din anii 1940-1941,1944-1947-1949-1953 (28 iunie 1940 - 5 martie 
1953), dar și de mai târziu (în mod mai camuflat) de-a lungul deceniilor, au înveșnicit acţiunile între-
prinse de organele de partid şi securitate ale URSS (RSSM) privind urmărirea, persecutarea şi represiile 
intelectualilor autohtoni-băștinași basarabeni. Faţă de intelectualii, inclusiv artistici, formaţi în centrele 
culturale ale României şi altor ţări europene, mai ales în perioadele incipiente de ocupație,se promova o 
politică ostilă și nimicitoare (lichidări fizice fără judecată, deportări în Siberia), care provocau refugieri 
ascunse (nocturne) în România sau alte țări, așa încât către anul 1948 numărul acestor reprezentanţi ai 
vechii intelectualităţi, rămași în RSSM, alcătuia doar 40% din numărul total al intelectualităţii. Mulți 
intelectuali, rămași de voie sau de nevoie în Basarabia, nu-și puteau permite, din considerente morale 
sau lingvistice (limba română a fost scoasă din toate instituțiile de stat, inclusiv din învățământ) să co-
laboreze cu noile autorități. Deci statul (RSSM), atât în perioada de după 28 iunie 1940, cât și în cea de 
după invazia din primăvara lui 1944, avea nevoie stringentă de cadre noi, loiale comunismului, pregătite 
în noile condiții ideologice comuniste, care, nu doar și-ar fi făcut conștient, în mod clasic, meseria sa de 
pedagog în domeniul său, ci ar fi implementat și promovat activ, prin intermediul disciplinei predate, 
noua ideologie de stat – comunistă.

Procesul de atragere, iar ulterior și de pregătire a cadrelor de culturalizare- teatru, muzică, coregrafie, 
arte plastice, biblioteci - prevedea deschiderea pentru aceste domenii a unor instituţii superioare și me-
dii de specialitate la Chişinău, Bălți, Tiraspol, Soroca. Astfel, în decembrie 1944, îşi reîncep activitatea 
Conservatorul de Stat şi şcoala muzicală de 10 ani pentru copii din Chişinău, școala muzicală de 7 ani 
din Tiraspol, iar la 15 iunie – un studio de operă. Au fost depuse anumite eforturi în formarea specia-
liştilor de calificare medie pentru colectivele artistice de interpreţi vocali și instrumentiști, pedagogi, 
pentru şcolile primare de muzică pentru copii, bibliotecari și lucrători de cluburi(cămine de cultură), în 
domeniul culturalizării populației rurale. În acest context, în 1944 la Soroca și-a reluat activitatea Școala 
normală „P.Maior” (redenumită Școala pedagogică „B.Glavan”), a fost redeschisă Școala de iluminare 
politică (ulterior Tehnicum de bibliotecari și apoi Școală de Iluminare Culturală „E.Sîrbu”) din Soroca. 
La 6 aprilie 1945 este deschisă Şcoala Republicană de Muzică (din 1955 „Ș.Neaga”).

III.3. Politica comunistă în sfera culturii artistice, Ministerul Culturii al RSSMIII.3. Politica comunistă în sfera culturii artistice, Ministerul Culturii al RSSM

Un rol important în procesul de implementare a politicii culturale sovietice l-a avut Ministerul Cultu-
rii, înfiinţat prin Hotărârea nr. 460 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti din 27 mai 1953.
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Conducători ai Ministerului Culturii RSSM și RM:
Ministru al Culturii – Lazarev Artiom - 1953-1963; Darienco Petru - 1963-1967; Culiuc Leonid - 

1967-1973; Constantinov Anton - 1973-1987; Cuşnir Grigore - 1987-1989; Sobor Eugeniu - 1989-1990; 
Ministru al Culturii şi Cultelor – Ion Ungureanu - 1990-1994; Ministru al Culturii – Mihail Cibotaru - 
1994-1997; Ghenadie Ciobanu - 1997-2001; Ion Păcuraru - 2001-2002; Veaceslav Madan - 2002-2005; 
Ministru al Culturii şi Turismului – Artur Cozma - 2005-2008; Mihail Barbulat - 2009; Ministru al 
Culturii – Boris Focşa - 2009-2013; Monica Babuc - 30.05.2013-2017; Ministru al Educației, Culturii 
și Cercetării – Monica Babuc - 2017-2019; Liliana Nicolaescu-Onofrei - 8.06.-14.11.2019; Corneliu 
Popovici - 2019-2020; Igor Șarov - 16.03.-9.11.2020; Lilia Pogolșa - din 9.11.2020.

Ministerul avea în subordine toate instituţiile de profil din republică, inclusiv cele din Soroca, gestio-
nând pregătirea specialiştilor pentru instituţiile de învățământ artistic, cultură și artă. La o serie de spe-
cialităţi deficitare, pregătirea cadrelor a fost efectuată aproape în exclusivitate în instituţiile superioare 
(studiouri moldoveneşti) din Moscova şi Leningrad. Ministerul Culturii din URSS periodic punea la 
dispoziţia RSSM locuri pentru pregătirea sau perfecţionarea actorilor, regizorilor, maieştrilor de balet, 
dirijorilor etc. Din păcate, planurile de învăţământ ale acestor studiouri moldoveneşti nu prevedeau 
multe discipline, fără de care nu se poate vorbi despre formarea cadrelor naţionale. Viitorii regizori, 
actori, dirijori, muzicieni, coregrafi moldoveni, tot ei și viitori pedagogi în domeniu, nu au studiat acolo 
nici limba literară şi scenică română, nici ortoepia, nici istoria literaturii române, nici istoria muzicii și 
teatrului românesc și a tradiţiilor artistice ale poporului român. Revenite în RSSM, pe scenele teatrelor, 
în instituțiile de învățământ artistic, în calitate de actori, regizori, pedagogi, critici consacrați, adminis-
tratori, sau în structurile de conducere partinică și ministerială a culturii, cea mai mare parte a acestor 
cadre, nolens-volens, sau cu bună știință și râvnă comunistă, implementau politica culturală moscovită, 
utilizând atât conținuturile, cât și metodele acumulate în centrele imperiale, care, pentru fiii neprihăniți 
de țărani moldoveni, deveniți specialiști „pregătiți la Moskova!”, constituiau o autoritate „sfântă”, de 
netăgăduit.

III.4. Învăţământul politic (comunist) obligatoriuIII.4. Învăţământul politic (comunist) obligatoriu

III.5. Noua cultură socialistă - în acțiuneIII.5. Noua cultură socialistă - în acțiune

În aceeași perioadă, imediat postbelică, a început organizarea învăţământului politic al intelectualității 
artistice, inclusiv pedagogice, a RSSM, orientat spre „educaţia intelectualităţii creatoare din republică în 
spiritul moralei comuniste, patriotismului sovietic şi internaţionalismului socialist, al luptei cu rămăşi-
ţele trecutului în conştiinţa oamenilor de creaţie şi ale influenţei ideologiei burgheze (citește românești) 
în artă”.

În acest scop, în toate uniunile de creaţie, instituţiile de artă și de învățământ artistic au fost organizate 
diverse forme de învăţământ politic (seminare teoretice, cercuri pentru studii politice, şcoli pentru instru-
ire partinică, lecturi pe subiecte estetice marxist-leniniste etc.). Aceste forme de învăţământ politic erau 
obligatorii pentru toţi oamenii de creaţie și au continuat să funcționeze (cu timpul căpătând un caracter 
tot mai formal și chiar caraghios) până în ultima perioadă de existență a PCUS și URSS (1989-1990).

În același context, pe lângă Direcţia pentru problemele artei a CC al PCM, au fost create colegii (1948) 
pentru repertoriu şi redactare, care erau responsabile pentru întocmirea repertoriului teatrelor,colectivelor 
muzicale şi controlul nivelului artistic şi ideologic al activităţii acestor instituţii.

Odată cu reinstalarea puterii sovietice și a RSSM în 1944, în toate domeniile vieții social – culturale 
și social-economice s-a revenit, prin lege și teroare, la situația din 1940. Au fost interzise literatura și 
muzica română, iar fondurile de carte și publicistică românească existente în biblioteci, distruse. Limba 
română deveni peste noapte „moldovenească” şi scoasă din uzul oficial, alfabetul latin a fost schimbat 
cu cel chirilic, iar limba rusă declarată limbă de stat. Conducătorii noilor structuri de stat ale culturii, 
inclusiv la Soroca,fiind în mare parte nişte neciopliţi, veniţi de pe aiurea, nici măcar nu ne cunoşteau 
limba, nemaivorbind de tradiţii şi spiritualitate,fără care nu poate fi vorba de o cultură naţională. Astfel, 
după 1944 dezvoltarea culturii noastre luă o direcţie pe cât de barbară, pe atât de distrugătoare: schimo-
nosirea, la gustul şi urechea veneticului, a numelor noastre de familie (Caldare-Caldarii etc.),a numirii 
localităţilor (Voloave-Volovo etc.),a obiceiurilor (nunţi şi cumetrii comsomoliste),a tradiţiilor populare  
(Moş Crăciun - Moş Gerilă), interzicerea sărbătoririlor tradiţionale a marilor sărbători creştine,inclusiv 
Naşterea şi Invierea Domnului.Toate realizările noastre culturale de până la 1944 le-au scos în afara 
legii,declarându-ne de fapt, o adunătură de oameni inculţi şi analfabeţi, fără trecut.Comuniştii, fiind 
conştienţi de importanţa zombării ideologice şi culturale a populaţiei autohtone, pentru stabilirea şi 
consolidarea puterii sovietice, au investit pe parcursul deceniilor de ocupaţie, mai ales în anii 1970-
1980, sume colosale în domeniul culturii socialiste: au construit Case de Cultură, dotându-le cu toate 
cele necesare, au deschis instituţii de învăţământ artistic, au organizat diferite manifestaţii cultural 
stimulatorii (festivaluri, concursuri-locale, republicane, unionale), au stimulat înaintaşii cu titluri 
pompoase (Artist al Poporului, Artist Emerit, Om Emerit etc).
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Capitolul IV 
Cultura soroceană postbelică

În perioada interbelică (1918-1940), activitatea şi dezvoltarea culturală în judeţele Basarabiei, 
inclusiv Soroca, era inițiată, dirijată, dezvoltată şi susţinută de structuri cu centrul la Bucureşti, ce 
funcționau în toată România, cele mai importante fiind - Fundaţia Culturală Regală „Principele Ca-
rol”, Casa Şcolilor şi Culturii Poporului, Asociaţia ASTRA („Astra Basarabiei”).

În perioada socialistă (1944-1991) a fost introdus sistemul sovietic de dirijare a dezvoltării și 
susținerii culturii. Inițial, în 1944 funcționau 2 structuri republicane cu ramificații județene (raio-
nale) - „Otdel culitprosvetrabotî” (Secţia de iluminare culturală) şi „Otdel kinofikaţii” (Secţia cine-
ma), care ulterior, în 1953, odată cu crearea Ministerului Culturii, au fost comasate într-o singură 
structură - „Otdel culiturî”. La Soroca în diferite perioade au funcționat „gor.otdel culiturî” și „rai. 
otdel culiturî” (secțiile orășenească și raională cultură).

În 1944 în Soroca s-au deschis: „uezdnâi dom narodnogo tvorcestva” (casa judeţeană de creaţie 
populară (1944-1947); „gorodskoi club soţialisticescoi culiturî” (clubul orăşenesc de cultură socia-
listă, devenit apoi „gordskoi dom culiturî” (GDK) (Casa orăşenească de cultură), acum Palatul Cul-
turii din Soroca (directori ai instituţiei au fost succesiv- I.R.Hvaruzenco; P.Lencovici; I.Anisimov; 
A.Beliaeva; M.Deineca; P.I.Levhovici, M.S.Idelson, L.I.Beleakova, M.Deineca, I.F.Bega, 
Gh.M.Lubeneţ, P.S.Hvaruzin, A.Z.Vilenschii, K.A.Cobzev, D.F.Cetveriakov, V.P.Zagaievschi; 
N.I.Mazur; C.S.Cazacu; Iu.Andon; M.I.Cenuşă; V.U.Topor; Gh.Leşco, M.Gâtlan); „izba citalinea” 
(casă de citire) (în majoritatea satelor raionului), cu cărţi în limba rusă (!). Alte realizări - în 1949 
a fost inaugurat cinematograful „Moldavia” (clădirea „Palas”, demolată în anii 1970); în 1962 a 
fost inaugurat noul cinematograf „Moldavia” (ulterior „Moldova”, „Dacia”); În 1970 a început 
construcţia Caselor de Cultură – Tip, în Vădeni şi Slobozia-Cremene; în 1982, inaugurat Palatul 
Culturii Soroca.

Şefi ai Secţiilor Cultură din raionul şi oraşul Soroca 
Raionul Soroca: Smirnov A. – 1944-1947; Pavlic B. – 1947-1948; Kostâliov I.V. – 1948-1950; 

Caramaliuc Ivan Fiodorovici – 1950-1955; Şeverdov I. – 05.1955-11.1955; Ungurean S.Ivanovici 
– 1955-1956; Cramskoi P. – 1956-1957; Şumeakov V. – 06.1957-12.1957; Vitcovschii Ivan Leo-
nidovici – 12.1957-1958; Popescu Tihon Ivanovici – 1958-1962; Postolachii Victor Fiodorovici – 
1962-1964; Gâtlan Nicolai Ivanovici – 1964-1965; Dediulin Savelii Egorovici – 1965-1972; Cotici 
Fiodor Andreevici – 1972-1986 ; Vaculin Ivan Trofimovici – 1986-1999; Popa Petru – 1999-2007; 
Bucătaru Grigore – din 2007- prezent (2021). 

Oraşul Soroca: Balandin I. – 1950-1951; Perepiolkin A. – 1951-1952; Andrievschii V. – 1952-
1954; Cucliţkaia O. – 1954-1965; Grecu A.A. – 1965-1967; Gâtlan N.I. – 1967-1972; Patraşco V. 
– 1972-1977; Grigorjevski I. – 1977-1979; Mazur N.I. – 1979-1981; Grigoriev V.D. – 1981-1984; 
Untura Ala Stepanovna – 1986-1987; Bucătaru Grigore Fiodorovici – 1987-1991; Mârzac Vasile 
– 1991-1994.

Palatul Culturii Soroca. Anii 2000

IV.1. Scurt istoricIV.1. Scurt istoric
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Ion Vaculin

Nicolai MazurAlexandru Grecu

Victor Postolachi

Valerii Grigoriev

Victor Patraşcu

Vasile Mârzac

Tudor Cotici

Raionul Soroca: V.F.Postolachi – 1962-1964; F.A.Cotici – 1972-1986; I.T.Vaculin – 1986-1999; Gri-
gore Bucătaru – 2007-prezent (2021).

Oraşul Soroca: A.A.Grecu – 1965-1967; V.I.Patraşcu – 1972-1977; N.I.Mazur – 1979-1981; 
V.D.Grigoriev – 1981-1984; Gr.F.Bucătaru – 1987-1991; Vasile Mârzac – 1991-1994. Din 1994, odată 
cu pierderea statutului de municipiu, oraşul Soroca nu dispune de Secţie orăşenească Cultură.

IV.2. Șefi ai Secției/Direcției Cultură, Soroca – profesori/absolvenți ai instituțieiIV.2. Șefi ai Secției/Direcției Cultură, Soroca – profesori/absolvenți ai instituției

Palatul Raional de Cultură; Muzeele de Istorie şi Etnografie Soroca şi Cosăuţi; Biblioteca Publică 
„M.Sadoveanu” cu 4 filiale în cartier și 52 biblioteci comunale; Şcoala de Arte „E.Coca”, Soroca; 
Şcoala de Arte plastice, Soroca; Şcoala de muzică „Ion Madonici”, Cosăuţi; Şcoala de muzică, Vădeni; 
Şcoala de muzică, Vărăncău; Şcoala de muzică, Căinarii Vechi; 29 formaţii cu titlu „model”; 4 centre 
de meşteşuguri populare.

În instituţiile de învăţământ complementar din oraş şi raion, în anul 2018 – 2019 au activat 61 pro-
fesori, cu un contingent de 558 elevi, din care anul acesta au absolvit 71 elevi; în muzeele de istorie şi 
etnografie Soroca şi Cosăuţi activează 11 specialişti; în cele 29 formaţii artistice model şi 4 centre de 
meşteşuguri populare activează cca 58 specialişti, participanţi fiind cca 585 persoane;

IV.3. Secția raională Cultură și Turism, Soroca - astăziIV.3. Secția raională Cultură și Turism, Soroca - astăzi

Secţia este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii 
în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare, ac-
tele normative emise de Ministerul Culturii şi organele administraţiei publice locale. 
Secţia este subordonată Ministerului Culturii - în domeniile metodologic şi politica 
culturală şi Consiliului Raional - în domeniile administrare şi asigurare financia-
ră. Secţia are statut de persoană juridică, dispune de balanţă independentă, cont în 
bancă, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea 
deplină a instituţiei,foaie cu antet în limba de stat.

IV.4. Instituţii subordonateIV.4. Instituţii subordonate
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Grigore Bucătaru – șef al secţiei cultură şi turism; Anatolie Rudei – specialist principal; Tamara 
Coșciug – specialist superior; Marina Omelcenco – specialist; Lilia Ţurcan – contabil-șef; Silvia 
Florea – secretar, anticameră.

Grigore Bucătaru

Marina Omelcenco

Anatolie Rudei

Lilia Ţurcan

Tamara Coşciug

Silvia Florea

IV.6. Conducători ai colectivelor artistice „model”IV.6. Conducători ai colectivelor artistice „model”
 – profesori/absolvenți ai Colegiului de Arte – profesori/absolvenți ai Colegiului de Arte

Alexei Ion (profesor) – orchestra de muzică populară „Doina Nistrului”; 
Avramioti Olga (profesor) – cond. studio„Golden-Star”, P.C., Soroca - abs. CAS, dirijat coral;
Babii Iurie (profesor) – teatrul popular „Prometeu”, Palatul Culturii Soroca; 
Ceban Valeriu – cond. artistic, formaţia de muzică uşoară „Olhionia” - abs. ŞRIC „ E.Sîrbu”, 1976;
Chiriliuc Mihai – coregraf, ans.de dans popular „Vatra”, Racovăţ - abs. ŞRIC, 1992, dans;
Coşciug Valentin (profesor) – ansamblul folcloric ,,Colinda” - Palatul Culturii Soroca;
Ciumac Constantin – regizor, teatrul dramatic din s. Cosăuţi - abs. ŞRIC „E.Sîrbu”, 1974;
Crăciun Evghenia – cond. artistic, a/folcloric „Rostăriţa”, Bădiceni - abs.ŞRIC „E.Sîrbu”, 1970;
Dragan Lidia – cond. artistic, a/ folc. „Ţărăncuţa”, Rubleniţa - abs. ŞRIC „E.S.”, 1974 instr. populare;
Dubalari Vionolia – cond. artistic, a/folcloric „Ţărăncuța” - Parcani, - abs.ŞRIC „E.Sîrbu”;
Duminică Gheorghe (profesor) – dirijor, orch. „Nistrenii” - ŞRIC „E.S.” 1982, instr. populare;
Fornea Olga – regizor, teatrul de păpuşi „Scăpărici”, Voloviţa - abs. Col. Arte, 2009, culturologie;
Lungu Serafima – regizor, teatrul de păpuşi „Ţăndărică”, Vădeni - abs. ŞRIC „E.S.”, 1978, teatral;
Lungu Simion – cond.artistic, a/folcloric „Ţărăncuţa”, Vădeni - abs. ŞRIC Soroca, 1976, dans popular;
Roşca Aliona – dirijor, corul „Ion Madonici”, Cosăuţi - abs. ŞRIC „E.Sîrbu” 1992, dirijat coral;
Rotari Ion – cond. artistic, ansamblul vocal „Divinitate” - abs. Col. Arte, 2005. dirijat coral;
Sochirca Ion – cond. artistic, a/folcloric „Stejarul”, Dubna - abs. ŞRIC” E.Sîrbu”, 1975, fanfară;
Ursachi Cristina – cond. a/folcloric „Busuioc”, Şolcani - abs. Colegiul de Arte, dirijat coral;
Veisa-Sugailo Olga – pictor-scenograf, teatrul Cosăuţi - abs. ŞRIC „E.Sîrbu”, 1990, teatral;
Vorotneac Ion – dirijor, Band Orchestra „Doina”, CR Soroca - abs. Colegiul de Arte, instr. populare;
Vrabii Sergiu (profesor) – dirijor, fanfara P.C., Soroca - abs. Colegiul de Arte, instrumente aerofone.

IV.5. State de personalIV.5. State de personal
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IV.8. Activități culturale planificate - 2021 - SRCT SorocaIV.8. Activități culturale planificate - 2021 - SRCT Soroca

IV.9. Lista primăriilor, satelor, șefilor caselor de cultură IV.9. Lista primăriilor, satelor, șefilor caselor de cultură 
din raionul Soroca 2020 - 2021din raionul Soroca 2020 - 2021

№ Primăria Satul (Oraşul)
Casă de 

Cultură /Cămin 
Cultural

Şef C.Cultură Studii vârsta
Staj

general în dom.

1 Soroca Soroca Palat de Cultură Tamara Şevciuc Med. Spec. 24 1 1

2 Bădiceni Bădiceni Cămin Cultural Marin Veaceslav generale 21 2,10 2,10

2a Grigorăuca Cămin Cultural inactiv - - - -

3 Băxani Băxani Cămin Cultural Vrîncean Andrei med.speciale 32 9 9

4 Bulboci Bulboci Cămin Cultural Ciubuc Valentina med.speciale 52 24 16

• Centrul de meşteşuguri populare „Fantezie”, s.Vădeni - confecţionarea costumelor naţionale, 
cond. Lungu Pavel;

• Centrul de meşteşuguri populare „Croşeta fermecată”, s.Vasilcău - croşetare, cond.Prepeliţa Lud-
mila;

• Centrul de meşteşuguri populare „Sălcioara”, s.Rubleniţa - împletitul din fibre vegetale (lozie), 
cond. Manea Lidia;

• Centrul de meşteşuguri populare „Meşteriţa”, s.Căinarii Vechi - țesutul artistic, cond. Manea Nina;
• ÎI „Ion Lozan”, s.Cosăuţi - prelucrarea artistică a pietrei, cond. Ion Lozan.

• „Eminesciana” - Spectacol de muzică şi poezie cu depunere de flori, 15 ianuarie, mun.Soroca, Parcul 
„M.Eminescu”;

• Ziua Naţională a Culturii/Gala lucrătorului din domeniul Culturii, luna ianuarie, Palatul de Cultu-
ră;

• „Încă un an fără Grigore Vieru” - depunere de flori la bustul poetului, 18 ianuarie, Parcul „M.Eminescu”;
• Spectacol muzical-literar „A căzut o stea”, 14 februarie, Parcul „M. Eminescu”;
• „Dragobete-sărută fete” - Concurs raional al tinerilor indrăgostiţi, 24 februarie, Palatul de Cultură;
• Festivalul Internaţional „Mărţişor 2021”, ed. 55, 1-10 martie, Palatul de Cultură;
• Gala premiilor Consiliului raional Soroca, martie, Palatul de Cultură;
• Festivalul de teatru „Rampa nistreană”, 27 martie, Palatul de Cultură;
• Festivalul Epigramiştilor „O cetate nu-i pe roate”, 1 aprilie, Palatul de Cultură;
• Concursul tinerilor interpreţi „Tinere Talente”, ed. a IX-a, aprilie, Şcoala de Arte „E.Coca”, mun. 

Soroca;
• Ziua Drapelului, 27 aprilie, Piaţa Libertăţii, mun. Soroca;
• Ziua Mondială a Dansului, 29 aprilie, Palatul de Cultură, mun. Soroca;
• Festivalul-concurs de muzică sacra „Cu noi este Dumnezeu”, Ediţia a XXIV-a, mai, Palatul de Cul-

tură, mun.Soroca;
• Ziua Europei, 8 mai, Piaţa Libertăţii;
• Ziua Victoriei, 9 mai, Piaţa Libertăţii, mun.Soroca;
• „Noaptea Muzeelor”, luna mai, Cetatea Soroca;
• Festivalul-concurs Naţional „Fanfara argintie”, Iarmarocul „Produs de Soroca”, ed. XVI-a, iunie Piaţa 

Libertăţii;
• Festivalul-concurs „Trandafir de pe cetate”, Ediţia a VII-a, luna iunie, Cetatea Soroca;
• Spectacol de muzică şi poezie „Eminesciana”, 15 iunie, parcul „M.Eminescu”;
• Sărbătoarea „Ziua naţională a portului popular” şi Târgul Meşterilor Populari „La Nistru, la mărgi-

oară”, ed. IX, iunie-iulie, Cetatea Soroca;
• Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, 2 iulie, Cetatea Soroca;
• Sărbătoarea Naţională „Ziua Independenţei”, 27 august, Piaţa Libertăţii;
• Sărbătoarea Naţională „Limba noastră”, 31 august, Piaţa Libertăţii;
• Festivalul Covorului Moldovenesc „Rostar”, ed. a II-a, septembrie, s.Bădiceni, Soroca;
• Festivalul etniilor „Unitate prin diversitate”, Ediţia a XVIII-a, septembrie, Parcul „Ion şi Doina Aldea-

Teodorovici”;
• Festivalul Naţional al Mărului, Ediţia a X-a, luna septembrie, Cetatea Soroca;
• Ziua Agricultorului, „Ultimul snop”, luna noiembrie, Palatul de Cultură;
• Festivalul obiceiurilor şi datinelor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura” din cadrul „Iarmarocului de 

Crăciun”, Ed. a XII-a, 25 decembrie, Piaţa Libertăţii;

IV.7. Meșteșuguri tradiționale / artizanat contemporanIV.7. Meșteșuguri tradiționale / artizanat contemporan
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4a Bulbocii-Noi Casă de Cultură Melnic Veaceslav
Eftodii Lidia med.speciale 43

59
22
38

2.5
38

5 Căin.-Vechi Căinarii-Vechi Casă de Cultură Straton Ala superioare 33 4 4

5a Floriceni Cămin Cultural --//-- --//-- - - -

6 Cosăuţi Cosăuţi Cămin Cultural Costantin Ciumac
Olga Sugailo

Superioare
Med.
speciale

71
49

46
30

46
30

6a Iorjniţa Cămin Cultural Valeriu Toderaş superioare 49 31 14

7 Cremenciug Cremenciug Cămin Cultural - - - - -

7a Sobari Cămin Cultural Munteanu Cristina Med. 
speciale 21 1,11 1,11

8 Dărcăuţi Dărcăuţi Cămin Cultural Igor Lisnic med.
generale 39 16 16

8a Malcăuţi Cămin Cultural Tănas Elena med.speciale 42 22 11

9 Dubna Dubna Cămin Cultural Marina Melenti (Botezat) Superioare - - -

10 Egoreni Egoreni Cămin Cultural Ţarălungă Petru med.speciale 63 37 37

11 Holoşniţa Holoşniţa Cămin Cultural Andrieş Nicolae med.special 52 30 18

11a Cureşniţa Cămin Cultural Vasile Guzun med.speciale 64 46 30

12 Hristici Hristici Cămin Cultural Svetlana Cebotari Med. 
speciale 42 17 1

13 Iarova Iarova Cămin Cultural Cojuhari Emilia med.speciale 60 29 29

13a Balinţi Cămin Cultural Crivoi Valentina med.speciale 48 20 20

14 Nimereuca Nimereuca Cămin Cultural Gogu Angela med.speciale 51 31 14

14a Cerlina Cămin Cultural Sicrii Valeriu
Sicrii Vlad

med.speciale
med.speciale

52
50

32
12

32
12

15 Oclanda Oclanda Cămin Cultural Rudac Natalia med.
generale 39 16 15

16 Ocolina Ocolina Cămin Cultural Rotari Carolina Med. 
speciale 23 1 1

16a Ţepilova Cămin Cultural Belous Mihai med.speciale 63 23 18

17 Parcani Parcani Cămin Cultural Porcirean Galina med.speciale 59 34 34

17a Voloave Cămin Cultural Ardovan Nicolae med.
generale 6 6

18 Pârliţa Părliţa Cămin Cultural Caldari Valeriu med.speciale 60 40 15

18a Vanţina Cămin Cultural Solomon Angela med. Spec. 45 10 5

19 Racovăţ Racovăţ Casă de Cultură Rotaru Lilia Med. Sp. 42 8 8

20 Redi-Cereş. Redi-Cereşn. Casă de Cultură Ţarălungă Rodica superioare 38 17 17

21 Regina-
Maria Regina-Maria Cămin Cultural Cibotari Raisa Sup. 49 31 3

22 Rubleniţa Rubleniţa Casă de Cultură Petcu Valeriu
Petcu Svetlana

med.speciale
med.speciale

55
45

21
6

7
5

22a Rubl.-Nouă Cămin Cultural Balan Maria med.speciale 58 37 37

23 Rudi Rudi Camin Cultural Ştefîrţa Ana 
Jorneac Eduard

Med. Sp.
Med. Gen.

51
44

18
12

1,2
1,2

24 Schineni Schineni Cămin Cultural Fornea Elena med.
generale 44 12 3

25 Stoicani Stoicani Centru 
comunitar

Topor Galina
Gruşcean Veaceslav

med.speciale
med.
generale

56
44

33
10

33
10

25a Soloneţ Cămin Cultural Gîtlan Veronica med.
generale 51 14 14

26 Şeptelici Şeptelici Casă de Cultură Curoşu Iurie med.
generale 57 40 13
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27 Şolcani Şolcani Casă de Cultură Ghenadii Călugărescu med. spec. 1,8 1,8

27a Cureşniţa-Nouă Cămin Cultural Purice Arcadii
Lilia Pascari (fiica) med.speciale 68 48 24

28 Tătăr.-Veche Tătărăuca-Veche Cămin Cultural Bacalîm Sergiu med.speciale 26 3 3

28a Niorcani Cămin Cultural Gheorghelaş Olga med.speciale 46 27 27

28b Slobozia-Nouă Cămin Cultural Guţu Silvia med.speciale 43 23 23

28c Tătărăuca-Noua Cămin Cultural Lomonovschi Silvia superioare 47 22 22

29 Trifăuţi Trifăuţi Cămin Cultural Dombrovan (Cuşnir) 
Mariana med.speciale 24 4 4

30 Vasilcău Vasilcău Cămin Cultural Sîrghii Vladimir med.speciale 62 45 15

30a Ruslanovca Cămin Cultural Sîrghi Valentina med. spec. 58 19 6

31 Vărăncău Vărăncău Cămin Cultural Lisnic Stela med.speciale 55 35 13

31a Slob.-Cremene Casă de Cultură Boldescu Ghenadie med.
generale 46 18 4

31b Slob.-Vărăncău Cămin Cultural Furdui Angela med. gener. 53 22 5

32 Vădeni Vădeni Casă de Cultură Lungu Simion
Sochirca Andrei

med.speciale
med. 
speciale

63
60

34
...

34
10

32a Dumbrăveni Cămin Cultural Tihon Constantin med.
generale 59 30 6

33 Visoca Visoca Casă de Cultură Donos Silvia med.speciale 49 19 19

34 Voloviţa Voloviţa Cămin Cultural ---------- ------ - - -

Colaboratori ai SRCT în fața Palatului Culturii Soroca. În centru, șeful secției Gr.Bucătaru. Anii 2010
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IV.10. Școli locale cu profil muzical - artisticIV.10. Școli locale cu profil muzical - artistic

Director – Larisa Zeablițchii
Deschisă la 24 decembrie 1944; În 1988 - Şcoala de Muzică este recalificată în Şcoala de Arte pentru 

copii, iar în 1994 i se atribuie numele compozitorului sorocean Eugeniu Coca. Secţii - pian; instrumente 
cu corzi; instrumente populare; instrumente aerofone; discipline teoretice. Formaţiuni artistice instruc-
tive - corul mic (cond. A.Rezuş); corul mare (cond. L.Samarin); ansamblul viorişti (cond. Sv.Tolmaciov); 
ansamblul fluierişti şi fanfara (cond. V.Zagaevschi); taraful (cond. I.Alexei). Școala a instruit peste 2000 
absolvenţi.

Director – Galina Fratea
Şcoala a fost întemeiată la 1 septembrie 1962. Primul director - Ala Ilieş (Ciobanu).
 Profesori actuali - Crăciun Aurelia, Golub Corina; Marchitan Olga, Todiraș Daniela, Șapovalov 

Cristina – absolvente ale Colegiului de Arte Soroca. Obiecte predate: desenul, pictura, compoziția, mo-
delaj, arta decorativă, istoria artelor plastice.

Contingentul actual de elevi - 98 copii, distribuiți în 9 grupe de studii.

Școala de Arte „E.Coca”, Soroca

Școala de Arte Plastice din Soroca 
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Director – Eleonora Belous
Școala a fost fondată în 1974 de către Semion Gogu preș./colhozu-

lui local. Primul director Ion Moraru. În școală se studiază - pianul, 
instrumente cu coarde, acordeonul, instrumente aerofone, disciplini 
teoretice.

Absolvenți: Ala Gogu, Tudor Furdui, Laura Panici, Nicolai Bo-
ţoc, Ala Leucă, Tudor Pârlii, Tatiana Pârlii. În şcoală studiază copii 
din Vărăncău şi din satele vecine,printre ei fiind şi copii deosebit de 
talentaţi,participanţi la festivaluri şi concursuri raionale şi republica-
ne - laureaţi ai Premiilor I, II,III. Actualmente în școală activează 7 
profesori, care instruiesc 70 de elevi.

Director – Aliona Roșca
Şcoala de muzică „Ion Madonici” a fost fondată în anul 1981, pri-

mul director fiind Valeriu Bagrii, profesor la ȘRIC „E.Sîrbu”. La 15 
martie 2001 școlii i s-a conferit numele „Ion Madonici”. 

În școală se studiază - pianul, instrumente cu coarde, acordeonul, 
instrumente aerofone, disciplini teoretice. 

Au absolvit şcoala muzicală peste 1200 de elevi printre care – Ser-
giu Ghimpu, Ion Sainciuc, Victoria Epure, Natalia Cristal, Sergiu 
Ambrosie, Mariana Cojocaru, Ion Zagaevschi, Victor Ceban şi alţii. 

Director – Serafima Lungu
Școala de muzică din Vădeni a fost fondată în 2004, primul direc-

tor fiind Serafima Lungu. 
La început școala avea 64 de elevi și 4 specialități și a activat fiind 

în permanență solicitată de copiii satului, așa cum Vădenii este o 
localitate unde cultura, inclusiv cea muzicală, deține un loc de frunte 
în viața societății satului. 

În prezent contingentul de elevi este constituit din 56 copii, care 
studiază la 9 profesori, însușind 5 specialități: pianul, acordeonul, 
cobza și chitara, teatrul și coreografia.

Director – Nadejda Negruță
Fondată în 1985 ca filială a școlii de muzică Vărăncău, din 1991, 

instituție independentă.
Școala activează având elevi din patru sate apropiate – Bulboci, 

Izvoare, Frumușica și Căinarii Vechi.
În anii 1990 numărul elevilor a atins apogeul, constituind cifra de 

78 copii. În anii următori, în legătură cu apariția noilor tehnologii 
(internetul), interesul copiilor față de muzică a mai scăzut, astăzi în 
școală fiind 5 profesori și 50 de elevi. Disciplini studiate - pianul, 
acordeonul, instrumente aerofone, disciplini teoretice.

Școala de muzică Vărăncău

Școala de muzică „Ion Madonici”, Cosăuţi

Școala de muzică Vădeni

Școala de muzică Căinarii Vechi
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Muzeul a fost fondat în 1907 de către „Obșcestvo issledovatelei izlucinî Dnestra” („Societatea cerce-
tătorilor văii Nistrului”), o societate a intelectualilor ruși din Soroca. Programul de cercetare al Societății 
cuprindea trei compartimente: 1) „История и Археология” („Istorie și arheologie”), 2) „География 
(„Geografie”), 3) „Этнография,индустрия,торговля, коммуникации” (Etnografie, industrie, 
comerț și comunicații”). Un rol deosebit se acorda studierii istoriei Ținutului Soroca, legate de influența 
„progresistă”social-politică, economică și culturală a rușilor în această parte a Basarabiei, programul de 
activitate prevăzând colectarea, atât pe teritoriul „uezd”-ului (județului) Soroca, cât și în Podolia (terito-
rii ale imperiului) a diferitor documente, cărți, hărți, fotografii, obiecte de cult, arme, unelte, monumente 
de artă, rămășițe de animale, piese etnografice, datini, legende etc, ce se refereau la istoria ținului Soroca. 
Muzeul a continuat să existe intact, dezvoltându-se conform noilor realități social-politice naționale ale 
statului Român şi în perioada interbelică (1918-1940), fiind distrus de hoardele bolșevice în 1940, când 
fondurile muzeului au dispărut fără de urmă. Conform datelor oficiale (RSSM), doar în 1959 la Soroca 
a fost deschisă o nouă instituție muzeistică - Muzeul de Studiere a Ţinutului Natal. În 1960 muzeul este 
amplasat în fosta clădire a Secţiei raionale de Învăţământ cu 3 camere şi un coridor (42 m2), având 2 
angajaţi – Victor Patraşco (director) și Zahar Grecu (muzeograf). Activitatea și colectarea materialelor 
muzeistice aveau o misiune ideologică clară și bine determinată, dictată de realitățile vremii: „Mişca-
rea comunistă din Basarabia”; „Marele război pentru apărarea patriei”; „Activiştii ilegaliști şi veteranii 
P.C.U.S.”, „Realizările grandioase ale PCUS”; „Progresul în Moldova Sovietică” etc. Expoziţiile muze-
ului aveau o tematică strict legată de regimul comunist: evenimentele de la 1917, biruinţa marii revoluţii 
socialiste din octombrie, răscoala de la Tatarbunar, Marele război pentru apărarea Patriei, participarea 
truditorilor din regiune în acest război. În octombrie 1972 muzeul este transferat în clădirea actuală nr. 1 
(175 m2) (casa avocatului Ghendler, construită în anii 1930), iar la 27 februarie 1998 Primăria or.Soroca 
transmite muzeului clădirea actuală nr.2, de pe strada Independenţei 66 (Farmacia Batler). Directorii 
muzeului (1959-prezent (2021) – Victor Patraşco, Zahar Grecu, Elena Revenco, Svetlana Șapovalov, 
Nicolae Bulat (actual). 

Actualmente muzeul posedă 
26911 piese muzeistice: pic-
tură – 32; obiecte numismatice 
– 6081;,obiecte arheologice – 
686; etnografice – 936; fotogra-
fii– 8790; documente – 5210; 
mobilă – 19; cărţi vechi – 72; 
arme şi armuri – 53; obiecte 
tehnice – 7; filatelie – 4344; al-
tele – 671. 

Colaboratori actuali (2021): 
Nicolae Bulat – director; Elena 
Revenco – custode; Silvia Cociu, 
Valentina Bulat, Victor Botnari 
– muzeografi; Anatol Armaș – 
pictor; Marina Ignatiuc – supra-
veghetor; Elena Spinei – ghid, 
Oxana Povar – dereticătoare. 

IV.11. Muzeul de Istorie şi Etnografie SorocaIV.11. Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca
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Muzeul de Istorie și Etnografie 
Cosăuți, Soroca a fost fondat în 
anul 1965 în cadrul școlii medii 
Cosăuți, cu plasarea în una din 
încăperile libere ale blocului de 
studii, ca muzeu școlar. La con-
stituirea și adunarea exponatelor 
pentru noua structură muzeală 
de la Cosăuți s-a implicat cor-
pul didactic al școlii, intelectu-
alitatea comunei, administrația 
publică locală, muzeul raional 
Soroca, dar și simpli locuitori ai 
satului, oameni care dispuneau 
de unele obiecte vechi ce puteau 
să reprezinte o valoare istorică 
locală, zonală, sau republica-
nă. În perioada anilor 1969-
1970, la un concurs republican 
al muzeelor școlare, muzeul 
cosăuțean s-a plasat pe locul 3, 
după două, cele mai înzestra-
te muzee școlare din Chișinău 
și Tiraspol. Pe parcursul anilor 
în cadrul muzeului au activat 
persoane versate în istoria sa-
tului, conducători și muzeografi 
care au înmulțit, valorizat, con-
servat și patrimonizat bogăția 
fondurilor muzeistice, printre 
care cosăuțenii Vasile Ciobanu 
(director) și Alexei Zagaevschi 
(muzeograf, etnograf, unul din 
autorii monografiei „Comuna 
Cosăuți”). În prezent (2021), 
muzeul este amplasat intr-o cla-
dire (valoare istorică) construi-
tă în anul 1896. Clădirea însăşi 
prezintă un monument de arhi-
tectură şi istorie, în incinta ei 
fiind amplasată cândva şcoala, 
fondată în 1914 de către boie-
rul polonez, stabilit la Cosăuți, 

IV.12. Muzeul de Istorie şi Etnografie Cosăuți, SorocaIV.12. Muzeul de Istorie şi Etnografie Cosăuți, Soroca

Foma Titovici Mihalovski. În 
muzeu, secţia dedicată educa-
ţiei, putem să regăsim bănci şi 
scaune ale elevilor din acea pe-
rioadă. La muzeu putem să ve-
dem, alături de alte fotografii 
rare, și o întreagă colecţie de 
fotografii cu imagini ale vestitu-
lui cor cosăuțean interbelic a lui 
Ion Madonici. Muzeul este bine 
structurat și, în pofida deficitu-
lui acut de spațiu de expunere, 
dispune de 9 secții – „Arheo-
logie”; „Geologie”; „Etnogra-
fie”; „Agricultură”; „Prelu-
crarea pietrei”; „Pe urmele 
razboiului”; „Învățământul”; 
„Cultura”; „Numizmatica”, cu 
un număr total de peste 7 mii de 
exponate. Expoziţiile muzeului 
cuprind exponate din istoria vie-
ţii băștinașilor pe parcursul ce-

lor circa 500 de ani de existenţă 
a localității, păstrând şi ocrotind 
astfel patrimoniul de valoare 
culturală şi istorică a ţinutului, 
educând dragostea faţă de baş-
tină, obiceiurile şi tradiţiile stră-
moşilor. În ultimii ani muzeul 
Cosăuți, datorită colaboratorilor 
săi actuali, plini de energie și 
entuziasm, dar și competenți în 
domeniul istoriei și muzeisticii, 
prin intermediul tehnologiilor 
moderne informaționale, a de-
venit cunoscut nu doar în plan 
local, raional și republican, ci și 
international, bucurându-se de 
vizitatori și admiratori din dife-
rite zone ale republicii și Euro-
pei, dat fiind faptul că aici pot 
fi găsite și admirate multe expo-
nate de o valoare istorică incon-
testabilă. 

Aurica Usatiuc
 – Director

Cristina Truhina
 – Muzeograf
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IV.13. Colegiul Pedagogic „M.Eminescu”din Soroca, IV.13. Colegiul Pedagogic „M.Eminescu”din Soroca, 
Secția muzicală – un pilon al culturii muzicale soroceneSecția muzicală – un pilon al culturii muzicale sorocene

Actualmente (2012) secţia este compusă din două Catedre metodice – „Muzică instrumentală” (19 
profesori, şef L.Vidraşcu) şi „Dirijat coral şi coregrafie” (13 profesori, şef E.Şportco). Deci, în cadrul 
secţiei activează un colectiv de 32 de specialişti – 28 de profesori şi 4 corepetitori (pian, acordeon), care 
dispun de următoarele grade didactice: gradul superior – 2 profesori (T.Vişniovaia, N.Gorpin), gradul 
I – 9 profesori, gradul II – 15 profesori.

Instituția a fost fondată în anul 1912 (Imperiul Rus), pregătind cadre didactice (limba rusă 
de studii) pentru școlile primare. În 1918 (Statul Român) instituţia este reorganizată în Şcoala 
normală „Petru Maior” (limba română de studii). În 1944 (RSSM, URSS) aici se deschid cursuri 
pedagogice, care în 1945 sunt transformate în Şcoală Pedagogică (grupe ruse și moldovenești), 
cu specialitatea „Învăţători la clasele primare”. În 1965 în şcoală este fondată „Secţia muzicală” 
cu specializarea - „Învăţător de muzică şi educator muzical în instituţiile preşcolare”. În 1991 
şcoala este reorganizată în Şcoală Normală cu durata studiilor de 5 ani, iar în 1998 devine Cole-
giu Pedagogic cu numele „M.Eminescu”.

„Secţia muzicală”, fondată în 1965, inițial pregătea doar într-o singură grupă, cadre pentru instituţi-
ile preşcolare cu specialitatea – „Educator şi lucrător muzical”. Primii pedagogi ai secţiei muzicale au 
fost: A.Şevciuc (şef de secţie), A.Melobenschi, S.Bordeniuc, A.Mundrean, I.Voronov, T.Lemeşchina, 
T.Gladâş, G.Borodai, M.Novaşevschi, M.Vitcovschi, L.Vitcovscaia, A.Şebarşov, V.Şapovalov. Pe par-
cursul anilor următori au mai activat profesorii: Vl.Cucliţchii, M.Arseni, E.Ghergus, E.Vidraşco 
(Pacatovici), V.Bejenari, V.Raimond, E.Teacă, I.Teacă, V.Postolachi, P.Pacatovici, D.Coţeruba, 
T.Curocichina, P.Cuperman, L.Ţârdea, F.Frehman, N.Porcescu, A.Sazanschi, N.Vaissenberg, 
N.Nichiporeţ.

Colective artistice: Fanfara (cond. Vl.Şapovalov), Orchestra de Muzică populară (cond. (succe-
siv) I.Teacă, E.Ghergus, A.Şevciuc, M.Arseni, P.Cuperman, N.Zabulica), „Trio-baianişti” (Vl.Cucliţchi, 
N.Nichiporeţ, E.Pacatovici), Orchestra de Estradă a profesorilor (cond. V.Borţov), Ansamblul Vocal-
instrumental (cond. N.Lemeşchin), Ansamblul coregrafic (cond. (succesiv) N.Şevciuc, N.Gorpin), An-
samlul vocal de băieţi (cond. A.Lupu), Ansamblul Academic Vocal „Canon” (cond. V.Chiţan), Corul 
mare (cond. (succesiv) A.Şebarşov, E.Teacă, P.Pacatovici, A.Lupu, V.Chiţan). Pe parcursul celor aproape 
50 de ani de activitate secţia a pregătit circa 2000 de specialişti pentru instituţiile preşcolare şi şcolile 
din republică, mulţi dintre care au devenit personalităţi recunoscute în domeniul artei şi pedagogiei 
muzicale. Iată doar câteva nume: E.Coroi, A.Botnaru, N.Muntean, S.Creţu, G.Pâslaru, A.Golomoz, 
O.Volontir, V.Marga, V.Bajan şi alţii. Profesori de azi ai secţiei, absolvenţii ei: T.Vişniovaia, N.Gorpin, 
E.Pacatovici, M.Chiroşca, T.Epihina, I.Grinşpun, A.Gordinscaia, E.Şportco, N.Melnic, T.Donos, 
M.Arseni, N.Burlacu.

Colectivul Secţiei „Instruire muzicală şi coregrafie” (de la stânga la dreapta): I-sus: E.Şportco, T.Donos, M.Arseni, 
V.Osadciuc, V.Vovc, N.Lemeşchin, T.Vişniovaia, M.Borodin, N.Gorpin, S.Cebotarean; II-mediu: N.Melnic, T.Cibotari, 

V.Chiţan, O.Revenco, E.Pacatovici, T.Epihina, L.Cojoc, I.Grinşpun, M.Chiroşca, A.Andriuţă, L.Tacu; III-jos: Gh.Sârghi, 
E.Mitrofan, A.Şterbulov, N.Zabulica, A.Lupu, A.Tacu.
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Ziarul „Realitatea” a fost suc-
cesorul gazetei „Puti Iliicea” 
(„Calea lui Iliici (Lenin)”). În 
perioada 1982-1998 în calitate 
de redactor-şef a activat Boris 
Todirel, iar din 2000 conducerea 
publicației a fost preluată de că-
tre Ion Talmaci. Ziarul a conti-
nuat să apară săptămânal, în lim-
bile română și rusă, încheindu-și 
activitatea în anul 2013. Echipa 
B.Todirel (1985): Nina Cutu-
reanu, Ion Donţieru,Maria Re-
peşcu, Liubovi Zaharova, Mihail 
Covalciuc, Ion Spinei, Ion Tal-
maci, Eugenia Timcenco,Greta 
Ialovoi, Liubovi Scovpina, Victor 
Cobăsneanu, Maria Novicova.

Ziarul „Puti Iliicea” („Calea 
lui Iliici (Lenin)” a fost fondat 
în 1945 cu numirea „Drapelul 
Roșu”, ca organ al Comitetu-
lui Raional Soroca al Partidului 
Comunist din RSSM. Din 1965 
redactor șef al publicației este 
Gheorghe Sagaidac, în această 
perioadă trecându-se la numirea 
„Puti Iliicea”. Apărea de 3 ori pe 
săptămână în două limbi (rusă și 
traducere română). Echipa Gh. 
Sagaidac (1976): Ion Talmaci, 
Victor Rogov, Valeriu Rusnac, 
Liubovi Scovpina, Vladimir Rus-
nac, Clara Oiherman, Zinaida 
Godina, Volco Frehtman.

A  apărut la 3 noiembrie 1998, 
fiind o realizare a lui Victor Cobăs-
neanu, redactor șef al publicației. 
Alături de o bună echipă a reușit 
să consolideze o publicație de va-
loare, cum e OdN astăzi (2021) 
- Constantin Volnițchi, Ghenadie 
Donos, Vasile Baș. Elena Cobăs-
neanu, Marcela Bencheci, Svetla-
na Calineac, Nina Neculce, Ga-
lina Zavorotnâi, Victor și Dmitrii 
Șemeacov, Gr. Zănoagă, Vladimir 
Tcacic, Vadim Șterbate, Tatiana 
Zabulica, Maria Mitrofan, Doina 
Alexei, Inga Tapalaga, Eduard 
Pșenicinâi, Denis Tighinean, Ion 
Biciuc.

Săptămânalul „Realitatea”, Soroca

Gazeta „Puti Iliicea”, Soroca

Săptămânalul „Observatorul de Nord” (OdN), Soroca

Echipa „Puti Iliicea”, 1976

Echipa „Realitatea”, 1985

Echipa „OdN”, 2010

IV.14. Mass-media soroceanăIV.14. Mass-media soroceană
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Fondat în 2002 de către soţii 
Constantin şi Maria Volniţchi 
- oameni de afaceri din Soro-
ca. Unele emisiuni: „Cuvânt 
şi suflet”, „Evenimentul săptă-
mânii”, „File de istorie”, „Ste-
luţe sorocene”, „Felicitări mu-
zicale”, „În grădina dorului”, 
„Evenimentul Zilei”, „Dialog 
deschis”. Colaboratori: Emilia 
Bobeică (director), Sergiu Ur-
sachi, Sergiu Topală, Constantin 
Ciubarcă, Andrei Luţă, Denis 
Tighinean, Steliana Voiniţchi-
Guţuleac, Elena Celac, Tamara 
Boboc-Coşciug, Vadim Şterbate, 
Irina Voina, Cristina Ursachi, 
Alexandru Bobeică.

Natalia Vrâncean - director 
și redactor-șef; Ghenadie Vrân-
cean - administrator. Primul 
număr al săptămânalului „ZN” 
a apărut la 4 iulie 2014, în lim-
bile română și rusă (24 pag.). 
Pe parcursul anilor de activitate 
a echipei de buni profesioniști, 
publicația a devenit una de presti-
giu. Colaboratori (2014-2021): 
Boris Todirel, Ion Talmaci, Ion 
Spinei, Natalia Iacubovici, Nina 
Neculce, Elena Țârdea-Spinei, 
Elena Celac, Adrian Rotaru, Ni-
colae Romanciuc, Ludmila Tal-
mazan, Ala Bugai, Cristina și 
Sergiu Topală. 

(Publicație a AO „Pro-Cultu-
ra” în colaborare cu săptămâna-
lul OdN și Muzeul Soroca).

Responsabil și redactor - Ignat 
Berbeci, preşedinte al AO„Pro 
Cultura”. Almanahul apare din 
2007 și prezintă o revistă anuală 
cu un volum de peste 200 pagini, 
copertă şi planşe color. Anuarul 
publică documente oficiale ale 
APL şi diverse materiale des-
pre istoria şi actualitatea vieţii 
social-economice şi cultural-ar-
tistice a oraşului şi ţinutului So-
roca, promovând și depozitând 
astfel valorile perene locale ale 
ținutului.

Studioul local de televiziune „SOR-TV”

Săptămânalul regional „Ziarul Nostru”, (Soroca, Floreşti, Drochia, Donduşeni, Ocniţa)

Almanahul „Soroca”

Echipa „SOR-TV”, 2010

Echipa „Ziarul Nostru”, 2015

Responsabil și redactor - Ignat Berbeci, 2017
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„Respublikanskoie Politprosvetuchilishche”
(RPPU) (1940-41, 1944-1946)

„Respublikanskoie Culitprosvetuchilishche”
(RCPU) ,,Elena Sîrbu” (1957-1991)

Colegiul Republican de Arte 
(CRA) (2002-2004)

„Bibliotechnyi Tekhnikum”
(BT) (1946-1957)

Colegiul Republican de Creaţie Populară 
(CRCP) (1991-2002)

Colegiul de Arte din Soroca
(CAS) (2004-2014)

Partea II
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Cultura sovietică
Această cultură - rodul sistemului politic şi social sovietic, a fost rezultatul constituirii şi imple-

mentării politicii culturale comuniste și reprezintă totalitatea culturală apărută și dezvoltată me-
todic în URSS, în perioada anilor 1917-1991. Cultura sovietică se caracterizează prin mai multe 
particularităţi, una dintre cele mai importante fiind că ea, cu toate că în republicile unionale (în 
unele mai mult, în altele mai puțin) a avut vădite nuanțe naționale, „a vorbit”, cu multă insistență și 
chiar impertinență, în limba rusă.

Această cultură socialistă sovietică, a fost implementată cu multă sârguință și succes timp de 
peste 50 de ani, în toate domeniile vieții social-politice, inclusiv, și prin intermediul instituțiilor de 
învățământ sovietice de toate profilurile și nivelurile, mai ales, prin școlile de iluminare politică și 
apoi „culturală”. Din păcate, cultura sovietică mai este o moştenire bogată și încă viabilă, cu pu-
ternice influenţe în modul de viaţă şi de gândire al actualilor lucrători în domeniul culturii, dar și a 
majorității covârșitoare a cetăţenilor RM și fostei URSS. Prin intermediul acestei culturi sovietice, 
partidul comunist al URSS a reuşit să modeleze un tip de om nou „sovieticus”, de mentalitatea îm-
pietrită a căruia nu ne putem debarasa nici astăzi, după 30 ani de democrație.

După anexarea Basarabiei de către URSS la 28 iunie 1940, instalarea regimului bolşevic şi fondarea 
Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, aşa cum toate instituţiile româneşti de învăţământ exis-
tente în provincie, inclusiv în Soroca, au fost evacuate în România, sau desfiinţate, noua putere a purces 
la crearea sistemului său complet ideologizat de instruire-educaţie comunistă a populaţiei locale. Printre 
multe alte instituţii din cadrul acestui sistem, deschise pe teritoriul RSSM, a fost şi „Respublikanskoie 
Politprosvetucilișce” (,,Şcoala Republicană de Iluminare politică”, cu predare în limba rusă) din Soro-
ca, deschisă în octombrie 1940. Direcția instituției și corpul didactic, despe care, din păcate, din cauza 
începerii războiului, nu s-a păstrat niciun document oficial, au fost formate parte din persoane locale, 
loiale noii puteri, parte aduse de peste Nistru (fosta RASSM), sau din alte părţi ale URSS. În cadrul şcolii 
se pregăteau, doar în limba rusească, bibliotecari şi lucrători de „club” (cămin de cultură), pentru noile 
așezăminte de cultură rurale, misiunea de bază a cărora era să ducă, prin intermediul activității lor de 
„iluminare” politică, ideile comuniste şi ateismul în satele basarabene.

Au fost expediate „raznariadki” (dispoziții de livrare) în sovietele locale ale republicii proaspăt fonda-
te (RSSM) pentru a asigura „Politprosvet”-lui, un contingent de elevi cu înclinații umanitar-artistice, vi-
itori specialiști-activiști ai cluburilor și bibliotecilor sovietice (centre locale de propagandă comunistă), 
ce se creau pretutindeni în Basarabia cotropită. Noua școală, fiind de limbă rusă, absolut străină la acea 
vreme satului basarabean, nu a fost atractivă pentru tineretul local, cu atât mai mult, că odată cu înlo-
cuirea prin lege a limbii române de stat și alfabetului latin cu limba rusă și alfabetul chirilic, generațiile 
tinere locale, știutoare de carte, s-au pomenit deodată analfabete, în brațele noii puteri. Deci, primul val 
(1940-1941) de elevi, care , din păcate, nu a mai reușit să absolvească această instituție din cauza războ-
iului (1941-1945), a fost format, în majoritate, din alogeni.

Şcoala a fost situată pe locul şi în clădirile în care funcţionează şi astăzi, acestea fiind expropriate de la 
un evreu sorocean, care a fost deportat în Siberia. Atunci, în îndepărtatul 1940, blocul principal de studii 
cuprindea doar aripa în care e situat cabinetul actual al directorului, abia în anii 1945-1949, construin-
du-se aripa de jos cu 2 nivele, cu încăperile, în care periodic s-au aflat diferite servicii (inclusiv cantina 
instituției) și spații de studii. Actualmente acolo, printre alte utilități, activează jos - catedra de coregrafie 
cu sala de balet, iar sus - sala de istorie și contabilitatea. 

Până în 1940 în acea casă arendată de autorităţile române locale, se găsea o școală de fete. Actualele 
acareturi secundare din curtea blocului principal, 2 case unde se găsesc sălile de fanfară, cor, taraf; blo-
curile sălii de festivităţi şi al bibliotecii, în beciul de sub care până în 1940 se găsea o crâşmă, au fost 
de asemenea proprietăţi private, aparţinând aceluiaşi stăpân. Blocul cu 2 nivele, ce se găsește mai sus 
de bibliotecă, cu micile cabinete în care acum lucrează pianiştii, coriştii, instrumentiştii, a fost construit 
între anii 1967-1969 (director M.Murzac). După proclamarea independenţei RM (1991), fiica fostului 
stăpân al construcţiilor, în care se găsea instituția, a cerut prin judecată, să i se restituie pierderile (blocul 
principal al Colegiului de Arte) şi după o istorie judecătorescă de mai mulţi ani, Ministerul Culturii al 
RM a plătit reclamantei în anul 2000 suma de 200.000 (două sute mii) de lei RM, astfel problema apar-
tenenţei imobilelor colegiului fiind rezolvată irevocabil. 

Odată cu reîntoarcerea în Basarabia a autorităţilor române, în vara anului 1941, „Politprosvet”-ul 
(Şcoala de Iluminare politică din Soroca) şi-a încheiat existenţa, în clădirea ei reluându-şi activitatea 
Şcoala de fete, care a activat până în 1944. 

Capitolul V 
Cultura sovietică. „Respublikanskoie Politprosvetuchilishche” 

V.1. Deschiderea și închiderea la Soroca a școlii speciale „Respublikanskoie V.1. Deschiderea și închiderea la Soroca a școlii speciale „Respublikanskoie 
Politprosvetuchilishche” – Școala republicană de iluminare politică, 1940-1941Politprosvetuchilishche” – Școala republicană de iluminare politică, 1940-1941
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După intrarea Armatei roşii, în primăvara anului 1944, pe 
teritoriul Basarabiei şi reanimarea RSSM, în republică îşi reia 
activitattea sistemul sovietic de educare-instruire, inclusiv 
„Politprosvet”-ul (Şcoala de Iluminare Politică”) din Soroca, 
cu limba rusă de studii şi administrare, cu toate consecinţele 
nefaste pentru tineretul studios băştinaş. Prima înmatriculare a 
avut loc la 1 decembrie 1944 şi a constituit 13 bibliotecari şi 11 
metodişti- organizatori ai muncii în club, în total 24 de elevi. În 
cadrul școlii, conform planului de învățământ, se studiau urmă-
toarele diciplini - matematica, gheografia, istoria VCPb (Par-
tidul comunist bolșevic), limba moldovenească, russkii iazîc, 
franc. iazîc, politicescaia rabota, placatnoe delo, mirovaia lit-
ra (lit.universală), bibliotecinoe delo (biblioteconomia), muzâ-
calino-horovoe delo (muzica corală), voennoe delo (milităria).

Anul de studii (1944 - 1945)

Kropanev Mihail Grig. (n.1903) – Biblio. delo (biblioteconomia), stud. superioare; Costin Con-
stantin Constantinovici (n.1912) – Matematica, stud. superioare n/f; Baranenco Alexei Dm. (n. 1914) 
– Polit. rabota, placatnoe delo, stud. superioare; Nicolaev Valerii P. (n.1911) – Gheografia, stud. supe-
rioare nefinisate; Kolocolinicova Z.I. (n.1912) – Limba mold. stud. superioare n/f; Fedceac Fiodor 
Stepanovici (n.1895) – L.rusă, stud. superioare n/f;  Ștemberg Iosif Iulievici (n. 1914) – Fizica, himia, 
stud. superioare n/f; Alhimova Raisa Petrovna (n.1916) – L.franceză, stud. superioare n/f; Alhimov 
Grigorii Alexandrovici (n.1918) – Voennoe delo (milităria), studii medii; Zubari E. I. (n.1892) – 
Mirovaia lit-ra (lit. universală), stud. superioare; Vlasov Gheorghii Nichit. (n.1915) – Istoria VCPb 
(PCUS), stud. superioare n/f; Cernețchii V. A. (n.1907) – Muz.horovoe delo (muzica, corul), studii 
medii; Ștepman Mihail Țr. (n. 1924) – L.mold.,istoria SSSR (URSS), stud. superioare.

Peste 2 ani, la 2 decembrie 1946, prin decizia Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. Nr.1349-R şi Ordinul 
Ministerului învăţământului superior al U.R.S.S.Nr.-356-T, Şcoala de Iluminare Politică din Soroca a 
fost reprofilată în Bibliotechnyi Tekhnikum (Școală de Bibliotecari (BT)), contingentul de profesori și 
elevi, dar și esenţa instruirii rămânând aceleaşi - pregătirea lucrătorilor ideologici pentru „cluburile” 
(căminele de cultură) şi bibliotecile din republică. Prima promoţie, care a avut loc la 30.09.1947, deja 
în cadrul Tehnicumului de Bibliotecari (TB) a constituit 25 specialişti - 11 metodişti - organizatori ai 
muncii în clubul sătesc şi 14 bibliotecari de gradul III. Tehnicumul de bibliotecari a funcţionat timp de 
circa 10 ani (2.12.46-1.01.57), pregătind bibliotecari şi lucrători de club „bine potcoviţi” ideologic 
pentru populaţia rurală a RSSM.

Director
Ivan Petrovici Chiroșca

1944-1951

V.4. Corpul didacticV.4. Corpul didactic

V.2. Redeschiderea la Soroca a școlii V.2. Redeschiderea la Soroca a școlii 
„Respublicanskoie Politprosvetuchilishche” (RPPU), 1944-1946„Respublicanskoie Politprosvetuchilishche” (RPPU), 1944-1946

V.3. Directorul Ivan Petrovici Chiroșca V.3. Directorul Ivan Petrovici Chiroșca 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază)și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază)
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Ivan Petrovici Chiroșca (n.1907) – în funcție - 1944-1951
Pedagog, absolvent al Institutului Pedagogic din Tiraspol, fac. Istorie. Director și profesor de istorie, 

instituția „Politprosvetucilișce” (Școala de iluminare politică),„Bibliotechnyi Tekhnikum” (Tehnicumul 
de bibliotecari) din Soroca. Între anii 1953-1967 Ivan Petrovici Chiroșca a deținut funcția de director 
al școlii nr.1 din or.Soroca.

Ignat Fiodorovici Cîrstea (n.1911) – în funcție - 1951-1956
Pedagog (candidat în științe istorice), absolvent al Institutului Pedagogic din Tiraspol, fac. Istorie 

(1947). Director și profesor de istorie, instituția „Bibliotechnyi Tekhnikum” (Tehnicumul de bibliote-
cari) din Soroca.

Mihail Grigorievici Gumionnîi  (n.1928) – în funcție - 1956-1962
Pedagog, absolvent al Universității de Stat din Moscova, fac.Istorie (1955). Director și profesor de 

istorie, instituția „Bibliotechnyi Tekhnikum” (Tehnicumul de bibliotecari) (1956-1957), apoi instituția 
„Culitprosvetuchilishche” (Școala de Iluminare Culturală) „E.Sîrbu” din Soroca (1957-1962).

Nicolai Gheorghievici Mîndrescu (n.1928 - d.1987) – în funcție - 1962-1967
Născut în s.Cojușna, Strășeni, pedagog, absolvent al Tehnicumului de bibliotecari din Soroca, apoi al 

Institutului de Bibliotecari,secția Clubologie,din Moscova (1954); candidat în științe istorice, docent la 
catedra de Istorie şi Teorie a Culturii a Institutului de Arte ,,G.Muzicescu” din Chișinău (1967-1985); 
autor a unor lucrări-cercetări în domeniul lucrului cultural-educativ (CPR). Împreună cu soția Ana 
Ivanovna, bibliotecară, au crescut și educat o fiică. Director și profesor de clubologie, instituția „Culit-
prosvetuchilishche” (Școala de Iluminare Culturală) „E.Sîrbu” din Soroca, între anii 1962-1967.

Mihail Vasilievici Murzac (n.1936) – în funcție - 1967-1970
Funcții

1967-1970 – Director și profesor de clubologie, instituția „Culitprosvetuchilishche” (Școala de Ilu-
minare Culturală) „E.Sîrbu” din Soroca;
1970-1973 – Secretar al Comitetului Raional al Partidului Comunist din Moldova, Soroca;
1973-1989 – Director al Filarmonicii de Stat din Chișinău;
1989-1991 – Vice ministru al Culturii RSSM, şeful Direcţiei de cadre și instituţiilor de învăţământ ale 
Ministerului Culturii al RSSM.
Mihail Vasilievici Murzac, Lucrător Emerit al Culturii din URSS, absolvent al Tehnicumului de bi-

bliotecari din Soroca, secția „Metodist-organizator clubnoi rabotî” (metodist-organizator al lucrului 
în club), apoi al Universității de Stat „V.I.Lenin” din Moldova, fac. Istorie, Chișinău, s-a născut la 7 
septembrie 1936, în satul Rădulenii Vechi, Florești, în familia lui Vasile, din țărani înstăriți, meșter în 
construcții rurale și Feodora Murzac, de asemenea din țărani, gospodină în casă, ambii originari din 

Un rol important în organizarea, funcționarea, dezvoltarea și perpetuarea unei instituții provinciale de 
învățământ mediu de specialitate, cum a fost și a rămas astăzi colegiul, cu posibilități reduse, comparativ 
cu asemenea instituții din capitală, în asigurarea cu cadre și materiale didactice de calitate, în condițiile 
unor spații de studii restrânse, lipsite de comodități urbane moderne elementare, în toate ipostazele sale 
istorice, statutare, didactice și culturale, l-au avut directorii ei. Reprezentanți ai diferitor perioade social-
politice din republică, unele dintre ele destul de dificile și pline de probleme de ordin moral-spiritual și 
social-material, aceste personalități au reușit să consolideze și să conducă, pe parcursul anilor, colec-
tivele didactice și auxiliare, destul de numeroase și pestrițe, și un contingent de elevi de peste 1000 de 
persoane.

În perioada 1944-1957 administrația a avut susținerea organelor de stat, contingentul de elevi fiind asi-
gurat în mod centralizat prin „raznariadki” (dispoziții de livrare), expediate sovietelor locale, iar corpul 
didactic era completat cu cadre „invitate”din spațiul URSS. În perioada de după 1957, anul deschiderii 
„Culitprosvetuchilishche”, instituție cu noi specializări artistice, atractive pentru tineret, contingentul de 
elevi era asigurat de fluxul mare de abiturienți în domeniul culturii. Corpul didactic era completat din ti-
neri specialiști, repartizați conform legii, la ȘRIC „E.Sîrbu”,sau din absolvenții ȘRIC. În perioada anilor 
1990-2010 situația instituției a fost într-o criză acută, care s-a încheiat, datorită străduințelor directorilor, 
cu supraviețuirea colegiului, însă cu o reducere considerabilă a numărului de elevi și de profesori. Actu-
almente situația CAS „N.Botgros” s-a stabilizat, instituția susținând cu brio, în anul de studii 2020-2021 
(an jubiliar-80 ani) acreditarea de stat.

Prezentăm mai jos lista tuturor directorilor instituției (1944-2021), însoțită de scurte date biogra-
fice, cu excepția primului director al „Politprosvet”-ului (1940-1941), perioadă a școlii, despre care 
nu s-a păstrat niciun document oficial:

V.5. Directori ai instituției V.5. Directori ai instituției 
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Rădulenii Vechi. M.V.Murzac a crescut alături de sora Paraschiva, lucrătoare în gospodăria colhoznică 
locală și de fratele Alexandru, care a urmat profesia tatălui său de constructor, înălțând și unele „palate” 
ale romilor soroceni. Împreună cu soția Elena, originară din satul Țechinovca, r. Iampol, Ucraina, sat 
de peste Nistru, vizavi de or. Soroca, medic, au crescut și educat 2 copii - fiul Vasile, inginer, stabilit la 
Chișinău și fiica Marina, absolventă a Institutului Politehnic din Chișinău, stabilită cu familia în Florida, 
SUA. Nepoatele – Elena, fiica lui Vasile, este stabilită la Paris, iar Axinia, fiica Marinei, în Canada.

Valentina Trofimovna Daracova (n.1930) – în funcție - 05.1970-09.1970
Pedagog, absolventă a Universității de Stat „V.I.Lenin” din Moldova, fac. Biblioteconomie (1965). 

Director interimar, șef catedră și profesor la cat. Biblioteconomie, instituția „Culitprosvetuchilishche” 
(Școala de Iluminare Culturală) „E. Sîrbu” din Soroca.

Semion Dmitrievici Popa (n.1923) – în funcție - 1970-1983
Lucrător Emerit al Culturii RSSM, șef Direcție Cultură Ungheni. Absolvent al Tehnicumului de bibli-

otecari din Soroca, apoi al Institutului Pedagogic „T.Șevcenco”, fac. Geografie, din Tiraspol, pedagog, 
a activat în calitate de director și profesor de clubologie, instituția „Culitprosvetuchilishche” (Școala 
de Iluminare Culturală) „E.Sîrbu” din Soroca, între anii 1970 -1983. Soția Maria C. Popa, pedagog, a 
activat în calitate de profesor la Școala Cooperatistă din Soroca. Familia Popa a crescut și educat doi 
fii - Victor și Veaceslav Popa.

Piotr Iosifovici Macovschii (n.1937) – în funcție - 06.1983-11.1983
Pedagog, absolvent al Universității de Stat „V.I.Lenin” din Moldova, fac. Istorie (1965). Director 

interimar (06.1983-11.1983), șef de studii (1970-1989), profesor de istorie, instituția „Culitprosvetuchi-
lishche” (Școala de Iluminare Culturală) „E.Sîrbu” din Soroca.

Roman Focovici Petrovici (n.1941) – în funcție - 1983-1987; 1988-1989
Pedagog,absolvent al Institutului de Arte „G.Muzicescu”, Chișinău. Director și profesor de acorde-

on, instituția „Culitprosvetuchilishche” (Școala de Iluminare Culturală) „E.Sîrbu” din Soroca, între 
anii 1983-1987; 1988-1989 (interimar), șef de studii (1991-1997; 2003-2005).

Grigore Arsenevici Zănoagă (n.1951) – în funcție - 1989-1997
Pedagog, absolvent al ȘRIC „E.Sîrbu” și al Institutului de Arte „G.Muzicescu”, Chișinău. Director 

și profesor de trombon, instituția „Culitprosvetuchilishche” (Școala de Iluminare Culturală) „E.Sîrbu” 
(din 1991 Colegiul Republican de Creație Populară (CRCP)) din Soroca.

Petru Moisei (n.1960) – în funcție - 1997-2003
Pedagog, absolvent al Școalii de Iluminare Culturală „E.Sîrbu”, clasa contrabas (actualul CA 

„N.Botgros”), Soroca, apoi al Institutului Pedagogic „I.Creangă”, fac. Istorie și al Academiei de Ad-
ministrare Publică, Chișinău. Între anii 1997-2003 deține funcția de director al Colegiului Republican 
de Creaţie Populară. Actualmente Petru Moisei este stabilit la Chișinău,activând în calitate de director 
adjunct și profesor la Școala Profesional-Tehnică nr. 2 din capitală.

Tamara Griţenco (n.1949) – în funcție - 1987-1988; 2003-2014
Pedagog, ,,Om Emerit”, absolventă a ȘRIC „E.Sîrbu”, apoi a Institutului de Arte „G.Muzicescu”, 

Chișinău. Director și profesor catedra Regie, instituțiile „Culitprosvetuchilishche” (Școala de Ilumina-
re Culturală) „E.Sîrbu” - între anii 1987-1988; Colegiul Republican de Arte din Soroca - 2003-2004; 
Colegiul de Arte din Soroca - 2004-2014; Colegiul de Arte „N. Botgros” - 2014-2016, din Soroca.

Aga A.G. (n.1941); Baranenco Nadejda Alexeevna (n.1950) - 1974-; Grigoriev Valerii Denisovici 
(n.1947) - (1980-1984); Pastârnac Arcadii Mihalovici (n.1952) - (1984-1986); Bacun Gheorghe Ivano-
vici ( n.1937) - (1986-1989); Golovaciov Evghenii Alexandrovici (n.1951) - (1989-1991); Smântână Va-
sile Semion (n.1957) - șef secție muzicală 1994; Grigorieva Iulia Grigorievna (n.1947); Mazur Nicolai 
Ivanovici (n.1951).

Costin Constantin Const. (n.1912) - 1945-1947; Zubari E.I. (n.1893) - 1947-1951; Boderca A.C. 
(n.1902) - 1951-1954; Badelan N.A. (n.1914) - 1954-1955; Lifanova L.A. (n.1926) - 1955-1958; Mîn-
drescu N.Gh. (n.1928) - 1958- 1961; Ștemberg I.U (n.1914) -1961-1964; Gnatiuc A.Nichif. (n.1925) 
- 1964-1965; Borisov S.V. (n.1923) - 1965-1969; Macovschii P.I. (n.1936) - 1969-1989; Bucătaru M.F. 
(n.1950) - 1989-1991; Petrovici R.F. (n.1941) - 1991-1997, 2003-2005; Bucătaru Gr.F. (n.1961) - 1997-
2003; Rusnac T.S. (n.1960) - 2005-prezent (2021). 

V.6. Șefi de studiiV.6. Șefi de studii

V.7. Șefi secția de ziV.7. Șefi secția de zi
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Ivan Petrovici 
Chiroşca

Nicolai Gheorghievici 
Mîndrescu

Semion Dmitrievici 
Popa

Grigore Arsenevici
Zănoagă

Ignat Fiodorovici 
Cîrstea 

Mihail Vasilievici 
Murzac 

Piotr Iosifovici 
Macovschii  

Petru
Moisei

Mihail Grigorievici 
Gumionnîi 

Valentina Trofimovna 
Daracova

Roman Focovici 
Petrovici

Tamara 
Griţenco

Directori ai instituției
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Roman F.Petrovici 

 Semion V.Borisov

Nicolai Gh.Mîndrescu

Elena I.Zubari

Grigore F.Bucătaru

Piotr I.Macovschii

Iosif Iul.Ștemberg

Nina A.Badelan

Tatiana S.Rusnac

Mihail F.Bucătaru

Anatolii N.Gnatiuc

Liudmila A.Lifanova

Șefi de studii
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Nicolai I.Mazur

Evghenii A.Golovaciov

Valerii D.Grigoriev

Alexei D.Baranenco

Valerii V.Dabija

Vasilii S.Smântână

Arcadii M.Pastârnac

Liudmila A.Lifanova

Vasilii P.Sulima

Iulia G.Grigorieva

Gheorghe I.Bacun

Nadejda A.Baranenco

Șefi ai secției învățământului de zi și practicii de producere
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Studiile cu frecvență redusă (заочное обучение) s-au practicat foarte larg în RSSM postbelică (după 
modelul URSS) pentru acoperirea crizei grave de specialiști în toate domeniile vieții social-economice, 
inclusiv în cele ale ideologiei și culturii. În „Politprosvetuchilishche”, apoi și în „Bibliotechnyi Tekhni-
kum” din Soroca, se practica intens (în baza „raznariadki” (dispoziții de livrare a abiturienților), instruirea 
fără frecvență a bibliotecarilor și lucrătorilor de club pentru bibliotecile și cluburile sovietice noi deschise 
în satele și orașele republicii. Se realizau, de asemenea, așa-numitele „ускоренные выпуски” (promoții 
de pregătire rapidă), sistemul „ff” activând în cadrul general al instituției. Secția oficială fără frecvență 
(„Zaocinoe Otdelenie”), cu o structură și o conducere separată, a fost inaugurată odată cu reprofilarea 
instituției „Bibliotechnyi Tekhnikum” în „Culitprosvetuchilishche” (Școala de Iluminare Culturală) (CU-
LIT), în anul 1957.  Această reprofilare era încadrată în planul unional (URSS) de schimbări radicale în do-
meniul agitației comuniste cultural-educative (Culitprosvetrabota) (CPR), când toate instituțiile sovietice 
de pregătire a bibliotecarilor (tehnicumurile (studii medii speciale) au fost transformate în „Culitprosve-
tuchilishche”, iar Institutele de bibliotecari (studii superioare) în „Institut Culiturî”. În noile instituții de 
învățământ, pe lângă vechile specializări de „bibliotecari” și „metodist-organizator clubnoi rabotî”, au 
fost fondate noi specializări artistice (conducători ai cercurilor de teatru, muzicale, coregrafice, arte deco-
rative), astfel numărul de solicitanți de a studia majorându-se considerabil. În situația deficitului de locuri 
de studii la Secțiile de zi și în legătură cu creșterea necesităților frontului cultural-educativ sovietic în ca-
dre specializate (CPR) pentru instituțiile publice de cultură, mai ales în spațiul rural, unde investițiile sta-
tului în construcția localurilor culturale de masă (case de cultură, cluburi), crescuse semnificativ, au fost 
deschise secții fără frecvență. În cadrul acestora erau admiși, prioritar, tinerii cu („napravlenie na uciobu”) 
(„îndreptări” de la locurile de muncă-colhozuri, întreprinderi etc), lucrătorii deja angajați în câmpul mun-
cii clubnice, artiștii amatori cu perspective etc. Partidul comunist și statul sovietic cereau tot mai multe 
cadre specializate în domeniul artistic, cultural-educativ (CPR) și bibliotecilor. Astfel, contingentul de 
elevi în cadrul „CULIT”-ului s-a majorat considerabil, numărul lor total la Secțiile de zi și „ff”, în anii 
1970-1980, atingând cifra de 1500 elevi, numărul spațiilor de studii și a corpului didactic (100-150 prof.), 
rămânând practic același. Secția „ff” activa în baza acelorași planuri de învățământ, practicând sistemul 
sesiunilor bianuale și examenelor de Stat la locul de muncă, fiind deservită de profesura existentă și de 
profesorii cumularzi. Primul șef al Secției „ff” a fost numit N.Gh. Mîndrescu, pe atunci tânăr absolvent al 
facultății de Clubologie (CPR) (culitprosvetrabota) a Institutului de (Bibliotecari) Cultură din Moscova, 
viitor director al „CULIT”-uli și docent la Institutul de Arte „G.Muzicescu” din Chișinău. Secția „ff” și-a 
încheiat activitatea la1.08.1991.

Nicolai Gheorghievici Mîndrescu (n.1928) – 1957-1958; Ivan S.Zanoga (n.1927) – 1958-1969; Ana-
tolii Nichiforovici Gnatiuc (n.1925) – 1969-1975; Grigorii Iosifovici Ahimblit (n.1927) – 1975-1988; 
Antonina Iliinicina Hibovschi (n.1945) – 1988-1991. 

Șefii Secției fără frecvență („ff ”)

Nicolai Gheorghievici 
Mîndrescu

Ivan S.    
Zanoga

Anatolii Nichiforovici 
Gnatiuc

Grigorii Iosifovici 
Ahimblit

Antonina Iliinicina 
Hibovschi

Ungureanu Vera Gheorghievna (n.1945) – metodist (1970-); Alexei Veronica Ivanovna (n.1939) – se-
cretar-metodist;  Hibovscaia Antonina Iliinicina (n.1945) – metodist (1984-); Ștepman M.S. (n.1927) 
– metodist; Malicic M.P. – secretar (1966-); Karetnikova T.A.(n.1949) – secretar (1967-); Smarovoz S.I. 
– secretar (1968-); Cebotari E.S. – secretar (1969-); Miheeva L.S. – secretar (1970-); Murzac Lilia Va-
silievna (n.1959) – secretar (1980-); Iazinscaia Nina Efimovna – secretar; Lujanscaia Maia Ivanovna 
(n.1940) – secretar (1984-); Boțoroga Lidia Valentinovna (n.1964) – secretar (1984-); Ivanova Liubovi 
Iustinovna(n.1959) – secretar (1986-); Crupscaia Clavdia T. – secretar (1986-); Sugailo Galina Alexe-
evna – secretar; Ganea Larisa Alexandrovna – metodist (1989-); Bernavscaia Siliva Vasilievna (n.1958) 
– metodist (1990-); Knijnic U.A. – contabil.

Colaboratori, Secția „ff ”

V.8. Secția cu frecvență redusă (V.8. Secția cu frecvență redusă („ffff”))
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În răstimpul trecut de atunci, anii 1970, multe s-au schimbat în jurul nostru: s-au ridicat și maturizat 
noi generații de elevi,au îmbătrânit sau au plecat în lumea celor drepți o parte din cei care alcătuiau 
nucleul de bază al colectivului didactic, preocupat de procesele de pregătire a cadrelor cu studii medii 
speciale în domeniul culturii pentru satele noastre. Timpurile trec, timpurile vin, viața nu stă pe loc, doar 
amintirile persistă. Era prin 1973 când am fost angajată la Colegiu în calitate de profesor de l.franceză, 
după ce Școala de Medicină din Soroca și-a sistat activitatea, unde am activat ca profesoară. Angajân-
du-mă la Școala de Iluminare Culturală „E.Sîrbu”, am nimerit, ca o semință aruncată într-un sol fertil, 
la catedra de discipline obștești, care întrunea disciplinele de istorie, științele sociale, limba și literatura 
moldovenească (română), limbi străine, matematica, fizica, chimia etc; așa cum contingentul de elevi 
era în baza studiilor medii incomplete. Pedagogii care activau la această catedră aveau menirea de a 
educa elevii în spiritul acelor vremuri comuniste. Erau profesori care și-au dedicat viața profesională 
generațiilor de elevi fără a ține cont de propriile probleme, interese. La catedră activau: Petru Maco-
vschii, Ana Ceciotina, Grigorii Morgosi, Tatiana Cazazbașeva, Grigorii Ahimblit, Mihail Ștepman ș.a. 
Colectivul de profesori pe atunci număra peste 120 de persoane, iar cel al elevilor, la staționar peste 600, 
iar la Secția fără frecvență - 620 de elevi. În anul 1985 am fost transferată la Secției „ff” , în calitate de 
metodist, care, paralel cu Secția de zi, pregătea aceleași cadre pentru cultură și bibliotecile țării, pentru 
casele de cultură și cluburi. În 1988 am fost numită în funcția de șefă a Secției „ff”. La catedra Biblio-
teconomie erau 2 grupe moldovenești și una rusă, dar toată instruirea se efectua în limba rusă. Pentru 
instituțiile de cultură se pregăteau aproximativ aceleași specialități ca la Secția de zi, afară de conducă-
tori ai colectivelor de dans. Adică Secției „ff” avea în fiecare an de studii orchestre de fanfară, taraf, cor. 
La sfârșit de sesiune fiecare colectiv artistic prezenta un concert de dare de seamă. Aceasta obliga elevii 
Secției „ff” de a-și mobiliza potențialul artistic. Examenele de absolvire erau organizate pe teren, la locul 
de activitate al absolventului. Nu era ușor de organizat procesul de studii la Secției „ff” , el rezultând din 
timpul liber al profesorilor Secției de zi, rezultatele erau totuși satisfăcătoare.

Antonina Hibovschi
- șef Secție „ff” (1988-1991)

Vera Gh.Ungureanu Veronica I.Alexei Silvia V.Bernavschi Galina A.Sugailo

Secretari, metodişti

Blocul Secției „ff”

V.9. Antonina Hibovschi: Timpurile trec, timpurile vin, viața nu stă pe loc...V.9. Antonina Hibovschi: Timpurile trec, timpurile vin, viața nu stă pe loc...
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Instituția „Respublikanskoie 
Politprosvetuchilishche” repro-
filată în „Bibliotechnyi Tekhni-
kum” (BT) și-a continuat acti-
vitatea în aceeași componență 
de conducere și didactică. 
Prima promoţie a absolvit la 
30.09.1947, constituind 25 spe-
cialişti: 11 - „metodist-organi-
zator clubnoi rabotî„ (metodist 
organizator al muncii în clubul 
sătesc); 14 - „ bibliotecari III-ie-
go razreada” (bibliotecar de gra-
dul trei).Tehnicumul de bibliote-
cari a funcţionat timp de circa 10 
ani (2.12.46-1.01.57), pregătind 
bibliotecari şi lucrători de club 
pentru satele și orașele republi-
cii, unde, în acea perioadă, conform planurilor de „culturalizare” socialistă a „clasei muncitoare” și 
„clasei țărănești”, se deschideau noi și noi cluburi și case de cultură în care se prevedeau și biblioteci pu-
blice. Bibliotecile erau aprovizionate centralizat, inițial cu fonduri de carte sovietică propagandistică în 
limba rusească, iar mai târziu (anii 1960-1970) și cu traduceri în limba „moldovenească” a literaturii din 
Rusia și alte republici unionale, mai rar, traduceri din literatura universală. Către sfârșitul anilor 1950, 
începutul anilor 1960, în bibliotecile RSSM au început să apară (în legătură cu „dezghețul” hrușciovist) 
lucrările (minuțios cenzurate) ale clasicilor moldoveni - M.Eminescu, V.Alecsandri, I.Creangă, dar și 
cărțile scriitorilor sovietici autohtoni, loiali puterii sovietice - A.Lupan, E. Bucov, P.Cruceniuc, ș.a. În 
iunie 1957 „Bibliotechnyi Tekhnikum” (tehnicumul de bibliotecari) din Soroca a fost reprofilat în „Res-
publikanscoe Culiturno Prosvetitelinoe Ucilişce” (RCPU) (școala republicană de iluminare culturală).

Capitolul VI
„Bibliotechnyi Tekhnikum” (BT) din Soroca, 1946-1957

VI.1. Statutul instituției (fragment)VI.1. Statutul instituției (fragment)
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Director
Ignat Fiodorovici Cîrstea 

1951-1956

VI.3. Corpul didacticVI.3. Corpul didactic

VI.2. Directorul Ignat Fiodorovici Cîrstea VI.2. Directorul Ignat Fiodorovici Cîrstea 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază) 1951-1956și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază) 1951-1956
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Corpul didactic

Chiroșca Ivan Petrovici (n.1907) – Istoria SSSR (URSS);
Zubari E.I. (n.1893) – Psihologhia (psihologia); 
Fedciac F.S. (n. 1895) – Rus. Iazîc (l.rusă); 
Costin C.C. (n.1912) – Matematica; 
Colocolinicova Z.I. (n.1912) – l.moldovenească; 
Șteinberg I.Iu. (n.1914) – Fizica, himia; 
Baranenco A.D. (n.1914) – Culitprosvet rabota (lucrul de ilum.cult.); 
Ștepman M.S. (n.1924) – Istoria SSSR (URSS); 
Golubinschii P.A. (n.1906) – Teh.sredstva clubnoi rabotî (mijloace tehn. în club); 
Cartoșef C.G. (n.1906) – Rusc. literatura (lit. rusă); 
Masiucov V.I. (n.1913) – Iscusstvo (arta); 
Pciolchina V.I. (n.1924) – Bibliotecinoie delo (biblioteconomia); 
Odobescu S.A. (n.1921) – Gheografia, ăconomia (geografia,economia); 
Alhimov G.A. (n.1918) – Voennoe delo (milităria); 
Alhimov R.P. (n.1916) – Fr.iazîc (l.franceză); 
Govorov M.G. (n.1906) – Istoria VCPb (PCUS); 
Perenfolzen P.D. (n.1911) – Nemețchii iazîc (l.germană); 
Petrov N.G. (n.1911) – Gheogafia,istoria (geografia, istoria); 
Semenciuc V.S. (n.1919) – IstoriaVCPb (PCUS); 
Borisova A.A. (n.1917) – Teh. resurs, iscusstvo (resurse tehn.,arta); 
Sidorova Z. A. (n.1927) – Bibliografia (bibliografia); 
Cernețchii V.A. (n.1907) – Indiv.obucenie na muz.instr. (instr. muzicale); 
Zinoviev V.I. (n.1913) – Istoria VCPb (PCUS); 
Taran R.I. (n.1927) – Selisc.hozeaistvo (agricultura); 
Lifanova L.A. (n.1926) – Bibl.delo (biblioteconomia); 
Dergaciov I.D. (n.....) – Biografia V.I.Lenina ( biogr. lui V.I.Lenin); 
Ermolenco M.I. (n.1925) – Psihologhia (psihologia); 
Bodelean N.A. (n.1915) – Estestvoznanie (științele naturii); 
Iaitvețchii Iu.I. (n.1907) – Culit.prosvet.rab.(lucrul de ilum.cult.); 
Comarov I.I. (n.1922) – Mold.literatura (lit. mold.); 
Mundrean A.S. (n.1920) – Horovoe delo (lucr. cu corul); 
Lihter C.T. (n.1918) – Gheografia SSSR (geografia URSS); 
Muratov S.T. (n.1916) – Tehsredstva culitrabotî (mijl.teh. lucr. ilum.cult., mecanic cinema.); 
Boderca A.C. (n. 1903) – Nemețchii iazîc (l.germană); 
Socolov P.P. (n.1911) – Culitprosvet rabota (lucr.de ilum.cult.); 
Grișco I.S. (n.1913) – Iscusstvo (arta); 
Safonova V.P. (n.1909) – Istoria VKPB (PCUS); 
Mîndrescu Nicolai Gheorghevici (n.1928) – (din 09.1948) cumulist;
Muratov G.F. (n.1929) – Cumulist;
Sveț I.G. ( n.1912) – Franc. iazîc (l.franceză); 
Berciac F.S. (n....) – Russkii iazîc (l.rusă);
Ermolenco M.I. (n.1923) – Psihologia (psihologia);
Zima E.P. (n...) – Russkii iazîc (l.rusă);
Mailco V. A. (n...) – Bibl. delo (biblioteconomia);
Kurkovscaia T. A (n...) – Cumulist;
Ghimliț S.S. (n...) – Bibl.delo (biblioteconomia);
ȘcrudnevV.A. (n.1924) – Placatnoe delo (placatul);
Klobuțchii V.S. (n.1934) – Culitprosvet rabota (lucru iluminare culrurală);
Kosmasiveh V.I. (n...) – Cumulist;
Draganiuc I.I. (n.1927) – Ind. obuci. baian (baianul – individual).

Matematica; gheografia; istoria VCPb; limba moldovenească; russkii iazîc; franc. iazîc; psihologhia; 
fizica; himia; culitprosvet rabota (lucrul de ilum.cult.); teh. sredstva clubnoi rabotî (mijloace tehn. în club); 
iscusstvo (arta); nemețchii iazîc (l.germană); estestvoznanie (științele naturii); bibliografia (bibliografia); 
politicescaia rabota; placatnoe delo; mirovaia lit-ra (lit. universală); bibliotecinoe delo (bibliotecono-
mia); selisc. hozeaistvo (agricultura); muzâcalino-horovoe delo (muzica corală); indiv. obucenie na muz. 
instr. (instr. muzicale); biografia V.I.Lenina (biogr. lui V.I.Lenin); voennoe delo (milităria). 

VI.4. Disciplinele studiate și lista corpului didactic VI.4. Disciplinele studiate și lista corpului didactic 
(1946-1948-1949-1950-1951)(1946-1948-1949-1950-1951)
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„Bibliografia”

„Kruzhki”

VI.5. Examene de Stat – „Bibliografia”, „Kruzhki”, „Istoria KPSS”, „Klubovedenie”  VI.5. Examene de Stat – „Bibliografia”, „Kruzhki”, „Istoria KPSS”, „Klubovedenie”  
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„Istoria KPSS”
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„Klubovedenie”
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Elena Sîrbu
(21.05.1915-1.08.1943)
Elena Sîrbu s-a născut în satul 

Rudi jud. Soroca. 
Între anii 1931-1933, membră 

activă a organizaţiei comunis-
te ilegale din Soroca „Crasnîi 
şcolinic” (şcolarul roşu). A fost 
arestată (1942) şi condamnată 
la 25 ani de muncă silnică. A 
murit în urma unui bombarda-
ment al Aliaţilor, în închisoarea 
din or.Ploieşti, România.

Director
Mihail Grigorievici Gumionnîi

1956-1962

Corpul profesoral la 1 septembrie 1957
(informația, în limba documentelor oficiale ale instituției)

Cîrstea I.F – Tiraspolischii pedagoghiceschii institut, istoriceschii fac. - 1947, (candidatschii mi-
nimum);
Lifanova L.A. – Moscovschii Institut Bibliotecovedenia - 1950;
Dergaciov I.P. – 2 cursa, Moscovschii Institut Politprosvetrabotî - 1925;
Gumionnîi G.M. – Moscovschii Gosuniversitet, istoriceschii fac.1955;
Ștepman M.S. – Chișiniovschii pedinstitut, istor.fac. - 1946;
Moiseeva E.G. – Chișiniovschii pedinstitut, fac. Gheografia - 1950;
Covtun A.I. – Cazahschii Gosuniversitet, fac. Russchii Iazîc - 1945;
Ceciotina A.I. – Chișiniovschii pedinstitut, fac.Russchii Iazîc - 1953; 
Zanoga I.S. – Chișiniovschii pedinstitut, fac. Mold.iazîc i lit. - 1950;
Colocolinicova Z.I. – Universitatea din Iași, fac. Literatura și Filosofia - 1934;

Capitolul VII 
„Respublikanskoie Culitprosvetuchilishche” 

(RCPU) „E.Sîrbu”, 1957-1991 

VII.1. Directorul Mihail Grigorievici Gumionnîi  VII.1. Directorul Mihail Grigorievici Gumionnîi  
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1956-1961și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1956-1961

VII.2. Corpul profesoral și instituțiile absolvite (1.09.1957)VII.2. Corpul profesoral și instituțiile absolvite (1.09.1957)
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În vederea perfecţionării şi reprofilării pregătirii cadrelor cu studii medii de specialitate, pentru institu-
ţiile de cultură(cluburi, case de cultură ș.a. (prioritar în mediul rural) din RSSM, activitatea cărora, odată 
cu ameliorarea situației economice a URSS, lua amploare, în iunie 1957 „Bibliotechnyi Tekhnikum” 
(Tehnicumul de Bibliotecari) din Soroca a fost reprofilat în „Respublikanskoie Culiturno Prosvetitelinoe 
Ucilişce” (RCPU) - „CULITPROSVET”; „CULIT” (Şcoala Republicană de Iluminare Culturală).

Conform noului plan de învățământ, calificarea specialiştilor rămânea să fie „metodist-lucrător de 
club”, care, pe parcursul anilor următori, urma să capete o specializare concretă(conducător al colective-
lor artistice de amatori - cor, taraf, fanfară, teatru, coregrafie, orchestră populară rusă). Inițial,studiile, cu 
limba rusă de predare, au fost stabilite cu frecvenţă la zi şi cu durata de 3 ani. Instituția continua de ase-
menea, pregătirea bibliotecarilor (inclusiv cu frecvență redusă). După 1 an de activitate, la 1 septembrie 
1958, Şcolii Republicane de Iluminare Culturală din Soroca i se atribuie numele ,,Elena Sîrbu”.

La începutul activității sale (1957) instituția „Culitprosvetuchilishche” dispunea de un corp didactic 
destul de bine pregătit, cu experiența pedagogică a instituțiilor precedente „Politprosvet” și „Bibliote-
chnyi Tekhnikum”, marea majoritate a profesorilor, având studii superioare.

Noua instituție, fiind unica de acest profil în RSSM, era planificată să devină principalul furnizor de 
cadre cu studii medii de specialitate în domeniul dezvoltării culturii socialiste, prioritar în spațiul rural, 
unde își desfășurau activitatea economică în continuă creștere, colhozurile, sovhozurile și alte gospodării 
colective socialiste. 

Iată cum oglindea Grigore Eremei, membru al CC al PCM, (prim-secretar al Partidului Co-
munist al RSSM - februarie-august 1991), amploarea politicii puterii sovietice comuniste a anilor 
1970 în vederea implementării și dezvoltării noii culturi socialiste moldovenești (Gr.Eremei - „No-
ile orizonturi ale culturii moldovenești” Chișinău, 1977):

 „Istoria culturii socialiste moldovenești încă nu a cunoscut nici o etapă de îmbogățire atât de intensă 
și multilaterală ca acum, în perioada socialismului matur, în strânsă legătură reciprocă cu creația spiri-
tuală a tuturor popoarele frățești ale URSS, sub conducerea PCUS. Luând ființă pe baza de nezdrucinat 
a teoriei Marxist-leniniste și întruchipând tot ce e mai bun și înaintat din valorile culturale ale trecutu-
lui, cultura socialistă moldovenească contribuie activ la educarea omului nou- constructorul societății 
comuniste. Cluburile, casele de cultură, bibliotecile, prin întreaga lor muncă politică de masă și prin 
cea de culturalizare, lărgesc orizontul politic de clasă al populației.

În RSSM funcționează cu success peste 1600 case de cultură și cluburi, mai mult de jumătate dintre ele 
se află în clădiri-tip, care prin aspectul lor înfrumusețează ansamblul architectural al satelor și orașelor 
noastre.S-a îmbunătățit baza materială a acestor instituții de cultură mărindu-se numărul instalațiilor 
cinematografice staționare, completelor de instrumente muzicale populare și de fanfară, ceea ce dă 
posibilitate de a atrage mii de tineri entuziaști în formațiile artistice de amatori. În anii cincinalului 
acesta (al 9-lea) s-au obținut succese în creșterea cantitativă și calitativă a lucrătorilor instituțiilor 
cultural-educative, mărindu-se numărul celor cu studii superioare și medii de specialitate. La conduce-
rea lor (a instituțiilor de cultură n.a.) au venit oameni de înaltă cultură, bine instruiți la un înalt nivel 
ideologic. Specialiștii sunt pregătiți în instituțiile superioare de învățământ USM, I.A.„G.Muzicescu”. 
În ultimii ani (1970) a crescut mult contingentul elevilor Școlii de culturalizare „E.Sîrbu” din Soroca)”. 

Ștemberg I.Iul. – Chișiniovschii pedinstitut, fac.Estestvoznanie (4 cursa);
Milico V.A. – Haricovschii Bibliotecinîi Institut - 1951;
Certan E.I. – Chișiniovschii pedinstitut (3 cursa) - 1952;
Morgosi Gr.N. – Chișiniovscoe Hudojestvennoie ucilișce - 1953;
Alhimova R.P. – Chișiniovschii pedinstitut (4cursa, fr.iazîc;
Garanin F.Ia. – Chișiniovscaia Conservatoria, fac.Narodn.instrum;
Bandurin N.Ia. – Chișiniovscaia Conservatoria, fac. Dirijirovania - 1954;
Goihman I.M. – Chișiniovschii pedinstitut, fac. Fizica - 1955;
Margină D.Ia. – Leningradschii Teatralinîi Institut, fac. Actiorstva - 1952;
Zelenina R.L. – Chișiniovscoie muzucilișce, baian - 1956;
Lușin I.E. – Mordovscoie muzucilișce, baian - 1952;
Suriș C.A. – Moscovschii bibliotecinîi institut, clubnoie otdelenie - 1955;
Suriș I.V. – Moscovschii bibliotecinîi institut, clubnoie otdelenie - 1952;
Șalanin N.I. – Moscovschii bibliotecinîi institut - 1952;
Baranenco A.D. – Leningradschii communisticeschii politprosvetinstitut, bibliotecinîi fac. - 1940;
Mîndrescu N.Gh. – Moscovschii bibliotecinîi institut, clubnoie otdelenie - 1954;
Popova M.E. – Haricovschii Bibliotecinîi institut - 1951;
Iacovlenco L.P. – Moscovschii bibliotecinîi institut - 1956;
Jucovscaia A.I. – Bibliotecinîi Tehnicum, Soroca;
Cîrstea E.C. – Bibliotecinîi Tehnicum, Soroca.

VII.3. RCPU ,,E.Sîrbu” și dezvoltarea culturii socialiste în RSS MoldoveneascăVII.3. RCPU ,,E.Sîrbu” și dezvoltarea culturii socialiste în RSS Moldovenească
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O mare parte din instituțiile de culturalizare urbane și rurale acordă un mare ajutor organizațiilor de 
partid locale la educarea comunistă a oamenilor muncii. Actualmente, ( anii 1970-76), pe lângă clubu-
rile și casele de cultură din RSSM activează 11.519 formații artistice, din care fac parte circa 240.000 
(mii) de muncitori, colhoznici, studenți și reprezentanți ai intelectualității muncitoare. Concursurile, 
festivalurile,olimpuadele și celelalte manifestări de creație pentru amatori, ce se organizează anual 
în URSS și RSSM, contribuie la perfecționarea măiestriei interpreților și la popularizarea artelor în 
rândurile maselor largi de oameni ai muncii. Colectivele teatrale de amatori întrunesc peste 1100 mun-
citori, colhoznici, intelectuali în 33 teatre de amatori (populare, dramatice, de păpuși și de agitație), 
având în repertoriu piese de o înaltă ținută ideologică și profesionistă-Rozov, Pogodin,Simonov, Leonov, 
Macaionoc,ș.a. (dramaturgi sovietici –ruși n.a.); Podoleanu, Busuioc, Condrea, Malarciuc ș.a. (scrii-
tori din RSSM n.a.).

Atenția principală
Acum atenția principală în toate activitățile Instituțiilor de culturalizare, bibliotecilor, desfășurate 

în comun cu organizațiile de partid, trebuie concentrată în a exprima viu și profund, convingător și 
pe înțelesul tuturor, ideile politicii naționale leniniste ale PCUS, ale unității și prieteniei popoarelor 
URSS” (s-a încheiat citatul).

Anii 1970-1980 au fost într-adevăr ani de vârf ai școlii „E.Sîrbu”, atât prin numărul, calitatea profesio-
nal-ideologică, solicitarea în viața social-culturală a absolvenților săi, prin numărul și calitatea profesio-
nal-ideologică a corpului didactic, cât și prin prestigiul și statutul său social – cultural în RSSM și URSS.

Şcoala de Iluminare Culturală din Soroca era cunoscută şi după hotarele republicii. Aici studiau la sec-
ţiile de zi şi fără frecvenţă reprezentanţi ai altor republici din URSS (Ucraina,Rusia, republicile caucazi-
ene). Instituţia ţinea legături, pentru schimbul de experienţă, cu şcoli similare din alte regiuni ale URSS 
(Cernăuţi, Tulcin, Odesa), iar profesorii şcolii îşi ridicau nivelul de pregătire profesională în instituţiile 
de învăţământ artistic superior ale altor republici din URSS. (Ucraina, Belorusia, Rusia). Pe tot parcur-
sul activităţii în şcoală a existat problema cadrelor de specialişti calificaţi, pentru că numărul elevilor în 
şcoală în anii 1960-80 era în permanentă creştere.

 În perioada vizată, contingentul de elevi la secțiile de zi și fără frecvență, a ajuns la numărul de peste 
1500 de persoane din toate colțurile republicii, unii elevi fiind și din alte republici ale URSS, întrucât 
studiile se făceau în limba rusă, treptat fiind deschise și grupe cu limba română (moldovenească) de 
învățământ. Corpul administrativ, didactic și auxiliar, la acea vreme, era destul de mare, numărul lor 
fiind de peste 300 de persoane. Numărul cadrelor didactice specializate (mai mulți - studii superioare, 
mai puțini - medii speciale), balansa între 150-180 profesori de bază și cumularzi. Orele (lecţiile) se pe-
treceau în 2 schimburi, începând cu ora 8 dimineaţa și încheind cu ora 22 seara. Numărul anual - total al 
absolvenților la toate specializările era de circa 100-150 specialiști, care erau strict repartizați la locurile 
de muncă, conform specializării fiecăruia, în sistemul așezămintelor de cultură ale Ministerului Culturii 
al RSSM.

În acele vremuri de maximă rotație a „morii” de fabricare rapidă a cadrelor pentru „cultura” socialistă, 
o bună parte a populației pedagogice (secțiile de specializare) a „CULIT”-ului, în majoritatea sa fiind 

Biblioteci
„În anii 1970-75 s-au deschis 170 de noi biblioteci publice de stat, în cea mai mare parte în localităpțile 

sătești. La începutul anului 1977 în RSSM activau 4791 de biblioteci cu un fond total de 51 mln.732 mii 
de cărți. Localitățile mici sunt deservite de 20 de bibliobuse, 3750 biblioteci mobile și 40 filiale și puncte 
de eliberare a cărților. S-a înfăptuit trecerea la sistemul centralizat al bibliotecilor în mai multe orașe.
Până la 1.01.1977 au fost create 38 de sisteme centralizate ale bibliotecilor, care cuprind 1844 biblioteci 
de stat.Crește numărul cititorilor, care acum a ajuns în bibliotecile de stat la cifra de 1,5 mln. Bibliote-
cile efectuează o largă propagandă a Hotărârilor PCUS și PCM, propagă teoria Marxist-leninistă în 
rândurile oamenilor muncii și a ntelectualității RSSM. Acum în RSSM activează 289 biblioteci pentru 
copii, 186 dintre care- la sate. Între anii 1971-1975 s-au construit, după proiecte tip, biblioteci raio-
nale în Dondușeni,Ungheni; biblioteci pentu copii - Fălești, Râșcani, Criuleni, orășenească - Chișinău 
(nr.13), Florești, sătească la Brătușeni. Clădiri noi au bibliotecile din Edineț și Suvorovo (Ștefan Vodă) 
și alte 254 biblioteci sătești. S-au îmbunătățit condițiile de lucru a bibliotecilor din Comrat și Căușeni, 
se finisează construcția bibliotecii orășenești din Tiraspol cu 500 mii volume”.

3 direcții principale ale politicii PCUS de transformare a tradițiilor populare
• renunțarea la obiceiurile și ritualurile arhaice,religioase (paștele,crăciunul ș.a.);
• transformarea unor serii de obiceiuri și tradiții populare;
• crearea unor obiceiuri și tradiții noi, sovietice.
Educația ateistă
• În instituțiile de cultură, biblioteci, trebuie să se ia în considerație specificul auditoriului, îmbi-

nând în mod reușit, lucrul individual cu credincioșii și manifestările de masă.
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Secţiile (catedrele) 

1957
• „Obșceobrazovatelinîe i muzîcalino-teoreticeskie disțiplinî” (Obiecte generale şi muzical-teo-

retice) (structura a fost creată în baza disciplinelor generale și muzicale deja existente în cadrul 
instituției, doar că au fost comasate într-o catedră unică);

• „Russkie narodnîe instrumentî” (Instrumente populare ruseşti) (baianul, familia domrelor) 
(aceste instrumente se studiau în instituție și până la 1957 (prof. F.Ia.Garanin), acum fiind struc-
turate într-o catedră);

• „Clubovedenie” (Clubologie) (această specializare a fost studiată, alături de cea de „bibliote-
cari”, de la deschiderea școlii (1944), acum (1957) fiind structurată în catedră separată);

1958
• „Rucovoditeli duhovogo orkestra i metodist-organizator clubnoi rabotî” (Conducător de fan-

fară şi metodist – organizator al lucrului în club) (unele instrumente de suflat s-au studiat, în ca-
drul BT și până la 1957 (prof. S.S.Hachi, V.A.Cernețchii), acum (1958) acestea fiind structurate 
într-o catedră (specializare);

1960
• „Rucovoditeli horovogo collektiva i metodist-organizator clubnoi rabotî” (Conducător al co-

lectivului coral şi metodist – organizator al lucrului în club) (disciplina „horovoe delo”, care s-a 
studiat în cadrul școlii de la deschiderea ei în 1944 (prof. A.I.Mundrean, S.S.Hachi, V.A.Cernețchii), 
a fost oficializată ca specializare, acum (1960) fiind structurată în catedră);

• „Rucovoditeli tanțevalinogo collektiva i metodist-organizator clubnoi rabotî” (Conducător al 
colectivului de dans şi metodist – organizator al lucrului în club) (disciplina „tanțevalinoe delo” a 
fost studiată în cadrul școlii de la deschidere (1944) ( prof. C.A.Suriș – Moscovschii bibliotecinîi 
institut, clubnoie otdelenie), acum (1960), fiind oficializată ca specializare);

1961
• „Rucovoditeli teatralinîh samodeiatelinîh collektivov” (Regizor al colectivelor teatrale de ama-

tori) (disciplina „Teatralinoe delo” s-a studiat în cadrul școlii de la deschiderea ei (1944), (prof. 
D.Ia.Margină – Leningradschii Teatralinîi Institut), acum (1961) fiind oficializată ca specializa-
re);

1966 
• „Rucovoditeli orkestra moldavscoi narodnoi muzîki i metodist-organizator clubnoi rabotî” 

(Conducător al orchestrei de muzică populară- organizator al lucrului în club) (specializarea a fost 
creată în baza secției „Otdel russkih narodnâh instrumentov”, care în continuare s-a numit „Ot-
del Narodnâh Instrumentov” și cuprindea în sine atât studierea instrumentelor populare rusești, 
cât și studierea instrumentelor populare moldovenești (vioara, acordeonul, instrumente de suflat, 
țambalul, contrabasul).

Pe parcursul următorilor 9 ani de activitate, în cadrul instituției 
au fost fondate treptat, următoarele structuri de studii: 

asigurată cu câte două salarii tarifare lunare (uneori și mai mult, datorită mulțimii de ore pedagogice la 
Secția „ff”), o ducea destul de bine, mulți dispunând de autovehicule personale( în anii 1960-70-80 în 
URSS deficitare și foarte scumpe), iar „tochki”(punctele) bine verificate de aprovizionare permanentă cu 
delicii spirtoase, încununând fericit realizările zilnice ale pedagogiei socialiste... Una dintre problemele 
complicate în organizarea procesului de învăţământ era lipsa spaţiilor de studii şi a căminului pentru 
elevi. Între anii 1967-1969, conducerea instituției, în frunte cu directorul Mihail V.Murzac, cu susținerea 
Ministerului Culturii al RSSM, a comandat și a pregătit documentaţia pentru construirea unui complex-
tip de clădiri pentru şcoală. Planul prevedea construirea unui mare bloc de studii, cu încăperi speciale, 
dotate cu instrumente muzicale (piane) și alt echipament didactic, cu săli de studii pentru formațiile 
artistice instructive, săli de festivități și sport, cantină, bibliotecă etc, pentru desfășurarea unui proces 
modern de studii. Proiectul mai prevedea construcția a 2 cămine pentru studenți, a câte 5 etaje (câte 225 
locuri fiecare), a unui bloc de locuit pentru profesori, a unui complex sportiv. Locul pentru construcţie a 
fost ales în cartierul Soroca Nouă, acolo unde astăzi se găsesc căminele colegiului. Din păcate, printr-o 
decizie de guvern, proiectul a fost suspendat la Soroca, fiind realizat la Chişinău, pentru Școala Republi-
cană de Muzică „Ş.Neaga” (astăzi Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”). S-a reuşit 
totuși construirea în 1975, la cârma școlii fiind directorul Semion Dm. Popa, a 2 cămine (blocuri a câte 
5 etaje) pentru elevi. Între anii 1986-1987 (dir. R.F.Petrovici, T.I.Griţenco) a fost pregătit un nou proiect 
şi documentaţia de construire în cartierul Soroca Nouă a unui mare bloc de studii, vizavi de căminele 
actuale ale şcolii, dar nici această tentativă de schimbare-modernizare radicală a condițiilor de activitate 
a instituției nu s-a putut realiza. În timpul de faţă (2021) contingentul de elevi fiind semnificativ micşorat 
(circa 200 elevi), colegiul activează în vechile spaţii de studii, din centrul orașului, dispunând de aseme-
nea și de un cămin pentru elevi cu condiţii bune de trai. 
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Director
Nicolai Gheorghievici Mîndrescu

1962-1967

VII.4. Directorul Nicolai Gheorghievici Mîndrescu VII.4. Directorul Nicolai Gheorghievici Mîndrescu 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1962-1967și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1962-1967

VII.5. Corpul didacticVII.5. Corpul didactic
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Director
Mihail Vasilievici Murzac

1967-1970

VII.6. Directorul Mihail Vasilievici Murzac VII.6. Directorul Mihail Vasilievici Murzac 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1967-1970și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1967-1970

VII.7. Corpul didacticVII.7. Corpul didactic
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Director
Semion Dmitrievici Popa 

1970-1983

VII.8. Directorul Semion Dmitrievici Popa VII.8. Directorul Semion Dmitrievici Popa 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1970 -1983și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1970 -1983

VII.9. Corpul didacticVII.9. Corpul didactic
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Director
Roman (Focovici) Petrovici

1983-1987; 1988-1989-(interimar)

VII.10. Directorul Roman Focovici Petrovici VII.10. Directorul Roman Focovici Petrovici 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1983-1987și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1983-1987

VII.11. Corpul didacticVII.11. Corpul didactic
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Director
Tamara Iochimovna Grițenco 

1987-1988

VII.12. Directorul Tamara Iochimovna Grițenco VII.12. Directorul Tamara Iochimovna Grițenco 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1987-1988și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1987-1988

VII.13. Corpul didacticVII.13. Corpul didactic
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Director
Grigorii Arsenevici Zănoagă 

1989-1997

VII.14. Directorul Grigorii Arsenevici Zănoagă VII.14. Directorul Grigorii Arsenevici Zănoagă 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1989-1997și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1989-1997

VII.15. Corpul didacticVII.15. Corpul didactic
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În fiecare structură de stat (URSS, RSSM) exista o organizație a 
partidului comunist formată din comuniștii instituției. În instituțiile 
de învățământ cu profil ideologic, cum au fost „Politprosvetuchi-
lishche”, „Bibliotechnyi Tekhnikum” și „Culitprosvetuchilishche”, 
membrii corpului de conducere și didactic erau (cu mici excepții), 
în mod obligatoriu, membri ai PCUS. Funcția oficială a comitetu-
lui comunist în instituție era reprezentarea, răspândirea, formarea, 
impunerea, susținerea și menținerea ideologiei comuniste în întreg 
colectivul (organizarea învățământului politic (comunist)obligato-
riu, a altor activități restrânse și publice, metodic planificate), dar 
și supravegherea respectării codului moral („Moralinâi Kodex”) co-
munist, neadmiterea „inacomâslia” (alte moduri de gândire decât cel 
comunist) etc. Încălcările erau discutate și pedepsite(mustrări verba-
le și scrise,excluderea din partid) în organizație sau la CR al PCUS. 
În ultimii ani de existență a URSS (anii 1985-1991), grandiosul și 
groaznicul cândva partid comunist rămase doar o temă picantă pen-
tru amatorii de anecdote! Timpul vine, timpul trece!

Ivan 
Petrovici 

Dergaciov

Vera 
Veniaminovna 

Teplova

Valentina 
Andreevna 

Mazur

Petru 
Iosifovici 

Macovschii

Valentina 
Trofimovna  
Daracova

Liubovi 
Petrovna 
Grossu

Secretari ai organizației de partid a instituției

Activități de partid

Solemnitate la centenarul lu V.I.Lenin. 1970 Omagiu comunistei E.Sârbu. 1985

Onoare ilegaliștilor. Anii 1970 Demonstrație de sărbătoare. Anii 1980

VII.16. Comitetul organizației comuniste VII.16. Comitetul organizației comuniste 
a instituției, 1944-1991a instituției, 1944-1991
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Comsomolul (VLKSM) a fost organizația de tineret a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, cei mai tineri membri având 14 ani, 
limita superioară de vârstă fiind 28 de ani, cu excepția funcționarilor 
organizației care puteau fi mai în vârstă. În RSSM organizația a fost 
fondată la 26 august 1940, activitatea ei, dirijată de organele de par-
tid, având ca scop de bază educarea tineretului în spiritul comunis-
mului.

Fraza înaripată „partidul spune „Trebuie!”, comsomolul răspunde 
– „Întocmai!”, reflectă statutul comsomolului în sistemul politic al 
URSS.

În anii 1970-1980, anii de vârf ai comsomolului, 2/3 dintre tinerii 
sovietici erau membri ai organizației.

Fantoma ziarului comsomolului din URSS, „Komsomolskaia Pra-
vda”, de limbă rusă, cu orientare evidentă antinațională, mai apare și 
astăzi în RM, asta indicând faptul, că afacerea mai e profitabilă, în 
pofida dispariției organizației pe care a slujit-o. Oficial comsomolul 
a fost dizolvat în 1991.

Principalele sarcini, cu adevărat pozitive, puse de partid în fața 
comsomolului din instituțiile de învățământ erau: stimularea, 
prin diferite metode, a reușitei procesului de studii; organizarea 
detașamentelor locale și unionale de lucru în perioada vacanței de 
vară (construcții (SSO) și primei luni de toamnă (strânsul roadei/
colhozuri);organizarea manifestațiilor de masă pentru tineri (sport, 
odihnă, brigăzi de agitație, diverse serate tematice și de odihnă) ș.a. 
Comitetul comsomolist de obicei se alegea la adunările generale ale 
organizației instituției, în frunte cu un secretar eliberat dintre tinerii 
specialiști, sau trimis de CR al comsomolului. De obicei, toți elevii 
(studenții), cu mici excepții, erau „făcuți”, în baza unor liste, membri 
ai acestei organizații. Începând cu anii 1970-1980 marea majoritate 
a tineretului din URSS, inclusiv conducerea comsomolistă de toate 
nivelurile, nu mai luau în serios comsomolul.

Activități comsomoliste

Primirea în rândurile VLKSM. 1970 O întâlnire cu studenții străini de la USM (Chișinău). 1980

Omagiu veteranilor PCUS. Anii1970 Serbare comsomolistă de amploare. Anii 1980

VII.17. Comitetul organizației comsomoliste VII.17. Comitetul organizației comsomoliste 
a instituției, 1944-1991a instituției, 1944-1991
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Prin Ordinul Nr. 165 al 
Ministerului Culturii şi 
Cultelor al Republicii Moldova 
din 25.07.1991 denumirea 
Şcoala Republicană de 
Iluminare Culturală „Elena 
Sîrbu” este substituită prin 
sintagma Colegiul Republican 
de Creaţie Populară din 
or.Soroca.

La 27 august 1989, la chemarea Mișcării de Eliberare Națională din RSSM, la Chișinău are loc Marea 
Adunare Națională la care au participat circa 800.000 de oameni din toată republica. La MAN s-a cerut 
declararea în RSSM a limbii române ca limbă de stat și trecerea la grafia latină, iar la 31 august 1989, 
Sovietul Suprem (Parlamentul) RSSM votează limba română - limbă de stat și trecerea la grafia latină. 
În acest context, prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 350 din 17.07.1991 şi Ordinul Ministerului Culturii 
şi Cultelor din Republica Moldova Nr. 165 din 25.07.1991, denumirea „Respublikanskoie Culitprosve-
tuchilishche” (RCPU) (Şcoala Republicană de Iluminare Culturală) (ȘRIC) ,,Elena Sîrbu”, a fost substi-
tuită prin denumirea ,,Colegiul Republican de Creaţie Populară” din or.Soroca. Până în anul prăbușirii 
comunismului și URSS (RSSM), după cum bine se cunoaște, cultura, inclusiv și în special, instituțiile 
ei de învățământ artistic, era dirijată totalmente de organele partidului comunist prin intermediul mi-
nisterului culturii și așa numitelor uniuni de creație, aservite puterii și îndeplinitoare a proiectelor de 
„culturalizare socialistă” ale ei, care erau nu altceva decât instrumente de propagandă și implementare în 
Basarabia a doctrinei culturale bolșevice, bazate, în primul rând, pe negarea apartenenței noastre la lim-
ba și cultura română. Astfel, toată perioada postbelică (1944-1991), cultura RSSM și învățământul, au 
simulat apartenența moldovenilor dintre Prut și Nistru la o altă origine decât cea adevărată, punând dez-
voltarea culturii naționale sub pericolul dispariției. Această situație, evident absurdă pentru elita cu ade-
vărat națională basarabeană, a provocat numaidecât o împotrivire firească, nucleul căreia s-a manifestat 
și consolidat în perioada Perestroicii gorbacioviste, apoi s-a materializat în Declarația de independență 
a RM din 27 august 1991. În prima etapă de consolidare a noii statalități românești (RM), obiectivele 
principale ale culturii erau bazate pe principii naționale de revenire la origini, la autentic, la libertatea 
gândirii și de creație. Una din priorități a fost și reformarea învățământului artistic ideologizat, elibera-
rea de dogmatism și de calupurile sovietice învechite, vătămătoare și frânante. Schimbarea denumirilor 
unei serii de instituții de învățământ sovietice din RM, printre care și a Şcolii Republicane de Iluminare 
Culturală „Elena Sîrbu” în Colegiul Republican de Creaţie Populară din or. Soroca, prin decizii guverna-
mentale (Ministerul Culturii și Cultelor al RM), a avut și un conținut reformativ, programele de studii ale 
instituțiilor vizate fiind revizuite (adaptate la noile realități social-politice naționale). În noua instituție de 
învățământ mediu de specialitate , Colegiul Republican de Creaţie Populară din or. Soroca: s-a trecut la 
administrarea instituției în limba de stat (română); au fost reduse grupele cu limba rusă de studiere; au 
fost revăzute fundamental programele de studii la specializările legate de „clubovedenie” (clubologie), 
sintagma fiind rectificată prin „culturologie”, iar conținuturile adaptate la noile realități spirituale și 
sociale; au fost liberalizate completamente repertoriile instructive ale specializărilor muzicale, teatrale, 
coregrafice, listele de literatură instructivă recomandată pentru utilizare; au fost suspendate activitățile 
oricăror organe politice etc. În această ordine de idei, în cadrul colegiului a fost deschisă o specializare 
nouă - catedra „Arte Plastice și Decorative”, care urma să pregătească profesori de educaţie artistică-
plastică, pentru învăţământul preuniversitar. În colegiu a fost redeschisă catedra disciplinelor muzical-
teoretice, cu denumirea „Disciplini muzical-teoretice și Creație Populară”.

Este relevant faptul că după reformările realizate, la trecerea timpului, elevii și absolvenții colegiului 
au continuat să studieze materiile de specialitate cu multă râvnă și rezultate performante pe parcursul 
anilor, dar și astăzi, fiind apreciați la cel mai înalt nivel în cadrul unor prestigioase competiții republicane 
și internaționale.

Capitolul VIII 
Colegiul Republican de Creaţie Populară 

din Soroca, 1991-2002

VIII.1. Noi orizonturi ale culturii naționale a Republicii MoldovaVIII.1. Noi orizonturi ale culturii naționale a Republicii Moldova
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Director
Petru Moisei 

1997-2003

VIII.2. Directorul Petru Moisei VIII.2. Directorul Petru Moisei 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1997-2003și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 1997-2003

VIII.3. Corpul didacticVIII.3. Corpul didactic
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Director
Tamara Grițenco 

2003-2016

(Prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 127 din 07.02.2002, Colegiul Republican de Creaţie Populară (CRCP) 
este redenumit în Colegiul Republican de Arte (CRA) din Soroca)

(Prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 1551 din 25.12.2003, Colegiul Republican de Arte (CRA) din or.Soroca, 
este redenumit în Colegiul de Arte (CA) din Soroca)

IX.2. Corpul didacticIX.2. Corpul didactic

Capitolul IX 
Colegiul Republican de Arte din Soroca, 2002-2004.

Colegiul de Arte din Soroca, 2004-2014

IX.1. Directorul Tamara Grițenco IX.1. Directorul Tamara Grițenco 
și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 2003-2016și personalul administrativ-auxiliar (funcții de bază), 2003-2016
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Partea III 

Instituția Publică 
Colegiul de Arte 

„Nicolae Botgros” 
din or.Soroca – 

astăzi
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Statutul juridic al instituţiei vs. realizarea programului de studii

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din orașul Soroca este persoană juridică, dispunând de 
toate drepturile şi obligaţiile atribuite de lege, inclusiv: ştampilă cu stema de stat, emblemă, logo, 
imn, firmă cu denumirea instituției afişată pe frontispiciul clădirii în care este stabilit sediul; bilanţ 
financiar propriu. Instituția activează în baza principiilor de autogestiune financiar-economică şi 
deţine conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, cod fiscal, precum şi alte atribute 
ale persoanei juridice. Colegiul activează în calitate de instituţie publică de învăţământ profesional 
tehnic postsecundar de nivelul 4 ISCED, în baza Statutului înregistrat prin Decizia Agenției Servicii 
Publice a Republicii Moldova nr. 80 din 4 aprilie 2019, având misiunea de a asigura pregătirea 
specialiştilor calificaţi la următoarele programe de formare profesională:

21430 – Prelucrarea artistică a materialelor; 32210 – Biblioteconomie şi asistenţă informaţio-
nală; 21520 – Interpretare instrumentală; 21540 – Dirijare corală; 21570 – Dans; 21580 – Regie; 
101510 – Turism.

Consiliul de administrație(CA)
(Spicuiri din Regulament)

Consiliul de administraţie este un organ de administrare operativă a instituţiei de învăţământ ce 
asigură activitatea managerială a colegiului şi se constituie anual la prima şedinţă a Consiliului 
profesoral.

• Consiliul de administraţie este compus din: director, directorii adjuncţi, contabilul-şef, şefii 
de catedre, preşedintele comitetului sindical, elevi, părinți, agenți economici, reprezentanţi 
ai instituțiilor cu care colaborează colegiul.

• Consiliul de administraţie este prezidat de către directorul instituției de învățământ și acti-
vează în baza și în conformitate cu prezentul Regulament și Regulamentul – cadru de orga-
nizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postse-
cundar nonterțiar.

• La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi fără drept de vot, cadre 
didactice, alt personal.

• Hotărârile Consiliului de administrație se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a 
membrilor prezenți.

Tatiana Rusnac
Director adjunct pentru instruire 

și educație

Administrația colegiului

Emilian Guțu
Director al Colegiului de Arte

„Nicolae Botgros”

Capitolul X 
Administraţie, activitate, structură
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Nr. 
d/o

Numele, Prenumele, 
Patronimic

Anul 
nasterii Institutia absolvită

1 Nistor Tudor Vasile 19.06.1941 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău.
ЖB Nr.909730 din 29 iunie 1984

2 Lisnic Aliona Efim 25.02.1965 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
ТВ-I nr.114413 din 26.06.1990

3 Guţu Emilian Valerii 22.03.1986 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
Masterat 05.07.2013 ALL nr.000008862 
Universitatea Studii Economice „C.Stere”

4 Groza Serghei Victor 06.02.1982 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
AL nr.II000008861

5 Ciumac Raisa Victor 20.09.1959 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
E nr.012131 din 25.06.1993

6 Duminică Gheorghe 
Semion

30.10.1957 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
ТВ-I nr.114390 din 25.06.1988

7 Melnic Dumitru 10.04.1984 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
AL II000092876 
Masterat

8 Purice Valentin Mihail 17.12.1947 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
AL nr.008365 din 30.06.1997

9 Romaşcan-Movilă Nadejda 06.01.1952 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
E nr.0203900 din 15.06.1992

10 Ruga Tatiana Nicolai 15.09.1969 Institutul Pedagogic de Stat „I.Creanga”, Chișinău. 
УВ-I nr.141394 din 28.06.1991

11 Savca Ana Vladimir 01.01.1981 Universitatea Pedagogica de Stat „I.Creanga”, Chișinău. 
AL I000031522 din 02.07.2010 
Masterat: Univ.Pedag.de Stat „I.Creanga”, Chișinău. 
AMP 000007274 din 15.03.2012

12 Bugai Vasile Gheorghe 29.10.1953 Одеский Государственный Институт К.Д.Ушинского 
ЖВ-I nr.066732 din 02.07.1981

13 Griţenco Tamaria Iochim 19.08.1949  Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
H nr.726652 din 05 07.1974

14 Selevestr Vera Ion 17.12.1956  Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
A-I Nr.207962 din 27 .06.1978

15 Lisa Angela 01.02.1992 Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu. 
D nr.0081844 din 30.06.2014

16 Şevciuc Gheorghe 30.04.1988 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C.Stere”, Chișinău. 
AL II000179141 din 08.07.2017 
Masterat: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C.Stere”, Chișinău. 
ALII 000179141 din 12.07.2019

17 Babii Nina Epifan 04.01.1965 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
ТВ-I nr.114260 din 28.06.1988

18 Vrabii Sergiu Valeriu 08.11.1991 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
Seria ALII nr 000196743 din 05.07.2019

19 Dancuţa Dumitru 06.11.1993 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
ALII 000196735 din 05.07.2019

20 Cibotari Valeriu Iochim 08.12.1952  Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
B-I nr.524111 din 29.07.1984

21 Cîrlig Leonid Grigore 07.08.1956 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
E nr.012045 din 25.06.1993

22 Boldescu Mihail Ivan 04.07.1961 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
ТВ-I nr.114389 din 25.06.1988

23 Mocanu Ivan Petru 10.11.1952 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău.  
ТВ-I nr.114392 din 25 06.1988

24 Selevestr Nicolae Alexandr 18.06.1947  Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
A-I nr.215685 din 27.06.1978

25 Rujanschi Ana 06.05.1990 Academia de Mizică, Teatru şi Arte Plastice. AL II000146880 din 16.07.2015 
Masterat: Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. MP000002847 din 05.07.2017

X.2. Corpul didactic al colegiului, lista profesorilor de bază, 2020-2021X.2. Corpul didactic al colegiului, lista profesorilor de bază, 2020-2021
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26 Stîrcu Grigore Boris 20.04.1995 Universitatea Pedagogica de Stat „I.Creanga”, Chișinău. 

AL II000181826 din 30.05.2018

27 Şevciuc Maia 01.05.1979 Academia de Mizică, Teatru şi Arte Plastice, Chișinău.
AL II000042739 din 08.07.2010

28 Postolachi Elena Trofim 13.11.1950 Universitatea de Stat „V.I.Lenin”, Chişinău. 
A-I nr.212022 din 01.07.1977

29 Caluţcaia Valentina Nicolai 13.08.1949 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău.
E nr.0202600 din 15.06.1992

30 Gospodari Cristina 05.04.1996 Colegiul de Arte „N.Botgros”, Soroca. 
PTP 000001536 din 22.06.2016

31 Tartan Mihail 01.08.1983 Universitatea Pedagogica de Stat „I.Creanga”, Chișinău. 
AL II000112642 din 30.05.2014

32 Rabota Veronica Petru 02.07.1969 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
E nr.015592 din27.06.1994

33 Avramioti Olga Victor 05.09.1986 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
AL II000021782 din 08.07.2009

34 Vinniţcaia Arina Stanislav 06.12.1967 Institutul Pedagogia Vinniţa, Ucraina. 
КЖ nr.013187 din 25.06.1993

35 Coşciug Valentin Victor 28.11.1958 Institutul Pedagogic de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
КВ nr.578647 din 30.06.1984

36 Meleşenco Larisa Valeriu 13.08.1959 Institutul Pedagogic de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
B-I nr.529034 din 20.06.1980

37 Bondarenco Artur Valeriu 07.02.1963 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
E nr.014846 din 25.06.1994

38 Sulima Vasilii Pavel 09.11.1957 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
ТВ-I nr.114394 din 25.06.1988

39 Berbeci Raisa Timofei 19.05.1954  Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău. 
A-I nr.215850 din 27.06.1978

40 Rusnac Irina Anatolii 18.02.1973 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
AL II000008868 din29.04.2009

41 Colţova Aliona Vladimir 08.04.1975 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
AL II000008855 din 29.04.2009 
Masterat: Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
AMP 000006431 din 14.07.2011

42 Plop Inga 25.05.1986 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
ALI 000024812 din 09.07.2009

43 Rusnac Tatiana Vladimir 11.07.1960 Universitatea de Stat „V.I.Lenin” Chișinău. 
ИВ nr.957061 din 30.06.1984

44 Focşa Mariana 15.06.1981 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. AS nr.0015336 din 30.06.2003 
Masterat: Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. AMP 000015649 din 07.02.2014

45 Macovschii Petru 15.12.1937 Universitatea de Stat din Moldova, Chisinău. 
C nr.462271 din 25.06.1965

46 Sângereanu Raisa 31.12.1947 Institutul Pedagogic de Stat „I.Creanga” 
Ю nr.432272 din 2.07.1973

47 Zeamă Mihail 16.09.1964 Universitatea de Sta „V.I.Lenin”, Chisinău. 
ИВ nr.962771

48 Ardeleanu Sergiu 04.02.1977 Universitatea de Stat, Tiraspol. 
AL nr.0112935 din 07.07.2006

49 Pocitari Silvia 03.07.1978 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
AS nr.0010175 din 23.06.2007

50 Rusnac Mihail 14.11.1957 Universitatea de Stat „V.I.Lenin” Chişinau. ИВ nr.943226 din 30.06.1982 
Universitatea de Criminologie Soroca. AL nr.0060660 din 04.07.2003

51 Ursu Veronica 11.12.1991 Universitatea de Stat din Moldova, Chisinău. AL II000134005 din 24.06.2015 
Masterat: Universitatea de Stat din Moldova, Chisinău. MP000002164 din 28.06.2017

52 Alexandrov Elena 28.01.1982 Universitatea de Stat din Moldova, Chisinău. AL nr.0077137 din 14 iunie 2004 
Licenţiat în chimie

53 Andriuţa Luminiţa 03.05.1988 Universitatea de Stat din Moldova, Chisinău. ARP nr.002511 din 24.12.2013 
Specialitatea: Chimie Masterat: Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi. 
AMP 000024857 din 16.02.2016 
Specialitatea: Didactica biologiei
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Tatiana Rusnac
Director adjunct pentru 

instruire și educație
Născută la 11 iulie 1960 în or. 

Hânceşti
Studii: Universitatea de Stat 

din Moldova, facultatea Filo-
logie (limba şi literatura rusă); 
Masterat la Universitatea Peda-
gogică „ I.Creangă” (psihologie 
- consiliere familială).

Fişier biografic
1967-1977 – Elevă, şcoala medie Hânceşti.
1977-1982 – Studentă, USM, Chişinău.
1982-1991 – Profesor, Şcoala de Iluminare Culturală „E.Sârbu” (Colegiul de Arte),Soroca.
1991-2000 – Director adjunct pentru educaţie, Colegiul de Arte, Soroca.
2001-2005 – Şef de studii, Universitatea de Criminologie,reprezentanţa Soroca.
Din 2005-prezent (2021) – Director adjunct pentru instruire, pedagog grad didactic superior, Cole-
giul de Arte „N.Botgros”, Soroca.

Tatiana Rusnac s-a născut în familia lui Serghei şi Nina Ternovschii, în orăşelul Kotovsc, astăzi 
Hânceşti, R. Moldova. Tatăl, inginer, absolvent al Institutului Politehnic din Chişinău, a fost preşe-
dintele vestitului, în anii 1970-1980 sovhoz „Bozieni”, specializat în creşterea viţei de vie, sovhozul 
având şi o fabrică mare de vinuri. Mama a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, facultatea 
Biblioteconomie şi a lucrat până la pensionare şefă a bibliotecii săteşti Bozieni. Tatiana a crescut 
alături de 2 fraţi. Fratele mai mare Alexandru (30.07.1957-17.02.2005), a fost căpitan de rangul I 
submarine în Armata Sovietică, iar fratele mai mic, Sergiu, născut la 11.07.1970, este regizor TV 
şi e stabilit la Chişinău. Împreună cu soţul, Mihail Rusnac, născut la 14 noiembrie 1957 în oraşul 
Soroca, în familia de intelectuali a lui Vladimir şi Sofia Rusnac, absolvent al facultăţilor de jurna-
listică, drept, filologie a USM, au crescut şi educat o fiică - Cristina, născută la 11 ianuarie 1981, 
absolventă a Universităţii din oraşul Lyon (Franţa), facultatea Limbi Străine şi Relaţii Internaţi-
onale. Actualmente Cristina este stabilită la Lion, activează în calitate de specialist în marketing 
internaţional, face doctoratul în domeniul managementului la Şcoala superioară de Management 
din Lion. Ginerele Abel este doctor în ştiinţe informaţionale (Universitatea – Paris; doctoratul-New 
York, SUA). Bucuria cea mare a familiei Rusnac este nepoţica Sofia, născută la 13 februarie 2012.

Sarcinile și atribuțiile de bază:
Asigură buna organizare a procesului instructiv-educativ; monitorizează activitatea personalului di-

dactic, didactic auxiliar; asigură implementarea cerințelor curriculare, la nivel de programe de formare 
profesională; elaborează orarul lecțiilor, evaluărilor semestriale, examenelor de calificare; elaborează, 
împreună cu șefii catedrelor, sarcina didactică anuală a cadrelor didactice și listele de tarifiere a ca-
drelor didactice, împreună cu contabilul șef; întocmește graficul desfășurării activității educaționale și 
efectuează controlul asupra respectării lui; aprobă programele anuale de activitate ale catedrelor, cabi-
netelor, laboratoarelor, proiectărilor didactice anuale și individuale ale profesorilor; solicită informația 
necesară în termenii stabiliți, de la șefii de catedră, profesori, personal didactic auxiliar, vizând op-
timizarea procesului educational; exercită controlul asupra pregătirii documentației pentru sesiunile 

Director adjunct pentru instruire și educație
(Coordonarea procesului instructiv - educativ în cadrul instituției, în baza Regulamentelor interne de activitate 

și prevederilor cadrului normativ, ce reglementează domeniul învățământului profesional tehnic.)

Capitolul XI 
Direcția studii 

Tatiana Rusnac, director adjunct, instruire și educație
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semestriale și de promovare, a comisiilor de calificare, documentelor referitoare la finalizarea studiilor 
de către absolvenți; exercită controlul asupra activității bibliotecii; elaborează planul de activitate al 
Consiliului metodico – științific, contribuie la organizarea activității Consiliului profesoral și Consiliu-
lui de administrare; asigură procesul de atestare a cadrelor didactice; coordonează activitatea CEIAC 
(planificare, control, raportare); organizează consiliere cu elevii și părinții acestora.

(CMȘ reprezintă elementul structural fundamental al activităţii metodice din cadrul Colegiului de Arte „Nico-
lae Botgros”, fiind condus de către directorul adjunct pentru instruire şi educaţie)

Scopuri și atribuţii
• asigurarea calităţii, activităţii metodice şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice; 

monitorizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea activităţii metodice, elaborarea, testarea şi implemen-
tarea de metode noi şi inovatoare din practica internaţională.

• elaborează proiectele pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ, strategia acesteia, ac-
centuând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;

• elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
• consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice de lungă durată şi a 

demersurilor didactice la ore;
• sistematizează accente unice în evaluare, selectează instrumente de evaluare şi notare;
• analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
• monitorizează implementarea curriculumului la fiecare grupă şi modul în care se realizează eva-

luarea elevilor;
• organizează şi răspunde de desfăşurarea evaluărilor/tezelor semestriale, analizează şi aprobă 

testele de evaluare;
• desfăşoară activităţi de pregătire a elevilor pentru examene, olimpiade şi concursuri şcolare.

XI.1. Consiliul metodico-științificXI.1. Consiliul metodico-științific

Obiectivele CEIAC:
• Evaluarea calității serviciilor educaționale și a altor servicii oferite de colegiu;
• Elaborarea, coordonarea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității;
• Monitorizarea activității colegiului sub aspectul asigurării calității;
• Compatibilizarea activităților colegiului cu standardele internaționale din domeniu;
• Asigurarea transparenței proceselor de evaluare internă a calității;
• Implementarea indicatorilor de performanță ca instrumente de măsurare a realizării cerințelor 

definite de standardele de referință la nivel de sistem;
• Implementarea sistemului de management al calității;
• Elaborarea rapoartelor de evaluare internă, privind calitatea educației furnizate de colegiu;
• Evaluarea, analiza și propunerea de acțiuni corective continue, bazate pe adoptarea celor mai 

selective proceduri de îmbunătățire a calităţii.

(CEIAC este un organism colectiv de lucru care identifică, analizează şi propune soluții şi decizii privind imple-
mentarea Sistemului de Management al Calității la nivelul Colegiului de Arte „N. Botgros”).

Componența nominală
Tatiana Rusnac – director adjunct pentru instruire și educație, grad didactic superior, coordonator;
Veronica Rabota – profesor, catedra Dirijat coral, grad did. I, șef CEIAC;
Elena Postolachi – profesor, catedra Biblioteconomie, Coregrafie, grad did. II, membru;
Mariana Focșa – profesor, catedra Discipline socio-umane, grad did.II,membru;
Ana Savca – profesor, catedra Arte plastice și decorative, grad did. I, membru;
Nina Babii – profesor, catedra Culturologie regie, grad did. II, membru;
Serghei Groza – profesor, catedra Instrumente populare, grad did. II,membru;
Sergiu Vrabii – profesor, catedra Instrumente aerofone și de percuție, grad did II, membru.

Consiliul artistic monitorizează și coordonează activitatea artistică a instituţiei, membrii săi (profe-
sori, conducători ai colectivelor instituției, elevi), fiind numiţi de către director. Președintele CA este ales 
dintre membrii săi, la prima ședință.

XI.2. Comisia pentru Evaluarea Internă și Asigurare a Calității studiilorXI.2. Comisia pentru Evaluarea Internă și Asigurare a Calității studiilor

XI.3. Consiliul artisticXI.3. Consiliul artistic
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Informație cu referire la numărul grupelor de elevi în anul de studii 2020-2021

Informație cu privire la contingentul de elevi al instituției de învățământ profesional tehnic 
în anul de studii la data de 01 octombrie 2018

1. Nr. total de grupe de elevi (Nivelul IV) 9 grupe

2. Inclusiv la programe de nivel IV pe ani de studii

Nr. total de grupe la anul I – 3 grupe
Nr. total de grupe la anul II - 2 grupe
Nr. total de grupe la anul III- 2 grupe
Nr. total de grupe la anul IV- 2 grupe

3. Inclusiv cu limba de instruire româna 9 grupe

1. Total elevi la data de 01.10.2018 194
2.

Total elevi la programe de nivel IV pe ani de studii

Nr. de elevi la anul I – 68
3. Nr. de elevi la anul II – 42
4. Nr. de elevi la anul III – 41
5. Nr. de elevi la anul IV – 43
6. Inclusiv din alte țări la programe de nivel IV 0
7. Inclusiv, buget 171
8. Inclusiv, contract 23
9. Inclusiv, băieți 81
10. Inclusiv, fete 113
11.

Apartenența etnică

Moldoveni - 191
12. Români –
13. Ucraineni – 3
14. Ruși –
15. Romi –
16. Limba de instruire Limba română - 194
17.

Studierea limbilor străine I
limba engleză - 65

18. limba franceză - 129
19. alte limbi - 0

XI.4. Contingentul de elevi, anii 2020-2021XI.4. Contingentul de elevi, anii 2020-2021

Atribuţii
• analizează propunerile privind repertoriul colectivelor;
• analizează și aprobă scenariile activităților extracurs, organizate în colegiu;
• vizionează penultima și ultima repetiţie generală a activităților organizate;
• analizează activitățile desfășurate în cadrul colegiului, sau la care colegiul este parte;
• avizează activitatea artistică a elevilor colegiului ȋn spaţiul public;
• avizează participarea elevilor instituției la competiţii de profil, concursuri, olimpiade;
• stabileşte strategia de publicitate a instituției.

XI.5. Participarea instituției în concursuri/olimpiade școlareXI.5. Participarea instituției în concursuri/olimpiade școlare

Nr. Olimpiada la disciplina de studii/ 
unitatea de curs/ Concurs de specialitate

Nivelul local /
republican/ 

internațional
Locul / 

clasamentul
Numele, prenumele 

elevului
Numele, prenumele 

profesorului

1. Olimpiada zonală la istorie Zonal I Borfotină Lucia Zeamă Mihai
2. Olimpiada zonală la istorie Zonal I Strelciuc Alina Zeamă Mihai
3. Olimpiada zonală la istorie Zonal II Cebanenco Natalia Zeamă Mihai
4. Olimpiada zonală la istorie Zonal III Boldesco Alexandru Zeamă Mihai

6.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVII

Internațional I Boldesco Alexandru Guțu Emilian

7.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVII

Internațional I Radița Ion Duminică Gheorghe

8.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală,Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVII

Internațional I muzică 
populară Radița Ion Duminică Gheorghe

9.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVII

Internațional I Grecu Mihaela Ciumac Raisa
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10.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVII

Internațional I Țușca Deonisie Cibotari Valeriu

11.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVII

Internațional I Midoni Marin Cibotari Valeriu

12.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVII

Internațional I Voina Gheorghe Boldescu Mihail

13.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală ,,Ioan Goia”,ed VIII Or.Iași 
Romania

International Finalist Țușcă Dionisie Cibotari Valeriu

14.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală ,,Ioan Goia”,ed VIII Or.Iași 
Romania

International I Midoni Marin Cibotari Valeriu

15.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional II Josan Ștefan Vrabii Sergiu

16.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional II Sandu Cristin Duminică Gheorghe

17.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional II Renchev Sergiu Cibotari Valeriu

18.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional II folclor Savciuc Cristian Duminică Gheorghe

19.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional II Savciuc Cristian Duminică Gheorghe

20.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional II Voina Gheorghe Boldescu Mihail

21.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală ,,Ioan Goia”,ed VIII Or.Iași 
Romania

International II Savciuc Cristian Duminică Gheorghe

22.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală ,,Ioan Goia”,ed VIII Or.Iași 
Romania

International II Renchev Sergiu Cibotari Valeriu

23.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional III Bacalîm Valentin Boldescu Mihail

24.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional III Lungu Dumitru Guțu Emilian

25.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală, Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional III Sertinean Vera Ciumac Raisa

26.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală ,,Ioan Goia”,ed VIII Or.Iași 
Romania

International III Radița Ion Duminică Gheorghe

27.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală ,,Ioan Goia”,ed VIII Or.Iași 
Romania

International III Voina Gheorghe Boldescu Mihai

28.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală ,,Ioan Goia”,ed VIII Or.Iași 
Romania

International III Bacalîm Valentin Boldescu Mihai

29.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală,Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional Mențiune Albot Dimitrian Avramioti Olga

30.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală,Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional Mențiune Hanganu Alexandru Cibotari Valeriu

31.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală,Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional Mențiune Sandu Cristin Duminică Gheorghe

32.
Concursul internațional de interpretare 
instrumentală,Emanuil Elenescu” Piatra- 
Neamț, România ed. XXVIII

Internațional Mențiune Pșenicinîi Cristin Cibotari Valeriu
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33. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național I Savciuc Cristian Duminică Ghorghe

34. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național I Teleatnic Corina 

(canto estradă) Avramioti Olga

35. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național II Lungu Dumitru Guțu Emilian

36. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național II Celac Alexandra Lisnic Aliona

37. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național II Renchev Sergiu Cibotari Valeriu

38. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național II Țușca Dionisie Cibotari Valeriu

39. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național II Teleatnic Corina 

(canto popular) Avramioti Olga

40. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național II Josan Ștefan Vrabii Sergiu

41. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național II Paladi Valeria (canto 

popular) Coșciug Valentin

42. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național II Scaian Cristina 

(canto estradă) Avramioti Olga

43. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național III Malai Cristina (canto 

popular) Coșciug Valentin

44. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național III Vîzîi Adriana Vrabii Sergiu

45. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național III Voina Gheorghe Boldescu Mihail

46. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național III Midoni Marin Cibotari Valeriu

47. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național Mențiune Bacalîm Valentin Boldescu Mihail

48. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național Mențiune Pșenicinîi Cristin Cibotari Valeriu

49. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național Mențiune Sertinean Vera Ciumac Raisa

50. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național Mențiune Șchiopu Olga (canto 

academic) Coșciug Valentin

51. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național Mențiune Albot Dimitrian Avramioti Olga

52. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național Mențiune Aga Ecaterina (canto 

academic)

53. Concursul național de interpretare 
muzicală „ORPHEUS – 2019” Național Mențiune Ciobanu Valeria Groza Serghei

54. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican Premia mare Ciolpan Dan (recital 

de poezie) Grițenco Tamara

55. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican Premiul mare

Halupneac Ana 
– Maria (creație 
proprie)

Grițenco Tamara

56. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican Premiul mare

Scaian Cristina, 
Teleatnic Corina 
(Interpretare cântec 
în grup)

Avamioti Olga

57. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican I Sîrbu Tamara (recital 

de poezie) Grițenco Tamara

58. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican I

Halupneac Ana – 
Maria (recital de 
poezie)

Grițenco Tamara

59. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican I Basarabie cu jale 

(recital în grup)
Triboi Sergiu Lisa 
Angela

60. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican I

Teleatnic Corina 
(Interpretare cântec 
solo)

Avamioti Olga

61. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican I

Scaian Cristina 
(interpretare cântec 
solo)

Avamioti Olga
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62. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican II Rusnac Mari (recital 

de poezie) Grițenco Tamara

63. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican II Zubcu Alina (recital 

de poezie) Grițenco Tamara

64. Festivalul- concurs de creație 
artistică„Floarea omeniei ”ed.VIII-a Republican III Zaporojan Alexandru 

(colaj artistic) Savca Ana

65.
Olimpiada instituțională la Arta Plastică 
și Educația Tehnologică organizată de 
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” 
din Chișinău

Republican II Pușcaș Iulia Savca Ana Ruga 
Tatiana

66.
Olimpiada instituțională la Arta Plastică 
și Educația Tehnologică organizată de 
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” 
din Chișinău

Republican Mențiune Guțu Dina Savca Ana Ruga 
Tatiana

67.
Olimpiada instituțională la Arta Plastică 
și Educația Tehnologică organizată de 
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” 
din Chișinău

Republican Mențiune Balan Anastasia Savca Ana Ruga 
Tatiana

68.
Olimpiada instituțională la Arta Plastică 
și Educația Tehnologică organizată de 
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” 
din Chișinău

Republican Mențiune Zaporojan Alexandru Savca Ana Ruga 
Tatiana

69. Concursul de pictură „Vernisaj de 
primăvară” ed IV Republican Participare Zaporojan Alexandru Romașcan Nadejda

70.
Festivalul – Concurs republican al 
cântecului „Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare 
(Președinția R.Moldova)

Republican
I Etapa 

zonală și 
finală

Corul „ARIOSO” Berbeci Raisa

71. Festival – concurs transfrontalier „Răsune 
Fanfare, fără Hotare” Anenii Noi Moldova International II Orchestra de fanfară Boldescu Mihai

72. Festival – concurs internațional de muzică 
corală„A ruginit frunza din vii” ed. XI Internațional Argint (II)

Corul „ARIOSO” 
(categoria B – coruri 
tineret

Berbeci Raisa

73. Festival – concurs internațional de muzică 
corală„A ruginit frunza din vii” ed. XI Internațional Argint (II)

Corul „ARIOSO” 
(categoria B – coruri 
tineret

Berbeci Raisa

74. Festival național de muzică corală„ Gavriil 
Musicescu” ed. 2019 Chișinău Național - Corul „ARIOSO” 

coruri tineret Berbeci Raisa

75. Concurs televizat „Trandafir de pe cetate” 
2019 Zonal I Malai Cristina Coșciug Valentin

76. Concurs televizat „Trandafir de pe cetate” 
2019 Zonal III Teleatnic Corina Avramioti Olga

77. Concurs raional de romanţă „Anastasia 
Briciuc” 2019 Raional III Șchiopu Olga Coșciug Valentin

78.
Concurs pentru elaborarea schiţei 
monumentului dedicate victimelor avaiei 
de la Cernobîl

Raional I Zaporojan Alexandru Savca Ana Ruga 
Tatiana

79.
Campionatul republican la Fotbal – 
instituții de învățământ profesional tehnic 
profesioniști

Etapa zonală II Elevii colegiului Guțu Vasile

80. Campionatul raional la Fotbal (Instituții de 
învățământ – licee și colegii) Raional II Elevii colegiului Guțu Vasile

81. Campionatul raional la tenis de masă 
(Instituții de învățământ licee și colegii) Raional III Elevii colegiului Guțu Vasile

82. Campionatul raional la volei (Instituții de 
învățământ licee și colegii) Raional III Elevii colegiului Guțu Vasile

83. Campionatul raional la Fotbal Cupa 
preşedintelui raionului profesionişti Raional IV Elevii colegiului Guțu Vasile

84.
Concursul raional „Jocuri cu măști 
zoomorfe” din cadrul Festivalului 
Tradițiilor și Obiceiurilor de iarnă - 2018

Raional I Elevii colegiului Babii Nina

85. Festivalul de satiră și umor „Lume, lume 
hai la glume” Național -

Elevii catedrei 
„Culturologie – 
Regie”

Selevestr Vera 
Grițenco Tamara

86.
Festivalul Concurs Raional de Teatru 
„Rampa teatrală”ed. III s. Mingir r. 
Hîncești

Raional - Teatrul studiou 
„Debut” Triboi Sergiu
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Emilian Guţu
Director al Colegiului de Arte

„Nicolae Botgros”
Născut la 22 martie 1986 în s. 

Bârnova, Ocniţa.
Studii: Colegiul de Arte din 

Soroca, specialitatea - „profe-
sor, artist instrumentist”; Uni-
versitatea de Stat „Aleco Rus-
so”, fac. Muzică şi Pedagogie 
Muzicală (f/f), Bălţi; Masterat, 
USPEE „C.Stere”, specialitatea 
Management Educaţional, Chi-
şinău.

Fişier biografic
1992-2001 – Elev, Gimnaziul Bârnova, Ocniţa.
1996-2001 – Elev, Şcoala de muzică (acordeon), Ocniţa.
2001-2005 – Student, Colegiul de Arte, specialitatea „profesor, artist instrumentist”, Soroca.
2005-2009 – Student, US „Aleco Russo”, fac. Muzică şi Pedagogie Muzicală (f/f), Bălţi. 
2005-2016 – Profesor, maestru de concert, Colegiul de Arte, artist-acordeonist, corepetitor, Ansam-
blul „Nistrenii”, Soroca.
2011-2012 – Masterand, US Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, specialitatea Ma-
nagement Educaţional, Chişinău.
Din 2016 - prezent (2021) – Director, profesor, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, Soroca.

Unele creaţii pentru acordeon interpretate de E.Guţu: G.Princippe – „Concert a-moll”; Curt 
Mahr – „Konzert in a-moll” pentru acordeon şi orchestră; F.Zuppe – Uvertură la opereta „Cava- 
leria uşoară”; J.S.Bach – „Preludiu şi fuga a-moll”; K.Fugazza – „Preludiu şi fuga fis-moll”; 
J.Frescobaldi – „Toccata”; B.Vexler – „Preludiu în stil contemporan”; P.Frosinni – „Carnaval 
veneţian”; V.Monti – „Ceardaş”; E.Doga – „Pârâiaşe”; V.Pandelescu – „Sârba de la Drăgaşani”, 
„Sârba lui Pandelescu”, „Hora lăutărească”; M.Mexicanu – „Hora lăutărească”; I.Minune – 
„Hora lăutărească”; V.Fundament – „Hora lăutărească” etc.

Discipoli: Boldesco Alexandru, Lungu Dumitru, Grajdari Natalia, Balâc Andrei, Negrescu 
Ion, Severin Dumitru, Lisa Aurel, Donici Alexandru, Andronic Vadim; Rău Igor, Crigan Dumi-
tru, Buga Andrei.

Stagieri: Formare continuă la specialitatea – Tehnologii informaționale CTICE (06.07.2020-
08.07.2020), Chișinău (Moldova); Formare continuă la specialitatea – Instruire artistică Universi-
tatea de Stat „Alecu Russo” (13.05.2019-01.06.2019), Bălți; Formare continuă – „Managementul 
calității”, Universitatea de Stat din Moldova (20.04.2018-31.05.2018), Chișinău (Moldova); Absol-
virea cursului tematic de instruire/perfecționare în domeniul protecției civile, Ministerul Afaceri-
lor Interne Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale Centrul Republican (26.09.2017-
29.09.2017), Chișinău (Moldova); Perfecționare la specialitatea – Instruire muzicală Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” (23.01.2016-12.03.2016), Bălți (Moldova); Competențe lingvistice – Limbă(i) 
maternă(e): română; Competențe digitale – Navigare Internet / Social Media / Utilizare bună a 
programelor de comunicare (mail, messenger, skype) / buna utilizare a retelelor de socializare / Mi-
crosoft Word / Zoom / Microsoft Offce / Android / Google Drive / gestiunea paginii web / gestiunea 
bazelor de date / gestiunea resurselor umane.

Pedagog, grad didactic I; acordeonist, maestru de concert; laureat al Concursului republican „Orfeus” 
Bălţi, Festivalului „V.Postolachi”, Soroca.

Capitolul XII 
Direcția colegiului 

Emilian Guțu, directorul CAS „N.Botgros”
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Aspiraţiile proeuropene ale Republicii Moldova au generat, pe lângă noi oportunităţi social-politice şi 
alte cerinţe în domeniul educaţiei. O şcoală „bună” devine în mod evident o prioritate, deoarece RM tre-
buie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european. 
Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un generator de avantaje, în condiţiile 
respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem nevoie de un sistem educativ care să stimuleze 
interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea la toate nivelurile.

 Decalajele existente faţă de alte state din Uniunea Europeană, pot dispărea doar printr-o abordare 
realistă a fenomenului educaţional la nivel naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară. Finalităţile 
învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional, având drept scop dezvoltarea liberă, inte-
grală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. 

Din această perspectivă, finalităţile CA „N.Botgros” propun formarea unui absolvent în măsură să 
decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi 
profesională, să se integreze activ în viaţa socială. Afirmarea acestor finalităţi implică necesitatea gân-
dirii unui nou mod de abordare a managementului sistemului de învăţământ, în general, şi al instituţiei 
şcolare în special. 

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” activează în calitate de instituție publică de învățământ profesi-
onal tehnic postsecundar de nivelul IV al ISCED având misiunea de a asigura pregătirea specialiştilor 
calificaţi la următoarele programe de formare profesională: prelucrarea artistică a materialelor, biblio-
teconomie şi asistenţă informaţională, interpretare instrumentală, dirijare corală, dans, regie, turism, 
precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățământului profesional tehnic, 
orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, național și sectorial, pentru asigurarea 
sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.

Instituţia asigură elevilor pregătire teoretică și practică în domeniile de formare profesională în con-
formitate cu Cadrul Național al Calificărilor și Nomenclatorul domeniilor de formare profesională ce 
permite atât încadrarea lor în câmpul muncii, cât și continuarea studiilor în învățământul superior, având 
la bază planurile de învățământ elaborate pentru fiecare domeniu de formare profesională și specialitate, 
coordonate cu agenții economici din domeniu şi aprobate de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cer-
cetării.

CA „N. Botgros” urmărește formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabilă de autodez-
voltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe 
piaţa muncii, dar şi independenţa de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intelectual în 
contextul valorilor naţionale şi universale asumate:

a. pregătirea cadrelor de specialitate cu caracter aplicativ pentru cultura naţională;
b. satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului şi societăţii;
c. dezvoltarea potenţialului uman pentru a asigura calitatea vieţii;
d. dezvoltarea culturii naţionale;
e. promovarea dialogului intelectual, a spiritului de toleranţă, a nedescriminării şi incluziunii 

sociale;
f. promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Pentru realizarea scopurilor statutare instituţia îşi propune următoarele sarcini:
a. promovarea calității rezultatelor academice;
b. reflectarea şi realizarea drepturilor fiecărui copil;
c. oferirea unei educaţii bazate pe viaţa reală a copiilor;
d.  asigurarea incluziunii, respectării şi egalității de şanse pentru toţi copiii;
e. oferirea educaţiei accesibile și de calitate;
f. oferirea unei formări profesionale corelate cu cerințele pieții muncii.

Instituția elaborează și implementează măsurile de protecție a copilului, care conțin obligato-
riu: prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului, inclusiv securitatea încăperilor și terenului 
aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziție a mijloacelor de sesizare; identificarea, înregis-
trarea, referirea și monitorizarea cazurilor; asistența copiilor victime.

XII.1. Emilian Guțu. XII.1. Emilian Guțu. 
CAS „Nicolae Botgros” din or.Soroca la 80 de ani de la deschidereCAS „Nicolae Botgros” din or.Soroca la 80 de ani de la deschidere

XII.1.1. XII.1.1. Colegiul de Arte „N.Botgros” – o instituție modernă de învățământColegiul de Arte „N.Botgros” – o instituție modernă de învățământ

XII.1.2. XII.1.2. Obiectivul prioritar al CAS „N.Botgros” – pregătirea specialistului Obiectivul prioritar al CAS „N.Botgros” – pregătirea specialistului 
competitiv pe piaţa națională şi universală a munciicompetitiv pe piaţa națională şi universală a muncii
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Viziunea CA ,,N.Botgros” derivă, în primul rând, din statutul instituţiei, din tradiţiile învăţământu-
lui artistic naţional. Rotungind 80 ani de la fondare, instituția este una dintre cele mai vechi școli de 
profil din republică. O vârstă frumoasă, un colectiv pedagogic calificat, un număr mare de absolvenţi 
– personalități remarcabile ale culturii naţionale, impune prosperarea instituţiei, ea devenind un colegiu 
competitiv, bazat pe profesionalism, civilizaţie, modernism şi siguranţă, în care activează un grup socio-
profesional caracterizat prin eficienţă şi flexibilitate, într-o societate în continuă dezvoltare. 

Ne propunem în permanență creşterea educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parte-
neriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali (părinţi, oficialităţi, 
sponsori etc.), educarea şi formarea tinerelor cadre în domeniul culturii într-un spirit democratic, a unei 
culturi parte a culturii şi civilizaţiei universale. Promovăm valori precum: demnitate, performanţă, ca-
litate, competenţă, egalitate de șanse, forţa echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală, 
responsabilitate, respect, încredere.

Misiunea CA,,N. Botgros”  reiese nu doar din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile educa-
ţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de 
a se simţi competent în utilizarea informaţiei, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea 
valorilor socio – culturale, prin încurajarea iniţiativei creative, inovaţiei didactice. 

Misiunea colegiului este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi valorifica 
şi dezvolta aptitudinile artistice, de a deschide calea valorilor autentice, iar rezultatele elevilor trebuie să 
oglindească activitatea instructiv – educativă şi artistică a instituţiei şi continuitatea tradiţiilor acesteia. 
Colegiul este și trebuie să rămână un adevărat centru de promovare şi iradiere a culturii naţionale la nivel 
naţional şi internaţional, ceea ce poate fi realizat doar prin utilizarea programelor educaţionale moderne, 
dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic. Tindem spre educarea care are ca ideal 
dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualismului uman, formarea personalităţii autonome 
şi creative a tinerilor specialişti ce vor deveni apţi pentru integrarea socio – culturală şi profesională în 
domeniu, asociabilă într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.

În scopul asigurării unui proces de calitate în activitatea instituției, au fost trasate mai multe obiective 
care fiind atinse, pot asigura un proces de calitate la toate nivelurile. Astfel, ținând cont de obiectivele 
propuse, putem menționa realizări cu care ne putem mândri:

1. Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare în vederea dezvoltării armonioase 
a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, asigurarea proce-
sului instructiv – educativ cu personal calificat capabil de performanțe competitive, se realizea-
ză prin prisma a mai multe aspecte precum:

a. Monitorizarea activităţii didactice din colegiu, privind învăţarea centrată pe cel ce învață se 
realizează la toate nivelele fiind formate comisii în cadrul Consiliului profesoral, Consiliului de 
administrație, Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității;

b. Recrutarea personalului didactic tânăr, calificat, capabil de performanţe și competitivitate, se 
realizează din perspectiva analizei personalului de la fiecare program de formare profesională, 
fiind angajați tineri specialiști ghidați de cadrele didactice cu o experiență avansată;

c. Sporirea calității procesului educațional prin delegarea personalului la cursuri de formare con-
tinuă, recalificare, studii de licență, master, se realizează astfel, încât la moment avem personal 
calificat conform prevederilor Codului Educației, peste 90 %;

d. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii prin organizarea cur-
surilor de alfabetizare digitală, cursurilor de formare continuă. Solicitarea tuturor rapoartelor în 
format electronic a condus la o rată de utilizare a softului educațional în cadrul orelor de circa 
70%/instituție;

e. Proiectarea și organizarea orelor demonstrative la nivel de catedre şi la nivel de instituţie 
contribuie la schimbul de experiență între personalul instituției, asigură implicare, organizare, 
implementare și dezvoltare, ceea spre ce tindem;

f. Organizarea şi coordonarea desfăşurării stagiilor de practică este inițiată la început de an 
școlar fiind emis ordinul, privind desfășurarea stagiilor de practică, desemnați conducătorii, 
semnate acorduri de parteneriat și contracte, privind organizarea stagiilor de practică cu agenții 
economici precum secțiile cultură, școlile de artă, instituții de învățământ etc; 

g. Repartizarea absolvenţilor în câmpul muncii se realizează la final de an școlar prin hotărârea 
Comisiei de repartizare în câmpul muncii, în cadrul Consiliului de administrație. Majoritatea 
absolvenților sunt repartizați conform solicitărilor parvenite, continuând studiile la următorul 

XII.1.3. XII.1.3. Viziunea colegiuluiViziunea colegiului

XII.1.4. XII.1.4. Misiunea colegiuluiMisiunea colegiului

XII.1.5. XII.1.5. Obiective strategiceObiective strategice
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nivel, prin învățământ cu frecvență redusă.
h. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la concursuri, olimpiade, sesiuni de BAC, 

examene de calificare. La acest capitol ne putem bucura de succese remarcabile în cadrul concur-
surilor internaționale din România, Rusia, Bulgaria, Ukraina, olimpiadele zonale, competițiilor 
sportive etc. Rezultatele examenelor de calificare, BAC național și profesional, demonstrează 
încă odată performanțele elevilor obținute prin muncă și dăruirea profesorilor;

i. Elaborarea și aprobarea Planurilor de învățământ și curricula la toate programele de formare 
profesională a contribuit esențial la asigurarea calității procesului de învățământ.

2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică, necesar derulării optime a 
activităţilor şcolare şi extraşcolare.

a. Conlucrarea cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor omului se manifestă prin 
întâlniri organizate în cadrul căminului și colegiului cu reprezentanții comisariatului de poliție, 
juriști, avocați etc; 

b. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de violenţă sunt tematici puse în discuție 
în cadrul orelor de dezvoltare personală, educație pentru societate, în cadrul adunărilor cu elevii.

c. Organizarea şi coordonarea acţiunilor în vederea acreditării instituţiei. Acest obiectiv deloc 
ușor a fost atins, în primul rând, prin asigurarea securității antiincendiare la nivel de cămin și co-
legiu, prin instalarea detectoarelor de fum, butonului de alarmă, fiind încheiat și un contract de 
deservire a sistemului antiincendiar, cu agentul economic responsabil de serviciile susnumite;

d. Extinderea reţelei de supraveghere video a locurilor cu potenţial de risc a redus esențial din 
numărul cazurilor de furt, cazuri de prejudiciu a bazei tehnico-materiale a instituției.

3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate.
a. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi şi profesori în cadrul instituției s-a realizat 

prin reparații curente ale acoperișurilor blocurilor de studiu, reparații capitale ale vestiarelor, 
reparații curente ale auditoriilor, finalizarea proiectului privind eficiența energetică în parteneri-
at cu Fondul pentru Eficiența Energetică, achiziții de mobilier școlar, schimbarea rețelei electri-
ce la blocul central și sala festivă;

b. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu TIC a fost o prioritate, astfel încât 
în ultimii cinci ani numărul de mijloace TIC a crescut considerabil:

MIJLOACE  TIC 2016 2021
Calculatoare 18 65
Proiectoare 1 17
Imprimante 5 18

În acelaș context, au fost dotate cu calculatoare sala de lectură, amenajată o sală de calculatoare 
în incinta căminului, acoperire integrală wifi a instituției și căminului;

c. Asigurarea bibliotecii cu literatură artistică și de specialitate. Achiziția literaturii artistice și 
de specialitate se efectuează la propunerea cadrelor didactice de la fiecare program de formare 
profesională, în fiecare an fiind rezervate mijloace financiare în acest scop. Dotarea sălii de 
lectură cu TIC, conectare la internet. Sala de lectură a fost dotată cu 6 calculatoare utilizate de 
beneficiar. Biblioteca dispune de imprimantă și Conexiune internet prin cablu și wifi gratuit;

d. Diversificarea surselor de venituri joacă un rol esențial în procesul de dezvoltare a instituției. 
Sursa de venit de bază constituie alocațiile bugetare pentru finanțarea instituțiilor de învățământ 
profesional tehnic, finanțate din bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 1077/2016. Din venituri proprii, un loc esențial îl 
ocupă taxa de cazare în cămin. Începând cu anul 2016 numărul de elevi care fac studii pe bază de 
contract a crescut de la an la an în prezent constituind 57 elevi. În scopul diversificării surselor de 
venit, prin Ordinul nr. 32 din 16.05.2019, a fost aprobat Nomenclatorul și Tarifele pentru lucrările 
și/sau serviciile prestate contra plată de către instituție: a fost inițiat învățământul cu frecvența 
redusă la programul de formare profesională 32210 Biblioteconomie și asistență informațională 
(2018); participarea în activități generatoare de venituri, conform contractului de prestare a 
serviciilor. Astfel în anul 2021 încasări de la servicii contra plată la nivel de instituție au fost 
planificate 431.0 mii lei (inclusiv taxe de studii, alte servicii conform Nomenclatorului), iar la 
cămin au fost planificate incasări de la servicii contra plată în mărime de 526.0 mii lei. Instituția 
beneficiază de finanțare complementară și pe bază de proiect din partea  MECC.

4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei, în scopul eficientizării activităţilor 
şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiar.

a. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să 
vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie. Realizările obiectivelor propuse în Planul 
strategic de dezvoltare 2016-2021, sunt oglindite în Planurile instituționale de activitate apro-
bate anual de către Consiliul profesoral, având la bază analizele efectuate și rezultatele obținute 
anterior;
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b. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri. La nivel de 
instiuție, funcțiile de control îi revin Consiliului de administrație, Consiliului profesoral și Co-
misiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității. Rezultatele se oglindesc în procesele verbale 
ale ședințelor comisiilor, catedrelor, consiliilor, fiind elaborate rapoarte de autoevaluare la nivel 
de programe și depuse la Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cerceta-
re (ANACEC), cu scopul evaluării externe și acreditării. Evaluarea externă a programelor de 
formare profesională a fost realizată de către Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în 
Educație și Cercetare în anul 2020-2021;

c. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile 
de competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în echipă. În cadrul 
instituției s-a reușit formarea unei echipe manageriale susținută de Consiliul de administrație 
care își asumă responsabilități, în vederea asigurării procesului educațional în contextul unui 
management al calității; 

d. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, consilieri). Organizarea adunărilor părintești 
a devenit o tradiție pentru instituție. În cadrul adunărilor, pe lângă informații privind reușita și 
frecvența elevii susțin un concert pentru a demonstra abilitățile practice obținute în cadrul orelor. 
Adunările cu părinții mobilizează elevii în activitatea educațională, devenind mai responsabili.

5. Dezvoltarea dimensiunii europene a instituției, prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 
naţionale şi europene 

a. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetu-
lui (email, alte aplicaţii, forumuri de discuţii), în cadrul unor proiecte educaţionale. Instituția 
susține orice proiect educațional cu implicarea elevilor și profesorilor. În ultima perioadă au fost 
implementate proiecte precum: Proiect educațional „Basarabia – vatra neamului românesc” 
(2019-2020); Proiect educațional „Elevul de azi – specialistul de mâine” (Teatrul Republican 
de etnografie și folclor „Ion Creangă”) (2019-2020);  Proiectul „Ateliere de creație ca instru-
ment de dezvoltare a educației culturale în regiuni” (2019-2020); Proiect cultural „Noaptea 
muzeelor” (2018-2019);  Proiect de parteneriat educațional „Caravana Prieteniei” – Instituții 
din R. Moldova și România (2018-2019); Proiect COMUS „O strategie pentru dezvoltarea 
patrimoniului cultural în orașele istorice” – Repere culturale ale orașului Soroca (2016).

b. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginii şcoli. În ultimii cinci ani s-a reușit 
ieșirea în afara țării, elevii participând la diverse concursuri internaționale din România, Ukrai-
na, Bulgaria etc. Cheltuielile de transport au fost asigurate integral de către instituție fiind pla-
nificate în bugetul anual. Alte activități de promovare a instituției la nivel național, au fost 
organizate cu aportul administrației instituției, cu acoperirea cheltuielilor de transport (excursii, 
concursuri, olimpiade, vizite de studii etc.)

c. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. Colegiul de Arte „Nicolae 
Botgros” din or.Soroca are încheiate acorduri de parteneriat cu agenți economici, atât din ra-
ionul Soroca, cât și din alte raioane. Activitățile la nivel de raion și municipiu sunt organizate 
cu participarea colectivelor artistice ale instituției, elevilor și profesorilor. Participarea în viața 
culturală a societății denotă încă odată importanța acestui lăcaș de cultură. 

Atingerea obiectivelor strategice enumerate mai sus, ne-au permis elaborarea rapoartelor de evaluare 
externă în vederea acreditării programelor de formare profesională și demonstrarea, prin dovezi, a reali-
zărilor și rezultatelor obținute.

Procesul de acreditare a programelor de studii și a instituțiilor prestatoare de servicii educaționale, a 
demarat în RM începând cu anul 1997, după aprobarea de către Parlament a Legii cu privire la evaluarea 
și acreditarea instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, Nr.1257-XIII din 16.07.1997.

Prima acreditare a instituției a avut loc în anul 2005, atunci când prin munca depusă de administrația 
instituției în frunte cu d-na Tamara Grițenco, șefii de catedre și întreg personalul, s-a reușit acreditarea 
instituției. Astfel, prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației, Tineretului și Sportului nr.4.4.3 din 
27 octombrie 2005, a fost acreditată instituția cu specialitățile: 

1401 Interpretare instrumentală – 1401,03 Instrumente aerofone şi percuţie, învăţământ cu frecvenţa 
la zi, calificarea ,,Artist instrumentist”, ,,Profesor de Muzică”; 1401,04 Instrumente populare, învăţă-
mânt cu frecvenţa la zi, calificarea ,,Artist instrumentist”, ,,Profesor de Muzică” ; 

1403 Dirijare corală, învăţământ cu frecvenţa la zi , calificarea ,,Dirijor de cor”;
1603 Arte decorative , învăţământ cu frecvenţa la zi , calificarea ,,Pictor”;
1503 Coregrafie , învăţământ cu frecvenţa la zi , calificarea ,,Dansator”;
1505 Culturologie, învăţământ cu frecvenţa la zi, calificarea ,,Culturolog”.
A fost eliberat Certificatul de acreditare seria AC Nr.0105. 

XII.1.6. XII.1.6. Evaluarea externă şi asigurarea programelor Evaluarea externă şi asigurarea programelor 
de formare profesională, 2020-2021de formare profesională, 2020-2021



Soroca 2021 113

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

În perioada de după acreditare, instituția și cadrele didactice de specialitate au realizat toate recoman-
dările comisiei, conform Planului de lichidare a neajunsurilor depistate de Comisia de evaluare acade-
mică și acreditare a Colegiului de Arte. 

În anul 2008, din anumite motive, procesul de acreditare a fost suspendat, astfel următoarea evaluare 
externă și acreditare a programelor de formare profesională, oferite de instituție, demarând la data de 
27 februarie 2020, când au fost depuse dosarele, privind evaluarea externă a programelor de formare 
profesională după cum urmează:

21430 Prelucrarea artistică a materialelor;
21520 Interpretare instrumentală;
21540 Dirijare corală;
21570 Dans;
32210 Biblioteconomie și asistență informațională.
În urma analizei Raportelor de autoevaluare, în vederea acreditării programelor de formare profesio-

nală enumerate, organizării interviurilor, efectuării vizitelor în cadrul instituției (15-16, 19-20 octombrie 
2020), rapoartelor de evaluare externă a Comisiei de Evaluare Externă, Consiliul de Conducere al ANA-
CEC, în cadrul ședinței din 23.12.2020, a decis de a propune MECC acreditarea pentru o perioadă de 5 
ani a programelor de formare profesională menționate, fiind eliberat Certificatul de evaluare externă a 
calității seria ÎPT nr.0040-20, în baza căruia Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin Ordinul nr. 
498 din 19.05.2021 cu privire la acreditarea programelor de studii profesional tehnice, acordă acredita-
rea programelor enumerate.

Având în vedere faptul că la data depunerii dosarelor pentru evaluarea externă și acreditarea progra-
melor enumerate anterior, la programele de formare profesională 21580 Regie și 101510 Turism, nu 
existau grupe absolvente, s-a decis, cu acordul MECC, de a depune dosarele privind evaluarea externă 
în vederea acreditării acestor două programe în anul de studii 2020 - 2021. 

În acest context la data de 18.12.2020 la ANACEC au fost depuse dosarele, privind evaluarea externă 
în vederea acreditării programelor de formare profesională:

21580 Regie;
101510 Turism. 
În urma analizei Raportelor de autoevaluare în vederea acreditării programelor de formare profesi-

onală enumerate, organizării interviurilor, efectuării vizitelor în cadrul instituției (22,26, 30-31 martie 
2021), rapoartelor de evaluare externă a Comisiei de Evaluare Externă, Consiliul de Conducere al ANA-
CEC, în cadrul ședinței din 28.05.2021, a decis de a propune MECC acreditarea pentru o perioadă de 5 
ani a programelor de formare profesională 21580 Regie și 101510 Turism. 

În procesul de elaborare a rapoartelor de autoevaluare și în cadrul procesului de evaluare externă și-
au adus aportul considerabil șefii de catedre, membrii CEIAC, personalul didactic, personalul didactic 
auxiliar, personalul nedidactic, partenerii instituției, elevii și absolvenții după cum urmează:

Echipa managerială:
1. Emilian Guțu, director;
2. Tatiana Rusnac, director adjunct pentru instruire și educație.

Personal didactic:
21430 Prelucrarea artistică a materialelor 

1. Tatiana Ruga (Șef catedră „Arte plastice și decorative”, gr. did. I, responsabil de program);
2. Nicolae Cebotari (profesor).

21520 Interpretare instrumentală
1. Raisa Ciumac (Șef catedră „Instrumente populare”, gr. did. I, responsabil de program);
2. Sergiu Vrabii (Șef catedră „Instrumente aerofone și de percuție”, gr. did. II, responsabil de pro-

gram);
3. Gheorghe Duminică (profesor, gr. did. I, Om Emerit, catedra „Instrumente populare”);
4. Valeriu Cibotari  (profesor, gr. did. I, Om Emerit, catedra „Instrumente aerofone”).

21540 Dirijare corală
1. Veronica Rabota (Șef catedră „Dirijat coral”, gr. did. I, responsabil de program);
2. Raisa Berbeci (profesor, gr. did. I, Medalia Meritul Civic, catedra „Dirijat coral”);
3. Olga Avramioti (profesor, gr. did. II, catedra „Dirijat coral”).

21570 Dans
1. Maia Șevciuc (Șef catedră „Coregrafie”, gr. did. I, responsabil de program);
2. Grigore Stîrcu (profesor, gr. did. II, catedra „Coregrafie”).

32210 Biblioteconomie și asistență informațională
1. Mariana Focșa (Șef catedră „Discipline socioumane, Biblioteconomie și Turism”, gr. did. I, res-

ponsabil de program);
2. Elena Postolachi (profesor, gr. did. II, catedra „Discipline socioumane, Biblioteconomie și Tu-

rism”);
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3. Eugenia Răilean (profesor, catedra „Discipline socioumane, Biblioteconomie și Turism”);
21580 Regie

1. Vera Selevestr (Șef catedră „Regie”, gr. did. superior, Om Emerit, responsabil de program) 
2. Gheorghe Șevciuc (profesor, gr. did. II, catedra „Regie”) 
3. Tamara Grițenco (profesor, gr. did. I, catedra „Regie”, Om Emerit)

101510 Turism
1. Veronica Ursu (profesor catedra „Discipline socioumane, Biblioteconomie și Turism”, responsa-

bil de program) 
2. Mihail Zeamă (profesor, gr. did. superior, catedra „Discipline socioumane, Biblioteconomie și 

Turism”) 

Personal didactic auxiliar, personal nedidactic:
1. Olesea Chirilov (secretar, specialist serviciul personal)
2. Zinaida Alexandrova (contabil șef)
3. Ala Boldescu (bibliotecară)
4. Elena Alexandrov (pedagog social)

Elevi și absolvenți:
21430 Prelucrarea artistică a materialelor

1. Doina Barbaroș (elevă anul IV)
2. Radu Cernopolc (elev anul II)
3. Larisa Dimitraș (absolventă)

21520 Interpretare instrumentală
1. Adriana Vîzîi (elevă anul IV)
2. Mihaela Grecu (elevă anul III)
3. Ștefan Josan (absolvent)

21540 Dirijare corală
1. Corina Teleatnic (elevă anul III)
2. Alexandra Samarin (elevă anul III)
3. Ana Clim (absolventă)
4. Victoria Carauș (absolventă)

21570 Dans
1. Cătălina Cibotaru (elevă anul IV) 
2. Artiom Malimon (absolvent)

32210 Biblioteconomie și asistență informațională
1. Saiora Saidova (elevă anul II)
2. Natalia Cebanenco (elevă anul III) 
3. Liudmila Strahoteanu (elevă anul II frecvență redusă)
4. Lidia Beiu (absolventă)

21580 Regie
1. Andriana Florea (elev anul III) 
2. Ion Juravliov (elev anul IV)
3. Daniela Ștepliuc (elev anul III)
4. Ana-Maria Arseni (elev anul II)
5. Nicoleta Curici (elev anul I)
6. Tamara Șevciuc (absolventă)
7. Dan Ciolpan (absolvent) 
8. Anna-Maria Halupneac (absolventă) 

101510 Turism
1. Tatiana Dodi  (elev anul III)
2. Elea Postica (elev anul IV)
3. Argentina Vrabii (absolventă)
4. Natalia Stoian (absolventă)
5. Maxim Sărbușan (absolvent)

Agenți economici, parteneri, angajatori:
1. Ghenadie Garaz (director, Școala de Arte „Teodor Negară”, r.Ocnița, conducător artistic și diri-

jor al orchestrei „Rapsozii Nordului”);
2. Grigore Bucătaru (șef, Secție Cultură și Turism, r.Soroca);
3. Tapalaga Dumitru (reprezentant, Orchestra Prezidențială a RM);
4. Lilia Budeci (director, Școala de Arte, s.Hîjdieni, r.Glodeni);
5. Gheorghe Țurcanu (director, Școala de Arte, s.Pelinia, r.Drochia);
6. Virgilia Celac (director adjunct, instruire și educație, Colegiul „Mihai Eminescu”, or.Soroca);
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7. Viorica Gaja (director, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu, Soroca);
8. Gheorghe Mîndru (director, Maestru în Artă, Teatrul „B.P.Hasdeu”, or.Cahul);
9. Aliona Vișniovîi (manager general, Agenția de turism „Valentina Tur”SRL or. Soroca); 
10. Alexandru Cimbriciuc (reprezentant, Hotel „Europa 1928”).

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca va rămâne în permanență o făclie aprinsă, o lumi-
nă a culturii naționale, locul unde se crează destine, de unde pleacă în lumea mare artiști noi formați. 
Noi avem menirea de a promova instituția, de a o face atractivă pentru beneficiari și de a o dezvolta în 
permanență. Cu toții împreună facem ceea ce știm mai bine a face – cultivăm frumosul în oameni, creând 
personalități, dezvoltăm instituția și scriem istorie în cultura națională și universală.

Carnet de elev

Diplomă de studii profesionale

XII.2. Modele ale actelor oficiale școlareXII.2. Modele ale actelor oficiale școlare
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XII.3. Acte oficiale de acreditareXII.3. Acte oficiale de acreditare
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Programul de formare 
profesională 32210 – 

„Biblioteconomie și asistență 
informațională”

cu calificarea 441101 – 
„Bibliotecar”

Catedra
„Biblioteconomie şi 

asistenţă informaţională”

XIII.1. XIII.1. 
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Absolvenții anului 2021 împreună cu șefa catedrei M.Focșa

Sala de lectură a CAS „N.Botgros”
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Referință istorică generală

Moldova istorică
Actuala Bibliotecă Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi s-a stabilit în anul 1835, ca 

Bibliotecă a Academiei Mihăilene,în baza fondurilor de carte din fostele biblioteci ale Academiilor 
domneşti (cea mai veche, de la 1640 -Mănăstirea Trei Ierarhi), schimbându-şi în timp doar denu-
mirea: Biblioteca Universităţii, Biblioteca „Ulpia”, Biblioteca Centrală.

Basarabia (RSSM, RM)
Actuala Bibliotecă Naţională a RM (BNRM) își începe istoria de la inaugurarea, la 22 august 

1832 (Basarabia anexată era o gubernie a imperiului rus), a bibliotecii rusești „Губернская 
публичная библиотека г.Кишинева” (Biblioteca Publică Gubernială a orașului Chișinău). Epi-
trop al instituției - Petru Manega, doctor în drept, sosit de la Bucureşti; fondul iniţial de carte 
- colecția particulară a colonelului I.P.Liprandi (428 vol.); primul bibliotecar - Gavriil Bilevici, 
profesor la Gimnaziul nr. 1 de băieţi din Chişinău. Pe parcursul anilor biblioteca s-a plasat în 
diferite locații, purtând diferite denumiri: „Губернская публичная библиотека” (1832-1875),; 
„Публичная библиотека г.Кишинева” (1876-1918); Biblioteca Publică din Chişinău (1918-
1939); Biblioteca Republicană de Stat a RSSM„N.C.Krupskaia” (1940-1990); Biblioteca Naţiona-
lă a RM (din 1991-prezent (2021)).

Biblioteci Soroca (1812-1918)
1843 – deschisă prima școală orășenească rusă cu bibliotecă;
1884 – deschisă prima bibliotecă pe lângă Zemstva Soroca. Biblioteca deținea 1357 de documente 

oficiale rusești; 
1905 – Zemstva deschide 24 biblioteci rusești cu săli de lectură, în zona rurală, inclusiv or. Soroca;
1917 – deschisă prima bibliotecă românească a Comisiunii şcolare moldoveneşti, Zemstva Soroca. 

uri și bloguri. De remarcat că doar 5,5% din bibliotecile țării sunt vizibile în internet. Potrivit Barome-
trului Opiniei Publice 2019, 52% din populația țării utilizează internetul zilnic.

După 30 de ani de la apariție, WEB-ul s-a infiltrat masiv în activitatea bibliotecilor și înseamnă enorm 
pentru domeniul bibliotecar. Ultimii ani și chiar decenii, au însemnat pentru domeniul biblioteconomic 
o luptă permanentă pentru supraviețuire. Lupta continuă. Probleme: lichidări de structuri, reduceri de 
personal, reducerea orelor de funcționare, înlocuirea bibliotecarilor plătiți din buget cu voluntari etc.

Harta actuală a bibliotecilor lumii prezintă cifra de aproximativ 2,3 milioane de biblioteci și peste 1,5 
milioane de bibliotecari. Deci, biblioteca este un serviciu public foarte răspândit și prețuit în întreaga 
lume. În acest număr figurează și cele 2690 de biblioteci din Republica Moldova. Ele sunt acum și tre-
buie să rămână pe harta republicii și pe harta bibliotecilor lumii.

Răspândirea cărţii româneşti în rândurile păturilor largi ale populaţiei Basarabiei, concomitent cu 
măsurile de organizare şi consolidare a şcolii, era concepută ca un factor esenţial pentru asigurarea unei 
vieţi culturale naţionale. Prin existenţa și activitatea lor, bibliotecile au contribuit la evoluţia culturală a 
populaţiei basarabene.

În cadrul județului Soroca(1918-1940) au funcționat mai multe biblioteci de carte românească:
Biblioteca românească a Comisiunii şcolare moldoveneşti (deschisă-1917), Zemstva Soroca; biblio-

teca Căminului cultural judeţean „E.Gavriliţă”,cu abonamente la diferite reviste pentru căminele cul-
turale din judeţ; biblioteca Ateneului Popular; biblioteca Căminului învăţătoresc; bibliotecile (14 la 
număr) Casei Şcolilor şi Culturii poporului, Soroca; bibliotecile (secţiile de bibliotecă, cu săli de lectu-
ră, 51 la număr), ale Căminelor Culturale din Județul Soroca; bibliotecile școlilor primare din oraș și 
județ (250 de școli ( 9 — urbane şi 241 rurale). Bibliotecile școlilor secundare (9 la număr) din Soroca 
(Școala Normală „Petru Maior”, Liceul de Băieți „A.D.Xenopol”, Liceul de Fete „Domnița Ruxanda”, 
Liceul Tehnic Agricol, Liceul evreiesc „Tarbut”, Gimnaziul Industrial de Fete, Școala profesională de 
cântăreți, Școala profesională de agricultură, Şcoala de Arte şi Meserii), au dispus de fonduri impună-
toare de volume, printre care și cărți de valoare rămase din vremea țaristă,toate dispărute fără urmă în 
1940, sau 1944.

În județul Soroca au mai existat și biblioteci personale, printre care:
Biblioteca de mare valoare a d. Olga Catargi din Cobâlnea, arsă în 1918, de soldații ruși bolșevizați, 

care ardeau conacurile boierești , iar odată cu ele și cărțile.
Biblioteca învățătorului Luca Damașcan din Cureșnița Veche (alte multe biblioteci personale 

Bibliotecile sorocene în perioada interbelică (1918-1940)
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ale intelectualilor, preoților, funcționarilor români, refugiați subit, au fost distruse sau furate de noile 
autorități sovietice). Biblioteca lui L.Damașcan, care astăzi ar fi fost o raritate bibliografică extraordi-
nară, încărcată în 3 căruțe, a fost dusă acasă la un șef (secretar) sovietic de partid din Soroca, dispă-
rând pentru totdeauna. În anii 1940-1950, pentru o carte românească, găsită în casa ta, înfunda-i, fără 
judecată, Siberia!

Bibliotecile publice de masă sovietice

Bibliotecile raionului Soroca (RSSM, RM)

Bibliotecile sovietice(URSS, RSSM) au oferit asistență generală Partidului Comunist și guvernului 
în rezolvarea sarcinilor politice, economice, științifice și culturale, contribuind, de asemenea, la mobili-
zarea oamenilor muncii pentru îndeplinirea acestor sarcini. Fiind o sursă publică de cunoaștere și prin-
cipala bază pentru autoeducare, bibliotecile sovietice au ghidat în mod activ citirea, în scopul educației 
comuniste și ridicarea nivelului ideologic al maselor. Statul socialist-sovietic a promovat insistent și efi-
cace dezvoltarea planificată a bibliotecilor, pentru satisfacerea nevoilor spiritual-ideologice în creștere, 
ale societății. Principalele caracteristici ale bibliotecilor publice de masă sovietice au fost: selectarea și 
promovarea literaturii care promova stăpânirea teoriei marxist-leniniste, a cunoștințelor politice, pro-
fesionale și educației generale, în masele populației; orientarea, în activitățile lor, către toate grupurile 
de cititori; aplicarea celor mai active și eficiente metode de promovare a cărților și îndrumarea pentru 
lectură. Acest tip de instituții bibliotecare includea bibliotecile urbane și rurale ale sistemului ministere-
lor culturii, bibliotecile sindicale la întreprinderi, bibliotecile cluburilor, caselor de cultură etc.

1940 (1944) – lichidarea tuturor bibliotecilor românești, distrugerea totală, prin ardere, a fondurilor de 
carte românească;

1945 – deschisă biblioteca publică orășenească (raională) rusească, Soroca (directori succesiv - Nona 
Eizner, Ana Şalanina, Ana Mîndrescu, V.Trocinscki, Raisa Bicec, Eugenia Răilean, Veronica 
Gaja (din. 2021).

S-au mai deschis și au funcționat:
1956-1968 – deschise filiale: Bujărăuca (1956); Deal Soroca-1 (1964); Soroca Nouă (1966); Deal 

Soroca-2 (1968);
1962 – fondată biblioteca pentru copii;
1972 – în oraș activau 6 biblioteci publice cu literatură în limbile rusă (80%) și română (20 %);
1976 – crearea reţelei raionale centralizate de biblioteci;
1991 – descentralizarea rețelei raionale de biblioteci;
1993 – deschiderea bibliotecii de carte românească „Basarabia”, filială a Bibliotecii Judeţene 

„V.Voiculescu”, Buzău, România;
2003 – Bibliotecii Publice Raionale Soroca i se atribuie numele „Mihail Sadoveanu”;
2021 – în raionul Soroca funcţionează 59 biblioteci publice (52 rurale şi 7 în or.Soroca).

Biblioteca raională Soroca „Mihail Sadoveanu”. Anii 2010
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Lista bibliotecilor publice din municipiul și raionul Soroca-2021
Nr. Adresa, site, blog Anul 

fondării
Director / Şef 
de bibliotecă Telefon e-mail

1. Biblioteca Municipală „M.Sadoveanu” Soroca 1946 Gaja V. 2-30-69 m.sadoveanu.soroca@gmail.com
2. Filiala n.2 1964 Eșanu G. 02302-64-15 mariapurici@gmail.com
3. Filiala n.4 1964 Ciolacu I. 02302-94-16 esanugalina8gmail.com
4. Biblioteca „Basarabia” 1993 Ungureanu L. 02302-21-66 basa-rabia@mail.ru
5. Biblioteca pentru copii „S.Grama” 1964 Purice M. 02302-64-15 mariapurici@gmail.com
6. Baxani 1973 Sotnic L. 060171417
7. Balinț 1971 Zaremba V. 023076 -4-66 vera.zaremba1990@gmail.com
8. Bădiceni 1964 Celan O. 02304-15-95 anacreciun26@gmail.com
9. Bulboci 1950 Kikhai N. 060770702 bibliotecabulboci@mail.ru

10. Bulbocii - Noi 1973 Marcoci A. 069835094
11. Căinarii-Vechi 1973 Melnic S. 060155522
12. Cosăuți 1950 Tașnic L. 023061-2-11 biblioteca.cosăuți@gmail.com
13. Cremenciug 1956 Pânzari N. 023065-5-27 pînzarinina11@gmail.com
14. Cureșnița 1964 Andrieș S. 02300-1-03
15. Cureșnița-Nouă 1973 Tomac T. 023073-3-94
16. Cerlina 1956
17. Dărcăuți 1948 Ungureanu E. 060484543 ecaterina.tatarin@gmail.com
18. Dubna 1965 Chisăliță N. 023079-3-37 chiselițanina@gmail.com
19. Egoreni 1955 Petraș L 023071-4-15 ludmilapetras0@gmail.com
20. Holoșnița 1968 Pădure L. 068459235
21. Hristici 1950 Cuțescu I. 023042-2-60 iulia.cuțescu@gmail.com
22. Iarova 1950 Loc vacant
23. Iorjnița 1950 Călin T. 023051-3-58
24. Mălcăuți 1973 Lozinschi L. 067477512
25. Nemireuca 1954 Graur E. 023063-4-59 biblioteca.nimereuca@gmail.com
26. Niorcani 1959 Dragoste G. 023065-2-38
27. Oclanda 1950 Cebotari O 02304-5-00
28. Ocolina 1951 Purice T.
29. Parcani 1954 Baciu D 023053-1-07
30. Pârliț 1951 Pânzari D 069604603
31. Racoveț-1 1949
32. Racoveț-2 1978 Sandu E. 068130262 sanduefimia@gmail.com
33. Rădi-Cereșneveț 1950 Cebotari M 068008142 mariacebotari61@gmail.com
34. Regina-Maria 1953 Cebotari V 023045-6-86
35. Rudi 1956 Ponomareova E. 023093-6-73 eugenia.orhian@gmail.com
36. Schineni 1954 Ghirghilijiu A. 061945121 alaghirghilijiu@gmail.com
37. Sl.Cremene 1949 Buzinschi C. 023043-2-96 clavabuzinschi@gmail.com
38. Sl.Nouă 1955 Botnarenco L. 02307-23-18
39. Soloneț 1955 Vieru R 023043-5-83
40. Sobari 1950 Lungu S 023065-2-73 lungusilvia33@gmail.com
41. Stoicani 1949 Dzețu T 060443300 tamara.dzetul@gmail.com
42. Șeptelici 1951 Curoșu L. 023064-2-46 ludmila.curosu@gmail.com
43. Șolcani 1953 Prisacari L 023073-5-07 larisa.prisacari@gmail.com
44. Tătărăuca- Nouă 1951 Druța L. 068438334
45. Tătărăuca-Veche 1949 Toma S. 023094-5-29 stelatoma011@gmail.com
46. Trifăuți 1953 Coțaga E. 069444591
47. Țepilova 1950 Loc vacant
48. Vanțena 1950 Buzurniuc T. 068524862
49. Vasilcău 1953 Lupu M. 02308-0-80 maria69lupu@gmail.com
50. Vădeni 1949 Negoiță G. 079302554 galina.negoițadima@gmail.com
51. Vărâncău 1951 Carauș R 02308-7-14 carausraisa@gmail.com
52. Visoca 1949 Trofăilă E. 023052-1-44
53. Voloave 1953 Chetrari D 023040-8-00 ghetraridana93@gmail.com
54. Volovița 1953 Buruian E. 060529877 elenaburuian2@gmail.com
55. Zastânca 1950 Osadciuc V. 02303-01-33 viorica.osadciuc@gmail.com
56. Rublenița 1950 Loc vacant
57. Filiala 1 /lichidată/ 2019
58. Filiala 3 /lichidată/ 2019
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Pregătirea cadrelor de bibliotecari în Colegiul de Arte „N.Botgros” din Soroca s-a realizat de la 
deschiderea în 1940 a instituției „Politprosvetuchilishche” (școală de iluminare politică) (1940-
1941), (1944-1946), redenumită apoi în „Bibliotechnyi Tekhnikum” (școală de bibliotecari) (1946-
1957), specializarea de bibliotecar în aceste școli fiind pe primul plan, alături de cea de „metodist- 
organizator clubnoi rabotî” (metodist – organizator al lucrului în club). Pregătirea bibliotecarilor a 
continuat și în cadrul instituției „Culitprosvetuchilishche” (școală de iluminare culturală) „E.Sîrbu” 
(1957-1991), succesoare a instituției „Bibliotechnyi Tekhnikum”, suspendată la 1 august 1991, oda-
tă cu reformarea acestei școli în „Colegiul Republican de Creație Populară”. Activitatea de pregătire 
a cadrelor de bibliotecari a fost reluată peste 17 ani, în anul 2008 și continuă cu succes până la ora 
actuală. Pe parcursul anilor de activitate, catedra a pregătit circa 6.000 specialişti de calificare me-
die.

„Politprosvetuchilishche” (Școala de iluminare politică)
La 1 decembrie 1944 a avut loc prima înmatriculare, după redeschiderea în toamna anului 1944, 

a școlii, cu limba rusă de predare, „Politprosvetuchilishche” (școala de iluminare politică). Pentru 
anul de studii 1944-1945-1946 au fost admiși 24 abiturienți - 13 – la specializarea „bibliotecari” şi 
11 – la specializarea „metodişti- organizatori ai muncii în club”. Peste 2 ani, la 2 decembrie 1946, 
printr-o Hotărâre a Sovietului Miniştrilor al URSS, „Politprosvetuchilishche”(școala de Iluminare 
politică) din Soroca a fost reprofilată în „Bibliotechnyi Tekhnikum” (tehnicum de bibliotecari, şcoa-
lă profesională de specialitate).

„Bibliotechnyi Tekhnikum” (Tehnicumul de bibliotecari )
Instituția reprofilată și-a continuat activitatea în aceeași componență de conducere și didacti-

că. Prima promoţie a absolvit la 30.09.1947, constituind 25 specialişti: 11 – „metodist-organizator 
clubnoi rabotî” (metodist organizator a lucrului în clubul sătesc); 14 – „bibliotecari III-iego razrea-
da” (bibliotecar de gradul trei). Tehnicumul de bibliotecari a funcţionat timp de circa 10 ani (2.12.46-
1.01.57), pregătind bibliotecari şi lucrători de club pentru satele și orașele republicii, unde, în acea 
perioadă, conform planurilor de „culturalizare” socialistă a „clasei muncitoare” și „clasei țărănești”, 
se deschideau noi și noi cluburi și case de cultură în care se prevedeau și biblioteci publice. Bibli-
otecile erau aprovizionate centralizat, inițial cu fonduri de carte sovietică propagandistică în limba 
rusească, iar mai târziu (anii 1960-1970) și cu traduceri în limba „moldovenească” a literaturii din 
Rusia și alte republici unionale, mai rar, traduceri din literatura universală. Către sfârșitul anilor 
1950, începutul anilor 1960, în bibliotecile RSSM au început să apară (în legătură cu „dezghețul” 
hrușciovist) lucrările (minuțios cenzurate) ale clasicilor moldoveni - M.Eminescu, V.Alecsandri, 
I.Creangă, dar și cărțile scriitorilor sovietici autohtoni, loiali puterii sovietice - A.Lupan, E.Bucov, 
P.Cruceniuc ș.a. În iunie 1957 „Bibliotechnyi Tekhnikum” (tehnicumul de bibliotecari) din Soroca 
a fost reprofilat în „Respublikanskoie Culiturno Prosvetitelinoe Ucilişce” (RCPU) (școala republi-
cană de iluminare culturală).

,,O strălucire de stea- cartea!’’
„Profesia de bibliotecar are 

puternice implicaţii în viaţa 
culturală , spirituală şi ştiinţifică 

a societăţii, bibliotecarul fiind 
şi un om de cultură, şi un 

cercetător”.

XIII.1.2. Scurt istoric al catedreiXIII.1.2. Scurt istoric al catedrei
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Șefi catedră 

Vera Andreevna 
Mazur

Liubovi Petrovna 
Grossu

Valentina Trofimovna 
Daracova

Elena Fiodorovna 
Postolachi

Liudmila A. 
Lifanova

Nicolai Ivanovici 
Șalanin

Valentina Nichiforovna 
Macuşinscaia
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Cadrele didactice care au asigurat specializarea (Bibliotecinoe delo (biblioteconomia), în perioa-
da -1944-1957-1991: Kropanev M.Gr. (n.1903), Şalanin N.I. (n.1921), Cozub I.I., Pciolchina V.I. 
(n.1924), Sidorova Z.A. (n.1927), Lifanova L.A. (n.1926), Mailco V.A., Mîndrescu A.I., Ghimliț S.S., 
Dudina M.Gh., Gurtin R., Merlina I.M., Şalanina A.M., Mazur V.A., Daracova V.T., Macuşinscaia 
V.N (n.1936)., Grossu L.P. (n.1951), Ganea L.A., Moldovan M.A., Şpac V.I., Artes A.E. (n.1936), 
Popova M.Ia.

Valentina Ivanovna
Șpac

Magdalena Abramovna
Moldovanu

Alisa Edmundovna
Artes

Larisa Alexandrovna
Ganea

Cadrele didactice care au asigurat specializarea

XIII.1.3. Programul 32210 – XIII.1.3. Programul 32210 – 
Biblioteconomie și asistență informațională Biblioteconomie și asistență informațională 

cu calificarea 441101 „Bibliotecar”cu calificarea 441101 „Bibliotecar”
Misiunea
Formarea specialiștilor cu calificarea 441101 „Bibliotecar” (calificare medie), capabili de a demonstra 

performanțe în calitate de bibliotecari, competenți în producerea și utilizarea eficientă a informației, 
pregătiți pentru a activa în bibliotecile din Sistemul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării: bibli-
oteci naționale, publice, biblioteci din învățământ, biblioteci specializate.

Obiectivele programului
• Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului și ale ariei 

de specializare, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională;
• Aplicarea celor mai eficiente tipuri, tehnici și metode de comunicare în limbajul de specialitate, 

specific domeniului biblioteconomic;
• Acumularea de cunoștințe și abilități profesionale, manageriale, tehnice, politice și financiare;
• Aplicarea legislației naționale/ internaționale, privind liberul acces la informație, proprietatea 

intelectuală, drepturile de autor, în procesul comunicării profesionalizate și în activitățile de in-
formare și documentare;

• Elaborarea de proiecte privind analiza proceselor de constituire, prelucrare, comunicare, acce-
sare și utilizare a informației cu referire la principiile deontologice și normele legale în vigoare;

• Utilizarea tehnologiilor informaționale în realizarea și comunicarea informației, cu respectarea 
dreptului publicului de a fi informat corect;

• Aplicarea adecvată a principalelor metode și tehnici de comunicare și negociere cu publicul;
• Acumularea competențelor de specialitate în domeniul prelucrării documentelor de bibliotecă;
• Achiziționarea documentelor de bibliotecă, în baza criteriilor privind calitatea, credibilitatea, 

actualitatea și exhaustivitatea, în dependență de bugetul alocat;
• Elaborarea unor instrumente de informare/ documentare și de regăsire a informației: cataloage 

tradiționale și electronice, fișiere, bibliografii etc.;
• Acumularea abilităților de muncă în echipă;
• Asigurarea funcționării optime a bibliotecii.
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Obiectivele Catedrei pentru realizarea programului
Pentru anul de învățământ 2019-2020 la baza formării profesionale a elevilor, reieșind din strategiile 

de asigurare a calității, catedra propune următoarele obiective:
• Realizarea procesului educational în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei din Repu-

blica Moldova (Cod nr.152 din 17.07 2014), precum şi în baza Regulamentelor şi ordinelor în 
vigoare elaborate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

• Asigurarea caracterului ştiinţific al procesului instructiv- educative, prin iniţierea, planificarea, 
implementarea diverselor forme, conţinuturi, tehnologii educaţionale;

• Cercetarea, definirea şi validarea proceselor specifice domeniului programului;
• Organizarea întâlnirilor cu personalităţi notorii, care activează în domeniul biblioteconomic;
• Aplicarea principiilor de bază ale politicii statului în domeniul biblioteconomiei;
• Asigurarea caracterului științific înalt al materiei de studiu, aplicând în procesul de predare 

învățare date științifice, surse suplimentare;
• Aplicarea în practică a experienţei avansate a instituţiilor infodocumentare;
• Pregătirea catedrei pentru evaluarea externă a programelor de formare profesională;
• Recrutarea personalului didactic, a tinerilor specialişti la program;
• Elaborarea ghidurilor metodologice și materialelor promoționale la unitățile de curs ce țin de 

specialitate: biblioteconomie, bibliografie, organizarea fondurilor, tehnici de catalogare și Inde-
xare, restaurarea fondurilor de carte, legislația de bibliotecă, tehnologii moderne de programare, 
standarde de bibliotecă, managementul de bibliotecă, sisteme și rețele de informare, securitatea 
informațională, lucrul cu copii în bibliotecă, relații cu publicul în biblioteci, etc.

Eugenia Răilean Eugenia Coșeru Ala Boldescu

Elena Postolachi
- şef catedră

Catedra 
„Biblioteconomie și 

asistență informațională” 
 2021

Nr. d/o Prenume, Nume, grad Anul nașterii Instituția absolvită

1 Elena Postolachi, gr. Did. II 3.11.1950 Universitatea de Stat ,, V.I.Lenin” din or. Chișinău/ 
Biblioteconomie și bibliografie

2 Eugenia Răilean, gr. profesional 
superior 2.01.1958 Universitatea de Stat ,, V.I.Lenin” din or. Chișinău/ 

Biblioteconomie și bibliografie

3 Eugenia Coșeru, gr. profesional I 16.09.1956 Universitatea de Stat ,, V.I.Lenin” din or. Chișinău/ 
Biblioteconomie și bibliografie

4 Ala Boldescu, gr. Did. II 20.02.1975 Universitatea de Stat „A.Russo” Bălți; Pedagogie 
USM Cursuri de recalificare Biblioteconomie

Lista profesorilor (de bază) aprobată cu datele din anchetă
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• Implementarea tehnologiilor informaționale în cadrul orelor practice;
• Organizarea „Zilei Informației”, prezentărilor și lansărilor de carte, întâlnirilor cu scriitori, 

poeți, serate tematice, expoziții și alte activități;
• Realizarea în continuare a parteneriatelor cu agenţii economici şi alte instituţii publice în dome-

niul biblioteconomic.

Specialitatea prevede studierea următoarelor disciplini
„Biblioteconomia”, „Organizarea fondurilor şi cataloagelor”,„Tehnologii informaţionale”, „Relaţii 

cu publicul”, „Managementul de bibliotecă”, „Practica de bibliotecă”, „Cartonajul”, „Sisteme şi re-
ţele de biblioteci”.

În cadrul catedrei activează profesorii: Elena Postolachi – (şef catedră) - grad didactic II; Eugenia 
Răilean – grad de calificare superior; Eugenia Coşeru – grad de calificare I.

Procesul de studii al catedrei este organizat astfel, încât programele de învăţământ se îmbină 
armonios cu diverse activităţi educaţionale de informare publică, cum ar fi:

• „Zile ale Informaţiei” - în colegiu şi alte instituţii; „Colecţii de carte”; „Colecţii de hărţi”.
• Expoziţii (personalităţi, cărţi, variate ghiduri, insigne etc, în incinta Muzeului de Etnografie şi Fol-

clor) - „Vladimir Curbet-un Eminescu al Dansului”;„Fermecătoarea Cio Cio San”; „Bibliografia-
cheia de succes a informării”; „Grigore Vieru – poetul demnităţii noastre naţionale”; „Nichita Stă-
nescu”; „Spătarul Nicolae Milescu-primul enciclopedist român”; „Noutăţi editoriale”; „Apariţii 
editoriale în RM”.

• Serate literare cu expoziţii - „Revenirea la sine” (cu poetul sorocean Petre Popa); „Odă cărţii” 
(dedicată Zilei profesionale a bibliotecarului); „ Prezentări şi lansări de carte”(autoarea soroceană 
E. Ţârgea-Spinei „Versuri pentru copii” etc.

Calitatea programului este asigurată și prin activități planificate și realizate de către Consiliul de 
administrație, Consiliul profesoral, Consiliul metodico-științific ale colegiului, precum și de monitori-
zări și referate metodice.

Conform Standardului de pregărire profesională, calificarea oferă absolventului oportunitatea de a 
activa în orice instituție info-documentară în calitate de: bibliotecar, șef filială în comună, șef sala mul-
timedia, bibliograf de serviciu.

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca este unica instituție de învățământ profesional tehnic din 
RM, care oferă programul de formare profesională - 32210 Biblioteconomie și asistență informațională. 
Programul este oferit beneficiarilor, atât prin învățământ cu frecvență la zi, cât și cu frecvență redusă.

Toate unitățile de curs, incluse în planul de învățământ la acest program, se finalizează cu susținerea 
examenelor. Unele discipline din componenta liceală pot fi evaluate prin teze aprobate de Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării. Examenul de calificare este realizat prin două probe de absolvire, la 
obiectele de specialitate: 1. Biblioteconomie; 2. Bibliografie.

Calificarea profesională a personalului didactic
Programul de formare profesională 32210 ,,Biblioteconomie și asistență informațională”

Nr. Numele / prenumele Grad didactic Certificat nr. 
/ordin nr.

Studii de bază
Anul 

absolvirii Instituția/ specialitatea/ calificarea

1. Postolachi Elena Gr. Did. II 1977 Universitatea de Stat ,, V.I.Lenin” din or. Chișinău/ 
Biblioteconomie și bibliografie/ Bibliotecar-bibliograf.

2. Răilean Eugenia Grad profesional superior 1977 Universitatea de Stat ,, V.I.Lenin” din or. Chișinău/ 
Biblioteconomie și bibliografie/ Bibliotecar- bibliograf.

3. Coșeru Eugenia Grad profesional întâi 1978 Universitatea de Stat ,, V.I.Lenin” din or. Chișinău/ 
Biblioteconomie și bibliografie/ Bibliotecar- bibliograf.

4. Focșa Mariana Gr. Did. II 2019 USARB Limbi Străine USM Biblioteconomie, asistență 
informațională și arhivistică

5. Boldescu Ala Gr. Did. II 2019
Universitatea de Stat „A.Russo” Bălți Pedagogie USM 
Cursuri de recalificare Biblioteconomie, asistență 
informațională și arhivistică

6. Ardeleanu Sergiu Gr. Did. II 2006 US Tiraspol. Licențiat în geografie. Cursuri de recalificare la 
Informatică

7. Rusnac Mihai 1982 USM, Facultatea ziaristică

8. Rusnac Tatiana Gr. Did. Superior 1984 Univesitatea de Stat „Ion Creangă” Master. 
Consilier psiholog

9 Babii Nicoleta Gr. Did. II 1988 Institutul de Arte „Gavril Muzicescu”, Organizator-metodist

Componenta temporală
Este asigurată de calendarul anului de studii. Studiile la program sunt organizate prin învățământ cu 

frecvență la zi și corespund unui număr total 120 credite transferabile, realizate în 4 ani de studii a câte 
2 semestre. Fiecare semestru include 15 săptămâni de activitate auditorială.
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Componenta liceală
Corespunde cerințelor Planului - cadru pentru învăţămîntul liceal în cadrul programelor integrate de 

formare profesională tehnică postsecundară. Suplimentar au fost incluse în componenta liceală discipli-
nele profilului arte: solfegii; teoria muzicii, armonia.

Componenta de evaluare
Toate unitățile de curs incluse în Planul de învățământ la program se finalizează cu susținerea exame-

nelor la obiectele de specialitate: 1. Biblioteconomie; 2. Bibliografie.

Stagiile de practică
Sunt organizate la finele semestrului II – 4 săptămâni (120 ore), IV – 4 săptămâni (120 ore), VI – 4 

săptămâni (120 ore), pe parcursul semestrului VII și VIII – în paralel cu activitatea auditorială – câte 
30 ore/semestru și la finele semestrului VIII – 6 săptămâni – 180 ore. La finele fiecărui semestru elevii 
susțin sesiunea de evaluare: semestrul I, III, V, VII – 2 săptămâni, pentru semestrul II, IV, VI, VIII – 4 
săptămâni. Pe parcursul anului elevii beneficiază și de vacanța de iarnă – 2 săptămâni, vacanța de primă-
vară – 1 săptămână și vacanța de vară – până la 9 săptămâni. Durata săptămânii de studii este de 5 zile și 
nu depășește 36 ore contact direct la unitățile de curs obligatorii, opționale, la libera alegere).

Instituții – baze de practică
Programul de formare profesională 32 210 biblioteconomie și asistență informațională

Nr. Denumirea instituției Conținutul activităților practice

1 Biblioteca Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” Practicarea înscrierii diferitor documente de bibliotecă, aranjarea cărților pe 
raft, organiarea diferitor expoziții prezentate în cadrul Colegiului de Arte

2 Secția Cultură și Turism Soroca Participarea în cadrul diferitor activități artistice și altor activități organizate de 
către secția Cultură și Turism Soroca

3 Centrul de Documentare și Informare „Mihail 
Sadoveanu”

Practicarea activităților legate de specialitatea dată, Căutarea informației în 
cărți și pe Internet pentru diferite activități

4 Centrul de resurse pentru Tineret „DACIA”
Participarea în diverse activități artistice și de voluntariat, organizate de 
CRT „DACIA” în scopul formării și dezvoltării priceperilor și deprinderilor 
comunicative, lucru în echipă și deprinderi de lider

5 Biblioteca de carte română „Basarabia” Efectuarea vizitelor de studii și întâlniri cu scriitorii
6 Biblioteca pentru copii „Steliana Grama” Participare în cadrul activităților artistice realizate în incinta bibliotecii.

Relevanța programului
Se manifestă prin necesitatea pieții muncii în cadre cu calificarea - bibliotecar. Acest fapt este demon-

strat prin demersurile agenților economici, parvenite la adresa instituției noastre, privind repartizarea în 
câmpul muncii a absolvenților colegiului, pentru a activa în calitate de bibliotecar, bibliograf, biblio-
graf-consultant, șef de filială, șef sală multi-media, aceștia constituind un deficit mai ales în mediul rural 
al RM, unde o bună parte din specialiști sunt la o vârstă înaintată, iar altă parte activează fără studii în 
domeniu.

Pe parcursul anilor programul, supus evaluării a asigurat piața muncii cu specialişti în domeniu, de 
calificare medie. În perioada 2016-2019 au absolvit programul 23 specialiști, fiind repartizați conform 
solicitărilor agenților economici.

Recunoaşterea şi dobândirea certificării
Diploma care o conferă CEITI, după promovarea programului de formare profesională, se numeşte 

Diplomă de studii profesionale tehnice postsecundare (seria PTP) și se eliberează elevilor care au 
realizat integral programul de studiu şi au promovat cu succes examenul de calificare. Diploma de studii 
este însoțită de suplimentul descriptiv la diplomă, redactat în limbile română și engleză.

Baza tehnico-materială a catedrei „Biblioteconomie și asistență informațională” 
Nr. Denumirea Nr. de unități
1. Calculator 1
2. Printer, xerox, scaner 1
3. Dulap pentru cărți 2
4. Masă 6
5. Scaune 10
6. Vitrină pentru expoziții de cărți 2
7. Standuri 3
8. Tablă 1
9. Literatură de specialitate și documente pentru desfășurarea activităților practice 291
10. Material didactic-intuitiv în ajutor disciplinelor de specialitate 2
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Odată cu trecerea anilor multe evenimente, trăiri, oameni se uită. 
Nu și anii studenției care, prin farmecul și inocența lor, îți marchează 
mai apoi toată viața. Amintiri frumoase păstrez de-a lungul anilor 
despre pedagogi, colegi, evenimente, lucruri..., trecute prin prisma 
vremii, cărora le dai importanță abia acum, la trecerea de timp. Cu 
drag îmi amintesc de profesoara mea de bibliografie Vera Andreev-
na Mazur, care ne cucerea prin inteligență, cultură, dorință sinceră 
de a semăna în sufletele noastre, copii veniți din satele Moldovei, 
dragostea de carte, de frumos și puritate. Dumneaei ne organiza, în 
afara programului școlar, ascultări de muzică clasică, la care erau 
invitați, pentru comentarii, pedagogi muzicieni. Tot datorită ei studi-
am și comentam opere de pictură și sculptură universală, despre care 
noi, copii veniți de la sate, nu prea aveam idee. Cu plăcere ascultam 
discursurile interesante ale profesoarei de limbă și literatură moldo-
venească pe atunci, Maria Gheorghievna Dudina, lecțiile inspirate 
ale profesoarei de literatură universală Zinaida Ivanovna Colocolni-
cova care, într-o limbă perfectă romănească, ne vorbea despre ope-
rele personalităților notorii ale literaturii universale. Lecții utile de 
aprofundare în specialitate primeam și de la pedagogii Ana Ivanovna 
și Nicolai Ivanovici Șalanin, Ana Ivanovna Mîndrescu - profesori de bibliologie. Director al școlii era pe 
atunci Nicolai Gheorghievici Mîndrescu, iar dirigintele grupei noastre de studenți moldoveni, era Iosif 
Iulianovici Ștemberg- profesor de chimie. Mai exista o grupă paralelă de studenți ruși, cărora le era mai 
ușor să însușească lecțiile, dat fiind faptul, că toate obiectele de specialitate erau predate în limba rusă. 
Studiam dactilografia, lucrări de închegare a unei cărți, elemente ale scrisului de biblotecă, asemănător 
cu al celui de tipar („Bibliotecinîi pocerc”). Citeam mult. Mă simțeam fericită în marea de cărți de la bi-
blioteca orășenească (azi Biblioteca Municipală „Mihail Sadobeanu”), unde îmi făceam lecțiile practice 
cu conducătoarea Alisa Edmundovna Artes, neștiind pe atuci, că aici voi munci timp de 52 de ani și că 
d-na Artes îmi va deveni mai apoi, o bună colegă de muncă. Primeam 18 ruble stipendie (bursă), care 
îmi ajungea doar pentru achitarea tichetelor la cantină. Păinea ne era dată gratis și noi, studenții, ne stră-
duiam să mâncăm mai multă pâine pentru a ne ține sătui până la următoarea masă… Toamna plecam la 
muncă pe 2-3 săptămâni în satele raionului pentru a ajuta colhoznicii la strânsul roadei, acolo îmbinând 
munca cu dansuri, cântece și glume studențești. Sala de activități culturale a școlii se afla tot acolo, unde 
se află și acum, doar cu intrarea și scena din partea opusă, în incinta ei fiind organizate în permanență 
concerte cu participarea studenților și profesorilor, întâlniri cu scriitorii și poeții moldoveni. Pânâ în 
prezent mi-au rămas în amintire versurile lui Victor Teleucă, Petru Zadnipru. Mai apoi ale lui Emil Lo-
teanu, Grigore Vieru și alții. Locuiam la gazdă, lângâ cetate, aproape de malul Nistrului, care pe atuci era 
mult mai curat ca acum. Ne plimbam sau ne pregăteam de examene în parcul din preajma cetății, unde 
erau niște alei de arbuști umbroși, cu flori de culoare galbenă, care emanau o aromă nespus de plăcută. 
Studenții, care locuiau la gazdă, ca și cei ce locuiau în cămin, erau aprovizionați în fiecare săptămână 
cu lengerie curată, care se elibera numai după prezentarea tichetului de frecventare a băii orășenești. Cu 
toate că erau și lucruri care-mi displâceau (politizarea exagerată, faptul că obiectele de specialitate erau 
predate doar în limba rusă) și acest fapt mi-a adus mult necaz mai târziu, când trebuia să mă debarasez de 
rusisme, acum, fiind deja la o vărstă onorabilă, privesc prin prisma trecutului la acele vremi, amintindu-
mi cu drag și mult respect de pedagogi, colegi, de tot ce a fost frumos și drag sufletului. 

Tamara Rotaru
Bibliotecară, absolventă a anului 1966

Tamara Rotaru - bibliotecar. Anii 1970. În colhoz la strânsul roadei...

Omagii din partea absolvenților

XIII.1.4. Tamara RotaruXIII.1.4. Tamara Rotaru

„Îmi amintesc cu drag și mult respect”
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Catedra disciplinelor „Social-umane și Turism”. 2015

Aleea clasicilor, bustul lui Gr.Vieru. Diriginte, Raisa Sângereanu. Soroca, anii 2010
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Disciplinele socio-umaniste în cadrul școlii profesionale (colegiile de arte etc) contribuie esen-
tial la formarea culturii generale a contingentului de elevi-viitori specialiști. Cunoștințele însușite 
aici le deschid minţile, trezindu-le curiozitatea și interesul față de societate, de problemele ei, im-
pulsionându-i să-și lărgească orizonturile culturale și spirituale. Astfel, se dezvoltă personalitatea 
elevilor, se formează capacităţi de a aprecia și valoriza, în mod competent, realităţile din jur, se 
consolidează conştiinţa de sine, apar și se afirmă atitudini pozitive faţă de valorile fundamentale 
ale umanității. Aceste ore, care se petrec în colectiv (grupe de studii), facilitează și îmbogăţesc 
comunicarea cu ceilalţi elevi, relaţionarea eficientă cu colegii şi profesorii. Atât fiecare disciplină 
umanistică în parte, cât și toate în comun, își aduc aportul semnificativ și absolut necesar, la in-
struirea unor buni profesionişti, înzestrați nu doar cu dexteritățile specialității, ci și cu o suficientă 
cultură generală, proprie fiecărui om cu adevărat inteligent.

Puțină istorie
1812-1918

Învățământul național de orice nivel în gubernia Basarabia a imperiului rus între anii 1812-1918, unde 
limba română a poporului autohton a fost scoasă din viața oficială, inclusiv din învățământ și biserică, 
nu a existat. Pretinsele realizări în diferite domenii sociale, legate de învățământ și cultură în gubernia 
Basarabia mediatizate de istoriografia și propaganda rusă și sovietică, de fapt nu au avut nicio influență 
benefică asupra dezvoltării spirituale și culturale a poporului basarabean băștinaș. 

Toate instituțiile de învățământ, atăt primar, cât și secundar, instituțiile de cultură și cult, asociațiile 
cultural –științifice, presa locală din Basarabia, inclusiv în orașul și uezdul (județul) Soroca, au fost 
de limbă rusă, deci nu naționale. Există părerea, că anume lipsa învățământului primar obligatoriu ru-
sesc, pentru băștinașii de limbă română a și contribuit esențial la eșuarea programelor imperiale de 
deznaționalizare și rusificare totală a teritoriului dintre Prut și Nistru.

Mihail Sadoveanu (în centru) oaspete al cursurilor pedagogice din Soroca.
Clădirea Liceului „Domnița Ruxanda”, anul 1919

XIII.2.1. Scurtă prezentare – Învățământul general național în XIII.2.1. Scurtă prezentare – Învățământul general național în 
Basarabia, RSS Moldovenească, Republica Moldova, SorocaBasarabia, RSS Moldovenească, Republica Moldova, Soroca
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Conform datelor istorice oficiale, prima scoală în or. Soroca de după 1812, fost centru județean 
(uezdnîi țentr) al guberniei Basarabia (Bessarabsacaia gubernia), Imperiul Rus, a fost deschisă în 1843, 
iar în 1851 o scoală judeţeană (uezdnaia școla). În 1864 la Soroca s-a deschis şi o şcoală parohială pentru 
fete (30 locuri), iar în 1873 – una pentru băieţi (60 locuri). În 1923, Basarabia fiind parte componentă a 
României, organele statistice române, în baza datelor recensământului imperial rus din 1897, constatau 
cu groază nivelul scăzut al ştiinţei de carte în Basarabia, situaţia în cultură şi în învăţământ aici, sub 
ocupația rușilor, fiind jalnică. Ţarismul ţinea popoarele Rusiei într-un continuu întuneric. Abia după 
reformele imperiale ale învățământului (1864 - aprobat proiectul Regulamentului şcolilor populare pri-
mare şi Statutul gimnaziilor; 1862 - aprobat Statutul instituţiilor de învăţământ pentru femei), situația 
în învățământ începu să se amelioreze. E de menționat numaidecât, că toate instituțiile de învățământ 
în gubernia Basarabia, inclusiv în Soroca, erau de limbă rusă, școala și biserica fiind prima și cea mai 
eficientă etapă de rusificare a populației autohtone. La 1872 în judeţul Soroca funcționau 11 scoli pentru 
băieţi și 6 şcoli pentru fete – la Arioneşti, Vadu Raşcu, Otaci, Cotiujenii Mari, Căinării-Vechi şi Mîndîc. 
În şcolile din judeţ învăţau de la 20 la 52 copii. La 1874, în judeţ îşi făceau studiile 269 băieţi şi 40 fete, 
iar în oraşul Soroca – 60 de băieți şi 30 de fete. Către anul 1909 reţeaua şcolară primară a judeţului Soro-
ca cuprindea 109 şcoli și 140 de învăţători, cu limba rusă de studii. Numărul de elevi în şcolile populare  
– 5.317; în şcolile parohiale – 1.303; în total – 6.620 elevi. Peste 19.000 copii din judeţ nu erau încadraţi 
în procesul de învăţământ.

Școala românească (1918-1940)

Revenirea reală a Basarabiei, în martie 1918, în spațiul social-economic și lingvistic românesc, a 
asigurat pe parcursul întregii perioade de până în 1940, o adevărată renaştere naţională şi spirituală a 
românilor basarabeni. Anume în această perioadă s-a constituit aici o adevărată intelectualitate naţională, 
s-au produs schimbări radicale în sistemul învăţământului public basarabean, a fost lichidat caracterul lui 
imperial rusesc. Către anul 1920 în Basarabia începe un mare proces de construcţie a localurilor pentru 
şcolile săteşti, aproape în fiecare sat fiind ridicată câte o clădire pentru şcoala primară, în anii următori 
ridicându-se clădiri şi pentru şcolile secundare, licee, gimnazii, şcoli normale. În anul de studii 1924 
-1925 în Basarabia funcţionau deja mai mult de 1700 de şcoli primare naţionale. Statul Român a con-
struit în Basarabia, timp de doar 10 ani (1918-1928), mai mult decât a construit aici regimul ţarist rus în 
cei 106 ani de dominație. 

A fost creată și dezvoltată o reţea întreagă de şcoli speciale, la care nici nu se putea visa până 
la 1918: şcoli-internat de băieţi, şcoli pentru pregătirea conducătorilor şi educatorilor grădiniţelor de 
copii, şcoli primare pentru handicapaţi, precum şi grădiniţe de copii. 

Către anul de studii 1936/37 în județul Soroca tabloul sectorului instructiv- educativ era urmă-
torul:

Numărul total de elevi în judeţ (5-18 ani) – 89.127 (în orașe – 2.388 elevi; în sate – 86.739 elevi).

O întrunire a corpului didactic județean Soroca. Anii 1930
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Şcoli secundare: Școala Normală „Petru Maior”; Liceul de Băieți „A.D.Xenopol”; Liceul de Fete 
„Domnița Ruxanda”; Liceul Tehnic Agricol; Liceul evreiesc „Tarbut”; Gimnaziul Industrial de Fete; 
Școala profesională de cântăreți; Școala profesională de agricultură; Şcoala de Arte şi Meserii.

Şcoli primare: 250 de școli ( în orașe – 9; în sate – 241), cu un număr total de 41.036 elevi (în orașe 
– 1.454; în sate – 39.583); corp didactic – 915 învăţători şi alt personal.

Instituții preșcolare: 37 grădinițe (în orașe – 3; în sate – 34),cu un număr total de 1.806 copii (în 
orașe – 140; în sate – 1.666); corp didactic – 38 conducătoare și educatoare.

Școala sovietică (1940-1941; 1944-1991)

După raptul Basarabiei din iunie 1940, sistemul românesc de învățământ local a fost lichidat com-
pletamente. La 12 august 1940 a fost adoptată Hotărârea cu privire la reorganizarea şcolilor din Basa-
rabia (RSSM) - şcolile primare, gimnaziile și liceele românești fiind transformate, conform modelului 
sovietic, în şcoli primare de 4 ani, școli medii incomplete de 7 ani şi şcoli medii de 10 ani. Între anii 
1941-1944 în Basarabia și-au reluat activitatea majoritatea instituţiilor de învăţământ naţionale. Anii 
de ocupație sovietică-rusească (1940-1941 şi 1944-1991) au jucat un rol fundamental în toată istoria 
dezvoltării de mai departe a provinciei, inclusiv a învățământului, marcată de ororile războiului și de 
teroarea fizică și spirituală comunistă. După a doua intrare a armatei roșii în Basarabia, în primăvara lui 
1944, aici rămaseră doar 1.195 învăţători din 10.760, care activase anterior, marea majoritate (7 mii pro-
fesori), refugiindu-se în România de frica persecuţiilor bolșevice. În județul Soroca din cei peste 1.000 
de pedagogi, incluși în învățământul local, o bună parte au reușit să se refugieze peste Prut,alta rămasă, 
a fost, parte deportată în Siberia, parte, numărul lor fiind mic (cunoscători ai limbii rusești și loiali noiii 
puteri), angajați în opera de comunizare a generațiilor în creștere prin noile școli sovietice. Iată cum 
apreciază S.Chircă școala sovietică (Chircă, Sergiu. Despre instruire şi educaţie. În: Didactica Pro, nr.3 
(25), Chișinău, 2004, p. 36 -39.): „Școala sovietică din Basarabia a fost pârghia principală de promo-
vare a aşa numitei legi „a trei generaţii”, unde - prima generaţie subjugată nu crede și nu acceptă 
răstălmăcirea minciunoasă a istoriei sale, opunându-se deschis și păstrând identitatea românească, 
fapt pentru care erau condamnați la moarte sau deportați. Generaţia a doua, în condiţiile promovării 
de către regim a fricii şi ideologiei bolşevice, este nevoită să folosească şcoala pentru a implementa 
(unii cu ardoare,alții volens nolens, alții suferind imens) minciuna şi a denatura propriul său trecut. 
Această generaţie, cu timpul, începe să creadă în aceste minciuni, promovându-le. Cea de-a treia ge-
neraţie, crescută și educată în sistemul sovietic, în marea sa majoritate percepe minciunile ca pe un 
adevăr obiectiv. În felul acesta regimul sovietic a modificat nu numai istoria şi cultura unei etnii, dar 
şi identitatea ei naţională!!!” (s-a încheiat citatul)

Astfel, situaţia cu cadrele didactice pentru şcoala sovietică moldovenească de cultură generală, dar și 
pentru instituțiile medii de specialitate, în asemenea condiții, legate și de schimbarea oficială a alfabetu-
lui latin cu cel chirilic, era foarte complicată din cauza lipsei învăţătorilor.

Învăţământul sorocean postbelic

După crearea în 1944, la Soroca, a „RONO” – „Raionâi Otdel Narodnogo Obrazovania” (Secţia ra-
ională a învăţământului norodnic), autoritățile au purces la formarea noilor structuri de învăţământ și 
cultură, după modelul celor din URSS. Continua să persiste lipsa cadrelor didactice calificate naţionale. 
În anul şcolar 1948-1949 în şcolile din raionul Soroca activau 179 învăţători. Dintre aceştia – 136 învă-
ţători la clasele primare şi 43 învăţători la clasele a V-VII-ea. Pentru a reduce numărul cadrelor necalifi-
cate Secţia de învăţământ încuraja şi promova elevii cei mai buni pentru continuarea studiilor la Şcoala 
Pedagogică din Soroca şi la Institutul Învăţătoresc din Bălţi. Din numărul total de învăţători ai claselor 
primare, 86 urmau cursuri în regim de învăţământ cu frecvenţă redusă la Şcoala Pedagogică, iar 39 – la 
Institutul din Bălţi. În anul 1949 în raionul Soroca funcționau 31 de şcoli – 22 primare şi 9 – de şapte 
ani, care cuprindeau 137 de clase primare cu un număr de 4. 251 de elevi şi 31 de clase V-VII cu 779 
de elevi. Funcţionau şi două şcoli primare cu instruire în limba rusă – în satele Dumbrăveni şi Inundeni. 
Numărul de elevi era în permanentă creştere, în 1956 atingând deja cifra de 9 813 copii, care învăţau în 
12 şcoli medii, în 23 şcoli de 7 ani şi în 11 şcoli primare.

Instituții de învățământ Soroca - 2010
Instituții medii de specialitate – Colegiul Pedagogic „M.Eminescu”; Colegiul Tehnic Agricol; 

Colegiul de Arte.
Reţeaua şcolară includea – 6 licee, cu 4.383 elevi în 177 clase cu 292 cadre didactice; 20 şcoli 

medii, cu 5.716 elevi în 279 clase cu 471 cadre didactice; 23 gimnazii, cu 3.182 elevi în 196 clase 
cu 330 cadre didactice; 11 şcoli primare, cu 198 elevi în 22 clase cu 33 cadre didactice. În total în 
oraș și raion – 60 şcoli generale, cu 13.479 elevi în 674 clase complete.
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Disciplinele socio-umane în programele de studiu
Se știe, că în domeniul învățământului profesional, inclusiv artistic, disciplinele socio-umane au fost 

întotdeauna şi continuă să mai fie considerate, ca având o importanţă secundară în procesul instruirii 
specialistului (instrumentist, dansator, actor, cântăreț etc), cu toate că multiplele lor valenţe formative 
sunt acceptate și recunoscute oficial.

Actualmente societatea RM, odată cu cea globală, în legătură cu saltul gigantic în dezvoltarea tehnolo-
giilor informaționale și comunicaționale, trece printr-o criză valorică majoră a intelectualităţii, printr-un 
declin al vieţii publice. Deci elevii colegiilor de specialitate trebuie să fie suficient de bine pregătiți pen-
tru o mobilitate socială eficientă, iar lucrul acesta nu vine doar din însușirea specializării, ci, mai mult, 
prin contribuţia adusă de disciplinele socio-umane în programele de studiu. Studierea obiectelor social 
umane în instituțiile de învățământ profesional nu urmăreşte doar cultivarea unor capacităţi intelectuale 
ale tânărului specialist, ci şi formarea, apoi consolidarea atitudinilor generale de înţelegere şi tolerare 
conștientă a condițiilor vieţii active, de adaptare abilă la schimbările sociale, de manifestare a iniţiative-
lor şi de participare responsabilă la diferite acţiuni pozitiv-utile într-o societate democratică.

Disciplinele blocului social-umanistic formează și dezvoltă: libera exprimare; gândirea critică; cre-
ativitatea; limbajul ştiinţific (profesionist,terminologic); coerenţa și profunzimea ideilor; alegerea ar-
gumentată şi ascultarea activă; abilitățile de construire a raporturilor cu ceilalţi; priceperi, deprinderi, 
capacităţi şi atitudini; atenuarea şi negocierea diferitelor stări conflictuale; înțelegerea și respectul faţă 
de valorile umane, libertate, democraţie etc.

Vieţuim într-o societate extrem de complexă, omul fiind supus zilnic unor torente de informaţii, multe 
dintre care sunt de o calitate și veridicitate îndoielnică, sau chiar manipulatoare, tânărul specialist, stând 
în fruntea unor structuri artistice, deci, fiind un lider de opinie, trebuie să reacţioneze şi să decidă eficient 
și corect.

Globalizarea educației 
Procesul globalizării de transformare a lumii într-o unitate, demarat spre sfârșitul sec. XX , începutul 

sec. XXI, determinat de marile schimbări survenite în sistemul valoric global ca urmare a progresului 
tehnico-științific și social, se manifestă numaidecât și prin tendințe de generalizare globală a unor metode 
culturale, realizate prin diferite procedee educaționale, mijloace informaționale, tehnologii performante, 
noi paradigme științifice etc. Este cazul să menționăm că, datorită acestui proces, realitățile vieții social-
culturale actuale în Republica Moldova, dar și pe tot globul pământesc, sunt marcate de o profundă criză 
morală, exprimată prin afectarea evidentă a sistemelor valorice naționale tradiționale existente. Culturile 
naționale și sfera lor spirituală, care dispun de o structură valorică specifică, reprezintă un moment sen-
sibil în acest proces, având un efect integrator. Schimbările rapide ale societăţii, la care suntem cu toţii 
martori, acționează în două direcții, care par să se excludă: internaţionalizarea crescândă și tendinţa de 
întoarcere spre propriile valori. 

Educaţia generală va trebui să urmeze numaidecât, atât transformările, cât şi noile realități, pentru a 
putea sprijini schimbările viitoare şi instruirea profesională. 

Actualmente, parteneriatul internațional, pe care globalizarea îl face inevitabil prin exemple încura-
jatoare (festivaluri, concursuri, olimpiade, conferințe, simpozioane de specialitate etc), de cooperare 
şi schimb de experiențe didactice și interpretative între partenerii din cadrul UE, răspândiţi pe bătrânul 
continent, nu poate fi lipsă în activitatea instituției moderne de învățământ artistic.

Instituții de învățământ Soroca - 2020
Instituții medii de specialitate – Colegiul de Arte „N.Botgros”; Colegiul Pedagogic„M.Emi-

nescu”; Colegiul Tehnic Agricol; Școala Profesională; Școala profesională Mold. Coop.
Licee, elevi - or.Soroca – LT „C. Stere” - 1.282; LT„P.Rareş” - 912; LT „Ion Creangă” - 773; 

LT „A.Puşkin” - 311; LT Vîsoca - 231. Total elevi licee - 3509.
Gimnazii, elevi – Bădiceni - 211; Bulboci - 136; Căinarii Vechi - 183; Cosăuţi - 143; Cremen-

ciug - 71; Cerlina - 103; Dărcăuţi - 85; Hristici - 24; Holoşniţa - 106; Nimereuca - 149; Pîrliţa 
- 80; Racovăţ - 262; Rubleniţa - 294; Regina Maria - 51; Rudi - 84; Stoicani - 123; Schineni - 115; 
Slobozia Cremene - 138; Şeptelici - 83; Şolcani - 132; Tătărăuca Veche - 106; Vasilcău - 197; Vă-
răncău - 145; Vădeni - 101; Voloave - 106; Voloviţa - 146; Zastînca - 85; gim.nr.1 or.Soroca - 235. 
Total elevi gimnazii - 3.694.

Școli primare – Baxani - 27; Iarova - 15; Ocolina - 19; Parcani - 16; Rădi-Cereşnovăț - 25; Slo-
bozia Vărăncău - 25; Trifăuţi - 30. Total elevi şcoli primare - 157.

Şcoli primare, grădinițe, elevi – Dubna - 23; Niorcani - 11; Sobari - 10; Slobozia Nouă - 18; 
Tătărăuca Nouă - 19; Oclanda - 17. Total elevi şcoli primare, grădinițe - 88.

Total general elevi, municipiul și raionul Soroca – 7.448.
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Trebuie să învăţăm prin educaţie metodică și cooperare intensivă, să devenim cetăţeni liberi ai Europei 
Unite și ai planetei, fără însă să ne pierdem rădăcinile naționale, continuând să avem un rol important în 
viaţa propriilor naţiuni şi comunităţi locale.

Educaţia, inclusiv, sau mai ales cea artistică, trebuie să implementeze și să răspândească eficient şi pe 
scară largă cunoştinţele şi informaţiile globale, ce țin de devenirea iminentă a noii civilizaţii a globaliză-
rii, contribuind astfel la educarea generațiilor în creștere, la nivel individual şi comunitar.

Este necesar să se înțeleagă, că educaţia într-o societate globală (mondială) în impetuoasă devenire 
este supusă necesității punerii în valoare a potenţialului uman în totalitatea sa, urmărind dezvoltarea ca-
lităţilor intelectuale şi psihofizice, simţul şi comportamentul estetic şi moral, capacitatea de a comunica 
în limba maternă şi în alte limbi de circulaţie internaţională.

Turismul sorocean
Pentru anul 2018 obiectivul principal al ramurii turistice a fost orientat spre creşterea competitivităţii 

şi atractivităţii turistice a raionului Soroca prin valorificarea patrimoniului turistic. În scopul realizării 
obiectivului propus, a fost creată marca turistică a raionului Soroca, adoptată prin Decizia nr. 01-2D 
25/10 din 11.07.2018 a Consiliului Raional Soroca. La expoziţia de fotografii cu genericul „Satul ca 
destinaţie turistică” – ed. a V-a şi a VI-a au fost expuse fotografii care ilustrează cele mai pitoreşti şi 
mai atractive peisaje din 9 localităţi ale raionului şi anume: Oclanda, Dărcăuţi, Zastânca, Nimereuca, 
Căinarii-Vechi, Bulboci, Voloviţa, Hristici şi Tătărăuca Veche.

Servicii turistice Soroca

• 4 – unităţi de cazare – Vilă Turistică „Europa - 1928”, mun. Soroca; Hotel „Nistru”, mun. Soro-
ca; „Hotel Central”, mun. Soroca; Hotel „Vila de la Nord”, mun. Soroca;

• 3 – baze de odihnă – Baza de odihnă „Visomiev”, s.Cosăuţi; Baza de odihnă „Cabana Vânăto-
rului”, s.Visoca; Baza de odihnă „Hanul Verde”, s.Inundeni;

• 1 – tabără de vară – „La Dumbravă”, s.Voloviţa;
• 3 – agenţii de turism – „Valentina-Tur” S.R.L., mun. Soroca; „Iqvin-Fly” S.R.L., mun. Soroca; 

„PandaTur” S.R.L, mun. Soroca.
Pe parcursul anului 2018 raionul Soroca a fost gazda a circa 58.000 de turişti şi vizitatori, cu 2.642 

mai mult faţă de anul 2017.

Proiecte de turism

• „Planul de amenajare a teritoriului Raionului Soroca și Planul Urbanistic General al satelor 
Bădiceni și Zastânca, în contextul conservării biodiversității” realizat cu susținerea proiectului 
PNUD;

• „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi 
practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”, finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare şi Fondul Global de Mediu.

• „Turismul rural – un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere” între raioanele Soro-
ca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinița), implementat de IDIS „Viitorul” în 
parteneriat cu Consiliul Raional Soroca și Administrația raională Iampil (Ucraina).

Colegiul de Arte „N.Botgros”. Pauză de relaxare
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În luna octombrie 1940 la Soroca a fost deschisă, de către autoritățile sovietice, școala de limbă 
rusă „Politprosvetuchilishche” (Școala de Iluminare Politică) pentru pregătrea cadrelor cu studii 
medii speciale în domeniul culturii – „bibliotecari srednei cvalificații” (bibliotecar de calificare 
medie) și „metodist-organizator clubnoi rabotî” (metodist-organizator al lucrului în club). Acti-
vitatea ei, însă, a fost îtreruptă odată cu începerea războiului (1941-1945) și reluată în decembrie 
1944, școala confruntându-se, ca și toată RSSM, cu problema lipsei de cadre pedagogice calificate 
locale, atât în domeniul învățământului general, cât și în cel de specialitate. Seriozitatea intențiilor 
autorităților comuniste de a crea, cu orice preț, la Soroca o școală sovietică ideologică puternică se 
observă din componența corpului didactic al școlii „Politprosvetuchilishche”, angajat către anul de 
studii 1944/1945, în care majoritatea pedagogilor aveau studii superioare:

Chiroșca Ivan Petrovici (n.1907) stud. superioare, director-istoria; Kropanev Mih.Gr. (n.1903), 
stud.superioare - bibliotecinoe delo (bilioteconomia); Costin C.C. (n.1921), stud. super.nefinisa-
te - matematica; Baranenco A.Dm. (n.1914), stud. superioare - polit.rabota (lucr.politic), istoria 
URSS; Nicolaev V.P. (n.1911), stud. super. n/f - gheografia, estestvoznanie (științe ale naturii); Ko-
locolinikova Z.I. (n.1912), stud. super. n/f - l.mold.; Fedceak F.S. (n.1899), stud. super. n/f - russkii 
iazîc (l.rusă); Ștemberg Ios.Iul. (n.1914), stud. super. n/f - fizica, himia (fiz., chimia); Alhimova 
R.P. (n.1916), stud. super. n/f - l.franceză; Alhimov Gr.A. (n.1918), stud. medii - voennoe delo (mi-
lităria); Zubari Elena I. (n.1892), stud. super. - mirovaia lit-ra (lit-ra universală); Vlasov Gh.N. 
(n.1903), stud. super. n/f - istoria VCPb (istor. partidului bolșevic); Cernețkii V.A. (n.1907), stud. 
medii - muz.horovoe delo (muzica și corul); Ștepman M.Ț. (n.1924), stud. super. - l.mold., istor. 
URSS.

Catedra, inițial „Otdel obșceobrazovatelinâh i muzîcalino-teoreticeschih predmetov” („Secţia 
obiectelor generale şi muzical-teoretice”), a fost fondată în 1954.

Până la 1954, timp de circa 2 ani („Respublikanskoie Politprosvetuchilishche” - 1944-1946), apoi 
timp de 4 ani („Bibliotechnyi Tekhnikum” - 1946-1954), în cadrul acestor instituții erau structurate 
doar 2 despărțituri generale - „Otdel bibliotecovedenia” și „Otdel clubnoi rabotî” (Secția bibliote-
cari și Secția lucrului în club). Apoi, în legătură cu perfecționarea structurală continuă a „BT”, care 
peste 3 ani (1957) urma să fie reprofilat în „Culitprosvetuchilishche”, în anul 1954 a fost fondată 
această catedră, cu denumirea „Otdel obșceobrazovalelinâh i muzâcalino-teoreticeschih predme-
tov” (Secţia obiectelor generale şi muzical-teoretice), ulterior redenumită în Catedra disciplinelor 
„Social-umane și Turism”.

„Situația învățământului 
național a fost și va rămâne 

indicatorul de bază al nivelului 
de cultură și civilizare a 

societății.. Disciplinele socio-
umane sunt parte a procesului 
de studii al instituției,  catedra 

contribuind la ridicarea culturii 
generale a elevilor, conform 

componentei liceale a planurilor 
de învăţământ”

XIII.2.2. Scurt istoric al catedreiXIII.2.2. Scurt istoric al catedrei
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Șefi catedră 

Viorica Afanasievna
Capițcaia

Raisa 
Sângereanu

Petru Iosifovici
Macovschii

Mariana 
Focşa

Anna Ivanovna 
Ceciotina

Ivan Mihailovici 
Ivancenco

Nina Alexandrovna 
Bodelan

Ala 
Caldare
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Chiroșca Ivan Petrovici, director (n.1907) - istoria SSSR (URSS); Cîrstea Ignat Fiodorovici, 
director (n.1911) - istoria SSSR (URSS); Zubari Elena.I. (n.1893) - psihologhia, mirovaia literatura; 
Colocolinicova Z.I. (n.1912) - limba moldovenească; Odobescu S.A. (n.1921) - gheografia; 
Timoșenco A.V. (n.1918) - voenruc; Alhimov G.A. (n.1918) - voennoe delo; Zinoviev V.I. (n.1913) - 
istoria VCPb; Dergaciov I.D. - biografia V.I.Lenina; Comarov I.I. (n.1922) - moldavscaia literatura; 
Lihter C.T. (n.1918) - gheografia SSSR; Suriș Iosif Vladimirovici (n.1930) - russcaia literatura; 
Boderca A.C. (n.1903) - nemețchii iazîc; Alhimova R.T. (n.1916) - limba franceză; Ermolenco 
M.I. (n.1925) - psihologhia; Bodelan N.A. (n.1915) - estestvoznanie; Taran R.I. (n.1927) - seliscoe 
hozeaistvo; Govorov M.G. (n.1906) - istoria VCPb; Perelirondei P.D. (n.1911) - nemețchii iazîc; 
Petrov N.D. (n.1911) - gheogafia; Semenciuc V.S. (n.1919) - istoria VCPb; Ivancenco Ia.M. - 
russcaia literatura; Ștepman Mihail Țr. (n.1924) - istoria; Cartoșef C.G. (n.1906) - russcaia 
literatura; Vlasov Gheorghii Nichitici (n.1915)- istoria; Ceciotina Ana Ivanovna (n.1925) - russchii 
iazîc; Costin Constantin Constantinovici (n.1912) - matematica; Nicolaev Valerii P. (n.1911) - 
gheografia; Fedceac Fiodor Stepanovici (n.1895) - limba rusă; Ștemberg Iosif Iulievici (n.1914) 
- fizica, chimia; Gumionnîi  Mihail Grigorievici (n.1928) (director) - clubnoe delo; Moiseeva E.T.; 
Covtun A.I. (n.1922); Certan E.I.; Zanoga I.S. - limba moldovenească; Drojdei E.I.; Popov M.E.; 
Jucovscaia A.I.; Cramarciuc I.F.; Borisov S. V. (n.1923); Zima E.P (n.) - russcaia literatura; 
Arsentiev S.A. - voenruc; Merișevschi Xenia I. (n.1941); Gnatiuc Anatolii Nichiforovici - russchii 
iazîk i literatura; Sochirca E.S. - limba moldovenească; Husid Ana Moiseevna - mașinopisi; 
Gluhovscaia Maria Mihailovna - matematica; Faierștein Pavel Mihailovici - voennoe delo; 
Ahimblit Grigorii Iosifovici (n.1927) - istoria; Macovschii Petru Iosifovici - istoria; Cobeț Eugenia 
Dmitrievna (n.1939); Capiţcaia Viorica Afanasievna (n.1944) - limba şi literatura moldovenească; 
Vorobiova S.; Furtună S.; Cogan Valerii Mihailovici (n.1936) - fizicescoe vospitanie; Șapovalov 
Anatolie S.; Borisova T.V.; Pavlenco Anatolii Panteleevici; Surovov Iu.A. - voennoe delo; Făgurel 
Fiodor Vasilievici (n.1942) - fizicescoe vospitanie; Ursu Ustinia Fiodorovna (n.1936) - fizicescoe 
vospitanie; Zorina Tatiana Vasilievna (n.1965); Kicu-Levițcaia Oxana St. (n.1965); Caramonscaia 
Natalia St. (n.1961); Lisovenco Larisa Alexandrovna (n.1963); Sochirca Boris Stepanovici 
(n.1929) - limba moldovenească; Negură Svetlana Ivanovna (n.1958) - limba moldovenească; 
Zeamă Angela Pavlovna (n.1968) - istoria; Iordatii Anatolii Mihailovici (n.1950) - educația fizică; 
Hibovscaia Antonina Iliinicina (n.1945) - limba franceză; Popova Elizaveta Petrovna (n.1949) - 
limba franceză; Cazazbașeva Tatiana Nic. (n.1944) - limba rusă; Gâtlan Victoria Vladimirovna 
(n.1942) - limba română; Caldare Ala (n.1960) - limba română.

Ivan P.Chiroşca Ignat F.Cîrstea Elena I.Zubari

Pe parcursul anilor de activitate, 
în cadrul catedrei s-au manifestat profesorii
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Zinaida I.Colocolinicova Grigorii A.Alhimov Ivan N.Dergaciov

E.V.Certan

S.V.Borisov

Mihail S.Ștepman

Ivan S.Zanoga

S.A.Arseniev

Iosif Iu.Ștemberg

E.I.Drojdei

Anatolii N.Gnatiuc

Mihail Gr.Gumionnîi

Pe parcursul anilor de activitate, 
în cadrul catedrei s-au manifestat profesorii
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Valerii M.Cogan

S.P.Vorobiova

Anatolii P.Pavlenco

Anatolie S.Șapovalov

S.V.Furtună

Antonina I.Hibovschi 

Fiodor V.Făgurel

Boris S.Sochircă

Ustinia F.Ursu

Pe parcursul anilor de activitate, 
în cadrul catedrei s-au manifestat profesorii

Grigorii I.Ahimblit Petru I.Macovschii Iosif V.Suriş
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T.V.Borisova

V.Lisnic

Magdalena A.Moldovanu

Valentina Todirean

Angela P.Zeamă

Tatiana N.Cazazbaşeva

Raisa Mînăscurtă

E.D.Cobeț

Ala Caldare

Victoria V.Gâtlan

M.Cernatânschii

N.I.Petelco

Pe parcursul anilor de activitate, 
în cadrul catedrei s-au manifestat profesorii
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Actualmente catedra este alcătuită din 12 profesori:
Focșa Mariana (limbi străine, biblioteconomie) – grad didactic II - șef catedră; Raisa Sângereanu 

(l.rom.) – grad didactic II; Petru Macovschi (filosofie); Mihail Rusnac (literatura universală); Tatiana 
Rusnac (psihologie) – grad didactic superior; Mihai Zeamă (istoria, educaţia civică) – grad didactic 
superior; Luminiţa Andriuţă (biol., chim.) – grad didactic II; Inga Plop (l.franc., l.engl.) – grad didac-
tic I; Sergiu Ardeleanu (informatica, geografia) – grad didactic II; Silvia Pocitari (matematica) – grad 
didactic II; Veronica Ursu (programul de formare profesională 101510 Turism); Vasile Guţu (ed.fizică) 
– grad didactic II.

Discipline predate în cadrul catedrei: Limbi străine; Istoria; Filosofia; Limba și literatura română; 
Biologia; Chimia; Geografia; Informatica.

Profesorii catedrei depun eforturi considerabile pentru a asigura un nivel științific înalt al materiei de 
studiu aplicând în procesul de predare – învățare surse științifice suplimentare creând oportunități diver-
se de învățare pentru a facilita realizarea obiectivelor propuse.

La catedră activează:
„Atelierul didactic” – în cadrul căruia profesorii pregătesc și discută referate pe diverse teme metodico-

științifice cum, ar fi: „Orientări contemporane în teoria și proiectarea învățării școlare la orele de chi-
mie” (prof. L.Andriuță); „Tehnici eficiente de predare a literaturii române” (prof. R.Sângereanu); 
„Formarea și dezvoltarea la elevi a culturii comunicării” (prof. A.Caldare); „Rolul profesorului în 
educația moral civică” (prof. M.Zeamă) ș.a.

Cenaclul literar „La vatra bunătății noastre” – în cadrul căruia se organizează întâlniri cu 
personalități literare, manifestații literar-muzicale, conferințe, recitaluri, concursuri, mese rotunde, cum 
ar fi: „Să-ți aperi limba, istoria și neamul”, dedicate poetului Grigore Vieru; „Ion Druță – una din mari-
le conștiințe ale vremii sale”; „Adrian Păunescu – omul ca lumânarea: când luminează mai tare, atunci 
se sfârșește” ș.a.

Cenaclul istoric „Baștina” (cond. prof. M.Zeamă), unde se studiază și se promovează istoria și cul-
tura națională. La ședințele cenaclului sunt abordate diferite teme: „URSS – început și sfârșit”; „Unirea 
Basarabiei cu România – importanța și consecințele culturale” – „Personalitatea lui C. Stere și rolul 
său în anul 1918” ș.a.

Anual, elevii participă la olimpiadele zonale şi republicane ale colegiilor (12 colegii republicane), 
plasându-se pe locuri de frunte:

Limba și literatura română:
• 2012 – M.Golban (anul I) – locul II, C.Badin (anul II) – mențiune, M.Rusu (anul III) – locul III;
• 2013 – M.Cristal – locul II;
• 2015 – M.Cristal (anul III) – locul III, Cr.Luță (cl. X) – locul II; D.Bandac (cl. X) – mențiune; 

M.Morari (cl. XI) – mențiune.
Biologie:
• 2014 – A.Clin (cl. XII) – locul III; D.Rusu (cl. XI) – mențiune.
Istoria:
• 2012 – V.Guțu (anul II) – locul I la Concursul Zonal (Bălți) la Istorie „200 de ani de la anexarea 

Basarabiei”, I.Corbu (anul II) – locul II la același concurs; V.Guțu – locul I la Olimpiada Zonală 
la Istorie;

• 2013 – V.Guțu (anul III) – locul I la Olimpiada Zonală la Istorie; M.Melnic (anul I) – locul I la 
Olimpiada Zonală de Istorie, V.Guțu – mențiune la Concursul Național „Moștenire”, M.Melnic – 
locul II la Concursul Național „Moștenire”;

• 2014 – M.Melnic (anul II) – locul I la Olimpiada Zonală la Istorie, C.Botnea – locul II, A.Malimon 
(anul I) – locul III, A.Rotari – mențiune ;

• 2015 – M.Melnic – locul I la Olimpiada Zonală la Istorie, C.Zugrav (anul II) – locul II, C.Botnea 
– locul III;

• 2016 – L.Borfotină (anul I) – locul I la Olimpiada Zonală la Istorie, A.Boldescu (anul I) – locul 
III, A.Malimon (anul III) – locul III;

• 2017 – L.Borfotină (anul II) – locul I la Olimpiada Zonală la Istorie, A.Boldescu (anul II) – locul 
III;

• 2018 – L.Borfotină (anul III) – locul I la Olimpiada Zonală la Istorie, A.Streliciuc (anul II) – locul 
I, N.Cebanenco (anul I) – locul II, A.Boldescu (anul III) – locul III.

Limba franceză:
• 2016 – A.Vicol – Diploma de gradul II la Olimpiada Zonală de Limbă franceză;
• 2017 – N.Stoian – locul II la Olimpiada Zonală de Limbă Franceză;
• 2018 – C.Teleatnic – mențiune la Olimpiada Zonală de Limbă Franceză, M.Stegărescu – mențiune 

la limbă franceză.

Catedra „Social-umane și Turism” 2021



Soroca 2021 147

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Veronica Ursu

Sergiu Ardeleanu

Tatiana Rusnac

Valeriu Guțu

Silvia Pocitari

Petru Macovschii

Mariana Focşa
- şef catedră

Luminiţa Andriuţă

Mihail Rusnac

Mihail Zeamă

Inga PlopRaisa Sângereanu
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Nr.d/o Prenumele, Numele Anul nașterii Instituția absolvită

1. Mariana Focşa 15.06.1981
Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi
AS nr.0015336 din 30.06.2003
Masterat: Univ.de Stat „A.Russo” din Bălţi
AMP 000015649 din 07.02.2014

2. Raisa Sângereanu 31.12.1947 Institutul Pedagogic de Stat „I.Creanga”, Chișinău 
Ю nr.432272 din 2.07.1973

3. Inga Plop 25.05.1986 Universitatea de Stat „A.Russo",Bălţi
ALI 000024812 din 09.07.2009

4. Tatiana Rusnac 11.07.1960 Universitatea de Stat „V.I.Lenin", Chisinau
ИВ nr.957061 din 30.06.1984

5. Petru Macovschii 15.12.1937 Universitatea de Stat „V.I.Lenin”, Chisinau 
C nr.462271 din 25.06.1965

6. Mihail Zeamă 16.09.1964 Universitatea de Sta „V.I.Lenin", Chisinău
ИВ nr.962771

7. Sergiu Ardeleanu 04.02.1977 Universitatea de Stat „T. Șevcenco”, Tiraspol
AL nr.0112935 din 07.07.2006

8. Silvia Pocitari 03.07.1978 Universitatea de Stat „A.Russo",Bălţi
AS nr.0010175 din 23.06.2007

9. Mihail Rusnac 14.11.1957
Universitatea de Stat „V.I.Lenin", Chişinău
ИВ nr.943226 din 30.06.1982
Universitatea de Criminologie Soroca
AL nr.0060660 din 04.07.2003

10. Veronica Ursu 11.12.1991 
Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau
AL II000134005 din 24.06.2015
Masterat: Universitatea de Stat din Moldova
MP000002164 din 28.06.2017

11. Luminiţa Andriuţă 03.05.1988
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
ARP nr.002511 din 24.12.2013
Masterat: Universitatea de Stat „A.Russo” Bălţi
AMP 000024857 din 16.02.2016

12. Valeriu Guțu 10.08.1963 Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Facultatea Educație fizică

Lista profesorilor (de bază) aprobată cu datele din anchetă

Catedra disciplinelor „socio-umane” constituie tot contingentul de elevi al colegiului, care în anul de 
studii 2019-2020 au fost repartizați în 9 grupe cu numărul total de 190 elevi. La catedră activează 12 
profesori care și-au propus sarcini concrete prin care vor contribui la dezvoltarea multilaterală a elevilor, 
la formarea competențelor comunicative și creative și la aplicarea lor în practică.

Misiunea programului
Misiunea de bază a catedrei disciplinelor socio-umane este de a implementa noua curriculă centrată pe 

competențe, ținând cont de recomandările specificate în Regulamentul - tip de organizare și funcționare 
a instituțiilor de învățământ liceal (aprobat prin ordinul nr.321 din 29.03.2019 al MECC al Republicii 
Moldova).

Obiectivele educaționale
Pentru a realiza cu succes obiectivele educaționale preconizate, este necesar de a crea un mediu 

educațional adecvat, calitativ, centrat pe elev, bazat pe următoarele principii de formare a personalității:
• Administrarea evaluărilor inițiale la toate disciplinele socio-umane;
• Crearea unui mediu de învățare prietenos elevilor;
• Stimularea învățării conștiente, autonome, centrate pe succesul elevului;
• Includerea, în cadrul orelor de limba și literatura română, limbile străine, literatura universală, 

ore de tip atelier (de scriere, de lectură, de discuție etc.);
• Formarea competențelor de comunicare prin valorificarea unor tehnici moderne de instruire;
• Respectarea corectitudinii completării documentației didactice;
• Organizarea conferințelor, meselor rotunde, seminarelor, în scopul formării profesionale.

Discipline predate în cadrul catedrei
Limbi străine; Istorie; Filozofie; Limba și lit. română; Biologie; Chimie; Geografie; Informatică.

XIII.2.3. Caracteristica programei XIII.2.3. Caracteristica programei 
de activitate a catedrei de activitate a catedrei 

disciplinelor Social-umanedisciplinelor Social-umane
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Profesorii catedrei aplică metode ce formează la elevi valori și atitudini personale:
• formarea profilului vorbitorului cult;
• comunicarea liberă, coerentă, creativă;
• adaptarea unui demers de învățare activ, prin activități individuale sau în grup;
• alegerea unui demers didactic interdisciplinar, care motivează și condiționează caracterul siste-

matic al învățării;
• valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

Contingentul de elevi 2019-2020
Anul Nr. total de elevi la 01.09.19 Inclusiv băieţi Inclusiv fete

I 51 24 27
II 47 20 27
III 43 20 23
IV 38

Total :                              179

Studierea limbilor străine
Anul Nr. total de elevi la 01.09.2019 l. engleză l. franceză

I 51 24 26 +1exmatriculată bibll
II 47 20 27
III 43 16 27
IV 38

Calitatea reuşitei
Anul Nr. total de elevi Nr. de elevi ce reuşesc % calităţii reuşitei

I 51 51 100%
II 47 46 97,87%
III 43 39 90,69
IV 38 38 100%

Participări la concursuri, olimpiade, competiţii sportive

Nr. Olimpiada la disciplina de studii, 
concurs de specialitate

Nivelul (local, zonal, 
republican, internaţional)

Locul, 
clasamentu, 

premiul

Numele prenumele 
elevului

Numele prenumele 
profesorului

1 Istoria Olimpiada zonală mențiune Borfotina Elena Zeamă Mihail
2 Istoria Olimpiada zonală Locul III Juravliov Ion Zeamă Mihail
3 Istoria Olimpiada zonală mențiune Strelciuc Alina Zeamă Mihail
4 Istoria Olimpiada zonală mențiune StegărescuMaxim Zeamă Mihail
5. Istoria Olimpiada zonală Locul III Carauș Diana Zeamă Mihai
6. Biologia Olimpiada zonală Locul III Celan Alexandrina Andriuța Luminița
7. Limba franceză Olimpiada zonală Locul III Capustean Cătălina Focșa Mariana
8. Limba engleză Olimpiada zonală Locul II Ciopa Valeria Plop Inga
9. Limba engleză Olimpiada zonală mențiune Grudai Dorina Plop Inga
10 Geografie Geografie Locul III Capustean Cătălina Ardeleanu Sergiu

Reușita la examenele de BAC
Disciplini Înscriși Restanțieri din anul 

trecut
Nu au fost 

admiși
Nu s-au 

prezentat
Note 

negative Au susținut

Limba și lit. română 39 1 4 - - 35
Limba străină
Franceză/engleză

15/
27

3
1

-
-

-
-

-
-

15
27

Istoria românilor (obligatoriu) 12 - - - - 13
Istoria românilor (la alegere) 3 - - - - 3
Geografia 36 3 - - - 36
Biologia 2 - - - - 2
Matematica 1 - - - - 1
Teoria muzicii 12 1 - - - 12
Istoria artelot plastice 3 - - - - 3
Istoria culturii și civilizației 6 - - - - 6
Istoria artei  coregrafice 6 - - - - 6
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Realizarea planului de activitate al catedrei Social-umane și Turism
Activitățile realizate Termen Responsabil

Convocarea ședinței catedrei Septembrie 2019 Șef catedră 
Sângereanu Raisa

Elaborarea și întărirea planului de activitate a catedrei disciplinelor umanistice Septembrie 2019 Șef catedră 
Sângereanu Raisa

Aprobarea proiectelor de lungă durată pentru anul de studii 2019-2020 Septembrie 2019 Șef catedră 
Sângereanu Raisa

Planificarea săptămânii catedrei Septembrie 2019 Șef catedră 
Sângereanu Raisa

Rezultatele evaluării inițiale a elevilor an I la disciplinele de cultură generală; l. 
și lit. română, l.străine, matem, biologie, geografie, fizică, chimie, istorie etc. Octombrie Profesorii catedrei

Referat metodic ”Matematica și metodica problemelor”. Octombrie Pocitari Silvia 
Lecție practică la informatică cu prof catedrei.”Utilizarea competențelor digitale 
în cadrul lecțiilor Noiembrie Ardeleanu Segiu

Despre rezultatele olimpiadelor interne și zonale Februarie Șef catedră 
Sângereanu Raisa

Concursul „Floarea Omeniei” Recital de poezie gr. an. I, II, III. Februarie Sângereanu Raisa
Ore cu public

Oră cu public în gr. 251-561 la biologie cu tema: „Sistemul osos” Octombrie Andriuță Luminița
Masă rotundă: „Posibilitățile de angajare sezonieră în domeniul turismului”. gr. 
491 Martie Zeamă Mihail

Oră de generalizare la limba străină cu aplicație în domeniu. Decembrie Plop Inga
Focșa Mariana

Bazele activității turistice, 391 Octombrie Zeamă Mihail
Prezentare turistică Aprilie Ursu Veronica
Oră cu public la matem. „ Noțiuni de determinant în ordinul 2-3. Calculul 
determinanților. Aprilie Pocitari Silvia 

Competiții sportive la baschet și volei Pe parcursul anului 
școlar Guțu Vasile

Controlul documentației catedrei, cataloage, portofolii Decembrie- Mai Șefa catedrei
Elaborarea și aprobarea tezelor pentru sesiunea de iarnă Noiembrie -decembrie Profesorii catedrei
Participarea la Olimpiadele Zonale  Nord, mun. Bălți Februarie Profesorii catedrei

Ascultarea elevilor cu frecvență și reușită slabă Noiembrie- Aprilie
Profesorii catedrei 
Îmreună cu 
administrația

Pregătirea elevilor pentru susținerea examenelor de BAC Pe parcursul anului 
școlar Profesorii catedrei

Totalurile anului școlar. Mai Profesorii catedrei

Realizarea activităţilor de orientare profesională şi promovare a instituţiei de învăţământ
Nr. Activitatea realizată Termenul realizării Responsabil
1 Antrenarea elevilor colegiului în cluburi, secții sportive. Pe parcursul anului de studii Guțu Vasile

2 Organizarea excursiilor la muzeele din oraș și din țară. Pe parcursul anului de studii
Ardeleanu Sergiu
Zeamă Mihail
Ursu Veronica

3 Oră practică: „Tur pietonul orașului Soroca” - la disciplina „Tehnici de 
ghid”. Gr. 291 Octombrie Ursu Veronica

4
Antrenarea elevilor în cadrul concursului „Floarea omeniei”-cu 
participarea elevilor din toate grupele. Noiembrie Profesorii de limba 

și literatura română

5

Organizarea săptămânii catedrei: 
•	 Lecție cu public la matematică. gr. 251-261-281 „Noțiuni de 

determinanți în ordinul I și II. Calculul determinanților.
•	 Victorină literară dedicată scriitorului Ion Druță. Coordonate 

bibliografice 

Februarie
Profesorii catedrei
Pocitari Silvia
Sângereanu Raisa

6 Intâlnire cu elevii claselor a IX din satele raionului Soroca, în cadrul 
săptămânii francofoniei. Martie Focșa Mariana

Plop Inga

7 Masa rotundă desfășurată la specialitatea Turism: „ Posibilități de angajare 
sezonieră în domeniul turismului. Aprilie Ursu Veronica
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Misiunea programului 
A se pregăti agenți de turism de calificare medie, care vor activa în cadrul unei agenții de turism și 

vor desfășura următoarele activități: cercetarea pieței turistice, analiza preferințelor consumatorilor, 
crearea și selectarea pachetelor turistice, promovarea produselor turistice, determinarea prețului final 
al pachetului turistic, monitorizarea derulării plăților și emiterea documentelor de călătorie.

Scopul și motivația programului
Calificare performantă în cadrul domeniului Turism, cu relevanță pe piața muncii, care ar  permite 

specialiștilor să activeze în calitate de executori; motivația se manifestă prin faptul că industria turistică 
din țară și de peste hotare este amplă și dinamică, numărul de consumatori crește, oferind absolventu-
lui o varietate de oportunități de angajare în calitate (calificarea 422106) de Agent de turism în cadrul 
agențiilor de turism și a agențiilor tur-operatoare.

Obiectivele programului
Constau în acumularea de cunoștințe, abilități și competențe prin crearea unui mediu adecvat, calitativ 

și productiv, centrat pe elev, cu următoarele achiziții finale: 
• Aplicarea corectă a legislației ce reglementează activitatea turistică;
• Comunicarea la nivel avansat în una sau mai multe limbi de circulație internațională;
• Utilizarea la nivel avansat a sistemelor de operare ale calculatorului;
• Estimarea ordinii priorităților în soluționarea diferitor situații profesionale;
• Aplicarea terminologiei de specialitate;
• Verificarea cu profesionalism a datelor introduse pentru asigurarea corectitudinii documentației;
• Informarea corectă a turiștilor despre metodologia de solicitare a viselor;
• Asigurarea partenerilor interni și externi cu informații complete și veridice.

Competențe profesionale
• Conduita creativ-inovativă;
• Reflecția critică și constructivă;
• Utilizarea cunoștințelor de bază pentru rezolvarea problemelor profesionale bine definite, tipice 

domeniului turistic, în condiții de asistență calificată;
• Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului turismului, 

utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională.

Personalul didactic
Programul este asigurat de 8 cadre didactice

Nr. Numele/ prenumele
Forma de angajare 

(titular, cumul 
intern, cumul 

extern)

Grade didactice Vârsta personalului didactic

I II Fără grad 18-30 
ani

31-40 
ani

41-50 
ani

51-60 
ani

61-70 
ani

Peste 70 
ani

1. Rusnac Tatiana titular ✓ ✓
2. Rusnac Mihail titular ✓ ✓
3. Focșa Mariana titular ✓ ✓
4. Plop Inga titular ✓ ✓
5. Ardeleanu Sergiu titular ✓ ✓
6. Zeamă Mihail titular ✓ ✓
7. Ursu Veronica titular ✓ ✓
8. Dichii Valentina Cumul extern ✓ ✓

Componenta temporală 
Studiile la program sunt organizate prin învățământ cu frecvență la zi și corespund unui număr to-

tal 120 credite transferabile, realizate în 4 ani de studii a câte 2 semestre. Fiecare semestru include 15 
săptămâni de activitate auditorială. Stagiile de practică sunt organizate la finele semestrului II – 4 săp-
tămâni (120 ore), IV – 5 săptămâni (150 ore), VI – 2 săptămâni (60 ore) și la finele semestrului VIII – 9 
săptămâni – 270 ore. Pe parcursul anului de studii, elevii beneficiază de vacanța de iarnă – 2 săptămâni, 
vacanța de primăvară – 1 săptămână și vacanța de vară – până la 9 săptămâni. Durata săptămânii de stu-

XIII.2.4. Programul de formare profesională XIII.2.4. Programul de formare profesională 
101510 – Turism cu calificarea 422106 101510 – Turism cu calificarea 422106 

„Agent de turism”„Agent de turism”
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dii este de 5 zile și nu depășește 34 ore contact direct la unitățile de curs obligatorii, opționale, la libera 
alegere.

Componenta formativă și de acumulare
După funcţia în procesul de formare profesională, unităţile de curs sunt repartizate în plan după cum 

urmează: Componenta de formare a competenţelor profesionale generale – 5 unități de curs (15 credite); 
Componenta de orientare socio-umanistică – 4 unități de curs (11 credite); componenta fundamental – 7 
unități de curs (27 credite); componenta de specialitate – 8 unități de curs (31 credite); stagiile de practică 
– 4 stagii (20 credite); componenta opţională de specialitate – 6 unități de curs (11 credite); componenta 
la liberă alegere – 12 unități de curs (11 credite). La componenta opțională de diferențiere a specialității 
și la cea la  libera alegere, planul de învățământ propune elevilor două sau trei oferte, în funcţie de aspira-
ţiile de dezvoltare profesională şi perspectivele de angajare în câmpul muncii. Unitatea de curs opţională 
sau la liberă alegere din momentul semnării contractului de studii anual devenind obligatorie.

Componenta liceală
Corespunde cerințelor Planului - cadru pentru învăţămîntul liceal în cadrul programelor integrate de 

formare profesională tehnică postsecundară.  Începând cu anul de studii 2020 – 2021, elevului i se oferă 
posibilitatea de a selecta unele discipline din componenta variabilă, care sunt mai aproape de domeniul 
său de formare profesională. Astfel, componenta liceală, începând cu semestrul III poate varia de la un 
an la altul.

Componenta de evaluare
Toate unitățile de curs incluse în Planul de învățământ la programul de formare profesională 101510 

Turism se finalizează cu susținerea examenelor. Unele discipline din componenta liceală pot fi evaluate 
prin teze aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Examenul de calificare este realizat 
printr-un examen scris sau oral, care cuprinde următoarele unități de curs : Economia turismului, Mar-
keting-ul turistic, Management-ul și Gestiunea agenției de turism.

Relevanța programului 
Relevanța programului  se manifestă prin necesitatea pieții muncii în cadre cu calificarea 422106 

Agent de turism (calificare medie), ramura turismului fiind într-o permanentă dezvoltare, fiind evidentă  
necesitatea cadrelor tinere cu cunoștințe avansate în domeniu. Persoanele care obțin calificarea profe-
sională de agent de turism se pot angaja în câmpul muncii în cadrul agențiilor de turism și a agențiilor 
tur-operatoare. Posibilități de avansare pe verticală: funcție de director al agenției de turism, manager în 
activitatea de turism sau conducător de întreprindere turistică. Progresul presupune învățare pe tot par-
cursul vieții, de aceea activitatea în domeniul turismului necesită recalificarea obligatorie odată la 5 ani. 
Pe orizontală, progresul presupune obținerea de alte calificări de același nivel: funcționar agenție turis-
tică, agent de asistență turistică, însoțitor grup turistic, ghid de turism intern, operator ticketing etc. 

Utilizarea instrumentelor TIC 
Pentru desfășurarea procesului de instruire sunt utilizate atât calculatoarele din cabinetul de informa-

tică și sala de lectură a bibliotecii, cât și calculatoare personale. În cadrul unităților de curs profesorii 
utilizează resursele TIC – pentru predarea unor lecţii de comunicare de cunoştinţe; aplicarea, conso-
lidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii. 
Catedra „Discipline socio-umane, Biblioteconomie și Asistență informațională, Turism” este dotată cu 
calculator, printer, copiator, scaner. Pentru orele de grup sunt utilizate televizoare instalate în cabinetul 
de Limbi străine.În cadrul orelor profesorii utilizează proiectoarele eliberate de la depozit contra semnă-
tura directorului. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare continuă, unul dintre module fiind  
Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație. Pentru diseminarea informaţiei şi consultaţii 
individuale, profesorii folosesc resursele web, aplicațiile de email pentru corespondenţa dintre profesor-
elev fiecare catedră beneficiază de pagină separată pe pagina web a instituției (https://colartenbsoroca.
md/course/socioumane/ ).Toate catedrele sunt conectate la internet. Având în vedere situația epidemiolo-
gică la nivel național și mondial, unele ore sunt organizate în regim online prin intermediul platformelor 
educaționale (zoom, meet etc.), ceea ce face ca TIC să fie principalul instrument în realizarea procesului 
educațional.

Stagii de practică
Stagiul de practică reprezintă o parte componentă deosebit de importantă în procesul de formare a 

elevilor în calitate de agent de turism. Această etapă o putem considera chiar mult mai importantă de-
cât partea teoretică, fiind planificate următoarele stagii de practică: Practica de inițiere în specialitate; 
Practica tehnologică I; Practica tehnologică II; Practica ce anticipează proba de absolvire. Stagiile de 
practică pot fi realizate atât în cadrul instituției cât și în afara , în cadrul instituțiilor – baze de practică.
Instrumentul de înregistrare și monitorizare a activităților realizate de către elevi pe durata stagiului de 
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practică este Agenda formării profesionale, care, la finalizarea stagiului de practică, se prezintă condu-
cătorului de practică din cadrul instituției de învățământ. 

Instituții- baze de practică programul de formare profesională 101510 Turism
Nr. Denumirea instituției Conținutul activităților practice

1.
Agenția de turism
„Valentina Tur” SRL, or. Soroca, 
str. Ștefan cel Mare, 11A

Familiarizarea cu particularităţile activităţilor profesionale, inițierea practică cu 
specificul specialităţii alese, utilizarea diferitor modalităţi de formare profesională, 
organizarea, aplicarea în practică a competenţelor profesionale dobândite.

2.
Agenția de Turism 
„Aculina Travel Agency” 
SRL, mun. Chișinău, 
str. Alba-Iulia, 75/22, of. 516

Familiarizarea cu particularităţile activităţilor profesionale, inițierea practică cu 
specificul specialităţii alese, utilizarea diferitor modalităţi de formare profesională, 
organizarea, aplicarea în practică a competenţelor profesionale dobândite.

3. Hotel Europa-1928, 4*
or. Soroca str. Vasile Alecsandri, 2

Acumularea de cunoştinţe şi competenţe cuprinse în activităţile specifice structurii de 
primire turistică cu funcțiune de cazare . Efectuarea analizelor comparative privind 
abordările teoretice şi manifestarea atitudinii pozitive şi încrederii în forţele proprii în 
cadrul structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare. Descrierea și abordarea 
criteriilor de clasificare pe categorii de confort luate în calcul pentru atribuirea gradului de 
clasificare a structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare;

4. Centrul de resurse pentru Tineret 
”Dacia”

Participarea în diverse activități artisitice și de voluntariat, organizate de CRT ”DACIA” 
în scopul formării și dezvoltării priceperilor și deprinderilor comunicative, lucrul în echipă 
și deprinderi de lider.

Spaţii educaţionale și dotarea
Programul dispune de bază materială necesară pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ (bi-

bliotecă, sală de lectură, sală de calculatoare, sală sportivă, săli de curs) care corespund prevederilor. 
Sălile de curs sunt dotate cu necesarul pentru buna desfășurare a procesului instructiv – educativ pre-

cum: calculatoare, printer/xerox/scaner - câte unu la fiecare catedră. În restul sălilor de curs se utilizea-
ză 4 proiectoare mobile și 2 laptopuri disponibile la depozit pentru utilizarea de către profesorii și elevii 
de la toate programele de formare profesională. Cabinetul de informatică și sala de lectură este dotată 
cu calculatoare care sunt utilizate în comun de elevii instituției. Sălile de curs sunt dotate cu mobilier 
necesar conform numărului de elevi. 

Asigurarea programului de formare profesională 101510 
Turism cu săli de curs Catedra „Discipline socio-umane, Biblioteconomie și Turism”

Nr. Săli de curs pentru orele în grup Suprafața totală m2 Numărul mediu de elevi conform 
planului de admitere Suprafața m2 /elev

1. Auditoriul nr.1 33 8 4,12
2. Auditoriul nr.4 29,7 8 3,71
3. Auditoriul nr.5 35,9 8 4,48
5. Auditoriul nr.7 36,9 8 4,61
6. Auditoriul nr.8 53,5 8 6,68
7. Auditoriul nr.9 58,6 8 7,32
8. Auditoriul nr. 13 22.9 8 2,86
9. Auditoriul nr. 16 19,7 8 2,46
10. Sala de sport 81,5 8 5,18
11. Sala de lectuгă 41,5 8 10,18

Total 94,83
La fiecare elev îi revine câte 4,31 m2 de spațiu

Recunoaşterea şi dobândirea certificării
La programul de formare profesională elevii susțin un examen de calificare, cuprinzând itemi din 

următoarele unități de curs: Economia turismului, Marketingul turistic, Managementul și Gestiunea 
agenției de turism.

Diploma care o conferă CEITI după promovarea programului se numeşte „Diplomă de studii profe-
sionale tehnice postsecundare” (seria PTP) și se eliberează elevilor care au realizat integral programul 
de studiu (120 credite) stabilit  şi au promovat cu succes examenul de calificare. Diploma de studii este 
însoțită de suplimentul descriptiv la diplomă, redactat în limbile română și engleză. Curricula se elibe-
rează la solicitare.

Angajarea în câmpul muncii
Angajarea în câmpul muncii a absolvenților constituie o prioritate pentru colegiu. Pe parcursul anului 

de studii instituția expediază oferta privind numărul de specialiști către agenții economici din țară. În luna 
mai a fiecărui an, Comisia de repartizare în câmpul muncii formată în cadrul Consiliului de administrație 
repartizează absolvenții conform solicitărilor survenite. Elevilor repartizați în câmpul muncii li se eli-
berează adeverința privind plasarea în câmpul muncii, confirmarea privind sosirea la locul de muncă 
urmând  a fi prezentată instituției către 1 septembrie.
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Prof. T.Grițenco cu absolvenții anului 2019

Catedra „Regie” – slujitorii Melpomenei. 2019
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Puțină istorie
Activitatea de iluminare culturală KPR în URSS a fost un sistem de 

măsuri metodice pentru a promova educația comunistă și iluminarea 
politică a oamenilor muncii, pentru a „ridica” nivelul lor cultural ge-
neral, pentru a dezvolta abilități creative și pentru a le organiza petre-
cerea timpului liber.

„Kulitprosvetrabota” KPR a fost parte integrantă a activității ide-
ologice a Partidului Comunist,statului sovietic, sindicatelor și comso-
molului în URSS. Sub acest termen se înțeleg activitățile dirijate ale 
instituțiilor clubnice, bibliotecilor publice, parcurilor și grădinilor de 
cultură și recreare; o mare importanță, KPR a avut-o în activitatea mu-
zeelor, cinematografelor, teatrelor și altor instituții de cultură, precum 
și în rețelele radio și televiziune. În sens larg, conceptul de KPR cuprin-
dea orice activitate organizată în afara instituțiilor de învățământ, care 
contribuia la dezvoltarea culturală a populației. Formarea și dezvoltarea acestei activități „Ku-
litprosvetrabota” ca o zonă independentă a propagandei ideologice comuniste, a început imediat 
după revoluția din 25 octombrie 1917 și era direct legată de ideea revoluției culturale comuniste 
în Rusia bolșevică (din 1940 în RSSM). Sarcinile principale și cele mai importante principii ale 
KPR au fost determinate de V.I.Lenin și dezvoltate în deciziile congreselor Partidului Comunist, 
în deciziile Comitetului Central al PCUS pe probleme ideologice. Lenin a considerat KPR ca 
parte a activității de partid și în același timp, ca implementatoare a revoluției cultural -educative 
în statul sovietic. Această idee foarte importantă a devenit baza conceptuală a Comitetului Poli-
tic și Educațional Principal (Glavpolitprosvet), creat în sistemul Comisariatului Popular al Ru-
siei sovietice (RSFSR) în noiembrie 1920 și care combina funcțiile partidului și ale conducerii de 
stat în acest domeniu. O contribuție semnificativă în dezvoltarea teoriei și practicii KPR a adus 
N.K. Krupskaya, care, din primele zile ale puterii sovietice, a condus Departamentul extrașcolar 
al Comisariatului Popular pentru Educație al RSFSR, iar din 1920 – Glavpolitprosvetul. În con-
tinuare, pe măsura dezvoltării și îmbunătățirii KPR, crearea unei rețele diversificate de instituții 
culturale și educaționale, mecanismul de conducere s-a schimbat. În Comisariatul Popular pen-
tru Educație (mai târziu ministerele educației din republicile Uniunii) au fost create Direcțiile 
caselor de citire și de cultură, bibliotecilor etc. Din 1945 conducerea KPR a fost transferată trep-
tat Comitetelor, special create în cadrul Consiliilor de Miniștri ale Republicilor Unionale, pentru 
instituțiile culturale și de învățământ, iar din 1953 Ministerului Culturii al URSS și Ministerelor 
Culturii ale Republicilor Unionale.

Nadejda Konstantinovna 
Krupscaia

XIII.3.1. Scurtă prezentare – CulturologieXIII.3.1. Scurtă prezentare – Culturologie

XIII.3.1.1. „Kulitprosvetrabota” (KPR), activitatea de iluminare culturală în URSSXIII.3.1.1. „Kulitprosvetrabota” (KPR), activitatea de iluminare culturală în URSS

Direcțiile principale ale KPR

• formarea viziunii comuniste asupra lumii; educația prin muncă, educația morală, educația ate-
istă; propaganda științifică și tehnică și diseminarea cunoștințelor economice; educația estetică, 
educația fizică; organizarea activității artistice de amatori, de odihnă și divertisment.

Formele de activitate ale KPR

• conversațiile, prelegerile, rapoartele, spectacolele, concertele în instituțiile clubnice; organizarea 
seratelor tematice, conferințelor pentru cititori, reviste orale; organizarea universităților popula-
re, conferințelor amatorilor de cinema; asociațiilor pe interese etc.

Activitatea artistică de amatori (AAA)

Din anii 1960 a început să se dezvolte cea mai superioară formă a sa - teatrele populare. În 1971, în 
URSS activau 133 de mii instituții clubnice, 128,6 mii de biblioteci publice (cu un fond total de 1366,1 
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milioane de exemplare de cărți și reviste), 553 de teatre profesionale (peste 114 milioane de vizite), 
1173 de muzee (peste 110 milioane de vizite), 157,1 mii de instalații cinematografice (4656 milioane 
de vizite la spectacole de film). Pe parcursul anului 1970 în instituțiile clubnice s-au ținut 5273 mii de 
prelegeri și rapoarte (la care au participat peste 477 milioane de oameni), au fost susținute 2334 mii de 
spectacole și concerte ale artiștilor amatori (la care au participat 417,4 milioane de persoane), au activat 
440 mii de cercuri (6951 mii de participanți); în 1970 existau aproximativ 16.000 de universități popu-
lare cu 3.218.000 de studenți.

Instruirea lucrătorilor din domeniul KPR

Sistemul de instruire a specialiștilor, lucrători în sfera de iluminare culturală, cu calificări superi-
oare și medii de specialitate pentru instituțiile de cultură, în URSS – bibliotecari, bibliografi, lucrători 
de club (metodiști- organizatori ai muncii în club, conducători ai cercurilor și formațiilor artistice de 
amatori)

Pregătirea cadrelor pentru activitatea de iluminare cultural-comunistă (culitprosvetrabota) a început 
în primii ani ai puterii sovietice la inițiativa lui Vladimir Iliici Lenin (conducătorul partidului bolșevic 
și statului sovietic) și a Nadejdei Konstantinovna Krupscaia (lider comunist, soția lui V.I.Lenin), în 
legătură cu planurile noului stat de lansare și realizare a unei revoluții culturale socialiste. În 1918, la 
Petrograd, a fost înființat un institut de învățământ extrașcolar pentru pregătirea lucrătorilor de iluminare 
culturală (culitprosvetrabotniki) (din 1925 - Institutul Comunist de Iluminare Politică, apoi Institutul 
de Cultură „N.K.Krupscaia” din Leningrad). În 1924, pe lângă Academia de Educație Comunistă din 
Moscova a fost deschisă facultatea de Iluminare Culturală (CPR-culiturno prosvetitelinaia rabota). În 
anii 1920-1930 a fost organizată o rețea de instituții de iluminare comunistă și sovietică, în care existau 
secții pentru pregătirea lucrătorilor de iluminare culturală (CPR). Asemenea secții existau și în școlile 
pedagogice. Din 1937, pe baza școlilor de partid sovietice, au început să fie create școli de iluminare 
politică, care în 1938 au fost reorganizate în școli de Iluminare politică de 3 ani (pe baza școlii de 7 ani). 
La sfârșitul anilor 1940, începutul anilor 1950, a început a se forma și dezvolta sistemul modern (de 
până la 1990) de lucru cultural educativ în URSS. În Institutele și Tehnicumurile de bibliotecari și școlile 
tehnice, au fost deschise facultăți, secții de lucru cultural educativ (CPR), iar din 1959, în cadrul acestor 
facultăți ale institutelor din Leningrad, Moscova și Harkov, au fost introduce specializări de artă. În 1964 
Institutele de Bibliotecari au fost reorganizate în Institute de Cultură. Forma de bază a instituțiilor de 
Iluminare Culturală de nivel mediu au devenit Școlile de Iluminare Culturală (Culitprosvetuchilishche. 
Instruirea lucrătorilor de iluminare culturală se realiza, de asemenea, în școlile de bibliotecari, școlile 
muzical-pedagogice și pedagogice, în unele institute de artă, conservatoare, institute teatrale și pedago-
gice, precum și în școlile superioare ale mișcării sindicale din Moscova și Leningrad. RSSM, fiind parte 
integrală a URSS, urma strict direcțiile unionale în pregătirea cadrelor mai sus vizate. Astfel, în 1940 
la Soroca a fost deschisă școala „ Politprosvetucilișce”, care a evoluat treptat până la Colegiul actual 
„N.Botgros”, iar în 1964, în cadrul Institutului de Arte „G.Muzicescu”, a fost inaugurată facultatea de 
Iluminare Culturală (culitprosvetrabota(CPR) - astăzi Catedra Management artistic și Culturologie. În 
anul de studii 1972-1973 în instituțiile de învățământ superioare și medii, la specialitatea „lucrul de 
iluminare culturală”, au studiat 73,4 mii persoane (inclusiv 18,8 mii persoane în instituții superioare de 
învățământ), în anul I au fost admiși 24,5 mii persoane (4,9 mii în inst. super. de înv.); au absolvit -15,7 
mii specialiști (2,7 mii - stud, super.); instruirea specialiștilor se realiza în 11 Institute de Cultură, la 14 
facultăți din alte Instituții superioare de învățământ, în 129 instituții de învățământ mediu de specialitate. 

Crearea bazei teoretice şi metodice KPR

În 1969 la Moscova, a fost creat Institutul de Cercetări Științifice în domeniul Culturii, a Ministeru-
lui Culturii al RSFSR. În toate republicile unionale și autonome, în toate regiunile, activau Cabinete 
Metodice ale (KPR), Case de Creație Populară, Case ale activității artistice de amatori. Problemele 
CPR erau oglindite în gazeta unională «Советская культура», în revistele de specialitate «Культурно-
просветительная работа», «Клуб и художественная самодеятельность», «Соцiaлистычна 
культура», în limba ucraineană, reviste CPR în limbile armeană, azeră, estoniană.

Guvernul sovietic a creat toate condițiile pentru dezvoltarea artei populare

Datorită PCUS și guvernului sovietic, la mijlocul secolului al XX-lea, cultura socialistă și arta URSS 
au înflorit. Una dintre componentele marii lucrări în domeniul construcțiilor culturale a fost performanța 
activității artistice de amatori, care în acești ani a luat o scară neobișnuit de largă. Zeci de mii de cercuri 
de amatori au apărut în instituțiile de învățământ și cluburi, cu milioane de participanți în ele. Au apărut 
centre metodologice speciale pentru gestionarea spectacolelor de amatori. Revistele din întreaga URSS 
a activității de amatori au fost o dovadă clară a succesului în acest domeniu. De la sfârșitul anilor 1950, 
cele mai mature, în sens profesional, colective de amatori (teatre dramatice, teatre muzicale și de operă, 
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coruri, ansambluri vocale, orchestre, circuri și grupuri de varietăți), au primit titlul de colective populare. 
Dezvoltarea masivă a activității de amatori a descoperit mulți interpreți și regizori talentați, au fost create 
un număr mare de echipe profesionale.

XIII.3.1.2. Activitatea cultural educativă în Basarabia interbelică (1918-1940)XIII.3.1.2. Activitatea cultural educativă în Basarabia interbelică (1918-1940)

Asociaţiunea culturală „Astra Basarabiei”, creată la iniţiativa Arhimandritului Gurie Grosu, cu apor-
tul Asociaţiei Transilvănene pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român din Sibiu, a avut un 
rol important în renaşterea valorilor culturale naţionale române a Basarabiei, prin intermediul căminelor 
culturale şi a bibliotecilor („biblioteci poporale”) înfiinţate în cadrul acestor cămine în perioada 1926-
1935. Fiecare cămin purta un nume, de regulă ales dintre personalităţile naţionale sau locale şi avea în 
componenţă o sală de şedinţă, o bibliotecă cu sală de lectură şi un depozit pentru diferite obiecte. La 
conducerea sa se afla un preşedinte ales prin vot de ceilalţi membri. Viaţa acestor cămine însă, gravita 
cel mai mult în jurul bibliotecilor. Toate căminele culturale dispuneau de câte o bibliotecă populară. În 
total, aceste biblioteci cuprindeau 500.000 de mii de volume. Prin existenţa și activitatea lor bibliotecile 
au contribuit la evoluţia culturală a populaţiei basarabene. Biblioteca fiind astfel considerată instituţia 
care îmbogăţeşte viaţa omului, promovând o coeziune socială care contribuie la întărirea conceptului de 
identitate a populaţiei. Răspândirea cărţii româneşti în rândurile păturilor largi ale populaţiei Basarabiei, 
concomitent cu măsurile de organizare şi consolidare a şcolii, era concepută ca un factor esenţial pentru 
asigurarea unei vieţi culturale naţionale.

Căminele culturale organizau „cursuri de analfabeţi”, conferinţe, spectacole cu caracter educativ şi 
patriotic etc, adunând la un loc intelectualii, funcţionarii, ţăranii, muncitorii şi tineretul provinciei. Un 
rol important în buna funcţionare a acestei Asociații, ce a existat în perioada 1924-1935, l-au avut perso-
nalităţile Onisifor Ghibu, Ioan Pelivan şi Leon T.Boga.

 Începutul anilor 1930 au constituit o perioadă de vârf a Asociației. Numărul căminelor culturale din 
Basarabia a crescut continuu: dacă în iunie 1932 erau 130 de cămine, la sfârşitul anului următor funcţio-
nau 345, dintre care peste 200 „deplin organizate”; la încheierea anului 1934 îşi desfăşurau activitatea 
567 de cămine în tot atâtea localităţi rurale. În cadrul lor au fost înfiinţate 518 biblioteci, 426 de coruri, 
130 de muzee cu exponate ce prezentau istoria şi tradiţiile locale, 170 de echipe teatrale „bine organiza-
te”, 18 fanfare ţărăneşti, cooperative, „farmacii de casă”, cercuri literare etc. 

Pe parcursul perioadei interbelice au fost create şi au activat mai multe asociaţii de cultură locale, 
regionale precum: ,,Societatea culturală a românilor din Basarabia”, ,,Graiul Neamului”, ,,Făclia”, 
,,Uniunea scriitorilor din Basarabia”, ,,Straja Ţării”, ,,Liga Culturală”, ,,Cartea noastră”, ,,Asociaţia 
culturală a învăţătorilor”, ,,Făuritorii României Mari”, ,,Ateneul B.P.Hasdeu”, ,,Speranţa”, ,,Cultul 
Eroilor” ş.a. De asemenea, activau diverse societăţi corale, muzicale, sportive. 

Activitatea artistică de amatori

O preocupare importantă a societăţii ,,Principele Carol” o constituia dezvoltarea activităţii artistice de 
amatori, mai ales, la sate. Cu acest prilej se organizau concursuri corale locale şi naţionale, stimulându-se 
lucrările inedite. La unul din congresele căminelor culturale, organizate la nivel naţional, la 7 iunie 1938, 
a avut loc concursul de coruri din diferite provincii ale ţării. Cele mai numeroase coruri s-au dovedit a fi 
cele din Basarabia, care s-au ales cu premii şi menţiuni pentru interpretare şi repertoriul muzical. Pentru 
cei mai sârguincioşi şi activi membri ai formaţiunilor artistice au fost organizate excursii prin România. 
De exemplu, în perioada interbelică, s-au evidenţiat: corurile Căminului Cultural din Tighina (con-
ducător artistic I.Buciuceanu), al învăţătorilor din Soroca (conducător T.Popovici), corul Parohiei 
şi al şcolii Ordăşei, judeţul Soroca. La concursul din 7 iunie 1938, organizat de Fundaţia Culturală 
Regală ,,Principele Carol din Bucureşti, corurile basarabene au fost clasificate printre primele. Cu 
premiul I au fost distinse corurile din comuna Cosăuţi, judeţul Soroca şi din Vancicăuţi, judeţul Ho-
tin. Premiul II a revenit corurilor din com. Camenca, jud. Soroca, Delacheu, judeţul Tighina şi Cis-
ticeni, judeţul Hotin. Cu premiul III a fost evidenţiat corul din com. Şoldăneşti, jud. Orhei. Corului 
din comuna General A. Averescu, judeţul Ismail, i-a fost acordată o menţiuine. Juriul a apreciat nu 
numai tehnica de interpretare, ci şi repertoriul compus din cântece şi melodii inedite. În final, s-a hotărât 
să fie publicate şi răspândite cântecele prezentate de corurile basarabene pentru a înnoi fondul folcloric”

În ansamblu, munca culturală la sate prevedea: sănătatea (igiena satului şi a sătenilor, cultura fizică), 
munca (viaţa economică regională, femeia în gospodărie, viaţa cooperatistă), sufletul (viaţa moral-reli-
gioasă şi artistică) şi mintea (răspândirea cărţii prin biblioteci, şezători, muzeu, teatru, radio ş. a.).

Datorită activităţii echipelor studenţeşti, situaţia căminelor culturale de la 1934 până în 1938 s-a îmbu-
nătăţit considerabil. În Basarabia numărul lor a atins cifra de 635. În judeţele din Basarabia, s-au organi-
zat cămine culturale - judeţul Hotin – 81, Soroca – 100, Bălţi – 108, Orhei – 72, Lăpuşna – 100, Tighina 
– 61, Cahul – 29, Cetatea Albă – 56, Ismail – 46. În acest context, Basarabia, după numărul căminelor 
judeţene, în comparaţie cu alte regiuni ale României, atinge cei mai înalţi indici.
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Regulamentul de activitate a formațiilor artistice de amatori din RM (2015)
Sarcinile de bază ale activității moderne de amatori sunt : a dezvolta creativitatea cetățenilor în di-

verse genuri de artă, tradițională și contemporană; a susține libertatea de creație și manifestarea plenară 
a talentului artistic; a păstra identitatea națională și etnică culturală; a valorifica/promova tezaurul folclo-
ric existent; a susține și promova portul popular și folclorul autentic nealterat, conform zonelor folclorice 
atestate; a păstra/promova datinile/obiceiurile/sărbătorile tradiționale locale; a păstra/transmite/promo-
va meșteșugurile tradiționale; a dezvolta artizanatul/meșteșugurile populare și contemporane; a promova, 
la nivel calitativ înalt, genul de creatie reprezentat.

Distincție stimulatorie: colectivului artistic de amatori, care denotă în activitatea sa, un nivel înalt 
de profesionalism, i se atribuie titlul „model”.

XIII.3.1.3. Activitatea artistică de amatori modernăXIII.3.1.3. Activitatea artistică de amatori modernă

Viața unei persoane moderne, de la începutul deceniului III (anul 2021) al secolului XXI, fie din 
spațiul urban sau rural, din casta intelectuală, muncitorească, țărănească, de funcționari, sau clerici, este, 
datorită dinamicii înaintate de dezvoltare social-economică și spiritual-culturală a comunității umane și 
noilor tehnologii de comunicare, impetuoasă și diversificată în manifestările ei.

Realizările fiecărui individ depind, în mare măsură, de modul în care această persoană activează și se 
odihnește, de bunăstarea, sănătatea lui. Ritmul accelerat al vieții moderne, fluxul de impresii și diverse 
informații au un impact direct asupra naturii odihnei, a modului de utilizare a timpului liber, a gusturilor 
și necesităților estetice. În această ordine de idei, activitatea artistică de amatori ocupă un loc semnifica-
tiv printre elementele importante ale timpului liber. A existat întotdeauna un loc pentru acest tip de acti-
vitate în școli, instituții de învățământ secundar și superior, în întreprinderi, în palate și case de cultură, 
în centre naționale de cultură, în cluburi sătești etc.

Necesitaea de comunicare umană, de autoexprimare, dorința de a participa în viața publică, de a se 
implica în artă, determină mulți oameni de diferite vârste, să se implice în activitatea artistică de amatori. 
Gama activităților de creație a amatorilor este astăzi largă și diversă, așa încât fiecare poate să-și aleagă 
domeniul care îi place.

Arta amatorilor - definiție şi semne

Artele amatorilor - activitatea artistică neprofesională a maselor în domeniul artelor fine și decorati-
ve - aplicate, muzicale, teatrale, coregrafice și artelor circului, cinema, fotografie etc. Arta amatorilor 
include crearea și interpretarea de lucrări artistice de către amatori, interpretând colectiv sau singur.

Un grup de artă amator este o asociație creativă de amatori a unuia dintre tipurile de artă, care lucrează 
în mod voluntar la cluburi sau alte instituții culturale. Performanța colectivă a amatorilor are o serie de 
caracteristici. Aceasta este prezența unui singur obiectiv, lideri, organisme de auto-guvernare, precum și 
o combinație de aspirații și interese publice și personale ale membrilor unui grup de amatori.

Semne esențiale ale creativității amatorilor: voluntariatul participării la un colectiv de amatori, 
inițiativa și activitatea participanților amatori, motivația spirituală a membrilor colectivelor de ama-
tori, funcționarea spectacolelor de amatori în domeniul timpului liber. Semne specifice ale creativității 
amatorilor: organizarea, lipsa unei pregătiri speciale pentru activități în rândul participanților la spec-
tacole de amatori, un nivel de activitate mai scăzut decât grupurile profesionale, gratuitate etc.

Arta amatorilor în etapa actuală (1990 - prezent)

La sfârșitul anilor 1980, începutul anilor 1990, în legătură cu schimbarea sistemului social al statu-
lui, în sistemul activității artistice de amatori a apărut o criză destul de profundă. Multe întreprinderi 
de producție și gospodării agricole, care dispuneau de palate și case de cultură, sau au dispărut, fiind 
lichidate, sau au refuzat, din motive economice, să le mai finanțeze (inclusiv sprijin material pentru 
cercurile creative de amatori). Transformarea sistemelor politice, economice și sociale nu putea decât să 
afecteze mediul socio-economic al funcționării culturii. Actualmente (anul 2021), pe de o parte, cele mai 
importante instituții sociale pentru păstrarea și difuzarea patrimoniului cultural sunt colectivele profesi-
onale de creație (teatrele, asociațiile de concert de stat și private, mass-media scrisă, radio, televiziunea, 
internetul și multe altele). Pe de altă parte, însă, colectivele artistice și asociațiile de creație de amatori, 
palatele și casele de cultură, alte organizații amatoricești, mai ocupă încă un loc semnificativ în valorifi-
carea și transmiterea produselor materiale și imateriale ale culturii naționale. Programele de stat actuale 
de dezvoltare a culturii includ stimularea artei populare, dezvoltarea activității de amatori. Principalele 
evenimente contemporane, care necesită spectacole de amatori sunt: Anul Nou, Crăciunul, Ziua Apără-
torului Patriei, Ziua internațională a femeii 8 Martie, Zilele culturii, sărbătorile de mai, Ziua victoriei, 
Ziua copiilor, Ziua orașului, Ziua Vârstnicilor ș.a.

XIII.3.1.4. Formațiile artistice amatoricești de bază din RMXIII.3.1.4. Formațiile artistice amatoricești de bază din RM
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Formații artistice de amatori

• Ansamblu folcloric – colectiv artistic care documentează,,valorifică și prornovează folclorul au-
tentic muzical-coregrafic și literar, obiceiurie și tradițiile populare, portul popular local, cores-
punzător vetrei pe care o reprezintă;

• Ansamblu de muzică și dans popular – grup constituit din orchestră, soliști vocali și dansatori, 
care valorifică și promovează muzica, dansul și portul traditional;

• Orchestra de muziciă populară – colectiv artistic alcătuit din interpreți la instrumente tradiționale 
și soliști vocali, care promovează muzica populară autentică;

• Taraf – grup artistic de proporții mici, alcătuit din interpreți la instrumente,care promovează 
muzica populară autentică;

• Ansamblu de fluierari – colectiv artistic de interpreți la instrumente tradiționale de suflat (fluier, 
caval, tilincă etc.), care promovează muzica populară autentică;

• Ansamblu de dans popular – grup constituit din dansatori, acompaniat de instrumentiști, care 
valorifică și promovează dansul tradițional și portul autentic;

• Teatrul Popular – colectiv artistic care valorifică și promovează folclorul autentic muzical-core-
grafic, obiceiurile și tradițiile populare teatralizate și recuzita aferentă, portul popular corespun-
zător vetrei folclorice pe care o reprezintă;

• Centru de meșteșuguri tradiționale/artizanat contemporan – grup de persoane care promo-
vează și transmit cunoștințe și abilități privind meșteșugurile tradiționale/artizanat contemporan;

• Cor – colectiv artistic de cântăreți care execută piese muzicale în unison sau pe mai multe voci, 
cu, sau fără acompaniament, valorifică repertorii din muzica națională și universală sub îndru-
marea unui diriior;

• Ansamblu vocal – colectiv artisiic de cântăreți, care interpretează creații din muzica națională 
și universală;

• Fanfară – colectiv artistic constituit din interpreți la instrumente aerofone și de percuție, care 
interpretează și promovează repertorii din muzica națională și universală;

• Teatru dramatic – colectiv artistic care montează și prezintă spectacole, promovează arta dra-
matică națională și universală;

• Teatru dramatic-muzical – colectiv artistic care montează și prezintă spectacole muzical- core-
grafice, promovează arta dramatică nalională și universală;

• Teatru de satiră și umor – colectiv artistic care montează și prezintă spectacole satirice în bază 
de lucrări literare publicate sau creații noi, reflectând atitudini în raport cu societatea;

• Teatru cu păpuși – colectiv artistic, care montează spectacole cu utilizarea păpușilor, în baza litera-
turii naționale, clasice și contemporane, însușește arta confecționării păpușilor, recuzitei,decorului;

• Ansamblu de muzică ușoară/Ansamblu vocal-instrumental – colectiv artistic constituit din 
soliști vocali, interpreți la instrumente muzicale electronice, de suflat, percuție, care practică in-
terpretarea melodiilor cu ritmuri naționale, moderne și de jazz;

• Ansamblu de dans modern – colectiv artistic care execută un program de dans modern de dife-
rite curente coregrafice, din arealul național și internațional;

• Ansamblu de dans sportiv – colectiv artistic care execută creații coregrafice cu caracter național 
european și latino-american, stabilit la nivel internațional;

• Circ – colectiv artistic care organizează spectacole ce cuprind numere de acrobatică, gimnastică, 
cu elemente artistice, evoluări cu participarea animalelor dresate, momente comice etc.;

• Studio artistic – grup de persoane care studiază și promovează un gen de artă, muzical, de arte 
vizuale (muzical, vocal, dans, foto/cinema etc), organizează spectacole, expoziții, lansează filme, 
contribuie la educarea estetică și instruirea publicului.

Trebuie remarcat faptul că, în etapa actuală a dezvoltării societății noastre, creativitatea artistică de 
amatori a oamenilor muncii s-a schimbat calitativ. Dacă pentru o lungă perioadă de timp principalul 
lucru a fost propaganda artei prin intermediul performanței amatorilor, acum baza ei este satisfacerea 
nevoilor artistice și estetice ale unei persoane, personalitatea, nevoia de auto-exprimare, familiarizarea 
cu valorile culturale.

În activitatea grupurilor de amatori, funcția de dezvoltare a abilităților, formarea calităților personale 
și a unei personalități specifice și consolidarea aspectelor estetice ale educației, devine din ce în ce mai 
importantă. Noua funcție definitorie devine atitudinea față de auto-organizare, auto-orientare, față de 
relații, față de căutarea propriului „eu”.

În domeniul activității de amatori există o dezvoltare paralelă a direcțiilor creative, tipurilor, genurilor, 
bazate pe tradiții diferite și în legătură cu diferite niveluri de artă - profesionist, cotidian, clasic, folclor, 
masă, elită, avangardă etc.

Sarcina principală a mișcării de amatori este dezvoltarea activității sociale și a potențialului creativ al 
individului, organizarea diverselor forme de agrement și recreere, crearea condițiilor pentru realizarea 
deplină a sinelui în domeniul agrementului.
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Moldova istorică
Originile artei teatrale ale românilor vin din adâncurile istoriei artelor populare, legate de jo-

curile ritualice şi datinile strămoșești, care includeau în sine acţiuni scenice de teatru. Sute de ani, 
echipe sau actori-cobzari solitari, măscărici, soitari, pehlivani şi saltimbanci dădeau reprezentaţii 
pe la curţile domnitorilor Moldovei, a marilor boieri, dar și prin localitățile mai așezate, aglome-
rate și mai avute. În secolul XIX o mare răspândire, în Principate, prin calitățile sale dinamice, 
asemeni unor filme moderne de acțiune, capătă înscenările pe tematica populară haiducească, 
improvizațiile muzical-teatralizate ale lăutarilor pribegi,reprezentaţiile păpuşarilor etc. Instituții 
de teatru profesionist autohtone, asemeni celor apărute în Europa Occidentală, care deseori erau 
invitate pe la curțile Moldovei, în Principate lipseau. Primul spectacol de teatru cult, jucat la Iași, 
de actori autohtoni, aparţine cunoscutului cărturar, om de ştiinţă, dramaturg şi pictor moldovan 
Gheorghe Asachi, care încă în 1816 a tradus şi a montat cu artişti amatori, în casa unui boier 
ieșean, pastorala lui S.Gessner şi G.Florian „Mirtil şi Cloe”.

Un rol fundamental în crearea teatrului profesionist în Moldova istorică, din dreapta Prutului, 
l-au avut Vasile Alecsandri (1821-1890), poet, dramaturg,om politic,membru fondator al Academiei 
Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România); Costache Negruzzi 
(1808-1868), scriitor și om politic român, director al teatrului (alături de Mihail Kogălniceanu și 
Vasile Alecsandri), primar al orașului Iași (1840); Mihail Kogălniceanu (1817-1891), om politic, 
istoric și publicist, prim-ministru al României, preşedinte al Academiei Române.

Inaugurarea primului teatru profesionist moldovenesc a avut loc la 19 noiembrie 1840, la Iași, 
fiind prezentat spectacolul „Farmazonul din Hîrlău” de Vasile Alecsandri.

Gheorghe Asachi Constantin Negruzzi Vasile Alecsandri Mihail Kogălniceanu

Teatrul în gubernia Basarabia (1812-1918)

Casa Krupenski

În Basarabia, anexată de ruși în 1812, arta teatrală de limbă româ-
nă a lipsit aproape cu desăvârșire pe întreg parcursul secolului XIX, 
începutul celui de-al XX-lea. Lipsa unei dezvoltări cât de însemnate 
a acestei arte aici este legată de statutul ținutului de gubernie ruseas-
că, unde limba română, interzisă în sfera oficială, nu se învăța în 
școli și alte instituții de învățământ, nu se utiliza în instituții publice 
de cultură și artă și în biserici, nu existau publicații în limba română, 
mediul lingvistic românesc reducându-se la familie.

Nobilimea basarabeană locală luminată, setoasă de delectări cul-
turale mai elevate, invita diferite trupe teatrale din centrele imperi-
ale de cultură, dar și din Europa. Astfel, pe 17 septembrie 1820, la 
Chișinău, are loc prima reprezentație teatrală profesionistă, „Şcoala 
nevestelor” de J.B.Molière, realizată în limba rusească, de trupa lui 
Iosif Ghenzel,formată din actori ruși și polonezi. Spectacolul s-a ju-
cat în Casa Krupenski (clădire din secolul XVIII, conac urban de 
familie, demolat la începutul anilor 1990). Ulterior, la Chișinău şi în 
alte oraşe din Basarabia se desfășurau turnee ale diferitor trupe de 
teatru, inclusiv din Iaşi (în Basarabia a jucat și trupa de actori a cele-
brului M.Millo), care prezentau, firește, spectacole în limba română. 
În acest context, din 20 noiembrie 1868 până la 15 martie 1869, tru-

XIII.3.2. Arta teatrală în Moldova istorică, Basarabia, XIII.3.2. Arta teatrală în Moldova istorică, Basarabia, 
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pa ieșeană a lui Nicolae Luchian a prezentat publicului chișinăuean mai mult de 40 de spectacole. Aceste 
reprezentări au fost o experiență, un imbold și un stimul major pentru puținii patrioți basarabeni rămași, 
care încercau să păstreze ideea de limbă autohtonă română și să o promoveze în măsura modestelor lor 
posibilități:

• Profesorul de gimnaziu Ioan Doncev a înjghebat o trupă din elevii lui de la gimnaziu și a montat 
o piesă în limba română al cărei titlu, din păcate, nu se cunoaște;

• O parte a nobilimii basarabene nostalgice, atinsă de această experiență benefică, a format o echi-
pă teatrală, care a montat în limba română, un spectacol, titlul căruia, din păcate, de asemenea, 
n-a fost fixat;

• Boierul Pavel Dicescu și actorul Gheorghe V.Madan (învățătorul de limbă română a fiicelor 
Dicescu) au organizat o trupă de entuziaşti (inclusiv familia Dicescu), care, sub conducerea lui 
Gheorghe V.Madan, prezentau spectacole după V.Alecsandri şi C.Negruzzi, la Chişinău și Orhei 
(1908-1912).

Matei Millo

Octavian Goga

Nicolae Luchian

Sergiu Niţă Ștefan Ciobanu

Gheorghe MadanPavel Dicescu

Aurel Maican

Doar după Marea Unire, începând cu anul 1918, a luat naștere și s-a afirmat în timp, teatrul autohton 
român (basarabean).

• în 1920, la Chişinău s-a înfiinţat Teatrul Popular, în frunte cu Gheorghe Mitu-Dumitru şi Constan-
tin Mărculescu, unde se prezentau spectacole în limba română;

• în paralel, la Chişinău îşi desfăşura activitatea și Teatrul Puşkin, cu spectacole în limba rusă, 
frecventate atât de etnicii ruşi, cât şi de români, evrei, germani, ucraineni etc.

• la 6 octombrie 1921 la Chișinău, a fost inaugurat Teatrul Național, creat printr-o Hotărâre de 
guvern semnată de Octavian Goga, ministrul român al Cultelor şi Artelor, la inițiativa lui Ser-
giu T.Niţă, ministru al Basarabiei în guvernul României, Ștefan Ciobanu, membru al Academiei 
Române, scriitorii Nicolae N.Beldiceanu, Nicolae Beldiman, Leon Donici și regizorul Gheorghe 
Mitu Dumitriu. În foaierul teatrului a fost dezvelit bustul lui Bogdan-Petriceicu Hașdeu,apoi a 
avut loc premiera spectacolului „Răzvan şi Vidra” de B. P.Hașdeu.

• Timp de un deceniu directoratul Teatrului Național din Chișinău a fost asigurat de personalități 
alese: George Topârceanu, Corneliu Sachel Arescu, Ion Livescu. Actori de renume ca Emil Botta, 
Ștefan Braborescu, Sergiu Cujbă, Mișu Fotino au însuflețit chipuri și forme la rampa primului tea-
tru românesc profesionist de la Chișinău. Legenda vorbește și de unele spectacole extraordinare, 
regia cărora a fost semnată de Aurel Ion Maican.

În anul 1935, din motive financiare, legate de criza economică mondială, activitatea a 3 teatre naționale 
din România-Craiova, Cernăuți și Chișinău a fost suspendată.

Teatrul în Basarabia românească (1918-1940)
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O influență fundamentală negativă asupra dezvoltării teatrului national basarabean (românesc) a avut-o 
ocupația rusească-țaristă (1812-1918), apoi ideologia comunistă a ocupației sovietice (1940-1941; 1944-
1990), amprentele și urmările căreia asupra conștiinței teatrale actuale (inclusiv profesionale) în RM (Ba-
sarabia) se mai resimt și astăzi (2021). Generațiile de pedagogi, regizori și actori basarabeni (moldoveni), 
care s-au perindat în instituțiile de învățământ teatral și pe scenele teatrale profesioniste ale RSSM, după 
Războiul al II-lea Mondial, au fost pregătite, în baza politicii teatrale sovietice-socialiste (antiromânești), 
în cadrul Institutului de Stat al Artelor „G.Muzicescu” din Chișinău (cadre pedagogice pregătite la Odesa 
pentru teatrul din Tiraspol) și a instituțiilor specializate din Moscova și Leningrad (grupe moldovenești 
trimise în mod organizat la învățătură). Astfel, tradițiile teatrului basarabean, născut în perioada interbeli-
că, („burghezo-moșieresc” (românesc)), au fost oficial date uitării. Asta a generat, firește, un antagonism 
și o luptă interminabilă în sânul elitei domeniului, acest fenomen, la rândul său, având un efect nociv 
pentru dezvoltarea conceptuală și profesională a teatrului în RSSM, apoi și în RM.

Cronologie
1933 – la Tiraspol, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM) este deschis Teatrul 

Moldovenesc de Stat. Actorii trupei, care promovau un repertoriu cu tematică comunistă - „revoluționară”, 
erau absolvenții studioului moldovenesc al Institutului Muzical Teatral din Odessa. Între anii 1937-1939 în 
trupa tiraspoleană vin tinerii actori – Chiril Știrbu, Metodie Apostolov, Domnica Darian, Constantin Con-
stantinov, Arcadie Plațînda, Ecaterina Cazimirov, de asemenea absolvenți ai școlii de teatru din Odessa;

1940 – la Chișinău, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM),este fondat Teatrul Moldove-
nesc de Stat, prin transferarea trupei teatrului sovietic din Tiraspol, la care se alipiră câțiva actori de școală 
românească, în frunte cu Eugen Ureche. În 1952 în trupă vine o nouă pleiadă de actori, absolvenți ai Insti-
tutului „A.Ostrovsky” din Leningrad, printre care Valeriu Cupcea, Constanța Târțău, Gheorghe Hasso;

1954 – Teatrului Moldovenesc de Stat i se conferă numele poetului rus A.S.Puşkin;
1988 – Teatrului Moldovenesc de Stat „A.S.Pușkin” i se atribuie numele „Mihai Eminescu”;
1994 – în urma unui concurs de creație, teatrul „M.Eminescu” este oficializat ca Teatru Național.
Repertoriul teatrului, ca și în toate teatrele URSS, era format în exclusivitate din piese traduse din 

limba rusă, marcate profund de realismul socialist conservator. Doar în anii 1960, când „dezghețul” lui 
N.Hrușciov a „permis” dramaturgia clasică națională, au fost montate piesele „Sânziana și Pepelea”, 
„Fântâna Blanduziei”, „Ovidiu”, „ Iașii în carnival”, „Soacra cu trei nurori”, „O scrisoare pierdută”, 
iar mai târziu și piesele contemporanilor Ion Druță, Aureliu Busuioc, Alexei Marinat, Gheorghe Ma-
larciuc, D.Matcovschi. Regizorii teatrului în această perioadă – Valeriu Cupcea, Andrei Băleanu, Ion 
Bordeianu, Veniamin Apostol, Ion Sandri-Șcurea.

Teatrul sovietic moldovenesc (RSSM)

Eugen Ureche Chiril Știrbu Constanța Târțău Valeriu Cupcea

Andrei Băleanu Ion Sandri Șcurea Ioan Bordeianu Veniamin Apostol
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Republica Moldova (RM)
În anii 1990 în viața teatrală basarabeană s-au produs schimbări radicale, activitatea teatrală fiind de-

osebit de bogată, intensă, interesantă, dar și imprevizibilă. În această perioadă, în care toate restricțiile 
ideologice au fost spulberate, teatrul și spectatorul au devenit altfel.

E de menționat numaidecât că trupa Teatrului Academic de Stat muzical-dramatic „A.S.Pușkin” (din 
1988 „M.Eminescu”), pe atunci centrală în sfera teatrală din RM, a fost nevoită „temporar” (1988-1994), 
în legătură cu reparațiile clădirii teatrului, să joace în alte sedii. Deci, trupa (teatrul RM) a avut de suferit 
mult, facând față unor provocări și unor tensiuni puternice, impactul lor devenind, pentru unii oameni 
ai teatrului, dramatic și chiar tragic. În 1994 teatrului i s-a atribuit titlul de Teatru Național „Mihai Emi-
nescu”. În perioada de 30 de ani, de după 1990, a crescut, s-a format și s-a afirmat o nouă generație de 
actori și regizori cu o pregătire profesională bună și cu vădite aspirații liberale și naționale, adepți și 
promotori râvnitori ai culturii române, cu deschidere spre cultura Europei și a lumii. Libertatea politică și 
de creație survenită a construit poduri spiritual-culturale peste Prut, materializate printr-un val de spec-
tacole muzicale și de teatru al artiștilor români la Chișinău, postul român de televiziune fiind retransmis 
prin cea de-a doua rețea de stat din Republica Moldova. În anii 1990, la Chișinău a venit Teatrul Național 
Craiova cu un turneu de o săptămână. Primele colaborări culturale cu Țara s-au datorat implicării active 
a ministerelor culturii de la București și Chișinău conduse pe atunci de Andrei Pleșu și Ion Ungureanu, 
personalități cu o autoritate incontestabilă, care împărtășeau ideea creării unui singur minister al culturii 
cu delegați la București și Chișinău. La 20 iulie 1991 a fost semnat Protocolul privind colaborarea dintre 
Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii și Cultelor din Republica Moldova, primul do-
cument în baza căruia s-au derulat proiectele culturale și care s-a aflat la baza Convenției nr. 1992, din 
19.05.1992, între Ministerul Culturii și Cultelor al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Români-
ei. În anul 1991 la Teatrul Național Mihai Eminescu regizoarea Nicoleta Toia a montat „Casa Mare” de 
Ion Druță, iar Florin Zamfirescu – „Năpasta” de I.L.Caragiale. În același an s-a organizat primul turneu 
al teatrului basarabean în orașele Iași, Piatra Neamț, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Cluj, Oradea, Craiova, 
Pitești și București.

Teatre profesioniste ale RM
Teatrul Național „Mihai Eminescu”; Teatrul Național „Eugene Ionesco”; Teatrul Național de 

Operă și Balet „Maria Bieșu”; Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”; Teatrul Naţional 
„Vasile Alecsandri”, Bălţi; Teatrul muzical-dramatic „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, Cahul; Teatrul 
Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”; Teatrul Republican „Luceafărul”; Teatrul de revistă „Ginta La-
tină” (din 2019-Teatrul Fără Nume); Teatrul Studio „Geneza Art”; Teatrul dramatic municipal „Pe 
strada Trandafirilor”; Teatrul poetic „Alexei Mateevici”; Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor „Ion 
Creangă”; Teatrul de Dramă și Comedie „Nadejda Aronețkaia”, Tiraspol; Teatrul Laborator „Arta 
și Gândul”; Teatrul Armatei Naţionale; Teatrul Municipal de Păpuși „Guguţă”; Teatrul Republican 
de Păpuși „Licurici”.

Actualul Teatru Național „Mi-
hai Eminescu” din RM se socoa-
te succesor al Teatrului Național 
(românesc) din Basarabia 
(1920-1935) (inaugurat oficial 
la 6.10.1921), fiind primul tea-
tru stabil de expresie română în 
Basarabia, înființat de un grup de 
actori în frunte cu Sergiu T.Niță, 
ministru al Basarabiei în guver-
nul României și Ștefan Ciobanu, 
și al Teatrului Moldovenesc Aca-
demic Muzical-Dramatic de Stat 
„A.Pușkin” din Tiraspol. „Timp 
de o sută de stagiuni teatrul Naţi-
onal a montat 729 de spectacole, 
care au oglindit realitățile vremu-
rilor. Actualmente (2021), direc-
tor general al Teatrului Național 
„Mihai Eminescu” este actorul și 
regizorul Petru Hadârcă.

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
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Teatrul „Eugène Ionesco” a 
fost fondat în 1991 de un grup 
de absolvenți ai Școlii teatrale 
moscovite „Șciuikin” , în frunte 
cu Petru Vutcărău. Dramatur-
gul francez de origine română, 
E.Ionesco, și-a dat personal 
acordul pentru ca acest teatru 
din Chișinău să-i poarte nume-
le. Spectacolul de lansare a fost 
„Cântăreața cheală”, prima pie-
să a lui E.Ionesco. Trupa a impus 
un nou limbaj și stil teatral, unul 
personal, de o manieră inconfun-
dabilă. În 2016 i se conferă titlul 
Naţional. Repertoriul teatrului 
cuprnde: comedii sociale, absur-
de, romantice, negre, drame, me-
lodrame, monospectacole etc. 

Teatrului Moldovenesc de Stat 
de Operă şi Balet a fost oficiali-
zat, în cadrul teatrului Muzical-
Dramatic „A.S.Puşkin”, la 5 iulie 
1957, prima operă moldoveneas-
că fiind montată la 9 iunie 1956 
(opera „Grozovan” de David 
Gherşfeld). Către sfârșitul anilor 
1970, în repertoriul trupei figurau 
deja 4 opere locale („Grozovan” 
şi „Aurelia” de D.Gherşfeld, 
„Balada eroică” de A. Stârcea, 
„Casa mare” de M.Kopâtman). 
În 1980 este inaugurat sediul nou 
al Teatrului de Operă şi Balet cu 
toate dotările tehnice necesare 
unui teatru liric. Din 2012 teatrul 
poartă numele „M.Bieșu”.

Teatrul a fost fondat în anul 
1990 de către actorul și regizo-
rul Alexandru Grecu, fiind unul 
dintre cele 4 teatre dramatice 
naționale și primul teatru de sa-
tiră din republică. Teatrul este 
unicul din spațiul românesc, care 
a montat și are în repertoriul său 
de 70 de spectacole, toate piese-
le lui Ion Luca Caragiale.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”

Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieşu”

Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”
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Teatrul a fost inaugurat în 
anul 1934 cu numirea „Scala”, 
în sala căruia au evoluat mari 
artiști români, printre care și 
G.Enescu. După o evoluție con-
tradictorie postbelică, în 1966, 
Teatrului Moldovenesc-Rus din 
Bălţi i se conferă numele „Va-
sile Alecsandri”. În anul 1970 
instituția este reformată în Tea-
trul Muzical Dramatic Moldo-
venesc - Rus, iar în 1990 i se 
atribuie statutul „Naţional”. 
Actualmente (2021) director ge-
neral interimar al teatrului este 
Onorina Tănase Burlacu.

Teatrul republican, muzical-
dramatic „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu” din Cahul a fost fondat 
în anul 1987 de către o grupă 
de absolvenți ai Universității de 
Arte din Chișinău, în frunte cu 
regizorul și actorul Victor Ignat. 
Din anul 2000 instituția a fost 
condusă de actorul și regizorul 
Sandu Țurcanu, din 2009 de 
către Rodica Ciobanu, apoi de 
Gheorghe Mândru, absolvent al 
CAS „N.Botgros”.

Teatrul Dramatic Rus de Stat 
„A.P.Cehov” din Chișinău a fost 
înființat la 5 noiembrie 1934 la 
Tiraspol. În 1940 teatrul a fost 
mutat la Chișinău. În timpul ce-
lui de-al doilea război mondial 
instituția teatrală a fost evacua-
tă în Turcmenia. Trupa și regi-
zorii teatrului s-au aflat într-o 
permanentă căutare a unor noi 
forme de expresie, noi modalități 
de transmitere a mesajului către 
spectator, realizând spectacole 
de excepție care s-au bucurat de 
aprecierea publicului și a criti-
cilor.

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bălţi

Teatrul muzical-dramatic „Bogdan Petriceicu-Haşdeu”, Cahul

Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”
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Teatrul Republican „Luceafă-
rul” ia naştere în anul 1960 la 
Chişinău ca rezultat al marelui 
dezgheţ politic şi al stringentei 
necesităţi de a crea un teatru 
pentru copii şi tineret. Politi-
ca repertorială a teatrului se 
axează pe o bună dramaturgie 
universală, clasică şi contempo-
rană şi pe noile creaţii drama-
tice ale scriitorilor moldoveni. 
Teatrul „Luceafărul” devine în 
anii 1960-1970 un epicentru al 
mişcării teatrale din republică. 
Administrația actuală a teatrului 
(2021) – Vitalia Grigoriu - direc-
tor general; Veaceslav Sambriș 
- Artist Emerit (2013), regizor, 
director artistic.

Instituţia teatral-concertis-
tică Centrul de Cultură și Artă 
(CCA) a fost oficializată în anul 
1989 la Chișinău. Fondator și 
primul regizor al trupei teatra-
le a fost actorul și regizorul Ion 
Sandri Şcurea, denumirea de 
„Ginta Latină” acordându-se în 
1990. Teatrul abordează genul 
de divertisment modern, având 
tendința permanentă de a fi în 
avangarda dezvoltării artei tea-
trale naționale. Actualmente în 
fruntea teatrului activează: di-
rector - Tudor Ţărnă; regizor 
șef - Mihai Țărnă.

Teatrul Republican de Păpuși 
„Licurici” este un centru cultu-
ral ce prezintă  spectacole pen-
tru toate vârstele. Prestigiosul 
Teatru din Chișinău și-a înce-
put activitatea, cu spectacolul 
„Foișorul” de S.Marșak, pe data 
de 15 octombrie 1945. Profesi-
onalismul și frumoasele tradiții 
spirituale atrag anual circa 90 
mii de spectatori. Teatrul, pe 
parcursul celor 68 de stagiuni, a 
montat 315 spectacole după cele 
mai renumite basme. Conduce-
rea teatrului - Titus Jucov (1979-
2013); Ala Toma - administrator 
actual (2021).

Teatrul Republican „Luceafărul”

Teatrul de revistă „Ginta Latină” (din 2019-Teatrul Fără Nume)

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
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În perioada de până la Unire (1812-1918), în So-
roca, la fel ca în toată gubernia basarabeană, unde 
limba națională era interzisă în viața social-cultura-
lă, nici nu putea fi vorba despre deschiderea și dez-
voltarea unei instituții teatrale, fie chiar și de ama-
tori, în limba română. Între anii 1900-1918 la Soroca 
au existat-activat însă, instituții teatrale efemere, 
de limbă rusă - Сорокский театр «Модерн» 
(teatrul „Modern”); Сорокский кинотеатр 
Бершадского и Шейдеванта (cinematograful 
„Berșadski și Cheidevant”); Сорокский театр-
иллюзион «Олимп» (teatrul illusion „Olimp”); 
Сорокский театр-иллюзион «Экспресс» 
(teatrul illusion „Express”). Сорокский театр-
иллюзион Р.Г.Майнфельд (teatrul illusion 
R.G.Mainfeld, denumit ulterior „Palas”). Teatrul-
cinematograf sorocean de limbă rusă „Palas”, al 
doamnei Mainfeld Raina Gherșcovna, construit 
în 1911 în stil „Art Nouveau”, se găsea la inter-
secţia străzilor «Дубовая» și «Бульварная» (acum 
str. Al. cel Bun - M.Eminescu). Ulterior, edificiul 
a fost redenumit în „Cinema Pallas”. Primul spec-
tacol de teatru (de amatori) în istoria orașului So-
roca, jucat în limba română de către actori locali, a 
avut loc în ianuarie 1918, pe scena acestui teatru. 

A fost jucată piesa „Florin şi Florica” de Vasile 
Alecsandri, în rol de organizatori și artişti produ-
cându-se profesorii ardeleni, angajați în realizarea 
cursurilor învățătorești din Soroca. Distribuția a fost 
următoarea: Gheorghe Boieru - regizor și suflor; 
C.Mușlea - Florin; O.Boieru - Florica; M.Baciu 
- paracliserul. Profesorul Gh.Boieru își amintea: „ 
Mare a fost profitul moral-național, pentru că nu 
doar localnicii ruși, dar și mulți moldoveni, nu pu-
teau să creadă, că și în limba moldovenească se 

poate face teatru pe scenă…”. Această trupă de 
amatori mai pregătea pentru montare și piesa „Ci-
nel-Cinel” (de V.Alecsandri), dar circumstanțele 
nu au permis realizarea, trupa autodizolvându-se. 
Adevărat este, că în cadrul căminelor culturale din 
județ se organizau și activau cercuri dramatice de 
amatori (în 1938 în județul Soroca activau 39 ase-
menea cercuri), însă nivelul cultural-artistic și pro-
fesionist al lor rămânând necunoscut, nu ne per-
mite să le calificăm ca tradiții artistice sorocene, 
asemeni celor corale (corurile Ateneului Popular 
Soroca, corul Madonici etc). Astfel putem consta-
ta că Soroca nu a avut niciodată, din păcate, niște 
tradiții teatrale.

Soroca teatrală

Bazele unor asemenea tradiții au fost puse mult 
mai tâziu, după Războiul al II-lea Mondial, atunci 
când la Soroca s-a deschis Şcoala de Iluminare 
Culturală „ E. Sîrbu” (1957) (actualul Colegiu de 
Arte „N. Botgros”), în cadrul căreia a fost creată 
o catedră de teatru (regie) (1961). Noua catedră 
pregătind specialiști pentru colectivele teatrale de 
amatori, apăru numaidecât ideea de a se crea în So-
roca o trupă de teatru popular național. Evident, că 
toate aceste începuturi au fost legate de profesorii 
şi studenţii acestei şcoli. O frână importantă în cre-
area şi dezvoltarea unei mişcări teatrale naționale 
locale, la acea vreme, era lipsa cadrelor naţionale 
calificate. Specialiştii în domeniu fiind, de regulă, 
invitați de pe alte meleaguri, vorbeau doar rusa, 
necunoscând câtuși de puțin limba română, iar unii 
dintre ei fiind chiar ostili faţă de ea şi atunci, cum 
s-ar fi întemeiat la Soroca un teatru naţional?

Abia în anii 1970-80, când în aria culturii soro-
cene au apărut primii absolvenţi în domeniu (de 
limbă română) ai Institutului de Arte „Gavriil Mu-

zicescu” din Chişinău, mișcarea teatrală soroceană 
a luat un aspect național. În pofida ideologizării 
excesive a culturii în perioada sovietică, cercurile 
dramatice de amatori, care apăreau periodic pe sce-
na oraşului, prezentau, pe lângă obligatoriile scene 
revoluţionare-bolşevice-leniniste şi pagini din fol-
clorul şi clasica dramaturgiei naţionale şi univer-
sale. În fruntea acelor prime cercuri dramatice ale 
Casei de Cultură (DC) orășenești Soroca au activat: 
Mircea Grosu, Mircea Guţanu, Tamara Griţen-
co, Mihail Bucătaru, Mircea Cenușă - profesori 
teatrali la Şcoala de iluminare culturală „E.Sîrbu”. 
Anul 1986 a fost cel de trecere a activității teatrale 
sorocene la un nou nivel profesional artistic, oda-
tă cu montarea de către Tamara Griţenco a piesei 
lui Ion Druţă „Casa mare”. În următorul an, 1987, 
s-a montat spectacolul „Cererea în căsătorie” de 
A.P.Cehov (regia Mihai Bucătaru). În aceeaşi pe-
rioadă s-au mai montat: „Iulia” de A.Burac, „Mă-
năstirea Argeşului” şi „Piatra din casă” de Vasile 
Alecsandri.

1918-1940

1944-1990-2021

Teatrul-cinematograf sorocean de limbă rusă „Palas”
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Iurie Babii
Fondator și regizor
Născut la 11 ianuarie 1965.în 
s.Grigorăuca, Soroca.
Studii: Institutul de Stat al Artelor 
„Gavriil Muzicescu”, facultatea „Re-
gie”, Chişinău.

Teatrul popular-model „Prometeu” a fost inaugurat în anul 1991, în baza cercului dramatic al Palatului 
Culturii Soroca, de către Iurie Babii, profesor al ȘRIC „E.Sîrbu” (colegiul actual „N.B.”). 

Spicuiri din montările teatrului: „Şopârla” (A.Volodin), „Zorile aici sînt liniştite” (B.Vasiliev), 
„Păsărica cea verde” (C.Gozzi), „Liola” (L.Pirandello), „Piept la piept” (I.Druţă), „Dracul la mă-
năstire” (Cemeris), „Slugă la doi stăpîni” (C.Goldoni). „Trânta” 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” etc.

Din activitatea colectivului „Prometeu”: Festivalul „Primăvara teatrală” (or.Călăraşi, 1992) - Pre-
miul special („Liola” de L.Pirandello); Festivalul „Satiră şi umor” (Vaslui, România, 1992) - Marele 
Premiu şi Medalia de Aur („Piept la piept” de I.Druţă); 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).

Realizări recente (2019, 21)
• Program teatralizat,deschiderea Festivalului Internaţional „Mărţişor’’,Soroca; „Deşteapta Pă-

mântului’’ de Victor Ion Popa, „Apus de soare’’ de B.Delavrancea, în cadrul activităţilor ,,Ziua 
Europei’’; „Trânta’’ de Ion Druţă, ,,Liola’’ de L.Pirandello, „Discurs funerar’’ de T.Popescu; 
compoziţii literar muzicale – „Poetul n-a murit’’, „Transnistria - lacrima mea’’; „20 minute cu 
îngerul’’ de A.Vampilov.

• Premiul I la Festivalul - concurs internaţional ,,Rampa Teatrală’’ ed. IV (31.03.2021), cu specta-
colul ,,Discurs funerar (Zece hohote de râs)’’ de Tudor Popescu. 

• Premiul I Spectacolul ,,Trânta’’ de Ion Druţă în cadrul Concursului Naţional al teatrelor de ama-
tori ,,Vasile Alexandri’’ ed. XII ( 31.03.2021) (format online). Centrul Naţional de Conservare şi 
Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.

Teatrul popular dramatic cu titlul „model” „Prometeu”, Soroca

În diferite perioade au activat actorii – M.Bucătaru, A.Moroz, T.Griţenco, M.Cenuşă, G.Caproş, 
P.Balan, S.Seinic, S.Carabinovici, Gh.Mândru, N.Zagaevschi, O.Veisa, V.Măntăluţă, V.Corcimari, 
V.Sambriş, R.Golinschi, N.Tâncovanu, 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, 
I.Babii (regizor), N.Babii (scenograf), T.Griţenco, T.Sârbu-Şevciuc, Gh.Şevciuc, O.Fornea, 
I.Gavriliuc, A.Dorofei, V.Bulgari, A.Halupneac, M.Posteuca, I.Railean, E.Bugai, N.Ţurcan, G.Cotai, 
V.Catlabuga, A.Ursu, D.Ciolpan, D.Cojocari, S.Triboi, I.Juravliov, N.Aspru, A.Cemîzga, A.Bugai, 
A.Gaţcan, I.Şevciuc, N.Curici.
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Regizorul şi actorul Veniamin Apostol

Veniamin Apostol, născut la15 august 1938, în satul Dubna, Soroca, decedat la 14 decembrie 
2000, Chișinău. Artist al Poporului (1988); doctor în studiul artelor (1977); deputat al Congresului 
deputaților poporului al URSS; laureat al Premiului de Stat (1996); conferențiar universitar (1993); 
membru-corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe (1999).

Distincții: ordinul „Drapelul Roșu de Muncă” (URSS); „Ordinul Republicii” (RM).

Fișier biografic
1955 – absolvește Tehnicumul de bibliotecari(astăzi Colegiul de Arte „N.Botgros” din Soroca);
1964 – absolvește Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, facultatea teatrală, specialitatea 

„Actor de teatru dramatic”, clasa lui Valeriu Cupcea;
1968 – angajat în calitate de regizor, Teatrul academic muzical-dramatic „A.S. Pușkin”, Chișinău;
1969 – absolvește Institutul de Artă teatrală „A. Lunacearski” din Moscova, facultatea Regie, 

specialitatea Regie teatru dramatic, clasa lui Anatolii Efros. Debutează cu spectacolul „O noapte cu 
privighetori” de V.Ejov;

1977 – numit în funcția de prim-regizor al Teatrului academic muzical-dramatic „A.S.Pușkin” 
Chișinău, unde, în urma stabilirii unei colaborări strânse cu dramaturgul Dumitru Matcovschi, pe 
scena teatrului au fost montate spectacole de referință în istoria artei teatrale din RSSM: „Tata” 
(1978), „Pomul vieții” (1984), „Abecedarul” (1987).

1985 – transferat prim-regizor la Teatrul dramatic rus „A.P. Cehov”, unde montează câteva spec-
tacole de referință: «Рыжая кобыла с колокольчиком» („Mârțoaga cu clopoței”) de Ion Druță și 
«Страх и отчаяние в третьей империи» („Frică și disperare în al Treilea Reich”) de Bertolt Brecht;

1987 – ales în funcția de Președinte al Uniunii Teatrale din Moldova, pe care o conduce timp de 
9 ani;

1991-1999 – îndeplinește funcția de rector al Institutului de Stat al Artelor„G. Muzicescu”, 
Chișinău;

1999 – șef al Catedrei Regie a Academiei de Stat a Artelor, Chișinău.

Casa muzeu Veniamin Apostol, s.Dubna, Soroca

La microfon Veniamin Apostol
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Teatrul de repertoriu şi proiecte „Veniamin Apostol”, Soroca

(Teatrul poartă numele absolventului (1955) Tehnicumului de bi-
bliotecari (astăzi Colegiul de Arte „N.Botgros” din Soroca), regizo-
rului și actorului, originar din s. Dubna, Soroca, Veniamin Apostol).

Teatrul a fost fondat în 2009 de către APL Soroca. Director și director artistic al teatrului este poetul 
sorocean Petre Popa: „După tentativele eșuate de a pregăti un grup de studenți la Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice, am decis să deschidem un studio pe lângă teatrul „V.Apostol”. Astfel, activitatea 
teatrului se desfășoară în paralel – actori invitați în proiectele teatrului și spectacole realizate de Stu-
dioul teatrului „Cortina”. Spectacolele acestui studio au fost jucate pe scena Teatrului „M. Eminescu” 
din Botoșani, Ateneul Național Iași, România, la Chișinău și în alte localități ale țării. Am prezentat 
on-line spectacolele „Adevărata magie” cu iluzionistul M.Zagaevschi, spectacolele „Amintiri din copi-
lărie” după Ion Creangă, „La o margine de sat” după Ion Druță, în regia lui Alexandru Cozub. Teatrul 
editează și un buletin teatral – „Cortina”. 

Spicuiri din repertoriul teatrului: „Cântec de leagăn pentru bunici”, de D.Matcovschi, (în colabo-
rare cu teatrul „M. Eminescu”; „Anonimul Veneţian” de Gussepe Berto; „În seara asta plătesc eu”, 
după E.Cioclea; „Ku şiocanu tok şi tok”, din creaţia scriitorilor trasnistreni din perioada interbelică, 
cu actorul A.Sochircă şi grupul muzical al teatrului „Renesound”, conducător E. Popa; „Amintiri din 
copilărie”, după povestirile lui Ion Creangă; „În cătuşele Siberiei”, după Spiridon Vangheli; „Alex şi 
Moris”, de Michael Elkin; „Ce vor femeile?”, selecţie de texte; „La o margine de sat” după I.Druţă; 
„Aripi”, spectacol de mişcare, muzică şi poezie; „Libertate în doi”, după Dario Fo.

Petru Popa
Născut la 7 mai 1958, în s.Tătărăuca 
Veche, Soroca.
Director-director artistic al Teatrului 
„V.Apostol”.
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu” (1987-1991);
Academia de Administrare Publică 
(2007-2009), Chişinău.

Studioul teatrului - „Cortina”
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Fondator și conducător Constantin Ciumac (n.22.03.1949), Cosăuți, Soroca, absolvent al ȘRIC 
„E.Sîrbu” (1973) și Institutului de Arte „G.Muzicescu”, director al Casei de Cultură, Cosăuți.

Colectivul a fost fondat în 1995 ca „Teatru de satiră și umor”, apoi, reprofilat în teatru dramatic. Tea-
trul poartă titlul „model”, fiind unul dintre cele mai bune trupe teatrale din nordul RM.

Pictor-scenograf al teatrului – Olga Sugailo, absolventă a Colegiului de Arte din Soroca.

Conducator - Olga Gutu-Fornea, născută la 30 martie 1989 în s. Holoșnița, Soroca. 
Studii: Colegiul de Arte „N.Botgros”, Soroca; Academia TIT (sp. Businiess și administrare), Chişinău. 
Teatrul cu păpuși „Scăpărici” a fost înfiinţat în anul 1999 în cadrul căminului cultural Volovița, So-

roca, de către Angela Mușenco, învățătoare la gimnaziul din localitate și Nelea Zaharia, educatoare la 
grădiniță. Din anul 2010 în fruntea teatrului este Olga Fornea. 

Participări locale și republicane: Festivalul de teatru „V.Alecsandri” din Călărași (3 ediţii) - or-
ganizat de Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului; Festivalul teatrelor de copii 
„Trăiește-ți, clipa” (3 ediții) – ARTICO; Festivalul „La căsuța cu povești” (1 ediție) - organizat de Cen-
trul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului; Festivalul „Rampa Nistreană”; Festivalul 
Datinilor și Obiceiurilor de iarnă.

Pe parcursul perioadei 2019-2021 echipa teatrului a fost constituită din 15 elevi printre care : 
Timco Alexandra, Burduja Valeria, Burduja Vadim, Seredenco Ilaria, Stati Sofia, Ursu Daniela. În 
această perioadă s-au montat 4 spectacole: „Cum vulpea pe lup l-a judecat”, „Sucitorul fermecat”, „Doi 
ursuleți lacomi”, „Prințesa mofturoasă”. Scenariile, păpușile, decorurile au fost confecționate în cadrul 
teatrului și cu participarea copiilor. 

Teatrul dramatic „model” al Casei de Cultură Cosăuți, Soroca

Teatrul ,,model” cu păpuşi „Scăpărici”

Constantin Ciumac

Olga Guțu-Fornea

Casa de Cultură, Cosăuți

Artiști ai teatrului cu păpuși „Scăpărici”
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Nr. 
d/o Denumirea teatrului Localitatea Conducătorii

1. Teatr. dram. „Musafirii” s.Hârboveț, r.Anenii Noi Timciuc Nadejda
2. Teatr. dram. „Constelația” s.Răscăieți, r.Ștefan Vodă Ceban Maria
3. Teatru cu păpuși „Scăpărici” or.Soroca Fornea Olga
4. Teatr. dram. s.Todirești Culeac Victoria
5. Teatr. dram. „Codrenii” s.Scoreni, r.Strășeni Pavel Diaconu
6. Teatr. dram. „Moștenitorii” s.Vărzărești, r.Nisporeni Lidia Ionașcu
7. Teatr. dram. „Thalia” s.Hârtop, r.Cimișila Elena Corlăteanu
8. Teatr. dram. „Flacăra” s.Carahasani, r.Ștefan Vodă Tomuz Ana
9. Teatr. dram. „Prietenia” or.Căușeni Ion Osadcii
10. Teatr. dram. „Dialog” mun.Bălți Concova Natalia
11. Teatr. dram. „Ursoaia” s.Ursoaia, r.Căușeni Poloboc Iurie
12. Teatr. dram. „Speranța” s.Pohlebeni, r.Orhei Saharneanu Victor
13. Teatru de păpuși „Floricel” s.Pârjota, r.Râșcani Burduh Maria
14. Teatru de păpuși „Cheița de aur” or.Anenii Noi Climov Antonina
15. Teatru de păpuși „Ștrengărel” s.Hârbovăț, r.Anenii Noi Seretineanu Ludmila
16. Teatru de păpuși „Prichindel” s.Iurceni, r.Nisporeni Modvală Zinovia
17. Teatru de păpuși „Andrieș” or.Călărași MârzacVitalie
18. Teatru de păpuși s.Vadul lui Isac, r.Cahul Horneț Teodora
19. Teatr. dram. „Chipăruș” or.Telenești Pavel Casian
20. Teatr. dram. rus or.Edineț Gumennâi Vasile
21. Teatr. dram. „Masca” or.Cahul Carp Alina
22. Teatr. dram. „Vlădenii” s.Pârlița, r.Ungheni Tatiana Babin
23. Teatr. dram. „Lipințî” com. Lipnic, r.Ocnița Coroma Valerian
24. Teatr. dram. „Baladă” or.Ocnița Angela Crucichevici
25. Teatr. dram. „Clocușna” s.Clocușna, r.Ocnița Cazac Eduard
26. Teatr. dram. „Fagur” com. Zâmbrenii, r.Ialoveni Castraveț Galina
27. Teatr. dram. „Făclia” s.Pârâta, r.Dubăsari Cuțenco Svetlana
28. Teatr. dram. „Baștina” or.Bălți Angela Burdeniuc
29. Teatr. dram. „Amadeus” s.Mereni, Anenii Noi Sereteanu Ludmila
30. Teatr. dram. „Speranța” s.Moșeni, r.Râșcani Sărăteanu Aurelia
31. Teatr. dram. „Brăzdenii” s.Borosenii Noi, r.Râscani Irina Bârlădeanu
32. Teatr. dram. „Doina” or.Râșcani Vasile Telepeț
33. Teatr. dram. „Cutezătorii” s.Petrunea, r.Glodeni Ivanciuc Ana
34. Teatr. dram. „Hoinarii” s.Batțr, r.Cimișlia Culaga Maria
35. Teatr. dram. „ȘtefanVodă” or.Ștefan Vodă Romanciuc Maria
36. Teatru de păpuși „Guguță” Sărățica Nouă Cernego Svetlana
37. Teatru de păpuși „Alunelul” or.Cimișlia Spânu Iulia
38. Teatr. dram. „Harap Alb” s.Cenac, r.Cimișlia Popovschi Vasile
39. Teatr. dram. „Pe-o gură de rai” Dubăsarii Vechi, Criuleni Schidu Elena
40. Teatr. dram. „Mugurel” s.Cocieri, r.Dubăsari Cojusneanu Lidia
41. Teatr. dram. de la Casa de Cultură s.Ișnoveț, r.Criuleni Stan Nicolaie
42. Teatr. dram. „Frunze de dor” s.Volintiri, r.Ștefan Vodă Lidia Toma
43. Teatr. dram. „Prometeu” or.Soroca Babii Iurie
44. Teatr. dram. „Fetele lui Ahile” s.Moldovata Nouă, r.Dubăsari Beșleaga Alexandra
45. Teatr. dram. „Vasile Alecsandri” s.Chișcăreni, r.Sângerei Valentina Secureanu
46. Teatr. dram. „V.O.A.B.” or.Orhei Gheorghe Ioniță
47. Teatr. dram. „Vlădenii” Casa roinală de cultură, Pârlița Tatiana Babin
48. Teatr. dram. „Ghioceii” s.Mingir, r.Hâncești Sârbu Mihai
49. Teatr. dram. „Vasile Dub” or.Călărași Dodon Tatiana
50. Teatr. dram. „Arborii” s.Palanca, r.Ștefan Vodă Vera Ghidirim
51. Teatr. dram. „Cupidon” or.Drochia Petru Ababii
52. Teatr. dram. „MiculPrinț” or.Criuleni Dimitrașco Natalia
53. Teatr. dram. „Speranța” s.Drăsliceni, r.Criuleni Efros Liuba
54. Teatr. dram. „Baștina” or.Căușeni Vasile Morăraș
55. Teatr. dram. „Coliseum” or.Căușeni Gauga Oleg
56. Teatr. dram. „Clopotul” r.Căușeni Veaceslav Luca
57. Teatr. dram. „Dialog” or.Chișinău Octavian Grigoriu
58. Studioul artistic „Vacanța mică” or.Chișinău Adriana Derbici

Formații teatrale (amatori) din RM, 2021
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„Prin cultură, existenţa se 
îmbogăţeşte cu cea mai profundă 
variantă a sa. Cultura este semnul 

vizibil, expresia, figura, trupul 
acestei variante. Cultura ţine deci 

mai strâns de definiţia omului 
decât conformaţia sa fizică sau, 

cel puţin tot aşa de strâns”.
(Lucian Blaga)

Catedra este succesoarea fostei secţii („Otdelenie clubnoi rabotî”) a instituțiilor premergătoare 
colegiului actual - „Politprosvetuchilishche” (școala de iluminare politică - 1940-1941; 1944-1946); 
„Bibliotechnyi Tekhnikum” (tehnicum de bibliotecari - 1946-1957); „Culitprosvetuchilishche” 
(școala de iluminare culturală) „E.Sîrbu”- 1957-1991). Secția, în paralel cu secția „Bibliotecono-
mie”, pregătea lucrători pentru „club”-urile (cămine culturale) din RSSM, în temei rurale, cu califi-
carea „metodist- organizator clubnoi rabotî” (metodist-organizator al lucrului în club) (diplome de 
studii medii specializate), pentru frontul ideologic al puterii sovietice. 

Specializarea de metodist, inițial prevedea studierea următoarelor disciplini: „Klubnoe delo” 
(Clubologia); „Politicescaia rabota” (lucrul politic); „Placatnoe delo” (placatul); „Voennoe delo” 
(milităria); „Culitprosvet rabota” (lucrul de iluminare culturală); „Teh.sredstva clubnoi rabotî” 
(Mijloace tehn. în club); „Horovoe delo” (corul); „Iscusstvo” (arta); „Seliscoe hozeaistvo” (gospo-
dăria agricolă); „Biografia V.I.Lenina” (biogr. lui V.I.Lenin); „Indiv.obucenie na muz.instr.” (stu-
dierea unui instr. muzical).

Profesorii care au activat în cadrul secției („Otdelenie clubnoi rabotî”), cu specialzarea „Meto-
dist-organizator clubnoi rabotî”, între anii 1944-1957: Baranenco A.D. – culitprosvet rabota; Go-
lubinschii P.A. – teh. sredstva clubnoi rabotî; Masiucov V.I. – Iscusstvo; Alhimov G.A. – voennoe 
delo; Borisova A.A. – teh. resurs, iscusstvo; Cernețchii V.A. – indiv. obucenie na muz. instr.; Taran 
R.I. – selisc. hozeaistvo; Dergaciov I.D. – biografia V.I.Lenina; Iaitvețchii Iu.I. – culit. prosvet.
rabota; Mundrean A.S. – horovoe delo; Muratov S.T. – teh. sredstva culitrabotî; Socolov P.P. – 
culitprosvet rabota; Grișco I.S. – iscusstvo; Mîndrescu N.Gh. – culitprosvet rabota; Șcrudnev V.A. 
– placatnoe delo; Klobuțchii V.S. – culitprosvet rabota; Draganiuc I.I. – ind. obuci. baian.

Din 1957, anul reprofilării instituției „Bibliotechnyi Tekhnikum” în „Respublikanskoie Culit-
prosvetuchilishche” – (RCPU) „E. Sîrbu”, secția „Otdelenie clubnoi rabotî” a devenit principală, de 
bază, în instituție funcționând în continuare și secția „Biblioteconomie”. Treptat, conform planului 
de dezvoltare a „Culitprosvet” – ului, în școală au fost deschise câteva noi specializări, la sintagma 
de bază „Metodist-organizator clubnoi rabotî” fiind aplicate sintagmele acestor noi specializări cul-
tural-artistice: dirijori de cor, de fanfară, de taraf (căntăreți, instrumentiști); conducători ai cercu-
rilor coregrafice și teatrale (dansatori, regizori, actori).

Astfel, în anul 1961 fiind oficializată specializarea „Metodist-organizator al lucrului în club, con-
ducător al colectivului teatral”, în anul următor 1962 au absolvit primii 5 specialiști cu această 
calificare.

Cronologia modificărilor secției și specializării:
1957-1961 – Secția - „Klubnoe otdelenie”, specializarea - „Metodist- organizator clubnoi rabotî”;
1961-1970 – Secția - „Klubnoe otdelenie”, specializarea - „Metodist- organizator al lucrului în 

club, regizor al colectivelor teatrale de amatori” (grupe ruse și române);
1970-1987 – Secția - „Klubnoe otdelenie” - specializarea- „Regizor al colectivelor teatrale de 

amatori” (grupe ruse și române);
1987-1991– Secția - „Klubnoe otdelenie”, specializarea„Regizor al colectivelor teatrale de ama-

XIII.3.3. Scurt istoric al catedreiXIII.3.3. Scurt istoric al catedrei
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tori” (grupe ruse și române);
1991-2002 – Secția „Klubologie” – „Regizor al colectivelor teatrale de amatori”;
2002-2016 – Catedra ,,Culturologie”/ Regie, cu calificarea – ,,Pedagog-culturolog, animator în 

cultură”;
2016-2019 – Catedra ,,Culturologie”/ Regie, Programul de formare profesională 21580 ,,Regie’’ 

cu calificarea 265417,,Regizor artistic”;
Din 2019- prezent (2021) – Catedra ,,Regie”, Programul de formare profesională 21580 ,,Regie’’ 

cu calificarea 265417,,Regizor artistic”.

Deschisă în 1961, secţia avea permanente legături de creaţie şi prietenie cu colectivele dramatice din 
republică şi de peste hotarele ei. La baza procesului de studii un rol aparte revenind studierii regiei şi 
măiestriei actorului, în cadrul secţiei se montau diferite spectacole din dramaturgia clasică și autohtonă. 
Secţia, devenită o adevărată custodie a obiceiurilor şi tradiţiilor populare, oferea elevilor posibilităţi nu 
doar de a studia , ci şi de a se implica plenar în realizarea a numeroase manifestări publice, cu suflu po-
pular şi civic: şezători, nunţi, hore ale satului, jocuri cu măşti zoomorfe culese de către elevi şi profesori 
de prin satele republicii. Temeliile conceptuale și didactice ale specializării au fost puse de către profe-
sorii - Boris Andreevici Șevciuc, Octavian Fiodorovici Munteanu, Valerii Mihailovici Teplov, Tamara 
Iochimovna Cibotari, Mihail Fiodorovici Bucătaru, Alexandr Pavlovici Moroz.

Caracteristica calificativă a specialistului: pedagog-culturolog, animator în cultură, cu studii medii 
de specialitate, pentru activitate în sistemul Ministerului Culturii şi Ministerului Educaţiei, în cămine 
de cultură, licee şi gimnazii.

Întemeetorii specializării „culturolog” au fost profesorii catedrei: Tamara Griţenco, Om Emerit 
(,,Regia şi măiestria actorului”, ,,Arta vorbirii scenice”) – grad didactic I; Vera Selevestr, Om Emerit 
(şef catedră) (,,Regia activităţilor publice”, ,,Managementul”) – grad didactic superior; Iurie Babii 
(„Regia şi măiestria actorului”, ,,Arta vorbirii scenice”) – grad didactic II. Ulterior în activitatea ca-
tedrei s-au inclus profesorii – Nina Babii („Regia activităţilor publice”, „Istoria culturii”) – grad di-
dactic II; Natalia Morneală („Practica pedagogică”, „Sociologia culturii”, „Managementul”) – grad 
didactic II; Gheorghe Șevciuc (Management, Practica, Arta actorului) – grad didactic II.

Specializarea prevedea studierea următoarelor disciplini:
„Scenaristica”, „Arta vorbirii”, ,„Măiestria actorului”, „Regia activităţilor publice”, „Istoria cul-

turii şi civilizaţiei universale şi naţionale”, „Management artistic”, „Sociologia culturii”, „Odihna şi 
agrementul”, „Teatrul popular”, „Instrumentul muzical” (pian).

Pe parcursul activității catedrei, în repertoriul de instruire au fost incluse spectacole din dra-
maturgia clasicilor români și ruși: „Piatra din casă”, „Meșterul Manole”, după V.Alecsandri; „Nă-
pasta”, I.L.Caragiale; „Pasărea cea verde”, C.Goțți; „Ziola”, L. Pirandello; „Nunta”, M. Zoșcenco; 
„Oameni energici” V.Șukșin; „Treizeci de arginți”, T.Oprea; „Piept la piept”,„Horia”, „Casa Mare”, 
I.Druță; „Iulia”,A.Burac; „Vine ora”,D.Matcovschi - spectacole prezentate în colegiu și în unele raioa-
ne ale RM – Florești, Hâncești, Cahul, Camenca, Bălți, Chișinău. În cadrul catedrei activează un cerc 
dramatic care are de asemenea un repertoriu variat.

Secția - „Klubnoe otdelenie”, 
specializarea - „Regizor al colectivelor teatrale de amatori”

Catedra ,,Culturologie”/Regie

Profesorii şi elevii secției/catedrei, pe parcursul anilor de studii, sunt iniţiatori, scenarişti şi or-
ganizatori a diverse activităţi artistice publice, desfăşurate atât în incinta colegiului, cât şi în afara 
lui (oraşul şi raionul Soroca, alte localităţi din R.M.):

,,100 ani de la înfiinţarea şcolii ,, Aleco Russo’’ din s.Bulboci (2010), Costârscaia Diana; ,,Casa părin-
tească nu se vinde’’ - serată profil academicianul Boris Melnic, s.Briceni, r.Donduşeni (2010) – Popa Doi-
na; ,,Căile destinului, greu de înţeles’’ - serată profil profesorilor din Şestaci, Şoldăneşti – Bulgari Vadim, 
(2011); ,,Creangă veşnic verde’’ - şezătoare la Cucueţii Noi r. Rîşcani (2011) – Mirza Dimitrii; „30 ani a 
fanfarei de la Hârbovăţ” - Anenii Noi ( 2011) – Cibotarean Ala; ,,Sărut, femeie, mâna ta’’ - Soroca (2011) 
– Căpăţână Valentina; Noaptea muzeelor ed.I – ,,Un cronicar Modern în Cetatea Soroca’’ - serată profil 
Nicolae Bulat (2012) – Guzun Verginia; „Cu drag de voi’’ - serată profil compozitorului şi interpretului 
Saveliu Cojocaru, Saharna Nouă, Rezina (2012) – Ceban Olga; „Jubileul de 55 ani” - primarul satului 
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Baraboi Donduşeni (2012) – Panţâr Margareta; ,,Femeie, flacără nemuritoare’’ - s.Chipeşca, Şoldăneşti 
(2012) – Petrachi Victor; ,,Ce mirare că eşti’’ - Ziua cărţii pentru copii , Ocniţa (2012) – Gonciar Tatia-
na; ,,Un profesor e o lumină, un soare cald şi blând’’ - serată profil Gimnaziu ,,Sergiu Moraru’’ - s.Obreja 
Veche, Făleşti (2012) – Petelco Viorel; ,,Spre rădăcini’’ - serată de creaţie a poetului Petre Popa (2012) – 
Oţel Luminiţa; ,,Azi e hram la noi în sat’’ - Cotiugenii Mari, Şoldăneşti (2012) – Ţurcan Ecaterina; ,,Un 
spic crescut în lanul veşniciei’’ - s.Şolcani, Soroca (2012) – Voloşina Aliona; ,,Născuţi sub zodia Artei’’ 
- 10 ani de la fondarea Catedrei ,,Culturologie’’ (2012) – Chinzeaev Cristina; „Sărbătoaarea familiei” 
- s.Viişoara, Edineţ (2013) – Agapie Carolina; ,,Omul propriul său Prometeu’’ - serată profil primarului 
de Parcani, Soroca, Cetulean Serghei (2013) – Porcireanu Ana; ,,Azi la noi în sat’’ - activitate artistică 
publică, s.Cerlina, Soroca (2013) – Zubco Mihaela; ,,Trecut-au anii’’ - serată profil Larisa Panici, gim-
naziul Varăncău (2013) – Posteucă Maria; ,,Dintr-un nuc un nuc răsare’’ - serată profil primarului de 
Şolcani, Soroca (2014) – Botezat Augustina; ,,Teatrul- oglinda vieţii noastre’’ - 30 ani ai teatrului VOAB, 
Orhei (2014) – Tuvacova Maisa; ,,75 ani de la fondarea Colegiului’’, ,,Iubiţi părinţii căt mai sunt’’ - con-
certe la adunările de părinţi; ,,Mai regină decât floarea, doar femeia poate fi’’; Concursuri de specialitate 
,, Miss Culturologie’’, „Miss Colegiu’’; ,,Două inimi şi o singură dragoste’’ - în memoriam Doina şi Ion 
Aldea Teodorovici; ,,O lacrimă din memoria unui neam’’ - în memoriam Maria Bieşu; „Balul bobocilor” 
- anual; ,,Nu voi pleca de aici niciodată’’ - în memoriam V.Apostol, s.Dubna, Soroca (2013) – Sochircă 
Doina; ,,Balul vînătorilor’’ (2014) – Ohoţchii Vasilii; „50 ani - Paradis al iubirii’’ - Obreja Veche, Fă-
leşti (2014) – Cazacu Mihaela; „Pe urmele meşterului Manole’’ - serată profil mesterilor cioplitotori 
în piatră, s.Cosăuţi (2014) – Livizor Ionela; „I se spune Pictoriţa dansului’’ - serată profil s. Bârnova, 
Ocniţa (2014) – Bodiu Cecilia; ,, Balul Pădurarilor’’ - (2015) – Bejan Valeria; ,,Varăncău-vatră bogată’’ 
- activitate artistică publică (2015) – Posteucă Maria; ,,Avem un singur drum comun - Viaţa’’ - Ialoveni 
(2015) – Ignat Nina; ,,Femeia flacără nemuritoare’’ - s.Pohoarna, Şoldăneşti (2015) – Creţu Corina; 
,,Floarea dorului de trai” - serată profil Elizaveta Cojocari (2015) – Railean Ion; ,,Iea-pe podium de 
iarbă verde’’ - parada portutui popular - s.Rublaniţa, Soroca (2015) – Leşan Viorica; ,,Copilărie, ţară de 
poveste’’ - activitate artistică publică, Soroca (2015) – Gangan Dorina; ,,Veşnicia s-a născut la sat’’ - ac-
tivitate artistică, s.Schineni, Soroca (2016) – Danii Maria; ,,Noaptea Muzeelor’’ - ed.-II-III-IV, (2016) – 
Spinei Sofia; (2017) – Cecan Petru; (2018), (2019) – Ciolpan Dan; ,,Festivalul Mărului’’ - ed.I-V; ,,Ziua 
Culturii Naţionale’’ - (2015, 2019); Festivalul de teatru ,,Rampa Nistreană’’ - (2019); Festivalul-concurs 
,,Floarea omeniei’’ - (2018, 2019); Comemorarea lui Ştefan cel Mare; Festivalurile de tradiţii „Datini şi 
obicee”, ,,V-am ura, v-am tot ura’’ - annual; ,,Noaptea Muzeelor’’ - ed.II, Soroca (2016) – Spinei Sofia; 
,,Acasă la Ion Creangă’’ - Rădulenii Vechi, Floreşti (2016) – Bondac Doina; ,,Tudor Dumbravă - mesa-
gerul trompetei’’ - serată profil conducătorului orchestrei de fanfară ,,Dumbrava’’ s.Vertiujeni, Floreşti 
(2016) – Cerchez Daniela; ,,Omul îşi făureşte propriul său destin’’, s.Rădulenii Vechi, Floreşti (2016) – 
Bondac Doina; ,,Noaptea Muzeelor’’, ed.III (2017) – Cecan Petru; ,,Cel mai bun în meserie’’ - Şcoala 
Profesională Soroca (2017) – Bugai Elena; ,,10 ani de activitate a colectivului folclorcloric ,,Cucoara’’ 
- Ciulucani, Teleneşti (2017) – Vişanu Doina; ,,Noi suntem din Vertiujeni’’ - activitate artistică publică 
Vertiujeni, Floreşti (2017) – Cotai Galina; ,,Ceaiul - o băutură cu tradiţii’’ - Colegiul de Arte „Nicolae 
Botgros” Soroca (2017) – Cojocari Alina; „Dumitru Matcovschii - poet al valorilor naţionale’’ - Păr-
liţa, Ungheni (2017) – Poştaru Sabrina; ,,Bunica - leagănul dintre generaţii’’ - serată profil conducă-
torei colectivului folcloric ,,Frunză de dor’’ s.Parcani, Soroca (2017) – Dubălaru Daniela; ,,Noaptea 
Muzeelor’’ed.IV (2018) – Ciolpan Dan; „Balul vânătorilor” (2018) – Spinei Sofia; ,,Satul meu ce porţi 
un nume’’ - activitate artistică publică, s.Vertiujeni, Floreşti (2018) – Todiraş Eugenia; ,,Dintre cele şap-
te minuni ale lumii femeia este prima’’ - concert de 8 martie (2018) – Cecan Petru; „77 de file scrise în 
ani de zile’’ - serată profil medicilor de la Centrul Mamei şi Copilului Chişinău (2018) – Bondac Doina; 
Centinarul Unirii, Soroca (2018) – Topor Roman; ,,Perlele sufletului’’ - festival de poezie cu lansare de 
carte a elevei anului III Halupneac Ana-Maria (2018) – Nalupneac Ana-Maria; ,,Perlele destinului’’ 
- serată profil directorului Colegiului Agricol Constantin Nisterenco (2018) – Halupneac Ana-Maria; 
,,Miss grădiniţă”, ,,Talentele ascunse’’, Soroca (2018) – Cazac Nadejda; ,,Aşa-i bunica mea’’ - serată-
profil absolventei Colegiului promoţia an.1962, Ciobanu Olga (2018) – Catlabuga Valeria; „Scena şi 
culisa asemeni vieţii’’ - serată profil lui Constantin Ciumac, directorul Casei de cultură Cosăuţi, Soroca 
(2018) – Cojocari Dumitru; ,,Arborele dinastiei Călugărescu’’ - serată-profil s.Şolcani (2018) – Istrati 
Doru Pintilie; ,,Festivalul copturilor’’, s.Sobari, Soroca (2018) – Calaraş Cristina; „Balul vânătorilor” 
(2019) – Sîrbu Tamara; ,,Sărbătoarea familiei ’’ - s.Schineni, Soroca (2019) – Rotari Axenia; ,,O fami-
lie de succes” - serată profil Olga Ghierghiligiu, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă’’ (2019) – Igorov Alina; 
Festivalul Turismului Rural, s.Rudi, Soroca (2019) – Panişin Tatiana; ,,La vatra neamului’’, Crîşcăuţi, 
Donduşeni (2019) – Rusnac Marius; ,,Satul meu - mănunchi de frumuseţe’’, Ciolacul Vechi, Făleşti 
(2019) – Voitic Alina; „Un suflet călător prin gara vieţii” - Părliţa, Ungheni (2019) – Poştaru Sabrina; 
„Recunoştinţă neamului” - Horodişte, Donduşeni (2019) – Ciolpan Dan; „Ziua internaţională a copii-
lor” (2019) – Ivanov Daniela; ,,În lumea dansului’’, Festival de ziua mondială a dansului (2019) – Zubco 
Alina; „Balul tinereţei”, Colegiul Agricol Soroca (2019) – Marin Antonela; ,,Balul Feţilor Frumoşi şi a 
Ilenilor Cosînzene’’, Căminul Colegiului de Arte ,, Nicolae Botgros’’ (2019) – Sochirca Doina; „Muzica 
este inspiraţia sufletului meu” - serată profil, Tamara Boboc-Coşciug (2019) – Juravliov Ion.
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Șefi catedră 

Octavian Fiodorovici 
Muntean

Nicolai Ivanovici
Mazur

Tamara Iochimovna 
Cibotari

Alexei Dmitrievici
Baranenco

Vera Ivanovna 
Selevestr

Boris Andreevici 
Șevciuc

Mihail Fiodorovici 
Bucătaru
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Nicolai Gheorghievici
Mîndrescu

Liubovi Borisovna 
Sorochina

Alexandr Samoilovici 
Sorocapud

Vera Gheorghievna 
Ungureanu

Grigorii Nichitici 
Morgosi

Semion Dmitrievici 
Popa

Ianovschii Iu.I (n.1907) - culit. prosvet; Golubinschii P.A. (n.1906) - teh. sredstva clubnoi rabotî; 
Muratov S.T. (n.1916) - tehsredstva culitrabota; Borisova A.A. (n.1917) - teh. resurs; Socolov P.P. 
(n.1911) - culitprosvet rabota; Borisova T.V. – dram. delo; Baranenco Alexei Dmitrievici (n.1914), 
stud. superioare - culitprosvet rabota; Margină D.A., stud. super. Leningrad, actorie - dram. delo; Aga 
A.G. - club/regie; Morgosi Grigorii Nichitici (n.1922) - placatnoe delo; Rabota V.G., stud. medii - pla-
catnoie delo; Mîndrescu Nicolai Gheorghievici (n.1928), stud. super. - club. rabota; Russu E.I., stud. 
super. - clubnoie delo; Russu V.F., stud. super. - regia; Sorochina Liubovi Borisovna (n.1938) - culit. 
pr.; Baștovaia L.S. (n.1952), stud.super. - club. rabota; Zaplitnaia Lidia Savovna, stud.super. - clubo-
logie; Sorocapud Alexandr Samoilovici (n.1931), stud.medii - tehsredstva culitrabotî; Grecul Mihail 
P. (n.1942) - club; Anisimova Nastasia Iv. - clubn.delo; Teplov Valerii Mihailovici (n.1928), stud.su-
per. - teatr. delo; Murzac Mihail Vasilievici (n.1937), stud.super. - clubologie; Popa Semion Dmitri-
evici (n.1923), stud.super. - clubologie); Șevciuc Boris Andreevici; Muntean Octavian Fiodorovici 
(n.1942), stud.super. - club,regie; Cibotari (Grițenco) Tamara Iochimovna (n.1949), stud.super. - club, 
regie; Bucătaru Mihail Fiodorovici (n.1950), stud.super. - regie; Valentina Dementievna Orion, stud.
super. - clubologie; Mazur Nicolai Ivanovici (n.1951), stud.super. - clubologie; Bejenari Valentina 
Ivanovna (n.1953), stud.super. - clubologie; Balan Mihail Andreevici (n.1963), stud.super. - club./foto; 
Mircea Alexeevici Cenuşă (n.1955), stud.super. - regie; Selevestr Vera Ivanovna (n.1956), stud.super. 
- club/regie; Antonevici (Smântână) Lidia Fiodorovna (n.1957), stud.super. - club.; Bernavscaia Sil-
via Vasilievna (n.1958), stud.super. - clubologie/regie; Guțan Mircea Constantinovici (n.1956), stud.
super - club/regie; Grosu Vera Constantinovna (n.1949), stud.super. - club/regie; Gangan Gheorghii 
Chirilovici (n.1959), stud.super. - club, istoria culturii; Gorbaciova (Ungureanu) Vera Gheorghievna 
(n.1945), stud.super. - metodist s/ff; Dobrovolscaia Vera Ivanovna (n.1950), stud.super. - club/regie; 
Moroz Alexandr Pavlovici (n.1943), stud.super. - club/regie; Lazăr Constantin Fiodorovici, stud.su-
per. - clubologia; Poderniov Ghenadii Vasilievici (n.1946), stud.super. - club,regie; Patrașco Vladi-
mir Ivanovici (n.1929), stud.super. - club; Babii Iurie Borisovici (n.1965), stud.super. - regie; Ababii 
Leonid, stud.super. - club.; Curca Lidia Filipovna (n1959), stud.super. - club.regie; Durnea Svetla-
na Gheorghievna, stud.super. - club.; Nichita Galina Andreevna (n.1962), stud.super. - club, regie; 
Bursacovschii Iurii Mihihailovici (n.1965), stud.super. - club; Zănoagă Valentina Ivanovna (n1946), 
stud.super. - club; Cazacu Constantin Sergheevici (n.1958), stud.super., teh/sred.; Graur P.A. - club.; 
Lupașco Octavian P. (n.1962); Lozovan Andrei M. (n.1958); Sandu D.P. - club.; Petelco N.M. - club..

Profesori care au activat în cadrul secției/catedrei 



Colegiul de Arte „N.Botgros”180

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Valerii Mihailovici
Teplov

Constantin Sergheevici 
Cazacu

Svetlana Gheorghievna 
Durnea

Nicolai Ivanovici 
Mazur

Gheorghe Chirilovici 
Hangan

Valentina Ivanovna 
Bejenari

Vera Constantinovna 
Grosu

Silvia Vasilievna 
Bernavschi

Alexandr Pavlovici 
Moroz

Leonid Nicolaevici
Ababii

Vera Ivanovna 
Dobrovolschi

Lidia Fiodorovna  
Antonevici
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Galina Andreevna  
Nichita

Victor Ivanovici 
Patraşcu

Iurie Mihailovici 
Bursacovschi

Mihail Andreevici 
Balan

Iurii Borisovici 
Babii

Constantin Fiodorovici 
Lazăr

Lidia Stepanovna
Baştovoi

Dmitrii Pavlovici 
Sandu

Lidia Filipovna 
Curca

Mircea Alexeevici
Cenuşă

Alexandra Ivanovna
Dobrovolschi

Sergiu Triboi
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XIII.3.4. Programul de formare profesională XIII.3.4. Programul de formare profesională 
21580 – Regie cu calificarea 265417 21580 – Regie cu calificarea 265417 

„Regizor artistic”„Regizor artistic”
Misiunea
Formarea/pregătirea regizorilor artistici capabili de a demonstra performanțe în calitate de conducători ai 

colectivelor artistice de amatori (folclorice, dramatice, literare, satirice) atât din cadrul unităţilor economice 
ale domeniului artistic, cât și în alte domenii. Conform Standardului de pregărire profesională, programul 
oferă absolventului oportunitatea de a activa în orice instituție cu profil artistic în calitate de: Moderator al 
activităţilor culturale; Manager al colectivului artistic; Conducător al colectivului teatral de amatori; 
Manager al instituţiilor de cultură – ceea ce este o necesitate majoră mai ales în mediul rural.

Obiectivele programului
• Cunoștințe de comunicare în limbajul de specialitate specific domeniului artei teatrale;
• Cunoștințe manageriale și legislative specifice activității regizorilor artistici, lucrul în echipă, în 

vederea conducerii activității colectivelor artistice;
• Cunoștințe de integrare a tehnologiilor informaționale în acțiunile de organizare a activităţilor 

culturale odihnei şi agrementului la nivelul studiilor profesional tehnice;
• Cunoștințe de a recepta și lansa mesaje cu un conținut atitudinal în limba română, sau într-o altă 

limbă de comunicare internațională, aplicabile în domeniul respectiv de activitate;
• Cunoștințe de analiză/caracterizare competență a diverselor forme de activitate culturală;
• Capacități de moderare fluentă a activităţilor culturale;
• Abilităţi de aplicare în practică, forme şi metode eficiente de formare şi regizare a colectivelor 

artistice;
• Capacităţi de apreciere la justa valoare a produselor culturale de divers gen, stil, etc.

Obiectivele catedrei
• Asigurarea caracterului ştiinţific al învăţământului artistic prin iniţierea, planificarea, implemen-

tarea diverselor forme, conţinuturi, tehnologii educaţionale;
• Cercetarea, definirea şi validarea proceselor specifice domeniului, programului de formare pro-

fesională 21580 Regie;
• Organizarea întâlnirilor cu personalităţi notorii în aşezământul nostru de cultură;
• Aplicarea principiilor de bază ale politicii statului şi echităţii sociale în domeniile dezvoltării 

socio-culturale;
• Asigurarea metodologică a activității de culturalizare, odihnă şi agrement, a activităţilor artistice 

publice;
• Aplicarea în practică a experienţei avansate a altor instituţii de culturalizare;
• Pregătirea catedrei pentru evaluarea externă a programelor de formare profesională;
• Recrutarea personalului didactic, a tinerilor specialişti la programul de formare profesională 

21580 Regie;
• Elaborarea ghidurilor metodologice la unităţile de curs: regia activităţilor artistice publice, sce-

naristica, arta vorbirii scenice, management, bazele antreprenoriatului; teste de evaluare la isto-
ria culturii şi civilizaţiei universale, istoria costumului ;

• Implementarea tehnologiilor didactice moderne bazate pe îmbinarea activităţilor teoretice cu cele 
aplicativ - practice pe parcursul anilor de studii, atât în instituţie cât şi în instituțiile – baze de 
practică;

• Organizarea evenimentelor cu caracter ştiinţific, social, academic, cultural, economico-financiar, 
politic, religios, sportiv, divertisment, care se conturează în nivelurile: personal, familial, organi-
zaţional, ramural, comunitar, regional, naţional şi internaţional;

• Realizarea în continuare a parteneriatelor cu familiile elevilor, comunitatea, agenţi economici şi 
alte instituţii publice. Calitatea programului este asigurată și prin activități planificate și realizate 
de către Consiliul de administrație, Consiliul profesoral ,Consiliul metodico – științific, precum 
monitorizări, referate metodice .

Specialitatea prevede studierea următoarelor disciplini: 
„Arta vorbirii scenice”, „Management artistic”,„Regia activităţilor publice”, „Istoria culturii şi civi-

lizaţiei universale şi naţionale”, ,„Sociologia culturii”, „Scenaristica”, „Machiajul”, „Regia sonoră”, 
„Dansul”, „Mișcarea scenică”, „Bazele antreprenoriatului”, „Tehnologii informaționale”,„Teatrul 
popular”, „Munca cu copiii și adolescenții”, „Creația artistică de amatori”, „Etnografia și folclorul”.
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Principii de organizare
• Crearea unui mediu de învăţare autentic pentru realizarea obiectivelor proiectate şi însuşirea de 

noi cunoştinţe;
• Formarea de deprinderi şi abilităţi de competenţe personale şi profesionale;
• Îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea noilor calităţi legate de realităţile activită-

ţilor în industria artelor, bussiness şi administrare;
• Valorificarea noilor tehnici de instruire, inclusiv la dezvoltarea creativităţii în educaţia pentu artă.
Calificarea 265417 Regizor artistic oferă absolventului oportunitatea de a activa în orice instituție 

cu profil artistic în calitate de: Moderator al activităţilor culturale; Manager al colectivului artistic; 
Conducător al colectivului teatral de amatori; Manager al instituţiilor de cultură – ceea ce este o ne-
cesitate majoră mai ales în mediul rural.

Componenta temporală 
Total elevi la program - 34
Dodita Ina; Paun Dana; Rotaru Alla; Maiorov Tamara; Scutelnic Andreea; Şevciuc Igor; Morari 

Marina; Arion Dorin; Igorov Mihai; Curici Nicoleta; Arseni Ana-Maria; Aspru Nicanor; Bugai Ale-
xandrina; Cemîzga Andrei; Gatcan Antonela; Orlenco Alina; Rasulova Madina; Sinovschi Irina; 
Gîtu Crina; Russu Carina; Chiorsac Dionisie; Chiorsac Diana; Dumitras Ana-Maria; Florea An-
driana; Magomedova Elena; Rebeja Marcel; Pînzaru Patricia; Ştepliuc Daniela; Ursachi Maria; 
Cojocaru Dumitru; Juravliov Ion; Lisnic Doina; Marin Antonela; Sochirca Valeria.

Nr. Nume, Prenume, Patronimic Anul nașterii Instituția absolvită

1. Griţenco Tamaria Iochim 19.08.1949 Institutul de Stat  al Artelor „G.Muzicescu", Chișinău.
H  nr.726652  din 05 07.1974

2. Selevestr Vera Ion 17.12.1956 Institutul de Stat  al Artelor „G.Muzicescu", Chișinău.
 A-I  Nr.207962 din 27.06.1978

3. Şevciuc Gheorghe Gheorghe 30.04.1988
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C.Stere", 
Chișinău.  AL II000179141 din 08.07.2017
Masterat: Universitatea de Studii Politice şi Economice  Europene 
„C.Stere" ALII  000179141 din 12.07.2019

4. Babii Nina Epifan 04.01.1965 Institutul  de Stat  al Artelor „G.Muzicescu”, Chișnău. 
ТВ-I  nr.114260  din 28.06.1988

Lista profesorilor (de bază) aprobată cu datele din anchetă

Tamara Grițenco Nina Babii Gheorghe Şevciuc

Vera Selevestr
- şef catedră

Catedra „Regie” 
2021
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Studiile la program sunt organizate prin învățământ cu frecvență la zi și corespund unui număr to-
tal 120 credite transferabile, realizate în 4 ani de studii a câte 2 semestre. Fiecare semestru include 
15 săptămâni de activitate auditorială. Stagiile de practică sunt organizate la finele semestrului II – 4 
săptămâni (120 ore), IV – 4 săptămâni (120 ore), VI – 4 săptămâni (120 ore), pe parcursul semestrului 
VII și VIII – în paralel cu activitatea auditorială – câte 30 ore/semestru și la finele semestrului VIII – 6 
săptămâni – 180 ore. La finele fiecărui semestru elevii susțin sesiunea de evaluare: semestrul I, III, V, 
VII – 2 săptămâni, pentru semestrul II, IV, VI, VIII – 4 săptămâni. Pe parcursul anului elevii beneficiază 
și de vacanța de iarnă – 2 săptămâni, vacanța de primăvară – 1 săptămână și vacanța de vară – până la 9 
săptămâni. Durata săptămânii de studii este de 5 zile și nu depășește 36 ore contact direct la unitățile de 
curs obligatorii, opționale, la libera alegere.

Componenta formativă
După funcţia în procesul de formare profesională, unităţile de curs sunt repartizate în plan după cum 

urmează: Componenta de formare a competenţelor profesionale generale – 4 unități de curs (8 credite); 
Componenta de orientare socio-umanistică – 4 unități de curs (8 credite); componenta fundamentală – 
13 unități de curs (27 credite); componenta de specialitate – 17 unități de curs (42 credite); stagiile de 
practică – 6 stagii (20 credite); componenta opţională de diferenţiere a specialității – 5 unități de curs 
(10 credite); Componenta la liberă alegere – 5 unități de curs (12 credite). La componenta opțională de 
diferențiere a specialității și la cea la libera alegere, planul de învățământ propune elevilor două oferte, 
în funcţie de aspiraţiile de dezvoltare profesională şi perspectivele de angajare în câmpul muncii. Nu-
mărul total de ore este de 6571 ore, inclusiv 5086 ore contact direct, 1485 ore studiu individual, plus 
600 ore stagii de practică. Planul de învățământ prevede și ore pentru comisiile de examinare -80 ore; 
pentru consultații – 96 ore; pentru examenele de calificare –12 ore ce sunt incluse în numărul total de 
ore contact direct.

Componenta liceală
Componenta liceală a planului de învățământ corespunde cerințelor Planului - cadru pentru învăţămîn-

tul liceal în cadrul programelor integrate de formare profesională tehnică postsecundară. Începând cu 
anul de studii 2020 – 2021, elevului i se oferă posibilitatea de a selecta unele discipline din componenta 
variabilă, care sunt mai aproape de domeniul său de formare profesională.

Relevanța programului
Se manifestă prin necesitatea pieții muncii în cadre cu calificarea 265417 Regizor artistic (studii 

medii),demonstrat prin demersurile agenților economici parvenite la adresa instituției noastre privind re-
partizarea în câmpul muncii a absolvenților colegiului pentru a activa în calitate de: regizor artistic; con-
ducător artistic; conducător al colectivelor folclorice, dramatice, satirice, literare, directori ai căminelor 
culturale, caselor de cultură, conducători artistici – aceștia constituind un deficit mai ales în mediul rural.

Procesul instructiv – educativ
Se realizează prin diverse forme de organizare: frontal, individual, perechi, grupe mici; contact direct 

şi studiu individual; lecţii teoretice, lecţii practice – stabilite în notele la Planul de învățământ și curri-
cula.

Studiul individual ghidat de profesor include consultaţii, pentru elevii care întâmpină dificultăți în 
realizarea sarcinilor de studiu, în elaborarea proiectelor, lucrărilor, rapoartelor și altor sarcini individu-
ale, incluse în curriculumul unității de curs. Catalogul grupei este documentul oficial, păstrarea și com-
pletarea căruia este obligatorie pentru fiecare profesor și diriginte, în acesta se duce evidența activității 
de instruire și formare profesională a elevilor. La încheierea anului de studii, catalogul se păstrează în 
arhiva instituției în termenii prevăzuți de legislația în vigoare.

Utilizarea instrumentelor TIC
În cadrul unităților de curs profesorii utilizează mijloacele tehnice, atât personale, cât și cele oferite 

de instituție. Pentru desfășurarea procesului de instruire în cadrul programului de formare profesională 
21580 Regie sunt utilizate calculatoarele din cabinetul de informatică și sala de lectură a bibliotecii. 
Fiecare catedră este dotată cu calculator, printer, copiator, scaner. Pentru orele de grup este utilizat tele-
vizorul, în cabinetul de Limbi străine.

Cadrele didactice au participat la cursuri de formare continuă, unul dintre module fiind Tehnologii 
Informaționale și Comunicaționale în Educație. Pentru diseminarea informaţiei şi consultaţii individuale 
profesorii folosesc resursele web, forumurile şi aplicațiile de email pentru corespondenţa dintre profe-
sor-elev, fiecare catedră beneficiază de pagină separată pe pagina web a instituției (https://colartenbso-
roca.md/course/regie), e-mail: regiesoroca@gmail.com.

Toate catedrele sunt conectate la internet. TIC permite eficientizarea organizării activităţilor din cadrul 
orelor, prezentarea grafică şi textuală a expunerii temelor, utilizarea prezentărilor Power Point, filmelor 
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didactice, prezentarea prin scheme a informaţiei, examinarea materialelor relevante din Internet şi analiza 
acestora. O pondere tot mai mare în acest sens o au reţelele de socializare, unde elevii au formate grupuri 
de diseminare și distribuire a informațiilor (https://www.facebook.com/groups/627812831294670/; 
https://www.facebook.com/groups/1062076247252778/).

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național și mondial, unele ore sunt organizate în 
regim online prin intermediul platformelor educaționale (zoom, meet etc.) ceea ce face ca TIC să fie 
principalul instrument în realizarea procesului educational.

Stagii de practică
Lista agenţilor economici pentru realizarea stagiilor de practică catedra ,,Regie” 

Nr. Agenţi economici
1. Palatul de Cultură Soroca
2. Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”
3. Teatrul Republican de Etnografie şi Folclor „I.Creangă”, mun.Chişinău
4. IP Colegiul Tehnic Agricol din mun. Soroca
5. Centrul de Documentare şi Informare ,,M.Sadoveanu”, Soroca
6. Centrul Comunitar de Sănătate Mintală, Soroca
7. AO ProSolidaritate, Soroca
8. Centru de Resurse pentru Tineret ,,Dacia”, Soroca
9. Primăria com. Cremenciug
10. Primăria com. Nimereuca
11. Primăria com. Ocolina
12. Primăria s.Oclanda
13. IP Gimnaziul ,,D.Matcovschi”, Soroca
14. Şcoala Profesională or. Soroca
15. Biblioteca pentru copii ,,Steliana Grama” mun. Soroca
16. IP Gimnaziul s. Nicoreni r. Drochia
17. IP Gimnaziul s.Vadul-Leca, r.Teleneşti
18. Primăria com. Dărcăuţi
19. Primăria com. Pîrliţa
20. ÎS întreprinderea pentru Silvicultură, Soroca
21. Organizaţia Veteranilor, Soroca
22. Societatea de Cultură Poloneză din Raionul Soroca
23. Organizaţia Obştescă „Cernobîl” din Raionul Soroca
24. IP Gimnaziul com. Cosăuţi
25. Primăria com. Stoicani
26. Primăria mun. Soroca
27 Internatul Psihoneurologic s.Bădiceni, r.Soroca

Conform Planului de învățământ la program sunt planificate următoarele stagii de practică:
Practica de iniţiere în specialitate (semestrul II - 120 ore); Practica de instruire (semestrul IV – 120 

ore); Practica de specialitate I (semestrul VI – 120 ore); Practica de specialitate II (semestrul VII 30 
ore); Practica de specialitate III; (semestrul VIII 30 ore), Practica care anticipează probele de absolvire 
(semestrul VIII – 180 ore), stabilite în Planul stagiilor de practică.

Stagiile de practică sunt organizate și desfășurate atât în instituție (în cadrul Studioului teatral ,,Debut” 
în calitate de actori), cât și în afara instituției,prin participarea în colectivele și activitățile Secției Cultură 
și Turism Soroca, efectuând vizite de studii la instituțiile de învățământ extrașcolar, general, excursii și 
participări la concursuri naționale etc. Instrumentul de înregistrare și monitorizare a activităților realiza-
te de către elevi pe durata stagiului de practică este Agenda formării profesionale. Aceasta se completea-
ză conform orarului și se avizează de conducătorul de practică din cadrul instituției.

La finalizarea stagiului de practică, elevul prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de 
învățământ, Portofoliul stagiului de practică cu toate dovezile, Agenda formării profesionale și susține 
Raportul stagiului de practică.

Evaluarea rezultatelor învăţării
Rata absolvirii la programul de formare profesională 21580 Regie

Anul absolvirii Numărul absolvenţilor Înmatriculaţi iniţial Rata absolvirii (%)
2020 5 8 60,25 %

Rata absolvirii constituie 60,25 %

Elevii care au realizat integral Planul de învățământ la program sunt admiși la Examenul de calificare, 
susținând trei examene: Regia activităților artistice publice; Susținerea proiectului de diplomă; Mana-
gementul în instituțiile de cultură.



Colegiul de Arte „N.Botgros”186

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

La finele anului trei de studii elevii au oportunitatea de a susține examenul național de bacalaureat la 
profilul „Arte”, fapt ce le oferă posibilitatea de a continua studiile în instituțiile superioare de învățământ 
de nivel 6 ISCED. Susținerea examenului național de bacalaureat este benevolă.

Conferirea calificării şi eliberarea diplomei
Diploma conferită de instituție, după promovarea programului de formare profesională, se numeşte 

Diplomă de studii profesionale tehnice postsecundare (seria PTP). Diploma de studii este însoțită 
de suplimentul descriptiv la diplomă, redactat în limbile română și engleză. Curricula se eliberează la 
solicitare.

Spaţii educaţionale, dotarea
Programul de formare profesională 21580 Regie

Nr. Asigurarea cu săli de curs
1. Sala festivă 191,6
2. Foaier 66,9
3. Sala de dans 51,0
4. Costumeria 8,2
5. Camera de machiaj 20,0
6. Auditoria 3 45,9
7. Auditoria 14 28,0
8. Laborator 18,0
9. Auditoria 33 6,4
10, Auditoria 16 30,3

Total - 466,3 m2 16,07 m2 elev

Baza tehnico-materială catedra „Regie”
Nr/o Denumirea Nr. de unităţi

1 Calculator 1
2 Imprimantă 2
3 Casetofon 1
4 Set boxe calculator 1
5 Televizor 1
6 Video casetofon 1
7 Costume baieti 50
8 Costume fete 47
9 Masă 26
10 Scaune 50
11 Recuzită 60
12 Proiector 1
13 Truse de machiaj 19
14 Măşti 45
15 Sovcă 1
16 Covor 1
17 Biblioteca catedrei 70

Programul dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ (sală 
de festivităţi, bibliotecă, costumerie, sală de lectură, sală de calculatoare, sală sportivă, auditorii pentru 
ore individuale, săli de curs) care corespund prevederilor. Sălile de curs sunt dotate cu: calculatoare, 
printer/xerox/scaner - câte unu la fiecare catedră. În restul sălilor de curs se utilizează 4 proiectoare 
mobile și 2 laptopuri disponibile la depozit pentru utilizarea de către profesorii și elevii de la toate pro-
gramele de formare profesională. Cabinetul de informatică și sala de lectură este dotată cu calculatoare 
care sunt utilizate în comun de elevii instituției. Sălile de curs sunt dotate cu mobilier necesar conform 
numărului de elevi.

Angajarea în câmpul muncii
Pe parcursul anului de studii, instituția expediază oferta, privind numărul de specialiști către agenții 

economici din țară. În luna mai a fiecărui an Comisia de repartizare în câmpul muncii repartizează 
absolvenții conform solicitărilor survenite. Elevilor repartizați în câmpul muncii li se eliberează 
adeverința privind plasarea în câmpul muncii, confirmarea privind prezentarea la locul de muncă urmea-
ză a fi expediată instituției către întâi septembrie. Pentru elevii ce nu au solicitări de angajare, instituția 
eliberează adeverința privind plasarea independentă în câmpul muncii.
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Teatrul Studiou „Debut” a luat naștere la 20 noiembrie 2017 în cadrul catedrei „Regie” a Cole-
giului de Arte „N.Botgros”, cu misiunea de a promova și dezvolta talentul participanților, dragostea 
față de arta teatrală. Teatrul a debutat cu piesa „Vulpița cea șireată” de V.Badiță, montată de profeso-
rul catedrei Sergiu Triboi, piesă cu care a participat la Festivalul „Rampa Nistreană” (27.03.2018), 
organizat de Teatrul sorocean „Veniamin Apostol”. 

S-au mai montat spectacolele - „Bulevardul Basarabiei” și „Flori de măr”, regizate de Sergiu Tri-
boi, Angela Lisa, Gheorghe Șevciuc. Actori ai teatrului: Ana Maria Dumitraș, Daniela Ștepliuc, 
Doina Lisnic, Cătălin Coman, Antonina Marin, Dumitru Cojocari, Ion Juravliov, Valeria Catla-
buga, Nadejda Cazac, Axenia Rotari, Cristina Călăraș, Alina Zubco, Marius Rusnac, Tamara 
Sârbu, Dan Ciolpan, Alina Voitic ș.a. Conducător actual al teatrului - prof. T.Grițenco.

https://www.facebook.com/observatorul.md/videos/1087516588101807/?t=4518

Scenă din spectacol T.Grițenco cu o grupă de actori ai teatrului

XIII.3.5. Teatrul de Studio „Debut”XIII.3.5. Teatrul de Studio „Debut”
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XIII.3.6. Vera Selevestr. „Cum scriu un scenariu”XIII.3.6. Vera Selevestr. „Cum scriu un scenariu”

Elaborat de Vera Selevestr, profesor grad di-
dactic superior, şef catedră „ Regie”, Om Emerit. 

O lucrare  actuală, importantă și utilă, lansată  
în aprilie 2021, care dezvăluie legitățile de elabo-
rare a unui scenariu, fiind expuse informații  des-
pre formele activității artistice publice, indicații 
metodice cu privire la elaborarea structurii 
compoziționale și explicației regizorale, unele 
repere teoretice și practice necesare pentru crea-
rea unui scenariu și realizarea manifestației artis-
tice publice. Lucrarea este un suport  important în 
evoluția competențelor și dexterităților elevilor, 
dar și a unui cerc larg de lucrători în domeniul 
culturii, în organizarea evenimentelor artistice, în 
promovarea culturii și artei naționale.

Ghidul este divizat în 10 compartimente în care 
se analizează și se descrie procesul compunerii și 
realizării practice a unui scenariu în baza unor 
teorii. Autorul propune un ansamblu de sarcini 
pentru fiecare etapă a creării operei scenariste.

Cuprinsul lucrării
Notă introductivă; Ce este scenaristi-

ca; Noțiuni și definiții; Instituții de cultură; 
Dicționar de forme ale activităților artistice pu-
blice; Introducere în scenaristică-primii pași; 
Selectarea materialelor; Elaborarea structurii 
compoziționale; Explicația regizorală; Caracte-
risticile unui concert teatralizat; Mizanscenele; 
Cerințe privind realizarea și redactarea scena-
riului; Recomandări; Bibliografie.

Recenzenți
Tatiana Comendant - doctor în sociologie, 

conf. universitar, prorector activitate științifică și 
de creație, Academia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice, Chișinău.

Lucia Galac - Maestru în Artă, conf. universi-
tar, grad didactic superior, șef catedră „Manage-
ment artistic și culturologie”, AMTAP, Chișinău. 

Vera Selevestr, Om Emerit, s-a născut la 17 
decembrie 1956 în s.Isacovo, Orhei, în familia lui 
Ioan și Ecaterina Moisei. Tatăl, șofer în colhozul 
local, a fost dascăl și cântăreț în biserica satului, 
iar mama a activat în calitate de soră medicală. 
După absolvirea școlii medii în anul 1974, devine 
studentă la Institutul de Arte „G.Muzicescu”, 
facultatea Lucrul Cultural Educativ, pe care îl 
absolvește în 1978, fiind repartizată, în calitate 
de profesor la Catedra „Clubologie” a Școlii 
Republicane de Iluminare Culturală „E.Sîrbu” 
din Soroca. Vera Selevestr are un frate mai 
mic, Petru Moisei (n.12.07.1960), absolvent 
al ȘRIC „E.Sîrbu”, clasa contrabas (actualul 
CA „N.Botgros”), Soroca, apoi al Institutului 
Pedagogic „I.Creangă”, fac. Istorie și al 
Academiei de Administrare Publică, Chișinău. 
Între anii 1997-2003 Petru Moisei a deținut 
funcția de director al Colegiului de Arte Soroca, 
acum fiind stabilit la Chișinău. Împreună cu 
soțul Nicolai Selevestr, absolvent al institutului 
„G.Muzicescu”, profesor instrumente aerofone 
la CAS „N.Botgros”, au crescut și educat un fiu- 
Alexandru Selevestr (n.28.10.1978), stabilit la 
Roma, Italia.

„Noaptea muzeelor”. Cetatea Soroca. 2019
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(Prima ediție-scenariul, regia și realizarea artistică - catedrele CAS)

Festivalul sorocean tradițional, anual, de anvergură naţională a fost inaugurat de APL Soroca (pre-
şedinte al raionului Victor Său), dat fiind faptul, că Soroca deţine întâietatea în RM după suprafeţele 
şi calitatea livezilor de măr. Prima ediţie a Festivalului Mărului a avut loc sâmbătă, 5 noiembrie 2011, 
în Cetatea Sorocii, scenariul și realizarea artistică aparținând Colegiului de Arte, în comun cu Secţia 
raională Cultură și Turism, Soroca. În cadrul spectacolului-poveste muzical-teatralizat (scenariu și re-
gizare prof. CAS T.Grițenco, V.Selevestr) s-au produs toate catedrele CAS – prezentatori, actori, corul, 
fanfara, orchestra de muzică populară, ansamblul coregrafic, căntăreţi, instrumentişti etc.

Fruntea decorativă a coloanei Festivalului

Corul CAS. Dir. Raisa Berbeci

Fanfara CAS. Dir. Mihail Boldescu

Tablou coregrafic. Cond. Elena Postolachi

Orchestra de muzică populară. Dir. Gheorghe Duminică

Expoziția de mere a Primăriei Rudi

XIII.3.7. Festivalul Național al Mărului, XIII.3.7. Festivalul Național al Mărului, 
manifestație publică, Soroca, prima ediție, 2011manifestație publică, Soroca, prima ediție, 2011
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Manifestaţia, consacrată jubileului de 500 ani de la trecerea în nemurire a Marelui Voievod, a avut loc 
pe 2 iulie 2004, în municipiul și Cetatea Soroca, realizarea artistică aparținând Colegiului de Arte, în 
comun cu ONG „Pro-Cultura”, Soroca. În cadrul spectacolului muzical-teatralizat (scenariu și regizare - 
prof. T. Grițenco, V.Selevestr) s-au produs toate catedrele CAS. Spectacolul s-a desfăşurat cu amploare 
pe străzile oraşului, culminând şi încheindu -se în inima Sorocii – Cetatea lui Ştefan. Voevodul, încălecat 
pe un cal alb, a trecut faimos prin oraş, 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, cos-
tumate strălucit, în stilul epocii. În fruntea Suitei Domneşti erau purtate Blazonul dinastic al lui Ştefan 
cel Mare şi Drapelul de luptă al Domnitorului – Sf.Gheorghe.În drum spre Cetate, domnitorul, însoţit de 
mulţimea care-l aclama puternic cu sloganuri de preamărire („Ştefan – Mare Voievod!”, „Ştefan – Neam 
și Demnitate!” etc.etc.) a făcut câteva opriri pentru a primi păsurile creştinilor soroceni, a onorat dez-
velirea unei Pietre Comemorative (un trandafir sculptat în piatră de Cosăuţi de către meşterul sorocean 
Vasile Cojocaru), apoi a intrat, sub dangăte de clopote şi cuvinte de laudă,în Catedrala Adormirii Mai-
cii Domnului din centrul oraşului, pentru binecuvântare. În faţa Cetăţii Soroca, Marele Voievod a fost 
întâmpinat solemn, cu mare bucurie şi dragoste, de Popor, în frunte cu Moldova Modernă, înconjurată 
de 50 de „ştefănei”- copii soroceni care purtau baloane multicolore şi flori. Împreună cu copiii,viitori 
stăpâni ai Ţării, domnitorul a sădit în preajma Cetăţii un stejărel – simbol al puterii şi veşniciei Nea-
mului. În cadrul spectacolului din Cetate (Divanul Domnesc, la care s-au ascultat şi judecat păsurile 
creştinilor soroceni), s-a prezentat un program artistic unde și-au dat concursul: corul bisericesc unit 
(dir. V.Chiţan, E.Teacă); ans. „Nistrenii” (dir. Gh.Duminică, coregr. N.Gorpin); a/f.„Colinda” (cond. 
T.Boboc-Coşciug), a/f „Haiducii” (cond. V.Bagrii); copii din grădiniţele sorocene; pichetul de grăniceri 
Soroca. Pe parcursul itinerarului, alaiul Domnesc a fost însoţit de fanfara de copii „Lăstarii Nistrului” 
(dir. Gr.Zănoagă).

În roluri: Ştefan cel Mare şi Sfânt – Valeriu Bagrii; Marele Postelnic Boldur – Ion Ţurcanu; Marele 
Logofăt Goian – Valentin Coşciug; Marele Vornic Albu – Iurie Babii; Marele Spătar Toader – Mihai 
Ursu; Moldova Modernă – Cristina Chinzeaev; prezentator – Nadia Crâlov. 

2004 – Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt! 
(n.1438, Borzești – d. 2 iulie 1504, Suceava)

„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!”

În rolul lui Ștefan cel Mare - V.Bagrii

V.Bagrii cu participanții spectacolului Copiii soroceni sădesc stejărelul Voievodului

XIII. 3.8. „Ștefan cel Mare și Sfânt în Cetatea Soroca”, XIII. 3.8. „Ștefan cel Mare și Sfânt în Cetatea Soroca”, 
manifestație publică, Soroca, 2004manifestație publică, Soroca, 2004
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Teatru - disciplină. Acestea sunt cuvintele ce îmi amintesc de Co-
legiul de Arte din orașul Soroca, în care am crescut, am învățat și 
m-am format ca personalitate. Anume aici am descoperit dragostea 
față de teatru, de scenă, de artă. Este una din lozincile ce erau lipite 
pe perete în cabinetul doamnei Grițenco Tamara în care dumneaei ne 
învăța „Arta vorbirii scenice”. Profesoara îndrăgită de noi pe parcur-
sul anilor a devenit punctul de pornire spre tărâmul teatral ale cărui 
hotare sunt infinite. Doamna Grițenco ne-a format gustul estetic față 
de meseria aleasă, ne-a învățat cum să selectăm grâul de neghină. 
A fost o muncă colosală depusă de dumneaei în formarea noastră 
profesională. Pe atunci nu-mi puteam imagina cât de importantă a 
fost învățătura, insistența, răbdarea care a avut-o cu noi. Doar peste 
ani apreciezi, când vezi rezultatul acestei munci. Sunt acum actriță, 
poate e prea tare spus „actriță”, dar cel putin așa vreau eu să cred și 
această treaptă a fost atinsă datorită efortului depus al acestei Doam-
ne și Profesoare ce n-a contenit să creadă în noi, chiar și atunci când 
noi nu mai credeam. 

Au fost ani grei, dar și cei mai frumoși din viața mea. Aici am cunoscut ce e o prietenie adevărată, 
ce e un eșec și un succes deopotrivă. Am învățat să lucrăm în echipă, să ne bazăm unii pe alții, să fim 
un colectiv. Ba mai mult, o familie. Plecând dintre pereții acelei instituții am realizat că, de fapt, am 
plecat din sânul familiei, căci nu am mai avut o astfel de familie niciunde, nici la Academie, nici la 
Universitate. O familie frumoasă, iubitoare, mama căreea a fost și va rămâne mereu doamna Vera, Vera 
Ivanovna, așa ne obișnuisem să-i spunem. A fost persoana care a știut cum să ne motiveze să învățăm, 
cum să ne mobilizeze în activitățile noastre de zi cu zi, de fiecare dată ne aducea cu picioarele pe pământ 
după un succes avut și o făcea în maniera sa pe alocuri destul de dură, dar efectivă. A fost mereu alături 
de noi încurajându-ne, alte dăți ocărându-ne, dar mereu alături, bucurându-se de succesele noastre și 
susținându-ne în eșecurile noastre. Primul spectacol văzut în viața mea, după care am hotărât să devin 
actriță, a fost posibil datorită doamnei Vera. Datorită insistenței dumneaei am ajuns în Chișinău și am 
avut o excursie de neuitat. În această excursie am văzut spectacolul „O istorie din cartierul de vest” jucat 
la Teatrul Republican „Luceafărul” și de atunci am rămas vrăjită de Teatru, de această lume frumoasă, de 
această oglindă a realității în care ne regăsim cu toții, unde poți fi cine vrei și spune lucrurilor pe nume. 

Pentru mine anii petrecuți în Colegiul de Arte sunt anii de formare profesională, aici m-am format nu 
doar ca profesionist, dar și ca om, ca personalitate. 

Aș vrea din tot sufletul să le doresc profesorilor, dascălilor, îndrumătorilor noștri, multă multă sănăta-
te, putere și răbdare; să le mulțumesc din suflet pentru ceea ce sunt și ceea ce am devenit.

La mulți ani Colegiul de Arte din iubitul meu oraș Soroca, orașul meu natal, orașul copilăriei mele!

Nadejda Crâlov
Actriță. Teatrul „Satiricus”, Chișinău

Alexandru Crâlov
Actor. Teatrul „Satiricus”, Chișinău

„Izvorul artelor…”

„Soroca în inima mea…”
Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale” , unul dintre 

principalii promotori ai artei teatrale și culturii române din Repu-
blica Moldova.

Soroca a rămas pentru totdeauna în inima mea… Nistrul, Ceta-
tea, pădurea, locurile pe unde alergam copil fiind. Nistrul era foarte 
schimbător, în fiecare anotimp arăta altfel. Mi s-a întâmplat să văd 
Nistrul îngheţat aproape în întregime. La sigur, Soroca e magică. 
Orașul are și un imn frumos, „Cetatea Soroca”. Mai avem și Lumâ-
narea Recunoștinței. Soroca e considerată un oraș turistic datorită 
falezei, monumentelor istorice, pădurilor din jur, aşezării geografice. 
I se mai spune și „oraş al tineretului”, datorită colegiilor de acolo, 
Colegiului de Arte, pe care l-am absolvit, făcând apoi Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Arta teatrală, care cere 
muncă, muncă şi iar muncă, mi-a fost hărăzită, intrarea în templul ei 
măreț fiindu-mi prin Colegiul de Arte din Soroca, care acum poartă 
numele maestrului Nicolae Botgros. Cu ocazia împlinirii frumoasei 
vârste de 80 de ani, aduc cele mai calde felicitări Colegiului, Cate-
drei și profesorilor noștri! AVE ARTA!

Omagii din partea absolvenților
XIII.3.9. Nadejda și Alexandru CrâlovXIII.3.9. Nadejda și Alexandru Crâlov
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„Pentru mine colegiul a însemnat mai mult decât 
o simplă instituție de învățământ…”

Am absolvit Colegiul de Arte „Nicolae Botgos” din Soroca, catedra „Regie” și sunt mândră de asta! 
Promoția noastră a fost prima de acest fel în colegiu deoarece anterior, acest program s-a numit „Culturo-
logie”. Evident că inițial ne alintam cu faptul că suntem „primii regizori”, umblând țanțoși prin instituție, 
până când profesorii ne dădeau câteva întrebări din domeniu, noi înțelegând atunci, că nici un pui n-a 
zburat de cum a ieșit din ou.

Pentru mine colegiul a însemnat mai mult decât o simplă instituție de învățământ pe care o frecventezi 
zi de zi, înveți materii utile, susții examene și testări, primind în schimb note - lucruri prea monotone și 
plictisitoare pentru firea mea neordinară. Deaceea am și ales altceva, o instituție cu profil artistic cum 
este colegiul nostru. Ba mai mult! O specialitate unde se încheagă un talmeș-balmeș de idei din care se 
nasc activități artistice publice. iar când zic „se nasc” atunci e la modul propriu, căci acestea erau exa-
menele noastre, activități în scenă, nu doar pe hârtie! Aici a fost totul mai deosebit, pregătiri de concerte, 
baluri, carnavaluri, spectacole, concursuri, repetiții, decor, costume, cum e și firesc în artă. Profesorii, 
pe alocuri cei mai duri critici, pe alocuri cei mai buni prieteni. Cu frică și curaj, ne învârteam prin culise 
pentru a pregăti recuzita sau a mai vărsa din emoții, ca să ieșim bine în scenă. Știam că profesorii sunt 
mereu în primele rânduri ca să ne susțină, cu excepția doamnei Grițenco Tamara – profesoara de arta vor-
birii, care se așeza mereu în spate și ne făcea semn să vorbim mai tare, căci după cum spunea dumneaei: 
„Dacă ai ieșit în scenă, trebuie să vorbești în așa fel, ca să te audă și ultimul spectator! În primele rânduri 
se așeza mereu doamna Vera Selevestr care avea o funcție extrem de importantă, de ridicare a moralului, 
căci de cum se termina numărul, dumneaiei ne învăluia cu aplauze și chiuituri! Lângă ea și mama grupei 
noaste, doamna Nina Babii, căreia noi îi spuneam doamna Nicoleta. Ea era cea care ne iubea până la 
nervi, evident că de cuminți ce eram. Dumneaei avea mereu de toate la pachet, costume, recuzită, gus-
tări pentru elevi, avea mai multe emoții pentru noi decât noi înșine. Pe lângă regia activităților artistice 
publice, involuntar am mai îmbrățișat o profesie, pe-a lui Eminescu, și nu e vorba doar de scris ci și de 
șoptit, da mai eram uneori și suflori. Am deschis marele secret al tărăboilui din culise, de atâta „suflat” 
știam textele tuturor colegilor și respectiv ei pe ale mele.

Mulțumesc Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” și în special catedrei „Regie” pentru că mi-au oferit 
o educație aleasă. În cei patru ani de studiu am reușit de toate! Am fost dublă câștigătoare a locului I - la 
Festivalul-Concurs Republican „Floarea Omeniei” la categoria „Recital” și dublă câștigătoare a Premiu-
lui Mare la categoria „Creație Proprie”. Am debutat la Buzău cu primul volum de versuri „Perlele sufle-
tului”. Și poate, cel mai important lucru este faptul că am reușit să înțeleg care sunt adevăratele lucruri 
ce contează în viață. Și nu, nu sunt banii, chiar dacă și ei sunt importanți, însă mai presus de toate sunt 
oamenii de valoare! Vă cuprind dragi profesori! 

Anna-Maria Halupneac
„Știam sigur: cândva voi ţine și eu propria-mi carte în mâini”

Omagii din partea absolvenților
XIII.3.10. Anna-Maria HalupneacXIII.3.10. Anna-Maria Halupneac
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Programul de formare 
profesională 21520 – 

„Interpretare Insrtumentală” 
(instrumente aerofone), 
cu calificarea 265231 – 

„Instrumentist”

Catedra
„Instrumente aerofone şi de 

percuţie”

XIII.4.XIII.4.
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Absolvenți și profesori. Suflători - 2019

Jubileul de 60 de  ani ai Catedrei Suflători. 1958-2018
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Moldova istorică
Instrumentele de suflat au apărut în viața umanității din cele mai străvechi timpuri, odată cu 

capacitatea omului de a percepe simpla linie melodică a cântării unei scorburi, sau a unei tres-
tii suflate de vânt, și încercării stângace de a o imita, suflând cu timiditate, apoi cu ardoare, în 
diferite obiecte asemănătoare celor „cântătoare”. Astfel au apărut diverse fluiere, naiuri, corni 
de vânătoare și de luptă - instrumente de suflat primitive, de la care, pe parcursul secolelor, s-au 
inventat și dezvoltat formaţii muzicale instrumentale, apărute la diferite popoare, înainte de ma-
rile orchestre simfonice, de orchestrele naţionale de muzică populară cultă, de marile orchestre 
de estradă și divertisment etc., cunoscute în lume astăzi. Strămoșii noștri, valahii (sec. XII-XIII), 
foloseau instrumente de suflat (surle, trâmbiţe, buciumuri, naiuri etc.) întrunite în grupuri (or-
chestre) în oștirile de luptă, dar și în viaţa pașnică. Cronicarul I.Neculce scria în cronicele sale: 
„La curţile domnești cântau muzică ostășească din trâmbiţe, naiuri și trompete ale valahilor...”. 
Muzica, instumentele și orchestrele de fanfară, au devenit de multă vreme și continuă să fie și as-
tăzi, unul dintre cele mai importante domenii ale culturii muzicale românești și universale. Nimic 
mai frumos și înălţător, mai sonor și solemn, în momentele de sărbătoare și delectare ale maselor 
de oameni, decât muzica de fanfară! Atrași de sunetele argintii și scânteietoare și în același timp 
calde și plăcute urechii ale fanfarei, oamenii de la mic la mare ascultă vrăjiţi rafalele melodioase 
ale trompetelor și saxofoanelor, trilurile flautelor și clarinetelor, contrapunctele cantabile ale ba-
ritoanelor și tenoarelor, ritmurile cadenţate ale altourilor, tromboanelor, bașilor și tobelor... Pri-
ma fanfară cultă de tip european în Moldova a fost creată la Iași în anul 1830 de către muzicianul 
și dirijorul François Rouschitzki cu următoarea componenţă: 12 clarinete, 2 oboaie, 3 fagoturi, 
1 contrafagot, 4 flaute, 3 corni, 1 trâmbiţă cu clape, 8 trâmbiţe de cavalerie, 1 corn de poștă, 
4 percuții (tobe, talgere, clopoței) - în total – 40 de instrumentiști-orchestranți, în mare parte 
invitați din țările occidentului. Orchestra a fost fondată în cadru militar și se numea „Muzica 
ștabului”. Peste câțiva ani de activitate asupra programelor repertoriale, dar și pedagogice de 
pregătire a instrumentiștilor locali, în 1836 fanfara avea deja 26 de instrumentiști moldoveni și 
cânta: uverturi, cadriluri franţuzești, mazurci, valsuri, marșuri – în total 30 lucrări muzicale de 
fanfară. Odată cu modernizarea Armatei Române, pe parcursul secolului al XIX-lea,apoi al XX-
lea numărul și calitatea interpretativă a orchestrelor militare de fanfară a crescut considerabil, 
în perioada inițială ele fiind organizate de instructori italieni sau germani, angajați. 

În Basarabia anilor 1812-1918, provincia fiind sub ocupație rusească, orchestre de fanfară 
de factură clasică au existat exclusiv în armata rusă.

Muzica militară a Ştabului Oştirii. Iași, 1830

XIII.4.1. Scurtă prezentare – Muzica de fanfară în Moldova istorică, Basarabia, XIII.4.1. Scurtă prezentare – Muzica de fanfară în Moldova istorică, Basarabia, 
RSS Moldovenească, Republica Moldova, SorocaRSS Moldovenească, Republica Moldova, Soroca
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În România (Basarabia) interbelică muzicile militare (orchestrele militare de fanfară) ale Armatei 
Române erau într-un înalt pic de organizare și dezvoltare, atât cantitativă, fiind 110 la număr, cât și 
profesionist-interpretativă, repertoriul lor cuprinzând lucrări din muzica clasică universală, muzica con-
temporană națională, prelucrări din folclorul muzical românesc, muzică occidentală de divertisment, 
marșuri și lucrări de ceremonial militar. Evident, câteva dintre aceste orchestre, fiind dislocate pe terito-
riul Basarabiei (Chișinău, Bălți, Tighina, alte localități), au avut o activitate concertistică, contribuind la 
dezvoltarea și promovarea culturii muzicale în provincie.

Basarabia (1918-1940)

În Basarabia interbelică orchestrele amatoricești de fanfară (inclusiv cele lăutărești) erau destul de 
răspândite atât în spațiul urban, cât și în cel rural, ele fiind fondate în cadrul unor instituții de învățământ, 
instituții de cultură, sau în mediul lăutăresc. Pentru stimularea activității și dezvoltării acestor formațiuni 
erau organizate diferite competiții de breaslă (concursuri, festivaluri), unde se manifestau, la un nivel 
profesionist destul de înalt, talentele populare naționale. Chişinăul interbelic, pe lângă alte concursuri de 
activitate artistică, organiza și Concursul Fanfarelor, la care participau numeroase orchestre cu repertorii 
de piese interesante, prelucrate pentru fanfare,cu instrumente cât mai deosebite, cu solişti care erau con-
sideraţi de melomani veritabile staruri.

Fanfară militară românească. Anii 1930

Fanfara Seminarului Teologic, Chișinău. În centru, dirijorul și preotul Pavel Grosu. Anii 1930
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În Soroca interbelică (1918-1940), în cadrul instituțiilor de învățământ din oraș, au activat câteva 
formațiuni orchestrale cultivate, participanții cărora erau școliți temeinic în citirea notelor, iar repertoriul 
cuprinzând programe variate, inclusiv muzică clasică. Astfel, fanfara Liceului de băieți „A.D.Xenopol” 
din Soroca, cu o componență completă clasică de instrumente, sub bagheta maestrului Andrei Pokaznoi, 
în anul 1939, la Concursul Național al Fanfarelor de amatori din România, care a avut loc la București, 
s-a plasat pe locul I (întâi) pe țară.

Fanfarele sorocene (1918-1940)

În oraș mai activau orchestre stabile, cultivate (notiste) - fanfara Liceului Tehnic (dir. I.Rebeja); or-
chestra „Lira” (dir. F.Rişavi); fanfara Şcolii Normale (dir. A.Pocaznoi); orchestra lui V.Cerneţchii; fan-
fara liceului evreiesc.

Fanfara Liceului de băieți „A.D.Xenopol”, Soroca. Dirijor, A.Pocaznoi. 1939.

Fanfara Liceului Tehnic, Soroca. Dirijor Ion Rebeja. 10.05.1942
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URSS-RSSM (1944-1991)

Fanfară de amatori. Anii 1970

În această perioadă, în orașul și județul Soroca activau mai multe formațiuni orchestrale mixte de 
amatori (lăutari autohtoni români, evrei, ruși etc), (în Cureșnița Veche existau 3 asemenea cumpănii, 
printre care și ale familiilor Coca și Ranga, părinții viitorilor compozitori E.Coca și A.Ranga). Aceste 
cumpănii utilizau masiv instrumentele de suflat și percuție, aduse sau procurate de prin fanfarele militare 
rusești sau românești (trompete, tromboane, altouri, tenoare, baritoane, tube, helicoane tobe mari și mici 
(droburi)). Făcând parte din breasla „clezmerilor”, ele deserveau cu muzică corespunzătoare, contra unei 
plăți cu arvună, stabilite la „împăcare”, toate solicitările parvenite (solemnități oficiale, nunți, cumetrii, 
baluri, petreceri și înmormântări) de la populația locală și regională.

Pe timpurile URSS-RSSM (1944-1991) arta interpretării la instrumentele de suflat și răspândirea or-
chestrelor de fanfară, în sfera profesională, dar mai ales în cea de amatori, a fost într-o adevărată vogă, 
trăind o fază de extindere numerică și calitativă. Statul sovietic susținea cu insistență, dar și obliga fără 
drept de recurs organizarea pe tot întinsul sovietic a activității cercurior artistice de amatori, inclusiv 
a fanfarelor, care erau un minunat organizator, trubadur hipnotizant prin sonoriitatea sa luminoasă, a 
maselor largi populare. Fiecare colhoz, fiecare întreprindere era obligată să organizeze și să susțină, in-
clusiv financiar, un cor, un cerc dramatic, unul de dans, mai târziu o orchestră de muzică populară, dar 
numaidecât o fanfară. In URSS instrumentele de sulfat se produceau la conveier (de o calitate f. proastă, 
„șirpotreb” (de utilizare largă), în complete clasice (grupa alame, clarinete, uneori flaute, tobe, diverse 
percuții) la fabricile din Kiev, Leningrad, Tula, Moscova, de unde erau procurate, la un preț destul de mic 
(conform calității), de structurile industriale, de învățământ, agricole, militare etc. În RSSM majoritatea 
acestor fanfare de amatori erau formate și conduse de foști instrumentiști în fanfarele militare sovietice, 
unii dintre ei având, concomitent, câteva contracte de „facere” a fanfarei în instituții de învățământ, în-
treprinderi industriale sau agricole (colhozuri, sovhozuri).

Statisticile corespunzătoare ne arată că până la Războiul al II-lea Mondial şi primele decenii după el 
(anii 1918-1941; 1945-1960-70) în Basarabia (apoi RSSM) fanfarele de amatori, inclusiv tradiționale 
lăutărești, erau mai multe la număr decât orchestrele de muzică populară şi cele de estradă.

După anii 1980-1990 situaţia s-a schimbat, numărul orchestrelor de muzică populară şi de estradă, 
crescând, iar cel al fanfarelor – scăzând. Aceasta se explică, mai întâi prin faptul, că până la război şi în 
primul deceniu postbelic muzica de fanfară era mai solicitată, corespunzând cerinţelor și posibilităților 
tehnologice ale timpului. Mai târziu, odată cu apariția unor noi componențe artistice (ansambluri vo-
cal instrumentale (AVI), tarafuri, ansambluri folclorice, orchestre de muzică populară) și modernizări-
le electronice (chitări electrice, microfoane pentru vocalișți și instrumentiști, amplificatoare puternice, 
sintezatore) muzica vocal instrumentală și populară a devenit mai solicitată în mediul social, fanfara 
păstrându-și, însă, importanța sa clasică.
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Fanfarele în Soroca postbelică

Muzica de fanfară în RM (1990-2021)
După anii 1990, în urma prăbușirii URSS și RSSM și apariției noului stat independent RM, toate 

activitățile artistice amatoricești de tip sovietic, inclusiv fanfarele colhozurilor și marilor întreprinderi de 
stat, s-au încheiat. Multe şcoli muzicale şi de artă din sate, care pregăteau interpreți începători la instru-
mente de suflat au fost închise din cauza situaţiei financiare precare, iar în şcolile din centrele raionale şi 
oraşe numărul de elevi a început să se reducă. Au avut de suferit de asemenea şi colectivele profesionale, 
mulţi interpreţi, printre care şi instrumentiștii suflători, au plecat peste hotare, acolo activând în diferite 
colective artistice, sau în cu totul alte domenii pentru a-şi întreţine familiile. Treptat însă, pe parcursul 
celor 30 de ani trecuți, cultura, inclusiv cea a muzicii de fanfară, s-a adaptat, supraviețuind în noile 
condiții social-economice și cultural-artistice.

În zilele noastre fanfara a rămas să fie nelipsită la demonstraţiile de sărbătoare, paradele militare, 
adunările solemne și la solemnităţile oficiale de stat. Actualmente în RM activează câteva orchestre 
profesionale de fanfară cu statut militar, repetoriul cărora conţine și un program vast de muzică clasică, 
populară naţională, de divertisment, în baza căruia se realizează o intensă activitate concertistică.

În orașul și raionul Soroca, între anii 1960 și începutul anilor 1990, funcționau peste 30 de fanfare de 
amatori ale întreprinderilor industriale și colhoznice, ale instituțiilor de învățământ, majoritatea dintre 
ele fiind efemere și de o calitate muzical-artistică slabă (o fanfară clasică, suficient de calitativă, avea 
doar școala „E.Sîrbu”). A dispune de o fanfară în acea perioadă era un lucru de prestigiu pentru con-
ducerea unității de învățământ sau de producere. În această ordine de idei, o bună parte a profesorilor 
suflători de la „CULIT” (Culitprosvetuchilishche) și „PED” (Peducilișce), dar și unii elevi ai cursurilor 
superioare „făceau” orchestre de fanfară, care și cum îl ducea capul, în măsura pregătirii muzicale și a 
experienței personale, această activitate întețindu-se mult în preajma marilor sărbători sovietice, când 
se organizau parade și demonstrații în fața conducerilor locale de partid și de stat. Deseori aceleași 
componențe de orchestră, puțin transformate, treceau prin fața tribunii conducerii de câteva ori, sub dife-
rite baghete dirijorale, până se încheia parada. Printre cei mai vestiți și rezultativi conducători de fanfare 
din Soroca acelor ani vom menționa – S.S.Hachi, V.V.Masiaghin, I.F.Teacă, I.G.Ivanes, A.I.Doncenco, 
C.N.Topolnițchii, V.P.Mârzac, V.Șapovalov, D.V.Caldare, F.V.Caldare, V.Țapu, N.Gâtlan, M.Cazacu.

Fanfara Școlii pedagogice „B.Glavan”
Dirijor V.Șapovalov. Anii 1980

Fanfara Școlii de muzică, Soroca. 
Dirijor A.Sorochin. Anii 1970

Fanfare profesioniste (cu statut militar) din RM

Aceste orchestre sunt colective artistice completate cu interpreți-instrumentiști profesioniști, angajați 
și incorporați în efectivul trupelor corespunzătoare care, prin activitatea lor muzical-artistică, promovea-
ză imaginea Armatei Naționale și a structurii militare deservite în mediul comunității locale, republicane 
și internaționale. Fanfarele militare ale RM sunt în permanentă ascensiune și dezvoltare profesională, 
având în repertoriile sale muzică de diferite genuri: muzică clasică orchestrală și vocală, muzică de 
divertisment, marșuri, valsuri, tangouri, diverse suite și potpuriuri, muzică ușoară și folclor muzical 
național. Orchestrele militare sunt întotdeauna prezente la manifestările culturale organizate în cadrul 
Armatei Naționale dedicate sărbătorilor oficiale, ritualurilor militare, inclusiv depunerea Jurămîntului 
de credință Republicii Moldova, competiții sportive și alte manifestații publice cultural-educative de 
amploare atât în cadru republican cât și internațional.
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Orchestra Prezidențială a RM, „Colectiv Artistic Emerit”. Dirijori – Leonid Vozniuc, Oleg Zatic

Fanfara Poliţiei de Frontieră a MAI. Dirijor – Anatol Cazac

Orchestra de fanfară a Departamentului trupelor de carabinieri al MAI. Dirijor – Andrei Florea
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Actualmente (2021) în RM lipsesc fanfare cu statut civil, în cadrul cărora cântă angajați profesioniști. 
În republică activează totuși un număr suficient de mare de fanfare amatoricești (copii, maturi, mixte) 
bine cultivate, care fac față cerințelor moderne ale domeniului. Aceste formațiuni sunt create de obicei 
în cadrul diferitor instituții de învățământ, structuri de stat în domeniul culturii etc. Fanfarele civile sunt 
nelipsite la manifestațiile publice de amploare, la serbările populare, la diferite spectacole muzicale, 
competiții sportive, având un repertoriu larg și bogat. Susținerea și dezvoltarea muzicii de fanfară de 
amatori este stimulată de o serie de festivaluri-concursuri locale, republicane și internaționale ale muzi-
cii de fanfară, printre care și prestigiosul Festival-concurs Național (cu participare Internațională) soro-
cean, „Fanfara Argintie”, în cadrul căruia participă fanfarele: Fanfara Soroca; Fanfara „Plai Nistrean”, 
Rezina; Fanfara Ialoveni; Fanfara „Andrei Suruceanu”, Orhei; Fanfara din Măgdăceşti, Criuleni; 
Fanfara din Ştefan Vodă; Fanfara din Hânceşti; Fanfara din Donduşeni; Fanfara din Căuşeni; Fanfara 
„Dumbrava” din Vertiujeni, Floreşti; Fanfara din Scorţeni, Teleneşti; Fanfara „Olişca”din Olişcani, 
Şoldăneşti; Fanfara din Şoldăneşti; Fanfara din Comrat; Fanfara din Leova; Fanfara din Tiraspol; 
Fanfara din Sângerei; Fanfara din Floreşti; Fanfara din Criuleni; Fanfara din Drochia; Fanfara „Va-
lea Mare” din com. Ivăneşti, Vaslui; Fanfara din s. Stamate, com. Fîntânele, Jud. Suceava; Fanfara 
militară a brigăzii 1 infanterie motorizată „ Moldova”; Fanfara din s. Kacikovca, Iampol, Ucraina ș.a.

Fanfara militară, Bălți. Dirijor – Eduard Burlaca

Fanfara AMTAP „Bătuta” (actualmente „Anatol Cazac”, Chișinău). Dirijor – A.Cazac

Fanfare civile de amatori din RM
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Fanfara CE „Ș.Neaga”, cu direcția CE și prof. catedrei suflători. Dirijor – Ion Talpă. 2019

Fanfara UTM, Chișinău. Dirijor – Anastas Boldescu (originar din Parcani, Soroca). Anii 2000

Fanfara „Vasile Amarfii”, Nisporeni. Dirijor – Vasile Țopa. 2020
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Fanfara „Dumbrava”, Șoldănești. Dirijor – Grigore Zănoagă. Anii 2010

Fanfara „Plai Nistrean”, Rezina. Dirijor – Ion Stavinschi. 2018

Fanfară clasică de copii săteni. Conducător – Victor Vescu. Anii 1990



Colegiul de Arte „N.Botgros”204

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Fanfara „ Tenore”, a liceului „Principesa Dadiani”, Chişinău. Dirijor – Ion Cojocaru. 2021

Fanfara de copii „Valentin Luchian”, Zaim, Căușeni. Dirijor – Ion Veste

Fanfara liceului „N.Iorga”, Chișinău. Dirijor – Grigore Pendus
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Fanfare de amatori în RM (anul 2021)
Localitatea Denumirea Conducătorii

Chişinău Universitatea de Stat din Moldova, maturi, a.f. 1964 Vladimir Colţa
Universitatea Tehnică din Moldova, maturi, a.f. 1975 Anastas Boldescu
Liceul teoretic „Nicolae Iorga”, copii, a.f. 1991 Grigore Pendus

Bălţi Şcoala de Arte „C.  Porumbescu”, copii, a.f. 1996 Constantin Grecu
Anenii Noi Casa raională de cultură, copii, a.f.1999 Ilie Mişcoi

Casa de cultură din s. Hîrbovăţ, Anenii Noi, copii, a.f. 1982 Tudor Cibotărean
Casa de cultură din s. Merenii Noi, Anenii Noi, mixtă, a.f. 2007 Iurii Berzoi

Briceni Casa de cultură din s. Colicăuţi, Briceni, copii, a.f. 1993 Dumitru Lisii
Şcoala de Arte or. Lipcani, r-l Briceni, mixtă, a.f. 1987 Eugen Lunga
Casa de cultură din or. Briceni, mixtă, a.f. 1975 Ion Bîrzan

Cahul Casa de cultură din s. Huluboaia, r-l Cahul, maturi, a.f. 1969 Filip Iuraşco
Casa de cultură din s. Vadul lui Isac, r-l Cahul, copii, a.f. 1999 Climentie Zgardan
Casa de cultură din s. Slobozia Mare, r-l Cahul, maturi,a.f. 2005 Ignat Culea

Călăraşi Casa de cultură din s. Bravicea, r-l Călăraşi, copii, a.f. 1993 Ion Harea
Casa de cultură din s. Sadova, r-l Călăraşi, maturi, a.f. 1974 Victor Vulpe

Căuşeni Casa de cultură din s. Zaim, r-l Căuşeni, copii, a.f. 1981 Valentin Luchianov
Casa raională de cultură, Căuşeni, maturi, a.f. 1972 Sergiu Motică
Casa de cultură din s. Copanca, r-l Căuşeni, copii, a.f. 1988 Constantin Protasov

Criuleni Casa de cultură din s. Slobozia-Duşca, Criuleni, copii, a.f. 2006 Valeriu Burlacu
Donduşeni Casa raională de cultură din or. Donduşeni, maturi, a.f. 2003 Mihai Crivoi
Drochia Casa raională de cultură din or. Drochia, maturi, a.f. 2005 Alexandru Focşa
Dubăsari Casa de cultură din s. Doroţcaia, r-l Dubăsari, mixtă, a.f. 1935 Ion Nicolaev

Casa de cultură din s. Holercani, r-l Dubăsari, adolescenţi, a.f. 1973 Jelauc Nicolae
Casa de cultură din s. Ustia, r-l Dubăsari, copii, a.f.1997 Leonid Jabinschi
Casa de cultură din s. Oxentea, r-l Dubăsari, copii, anf. 1952 Mihail Andrieş

Edineţ Casa de cultură din s. Stolniceni, r-l Edineţ, mixtă, a.f. 1970 Nicolai Teleşman
Ialoveni Casa de Cultura Virlan Grigore
Făleşti Casa de cultură din s.Scumpia, r-l Făleşti, mixtă, a.f. 1968 Grigore Popovici
Hînceşti Casa raională de cultură din or. Hînceşti, maturi, a.f. 2000 Valeriu Vlas

Casa de cultură din s Sarata-Galbenă, r-l Hînceşti, mixtă, a.f. 1952 Dumitru Ţugui
Leova Casa raională de cultură din or. Leova, maturi, a.f. 1967 Ion Vicol
Nisporeni Casa raională de cultură din or. Nisporeni, maturi, a.f. 1990 Vasile Ţopa

Şcoala de muzică din or. Nisporeni, copii, a.f.1970 Alexandru Răileanu
Ocniţa Liceul Teoretic din s. Rujniţa, r-l Ocniţa, mixtă, a.f. 2007 Anatolie Ceban
Orhei Centrul raional de cultură „A. Suruceanu” din or. Orhei, maturi, a.f. 1967 Mihail Vîrcolici

Casa de cultură din s. Mîrzeşti, r-l Orhei, copii, a.f. 1968 Dumitru Peştereanu
Gimnaziul internat din or. Orhei, copii, a.f. 1964 Mihail Harea
Casa de cultură din s. Ghetlovo, r-l Orhei, copii, a.f.1990 Garştea Mihail
Casa de cultură din s. Susleni, Orhei, copii, nu este atestată Golban Mihail

Rezina Palatul orăşenesc de cultură, maturi, a.f. 2007 Ion Stavinschi
Rîşcani Casa de cultură din s. Zăicani, r-l Rîşcani, copii, a.f. 1956 Eugen Rotaru
Soroca Palatul de cultură a or. Soroca, maturi, a.f. 1988 Sergiu Vrabii
Sîngerei Casa raională de cultură din Sîngerei, colectiv „Emerit”, maturi, a.f. 1955 Mihai Guţu

Casa de cultură din s. Bălăşeşti, r-l Sîngerei, mixtă, a.f. 2007 Iurie Palade
Străşeni Casa de cultură din s. Vorniceni, r-l Străşeni, mixtă, a.f. 2002 Vasile Caitaz

Casa de cultură din s. Chirianca din r-l Străşeni, maturi, a.f. 2000 Aurel Ţurcan
Ştefan Vodă Casa de cultură din s. Slobozia-Hanesei din r-l Ştefan Vodă, mixtă, a.f. 1988 Victor Babici

Casa de cultură din s Tudora din r-l Ştefan-Vodă, mixtă, a.f. 1953 Nicolae Robu
Taraclia Casa de cultură din s. Corten din r-l Taraclia, maturi, a.f. 1957 Vasilii Carafizi
Teleneşti Casa de cultură din s. Mîndreşti din r-l Teleneşti, maturi, a.f. 1952 Nicolae Bulat

Casa de cultură din s. Căzăneşti, r-l Teleneşti, mixtă, a.f. 1953 Vladimir Ciobanu
Casa de cultură din s. Chiţcanii Vechi, r-l Teleneşti, mixtă, a.f. 2002 Ion Condur

Ungheni Şcoala-internat din or. Ungheni, copii, a.f. 2004 Ruslan Zănoagă
Comrat U.T.A. Gagauzia - Casa de cultură din or. Comrat, maturi, a.f. 1984 Iurii Taranenco
Ciadîr-Lunga Casa de cultură din or. Ciadîr-Lunga, maturi, a.f. 1993 Vasilii Ivanciuc
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„Fanfara e un mare miracol 
şi idol al mulţimii!

Posibilităţile de a cuprinde și 
reda,  nuanțe fine, abia auzite, 

dar şi sonorități ample, extrem de 
puternice, expresivitatea ei  vie 
și copleșitoare,  au transformat 

fanfara într-un splendid mesager  
sonor al unor diverse dispoziții 

sociale...”

Scurt istoric

Catedra instrumentelor de suflat și percuție a fost inaugurată în anul 1958.
Până la deschiderea „Culitprosvet”-lui în 1957, în instituțiile precedente („Politprosvetucilișce” 

și „Bibliotechnyi Tekhnikum” se predau, conform planurilor de studii, discipline legate de artă 
și muzică. Așa cum instituțiile nominalizate pregăteau specialiști pentru activitatea culturală 
(culitrabotniki) în cluburile sătești, unde, moldovenii fiind un popor deosebit de poetic și muzical, 
nu se putea fără muzică, dans și poezie (teatru), aceste obiecte erau iminente. De la redeschiderea 
„Politprosvet”-ului (1944) disciplinele legate de muzică (muzîcalino-horovoe delo) (instrumente 
muzicale, cor), erau predate de Cernețchii V.A. (n.1907), studii medii (instrumentist și fost dirijor 
de orchestră în Soroca interbelică) și Draganiuc I.I. (ind. obucenie muz. Inst. - baian). Odată 
cu deschiderea „Culitprosvet”-lui pentru predarea disciplinelor muzicale s-au adăugat profesorii 
Masiaghin V.V. (n.1929) și Hachi S.S. Primul șef al catedrei instrumentelor de suflat și percuție a 
fost numit Masiaghin V.V., iar din 1959 șef devine proaspătul absolvent al acestei catedre (ulterior 
și al Institutului de Arte „G.Muzicescu” (FF), Topolnițchii Clim Nazarovici (n.1938), clarinetist.

Cronologia modificării numirii specializării

1958-1989 – specializarea 2004 - „Metodist-organizator clubnoi rabotî-rucovoditeli duhovogo 
orchestra” (Metodist-organizator al lucrului în club-conducător al orchestrei de fanfară”);

1989-2001 – specializarea 2004 - „Lucrător de club-conducător al orchestrei de fanfară”;
2001-2002 – specializarea - „Interpretare instrumentală”, cu calificarea - „Artist și conducător al 

orchestrei de fanfară”;
2002-2003 – specializarea „Interpretare instrumentală”, cu calificarea - „Artist instrumentist, 

profesor de muzică, instrumente aerofone”;
2003-2005 – specializarea „Conducător al orchestrei de fanfară, artist instrumentist”;
2005-2015 – specializarea 1401 - Interpretare instrumentală, 1401.03 - instrumente aerofone și 

percuție, cu calificarea - „Artist instrumentist, profesor de muzică”;
2015-2016 – specialitatea 1401 - Interpretare Instrumentală, specializarea 1401.04 - instrumente 

aerofone, cu calificarea „Artist instrumentist, dirijor de orchestră”;
2016-prezent (2021) – programul de formare profesională 21520 - Interpretare instrumentală 

(instrumente aerofone), calificarea „Instrumentist”.

XIII.4.2. Scurt istoric al catedreiXIII.4.2. Scurt istoric al catedrei
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Șefi catedră 

Vadim Vasilievici 
Masiaghin

Nicolai Alexandrovici 
Selevestr

Clim Nazarovici 
Topolnițchii

Sergiu 
Vrabii

Arcadii Mihailovici 
Pastârnac

Între anii 1959-1972, în cadrul catedrei s-au angajat profesorii:

Velicico Vasilii Ivanovici (n.1938), cornist, grupa instr. alamă - din 1962; Anghel Boris Ivanovici 
(n.1939), trombonist, alamă - din 1964; Bacun Gheorghii Ivanovici (n.1937), clarinetist - din 1965; 
Chironda V.G. (n.1939), trompetă, alamă și Focşa Petru Iacovlevici (n.1936), bariton, alamă - din 
1966; Țurcă Anatolii Gheorghievici (n.1948), trompetă, alamă și Franțuz Petru P. (n. 1939), trompetă, 
alamă - din 1969; Doncenco Anatolii Ivanovici (n.1941), tuba, orchestră - din 1970; Teacă Ivan Fiodo-
rovici (n.1937), trompetă, orchestră, Păunescu Efim Spiridonovici (n.1948), clarinet, Sorochin Valerii 
Vasilievici (n.1941), clarinet - din 1971; Boldescu Nicolai Alexeevici (n.1947), trompetă, alamă - din 
1972. 

Apoi, într-o cronologie aproximativă, s-au angajat profesorii:

Ivanes Ivan Gavrilovici (n.1940), trombon, orchestră; Rusu Vasile (n.1941), trompetă; Vaculin Ivan 
Trofimovici (n.1949), bariton; Chiţan Alexandru Timofeevici (n.1948), clarinet, orchestră; Castruc 
Mihail Vasilievici, clarinet; Gromacov Igori Cuzmici (n.1933), bariton; Furer Piotr Alexandrovici 
(n.1935), trompetă; Catan Ivan Mihailovici (n.1949), corn; Chirvas Valerii Petrovici (n.1949), flaut; 
Ivlev Constantin I., trombon; Proți Ivan I., trompetă; Malașenco Iurii Mihailovici, sufl; Muștafa Iurii 
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Vasilii Ivanovici 
Velicico

Boris Ivanovici 
Anghel

Vasilii Grigorievici 
Chironda

Petru Iacovlevici 
Focşa

Ivan Fiodorovici 
Teacă

Anatolii Gheorghievici 
Țurcă

Vladlen Nicolaevici 
Prebora

Anatolii Ivanovici 
Doncenco

Alexandru Timofeevici 
Chiţan

Trofimovici (n.1951), clarinet; Vainrid Semion Iosifovici, - flaut; Șnițer Marian Solmnovici, clarinet; 
Pastârnac Arcadii Mihailovici (n.1952), bariton; Bagrii Valeriu Petrovici (n.1954), clarinet; Sozan-
schii Leonid Anatolievici (n.1955), trombon; Botnari Eugen Vasilievici (n.1952), tuba; Cojoc Dmitrii 
Zaharovici (n.1952), trompetă; Cibotari Valerii Iochimovici (n.1952), trombon, orchestră; Burdeinâi 
Valerii Timofeevici (n.1950), trompetă, orchestră; Berbeci Ignat Grigorievici (n.1950), - flaut, or-
chestră; Selevestr Nicolai Alexandrovici (n.1947), trompetă, orchestră; Roșca Liubovi Gheorghievna 
(n.1954), flaut; Roșca Mihail Iacovlevici (n.1951), tuba; Melnic Serghei Ivanovici, corn; Mârzac Va-
sile Pavlovici (n.1954), trompetă; Zănoagă Grigorii Axintievici (n.1951), trombon; Smântână Vasile 
Semionovici (n.1957), trombon, orchestră; Boldsescu Mihail Ivanovici (n.1961), trompetă, orchestră; 
Mocanu Ivan Petrovici (n.1955), trompetă; Cetulean Anatolii Isidorovici, trompetă; Moșneguță Vitalii 
Mihailovici, corn; Cârlig Leonid Grigorievici (n.1956), tuba; Pahomi Stepanida Fomovna, flaut; Cor-
nescu Iliodor Mitrofanovici (n.1962), trompetă; Bodnari B.N., corn; Bârliga S.N., trombon.
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Ivan Trofimovici 
Vaculin

Nicolai Alexeevici 
Boldescu

Gheorghii Ivanovici 
Bacun

Ivan Gavrilovici 
Ivanes

Igori Cuzmici 
Gromacov

Vasile S. 
Russu

Piotr Alexandrovici 
Furer

Leonid Anatolievici 
Sozanschii

Iurii Trofimovici 
Muştafa

Eugen Vasilievici 
Botnari

Valeriu Petrovici 
Bagrii

Dumitru Zaharovici 
Cojoc
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Liubovi Gheorghievna 
Roşca

Iliodor Mitrofanovici
Cornescu 

Mihail Iacovlevici 
Roşca

Valerii Timofeevici 
Burdeinâi

Serghei Ivanovici 
Melnic

Ignat Grigorievici 
Berbeci

Vasile Pavlovici 
Mârzac

Vitalie Mihailovici 
Moşneguță

Grigorii Arsenievici
Zănoagă

Valerii Vasilievici 
Dabija

Vasilii Semionovici 
Smântână

Anatolii Isidorovici 
Cetulean



Soroca 2021 211

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Prima fanfară instructivă de proporții și de calitate în „Culitprosvet”, creată din profesorii și elevii 
catedrei, a fost dirijată de către Vadim Vasilievici Masiaghin. Fanfara instructivă a catedrei, în frunte 
cu dirijorii, pedagogi calificaţi, a devenit un adevărat laborator de constituire şi educare a cadrelor de 
fanfarişti pentru republică. Orchestrele de fanfară ale „CULIT”-ului au participat, în permanență, pe par-
cursul anilor la numeroase manifestaţii publice, concursuri, festivaluri, evoluări la radio şi televiziunea 
naţională.

• În anul 1977 fanfara colegiului, în cadrul Festivalului Unional (fosta URSS) de Creaţie Populară, 
a fost distinsă cu diploma de gradul I şi cu Medalia de Aur (dirijor - C.Topolniţchii);

• Orchestra – model (dirijor - I.Teacă), a participat la festivalurile internaţionale ale muzicii de 
fanfară din Vilnius (1989), Moscova (1990), România (1991-1992);

• Fanfara condusă de M.Boldescu a participat la toate ediţiile Festivalului Republican „Fanfara 
Argintie” (locurile I-II, iar în 2009 - Premiul Mare). 

Conducători și dirijori ai orchestrelor instructive de fanfară, pe parcursul activității catedrei au fost 
pedagogii: Vadim Vasilievici Masiaghin, Clim Nazarovici Topolniţchii, Ivan Fiodorovici Teacă, Ivan 
Gavrilovici Ivanes, Vladlen Nicolaevici Prebora, Anatolii Ivanovici Doncenco,Alexandru Timofeevici 
Chițan, Nicolai Alexandrovici Selevestr, Valerii Timofeievici Burdeinîi, Ignat Grigorievici Berbeci, 
Vasile Semionovici Smântână, Grigorii Arsenevici Zănoagă, Valeriu Iochimovici Cibotari, Mihail 
Ivanovici Boldescu, Sergiu Vrabii.

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Vadim Masiaghin

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Clim Topolnițchii

XIII.4.3. Orchestrele instructive ale catedreiXIII.4.3. Orchestrele instructive ale catedrei
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Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Ion Ivanes

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Vladlen Prebora

Fanfara unită a catedrei. Dirijor – Ion Teacă
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Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor Anatolii Doncenco

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Nicolai Selevestr

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Ignat Berbeci
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Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Vasile Smântână

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Alexandru Chiţan

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Grigore Zănoagă
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Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Valeriu Cibotari

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Valerii Burdeinâi

Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Mihail Boldescu
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Fanfara instructivă a catedrei. Dirijor – Sergiu Vrabii

Orchestra de estradă. Dirijor – Vladlen Prebora

Orchestra de estradă. Dirijor – Valerii Burdeinâi
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Misiunea programului
Formarea specialiștilor cu calificarea Instrumentist (studii medii), capabili de a demonstra performanțe 

în calitate de - soliști instrumentiști, dirijori, acompaniatori, membri ai orchestrelor, ansamblurilor - 
atât în cadrul unităţilor economice ale domeniului artistic, cât și în alte domenii.

Obiectivele programului
• Cunoștințe de comunicare în limbajul de specialitate, specific domeniului muzică;
• Cunoștințe manageriale și legislative specifice activității de interpret, conducător/dirijor al 

formațiilor muzicale, lucrul în echipă în vederea conducerii activității colectivelor artistice de 
instrumentiști profesionale și de amatori;

• Cunoștințe de integrare a tehnologiilor informaționale în acțiunile de informare în arta interpre-
tării instrumentale a muzicii, la nivelul studiilor medii de specialitate;

• Cunoștințe de a recepta și lansa mesaje cu un conținut atitudinal în limba română sau într-o altă 
limbă de comunicare internațională, aplicabile în domeniul respectiv de activitate;

• Cunoașterea și aplicarea procedeelor necesare pentru redarea/expresia artistică a conținutului 
muzicii;

• Cunoștințe de analiză/caracterizare competentă a muzicii de diverse genuri, stiluri, epoci, curente 
artistice;

• Capacități de lecturare fluentă la prima vedere a lucrărilor de divers gen și grad de complexitate;
• Exercitarea rolului de corepetitor în cadrul diferitor categorii de ansamblu: instrumental, etno-

folcloric, de dans etc.;
• Pregătire muzicală corespunzătoare pentru a se încadra în componența unui ansamblu, a orches-

trei de muzică populară, orchestrei de cameră, simfonice, de estradă etc.;
• Abilităţi de aplicare în practica educației muzicale a metodelor eficiente de formare a tinerilor 

interpreți;
• Capacităţi de apreciere la justa valoare a produselor muzicale de divers gen, stil etc.

Conform Standardului de pregărire profesională, Calificarea 265231 Instrumentist (studii me-
dii) oferă absolventului oportunitatea de a activa în orice instituție cu profil artistic în calitate de: 

Solist instrumentist; Artist al ansamblului/orchestrei; Conducător al ansamblului/orchestrei (pen-
tru instrumente aerofone şi populare); Corepetitor.

Specializarea prevede următoarele disciplini:
„Dirijat orchestral”, „Lectura partiturilor”, „Studierea instrumentelor”, „Teoria muzicii”, 

„Solfegiul”,„Armonia”, „Aranjamentul orchestral”,„Metodica lucrului cu orchestra”, „Clasa 
orchestrală”,„Metodica educaţiei muzicale”,„Literatura muzicală naţională”, „Literatura muzicală 
universală”.

Viitorii dirijori sunt specializaţi temeinic şi la unul din instrumentele orchestrale: 
flaut, clarinet, saxofon, trompetă, trombon, bariton, tuba, percuţie.

Componenta temporală este asigurată de calendarul anului de studii.
Studiile sunt organizate prin învățământ cu frecvență la zi și corespund unui număr total 120 credite 

transferabile, realizate în 4 ani de studii a câte 2 semestre. Fiecare semestru include 15 săptămâni de 
activitate auditorială. Stagiile de practică sunt organizate la finele semestrului II – 4 săptămâni (120 ore), 
IV – 4 săptămâni (120 ore), VI – 4 săptămâni (120 ore), pe parcursul semestrului VII și VIII – în paralel 
cu activitatea auditorială – câte 30 ore/semestru și la finele semestrului VIII – 6 săptămâni – 180 ore. La 
finele fiecărui semestru elevii susțin sesiunea de evaluare: semestrul I, III, V, VII – 2 săptămâni, pentru 
semestrul II, IV, VI, VIII – 4 săptămâni. Pe parcursul anului elevii beneficiază și de vacanța de iarnă 
– 2 săptămâni, vacanța de primăvară – 1 săptămână și vacanța de vară – până la 9 săptămâni. Durata 
săptămânii de studii este de 5 zile și nu depășește 36 ore contact direct la unitățile de curs obligatorii, 
opționale, la libera alegere.

XIII.4.4. Programul de formare profesională XIII.4.4. Programul de formare profesională 
21520 – Interpretare instrumentală 21520 – Interpretare instrumentală 

(instrumente aerofone) cu calificarea (instrumente aerofone) cu calificarea 
„Instrumentist”„Instrumentist”



Colegiul de Arte „N.Botgros”218

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Leonid Cârlig Ion Mocanu

Nicolai Selevestr

Serghei Melnic

Valeriu Cibotari

Sergiu Vrabii
- şef catedră

Mihail Boldescu

Catedra 
,,Instrumente aerofone 

şi de percuţie”
2021

Lista profesorilor (de bază) aprobată cu datele din anchetă
Nr. d/o Prenume, Nume Anul nașterii Instituția absolvită

1. Sergiu Vrabii n. 08.11.1991 Universitatea de Stat „A.Russo”, Bălţi
Seria ALII  nr 000196743 din 05.07.2019

2. Mihail Boldescu n.04.07.1961 Institutul de Stat  al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinau 
ТВ-I  nr.114389  din 25.06.1988

3. Nicolae Selevestr n. 18.06.1947 Institutul de Stat  al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinau
A-I  nr.215685  din 27.06.1978

4. Valeriu Cibotari n. 08.12.1952 Institutul de Stat  al Artelor „G.Muzicescu”, Chișinău
B-I  nr.524111  din 29.07.1984

5. Leonid Cîrlig n. 07.08.1956 Institutul de Stat  al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinau
E  nr.012045  din 25.06.1993

6. Ion Mocanu n. 10.11.1955 Institutul de Stat  al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinau
ТВ-I  nr.114392  din 25 06.1988

7. Serghei Melnic n. 23.02.1957 Școala de muzică, Bălţi
1977
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Componenta formativă și cea de acumulare
După funcţia în procesul de formare profesională, unităţile de curs sunt repartizate în plan după cum 

urmează: Componenta de formare a competenţelor profesionale generale – 4 unități de curs (7 credite); 
Componenta de orientare socio-umanistică – 3 unități de curs (8 credite); componenta fundamentalâ 
–12 unități de curs (25 credite); componenta de specialitate – 14 unități de curs (29 credite); stagiile de 
practică – 6 stagii (20 credite); componenta opţională de diferenţiere a specialității – 14 unități de curs 
(26 credite); Componenta la liberă alegere – 6 unități de curs (12 credite). La componenta opțională de 
diferențiere a specialității și la cea la libera alegere, planul de învățământ propune elevilor două - trei 
oferte. în funcţie de aspiraţiile de dezvoltare profesională şi perspectivele de angajare în cîmpul muncii. 
Unitatea de curs opţională sau la liberă alegere din momentul semnării contractului de studii anual de-
venind obligatorie.

Componenta liceală
Corespunde cerințelor Planului - cadru pentru învăţămîntul liceal în cadrul programelor integrate de 

formare profesională tehnică postsecundară (Ordinul Ministerului Educației nr. 91 din 11.02.2016). Su-
plimentar au fost incluse în componenta liceală disciplinele profilului arte: solfegii; teoria muzicii, ar-
monia. Numărul de ore pentru componenta liceală – 2145ore.

Relevanța programului
Faptul se manifestă prin necesitatea pieții muncii în cadre, demonstrat prin demersurile agenților eco-

nomici parvenite la adresa instituției noastre privind repartizarea în câmpul muncii a absolvenților cole-
giului pentru a activa în calitate de conducători ai colectivelor artistice, directori ai căminelor culturale, 
caselor de cultură, conducători artistici – aceștia constituind un deficit mai ales în mediul rural.

Programul oferă absolventului oportunitatea de a activa în orice instituție cu profil artistic în calita-
te de: Solist instrumentist; Artist al ansamblului/orchestrei; Conducător al ansamblului/orchestrei 
(pentru instrumente aerofone şi populare); Corepetitor.

Contingentul de elevi la programul de formare profesională 21520 
Total elevi la program: 20
Groza Dumitru; Orlenco Mihail; Vieru Ion; Semeniuc Ion; Istratuc Iulian; Târîţă Cristian; Ionel 

Vladislav; Pşenicinîi Cristin; Mursa Marius; Stelea Octavian; Vîzîi Adriana; Hanganu Alexandru; 
Bacalîm Valentin; Renchev Sergiu; Carpov Denis (contract); Josan Ştefan; Ţuşca Dionisie; Ţurcanu 
Cătălin; Voina Gheorghe; Barbacari Adrian.

Procesul instructiv – educativ
Este organizat conform orarului lecțiilor de grupă, elaborat la începutul semestrului, aprobat de direc-

tor, disponibil pe avizierul și pe pagina web a instituției, în baza căruia sunt elaborate de către profesori 
orarele lecțiilor individuale – contact direct și studiu individual, ghidat de profesor.

Procesul instructiv-educativ se realizează prin diverse forme de organizare a demersului didactic: 
frontal, individual, perechi, grupe mici; contact direct şi studiu individual; lecţii teoretice, lecţii practice 
– stabilite în notele la Planul de învățământ și curricula.

Catalogul grupei este documentul oficial, păstrarea și completarea căruia este obligatorie pentru fi-
ecare profesor și diriginte, în acesta se duce evidența activității de instruire și formare profesională a 
elevilor.

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare
Profesorii utilizează mijloacele tehnice atât personale cât și cele oferite de instituție, fiind utilizate 

calculatoarele din cabinetul de informatică și sala de lectură a bibliotecii. Fiecare catedră este dotată cu 
calculator, printer, copiator, scaner. Pentru orele de grup sunt utilizate televizoare instalate în cabinetul 
de Solfegiu și Literatura muzicală, cabinetul de Limbi străine, Clasa de orchestră.

În cadrul orelor profesorii utilizează proiectoarele eliberate de la depozit contra semnătură. Cadrele 
didactice au participat la cursuri de formare continuă unul dintre module fiind Tehnologii Informaționale 
și Comunicaționale în Educație. Pentru diseminarea informaţiei şi consultaţii individuale profesorii fo-
losesc resursele web, forumurile şi aplicațiile de email pentru corespondenţa dintre profesor-elev, fiecare 
catedră beneficiază de pagină separată pe pagina web a instituției (https://colartenbsoroca.md/course/
instrumente-aerofone-si-percutie/).

Toate catedrele sunt conectate la internet. TIC permite eficientizarea organizării activităţilor din cadrul 
orelor, prezentarea grafică şi textuală a expunerii temelor, utilizarea prezentărilor Power Point, filmelor 
didactice, prezentarea prin scheme a informaţiei, examinarea materialelor relevante din Internet şi analiza 
acestora. O pondere tot mai mare în acest sens o au reţelele de socializare, unde elevii au formate grupuri 
de diseminare și disctribuire a informațiilor (https://www.facebook.com/groups/627812831294670/; 
https://www.facebook.com/groups/1062076247252778/).
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Stagii de practică
Sunt planificate următoarele stagii de practică: Practica de iniţiere în specialitate (semestrul II – 120 

ore); Practica de instruire (semestrul IV – 120 ore); Practica de specialitate I (semestrul VI – 120 ore); 
Practica de specialitate II (semestrul VII – 30 ore); Practica care anticipează probele de absolvire I ( 
semestrul VIII – 30 ore); Practica care anticipează probele de absolvire II (semestrul VIII – 180 ore).

Stagiile de practică sunt organizate și desfășurate atât în instituție (în cadrul orchestrelor, ansamblurilor, 
participând în concerte în calitate de soliști), cât și în afara instituției, manifestându – se prin participarea 
în colectivele Secției Cultură și Turism Soroca, efectuând vizite de studii la instituțiile de învățământ 
extrașcolar, general, excursii, participări la concursuri naționale și internaționale, concerte etc.

Instrumentul de înregistrare și monitorizare a activităților realizate de către elevi pe durata stagiului 
de practică este Agenda formării profesionale. Aceasta se completează conform orarului și se avizează 
de conducătorul de practică din cadrul instituției.

La finalizarea stagiului, elevul prezintă conducătorului de practică Portofoliul stagiului de practică cu 
toate dovezile, Agenda formării profesionale și susține Raportul stagiului de practică.

Instituții – baze de practică
Programul de formare profesională 21520 interpretare instrumentală

Nr. Denumirea instituției Conținutul activităților practice

1. Secția Cultură și Turism Soroca Orchestra 
„Nistrenii” conducător Gh.Duminică Participarea în calitate de instrumentiști ai orchestrei de muzică populară.

2. Secția Cultură șiTurism Soroca Band–orchestra 
„Doina” conducător I.Vorotneac Participarea în calitate de instrumentiști ai band-orchestrei.

3. Secția Cultură și Turism Soroca Band–orchestra 
de fanfară a Palatuluide cultură, dirijor S.Vrabii Participarea în calitate de instrumentiști ai orchestrei de fanfară.

4. Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia” – 
director I.Babici

Participarea în diverse activități artistice organizate de CRT „Dacia” în scopul 
formării și dezvoltării priceperilor și deprinderilor interpretative.

5. Direcția Învățământ Soroca, Șef DÎ – 
A.Mușenco

Participarea cu concerte în cadrul instituțiilor de învățământ ale raionului 
Soroca ce contribuiela dezvoltarea nivelului de prestație scenică a 
instrumentiștilor.

6. Școala de Arte pentru copii „E.Coca” m.Soroca Efectuarea vizitelor de studii,organizarea de concerte, asistențe la orele 
profesorilor.

7. IP Liceul Teoretic „C.Stere” m.Soroca Participarea cu programe concertistice în cadrul stagiilor de practică.

8. IP Liceul Teoretic „P.Rareș” m.Soroca Participarea cu programe concertistice în cadrul stagiilor de practică.

9. IP Liceul Teoretic „I.Creangă” m.Soroca Participarea cu programe concertistice în cadrul stagiilor de practică.

Elevii, care au realizat integral Planul de învățământ la program, susțin două examene de calificare: 
Instrumentul muzical de bază; Examen complex de specialitate.

La finele anului trei de studii elevii au oportunitatea de a susține examenul național de bacalaureat la 
profilul „Arte”, ce le oferă posibilitatea de a continua studiile în instituțiile superioare de învățământ de 
nivel 6 ISCED. Susținerea examenului național de bacalaureat este benevolă.

Rata absolvirii
Anul absolvirii Numărul absolvenţilor Înmatriculaţi iniţial Rata absolvirii (%)

2016 2 8 25

2017 8 8 100

2018 6 8 75

2019 4 5 80

Rata absolvirii constituie 70

Diploma conferită de instituție după promovarea programului de formare profesională se numeşte 
Diplomă de studii profesionale tehnice postsecundare (seria PTP). Diploma de studii este însoțită de 
suplimentul descriptiv la diplomă, redactat în limbile română și engleză.

Dotarea şi accesibilitatea spaţiilor educaţionale
Spațiile educaționale sunt asigurate cu curent electric, sistem de încălzire autonomă, mobilier, table 

de scris, conectare la internet prin cablu a calculatoarelor, wi – fi, aparataj pentru amplificarea sunetului, 
recuzită, instrumente, costume pentru spectacole și concerte, panouri, referate, proiecte metodice. În 
holul instituției elevii pot beneficia de apă potabilă de la cooler.
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Baza tehnico-materială catedra instrumente aerofone şi de percuţie

Nr/o Denumirea Nr. deunităţi
1 Pian 7
2 Trompetă 6
3 Bariton 4
4 Trombon 3
5 Tubă 1
6 Clarinet 3
7 Corn 2
8 Set de percuţie 1
9 Toba mare 1
10 Talgere 2
11 Saxofon 1
12 Pupitre din metal 10
13 Pupitre din lemn 8
14 Calculator 1
15 Imprimantă 1
16 Costume 25
17 Masă 7
18 Scaune 49

Asigurarea programului Interpretare instrumentală cu săli de curs
Nr. Săli de curs pentru orele în grup Suprafața totală m2 Numărul mediu de elevi conform 

planului de admitere Suprafața m2 /elev

1. Auditoriul nr.2 39,8 10 3,96
2. Auditoriul nr.11 25,9 10 2,59
3. Auditoriul nr. 28 39,6 10 3,96
4. Sala de festivităţi 191,6 46 4,16
5. Sala de sport 100,4 46 2,18
6. Sala de lectuгă 41,5 10 4,15

Spații pentru lecții individuale la specialitate
7. Auditoriul nr.1 clasă de ocupații 3,4 1 3,4
8. Auditoriul nr.7 Pr. I.Mocan 4,6 1 4,6
9. Auditoriul nr.10 clasă de ocupație 4,4 1 4,4

10. Auditoriul nr. 30 Pr. M.Boldescu 8,00 1 8,00
11. Auditoriul nr. 31 Pr. N.Selevestr 14,8 1 14,8
12. Auditoriul nr. 32 Pr. S.Vrabii 7,9 1 7,9
13. Auditoriul nr. 34 Pr. V.Cibotari 11,6 1 11,6
14. Auditoriul nr. 36 Pr. L.Cîrlig 7,00 1 7,00

Participări la concursuri, olimpiade, competiţii sportive

Nr. Olimpiada la disciplina de studii, 
concurs de specialitate

Nivelul (local, 
zonal, republican, 

internaţional)
Locul, clasamen tu, 

premiul
Numele, prenumele 

elevului
Numele, prenumele 

profesorului

1 Concursul internaţional ,,Emanuil 
Elenescu” Piatra Neamţ România Internaţional

2
3
3
1
1
2

menţiune

Josan Ştefan
Voina Gheorghe
Bacalîm Valentin
Midoni Marin 
Ţuşca Dionisie
Renchev Sergiu
Pşenicinîi Cristin

Vrabii Sergiu
Boldescu Mihai
Boldescu Mihai
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu

2
Concursul Internaţiona de 
Interpretare Internaţională ,,Ioan 
Goia” Iaşi România

Internaţional

3
3
1

menţiune
1
1

Voina Gheorghe
Bacalîm Valentin
Renchev Sergiu
Pşenicinîi Cristin
Midoni Marin
Ţuşca Dionisie

Boldescu Mihai
Boldescu Mihai
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu

3
Concursul Naţional de interpretare 
instrumental şi Vocală,,Orpheus” 
2019 Balţi

Naţional

2
menţiune

2
menţiune

3
2
3
3

Josan Ştefan
Bacalîm Valentin
Voina Gheorghe
Pşenicinîi Cristin
Midoni Marin
Ţuşca Dionisie
Renchev Sergiu
Vîzîi Adriana

Vrabii Sergiu
Boldescu Mihail
Boldescu Mihail
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu
Cibotari Valeriu
Vrabii Sergiu



Colegiul de Arte „N.Botgros”222

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Mihail Boldescu
Născut la 4 iulie 1961 în 
or.Soroca.
Trompetist, pedagog, dirijor al 
orchestrelor de fanfară, laureat 
al concursurilor locale, repu-
blicane și internaționale ale 
muzicii de fanfară. Profesor 
grad didactic I, Colegiul de Arte 
„N.Botgros”.

Sergiu Vrabii
Născut la 08 noiembrie1991 în 
s.Iarova, Soroca.
Trompetist, pedagog, dirijor al 
orchestrelor de fanfară, laureat 
al concursurilor locale, repu-
blicane și internaționale ale 
muzicii de fanfară. Profesor 
grad didactic II, Colegiul de 
Arte „N.Botgros”.

Fanfara instructivă a Colegiului de Arte „N.Botgros”, Soroca, 2020

Dirijorul orchestrei (1990-
2019), Mihail Boldescu a reușit, 
cu susţinerea de specialitate a 
profesorilor catedrei, să realizeze 
succese evidente în dezvoltarea 
și menţinerea calităţilor interpre-
tative înalte ale orchestrei. Atât 
fanfara, cât și catedra, au acum, 
ca și în trecut (festivaluri, concur-
suri, concerte - locale, republica-
ne, internaționale) o implicare 
vastă în dezvoltarea și promova-
rea culturii muzicale sorocene, 
participând: la toate ediţiile Fes-
tivalului-concurs Național „Fan-
fara Argintie” (locurile I-II, iar 
în 2009 – Premiul Mare); ediţiile 
2010-2011 ale Festivalului Inter-
naţional, muzică de fanfară „Io-
sif Ivanovici”, Galaţi, România; 
Festivalul portului și cântecului 
popular – Botoșani, România; 
toate manifestaţiile și sărbătorile 
locale (Ziua silvicultorului, „Un 
arbore pentru dăinuirea noas-
tră”, „Înverzirea plaiului na-
tal”, Sărbătoarea vinului etc.); 
„Sărbătoarea satului” – satul 
Dovjok, r-nul Iampol, reg. Vi-
niţa, Ucraina; toate concertele 
locale (Ziua învăţătorului, Ziua 
internaţională a femeii, adunări 
solemne, concerte de dare de 
seamă etc.); evoluări publice în 
parcurile orășenești – Soroca; 
Festivalul naţional al Mărului 
(prima ediţie – noiembrie 2011). 
(un interviu cu dir. M.Boldescu, 
citiți în Anexa I).

XIII.4.5. Fanfara instructivă actuală a catedreiXIII.4.5. Fanfara instructivă actuală a catedrei
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Noul dirijor al orchestrei (2019-prezent),  Sergiu Vrabii,  n.08.11.1991, absolvent al CA „N.Botgros”, 
discipol al lui M. Boldescu la dirijat orchestral, a absolvit Universitatea de Stat „A.Russo”, fac. Pedago-
gie muzicală Bălţi și a rămas să activeze în cadrul colegiului natal, începându-și cariera pedagogică în 
anul 2012. Sergiu Vrabii a cântat în această fanfară, atât în calitate de elev al catedrei instrumente aero-
fone și percuție (specialitatea trompetă, la Dumitru Cojoc, apoi la Leonid Sozanschii), cât și în calitatea 
sa ulterioară de profesor al acestei catedre (trompetă, dirijat, stud. instrum.) sub bagheta profesorului 
său Mihail Boldescu, în ultimii ani deținând și funcția de dirijor secund. Funcția de profesor și dirijor la 
disciplina „clasa de orchestră” în cadrul catedrei și concomitent de dirijor al fanfarei municipale Soro-
ca (în baza orchestrei instructive a catedrei colegiului), a preluat-o în anul 2019. Dispunând de o bună 
experiență de orchestrant și dirijor, acumulată pe parcursul a peste 10 ani de activitate în această fanfară, 
S.Vrabii conduce cu succes formația, realizând noi performanțe profesionale orchestrale, dar și persona-
le în calitatea sa de dirijor.

Evoluări ale fanfarei CAS
Nr. Data Activităţi extracurs Locul desfășurării

1 27.08.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul sărbătorii naţionale „Ziua Independenţei” Palatul de Cultură Soroca

2 31.08.2018 Evoluarea orchestrei la Sărbătoarea Naţională Limba Noastră Parcul Grigore Vieru

3 03.09.2018 Evoluarea orchestrei la Sărbătoarea „Ziua Cunoştinţelor Colegiul de Arte „N.Botgros” or.Soroca

4 12.09.2018 Evoluarea orchestrei la manifestaţia publică „Ziua persoanelor în etate Palatul de Cultură Soroca

5 21.09.2018 Evoluarea orchestrei la dezvelirea bustului ostaşilor Romîni căzuţi în cel 
de-al doilea război mondial S.Cosăuţi

6 23.09.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul „Festivalului Naţional al Mărului” Piaţa libertăţii or.Soroca

7 05.10.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul sărbătorii „Ziua Profesorului Colegiul de Arte „N.Botgros” or.Soroca

8 06.10.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul sărbătorii ziua Vinului Or.Chisinău

9 14.10.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul „Festivalului Naţional al etniilor Piaţa libertăţii or.Soroca

10 20.10.2018 Evoluarea orchestrei la concursul Steaua de Cristal Or.Chisinău

11 03.11.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul sărbătorii Hramul Comunei Şolcani s.Şolcani

12 10.11.2018 Evoluarera orchestrei la concertul consacrat Şedinţei cu părinţii Colegiul de Arte „N.Botgros” or.Soroca

13 16.11.2018 Evoluarera orchestrei la concertul de gală al Concursului Naţional 
„Steaua de cristal” Palatul de Cultură Soroca

14 17.11.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul concertului pentru Adunarea părintească Colegiul de Arte „N.Botgros” or.Soroca

15 01.12.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul Aniversării Centenaruilui Unirii Palatul de Cultură Soroca

16 13.12.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul Inaugurării Falezei din preajma Cetăţii Cetatea Soroca

17 25.12.2018 Evoluarea elevilor în cadrul sărbătorii „Târgul de Crăciun”-parada 
costumelor Piaţa libertăţii or.Soroca

18 26.12.2018 Evoluarea elevilor în cadrul sărbătorii „Târgul de Crăciun” Or.Chişinău

19 18.01.2019 Evoluarea orchestrei în cadrul concertului consacrat „Zilei Naţionale a 
Culturii” Palatul de Cultură Soroca

20 17.02.2018 Evoluarea orchestrei în cadrul concertului consacrat eroilor căzuţi în 
razboiul din afganistan Piaţa libertăţii or.Soroca

21 01.03.2019 Evoluarea orchestrei în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică 
„Mărţişor „2019 ed. 53 Palatul de Cultură Soroca

22 06.03.2019 Evoluarea orchestrei în cadrul concertului consacrat „Zilei 
Internaţionale a Femeii Colegiul de Arte „N.Botgros” or.Soroca

23 13.04.2019 Evoluarea elevilor în cadrul concertului la adunarea părintească Colegiul de Arte „N.Botgros” or.Soroca

24 08.05.2019 Evoluarea orchestrei în cadrul Concursului „Răsună fanfare fără hotare” Or.Anenii-Noi

25 09.05.2019 Evoluarea orchestrei în cadrul manifestaţiei publice consacrată Eroilor 
cazuţi în cel de-al Il-lea razboi mondial Piaţa libertăţii soroca

26 17.05.209 Evoluarea orchestrei la manifestaţia publică „Noaptea muzeelor Cetatea Soroca

27 26.05.2019 Evoluarea orchestrei în cadrul Festivalului de Muzică populară „Victor 
Postolachi”ed.VI Piaţa libertăţii or.Soroca

28 01.06.2019 Evoluarea orchestrei la manifestaţia publică „Ziua copiilor” Cetatea Soroca

29 12.06.2019 Evoluarea orchestrei în cadrul examenului de calificare la Unitatea de 
curs „Dirijare” Colegiul de Arte „N.Botgros” or.Soroca
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Fanfara CAS. Dirijor – Mihail Boldescu (foto cu profesorii catedrei și N.Botgros). 2014

Dj.Rossini – Uvertura din op. „Regina”;
M.Oghinschii – ,,Poploneza”;
V.A.Mozart – ,,Rondo a la Turca”;
V.Volschii – ,,Poloneza”;
I.Brahms – ,,Dans Ungar Nr. 4-5”;
Autor necunoscut – ,,Dans Spaniol”;
V.Planschet – Uvertura din op. „Clopotele din 
Cornevil”;
H.Lipmann – ,,Bolero”;
I.Ştraus – ,,Polca”;
A.Condrea – Marş ,,Pe Plai Moldav”;
A.Condrea – ,,Marş Jubiliar”;
A.Condrea – Marş ,,Pe meleagurile Moldovei”;
Aranj. S.Vrabii – Marş din f/a ,,Жестокий 
романс”;
Bronius Ionuşas – ,,Marş de Sărbătoare”;
I.Olaru – ,,Hora ca la Nord”;
I.Crasnopolski – ,,Hora Moldovei”;
I.Olaru – ,,Sârba de la Nord”;
I.Olaru – „Hora în doi”;
S.Ciuhrii – ,,Suita pe teme Moldoveneşti”;
P.Beregoi – ,,Sârba şi Hora”;
S.Ciuhrii – ,,Sârba”;

S.Ciuhrii – ,,Sârba de la Costineşti”;
V.Amarfi – ,,Joc de la Sănătăuca”;
S.Ciuhrii – ,,Morişteanca”;
C.Rusnac – ,,Hora primăverii”;
I.Qus – ,,Valurile Amurului”, vals;
R.Şatrov – ,,Pe piscurile Mancijuriei”, vals;
E.Doga – ,,Vals”;
Aranj. S.Vrabii – ,,Vals”;
Autor necusnoscut – ,,Rio-rita”;
C.Morgan – ,,Melodia Bim-bom”;
I.Abrău – ,,Samba”;
A.Petrov – ,,Я шагаю по Москве»;
N.Polonschii – ,,Цветущий Май”;
D.Draslavschii – ,,Letca-Enca”;
D.Braslavschii – ,,Orchestra Veselă”;
Z.Abrău – ,,Petit fleure”;
J.Nijs – ,,Dixie Time”;
J.Nijs – ,,Joni Dixie”;
Aranj. I.Talpă – ,,Pour una Cabeza”;
G.Figotin – ,,Serenada”;
A.Babadjanian – ,,Море зовет”;
Prel. A.Şcoliar – ,,Вспомним джаз”;
L.Chiosso – ,,Love in Port

Repertoriul orchestrei
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Programul de formare 
profesională 21540 – 

„Dirijare corală”, 
cu calificarea 265227 – 

„Dirijor”

Catedra
„Dirijat coral”

XIII.5.XIII.5.
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Catedra „Dirijat coral”. Anii 2000

Jubileul de  60 de ani ai catedrei „Dirijat coral”. 1958-2018
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Secolul XIX

Până în secolul al XIX-lea și către sfârșitul lui, în Moldova istorică, dar și în gubernia Basarabia, 
practic, nu exista o cultură a muzicii corale laice scrise, partituri muzicale vocale aflându-se doar în 
unele așezăminte religioase. Un moment important în istoria cântării corale religioase, este introducerea 
în anul 1884 a cântării corale în programul de studiu al tuturor instituțiilor de învățământ religios din 
ținutul basarabean, ca disciplină obligatorie. Primul cor religios în Basarabia a fost Corul Armoniei 
ecleziastice de la Chișinău, menționat de către A.Pann, care a cântat în acest cor în anul 1810. Prima 
formație corală de studiu în Basarabia a fost Corul Seminarului teologic din Chișinău, fondat în anul 
1813, cu sprijinul mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Peste 50 de ani, în 1864, a fost creat, odată 
cu instituția, Corul de studiu al Școlii Eparhiale de fete din Chișinău, care a activat timp de 80 de ani. 
În acest context, era evidentă necesitatea de cadre muzicale profesioniste, care ar fi putut schimba radical 
situația prin punerea unor baze clasice ale dezvoltării muzicii corale laice în ținut.

Perioada interbelică (1918-1940)

Unul dintre fondatorii muzicii corale naționale culte basarabene, care a contribuit fundamental la 
apariția și dezvoltarea ei și, fără numele căruia, nu poate fi vorba despre arta corală basarabeană-moldove-
nească, a fost Mihail Berezovschi, preot și înaintaș al culturii muzical-vocale românești. M.Berezovschi 
era preocupat nu numai de muzica religioasă, ci și de muzica laică, corul bisericesc condus de el preluând 
și o formă artistică. Inspirat de Gavriil Muzicescu, introduce (1918) în corul religios, pentru prima dată 
în Basarabia, vocile feminine, iar în cântările serviciului liturgic introduce veșmântul armonic melodios. 
Printre discipolii de vază ai lui Mihail Berezovschi a fost și vestita soprană basarabeană Maria Cebotari. 
Prima formație corală profesionistă din Basarabia, Corul Catedralei din Chișinău, sub conducerea lui 
M. Berezovschi (din 1904 prim-dirijor) a avut o dezvoltare muzical-polifonică temeinică, care a depășit 
hotarele Basarabiei. Evoluând la Ateneul Român corul de peste o sută de personae s-a învrednicit de Me-
dalia de Aur, executând o compoziție excepțională, în legătură cu comemorarea mondială a centenarului 
de la moartea compozitorului german Ludvig wan Beethoven.

Deci, la baza artei interpretative corale profesioniste din Basarabia a fost, în primul rând, Corul Ar-
hieresc al Catedralei din Chişinău (dir. M.Berezovschi), apoi colectivele corale din instituţiile de în-
văţământ: corurile Seminarului Teologic, Şcolii eparhiale de fete (Chişinău); corul Şcolii de cântăreţi; 
corurile Seminarelor inferioare din Ismail şi Edineţ; corul profesorilor la cursurile de perfecţionare a 
învăţătorilor şcolilor primare. Activitatea lui M.Berezovschi a avut tangențe cu activitățile altor eminenți 
ai muzicii corale românești – Gavriil Muzicescu (compozitor, muzicolog și dirijor român, fondatorul și 
dirijorul Corului Mitropolitan din Iași); Alexandru Cristea (preot, dirijor de cor, compozitor și profe-
sor de muzică, autorul muzicii imnului RM (vers. Alexei Mateevici „Limba noastră”); Vasile Popovici 
(compozitor român, profesor de muzică la Conservatorul din Iași și secretar al Uniunii Compozitorilor 
din România) ș.a.

Corul Arhieresc al Catedralei din Chişinău.
În centrul imaginii M.Berezovschi și Episcopul de Chişinău Serafim Ciceagov

XIII.5.1. Scurtă prezentare – Creația și activitatea corală în Moldova istorică, XIII.5.1. Scurtă prezentare – Creația și activitatea corală în Moldova istorică, 
Basarabia, RSS Moldovenească, Republica Moldova, SorocaBasarabia, RSS Moldovenească, Republica Moldova, Soroca
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Gavriil Muzicescu 
Compozitor, muzicolog și dirijor 

român, fondatorul și dirijorul Corului 
Mitropolitan din Iași. 

Mihail Berezovschi 
Preot și înaintaș al culturii muzical-

vocale românești; dirijor al Corului 
Arhieresc al Catedralei din Chişinău.

Alexandru Cristea 
Preot, dirijor de cor, compozitor și 

prof. de muzică, autorul imnului RM, 
vers. A.Mateevici „Limba noastră”.

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM)
Așa cum, pe parcursul secolelor, artele au fost și au rămas cele mai accesibile şi eficace metode artis-

tice de educare morală şi estetică a maselor largi umane, autoritățile sovietice au investit, susținut și dez-
voltat pe larg noua „cultură socialistă”. În domeniul muzicii corale, pusă sub controlul riguros al orga-
nelor partidului comunist şi funcţionarilor culturii de toate nivelurile, în perioada sovietică (1947–1991) 
se observă o creștere semnificativă, dacă nu chiar grandioasă, atât numerică, cât și calitativă a activității 
corurilor profesionale, dar mai ales a celor de amatori. În această perioadă s-au manifestat remarcabile 
personalităţi din domeniul artei corale din RSSM (a doua jumătate a secolului XX): Efim Bogdanovschi, 
Ion Popescu, Veronica Garştea, Valentin Budilevschi, Eugen Mamot, Ştefan Caranfil, Ştefan Andro-
nic, Gheorghe Cosinschi, Gheorghe Strezev, Alexandr Moghila, Petru Stroiu, Victor Creangă ş. a.

Capela corală Academică „Doina”
Fondată în anul 1930 la Tiraspol, RASSM, în 1940 transferată la Chișinău. Dirijori: C.Pigrov (1930); 

D.Gherşfeld (1940); M.Kononenko (1945); V.Minin (1958); V.Garştea (1962-2012), Artistă a Poporu-
lui; Ilona Stepan (2013-prezent (2021)), Artistă a Poporului.

Coruri profesioniste 

Inaintaşi ai artei corale basarabene

Veronica Garştea 
Născută la 9.03.1927, Hulboaca, 
Județul Orhei (d. 16.07.2012), 
Chișinău.
Artistă a Poporului din URSS şi 
R.M., Laureată a Premiului de 
Stat, Cavaler al Ordinului Repu-
blicii, profesor universitar. 

Ilona Stepan 
Născută la 6 februarie 1964 în 
or.Chișinău.

Artistă Emerită, Artistă a Po-
porului R.M., dirijor al Corului 
Naţional de Cameră şi Capelei 
Corale Academice „Doina”, con-
ferenţiar universitar.
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Corul „Moldova”
Corul „Moldova”, cor profesionist al TRM. Colectiv Emerit, fondat în anul 1944 la Radiodifuziunea 

moldovenească, unde, cu unele întreruperi, activează şi până în prezent. Dirijori succesiv – (1944-1952) 
– Petre Şerban, Ion Popescu, Eugen Macaleţ; (1952-1961) – activitatea formaţiei suspendată; (1961 – 
1976) – Eugen Macaleţ; (1976-1987) – Teodor Zgureanu; (1987-prezent (2021) – Valentin Budilevschi.

Valentin Budilevschi 
Născut în satul Gherman, comuna Sculeni Târg, judeţul Iaşi, astăzi – 
raionul Ungheni.
Maestru în Artă, Artist al Poporului, dirijor al corului companiei tele-
radio Moldova - „Moldova” - 2000 de creații corale (de la miniaturi 
până la cantate și opere) din patrimoniul muzicii naționale și universa-
le - realizate la radioteleviziunea națională.

Corul de Cameră al Palatului Sindicatelor 
Primul Cor de cameră din RSSM (titlu de Colectiv Emerit - 1975) a fost fondat în anul 1972, ca colec-

tiv de amatori de către maestrul Efim Bogdanovschi, pe lângă Palatul Sindicatelor din Cultură, Chișinău.

Efim Bogdanovschi 
(5 decembrie 1921 – 12 decembrie 2005)
Compozitor, dirijor, maestru de cor şi profesor la Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, basarabean de origine evreiască, 
unul dintre cei ce a pus bazele muzicii corale din Republica Mol-
dova. Pe faţada imobilului din str. A.Puşkin nr. 50/A din Chişi-
nău, este instalată o placă comemorativă dedicată maestrului.
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Corul Național de Cameră
Director artistic Ilona Stepan
Corul Național de Cameră, a fost fondat în martie 2002 pe  lângă Compania „Union Fenosa”, Chișinău. 

Din  ianuarie 2006 Corul de Cameră activează în cadrul instituției concertistice de rang național-Sala 
cu Orgă. Pe parcursul anilor corul a participat activ la realizarea cu succes a stagiunilor concertistice ale 
Sălii cu Orgă, Chișinău.

Corul de tineret „Cantabile” 
Fondat la 1 noiembrie 2009, de către E.Marian, în cadrul Academiei de Studii Economice din R.M. 

Repertoriul  cuprinde creații ale compozitorilor naționali și universali din diferite perioade istorice și 
stilistice. 

Ilona Stepan 
Născută la 6 februarie 1964 în or.Chișinău.

Artistă Emerită, Artistă a Poporului R.M., dirijor al Coru-
lui Naţional de Cameră şi Capelei Corale Academice „Doina”, 
conferenţiar universitar, şefa secţiei Dirijare şi dirijor al Corului 
studenţesc al Departamentului Canto Academic şi Dirijare în ca-
drul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău.

Elena Marian 
Născută la 1 decembrie 1960 în s.Ciorna, r.Rezina.

Dirijor, Maestru în Artă, președintele Asociației Muzical 
- Corale din Republica Moldova, dirijor al corului ASEM 
„Cantabile” - o autoritate artistică de necontestat, reprezen-
tativă pentru spațiul cultural și spiritual al RM.
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Valentina Boldurat 
Fondator al colectivului coral 
„Credo”. Maestru în Artă, cunos-
cut maestru în domeniul muzicii 
corale. V.Boldurat a prezentat 
arta corală a RM și peste hota-
rele ei.

Elena Gulpac 
Director artistic și prim dirijor, 
Maestru în Artă, absolventă a 
Academiei de Muzică, master în 
Științe ale Educației.

Corul de cameră „Credo”

Corul de cameră „Credo” a fost fondat în 1995 de către Valentina Boldurat, în cadrul Ministerului de 
Interne al Republicii Moldova. Actualmente director artistic și prim dirijor al corului de cameră „Credo” 
al DTC este maior Elena Gulpac .

Studioul muzical-coral „Lia-Ciocîrlia”
A fost fondat în anul 1973 la propunerea dirijorului de cor Eugen Mamot, de a reuni într-un studiou 

cei mai talentaţi copii ai capitalei. Actualmente conducător artistic şi prim-dirijor al studioului muzical-
coral „Lia-Ciocîrlia” este Svetlana Istrate. Studioul este format din patru colective corale grupate în 
funcție de vârsta copiilor (5 – 20 ani), ansambluri instrumentale, clase de pian, acordeon, chitară. 

Svetlana Istrate
Născută 7 august 1976 
Svetlana Istrate (din 2006) este sursa de inspiraţie pentru sute de copii şi tineri, re-
alizând un număr impunător de concerte și creaţii corale interpretate. Aceasta este 
contribuția maestrei în creșterea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului 
cultural al studioului muzical-coral „Lia-Ciocîrlia”.
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În Soroca interbelică (1918-1940) cultura interpretativă corală laică a fost destul de dezvoltată, în 
fruntea ei fiind Grigore Griţic – maestru de muzică vocală, născut în anul 1895 în or. Soroca. După stu-
diile muzicale la Conservatorul din Odesa, a activat în calitate de maestru (profesor) vocal și capelmai-
stru la Școala normală „Petru Maior”, Liceul de fete „Domniţa Ruxandra" şi Liceul „A.D.Xenopol”.

În cadrul Ateneului Popular Soroca activau mai multe cercuri de amatori, printre care şi Corul Mare 
mixt, de adulţi (dirijor N.Sântache).

În anii 1930 în judeţul Soroca activau, în cadrul Căminelor Culturale, 38 coruri mari de adulţi, cu 
o pregătire muzical-interpretativă excelentă. Două dintre ele, corul din com. Cosăuți (dir. Ion Mado-
nici) și corul din Gura Camencii (dir. Petru Vovcă) la concursul corurilor țărănești, care a avut loc la 
București, s-au plasat pe primele două locuri în România. 

Coruri activau și în majoritatea instituțiilor de învățământ primar și secundar din județ. Periodic, în 
cadrul județului, provinciei, dar și țării se organizau festivaluri-concursuri stimulatorii pentru copii și 
adulți, ale activităților artistice de amatori, inclusiv ale artei interpretative corale. 

Cultura corală soroceană interbelică

Corul din Cosăuți, Soroca

Corul din Vertiujeni, Soroca
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Cultura corală soroceană postbelică

Corul popular din s.Parcani. Dirijor – Alexandru Grossu

Corul popular din s.Slobozia Cremene. Dirijor – Vladimir Covaliov

Corul popular din s.Schineni. Dirijor – Petru Pacatovici

Corul popular din s.Dubna. Dirijor – Alexandru Lupu
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Conducător, Veronica Chiţan, corepetitor, Anatol Tacu.
Corul „Orantis” (din latină „Rugă”) a fost fondat în martie 2009 în baza corului bisericesc al Cate-

dralei „Adormirea Maicii Domnului” din or. Soroca (dirijor – Veronica Chiţan, preot-paroh – Nicolae 
Robu). Componenţa corului a fost lărgită cu voci din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” și Colegiului 
de Arte, LT „C.Stere” - în total 35 coriști. La 9 aprilie 2009 corului i se conferă titlul de colectiv-model 
de gradul I, în cadrul Secţiei raionale Cultură Soroca.

Primul program: G. Muzicescu – Concertul nr. 1. Andante și Adagio; G. Muzicescu – „Crucii Tale”; 
S. Lavrovschi – „Sfinte Dumnezeule”; A. Benn - „La fântână”; A. Tacu – „De ziua ta, iubite profesor!”; 
A. Tacu – „La Cetate la Soroca”; Colinde- „Sculaţi, sculaţi, boieri mari!”, „Aprindeţi luminile”, „Trei 
crai”, „Sub cer roșu răsărit”, „Măi boiere, gospodare”, „Domnul Iisus Hristos”, „Bună dimineaţa la 
Moș Ajun”, „Căpriţa”, „Plugușorul”, „Shtille Naht”, „Colindăm, colindăm” etc.

Actualmente (2021)corul dispune de un bogat program de muzică clasică națională și universală,muzică 
religioasă, muzică modernă și contemporană, inclusiv folclor muzical-coral tradițional românesc.

Conducător, Vasile Palanciuc (n.2.08.1952), s.Cosăuţi, Soroca,
Absolvent ŞRIC „E.Sârbu” (dirijor fanfare (1970), Soroca.
Pedagog (grad didactic II, dirijor (corul „I.Madonici”, fanfară), laureat al festivalurilor şi concursuri-

lor URSS, RSSM şi RM de muzică corală. Eminent al Culturii (1977). 
Programul corului de copii: „Marşul din opera „Aida” (3 voci) – Dj.Verdi; „Slavisea” – opera 

„Ivan Susanin” – M.Glinca; „Frunzişoară-lozioară”, pr. P.Şerban; „Crasnaia gvozdica”, E.Ostrovschi; 
„Sărbătoarea corului” – C.Gluc; „Plai natal”, pr. V.Creangă; „La Moldova”, pr. T.Zgureanu; „Lăudaţi 
pre numele Domnului”, pr. T.Zgureanu; „Cimpoiaşul” – A.Briciuc şi V.Palanciuc; „Limba noastră” – 
A.Cristea; „Deşteaptă-te, române!” – A.Mureşanu”; „De la Cosăuţi la vale” (2 voci); „Colo-n deal 
pe-o arătură” (2 voci); „Ş-aseară am fost la clacă” (4 voci); „Ardă-te-ar focul, băiete!” (4 voci); „Fa 
Ileană” (4 voci); „M-aş mărita” (2 voci); „Nistrule cu apă rece” (2 voci); „La Nistru la Mărgioară” (2 
voci); „Frunzuliţa-i poamă” (2 voci); „Odă lui Ştefan cel Mare” (2 voci).

Corul „Orantis”. Dirijor – Veronica Chiţan

Corul de copii din s.Cosăuţi. Dirijor – Vasile Palanciuc
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„Corul Veteranilor” din Soroca a fost fondat în anul 1963, în cadrul Casei de Cultură Soroca, de că-
tre dirijorul Victor Cisteac. Datorită următorului dirijor, Tomas Murdjos şi corepetitorului Efim Gher-
gus (baian/acordeon) în anul 1974 corului i s-a conferit titlul de „Colectiv Popular”. În perioada anilor 
1978-1998 în fruntea colectivului s-a aflat Alexandr Şebarşov (Dirijor Emerit din RSSM), iar din 1998 
a fost dirijat de către Veaceslav Borţov, ambii profesori la Școala Pedagogică „B.Glavan” (astăzi CP 
„M.Eminescu”) din Soroca. Din anul 2000-prezent (2021) colectivul activează sub bagheta dirijorului 
Tatiana Bujor-Rudei, m/c Iurie Covalschi.

Repertoriul corului este variat, cuprinzând creaţii clasice, religioase, populare, patriotice, contempo-
rane. Colectivul este menţionat cu nenumărate diplome, menţiuni, este decorat cu „Ordinul de Aur”. 
Actualmente componenţa corului alcătuieşte 25 de pensionari, uniţi prin dragostea faţă de cântec. Corul 
participă permanent la diverse manifestări de amploare, printre care: „Eminesciana” – Festival de cân-
tec şi poezie consacrat lui M.Eminescu; Festivalul de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu” etc. 

Corala „Belcanto” a fost fondată în anul 2012 de către dirijorul Ludmila Samarin. Este alcătuită din 
elevii claselor a ll-VII a Şcolii de Arte „E.Coca”, Soroca, astfel componenţa fiind modificată în fiecare an.

Repertoriul coralei cuprinde creaţii din patrimoniul naţional şi universal, de diverse stiluri şi epoci 
ale compozitorilor clasici şi contemporani autohtoni şi de peste hotare. Deşi activează de puţin timp, 
realizările coralei sunt ample, participând la multiple evenimente muzicale naţionale şi internaţionale: 
2018 – Festivalul-Concurs Naţional „Hora Primăverii”, ediţia V (Premiul III); 2015, 2016, 2017, 2018 
– Concursul intern „Interpretarea în ansamblu”, ŞACS „E.Coca”, Soroca (Premiul I, II, III); 2018 – 
Festival-Concurs Internaţional de muzică corală „A ruginit frunza din vii”, ediţia XII (Diploma de Aur), 
Chişinău, R.M.; 2018 – Festival-Concurs Coral „O ce veste minunată”, ediţia IX (Premiul I), Botoşani, 
România; 2018 – Festivalul Naţional „Colinde, colinde...”, ediţia IX, Chişinău, R.M.; 2019 – Festiva-
lul-Concurs raional de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu”, Soroca (Premiul Mare); aprilie 2019 – 
Festivalul Naţional de muzică corală „Gavriil Muzicescu”, ediţia VI; iunie 2019 – Festivalul-Concurs 
Naţional „Teodor Ţurcanu”, ediţia IV, Rezina (Premiul Mare); 3 iulie 2019 – Festivalul-Concurs Inter-
naţional pentru tineret „Gavriil Muzicescu”, ed. a Vll-a (Premiul II), laşi, Romania.

„Corul Veteranilor” din Soroca. Dirijor –  Tatiana Rudei

Corala „Belcanto”. Dirijor – Ludmila Samarin



Colegiul de Arte „N.Botgros”236

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Fondat la începutul anilor 1920. În 1927 corul din Cosăuţi (80 cântăreți) era condus de Axentie Za-
gaevschi, iar în 1932 de Ion Madonici. La 7 iunie 1937 corul evoluează în Ateneul din Bucureşti, unde 
ocupă primul loc în România, între corurile țărănești. Dirijori (după 1945) ai corului: Mihail Popuşoi, 
director al școlii; Haritina Zagaevschi, învăţătoare (1947); Iacob Ogorodnic, şef al clubului sătesc 
(1948); Anatol Andrievschi; Simion Palanciuc, conducător artistic la Casa de Cultură (1953). Acom-
paniator - Anatolie Barvinenco. În 1954 (Festivalul de muzică corală), Chişinău, corul Cosăuţi deține 
locul I. Corul (cond. Simion Palanciuc) (75 cântăreți) a fost premiat cu diplome ale Ministerului Cul-
turii, pentru cântecele „Bade-al meu, frumos mai eşti” şi „Rapsodia moldovenească”. La „Sărbătoarea 
primăverii” (Chişinău, 1965) corul, condus de Teodor Negară (viitor Artist Emerit), absolvent al ȘRIC 
„E.Sîrbu”) a fost premiat cu o diplomă de gradul III. Juriul a remarcat iscusinţa soliştilor: Anastasia 
Briciuc şi Ion Lozanu. În 1969, corul ia titlul de „Cor popular” (dirijor Leonid Liutov (profesor 
ȘRIC „E.Sîrbu”)). Remarcabili dirijori ai corului au mai fost Alexandru Grossu și Vasile Palanciuc 
(absolvenți ai ȘRIC „E.Sîrbu”).

Din anul 2010 corul poartă numele „Ion Madonici”, dirijor – Aliona Roşca. După 2012 – prezent 
(2021), dirijori - Oxana Belous, apoi Aliona Roșca, absolvente ale Colegiului de Arte (acompaniator – 
Ion Sainciuc).

Conducător – Ion Rotari, dirijor – Tamara Boboc-Coșciug, m/c – Anatol Tacu.
Fondat - 2006. Participări: Festivalul raional ,,Cu noi e Dumnezeu”; Festivalul republican ,,V-am ura, 

v-am tot ura”; Festivalul Internațional ,,Mărțișor”; emisiunile ,,Bună dimineaţa” - Moldova 1, ,,Prima 
oră,” - Prime-TV; ,,În grădina dorului,” - Sor-TV; ,,La vatra jocului,” - Radio-Moldova, radio Vocea 
Basarabiei ș.a. 

Repertoriu - 15 lucrări corale de compozitori autohtoni și români, lucrări aranjate de Ion Rotari și Ana-
tol Tacu. Premii : 2014 - Fesivalul concurs ,,Buna Vestire”, Fundul Moldovei, jud. Suceava, Romania 
– premiul II; 2015-2017 – Premiul mare - Festivalul concurs de muzică sacră ,,Cu noi este Dumnezeu”, 
Soroca; 2018 – Trofeul la Festivalul concurs de muzică sacră ,, Botosani”; 2018 – Locul I, Festivalul-
concurs internațional de muzică corală, ,,Sărbătoarea corului”, Bălți.

Ansamblul coral ,,Divinitate”. Dirijor – Tamara Boboc-Coşciug

Corul „Ion Madonici”, Cosăuți, Soroca. Dirijor – Aliona Roşca
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Conducător – Cristina Ursachi
Formaţia a fost fondată în anul 1970 în şcoala medie Şolcani de către Petru Călugărescu, cu susţine-

rea şi participarea activă a directoarei Maria Mânzat. Repertoriul colectivului conţinea cântece, snoave, 
dansuri populare şi obiceiuri ale satului, fiecare evoluare începând cu cântecul „Busuioc”.

Din 1985 până în 2004 ansamblul a fost condus de către tânăra profesoară de muzică Ala Istrate, fiica 
lui Petru Călugărescu, datorită căreea în 1990 formaţia s-a învrednicit de titlul „model”.

Între anii 2003-2006 „Busuioc”-ul a fost condus de către iscusitul cobzar Mihai Rusanovschi, apoi 
din 2006 cârma colectivului a fost preluată din nou de fondatorii şi actualii conducători ai formaţiei - di-
nastia Călugărescu - Ala Istrate, Cristina Ursachi şi Petru Călugărescu (acompaniator).

Spicuiri din repertoriul formaţiei: „O, ce dulce Domnul Sfânt”, „A bătut la uşa Ta cineva”, „Când 
stau şi-mi aduc aminte”, „Frunză verde de măr dulce”, „Du-mă Doamne , du-mă iară”, „Smărăndiţa”, 
„Lida mea”, „Militarul se porneşte”, „Izvoraşe, izvoraş”, „Foaie verde ş-un dudău”, „Mame scumpe, 
mame bune”, „Astăzi muzica să sune”, „Când plecam eu la cazarmă”, „Măi Valoghea dealu-i mare”, 
„Spune mamă ce să fac” şi multe altele.

Conducători – Valentin Coşciug, (n.28.11.1958), Voloave, Soroca, profesor, CA ,,N.Botgros”; Tama-
ra Boboc-Coşciug (n.11.12.1963), Catranîc, Făleşti. 

Fondat în ajunul sărbătorilor de iarnă ale anului 1986 de către un grup de entuziaşti în frunte cu Tama-
ra Boboc, venită la Soroca după absolvirea Institutului de Arte ,,Gavriil Muzicescu” din Chişinău. Având 
ca obiectiv promovarea şi valorificarea folclorului autohton, membrii acestui colectiv au efectuat mai 
multe expediţii în ţinutul Sorocii pentru studierea datinilor şi obiceiurilor din zonă, dar şi îmbogăţirea 
şi varietatea repertoriului. Printre primii participanţi ai acestui ansamblu care cântă și astăzi în colectiv 
sunt: Tamara Boboc Coşciug, Valentin Coşciug, Petru Ţarălungă. În anul 1991 colectivul s-a învred-
nicit de titlul ,,model”. 

Spicuiri din repertoriul formației: doine, balade, cântece lirice, de joc, de voie bună, de pahar, de os-
tăşie, de înstrăinare, de leagăn; datini şi obiceiuri de iarnă - colinda, malanca, teatrul popular „Capra”, 
obiceiul păstoresc „Sfântul Gheorghe” (ziua măsurării oilor), „Petrecerea feciorului la armată” etc.

Ansamblul folcloric cu titlul model ,,Colinda”, Soroca. Cond. – Valentin Coşciug

Formaţia folclorică model, „Busuioc”, Șolcani, Soroca. Cond. – Cristina Ursachi
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Localitatea Formația Corală Adresa

Chișinău

Lira (cameral, tineret) Universitatea de Stat
Cantabile (tineret) ASEM
Corul Veteranilor Direcția Cultură sect. Centru
Vocile primăverii (copii) IPLT „Ion Creangă”
Lia-Ciocârlia (stud. muz copii) CRCT ARTICO
Alunelul (copii) IPLT „Alexandru cel Bun”, Sîngera, mun. Chișinău

Anenii Noi Gama-Sonor (ans. vocal) Casa raională de Cultură
Speranța (ans. vocal) s. Mereni

Briceni

Teodor (30 pers. cor mixt, maturi) Casa de Cultură s.Șireuți, Briceni
Agapis ans. vocal omogen fete 14 pers. (7-17 ani) Casa de Cultură or. Briceni
Kalinovi Svitanki (ans. vocal ucr.) mixt, maturi 12 pers. s. Medveja
Ans. vocal 12 pers.omogen, femei s. Cotiujeni
Dor ans. vocal tineri (15-18 ani), 16 pers. s. Caracușenii Vechi

Cahul
Nicolae Știuca cor mixt, 23 pers. Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”, or. Cahul
Melodii de dor, ans. vocal de copii, 15 pers. s. Roșu
Lăcrimioare, ans. vocal maturi

Călărași Alexandru Malai (cor mixt, maturi) s. Sadova, Călărași
Steaua Dorului ans. vocal or. Călărași Liceul Teoretic Călărași

Criuleni Balada mixt, tineri, 25 pers. s. Măgdăcești, Criuleni
Dondușeni Treimea (cor mixt, maturi, 22 pers.) Casa de Cultură, or. Dondușeni
Drochia Cimbrișor (40 pers. mixt, maturi) s. Nicoreni, Drochia

Crai Nou or. Drochia Școala de Muzică
Edineț Lăcrămioara (32 pers. cor mixt, maturi) Casa de Cultură, or.Cupcini, Edineț

Stud.muz. Steaua Nordului, Vesnușki  (ans. vocal copii) Casa Raionala de Cultura Edineț

Fălești

Speranța - cor de copii (titlul anulat) Școala de Muzică  or. Fălești
Clopoțel, cor de copii (titlul anulat) or. Fălești
Mlădițe muzicale Ans.vocal de copii (titlul anulat) or. Fălești
Molodușka, ans. vocal ruși s. Egorovca
Beriozka, ans. vocal ucraineni s. Gara Catranîc

Florești

Armonia, (cor mixt, maturi, 21 pers.) Școala de Arte  „N. Sulac”, or. Florești
Sinkopa (copii) IPLT „Ion Creangă”, or. Florești
Corul mixt s. Alexeevca, Florești
Ans.vocal s. Ilicievca, Florești  
Ans.vocal s.Tîrgul –Vertiujeni
Ans.vocal s. Prodăneşti

Glodeni
Armonia cor mixt (25-32 pers.) s.Hîjdieni
Crizantema ans.vocal s.Hîjdieni
Cimpoieșul ans. vocal mixt 20 pers. Casa raională de Cultură, or. Glodeni
Svitanoc (ans. vocal,10 pers.) s. Sturzovca  

Ialoveni Albinuțele (copii) Școala de Arte, Ialoveni
Corul de copii Școala de Muzică s. Costești „Filip Todirașcu”

Leova Armonia (copii) Școala de Arte „Petru și Ion Teodorovici”
Ocnița Corul (copii) Școala de Arte, Otaci

Corul ( copii) Școala de Muzică, Otaci

Orhei

Semănătorii (cor mixt, maturi) s. Biești, Orhei
Rapsodie (cor mixt, maturi) or.Orhei
Armonie (cor mixt, maturi) s. Chiperceni, Orhei
Unison (copii) 
Îngerașii (copii)

Rezina Doina Nistrului (cor mixt, maturi) or. Rezina
Izvorașul (copii) I P LT „Alexandrul cel Bun”, or. Rezina

Rîșcani Rapsodia (ans. vocal, mature, 10 pers.) s. Recea, Rîșcani

Soroca

Orantis (cor mixt, maturi) Palatul de Cultură, or. Soroca
Corul veteranilor (cor mixt, 30 pers.) Palatul de Cultură, or. Soroca
Divinitate Palatul de Cultură, or. Soroca
Belcanto Școala de Arte „Eugen Coca”
Ion Madonici s. Cosăuți, Soroca
Vocile Nistrene (cor de copii) s. Cosăuți, Soroca

Strășeni

Doina Codrului (cor mixt, maturi) s. Lozova, Strășeni, Constantin Chilianu – directoul 
Casei de Cultură

Dorulet (ans. vocal femei) s. Voroneț, Casa de Cultură
Doinița (cor mixt, maturi) s. Sireț, Strășeni
Burebista (cor mixt, mature, 30 pers.) Casa raională de Cultură, Strășeni
Polițistul (cor mixt, maturi, 40 pers.) Casa raională de Cultură, Strășeni
Flacăra din lacrimă Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”
Armonie (cor mixt, maturi) s. Gălești, Strășeni
Divertis (ans. vocal) Casa raională Cultură Strășeni

Telenești
Sărăteanca (cor mixt, maturi) s. Sărăteni, Telenești
Trandafir de la Moldova (ans. vocal, omogen-bărbați) Centrul de Cultură, or. Telenești
Codreanca ans. vocal s. Văsieni, Telenești
Revelație (cor mixt, maturi) s. Inești, Telenești

Ungheni Elegie  (copii) Școala de muz. Ungheni

Lista formațiilor corale și vocale (amatori) din RM (2021)
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XIII.5.2. Scurt istoric al catedreiXIII.5.2. Scurt istoric al catedrei

Scurt istoric
Catedra a fost fondată în anul 1958, în cadrul Școlii de Iluminare Culturală „E.Sîrbu”, inițial pregă-

tind specialiști cu calificarea oficială de „Metodist – organizator al lucrului în club” (cu profil de lucru 
cu corul). Prima promoţie cu această calificare a avut loc, peste 2 ani, la 1 iunie 1960 și a constituit 15 
specialiști.

Ulterior specializarea și-a modificat calificările după cum urmează:
1960-1991 – „Horovoe dirijirovanie” – „Rucovoditeli horovogo collectiva - metodist-organizator 
clubnoi rabotî”;
1991-2003 – „Dirijare corală” – „Dirijor de cor-artist al corului”;
2003-2005 – „Dirijare corală” – „Dirijor de cor, învâțător de muzică”;
2005-2014 – „Dirijare corală” – „Dirijor de cor”;
2014-2015 – „Dirijare corală” – „Dirijor de cor, artist al corului”;
2015-2016 – „Dirijare corală” –„Dirijor de cor, artist al corului”;
Din 2016 – Programul de formare profesională 21540 – „Dirijare corală”, cu calificarea 265227 – „Di-
rijor”.

Bazele specializării
În planurile de învățământ ale instituțiilor premergătoare Școlii de Iluminae Culturală „E.Sîrbu” – 

„Politprosvetucilișce” (Școala de Iluminare Politică) (1944-1946) și „Bibliotechnyi Tekhnikum” (Teh-
nicumul de Bibliotecari) din Soroca (1946-1957), care pregăteau bibliotecari și lucrători de club, figurau 
unele discipline legate de cultură și artă („iscusstvo” (arta), „dram. delo” (activitatea teatrală), „individ. 
muz.instrument. (instrum. muzical), „muz.horovoe delo” (activitatea corală). Disciplina „muz.horovoe 
delo” era predată inițial, începând cu anul 1944, de către profesorul Cernețchii V.A. (n.1907), vechi pe-
dagog și muzician sorocean, fost dirijor al unei orchestre sorocene antebelice. În următorii ani disciplina 
a fost predată și de profesorii Mundrean A.S., Masiucov Vic.P., și Hachi S.S., aceștea fiind responsabili 
și de corul instituției.

În anul 1960, odată cu inaugurarea în școală a specializării „Rucovoditeli horovogo collectiva - me-
todist-organizator clubnoi rabotî” (Conducător al colectivului coral și metodist-organizator al lucru-
lui în club), la catedră și-au început activitatea tinerii specialiști în domeniul artei corale, proaspeți 
absolvenți ai instituțiilor de învățământ artistic din RSSM - Vera Gavrilovna Iovu (Garaz) (n.1937), 
profesor dirijat coral, absolventă a fac. Dirijat coral a Institutului de Arte „G.Muzicescu” (clasa prof. 
E.Bogdanovschii); Nicolai Isidorovici Colecico (n.1933) profesor dirijat coral, absolvent al Institutului 
de Arte „G.Muzicescu”, devenit ulterior conducător al corurilor instructive ale școlii. Mai târziu, la ca-
tedră s-au angajat specialiștii: - din 1966 - Leonid Fiodorovici Liutov (n.1933), profesor dirijat coral, 
conducător al corurilor instructive ale colegiului; din 1969 - Vladimir Antonovici Covaliov (n.1937), 
absolvent al Institutului de Arte „G.Muzicescu”, profesor dirijat coral, conducător al corurilor instruc-
tive ale colegiului.

„Cântul coral poartă în sine un 
colosal potenţial artistic şi social-

uman, fiind o artă deosebit de 
valoroasă în domeniul educării 

şi culturalizării naţionale a 
generaţiilor în creştere”.
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Șefi catedră 

Anatolii Mihailovici
Coromâslicenco

Raisa Timofeevna
Berbeci

Leonid Fiodorovici 
Liutov

Fiodor Andreevici 
Cotici

Nicolai Isidorovici
Colecico

Vladimir Antonovici 
Covaliov

Larisa Valerievna 
Meleşenco

Ecaterina Fiodorovna 
Burdeinaia



Soroca 2021 241

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Nicolai Isidorovici Colecico (n.1933 ) profesor dirijat coral; Vera Gavrilovna Iovu (Garaz) (n.1937), 
profesor dirijat coral; Tamara Petrovna Colecico - profesor canto; Leonid Fiodorovici Liutov (n.1933), 
profesor dirijat coral; A.S.Mundrean; Vladimir Antonovici Covaliov, (n. 1937), profesor dirijat coral; 
Alexandr Dmitrievici Coromâslicenco (n.1926), profesor dirijat coral; Marina Gheorghievna Ignat-
Bratcicova (n.1949), profesor dirijat coral; Fiodor Andreevici Cotici (n.1943), profesor dirijat coral; 
Valentina Mihailovna Sorochina (n.1946), profesor canto; Vasilii Fiodorovici Ptaşnic (n.1950), pro-
fesor canto; Alexandru Fiodorovici Grossu (n.1952), profesor dirijat coral; Ecaterina Fiodorovna 
Burdeinaia (n.1956), profesor dirijat coral; Natalia Mihailovna Godorog (n.1971), profesor dirijat 
coral; Oleg Vasilievici Godorog (n.1971), profesor dirijat coral; Valeria Valerievna Pruteanu (n.1970), 
profesor dirijat coral; Tatiana Fiodorovna Ulmada (n.1959), profesor canto; Vera Ivanovna Draga-
niuc (n.1957), profesor canto. 

Vera Gavrilovna 
Iovu (Garaz)

Nicolai Isidorovici 
Colecico

Leonid Fiodorovici 
Liutov

Arcadii S. 
Mundrean

Vladimir Antonovici 
Covaliov

Pe parcursul anilor în cadrul catedrei au activat profesorii

Alexandr Dmitrievici 
Coromâslicenco

Marina Gheorghievna 
Ignat-Bratcicova

Fiodor Andreevici 
Cotici

Valentina Mihailovna 
Sorochina
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Ecaterina Fiodorovna 
Burdeinaia

Natalia Mihailovna
Godorog

Oleg Vasilievici 
Godorog

Valeria Valerievna 
Pruteanu

Tatiana Fiodorovna 
Ulmada

Vera Ivanovna 
Draganiuc

Larisa Valerievna 
Meleşenco

Vasilii Fiodorovici 
Ptaşnic

Alexandru Fiodorovici 
Grossu

Valeria Petrovna Bacun; Larisa Sergheievna Bechinova; P.S Votenberg; Sima Isacovna Cușnir; 
L.A.Emelianova; L.P.Iacovlenco; V.V.Lobanova; Elizaveta Ivanovna Blatnevscaia; Galina Isacovna 
Eihorst; Elena Grigorievna Nanieva; Tatiana Anatolievna Curocichina; Liudmila Semionovna Glu-
zberg; Mila Grigorievna Levit; Ilia Grigorievici Șramco; Valentina Anatolievna Tihonova; Tamara 
Borisovna Antonova (n.1946); Sida Mihailovna Liutova; Vera Ivanovna Draganiuc; Ala Vladimiro-
vna Găină (n.1959);  Inna Grigorievna Ahimblit (n.1960); Anna Semionovna Glater (n.1960); Mar-
garita Ivanovna Curnițcaia (1941); Marina Gheorghievna Ignat- Bratcicova; Natalia G. Lobanova 
(n.1959); Victoria Vladimirovna Macovscaia-Cazacu (n.1958); Irina Ami. Revazișvili (n.1965); Lari-
sa Zalmovna Șuliman; Azina Haimovna Volcova (n.1969); Solomina Mariana (n.1973); Oxana Va-
lerievna Burdeinaia; Liubovi Pavlovna Maftân; Natalia Gavrilovna Volcova; Natalia Trof Murdjos; 
Polina Sergheevna Votenberg; T.V.Borisova.

Pian, corepetitori
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Marina Gheorghievna 
Ignat- Bratcicova

Larisa Sergheevna 
Bechinova

Elena Grigorievna 
Nanieva

Tatiana Anatolievna 
Curocichina

Valentina Anatolievna 
Tihonova

 Tamara Borisovna 
Antonova

Sida Mihailovna 
Liutova

Inna Grigorievna 
Ahimblit

Vera Ivanovna 
Draganiuc

Anna Semionovna 
Glater

Ala Vladimirovna 
Găină

Margarita Ivanovna 
Curnițcaia
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Victoria Vladimirovna
Macovscaia-Cazacu

Azina Haimovna 
Volcova

Irina Amirovna 
Revazişvili

Corurile de instruire ale catedrei („cursovoi hor”), pe parcursul anilor 1960-1990, câte unul (15-30 
elevi) la fiecare an de studii și corurile unite („obșcii hor”) (100-120 elevi) ale școlii au fost înotdeauna la 
un înalt nivel de pregătire profesională, reprezentând cu brio instituția, dar și Soroca, la toate manifestațiile 
artistice de amploare(festivaluri locale și republicane de muzică corală, solemnități, spectacole publi-
ce urbane și rurale ș.a.). Pe parcursul anilor, corurile instructive, la Secțiile de zi și fără frecvență, au 
fost conduse de profesori-dirijori calificaţi: S.S.Hachi, N.I.Colecico, L.F.Liutov, V.A.Covaliov, M.Gh.
Ignat-Bratcicova, E.F.Burdeinaia, A.F.Grossu, V.V.Pruteanu, R.T.Berbeci. Funcţia de bază a corului 
fiind cea instructivă, totuși, prin repertoriul și evoluările sale corul unit (comun) al școlii a contribuit și 
contribuie până în prezent la valorificarea şi popularizarea artei corale naţionale şi universale, la stimula-
rea interesului tinerilor generații către acest domeniu important al muzicii. Repertoriul corului a cuprins, 
concomitent cu creațiile corale ideologice ale compozitorilor sovietici, (în perioada sovietică obligato-
rii), o mare varietate de creaţii corale din patrimoniul muzical clasic rus, moldovenesc şi universal, iar 
după fondarea RM prelucrări şi aranjamente de muzică națională românească, folclor, colinde, muzică 
religioasă, creaţii reprezentative din patrimoniul muzical international. Corul colegiului este laureat al 
mai multor concursuri locale, naţionale şi internaţionale (România, Ucraina).

Dirijor – Nicolai Isidorovici Colecico

XIII.5.3. Corurile catedrei și colegiuluiXIII.5.3. Corurile catedrei și colegiului

Atât colectivele corale instructive, cât și cele unite ale „CULIT”-ului, conduse de Nicolai Isidorovici 
Colecico au fost în anii 1970 unele dintre cele mai bune. Din punct de vedere al calității sunării, varietății 
și complexității repertoriului, care cuprindea lucrări din clasica universală, lucrări de compozitori so-
vietici, inclusiv din RSSM, aceste coruri se plasau în permanență pe primele locuri în raion și republică. 
Deseori N. I.Colecico, în programele de gală ale festivalurilor-concursurilor, era inițiatorul, organiza-
torul și dirijorul unor evoluări unite teatralizate ample, ale mai multor colective (corul-fanfara-dansul) 
concomitent.
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Dirijor – Leonid Fiodorovici Liutov

În anul 1960 în cadrul ȘRIC „E.Sîrbu” a fost inaugurată catedra „Dirijat coral” cu specializarea „Con-
ducător al colectivelor corale”. Aici și-au început cariera profesională tinerii specialiști în domeniul artei 
corale, Vera Gavrilovna Iovu (Garaz) (n. 1937) și Nicolai Isidorovici Colecico (n.1933), profesori diri-
jat coral, absolvenți ai Institutului de Arte „G.Muzicescu”, Chișinău. Mai târziu, contingentul de elevi 
ai catedrei crescând, la catedră au mai fost invitați specialiști cu studii superioare în domeniu, în 1966 
angajându-se Leonid Fiodorovici Liutov (n.1931), absolvent al colegiului de muzică din or.Nicolaev, 
Ucraina și a Conservatorului de Stat, Chișinău, profesor dirijat coral, conducător al corurilor instructive, 
iar din 1969 - Vladimir Antonovici Covaliov (n.1937), absolvent al Institutului de Arte „G.Muzicescu”. 
Leonid Fiodorovici Liutov a fost, alături de N.I.Colecico și V.A.Covaliov, un excelent conducător al 
corurilor instructive și unite ale catedrei, în acea perioadă la catedră activând câte 3-4 colective corale 
instructive (câte 1 la fiecare (curs) an de studii). Concomitent L.F.Liutov a creat și dirijat coruri mari (cu 
titlul „cor Popular”) în câteva sate (colhozuri) din raion, printre care și corul „I.Madonici” din s.Cosăuți, 
care de asemenea s-a învrednicit de titlul „Cor Popular” (dir. L.F.Liutov). Cu aceste coruri (instructive 
și populare), în calitate de dirijor, a luat parte la numeroase Festivaluri și Concursuri locale, republicane 
și unionale (URSS), ale muzicii corale, plasându-se pe locuri de frunte. Repertoriile corale cuprindeau, 
obligatoriu la acea vreme, lucrări de proslăvire a puterii sovietice de compozitori sovietici, unele lucrări 
clasice, prelucrări de folclor și piese originale ale compozitorilor din RSSM. L.F.Liutov a fost un minu-
nat organizator, o perioadă deținând funcția de șef catedră „Dirijat coral”, un bun pedagog, pe parcursul 
anilor fiind diriginte al grupelor de studii și profesor la disciplina „Dirijat coral”.

Leonid Fiodorovici Liutov (centru) cu grupa sa de absolvenți. Anii 1970
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Dirijor – Vladimir Antonovici Covaliov

Covaliov Vladimir Antonovici (11.04.1937 — 23.09.2000)
Pedagog, dirijor al colectivelor corale, laureat al concursurilor raionale şi republicane de mu-

zică corală. 
Vladimir Antonovici Covaliov s-a născut la 11 aprilie 1937 în hutorul Pocazateli, raionul Vese-

lovschi, regiunea Rostov-pe-Don, Rusia, în familia lui Anton Danilovici şi Vera Chirilovna Cova-
liov – o familie simplă de cazaci ruşi de pe râul Don. A avut un frate – Ivan Antonovici Covaliov 
(1929-2000), cântăreţ în Teatrul de Operă şi Balet din Chişinău, RSSM şi două surori – Matriona 
şi Ana. În 1957, după serviciul în Armata Sovietică, V. A. Covaliov soseşte în RSS Moldova, unde 
susţine examenele de admitere şi devine student la Şcoala de Muzică „Ştefan Neaga” din or. Chi-
şinău, la Catedra „Dirijat coral”. După absolvire, în 1961, îşi continuă studiile urmând aceeaşi 
specialitate la Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu”, pe care îl absolveşte în 1965, plecând apoi 
la baştină, în Rusia.La Soroca s-a stabilit în 1970,  fiind şef Catedră „Dirijat coral”  la Şcoala „E. 
Sârbu” (1970-1989). În 1972, după trei ani de trai şi activitate în Soroca, V. Covaliov se căsătoreşte 
cu tânăra moldoveancă Maia Tănase (născută la 2 aprilie 1951), originară din satul Regina Maria, 
Soroca, asistentă medicală la Spitalul raional Soroca, cu care au crescut şi educat 4 copii: Svetlana 
(n.19.07.1973), cusătoreasă, stabilită în or. Soroca; Igor (n.15.11.1974), inginer-constructor, stabi-
lit în Biuş, România; Victoria (n.23.05.1983), inginer-constructor, stabilită în Baia Mare, România; 
Tatiana (n.30.12.1986), licenţiat în Drept, stabilită în Oradea, România.  Cuplul Covaliov au 4 
nepoţei: Igor, Vlada, Alexandru şi Valeria.

Discipoli (cor, dirijare): A.Grossu, T.Chirtoacă, C.Burduja, G.Ciornaia, A.Bulgac, L.Dragomir, 
T.Balaneţ- caia, O.Oleinic, R.Gârneţ, I.Capraru, D.Radu, A.Minciuc, A.Andruc, L.Bulgaru, 
V.Graur, T.Oleinic, Z.Andronic, M.Moldovanu, Z.Balan, L.Suveică, L.Guţu, O.Rotari, N.Tabac, 
G.Maxim, V.Şleahtiţchi, E.Ursachi, O.Sas, E.Scurtu, G.Toma ş.a.

Comisie, Examene de Stat. Primul din dreapta, V.Covaliov. Anii 1970Pedagogul V.Covaliov



Soroca 2021 247

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Spicuiri din repertoriul coral al lui V. A. Covaliov
Repertoriul corurilor instructive şi de amatori din 

perioada sovietică cuprindea obligatoriu, în scopuri 
propagandistice şi educative, mai întâi lucrări corale 
ale ideologiei comuniste de proslăvire a PCUS, Lenin, 
puterii sovietice, apoi în mod strict dozat,lucrări naţi- 
onale şi universale.

Cântece ideologice: „Lenin vsegda s toboi”, „Le-
nin, Partia, Mir”- muz. S. Tulikov, cuv. L. Oşanin; 
„Mî budem peti o mire” – muz. V. Muradeli, cuv. S. 
Ostrovschi; ”Vecer na reide” – muz. V. Soloviov -Se-
doi, cuv. A. Ciur- chin; „Zapişite menea v comsomol” 
– muz. I. Cicikov, cuv. V. Cotov; „Rodina liubimaia 
moia” – muz. S. Tulikov, cuv. A. Dostali; „Mî za mir” 
– muz. S. Tulikov, cuv. A. Jarov; „Marş sovetscoi mo-
lodioji” -muz. S. Tulikov, cuv. E. Dolmatovski; „Ro-
dina moia” – muz. A. Novikov, cuv. L. Oşanin; „Ka-
zaki” – muz. Dm. şi Dan. Pokrass, cuv. Ţ. Solodari.

Muzică naţională: „Iac-aşa”, „Ileana”, „Zis-a 
badea”, „Dor, dorule”, „Stăncuţa” – prelucrări po-
pulare de G. Muzicescu; „Dute, dute, dorule” – muz. 
Şt. Neaga, vers popular; „Doina” – muz. E. Coca, 
cuv. E. Bucov; „Cântă puiul cucului” -muz. S. Lun-
gu, vers popular; „Păsărică, păsărea” – muz. P. Şer-
ban, cuv. P. Cruceniuc; „Băsmăluţa” – prelucr. S. 
Ciuhrii, vers popular. 

Clasică universală: „Cine, cine”, „Adagio” (Con-
certul nr.1) – muz. G. Muzicescu; „Ave Maria” 
– muz. I. Arcadelta; Corala din cantata „Ioan Da-
maschin” – muz. S. Taneev; „Visurile” – muz. F. 
Mendelson-Bartoldi; „Ave verum” – muz. V.A. Mo-
zart; „Vesennie vodî” – muz. S. Rahmaninov; „La-
udă naturii” – muz. L. V. Beethoven; „Mizerere” 
– muz. A. Lotti; „Rug de noapte” – muz. I. Brams; 
„Corul ciobenilor” din opera „Dama de pică” – muz. 
P. Ceaikovski; „Azilul” – muz. F. Chubert etc.

V.Covaliov cu fiica, Gr.Ahimblit, M.Ștepman. 
Anii 1980

Cor instructiv de grupă. Anii 1970

Corul popular din s.Slobozia Cremene. Dir. V.Covaliov, acomp. E.Ghergus. 1982



Colegiul de Arte „N.Botgros”248

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Dirijor – Marina Gheorghievna Ignat-Bratcicova

Corul ȘRIC „E.Sîrbu”, după Examenul de Stat. Dirijor – M.Gh.Bratcicova. Anii 1980

Marina Gheorghievna Bratcicova.
Născută la 24 septembrie 1949, s.Sipoteni, Călărași
Studii: Școala specială muzicală „Eugen Coca” (1956-1967); Institutul de Arte „Gavriil Muzi-

cescu”, catedra Dirijat coral, clasa A.D.Iușchevici (1967-1972), Chișinău. 

Cariera profesională
1972-1996 – Profesor, catedra „Dirijat coral”, maestru de concert, catedra Instrumente aerofone, 

Școala de Iluminare Culturală „E. Sîrbu” (astăzi Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”), Soroca.
1996-2009 – Profesor de pian general și concertmaistru la catedrele Instrumente aerofone, Instru-

mente populare, Canto academic, Școala Republicană de Muzică (CE) „Ș.Neaga”, Chișinău.
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Evoluare în Cetatea Sorocii. Dirijor M.Gh.Bratcicova. Anii 1990

Marina Bratcicova: „Des-
pre activitatea mea, în intervalul 
anilor lucrați la Soroca, pot să 
spun că au fost cei mai frumoși 
ani și mai ales anii tinereții: am 
fost conducătorul corurilor ge-
nerale și corurilor de bază, co-
rurilor la Secția fără frecvență. 
Datorită școlii speciale de mu-
zică din Chișinău am obținut 
frumoasa profesie de profesor, 
ceea ce mi-a dat posibilitatea să 
lucrez cu diferiți studenți și să 
cuprind mai multe calificări: di-
rijor de cor, practica de lucru cu 
corul, ansamblul coral, ore indi-
viduale de dirijat, aranjamentul 
coral, citirea partiturilor.

Dragostea pentru muzica cla-
sică în general și pentru clasica 
corală în special, mi-a dat posi-
bilitatea să pregătesc, cu coruri-
le colegiului, conduse de mine, 
programe bogate și interesante, 
atât din punct de vedere muzi-
cal, cât și din punct de vedere 
didactic. Participând cu aceste 
colective instructive în cadrul 
diferitor concursuri locale, ra-
ionale, naționale, am obținut în-
totdeauna locuri de frunte, fiind 
apreciați la justa valoare de că-
tre mari personalități din dome-
niul muzicii corale din RM – Teo-
dor Zgureanu, Tamara Dercaci, 
Efim Bogdanovschii, Gheorghii 
Strezev, Gh.Casinchii ș.a.

Muzica pentru mine a fost și 
rămâne a fi VIAȚA mea. Un ade-
vărat pedagog, profesor și diri-
jor de cor are sacra misiune de 
a forma / crea un bun dirijor - 
cântăreț de cor, găsind pârghiile 
spiritual-psihologice-pedagogi-

ce necesare, pentru a ajunge la 
sufletul lui, direcționându-l și 
învățându-l apoi să înțeleagă și 
să se pătrundă de muzică. Dar 
cel mai important lucru este, 
să-i cultive o dragoste adevărată 
față de muzica corală, care este 
foarte diferită și bogată: clasică, 
populară, modernă, jazz etc.

Pentru mine muzica corală 
este și va rămâne cea mai supre-
mă formă de artă muzicală, dat 
fiind faptul că este produsă de 
vocea umană - un istrument viu, 
cel mai perfect dintre instrumen-
tele muzicale, pe care îl avem de 
la naștere.

Corul ȘRIC „E.Sîrbu”. Dirijor M.Gh.Bratcicova

O pauză de recreație
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Dirijor – Alexandru Fiodorovici Grossu

Corul Popular, s.Parcani, Soroca. Dirijor – Alexandru Grossu, acomp. V.Cuclițchii. 1980

Alexandru Grossu
Pedagog, dirijor al colectivelor corale, compozitor şi aranjor, laureat al concursurilor de muzică 

corală, 
Alexandru Grossu s-a născut la 18 iunie 1952 în s.Parcani (Ţareuca), Rezina, în familia lui 

Feodosie și Liuba Grossu, ţărani simpli, care au lucrat toată viaţa în colhoz. După școala medie 
Rezina a absolvit Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu” din Soroca, specialitatea „dirijat 
coral”(1969 -1971); 1972-1976- face Institutul de Cultură „Nadejda Krupskaia” din or. Leningrad 
(Sanct-Petersburg), URSS, facultatea „Dirijat coral”; între 1976-1977 - profesor la Institutul de 
Arte „Gavriil Muzicescu”, Chişinău, apoi, din 1977-2013 - a activat la Colegiul de Arte din Soro-
ca, profesor, Catedra „Dirijat coral”. Căsătorit (1976) cu Liubovi Zineakova (Grossu), absolventă 
a facultății Biblioteconomie (IC Leningrad), născută în regiunea Altai, Rusia. Împreună au crescut 
și educat o fiică - Natalia, stabilită la Bruxelles, Belgia, care are o fiică- Iuliana.
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Creații proprii: Oratoriul „Slavă Cetăţii Soroca” pentru orchestră simfonică, cor şi nai; Imnul sa-
tului Cosăuţi, text V.Nagacevschi; Imnul Colegiului de Arte, text T.Grițenco; „Hora bucuriei”, cuvinte 
populare; „Vocaliz” pentru cor, pian, trombon; „Aliluia”, „Doamne, miluieşte-ne pre noi”, muzică sa-
cră pentru cor; „Passacalia” pentru cor, pian, saxofon, trombon; „Monumentul”, text A.Strâmbeanu; 
„Cântec târziu”, text Andrei Lupan; „Vreme”, text D.Matcovschi; „Inimă”; „Cântec de dragoste” - 
pentru voce şi orchestra de estradă; Marşul „Maria”, pentru fanfară; „Serenada de seară”, „Tristeţe”, 
„Bluz” - piese pentru pian.

Prelucrări: „Tot pe drum”, muzica populară; „Pe uliţa satului”; „Pentru că...” John Lenon 
(„Beatles”); „Solfegio”, Pol Mackartni („Beatles”); „Vişnea belosnejnaia” - pentru cor; „Foaie verde 
şi-o sipică”, „Aşa-i viaţa omului”, „Stăncuţa”, „Sârba moldovenească” - pentru ansamblul vocal.

Discipoli: Gheorghe Nichiforeac, Ion Rotaru, Vitalie Prodan, Alex Crafţoff, Gheorghe Gârbu, Inga 
Soroceanu, Vitalie Rusu, Nadejda Fandofan, Oleg Gorodenco, Cristina Istrati-Ursachi, Ala Lisnic, 
Constantin Mihail, Ghenadie Carauş, Lina Berda ş.a.

Alexandru Grossu cu soția Liubovi și fiica Natalia. Anii 1990

După examenul de absolvire. Catedra dirijat coral. Anii1980

Alexandru Grossu 
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Misiunea programului
Vizează realizarea standardului de pregătire profesională a specialistului cu studii profesional- tehnice 

postsecundare și presupune continuitatea tradițiilor cântului vocal, promovarea și descoperirea inovației, 
acestea fiind piloni esențiali în formarea și instruirea elevilor în domeniul de educație Arte. Scopul pro-
gramului de formare profesională propune un înalt nivel de educație, cunoștințe profunde în domeniu, 
care vor contribui la formarea unor specialiști de înaltă calitate în domeniul artelor auditive (cântul vo-
cal, vocal-coral, dirijat coral, interpretare instrumentală ) şi care vor contribui la ridicarea nivelului de 
cultură în societate.

Obiectivele programului rezultă din finalitățile propuse de Standardul de pregătire profesională și 
constau în acumularea de cunoștințe, abilități și competențe după cum urmează:

• Comunicarea în limbajul de specialitate, specific domeniului muzică;
• Manifestarea abilităților manageriale specifice activității în colectivele artistice muzicale profe-

sioniste și de amatori;
• Utilizarea tehnologiilor informaționale în acțivitățile artistice din domeniul artei corale;
• Analiza/caracterizarea profesionistă a muzicii de diverse genuri, stiluri, epoci, curente artistice;
• Interpretarea lucrărilor de diverse genuri și grad de complexitate;
• Pregătirea muzical- teoretică și practică a elevilor pentru a se încadra în diverse instituții din 

domeniu.
Specialitatea prevede studierea următoarelor disciplini:
„Dirijat coral”, „Lectura partiturilor”, „Canto şi ansamblul vocal”, „Instrumentul muzical (pian)”, 

„Teoria muzicii”, „Solfegiul”, „Armonia”, „Aranjamentul coral”, „Teoria corului”, „Clasa corală”, 
„Metodica educaţiei muzicale”, „Literatura muzicală naţională”, „Literatura muzicală universală”.

Actualmente în cadrul catedrei activează profesorii:
Veronica Rabota – şef catedră, profesor ciclul muzical-teoretic, grad didactic I; Raisa Berbeci – pro-
fesor de dirijare, conducător artistic şi dirijor al corului colegiului „ARIOSO”, grad didactic I; Larisa 
Meleșenco – profesor pian, maestru de concert, grad didactic II; Vasile Sulima – profesor ciclul mu-
zical-teoretic, grad didactic II; Valentin Coşciug – profesor de canto şi dirijare, grad didactic II; Olga 
Avramioti – profesor de dirijare și canto, grad didactic II; Aliona Colţova – profesor de pian, maestru 
de concert, grad didactic II; Irina Rusnac – profesor de pian, maestru de concert, grad didactic II; 
Arina Vinniţcaia – profesor de pian, maestru de concert, grad didactic II; Artur Bondarenco – pro-
fesor de pian, maestru de concert, grad didactic II.

Nr. d/o Nume, Prenume, Patronimic Anul nașterii Instituția absolvită

1 Berbeci Raisa Timofei 19.05.1954 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”
A-I nr.215850 din 27.06.1978

2 Rabota Veronica Petru 02.07.1969 Universitatea de Stat "A.Russo" Bălţi
E nr.015592 din27.06.1994

3 Avramioti Olga Victor 05.09.1986 Universitatea de Stat "A.Russo" Bălţi
AL II000021782 din 08.07.2009

4 Vinniţcaia Arina Stanislav 06.12.1967 Institutul Pedagogia or.Vinniţa, Ucraina
КЖ nr.013187 din 25.06.1993

5 Coşciug Valentin Victor 28.11.1958 Institutul Pedagogic de Stat "A.Russo"
КВ nr.578647 din 30.06.1984

6 Meleşenco Larisa Valeriu 13.08.1959 Institutul Pedagogic de Stat "A.Russo"
B-I nr.529034 din 20.06.1980

7 Bondarenco Artur Valeriu 07.02.1963 Institutul de Stat al Artelor Chişinău
E nr.014846 din 25.06.1994

8 Sulima Vasilii Pavel 09.11.1957 Institutul Moldovenesc de Stat al Artelor
ТВ-I nr.114394 din 25.06.1988

9 Rusnac Irina Anatol 18.02.1973 Universitatea de Stat "A.Russo" Bălţi
AL II000008868 din29.04.2009

10 Colţova Aliona Vladimir 08.04.1975
Universitatea de Stat "A.Russo" Bălţi
AL II000008855 din 29.04.2009
Masterat: Universitatea de Stat "A.Russo"
AMP 000006431 din 14.07.2011

Lista profesorilor (de bază) aprobată cu datele din anchetă

XIII.5.4. Programul de formare profesională XIII.5.4. Programul de formare profesională 
21540 – Dirijare corală cu calificarea 265227 21540 – Dirijare corală cu calificarea 265227 

– „Dirijor”– „Dirijor”
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Irina Rusnac

Valentin Coşciug

Raisa Berbeci

Arina Vinniţcaia

Olga Avramioti

Larisa Meleșenco

Artur Bondarenco

Aliona Colţova

Vasile Sulima

Veronica Rabota
- şef catedră

Catedra 
„Dirijat coral” 

 2021
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Programul (studii medii) oferă absolventului oportunitatea de a activa în orice instituție cu 
profil artistic în calitate de: dirijor de cor de copii în școlile de muzică/artă, dirijor de cor în școala 
primară, instituțiile gimnaziale, liceale, dirijor al formațiilor corale de sineactivitate artistică, solist-
vocalist, artist al corului în formațiile corale profesioniste, Conducător artistic al ansamblului vocal de 
diferite genuri (folcloric, academic, de estradă, de gezz).

Componenta temporală
Studiile la programul de formare profesională 21540 Dirijare corală sunt organizate prin învățământ 

cu frecvență la zi și corespund unui număr total de 120 credite transferabile, realizate în 4 ani de studii a 
câte 2 semestre. Fiecare semestru include 15 săptămâni de activitate auditorială. Stagiile de practică sunt 
organizate la finele semestrului II – 4 săptămâni (120 ore), IV – 4 săptămâni (120 ore), VI – 4 săptămâni 
(120 ore), pe parcursul semestrului VII și VIII – în paralel cu activitatea auditorială – câte 30 ore/semes-
tru și la finele semestrului VIII – 6 săptămâni – 180 ore.

La finele fiecărui semestru elevii susțin sesiunea de evaluare: semestrul I, III, V, VII – 2 săptămâni, 
pentru semestrul II, IV, VI, VIII – 4 săptămâni. Pe parcursul anului elevii beneficiază și de vacanța de 
iarnă – 2 săptămâni, vacanța de primăvară – 1 săptămână și vacanța de vară – până la 9 săptămâni. Dura-
ta săptămânii de studii este de 5 zile și nu depășește 36 ore contact direct la unitățile de curs obligatorii, 
opționale, la libera alegere.

Componenta formativă
În funcţie de procesul de formare profesională, unităţile de curs sunt repartizate în plan după cum 

urmează: Componenta de formare a competenţelor profesionale generale – 5 unități de curs (10 credite); 
Componenta de orientare socio-umanistică – 3 unități de curs (8 credite); componenta fundamentală 
–14 unități de curs (29 credite); componenta de specialitate – 16 unități de curs (40 credite); stagiile de 
practică – 6 stagii (20 credite); componenta opţională de diferenţiere a specialității – 16 unități de curs 
(8 credite); componenta la liberă alegere – 12 unități de curs (12 credite). La componenta opțională de 
diferențiere a specialității și la cea la libera alegere, planul de învățământ propune elevilor două - trei 
oferte, în funcţie de aspiraţiile de dezvoltare profesională şi perspectivele de angajare în câmpul muncii. 
Unitatea de curs opţională sau la liberă alegere din momentul semnării contractului de studii anual de-
venind obligatorie.

Componenta liceală
Componenta liceală a planului de învățământ corespunde cerințelor Planului - cadru pentru în-

văţământul liceal în cadrul programelor integrate de formare profesional- tehnică postsecundară. 
Suplimentar au fost incluse în componenta liceală disciplinele profilului arte: solfegii; teoria muzicii, 
armonia.

Componenta de evaluare
Toate unitățile de curs incluse în Planul de învățământ la programul de formare profesională 21540 

Dirijare corală se finalizează cu susținerea examenelor. Examenul de calificare este realizat prin două 
probe: 1. Dirijat coral; 2. Examen complex de specialitate (proba teoretică).

Relevanța programului
Se manifestă prin necesitatea pieții muncii în cadre cu calificarea 265227 Dirijor (studii medii). Acest 

fapt este demonstrat prin demersurile agenților economici parvenite la adresa instituției noastre privind 
repartizarea în câmpul muncii a absolvenților colegiului pentru a activa în calitate de conducători ai 
colectivelor artistice, directori ai căminelor culturale, caselor de cultură – aceștia constituind un deficit, 
mai ales în mediul rural, absolventul având dreptul de a activa în calitate de: Dirijor, Solist-vocalist, 
Artist al corului, Conducător artistic al ansamblului vocal de diferit gen (folcloric, academic, de es-
tradă, de gezz).

Contingentul de elevi la programul de formare profesională 21540 Dirijare corală
Total elevi la program: 17; Inclusiv contract: 3
Gr.121: 1. Arhiliuc Niculina; 2. Ayyildiz Zeinep; 3. Gorun Ion; 4. Cebotari Alisa; 5. Ceban Ilona; 
       6. Călugăr Galina; 7. Vorona Denis.
Gr.221: 1. Malai Cristina; 2. Samarin Alexandra; 3. Scaian Cristina; 4. Teleatnic Corina.
Gr.321: 1. Bogatiuc Marin; 2. Paladi Valeria; 3. Hristovschi Iulia.
Gr.421: 1. Carauș Doina; 2. Sanduța Irina; 3. Șchiopu Olga.

Utilizarea instrumentelor TIC
În cadrul unităților de curs profesorii utilizează mijloacele tehnice atât personale,cât și cele oferite 

de instituție. În cadrul programului sunt utilizate calculatoarele din cabinetul de informatică și sala de 
lectură a bibliotecii. Fiecare catedră este dotată cu calculator, printer, copiator, scaner. Pentru orele de 
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grup sunt utilizate televizoare instalate în cabinetul de Solfegiu și Literatura muzicală, cabinetul de 
Limbi străine. În cadrul orelor profesorii utilizează proiectoarele eliberate de la depozit, contra semnă-
tură. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare continuă, unul dintre modulele studiate fiind 
Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație. Pentru diseminarea informaţiei şi consultaţii 
individuale, profesorii folosesc resursele web, forumurile şi aplicațiile de email pentru corespondenţa 
dintre profesor-elev, fiecare catedră beneficiază de pagină separată pe pagina web a instituției https://co-
lartenbsoroca.md/course/dirijare-corala/ e-mail.. Toate catedrele sunt conectate la internet. TIC per-
mite eficientizarea organizării activităţilor din cadrul orelor, prezentarea grafică şi textuală a expunerii 
temelor, utilizarea prezentărilor Power Point, filmelor didactice, prezentarea prin scheme a informaţiei, 
examinarea materialelor relevante din Internet şi analiza acestora. O pondere tot mai mare în acest sens 
o au reţelele de socializare, unde elevii au formate grupuri de diseminare și disctribuire a informațiilor  
https://www.facebook.com/groups/2490348391216337/ 

Baza tehnico-materială a catedrei dirijat coral
Nr/do Denumirea Nr. de unităţi

1 Pian 11
2 Pupitre din lemn 9
3 Calculator 3
4 Imprimantă 1
5 Scaune 23
6 Masă 11
7 Costume 30
8 Televizor 1

Stagiile de practică
Sunt organizate și desfășurate atât în instituție (în cadrul orchestrelor, colectivelor corale, ansamblu-

rilor, participând în concerte în calitate de soliști-vocaliști, cântăreți în colectivul coral), cât și în afara 
instituției, manifestându-se prin participarea în colectivele Secției Cultură și Turism Soroca, efectuând 
vizite de studii la instituțiile de învățământ extrașcolar, excursii, participări la concursuri naționale și 
internaționale. În cadrul stagiilor de practică elevii participă: la procese de creație în cadrul colectivelor 
artistice ale colegiului, Secției Cultură și Turism Soroca, Palatului de Cultură,Școlii de Arte „E.Coca”, 
Instituției preșcolare nr.1.„Prichindel”.

Instituţii-baze de practică

Nr. Denumirea instituţiei Conţinutul activităţilor practice

1. Secţia Cultură şi Turism Soroca, ansamblul vocal „Divinitate”, 
conducător artistic Ion Rotari

Participarea în calitate de solişti , cântăreţi

2. Secţia Cultură şi Turism Soroca, ansamblul vocal „Colinda”, 
conducător artistic Valentin Coşciug

Participarea în calitate de solişti, cântăreţi

3. Secţia Cultură şi Turism Soroca, colectivul coral „Orantis”, 
dirijor Veronica Chiţan.

Participarea în calitate de solişti, cântăreţi

4.
Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”- director Ion Babici. Participarea în diverse activităţi artistice organizate de CRT 

„Dacia’’în scopul formării şi dezvoltării priceperilor şi 
deprinderilor interpretative.

5. Direcţia învăţământului Soroca, Şef- A.Muşenco. Grădiniţa Nr.l 
„Prichindel”

Organizarea activităţilor extracurs

6. Secţia Cultură şi Turism Soroca. Şcoala de Arte pentru copii 
„E.Coca”

Efectuarea vizitelor de studii. Lucrul cu colectivul coral 
„Belcanto”, dirijor Ludmila Samarin. Organizarea de concerte.

7. Instituţia Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, director- 
C.Nesterenco.

Participarea cu programe concertistice în cadrul stagiilor de 
practică

8. Consiliul Raional Soroca. Internatul Psihoneurologic Bădiceni. Participarea cu programe concertistice în cadrul stagiilor de 
practică

9. Orientarea profesională în următoarele localităţi: Floreşti, 
Vertiujeni, Dărcăuţi, Visoca.

Orientarea profesională. Participarea cu programe concertistice 
în cadrul stagiilor de practică.

10. Direcţia învăţământului Soroca, gimnaziile: Dărcăuţi, Visoca Orientarea profesională. Participarea cu programe concertistice 
în cadrul stagiilor de practică.

Conferirea calificării şi eliberarea diplomei de studii și a suplimentului descriptiv
Diploma, conferită de CEITI după promovarea programului, se numeşte Diplomă de studii profesio-

nale tehnice postsecundare (seria PTP) și se eliberează elevilor care au realizat integral programul de 
studii, stabilit prin planul de învățământ şi au promovat cu succes examenul de calificare.

Diploma de studii este însoțită de suplimentul descriptiv la diplomă redactat în limbile română și en-
gleză Suplimentul se eliberează la solicitare.
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Personalul didactic la programul de formare profesională
21540 Dirijare corală

Nr. Numele/ prenumele
Forma de 

angajare (titular, 
cumul intern, 
cumul extern)

Grade didactice Vârsta personalului didactic

I II fără 
grad

18–30 
ani

31–40 
ani

41–50 
ani

51–60 
ani

61–70 
ani

Peste 70 
ani

1. Berbeci Raisa titular + +
2. Rabota Veronica titular + +
3. Coșciug Valentin titular + +
4. Meleșenco Larisa titular + +
5. Sulima Vasile titular + +
6. Bondarenco Artur titular + +
7. Rusnac Irina titular + +
8. Colțova Aliona titular + +
9. Vinnițcaia Arina titular + +

10. Avramioti Olga titular + +

Angajarea în câmpul muncii
Angajarea în câmpul muncii a absolvenților constituie o prioritate pentru colegiu. Pe parcursul anu-

lui de studii instituția expediază oferta privind numărul de specialiști, către agenții economici din țară. 
Comisia de repartizare în câmpul muncii, care activează în cadrul Consiliului de administrație, în luna 
mai a fiecărui an repartizează absolvenții conform solicitărilor survenite. Elevilor repartizați în câmpul 
muncii li se eliberează adeverința, privind plasarea în câmpul muncii, iar către 1 septembrie absolvenții 
sunt datori să trimită confirmarea de angajare în instituția respectivă. Pentru elevii, care n-au avut soli-
citări de angajare, instituția eliberează o adeverință de plasare independentă în câmpul muncii. Situația 
repartizării în câmpul muncii este înregistrată în Centralizatorul repartizării absolvenților.

Rata angajării absolvenților în câmpul muncii

Anul Total 
absolvenţi

Angajaţi pe 
specialitate

Angajaţi 
în alt 

domeniu

Continuă 
studiile

Neangajaţi Serviciul 
militar

Concediu 
de îngrijirea 

copilului

Plecaţi 
peste 

hotare

Alte 
prevederi

2016 3 1 - 2 - - - - -
2017 4 3 - - - - - 1 -
2018 5 1 - 2 - - - 2 -
2019 3 3 - - - - - - -

Rata % 53,33% - 26,66% - - - 20% -

Resursele materiale şi spații de învăţare
Spațiile educaționale sunt asigurate cu curent electric, sistem de încălzire automat, mobilier, table de 

scris, conectare la internet prin cablu a calculatoarelor, wi – fi, aparataj pentru amplificarea sunetului, 
recuzită, instrumente, costume pentru spectacole și concerte, panouri informative, referate metodice. În 
holul instituției elevii pot beneficia de apă potabilă de la cooler.

Asigurarea programului de formare profesională cu săli de curs

Nr. Săli de curs pentru orele în grup Suprafața 
totală m2

Numărul mediu de elevi conform 
planului de admitere

Suprafața 
m2 /elev

1. Auditoriul  nr.2 39,8 4 9,95
2. Auditoriul nr.11 25,9 4 6,47
3. Sala de sport 81,5 17 4,80
4. Sala de festivități 191,6 17 11,3
5. Sala de cor 57,1 17 3,4
6. Sala de lectuгă 41,5 4 10,37

Spații pentri lecții individuale la specialitate
7. Auditoriul nr.12 3,4 1 3,4
8. Auditoriul nr.13 4,6 1 4,6
9. Auditoriul nr.14 5,7 1 5,7
10. Auditoriul nr.15 4,8 1 4,8
11. Auditoriul nr.16 4,7 1 4,7
12. Auditoriul nr.17-21 4,6 1 4,7
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XIII.5.5. Corul actual al catedrei „ARIOSO”XIII.5.5. Corul actual al catedrei „ARIOSO”

Raisa Berbeci

Raisa Berbeci, pedagog, dirijor de cor, interpret de muzică vocală, șef catedră „Dirijat Coral” (1995-
2020), deținătoare a medaliei RM „Meritul Civic” (2020).

Corul „ARIOSO” al CA „N. Botgros” este un permanent laborator de instruire şi creaţie, de formare şi 
dezvoltare a viitorilor conducători de cor, un colectiv cu vădite performanţe interpretative, care are în re-
pertoriul său lucrări diverse ca gen, caracter şi epocă stilistică - de la Renaştere, până la muzica modernă. 
Corul participă la diferite activităţi extracurriculare, manifistări cultural-artistice, desfăşurate în cadrul 
colegiului, oraşului-raionului. În anii 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, corul a participat la Festivalul 
Naţional de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, derulat la Chişinău, plasându-se pe locuri de frunte 
și fiind inclus în programele concertelor de Gală, ale Festivalului, în Sala cu Orgă din Chișinău. 

În luna mai 2018, corul a participat la Concursul Național de Muzică Corală „Hora Primăverii”, 
Chișinău, în cadrul căruia au evoluat 20 de coruri din RM, „ARIOSO” plasându-se pe locul II. În oc-
tombrie 2018 colectivul s-a învrednicit de Diploma de Argint Categoria B, a Festivalului – Concurs 
Internațional „A ruginit frunza din vii”, iar în cadrul Festivalului-Concurs republican al cântecului pa-
triotic „Ștefan,Ștefan, Domn cel Mare”, corului i s-a decernat Diplomă de gradul I. Între 1-5 iulie 2019, 
corul „ARIOSO” a participat la Festivalul - concurs coral internațional pentru tineret „Gavriil Musices-
cu” ediția a VII-a, în orașul Iași, România, fiind menționat cu Diplomă de participare. În octombrie 2020 
„ARIOSO” a participat (online) la Concursul Național de Muzică Corală „A ruginit frunza din vii”, iar în 
ediția din luna mai 2021 a Concursului Național de Muzică Corală „Hora Primăverii”, corul „ARIOSO” 
s-a plasat pe locul I (întâi).

Raisa Râmarciuc (Berbeci) s-a născut la 19 mai 1954 în s.Bălcăuți, Briceni, în familia lui Timofei 
Petrovici, inginer-tehnician de frunte al colhozului local și Daria Nicolaevna Râmarciuc, gospo-
dină în casă. Încă din copilărie a dat dovadă de aptitudini muzicale și de o dragoste înnăscută de 
cântec, în special față de cântecul popular ucrainean, Bălcăuții fiind un sat cu populație prioritar 
ucraineană. Având, dată prin har, o voce frumoasă și puternică, după absolvirea a 8 clase a școlii 
sătești Bălcăuți și a școlii de muzică din Briceni, Raisa, fiind o fire artistică, a încercat să susțină 
examenele de admitere la Școala republicană de Muzică „Ș.Neaga” din or.Chișinău, dar concursul 
fiind imens, nu a fost admisă și atunci s-a decis să vină la Soroca la Școala de Iluminare Culturală 
„E.Sîrbu”, pe care a absolvit-o cu mențiune (diplomă roșie) în 1973. În același an a devenit studen-
tă la catedra Dirijat Coral a Institutului de Arte „G.Muzicescu” din Chișinău, pe care l-a absolvit 
în anul 1978 (clasa prof. Efim Bogdanovschii). După absolvire a fost repartizată, împreună cu soțul 
Ignat Berbeci (absolvent al aceluiași institut-suflător-flautist), la Școala de Iluminare Culturală din 
Soroca, catedra Dirijat coral, unde activează până la momentul actual (2021). Familia Berbeci a 
crescut și educat doi copii. Fiul mai mare Grigore (n.29.06.1979), absolvent al Universității Libere 
Internaționale din Moldova (fac.Drept), este stabilit la Moscova. Fiul mai mic, Ignat (n.6.09.1987), 
absolvent al Colegiului „S.Monica” și Universității din Los Angeles (SUA), este stabilit în Los An-
geles. Actualmente cei 2 nepoți (fiii lui Grigore) Marius și Daniel își fac studiile la LT „C.Stere” 
din Soroca, respectiv în clasele VIII și II.

Dirijor – Raisa Berbeci, Maestru de concert – Irina Rusnac

XIII.5.6. Ignat Berbeci. Interviu cu Raisa Berbeci, XIII.5.6. Ignat Berbeci. Interviu cu Raisa Berbeci, 
dirijor al corului „ARIOSO”dirijor al corului „ARIOSO”
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- Colegiul „N.Botgros” a 
atins venerabila vârstă de 80 
de ani. Odată cu el și în mare 
măsură datorită activității lui, 
în republică a evoluat și s-a 
perpetuat arta corală. Ce în-
seamnă cântarea corală și care 
este influenţa ei asupra culturii 
muzical-vocale naţionale?

- Muzica corală este cel mai 
accesibil, mai simplu, mai la în-
demână mod de exprimare sono-
ră a trăirilor, sentimentelor sufle-
tului omenesc. Cântul poartă în 
sine un colosal potenţial artistic 
şi social-uman, fiind o artă de-
osebit de valoroasă în domeniul 
educării şi culturalizării naţiona-
le a generaţiilor în creştere. Prin-
tre români cântul popular are 
tradiţii folclorice foarte adânc 
conturate în istorie prin balade, 
doine, diverse cântări lumeşti şi 
religioase, cântece de dragoste, 
de veselie etc. Cântarea corală a 
prins rădăcini pe aceste plaiuri, 
mai ales începând cu jumătatea a 
doua a sec. al XIX-lea, după Ac-
tul Uniri Principatelor Române. 
Cântarea corală mai este și unul 
din semnele civilizaţiei creştine 
avansate şi biserica noastră, evi-
dent, este un bun stimulator şi 
promotor al acestei arte. Datorită 
dezvoltării muzicii corale biseri-
ceşti, noi am atins unele culmi în 
această artă. În primul rând, prin 
creaţia compozitorilor noștri 
clasici Alexandru Flechtenma-
cher, E.Caudella, Gavriil Mu-
zicescu, Alexandru Cristea etc. 
Din compozitorii moderni, care 
creează sub influenţa folclorului 
dar și a muzicii bisericeşti, vom 
menţiona pe Teodor Zgureanu, 
Victor Creangă, Constantin 
Rusnac, Tudor Chiriac, Gheor-
ghe Mustea, iar dintre dirijorii 
de frunte - Veronica Garştea, 
Tudor Zgureanu, Ilona Stepan, 
Emilia Moraru, Oxana Filip, 
Denis Ceausov, Victor Creangă, 
Valentin Budilevschi, Valentina 
Boldurat, Elena Marian, Oleg 
Constantinov, Ștefan Andronic, 
Nicolae și Vladimir Celac, Efim 
Bogdanovschi, Victor Nevoie.

- Care este situaţia modernă 
a culturii corale în RM?

- Muzica corală în ţara noas-
tră a avut, pe parcursul istoriei 
sale de dezvoltare, perioade mai 

bune şi mai puţin bune. Dar tra-
diţiile ei naţionale au supravieţu-
it, fiind astăzi, după toate datele, 
în pragul unui nou avânt. Noile 
condiţii repertoriale, descătuşa-
rea ideologică, pătrunderea mai 
liberă şi mai adâncă în analele 
muzicii corale universale, clasi-
ce şi moderne, în divina muzică 
religioasă, în comorile muzi-
cii medievale şi renascentiste, 
au făcut posibile, în ultimii ani, 
performanţe considerabile ale 
colectivelor corale profesionis-
te şi de instruire din RM. Fiind 
conştienţi că actualmente avem 
doar câteva coruri profesioniste 
(„Doina”, „Opera” şi Radio-Te-
leviziunea ș.a.), iar corurile de 
tineret din instituţiile muzicale 
de învăţământ nu sunt „producă-
toare de artă corală”, ci colective 
de instruire, chiar dacă toate au 
un nivel interpretativ excelent şi 
o valoare incontestabilă, acest 
lucru creează doar o iluzie des-
pre stadiul actual de dezvoltare 
a culturii corale generale în re-
publică, inclusiv în oraşul şi ra-
ionul Soroca, dar aceasta este o 
temă aparte.

- Colegiul de Arte din oraşul 
Soroca are o istorie de peste 
80 de ani, fiind pe vremurile 
sovietice o adevărată megafa-
brică de cadre cu studii medii 
speciale în domeniul culturii 
pentru satele noastre. Aţi ab-
solvit şi dvs. această instituţie 
de învăţământ?

- Da, eu am fost absolventa 
anului 1974. În acei ani eram cu 
toţii pe creasta unui val de entu-
ziasm pe cât de grandios, pe atât 
de spumos şi azuriu. Peste tot se 
cerea şi se da cât mai mult, cât 
mai mare, cât mai tare... În Şcoa-
la de Iluminare Culturală „Ele-
na Sârbu”, aşa se numea atunci 
Colegiul nostru, se forjau intens 
cadre pentru cultura satului, in-
clusiv conducători ai colective-
lor corale de amatori. Până în 
anii 1990 ai secolului trecut, la 
Catedra „Dirijat coral” studiau 
la fiecare curs 24-26 de corişti 
(cursuri de studii I-IV), în medie 
100 elevi. Examenul de stat la 
dirijare se prelungea două zile, 
câte 12 absolvenţi pe zi (astăzi 
examenul de stat durează 2-3 ore 
(3-5 absolvenţi)). Majoritatea ti-
nerilor specialişti de atunci erau 
repartizaţi obligatoriu prin sate-
le republicii, iar o altă parte îşi 
continuau studiile la Institutul de 
Arte „Gavriil Muzicescu”. Dar 
acele timpuri şi realizări au ră-
mas doar în istorie.

- Timpurile trec, timpurile 
vin, viaţa nu stă pe loc. Care 
este situaţia procesului de pre-
gătire a cadrelor corale în Co-
legiu azi?

- Colegiul, spre satisfacţia cor-
pului didactic şi a contingentului 
de elevi, este azi într-o proaspătă 
ascensiune calitativ nouă. Graţie 
insistenţei şi energiei conducerii 
precedente și actuale, s-a reno-

Cetatea Soroca. Corul „ARIOSO”. Dirijor – Raisa Berbeci
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vat şi modernizat atât baza ma-
terială a instituţiei, cât şi cea de 
studii, lucrându-se concomitent 
şi în direcţia majorării planului 
de admitere a elevilor, fapt care 
ar contribui imens la dezvoltarea 
culturii (inclusiv corale) în RM.

- Corul actual al Colegiului 
are şi el nişte probleme?

- Corul Colegiului de Arte din 
or. Soroca este un colectiv de in-
struire, cu performanţe interpre-
tative destul de majore, în pofida 
faptului că nivelul de pregătire 
muzical-corală a abiturienţilor, 
veniţi direct de pe băncile şcoli-
lor generale din satele Moldovei, 
este modest. Catedra „Dirijat 
coral” pregăteşte dirijori de cor, 
profesie care în afară de o bună 
pregătire la specializare (Diri-
jat coral, Canto, Aranjamentul, 
Lectura partiturilor) presupune 
cunoaşterea disciplinelor muzi-
cal-teoretice, pedagogiei, psiho-
logiei, posedarea unui instrument 
muzical (pian, acordeon). Corul 
este un permanent laborator de 
instruire şi creaţie. Atunci când 
contingentul de elevi era sufici-
ent de mare, fiecare an de studii 
îşi avea corul său de instruire 
(anii I, II, III şi IV). O astfel de 
situaţie era mult mai favorabilă 
din punct de vedere pedagogic 
şi didactic, întrucât componenţa 
corului rămânea intactă pe par-
cursul tuturor anilor de studii, 
până la susţinerea examenului de 

stat. Cu totul altă situaţie s-a cre-
at în ultimii ani, când, în legătură 
cu reducerea planului de admite-
re (5 locuri anual), catedra dis-
pune doar de un singur cor pen-
tru toţi anii de studii, format din 
15-20 de elevi. Astfel, se creează 
condiţii dificile de realizare ple-
nară a procesului instructiv-edu-
cativ. Anual, componenţa colec-
tivului coral se schimbă, în urma 
plecării absolvenţilor (5 elevi) şi 
înmatriculării noilor admişi (5 
elevi). Deci, se cere „din mers”, 
fără a scădea din intensitatea 
procesului instructiv-educativ, 
să aducem elevii noi (anul I) la 
nivelul calitativ al corului deja 
format (anii II, III, IV). Însă, în 
ciuda acestor situaţii, insistenţa, 
dorinţa comună, metodologia 

corect aplicată ne permit să reali-
zăm performanţe destul de sem-
nificative, atât în pregătirea pro-
fesională a viitorilor dirijori, cât 
şi în arta interpretativă a corului.

- Care sunt, după părerea 
dvs., perspectivele catedrei Di-
rijat coral?

- Cele mai optimiste. Avem o 
echipă de profesori competentă 
(grade didactice I şi II) și plină 
de energie, care își face meseria 
cu dragoste şi consacrare. Arta 
cere jertfe şi mai este un adevăr, 
pe care ne bazăm-optimismul: 
menţinerea calităţii este cheză-
şia păstrării potenţialului artis-
tic al acestui frumos domeniu 
- Arta Corală.

Corul instructiv „ARIOSO” la festivalul „Hora Primăverii”. Chișinău, 30 mai 2021

Corul instructiv „ARIOSO”. 2019
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XIII.5.7. Catedra disciplinelor muzical-teoretice. XIII.5.7. Catedra disciplinelor muzical-teoretice. 
Retrospectivă istoricăRetrospectivă istorică

Anterior disciplinele muzical-teoretice au fost într-o secţie separată.

Disciplinele muzical-teoretice predate în cadrul catedrei (perioada 1957-prezent (2021): 
„Teoria muzicii”, „Solfegiul”,„Armonia”, „Literatura muzicală naţională”, „Literatura muzicală 

universală”, „Creația populară”, „Folclorul muzical”.

În programele de studii ale „Politprosvetuchilishche” (PU) (1944-1946) și a „Bibliotechnyi 
Tekhnikum” (BT) (1946-1957) erau incluse discipline legate de artă în general („iscusstvo”, „tea-
tralinoe delo”) și de arta muzicală în special („horovoe delo”, „izucenie muz.instrumentov”), dis-
cipline care prevedeau studierea teoriei elementare a muzicii, solfegiului, iar mai târziu a armoniei, 
literaturii muzicale etc. Catedra disciplinelor muzical-teoretice a funcționat, mai întâi în cadrul 
secției „Otdel obșceobrazovatelinâh i muzîcalino-teoreticeschih predmetov” („Secţia obiecte-
lor generale şi muzical-teoretice”), deschisă în 1954, apoi independent, din anul 1957, când BT 
deveni „Culitprosvetuchilishche”. Primii pedagogi, specialiști în domeniul muzicii, care au pus 
bazele inițiale ale catedrei au fost: V.A.Cernețchii (n.1907) – fost dirijor și profesor de muzică 
la Liceul „A.D.Xenopol” în Soroca interbelică; A.S.Mundrean (n.1920) – prof. „horovoe delo”; 
V.I.Masiucov (n.1913) – prof. „Iscusstvo”; S.S.Hachi – prof. „horovoe delo”. Catedra a funcționat 
separat timp de 32 de ani, până în anul 1989, fiind destul de numeroasă și având deja niște tradiții 
dudactice bine conturate. Sfârșitul anilor 1980 a fost o perioadă foarte dificilă pentru întreaga 
URSS și RSSM, inclusiv pentru sistemul sovietic de învățământ, care, după formarea Republicii 
Moldova, a suferit o serie de reformări radicale, în urma cărora contingentul de elevi al „Culit”-
ului s-a micșorat simțitor, fapt ce a dictat reducerea unor structuri de studii. Astfel, către anul de 
învățământ 1989-1990 catedra „Muzâcalino-teoreticeschih disțiplin” (obiectelor muzical-teoreti-
ce) a fost comasată cu catedra „Dirijat coral”. După doi ani, odată cu reformarea „Culitprosvetu-
chilishche” „E.Sîrbu” (1991) în Colegiul Republican de Creație Populară (CRCP), catedra a fost 
redeschisă (1992), cu denumirea „Disciplini muzical-teoretice și creație populară”, în frunte cu 
profesorul Vasile Sulima. Noile programe de studii ale Colegiului Republican de Creație Populară 
prevedeau studierea unor noi discipline teoretice, legate de cercetarea folclorului muzical-artistic 
național românesc, de istoria apariției și dezvoltării lui, de situația lui curentă și de perspectivele 
și căile de dezvoltare. Au fost angajați specialiști în domeniu, contingentul de profesori ai catedrei 
fiind aproape complet reînnoit. Pe parcursul următorilor ani situația s-a modificat în așa mod încât 
în anul 2003 structura a fost din nou comasată cu catedra „Dirijat Coral”, în cadrul căreea acti-
vează actualmente.

Victor Carlovici Raimond, Clavdia Arcadievna Malova, Ecaterina Fiodorovna Burdeinâi, Vasilii 
Pavlovici Sulima.

Șefi catedră 

Victor Carlovici 
Raimond

Clavdia Arcadievna 
Malova

Ecaterina Fiodorovna 
Burdeinaia

Vasilii Pavlovici 
Sulima
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Vitalina Mihailovna 
Rozenfeld

Arcadii S. 
Mundrean

Natalia Mihailovna 
Lupaşcu

Valerii Vasilievici 
Nedelciuc

Marina Iacovlevna 
Gleizerman

Eleonora Vasilievna 
Rotari

Fiodor Iacovlevici 
Garanin

Clavdia Arcadievna 
Malova

Galina Iosifovna 
Bluvştein

Vladimir Ivanovici 
Colțov

Veronica Petrovna 
Stratu

Vasilii Pavlovici 
Sulima 

Mundrean Arcadii S. (n.1920), Garanin Fiodor Iacovlevici, Raimond Victor Carlovici, Aga An-
drei I. (n.1941), Malova Clavdia Arcadievna (n.1935), Vihoreva V.A., Ranga L.P., Garanina Tama-
ra F., Fiodorova Natalia Vas., Mândrova Rafaela Anatolievna, Tracenco Alex. Dm., Craizer Mi-
hail Izrailovici, Pocaliuc Tatiana Alex., Macarenco Marina Borisovna, Lebedi Nicolai Iacovlevici, 
Mihaliova Irina Petrovna, Chișiniovschii Iulii Isacovici, Colțov Vladimir Ivanovici, Cramarciuc 
Tatiana Const., Baban Constantin Dmitrievici, Nazaria Liudmila Vlad., Grecu Veaceslav Zaharo-
vici, Roman Nicolai Vladimir., Sadjina Zoia L., Bluvştein Galina Iosifovna (n.1947), Gleizerman 
Marina Iacovlevna (n.1950), Rotari Eleonora Vasilievna, (n.1962), Rozenfeld Vitalina Mihailovna 
(n.1963), Nedelciuc Valeriu Vasilievici (n.1953), Sulima Vasilii Pavlovici (n.1957), Rozenștein Inga 
Grigorievna (n.1960), Lupașcu Nadejda Mih., Stratu Veronica Petrovna (n.1969), Ciumac Nelea 
Grigorievna, Guțu Andrei, Zănoagă Valentina Ivanovna, Pogorevici Natalia ș.a.

Pe parcursul  anilor în cadrul  catedrei au activat profesorii:
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XIII.5.8. Vasile Sulima, autor de muzică și poezieXIII.5.8. Vasile Sulima, autor de muzică și poezie

Vasile Sulima s-a născut în familia lui Pavel și Zinaida Suli-
ma, gospodari de frunte din Ghindeștii floreșteni și a crescut ală-
turi de cele două surori ale sale-Tamara și Eugenia. Împreună 
cu soția Nina Sulima (10.11.1957-23.02.2000), pedagog dirijat 
coral și pian la Colegiul pedagogic „M.Eminescu”, Soroca, au 
crescut și educat doi feciori - Igor (n.1982), stabilit în Germa-
nia și Alexandru (n.1985), stabilit la Soroca, ambii absolvenți 
ai USM, fac. Drept. V.Sulima este bunelul a doi nepoței - Eva (3 
ani) și Sandu (7 ani).

Fericirea de a crea este dată doar unor oameni aleși. Vasile Suli-
ma are acest minunat dar, prin care naște sentimente descătușătoare 
în inimile perceptive ale semenilor săi. Vocea lui blândă și poetică 
pătrunde ușor în cele mai ferecate compartimente ale sufletului, lăsând mesajul căldurii și intimității. 
A început să scrie versuri în anii de școală îndrumat de profesorul de limba română și inspirat mult de 
tatăl său, un excelent narator cu un bogat bagaj de creații poetice și cântece folclorice. Primele cântece, 
scrise pe când era profesor la școala nr. 3 din Soroca(1981), au fost pentru copii, apoi, pe parcursul ani-
lor, în colaborare cu profesori de muzică din școlile sorocene, cu studioul muzical „Ivaton”, cu maestrul 
V.Purice, cu alți admiratori ai talentului său, V.Sulima și-a lărgit mult terenul de creație, având astăzi 
un considerabil și variat bagaj de cântece și poezii. Poezia și muzica lui V.Sulima sunt izvorâte dintr-un 
suflet sincer, nesofisticat, deci sunt ușor comestibile pentru rațiune și suflet, și plăcute urechii, atât celor 
mici, cât și celor adulți. Melancolia care te cuprinde, ascultând creațiile artistului, este una luminoasă, 
plină de speranță și credință, o melancolie purificatoare. 

Vă prezentăm doar câteva lucrări, cuprinzând muzică pentru copii, muzică ușoară, dar și mu-
zică în stil popular: „Cucurigu”, „Muzica”, „Ochii tăi”, „Sora mea”, „Nostalgie”, „Adio copilărie”, 
„Bade-al meu”, „Frunzuliță de cicoare”, „Te aștept să vii”, „Sunt îndrăgostit”, „ De ziua ta”, „Dragi 
prieteni”, „În amintirea soției”, „În amntirea Doinei și lui Ion Aldea Teodorovici”, „Nu pot fi...”, „Pen-
tru mama mea”, „Lume, lume...”, „Eu exist”, „Tăticule felicitări!”, „Două surioare”, „Mai cred în 
dragoste”, „Poveste de amor”, „Părinții mei”, „Mulțumesc lui Dumnezeu”, ș.a.

Vasile Sulima
Născut  la 9 noiembrie 1957 în 

s.Ghindești, Florești.
Studii: Institutul de Stat al Ar-

telor „G.Muzicescu”, Chișinău.

Pedagog discipline muzical – teoretice, trompetist, interpret-voca-
list în formații vocal-artistice, autor de cântece și poezie, înaintaș și 
promotor al culturii sorocene. Actualmente Vasile Sulima activează 
în calitate de profesor discipline muzical-teoretice la Colegiul de 
Arte „N.Botgros” din Soroca, în cadrul căruia, în diferite perioade, 
a  deținut funcțiile de șef de catedră(discipline muzical-teoretice), 
adjunct al directorului pentru practica de producere.    

La mormântul lor am plâns, și nu odată
Parcă-i văd acuma pe-amândoi.
Mă gândeam la soarta lor- ce soartă
A gătit Mântuitorul pentru ei!

În același timp s-au stins ca-ntr-o minune,
S-au stins două inimi de creștin.
În durere s-a-înecat atâta lume
Și tot neamul nostru cel român

La mormântul lor e flcăra aprinsă
Din atâtea lumânări de ceară adunată
Care, credem, niciodată n-a fi stinsă
Așa îngeri nu se dau uitării niciodată!

La mormântul lor mereu sunt flori,
Chiar de plouă, chiar de ninge,sau e vânt.
Vine des pe la mormânt al lor fecior
Des îl văd pe Cristi lăcrimând.

A rămas un ram, o creangă ruptă-n pom,
O lucrare a rămas nefinisată.
A rămas un cântec necântat de voi Ion
Și o Doină ne rămâne necântată!

A rămas un cântec a rămas,
A rămas o viață traumată!
A rămas feciorul a rămas,
A rămas o Doină necântată!

În amintirea Doinei și lui Ion Aldea Teodorovici

Vers şi muzică V.Sulima



Soroca 2021 263

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Programe pianistice interpretate de A.Colțova:
I.S.Bach – „Sonata” nr. 5; „Preludiu şi fuga” nr. 10, nr. 5, (din Clavirul bine temperat), „Partita” 

nr.1; I. Haidn – „Sonata” nr. 59; V. A. Mozzart – „Sonata” nr. 14; L.V. Beethoven – „Concert” nr. 1 
(pentru 2 piane), „Sonata” nr. 8 (patetica), „Sonata” nr. 1 şi 20; I. Brams – „Dans” nr. 8; F. Chopin 
– „Fantezie-exprompt”, „Studii” nr. 9, 12, 18, 24, „Poloneza”; C. Debiussi – „Arabesca” nr. 1; A. Ha-
ceaturean – „Vals” (din Drama „Mascarada”); P. I. Ceaicovski – „Variaţiuni” din baletul „Spărgăto-
rul de nuci”, „Ansamblu” pentru 2 piane, „Noiembrie”; E. Grieg – „Sonata”; S. Rahmaninov – „Prelu-
diu”, „Melodie” şi „Elegie”; F.Mendelson – „Concert” nr. 1; V. Rotaru – „Improvizaţie”, „Preludiu”; 
Z. Tcaci – „Vals”; V. Zagorschi – „Cântec de leagăn”; Gh. Ciobanu – „Rondou” etc.

Lucrarea „Cale luminoasă” a fost lansată în cadrul CA „N.Botgros” în aprilie 2017. Albumul, 
o culegere de piese pentru pian, conține o serie de lucrări originale (miniaturi în stil modern), 
compuse de către A.Colțova: „Ploaia”, „Sentimente”, „Sufletul”, „Unde eşti?”, „Viață”, „Ce pot să 
fac?”, „Nu te voi uita”, „Focul dragostei”, „Cale luminoasă”,„Două maluri de iubire”,„Meditație”, 
„În depărtare”– în total 12 piese. Piesele cuceresc prin candoare și căldură sufletească, fapt care impune 
de a fi recomandate pentru studiu în clasele mari ale școlilor de muzică pentru copii, liceelor și colegiilor 
de muzică. Factura și dezvoltarea armonică a lucrărilor țin să influențeze pozitiv atât cultura interpretării, 
cât și abilitățile tehnice ale elevilor – reacția la schimbarea cheilor, metrului, tempoului, variantelor de 
aplicatură etc.

XIII.5.9. Aliona Colțova. XIII.5.9. Aliona Colțova. 
„Cale luminoasă”, album muzical-poetic„Cale luminoasă”, album muzical-poetic

Născută la 8 aprilie 1975 în or. Soroca. Pedagog, pianist, maestru de concert, grad didactic I, 
laureată a concursului pianistic „Orfeu” – 2010, Bălţi.

Studii: Şcoala de Arte pentru Copii „E.Coca”, pian, Colegiul de Arte, pian – Soroca; Universi-
tatea de Stat „A. Russo”, pedagogie muzicală; Masterand, pedagogia muzicală, Universitatea de 
Stat „A. Russo” – Bălţi.

Fişier biografic
1983-1991 – elevă, Şcoala nr. 7, Soroca
1984-1991 – elevă, Şcoala de Arte pentru Copii „E.Coca” pian, Soroca.
1991-1994 – studentă, Colegiul de Arte din or. Soroca, specialitatea acompaniator - pian.
1992-1995 – maestru de concert, Colegiul de Arte din or. Soroca
1995-1997 – concediu de maternitate, Chişinău.
1997-2003 – la muncă, împreună cu soţul, la Moscova, Rusia
2006-2009 – studentă, Universitatea de Stat „A.Russo”, pedagogie muzicală, (f/f), Bălţi.
2009-2011 – masterand, (secţia staţionar) pedagogia muzicală, Universitatea de Stat „A.Russo”, 

Bălţi.
Din 2003 până în prezent – profesor, maestru de concert, Colegiul de Arte „N.Botgros” din or. 

Soroca
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Programul de formare
profesională 21570 – 

„Dans”
cu calificarea 265308 – 

„Maestru de dans”

Catedra
„Coregrafie”

XIII.6.XIII.6.
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Ansamblul coregrafic „Soroceanca”. Fondator Elena Postolachi

Ansamblu coregrafic feminin. Conducător Maia Șevciuc
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Coregrafia – (în greacă „choréia” – dans; „graphx” – scriere;)

Din istoria dansului
Primele mărturii scrise ale artei dansului popular au apărut în perioada maturității orân-

duirii primitive, când oamenii au început să însemne pe piatră sau pe os acțiunile lor artistice, 
inclusiv dinamica dansurilor ritualice, care marcau etapele devenirii sociale a omului-nașterea, 
adolescența, maturizarea, căsătoria, familia și moartea. Odată cu dezvoltarea economică și spi-
rituală milenară a omului, au evoluat concepțiile și tehnicile dansului, până la urmă, în Grecia 
Antică apărând primele școli culte, ce îmbinau metodic atât educația practică a corpului uman, 
cât și educația spiritual-muzicală, ele constituind - educația coregrafică. 

Dansul folcloric (popular) românesc

Jocurile (dansurile) populare românești sunt o creaţie folclorică artistică, care cuprinde în sine tumul-
tul fenomenelor populare, legate de dans și simultan de muzică instrumentală, presărată cu strigături, 
pocnete din degete, bătăi din palme, paşi bătuţi, chiuituri și strigături. Strigăturile, de obicei nelipsite în 
dansurile populare românești, au conţinuturi tematice, fiind caracteristice dinamicii dansului - voinicești 
- militărești sau lirice, haioase - satirice sau umoristice, chemătoare la săvârșirea unor acțiuni dansante 
individuale sau comune etc. Dansul popular românesc se caracterizează printr-o diversitate interpreta-
tivă de la o zonă folclorică a ţării la alta, cu o multitudine de ritmuri şi tempouri, cu multiple poziţii ale 
braţelor, cu mişcări grațioase și ondulate în dansurile feminine şi pline de vigurozitate și virtuozitate în 
cele bărbăteşti. O serie de elemente tehnice tradiționale redau specificul național zonal, bine pronunţat 
al dansurilor populare românești. Un atribut important al dansului popular îl constituie costumele na-
ţionale, confecționate cu multă măiestrie în stilul zonei folclorice reprezentate, iar deseori, mai ales în 
dansurile tradiționale ritualice, în contextul tematic al dansului. Pe parcursul evoluției sale îndelungate 
în sânul comunității umane, dansul popular a reflectat incontinuu realitățile vieții sociale, fiind supus 
unor diverse transformări,dar perpetuându-și totuși elementele sale tradiţionale, care stau și astăzi la 
baza dansului popular (contemporan) românesc- moldovenesc.

După structura metro-ritmică și mișcările specifice, cele mai populare dansuri moldovenești sunt:
• „Sîrba” − (măsură de 2/4- este dansată în cerc, într-o mișcare rapidă, de bărbați și femei, care se 

țin cu mâinile de umeri);
• „Bătuta-horă” − (măsură de 2/4- este dansată într-o mișcare rapidă, de obicei de bărbați,incluzând 

mișcări viguroase);
• „Hora” − ( dansată și de bărbați și de femei, participanții ținându-se de mâini și formând un cerc, 

sau semicerc);
• „Ostropățul” − (dans ritualic de nuntă, măsură de 7/16 sau 3/8, se dansează într-o mișcare rapi-

dă, de obicei individual, cu un obiect din zestre în mâinile dansatorului);
• „Hora-mare” − (se dansează în măsura de 6/8 sau 3/8, în tempou moderat cu mișcări line și în-

cete; dansatorii ținându-se de mâini, îndoite în coate și ridicate la nivelul umerilor, formează un 
cerc.

Dansuri populare românești - anul 1939

XIII.6.1. Scurtă prezentare – Dansul în Moldova istorică, Basarabia, XIII.6.1. Scurtă prezentare – Dansul în Moldova istorică, Basarabia, 
RSS Moldovenească, Republica Moldova, SorocaRSS Moldovenească, Republica Moldova, Soroca
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Școli coregrafice româneşti
• Școala coregrafică (1885) înființată de George Stepănescu în cadrul Operei Române;
• Studio de balet (1908) al lui Oscar Schmidt;
• Școala de balet a Operei (1921), condusă de Maria Bălănescu (pȃnă ȋn 1939), unde s-au format 

mulți dintre prim-soliștii de balet români: Béla Balogh, Pușa Niculescu, Nuți Dona, Nicolae Iaco-
bescu, Josefina Krannich, Josefina Sternfeld;

• Școala Floriei Capsali (1924), unde s-au format, generații ȋntregi de viitori soliști(Trixy Checais, 
Oleg Danovski, Pușa Niculescu, Marie-Jeanne Livezeanu, ș.a.);

• Casa Franceză- studioul lui Paule Sybille (1924);
• Studioul lui Anton Romanowski (1925-1949);
• Studio privat al Verei Karalli (1933-1938), absolventă a Şcolii Imperiale de Balet din Moscova și 

fostă membră a Baletelor Ruse ale lui Diaghilev;
În 1926 în Romȃnia, exista o Asociație a maeștrilor de dans.

Floria Capsali

Anton Romanowski

Amintiri despre Floria Capsali

Anton Romanowski cu elevele. 1940

Dansul în România (Basarabia) interbelică
Dezvoltarea artei coregrafice culte (baletul), adică profesionalizarea artei dansului artistic, inclusiv a 

celui popular, în România a luat amploare abia în secolul XIX, îmbinându-se riguros cu arta lirică, inițial 
ca un adaos dinamic decorativ în opera clasică. Maeştrii de balet erau angajați dintre cunoscătorii culți 
ai dansului popular sau dintre specialiștii străini. Odată cu intensificarea acestui proces, apar și primele 
şcoli particulare de dans cult (balet), astfel încât divertismentele coregrafice din operele trupelor străine 
angajate cu spectacole în țară, ajungând să fie executate de dansatori români, absolvenți sau învățăcei ai 
acestor școli.

Dansul clasic
Dansul clasic joacă un rol fundamental în arta coregrafică, fiind un sistem universal de dezvoltare a 

aparatului osos și sistemului muscular – baze ale mișcării artistice expresive de dans (balet).
Disciplina dezvoltă abilități, cunoștințe și calități profesionale, utile pentru activitatea ulterioară a ele-

vilor în funcția de maestru de dans al colectivelor profesionale sau de amatori - spiritul de creativitate, 
voinţa, gustul artistic, cunoștința cu diverse creaţii ale coregrafilor universali, contemporani, naţionali, 
cu tezaurul coregrafic autentic românesc.
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Vorbind despre dezvoltarea artei coregrafice în provincia românească interbelică, inclusiv în orașul 
și județul Soroca, se poate constata doar faptul activităților cercurilor coregrafice de amatori. Aceste 
cercuri, în marea lor majoritate de dansuri populare naționale, sau de exercițiu sportiv, activau în cadrul 
instituțiilor de învățământ și în căminele culturale urbane, și rurale de tot felul. Iată un fragment dintr-o 
relatare a publicației sorocene „Solidaritatea” (1930) – „Apoi a evoluat corul, condus de dirijorul Hrițic, 
urmat de elevii care au prezentat exerciții de gimnastică și dansuri populare….”

În RSSM procesul de pregătire a cadrelor naționale pentru ansamblurile profesioniste fondate sau 
care urmau să fie fondate, prevedea selectarea copiilor moldoveni de prin orfelinatele orașelor Tiraspol, 
Bender, Chișinău, care vădeau înclinații artistice. Studierea artei dansului clasic se făcea în școlile de co-
regrafie din Moscova și Leningrad (URSS). În baza absolvenților acestor instituții, dar și a specialiștilor 
aduși de prin diferite colțuri ale URSS, a luat naștere trupa de balet în cadrul Teatrului Muzical-Dramatic 
de Stat „A.S. Pușkin”, reformat în 1957 în Teatrul de Operă și Balet din RSSM. În anii 1950-1960 în 
RSSM au fost puse bazele școlii coregrafice locale.

Școli coregrafice locale
• Studioul cuplului Leonid şi Ludmila Leonardi (1940; 1944-45), pedagogi coregrafi de dans cla-

sic și dans popular, «Дом учителя» („Casa învățătorului”), Chișinău. Elevii primei promoţii au 
devenit ulterior dansatori ai Ansamblului „Joc” apărut la Chișinău în 1945;

• Secția Coregrafică (1952), Școala de Muzică „Ștefan Neaga” - începutul instruirii profesionale 
coregrafice în RSSM( în 1974 secția transferată la școala de muzică „E.Coca”, din 1985 reîntoar-
să Școlii Muzicale „Ștefan Neaga”), Chișinău;

• Catedra „Coregrafie” (1960), ȘRIC „E.Sîrbu”, Soroca;
• Liceul Republican de Coregrafie (1991), Chișinău;
• Colegiul Național de Coregrafie (2003), Chișinău.

Dansul sportiv
Dans relativ tânăr (1910), inclus în campionate mondiale(1936), sport olimpic (1955), denumirea 

IDSF(1990) - dans de cuplu, cu un mare consum energetic și o mare concentrare nervoasă. Dansul spor-
tiv este constituit din următoarele probe-concurs: dansuri standard (vals lent, tango, vals vienez, slowfox 
si quickstep); dansuri latine (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive).

Dansul modern
Dansul modern este un nou concept asupra dansului, ieșit din cadrul obligativitățolor clasice ale ba-

letului, care admite noi mișcari dansante, ce oferă libertatea în exprimare. Noua formă de dans, a fost 
inventată la începutul secolului XX de către dansatoarea americană I.Duncan, și se bazează pe sponta-
neitatea mișcărilor, astfel, spiritul dansatorului fiind completamente eliberat de orice convenționalități 
clasice.

Dansul în Soroca interbelică

Dansul în RSSM și RM

În anii 1944-1945, în cadrul Filarmonicii de 
Stat din Chișinău, a luat naștere prima formațiune 
profesionistă de dans popular național, numită ul-
terior „Joc”, în care dansau elevi ai studiourilor 
chișinăuene ale cuplului Leonardi, dar și unii tineri 
amatori talentați, veniți din mediul rural al Basara-
biei, unde la acea vreme (mai mult la sud) încă se 
mai dansau jocurile populare, fiecare comunitate 
având înaintașii săi locali (flăcăi și fete) în această 
meserie. Astfel, către sfârșitul anilor 1940, începu-
tul anilor 1950, au apărut primii soliști , dansatori 
talentați, deveniți ulterior adevărați artiști ai popo-
rului - Spiridon Mocanu, Ion Furnică, Liubomir 
Iorga, Nadejda Gorodeţcaia ș.a.

Participanți ai ansamblului „Joc”. În centru Spiridon Mocanu, 
primul solist-dansator al „Joc”-ului acelor vremuri. Anii 1950.

Actualmente (2020) instruirea coregrafică se mai realizează, de asemenea, în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior din RM – Facultatea Teatru, Film și Dans de la Academia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice; Facultatea de Pedagogie a Universității Pedagogice „Ion Creangă”, la specialitățile „Dans 
sportiv”, „Dans modern”, „Dans popular”.
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Colective coregrafice RSSM și RM
Ansamblul Academic Naţional de Dansuri Populare „Joc”. Cond. Vladimir Curbet

Grupul coregrafic al ansamblului  „Fluieraş”. Cond. Iurie Bivol

Ansamblul de dansuri sportive „Codreanca”. Cond. Petru Guzun

Fondat în anul 1945 de maeștrii de balet Leonid Leonardi și Leonid Zalțman. În 1958 la conducerea 
ansamblului vine Vladimir Curbet, coregraf, etnograf și folclorist moldovean. Actual cond. Aliona Ba-
roncea-Strâmbeanu; dirijor Vasile Goia.

Înființat în anul 1945 la Filarmonica  de Stat din Chișinău. Conducători ai ansamblului, succesiv – 
C.Târţău, S.Lunchevici, S.Ciuhrii. Actuali conducători - frații Ștefăneț; Iurie Bivol (coregraf).

Fondat în anul 1973 la Chișinău de către Petru Guzun. 1978 - titlul „Colectiv Popular”; 1988 – „Co-
lectiv Emerit”. Din 1990 „Codreanca” participă cu regularitate la Campionate Mondiale și ale Europei, 
devenind multipli campioni.
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Ansamblul de Muzică şi Dans Popular „Mărțişor”. Cond. Anatol Magdâl

Ansamblul de Dansuri Populare „Comoara”. Cond. Antip Țarălungă

Studio Artistic „Enigma”. Cond. Andrei Ungureanu

Creat în cadrul Casei Tineretului din Chișinău; din1991 până în prezent (2021) coregraf al ansamblu-
lui este Anatol Magdâl, absolvent al ȘRIC „E.Sîrbu”, Maestru în Artă. Colectivul este laureat al festiva-
lurilor şi concursurilor naţionale și internaționale..

Fondat în 1988 în cadrul Direcției Cultură a municipiului Chișinău de către Antip Țarălungă, absol-
vent al ȘRIC „E.Sîrbu”, Maestru în Artă, coregraf, etnograf, cercetător științific la IPCAȘ a RM. Ansam-
blul este multiplu laureat al diverse Festivaluri republicane și internaționale.

Studioul a fost Creat de către Andrei Ungureanu, absolvent al ȘRIC „E.Sîrbu”, Maestru în Artă, în 
cadrul Palatului Culturii Ialoveni. Este participant  activ a diverse concursuri, festivaluri, concerte raio-
nale, republicane, internaționale, plasându-se în permanență pe locuri de frunte.
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Ansamblul „model” de Dansuri Populare ,,Moldoviţa”, Chişinău

Ansamblul „model” de Cântece şi Dansuri Populare „Codru”, Orhei 

Ansamblul „model” de Dans Popular „Chindia”, Rezina 

Conducător Pavel Popa, absolvent al ȘRIC „E.Sîrbu”, Maestru în Artă. Fondat în anul 1986 de către 
P.Popa, ansamblul este laureat al festivalului internațional „Ohrid waves 2019”, Macedonia.

Conducător Tudor Soltan, absolvent al ȘRIC „E.Sîrbu”, Maestru în Artă. Fondat în 1959 în cadrul 
Centrului Raional de Cultură „Andrei Suruceanu” din Orhei. Pe parcursul a peste 60 de ani de activitate 
artistică colectivul s-a învrednicit de numeroase Premii, Mențiuni și Diplome de Laureat.

Conducător Igor Șveț, absolvent al ȘRIC „E.Sîrbu”, Maestru în Artă. Fondată în anul 1990, la Palatul 
raional de Cultură „Nicolae Lupov”, Rezina, de către maestrul Igor Șveț. „Chindia”, este în categoria ce-
lor mai apreciate formații de dans popular pentru copii din republică, având în palmares locuri de frunte 
atât în țară, cât și peste hotarele ei, fiind participanți la mai multe acțiuni culturale, festivaluri raionale și 
republicane, reușind de fiecare dată să înnoiască repertoriul cu noi creații.
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Ansamblul de Muzică şi Dansuri Populare „Nistrenii”, Soroca

Conducător Nadejda Gorpin, pedagog-coregraf, Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Soroca. 
Fondat în 1975 de către V.Topor, este participant și multiplu laureat al festivalurilor și concursurilor 
republicane și internaționale. 

Ansamblul „model” de dansuri populare de copii „Vatra”, Racovăț

Clubul de dans cu titlul  „model”  „Elegans”, Soroca

Conducător Mihai Chiriliuc. Fondat în anul 2009, este laureat al mai multor concursuri naţionale şi 
internaţionale de dans, deţinător al locului II la Festivalul internaţional de la Iaşi „Cătălina”, ediţia XXI.

Conducător Lucia Zăbrian. Fondat în 1990 de către L.Zăbrian, ansamblul „Elegans” (titlu  „model”, 
1992), participant în competiţii de diferite ranguri, s-a plasat pe locuri de frunte câștigând premii şi me-
dalii.

Colective coregrafice sorocene
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Ansambluri coregrafice de amatori din RM-2021
Localitatea Denumirea

Teleneşti Ansamblul de muzicăși dans popular „Răzeşii”, s.Bogzeşti
Ansamblul de dans popular „FrunzaNucului”, s.Inești
Ansamblul de muzică și dans popular „Geana codrului”, s.Inești
Ansamblul de muzică și dans popular „Rotunda”, s.Suhuluceni
Ansamblul de dans popular „Codrenii” or.Telenești

Strașeni Ansamblul de dans popular „Lozioara”, s.Lozova
Ansamblul de dans popular „Rotunda”, s.Vorniceni
Ansamblul de dans popular „Poieniţa”, s.Cojușna
Ansamblul de dans popular „Baștina”, or.Strășeni

Ungheni Ansamblul de dans popular „Drăgaica”, s.Pîrlița
Ansamblul de dans popular „Hora de la prut”, or.Ungheni
Ansamblul de dans popular „Struguraș”, or.Ungheni
Ansamblul de dans popular „Codrenii”, s.Cornești

Cahul Ansamblul de dans popular „VatraHorelor”, s.Slobozia-Mare
Ansamblul de dans popular „Izvoraș”, or.Cahul

Călărași Ansamblul de dans popular „Renașterea”, s.Răciula
Ansamblul de dans popular „Codrenii”, or.Călărași

Hîncești Ansamblul de dans popular „Arcușul”, s.Sărata-Galbenă
Ansamblul de dans popular „Lăpușnița”, s.Lăpușna

Criuleni Ansamblul de dans popular „Cucoara”, s.Ratuș
Ansamblul de dans popular „Țărăncuța”, s.Slobozia-Dușca
Ansamblul de dans popular „Lozioara”, or.Criuleni

Ialoveni Ansamblul demuzicăși dans popular „Botnenii”, s.Bardar
Nisporeni Ansamblul de dans popular „Moștenitorii”, or.Nisporeni
Soroca Ansamblul de dans popular „Nistrenii”, or.Soroca
Ștefan-Vodă Ansamblul de dans popular „Izvoraș”, s.Talmaza
Ocnița Ansamblul de dans popular „Opincuța”, s.Gîrbova
Rîșcani Ansamblul de dans popular „Moștenitorii”, or.Rîșcani

Ansamblul de dans popular „Ghiocelul”, s.Corlăteni
Ansamblul demuzicăși dans popular „Țărăncuța”, s.Borosenii-Noi

Rezina Ansamblul de dans popular „Floricica”, or.Rezina
Ansamblul de dans popular „Chindia”, or.Rezina

Căușeni Ansamblul de dans popular „Spicușor”, or.Căușeni
Ansamblul de dans popular „Săițeanca”, s.Săiți

Șoldănești Ansamblul de dans popular „Vatra”, or.Șoldănești
Anenii-Noi Ansamblul de dans popular „Strămoșeasca”, or.Anenii-Noi
Cimișlia Ansamblul de dans popular „Mărunțica”, s.Selemet

Ansamblul de dans popular „Lia”, or.Cimișlia
Edineț Ansamblul de dans popular „Mugurașii”, s.Parcova
Orhei Ansamblul de muzicăși dans popular „Codru”, or.Orhei

Ansamblul de dans popular „Lăstărașii”, s.Ciocîlteni
Drochia Ansamblul de dans popular „Pelinița”, s.Pelinia
Sîngerei Ansamblul de dans popular „Brîuleț”, s.Cubolta
Cantemir Ansamblul de dans popular „Semănătorii”, s.Cociulia

Ansamblul de dans popular „ȘoimiiNeamului”, s.Cociulia
Ansamblul de dans popular „Mocăncuța”, s.Cociulia

Bălți Ansamblul de dans popular „Vântuleț”, or.Bălți
Chișinău Ansamblul de dans popular „Hora Mare”, or.Cricova

Ansamblul de dans popular „Brâuleț”, or.Ghidighici
Ansamblul de dans popular „Toporașii”, or.Chișinău
Ansamblul de dans popular „Mărțișor”, or.Chișinău
Ansamblul de dans popular „Speranța”, or.Chișinău
Ansamblul de muzicășidans popular „Romanița”, or.Chișinău
Ansamblul de muzicăși dans popular „Opincuța”, or.Chișinău
Ansamblul de dans popular „Moldovița”, or.Chișinău
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XIII.6.2. Scurt istoric al catedreiXIII.6.2. Scurt istoric al catedrei

Deschiderea oficială a catedrei ,,Coregrafie’’ în cadrul „Culitprosvet”-ului (RCPU) (Școala Repu-
blicană de Iluminare Culturală) „E.Sîrbu” a avut loc la 25 august 1960.

Bazele acestei specializări în instituție au fost puse încă de la începutul anilor 1950,de către Xenia 
A.Suriș, absolventă a Institutului de Bibliotecari din Moscova, (Otdelenie clubnoi rabotî) (lucrul în 
club”), care a activat aici (Tehnicumul de Bibliotecari (TB), predând „tanțevalinoie delo”. În cadrul 
TB, în afară de bibliotecari, se pregăteau și metodiști-organizatori-lucrători de club, cu diferite 
înclinații artistice -„horovoe delo”, „teatr. delo”, „ind. muz.instrument” ,inclusiv „tanț.delo”, adică, 
măiestria dansului. În acea perioadă incipientă de resuscitare generală a componentelor culturii lo-
cale și republicane ale RSSM, când din toată cultura națională antebelică, inclusiv cea a dansului po-
pular și clasic, nu rămase practic nimic și nimeni, nu putea fi vorba despre predarea, sau dezvoltarea 
dansului popular național, întrucât profesorii, cu studii superioare la Moscova, nu aveau de unde să 
cunoască nicicât de puțin, această artă tradițională națională a dansului popular românesc. Se studia, 
deci, dansul clasic, existând, totuși, atât în proiectele de viitor ale conducătorilor Ministerului de 
resort și instituției, cât și în doleanțele de profesioniști ale profesorilor și elevilor școlii, tendința de 
readucere a tradiționalului, revenirea treptată, prin căutări și experimentări, la național. Elevii veniți 
la studii, mai ales după deschiderea în 1957 a „Culitprosvet”-ului, când viața colhoznică devenită 
mai avută și sătulă, necesita activități culturale de o amploare și o calitate pe măsură, în marea lor 
majoritate erau feciori și fiice de țărani moldoveni, iubitori de muzică și dans popular. Acei tineri 
abiturienți împătimiți de artă (muzică, dans, teatru), veneau la „Culit”-ul din Soroca, nu pentru a 
studia ideologia comunistă, despre care habar nu aveau, ci cu marea dorință de a deveni adevărați 
artiști și conducători în domeniile preferate, inclusiv în domeniul dansului strămoșesc. Calea reve-
nirii învățământului coregrafic din republică, inclusiv în instituțiile sorocene de învățământ artistic 
în albia națională, a fost lungă și anevoioasă, întrucât lipsea cu desăvârșire atât un sistem metodic de 
studii autohton, cât și orice literatură de specialitate în limba română. Faptul predării tehnicilor, me-
todelor de instruire, a dansului popular scenic, obligatoriu ca obiect de studiu în coregrafie, descri-
erea minuțioasă a fiecărei mișcări din diverse dansuri populare moldovenești – hora, sârba, bătuta, 
hostropățul, polca, hangul etc, în limba rusă, avea un caracter absolut neadecvat situației și impunea 
traducerea din limba rusă, sau scrierea originală a materialelor didactice de specialitate. Abia pe la 
începutul anilor 1970 au fost editate, într-un tiraj minuscul, primele mici lucrări în domeniu - „Dan-
suri populare moldovenești” (1969), „Studiu coregrafic pentru amatori” (1971) și „Elementele 
mișcărilor dansului modovenesc” (1975) de Mircea Mardari. După anul 2000 au început să apară 
deja studii și cercetări de referință, publicații despre veterani/personalități ale dansului național, însă 
numărul lor era insuficient pentru a satisface piața de solicitare. În 2014 a apărut, în sfârșit, un studiu 
monografic amplu în limba română de același autor M.Mardari – „Studiu coregrafic”.

Prima promoție de 3 absolvenți ai catedrei, cu specializarea „Lucrător de club - conducător al 
colectivului coregrafic”, a avut loc la 30 iunie 1962.

„Unde joacă moldovenii…”
„Pe parcursul evoluției sale, 
dansul popular a reflectat 
incontinuu realitățile vieții 

sociale, perpetuându-și totuși, 
elementele sale tradiţionale, 

care stau și astăzi la baza 
dansului popular (contemporan) 

românesc...”
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Șefi catedră 

Vasilii Fiodorovici 
Bahcevan

Elena Fiodorovna
Postolachi

Veaceslav Anatolievici
Grițenco

Maia 
Șevciuc

Vera Veniaminovna 
Teplova

Xenia A. 
Suriş

Lidia Mihailovna 
Banari
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Anatolii Grigorievici Cazarenco; Valerii Ulianovici Topor; Valentina Ivanovna Bondarenco; Vitalii 
V.Mineev, m/c, acordeon.

Valerii Topor Valentina BondarencoAnatolii Cazarenco Vitalii Mineev

XIII.6.3. Ansamblurile instructive de dans ale catedreiXIII.6.3. Ansamblurile instructive de dans ale catedrei

Pe parcursul anilor în cadrul catedrei au activat profesorii

Ansamblu coregrafic instructiv. Cond. Vera Teplova

Ansamblu coregrafic instructiv. Cond. Xenia Suriş
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Ansamblu coregrafic instructiv. Cond. Vasilii Bahcevan

Ansamblu coregrafic instructiv. Cond. Veaceslav Grițenco

Ansamblul coregrafic „Soroceanca”. Fond. Elena Postolachi
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Calificarea 265308 Maestru dans oferă absolventului oportunitatea de a activa în orice instituție cu 
profil artistic, în calitate de: Maestru dans; Artist al ansamblului de dans; Conducător al ansamblului 
de dans.

Misiunea programului
Formarea viitorilor conducători ai colectivelor de dans, dansatori, conducători artistici, maeștri de 

dans, dotați cu calități de conducători ai colectivelor de dans - folclorice, populare, sportive, moderne etc.

Obiectivele programului
• Formarea capacităților de comunicare în limbajul de specialitate, specific domeniului coregrafic;
• Dezvoltarea abilităților manageriale, specifice activității maestrului de dans; lucrul în echipă, în 

vederea conducerii activității colectivelor artistice de dans, profesionale și de amatori;
• Integrarea tehnologiilor informaționale în acțiunile de informare în arta coregrafică;
• Receptarea și lansarea mesajelor cu un conținut atitudinal în limba română sau într-o altă limbă 

de comunicare internațională, aplicabile în domeniul respectiv de activitate;
• Aplicarea procedeelor necesare pentru redarea/expresia artistică a dansului;
• Analiza/caracterizarea competentă a dansului de diverse genuri, stiluri, epoci, curente artistice;
• Exercitarea rolului de corepetitor în cadrul diferitor categorii ale ansamblului de dans;
• Pregătirea profesionistă corespunzătoare, pentru a se încadra în componența unui ansamblu co-

regrafic;
• Dezvoltarea abilităților de aplicare în practica educației coregrafice a metodelor eficiente de 

formare a tinerilor specialiști;

Specialitatea prevede studierea următoarelor disciplini:
„Dansul clasic”; „Dansul scenic popular”; „Dansul sportiv”; „Dansul modern”; „Dansul de epo-

că”; „Compoziţia şi montarea dansului”; „Istoria baletului”; „Istoria costumului”; „Arta coregrafică 
a Moldovei”.

Actualmente la catedră activează profesorii:
Maia Şevciuc – şef catedră-grad didactic II; Elena Postolachi – grad didactic II; Valentina Caluţchii 

– grad didactic II; Grigore Stârcu – grad didactic II, profesor, dans contemporan; Ana Rujanschi – 
profesor, grad ditactic II; Cristina Gospodari – profesor; Mihail Tartan, corepetitor – grad ditactic II.

Calificarea profesională a personalului didactic

Nr. Numele/ prenumele Grad didactic 
Certificat nr. /ordin nr.

Studii de bază
Anul 

absolvirii Instituția/ specialitatea/ calificarea

1. Șevciuc Maia CDD Nr. 0022029 ordinul 
nr.645 din 21.07.2017 11.06.2010 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice mun. Chișinău/

Științe umanistice/ Culturologie.

2. Postolachi Elena CDD Nr.0010103 ordinul 
nr. 709 din 20.07.2016 23.06.1977 Universitatea de Stat ,, V.I.Lenin” din or.Chișinău/ 

Biblioteconomie și bibliografie/ Bibliotecar-bibliograf.

3. Caluțchi Valentina II Nr. 709 din 20.07.2016 13.06.1992 Institutul de Stat al Artelor/ Lucrător al Culturii/ organizator- 
metodist al activității de culturalizare.

4. Tartan Mihail CDD Nr. 0022032 ordinul 
nr. 645 din 21.07.17 30.05.2014 Universitatea Pedagogică de Stat ,, Ion Creangă” din Mun. 

Chișinău/ Științe ale Educației/Pedagogie.

5. Rujanschi Ana II Nr. 1130 din 23.07.18 20.06.2017 Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Didactica 
disciplinilor artistice, Master în Științe ale Educației.

6. Stîrcu Grigore CDD Nr.0026887 ordinul 
nr. 1130 din 23.07.2018 30.05.2018 Universitatea Pedagogică de Stat ,, Ion Creangă” din Mun. 

Chișinău/ Științe ale Educației/Pedagogie.

7. Gospodari Cristina PTP 000001536 din 
22.06.2016 22.06.2016 Colegiul deArte ,,Nicolae Botgros” or. Soroca/Coregrafie/ 

Dansator.

Componenta liceală
Planul de învățământ corespunde cerințelor Planului - cadru pentru învăţământul liceal în cadrul pro-

gramelor integrate de formare profesional tehnică postsecundară. Suplimentar, au fost incluse în com-
ponenta liceală disciplinele profilului arte: Dans sportiv; Dans autentic, Istoria culturii. Numărul de ore 
pentru componenta liceală – 1783.

XIII.6.4. Programul de formare profesională XIII.6.4. Programul de formare profesională 
21570 – Dans cu calificarea 265308 21570 – Dans cu calificarea 265308 

„Maestru dans”„Maestru dans”
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Nr. d/o Prenume, Nume Anul nașterii Instituția absolvită

1 Maia Şevciuc 01.05.1979 Academia de Mizică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău.
AL II000042739 din 08.07.2010

2 Elena Postolachi 13.11.1950 Universitatea de Stat „V.I.Lenin", Chişinău.
A-I nr.212022 din 01.07.1977

3 Valentina Caluţcaia 13.08.1949 Institutul de Stat al telor„G.Muzicescu”, Chișinău.
E nr.0202600 din 15.06.1992

4 Grigore Stîrcu 20.04.1995 Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, 
Chişinău. AL II000181826 din 30.05.2018

5 Ana Rujanschi 06.05.1990 Academia de Mizică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău.
AL II000146880 din 16.07.2015

6 Cristina Gospodari 05.04.1996 Colegiul de Arte „N.Botgros”, or.Soroca
PTP 000001536 din 22.06.2016

7 Mihail Tartan 01.08.1983 Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, 
Chişinău. AL II000112642 din 30.05.2014

Lista profesorilor (de bază) aprobată cu datele din anchetă

Ana Rujanschi

Elena Postolachi

Mihail Tartan

Valentina Caluţcaia

Cristina Gospodari

Grigore Stîrcu

Maia Şevciuc
- şef catedră

Catedra 
„Coregrafie” 

 2021
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Contingentul de elevi
Total elevi la program - 28, inclusiv contract - 3.
Matiesco Marcel; Dulghieru Andriana; Dragoste Mădălin; Celac Mhai; Surugiu Ana Maria; 

Tomac Natalia; Mihai Victor (contract); Ceban Cătălina; Filiuc Evelina; Frecăuțanu Daniela; 
Scrijan Ilinca; Șevciuc Vlad; Stegărescu Gheorghe; Jorneac Vladislav (contract); Banari Olesea; 
Strungaru Marcela; Leșcu Dorel; Dumitraș Marius; Pogor Alexei; Cebotaru Cătălina (contract); 
Bița Ana Maria; Boțoroga Mariana; Costachi Inga; Zubco Irina; Umaniuc Corneliu; Neagu Marius; 
Schin Cătălin; Castraveț Andrian.

Componenta temporală - 4 ani de studii
Studiile la programul de formare profesională Dans sunt organizate prin învățământ cu frecvență la 

zi și corespund unui număr total 120 credite transferabile, realizate în 4 ani de studii, a câte 2 semestre. 
Fiecare semestru include 15 săptămâni de activitate auditorială. Stagiile de practică sunt organizate la 
finele semestrului II – 4 săptămâni (120 ore), IV – 4 săptămâni (120 ore), VI – 4 săptămâni (120 ore), pe 
parcursul semestrului VII și VIII – în paralel cu activitatea auditorială – câte 30 ore/semestru și la finele 
semestrului VIII – 6 săptămâni – 180 ore. La finele fiecărui semestru elevii susțin sesiunea de evaluare: 
semestrul I, III, V, VII – 2 săptămâni, pentru semestrul II, IV, VI, VIII – 4 săptămâni. Pe parcursul anului 
elevii beneficiază și de vacanța de iarnă – 2 săptămâni, vacanța de primăvară – 1 săptămână și vacanța 
de vară – până la 9 săptămâni. Durata săptămânii de studii este de 5 zile și nu depășește 36 ore contact 
direct la unitățile de curs obligatorii, opționale, la libera alegere.

Componenta de evaluare finală
Forma de evaluare a finalităților de studii, exprimate în competențele specifice, prezentate în curricula 

unităților de curs, se realizează prin susținerea examenelor. Unele discipline din componenta liceală pot 
fi evaluate prin teze aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Examenul de calificare este 
realizat prin două probe: 1. Compoziția și montarea dansului; 2. Dans popular.

Relevanța programului
Rata angajării absolvenților în câmpul muncii

Anul Total 
absolvenţi

Angajaţi pe  
specialitate

Angajaţi 
în alt 

domeniu
Continuie 

studiile Neangajaţi Serviciul 
militar

Concediu 
de 

îngrijirea 
copilului

Plecaţi 
peste 

hotare
Alte 

prevederi

2015-2016 8 5 - 2 - - - 1 -
2016-2017 7 4 - 3 - - - - -
2017-2018 10 5 5 - - - - -
2018-2019 8 3 1 4 - - - - -
Rata % 51,51% 3.03% 42,42% - - - 3.03% -

Se manifestă prin necesitatea pieții muncii în cadre de specialiști în domeniul coregrafiei. Acest fapt 
este demonstrat prin demersurile agenților economici parvenite la adresa instituției noastre privind re-
partizarea în câmpul muncii a absolvenților colegiului, pentru a activa în calitate de conducători ai colec-
tivelor coregrafice, directori ai căminelor culturale, caselor de cultură, conducători artistici. Pe parcursul 
anilor, programul a asigurat piața muncii cu specialiști în domeniu (perioada 2016 – 2019 - 33 specialiști 
dintre care: angajați pe specialitate – 18; angajați în alt domeniu – 1; continuă studiile – 14; plecați 
peste hotare – 1).

Procesul de predare-învăţare
Se realizează prin diverse forme de organizare a demersului didactic: frontal, individual, perechi, 

grupe mici; contact direct și studiu individual; lecţii teoretice, lecţii practice – stabilite în notele la Pla-
nul de învățământ și curriculă.

Pentru fiecare unitate de curs sunt prevăzute ore de contact direct şi ore de studiu individual. Orele 
de contact direct, în funcţie de specificul unităţilor de curs şi finalităţile preconizate, se distribuie în: ore 
teoretice, practice și laborator. Studiul individual este prevăzut pentru toate unităţile de curs din planul 
de învăţământ şi constituie parte componentă din cantitatea de muncă necesară elevului pentru atingerea 
finalităţilor de studiu la unitatea de curs.

Studiul individual, ghidat de profesor, include consultaţii, pentru elevii care întâmpină dificultăți în re-
alizarea sarcinilor de studiu, în elaborarea proiectelor, lucrărilor, rapoartelor și altor sarcini individuale, 
incluse în curriculumul unității de curs. Rezultatele ghidării și evaluării lucrului individual sunt reflectate 
în catalogul grupei și catalogul orelor individuale.

Catalogul grupei este documentul oficial, păstrarea și completarea căruia este obligatorie pentru fi-
ecare profesor și diriginte, în acesta se duce evidența activității de instruire și formare profesională a 
elevilor.
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Utilizarea instrumentelor TIC
În cadrul unităților de curs profesorii utilizează instrumentele TIC atât personale, cât și cele oferite de 

instituție. Pentru desfășurarea procesului de instruire, în cadrul programului sunt utilizate calculatoarele 
din cabinetul de informatică și sala de lectură a bibliotecii. Fiecare catedră este dotată cu calculator, 
printer.

În cadrul orelor profesorii utilizează proiectoarele, eliberate de la depozit contra semnătură. Cadrele 
didactice au participat la cursuri de formare continuă, unul dintre module fiind Tehnologii Informaționale 
și Comunicaționale în Educație. Pentru diseminarea informaţiei şi consultaţii individuale, profesorii fo-
losesc resursele web, forumurile şi aplicațiile de email pentru corespondenţa dintre profesor-elev, fiecare 
catedră beneficiază de pagină separată pe pagina web a instituției (https://colartenbsoroca.md/course/
coreografie/);e-mail.coregrafiesoroca@gmail.com. Toate catedrele sunt conectate la internet. TIC per-
mite eficientizarea organizării activităţilor din cadrul orelor, prezentarea grafică şi textuală a expunerii 
temelor, utilizarea prezentărilor Power Point, filmelor didactice, prezentarea prin scheme a informaţiei, 
examinarea materialelor relevante din Internet şi analiza acestora. O pondere tot mai mare în acest sens 
o au reţelele de socializare, unde elevii au formate grupuri de diseminare și distribuire a informațiilor 
(https://www.facebook.com/groups/1063762587357672/).

Stagii de practică
Instituții-baze de practică programul de formare profesională 21570 Dans

Nr. Denumirea instituției Conținutul activităților practice
1. Căminul cultural satul Parcova, Edineț. Efectuarea vizitelor de studii cu scopul orientării profesionale.
2. Instituția preșcolară Nr. 1 Soroca. Efectuarea vizitelor de studii, asistență la orele profesorilor.

3. Direcția Învățământ Soroca. Organizarea activităților.
Participare în activități extracurs în cadrul stagiilor de practică.

4. Secția Cultură și Turism Soroca. Participare în activități extracurs în cadrul stagiilor de practică.

Sunt planificate următoarele stagii de practică:
Practica de iniţiere în specialitate; Practica de instruire (semestrul IV – 120 ore); Practica de specia-

litate I (semestrul VI – 120 ore); Practica de specialitate II (semestrul VII 60 ore); Practica care antici-
pează probele de absolvire I ( semestrul VIII -60 ore; Practica care anticipează probele de absolvire II 
(semestrul VIII – 120 ore).

Stagiile de practică sunt organizate și desfășurate atât în colegiu, cât și în afara instituției, prin par-
ticiparea elevilor în colectivele Secției Cultură și Turism Soroca, prin efectuarea vizitelor de studii la 
instituțiile de învățământ extrașcolar, prin excursii, participări la concursuri naționale și internaționale.

Instrumentul de înregistrare și monitorizare a activităților realizate de către elevi, pe durata stagiu-
lui de practică, este Agenda formării profesionale. La finalizarea stagiului de practică, elevul prezintă 
conducătorului de practică, din cadrul instituției de învățământ, Agenda și susține Raportul stagiului de 
practică.

Spaţii educaţionale și dotare
Asigurarea programului de formare profesională 21570 Dans cu săli de curs

Nr. Săli de curs pentru orele în grup Suprafața totală m2
Numărul mediu de 

elevi conform
planului de admitere.

Suprafața m2 /elev

1. Auditoriul nr. 12 51 12 4.25
2. Auditoriul nr. 13 32.9 6 5.48
3. Auditoriul nr. 15 13.9 6 2.31
4. Garderoba 20.6 6 3.43
5. Sala festivă 191.6 33 5.80
6. Machiaj 20 8 2.5

Baza tehnico-materială catedra dans
Nr/o Denumirea Nr. de unităţi

1 Calculator 1
2 Centru muzical 1
3 Pian 2
4 Acordeon 1
5 Plahte populare moldovenești 8
6 Fuste populare moldovenești 8
7 Bluze populare moldovenești 16
8 Cotsume țigănești pentru fete 6
9 Costume bulgărești fete 8
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10 Costume bulgărești băieți 7
11 Rochii dans georgian 6
12 Rochii dans rusesc 10
13 Sarafane dans rusesc 7
14 Costume pentru călușari 6
15 Costume dans ucrainesc 6
16 Costume populare moldovenești băieți 8
17 Căciuli dansuri populare moldovenești 7
18 Opinci 20
19 Marame 12
20 Masă 10
21 Scaune 15

Catedra dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ (sală 
de festivităţi, bibliotecă, sală de dans, costumerie, sală de lectură, sală de calculatoare, sală sportivă, 
auditorii pentru ore individuale, săli de curs etc). Sălile de curs sunt dotate cu necesarul pentru buna 
desfășurare a procesului instructiv – educativ: piane, centru muzical, bară pentru exerciții, calculatoare, 
printer. În restul sălilor de curs se utilizează 4 proiectoare mobile și 2 laptopuri disponibile la depozit 
pentru utilizarea de către profesorii și elevi, la toate programele de formare profesională. Cabinetul de 
informatică și sala de lectură sunt dotate cu calculatoare, utilizate în comun de elevii instituției. Sălile de 
curs sunt dotate cu mobilier necesar conform cerințelor.

Accesul elevilor la suportul curricular
Programul de studiu vizat este asigurat cu suport curricular atât fizic, cât și electronic, adecvate dobân-

dirii competențelor profesionale, prevăzute de curriculă. Disciplinele de studiu și unitățile de curs sunt 
asigurate cu manuale, ghiduri, suporturi de curs, note de curs și alte materiale didactice, care corespund 
curriculum-ului la programul 21570 Dans. Materialele didactice sunt explicite, clare, atractive, accesi-
bile pentru elevi.

Calificarea
Rata absolvirii la programul de formare profesională 21570 dans

Anul absolvirii Numărul absolvenților Înmatriculați inițial Rata absolvirii (%)
2016 8 8 100
2017 7 8 87.5
2018 10 16 62.5
2019 8 8 100
Rata absolvirii constituie 87.5

Elevii, care au realizat integral Planul de învățământ la programul de formare profesională 21570 
Dans, sunt admiși la examenele de calificare, prin ordinul directorului, în baza hotărârii Consiliului 
profesoral, susținând 2 probe de calificare: 1.Compoziția și montarea dansului; 2. Dansul popular. Di-
ploma de studii profesionale tehnice postsecundare (seria PTP), conferită de colegiu, este însoțită de 
suplimentul descriptiv la diplomă, redactat în limbile română și engleză.

Activități
În toată perioada de activitate, catedra „Coregrafie” s-a implicat, alături de celelalte catedre ale cole-

giului în toate manifestațiile artistice organizate și petrecute de colegiu în plan intern, local, republican, 
internațional. În fiecare an catedra se implică cu reprezentări artistice coregrafice în realizarea următoa-
relor manifestații: Ziua veteranilor cu genericul „Suflet pentru suflet”; Festivalul Etniilor„Unitate prin 
diversitate”; Manifestațiile legate de sărbătorile tradiționale de iarnă și de Revelion; Ziua Culturii; 
Ziua informației; Ziua Femeilor; Sărbătoarea „Mărțișor”; Adunările de părinți; Spectacole tematice 
(„Sărut, femeie, mâna ta” etc.); Ziua Europei; Festivalul „Fanfara Argintie”; Manifestații de amploare 
la Cetatea Soroca ș.a. Colegiul de Arte „N.Botgros”, fiind o şcoală de excepţie în RM, culege, dezvoltă 
şi promovează pentru cultura naţională talentele satelor noastre, inclusiv talentele în domeniul dansului 
popular. Catedra „Coregrafie” a reuşit, pe parcursul anilor: să descopere prin elevii veniţi de la ţară şi 
să valorifice zeci de dansuri populare pe cale de a fi uitate; a cultivat şi promovat sute de băieţi şi fete, 
familiarizându-i şi cu alte valori ale coregrafiei – dansul clasic, sportiv, contemporan. 

Catedra a iniţiat, în 2007, sărbătorirea anuală a Zilei Mondiale a Dansului (29 aprilie) sub genericul 
„Curcubeul Terpsihorei”, devenită deja tradiţională pentru CAS. La serbare sunt invitaţi toţi absolvenţii 
catedrei, coregrafi consacraţi – activi, împreună cu colectivele lor de dansatori, pentru a-şi demonstra 
măiestria interpretativă, talentul, ţinuta scenică şi repertoriul variat și pentru promovarea cât mai largă a 
artei coregrafice. 
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Maia Şevciuc Ansamblul de dansuri populare ,,Soroceanca’’

Conducător și coregraf - Maia Șevciuc: „Pentru mine, dansul și muzica populară este ceva sfânt. E 
ceva ce am în sânge de mică, fâcând parte din ansamblul din orașul meu natal Soroca. Cu toate puterile 
încerc să transmit această dragoste și elevilor care-și cizelează măiestria artistică, activând în ansam-
blul coregrafic instructiv - „Soroceanca”, format de mai bine de 30 de ani”. 

Colectivul dispune de un program variat și bogat de dansuri populare, participă la diferite manifes-
taţii şi activităţi desfăşurate în colegiu, oraş, republică - „Festivalul Mărului”; Festivalul Internaţional 
,,Mărţişor’’; „Festivalul Etniilor”; Festivalul folcloric,,Nistrule cu apă rece’’, s.Socola, Şoldăneşti etc. 
În 2010 ,,Soroceanca’’ a câştigat Medalia de Aur la Festivalul Internaţional de folclor din or. Nedelino 
(Bulgaria). În 2011 ansamblul a participat la Festivalul Internaţional de folclor ,,Doina Covurluiului’’, 
Galați, România (Medalia de Aur); Festivalul ,,100 de dansuri în an centenar”, Iași, România (Medalia 
de Aur). A evoluat cu succes de mai multe ori la festivitățile din regiunea Vinița, Ucraina.

XIII.6.5. Ansamblul actual de dansuri al catedrei, „Soroceanca”XIII.6.5. Ansamblul actual de dansuri al catedrei, „Soroceanca”
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Programul de formare 
profesională 21520 – 

„Interpretare Insrtumentală” 
(instrumente populare), 
cu calificarea 265231 – 

„Instrumentist”

Catedra
„Instrumente populare”

XIII.7.XIII.7.
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Împreună cu maestrul N.Botgros. 2014

Aniversarea de 50 ani ai  Catedrei „Instrumente populare” (1966-2016)
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XIII.7.1. Scurtă prezentare – Muzica populară românească în Moldova istorică, XIII.7.1. Scurtă prezentare – Muzica populară românească în Moldova istorică, 
Basarabia, RSS Moldovenească, Republica Moldova, SorocaBasarabia, RSS Moldovenească, Republica Moldova, Soroca

Cultura muzicală populară românească (folclorul muzical) are rădăcini adânci în negura veacurilor, 
cele mai vechi creaţii orale muzicale (baladele, colindele, doinele, cântecele, bocetele de nuntă, bocetele 
de înmormântare etc) fiind legate de muncă și odihnă, de obiceiuri, de tradiții ritualice și alte ceremonii 
populare. Dependenţa, dar și prezența seculară a culturii Imperiului Otoman în Principate, a influen-
ţat considerabil dezvoltarea culturii muzicale populare locale, lăsând o amprentă adâncă în caracterul, 
conținutul și redarea ei (formații orchestrale orientale). În toate perioadele sale de dezvoltare, inclusiv 
medievală, muzica populară (folclorul muzical) românesc a avut o dezvoltare exclusiv orală, trecerea la 
tradiţia scrisă conturându-se prin apariția a noi genuri laice (romanţa orăşenească), la începutul secolului 
al XIX-lea. Primele mici formațiuni instrumentale, de factură europeană (tarafuri - vioara, cobza, ţam-
balul, naiul, fluierul, toba), care acompaniau manifestațiile populare, au apărut de asemenea în secolul 
al XIX-lea. Cel mai cunoscut, elocvent și valoros exemplu de taraf tradițional românesc este taraful lui 
Barbu Lăutaru, (Vasile Barbu), născut în 1780, Mereni, Anenii Noi – decedat în 1858, Iași. A fost un 
mare muzician-lăutar (cântăreț și cobzar) român, de etnie romă, urmaș al unei vechi familii de lăutari, 
care s-a bucurat de o faimă legendară, fiind staroste al lăutarilor din Moldova istorică timp de 40 de ani. 
Genialul lăutar l-a uimit, în iarna lui 1847 la Iași, pe marele compozitor și pianist maghiar Franz Liszt, 
reproducând la auz, o improvizație a compozitorului în urma unei prime audiții. În muzica sa, cântată 
la „ureche” (la auz, fără utilizarea notelor muzicale), a îmbinat muzica populară românească (folclorul 
muzical instrumental și vocal)cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței rusești și ale muzicii oc-
cidentale. A întreprins numeroase turnee prin țările românești, inclusiv și prin Basarabia (la Chișinău și 
Telenești). 

Pe parcursul ultimelor decenii ale sec. XIX, prima jumătate a sec. XX, conform cercetărilor de spe-
cialitate, s-a produs fuzionarea treptată a folclorului muzical rural cu cel urban, cristalizându-se un stil 
interpretativ caracteristic atât instrumental-orchestral, cât și vocal, al muzicii populare românești. Apare 
cultura instrumentației muzicii populare, delimitarea repertoriilor, stilurilor folclorice, instrumentale și 
vocale. La începutul secolului XX apare și se cristalizează muzica vocală și instrumentală ușoară (stil 
popular).

Portretul lui Barbu Lăutaru de Ștefan Luchian Taraf tradițional românesc. 1860

Taraf românesc la Paris. 1889Lăutari din Chișinău. 1889
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România interbelică 1918-1940
Anii 1918-1940 pentru Basarabia, parte componentă a României Mari, s-au remarcat printr-o moder-

nizare semnificativă nu doar a vieţii social-economice ci și a celei cultural – artistice, inclusiv muzicale, 
fiind caracterizată prin intensificarea fluxului de valori culturale ale marii societăți urbane către mica și 
izolata anterior, comunitate rurală. În această perioadă Basarabia va cunoaşte plenar efectele tendinţei de 
sincronizare cu evoluţia cultural-muzicală europeană, repertoriul muzical al satelor fiind supus unui proces 
intens de urbanizare așa, încât acesta nu rămânea cu mult în urmă faţă de cel de la oraşe, în ceea ce priveşte 
noutăţile muzicale. 

Vechile tarafuri lăutăreşti (vioară, ţambal, cobză, fluier şi/sau nai) erau înlocuite masiv sau înglobate trep-
tat de noile formaţii populare - fanfare lăutărești, devenite foarte populare în Basarabia interbelică. Mulți 
dintre membrii acestor fanfare, instruiți în diverse formațiuni muzicale din armata română, erau „notiști” 
și posedau măiestrit instrumentele aerofone europene (trombonul cu ventiluri, clarinetul, fligornul, flautul, 
trompeta etc.). Repertoriul lor se moderniza, cuprinzând cântece noi, învăţate „la ureche”, sau „puse pe 
note” de pe „ plastinci” de patefon, dar şi de la radiou. Astfel, datorită noilor componențe lăutărești, di-
versele cântece şi romanţe româneşti, scrise de compozitori pe ritmurile europene (de vals, polcă, cadril), 
nord-americane şi latino-americane la modă (de foxtrot, tango, rumbă), prindeau viaţă pe la „vecerincile” 
și „balurile” de la ţară, prin şcoli şi cămine culturale, dar şi pe la „jocul satului”. 

Această muzică populară de agrement, s-a practicat intens în scenă, dar și în afara ei, mai ales în localitățile 
urbane provinciale. Restaurantele și cinematografele (mute), inclusiv cele din Soroca, aveau orchestre (di-
verse componențe - de la mici fanfare lăutărești, până la componențe camerale cu pian, viori și contrabas), 
ale căror calități artistice erau pe măsura rangului localului respectiv. În localurile mai mari, inclusiv pe 
scenele deschise în grădinile publice, repertoriul orchestrelor de obicei cuprindea muzică de promenadă - 
(uverturi, potpuriuri, fantezii), romanțe, muzică de dans și populară românească, rusă și maghiară. 

Taraful lui Grigoraș Dinicu Taraful lui Ion Matache

Grigoraș Dinicu Fănică LucaIon Matache

Un loc de excepție în preferințele publicului îl ocupa romanța românească interbelică, genul fiind soli-
citat și de către melomanii soroceni, îndrăgostiți de creațiile contemporanilor – I.Fernic, I.Băjescu Oar-
dă, Alexandru Leon, dar și de cele ale strălucitei generații a compozitorilor de muzică ușoară, în frunte 
cu I.Vasilescu. La nivel de țară, vorbind despre arta tradițională a lăutarilor români, inclusiv basarabeni, 
vom menționa numaidecât vioristul și compozitorul Grigoraș Dinicu (1889-1949), care a ridicat-o pe 
înalte culmi profesionist-artistice; Fănică Luca (Iordache Luca Ștefan (1894-1968)), naist, vocalist, di-
rijor; tarafurile lui Ion Matache și Luță Ioviță, care au majorat și promovat valoarea și succesul muzicii 
populare. Dintre soliștii vocali de muzică populară a acelor vremuri (anii 1930) vom remarca în genul 
romanței (folclor urban) pe Zavaidoc (Marin Gheorghe Teodorescu, 1896-1945), poreclit gură de aur); 
Ioana Radu și Gică Petrescu, care sunt considerați adevărați clasici ai romanței interbelice. O strălucită 
carieră în domeniul muzicii populare, ușoare, lăutărești, romanței și a teatrului de revistă a avut-o marea 
noastră pasăre măiastră națională - Maria Tănase (1913-1963).
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Marin Teodorescu
(Zavaidoc)

Maria Tănase Ioana Radu Gică Petrescu

Soroca interbelică

Dintre reprezentanții muzicii orchestrale populare sorocene interbelice vom menționa numaidecât mu-
zicienii consacrați: V.A.Cerneţki, Andrei Pokaznoi, Friderich Fr.Rişavi, Ion Rebeja, – dirijori ai unor 
orchestre de fanfară, dar și de formaţii muzicale improvizate-mixte, care asigurau deservirea muzicală 
publică a orașului, inclusiv a balurilor elitei orașului; Semencişin Ion, Duşica Vexler – viorişti, implicați 
în orchestrele concertistice sorocene; Eugen Coca și Alexandru Ranga, originari din Cureșnița Veche - 
vioriști, dirijori și compozitori, care în perioada interbelică, apoi postbelică, au contribuit la dezvoltarea 
muzicii basarabene, inclusiv a muzicii populare. Evident, că în afara acestor exponenți profesioniști, 
în orașul și județul Soroca au activat mai multe „cumpănii” (tarafuri) naționale și polietnice (lăutari 
români,țigani și de alte neamuri, clezmeri-evrei), creatori ai genului de muzică hibrid, numită uzual, 
muzică populară. Repertoriul unor asemenea orchestre includea, de obicei, cântece şi dansuri populare, 
fantezii instrumentale, piese cu caracter ceremonial. Instrumentele tipice, pentru tarafurile sorocene erau 
initial - vioara, fluierul, viola (braciul), cobza, ţambalul portativ, contrabasul popular, doba, dar treptat, 
la cerința timpurilor, s-au adăugat numaidecât (ca și în toată România), instrumentele moderne occi-
dentale- flautul, clarinetul, trompeta, trombonul cu ventiluri, mai apoi saxofonul și acordeonul.

Perioada sovietică (RSSM)

Inaintaşi ai cântecului popular românesc

În perioada sovietică, în RSSM muzica populară moldovenească (națională) atât cea vocală, cât și cea 
instrumental-orchestrală (orchestrele ansamblurilor de cântece şi dansuri populare, „Joc” și „Fluieraș”, 
fondate în 1945 la Chișinău), a fost puternic denaturată, prin utilizarea în aranjamente și cântare a unor 
„ornamente”, maniere și gustații străine folclorului muzical românesc, în special cântecele de autor, „în 
stil popular”, în care se cântau (chiar și în limba rusă!), poezii slăvitoare ale „vieții noi socialiste-colhoz-
nice” etc, astfel subliniindu-se suflul „național - patriotic” și „dragostea” poporului față de puterea co-
munistă. Până în anii 1990, în cadrul structurilor diriguitoare ale culturii muzicale din RSSM, activau așa 
numitele Consilii artistice(constituite din „specialiști”, care habar nu aveau de muzica noastră populară 
națională, dar și din „dulăi” autohtoni), puse să nu admită niciun „miros românesc” în „muzica populară 
sovietică moldovenească”. Exista totuși tendința unor înaintași în domeniu, camuflată partial până în 
anii 1990, de curățare și autentificare a folclorului muzical național, predat în instituțiile de învățământ 
artistic, cântat în scenă, difuzat la radio și televiziune, aceasta având un izvor spiritual energizant colosal 
în muzica populară cântată și difuzată dincolo de Prut, în Țară. În linii mari, în Basarabia postbelică și 
modernă, această tendință s-a materializat în activitatea cu adevărat prodigioasă, dar și deosebit de re-
zultativă a 3 personalități-piloni (I.Burdin, D.Blajinu, N.Botgros), care prin talentul și activitatea lor 
au susținut, dezvoltat și promovat autenticul muzicii noastre populare naționale (inclusiv lăutărești), in-
struind și educând în acest spirit generații de muzicieni ai domeniului (compozitori, interpreți, aranjori).

Născut la 1 iunie 1914, Brăila, România – decedat 15 septembrie 1999, New-York, SUA.
Ilustru violonist şi folclorist, compozitor, aranjor şi dirijor al orchestrelor de muzică populară.
Studii: Academia Regală de Muzică şi Artă Dramatică, Bucureşti, cu Constantin Nottara (vioară) 

și Mihail Andricu (muzică de cameră).
A fost unul din reanimatorii de vază a tradițiilor muzicale autentice românești de interpretare in-

Isidor Burdin
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Isidor Burdin

Dumitru Blajinu

Născut la 11 noiembrie 1934, s.Pererâta, Briceni - decedat la 6 iulie 2015, Chișinău.
Dirijor, violonist, fondator al orchestrei de muzică populară „Folclor” (1967), cavaler al Ordinului 

Republicii (1994), laureat al Premiului Național.
Cariera profesionistă
Dirijor și instrumentist al orchestrei Teatrului Muzical-Dramatic din Bălţi; dirijor al orchestrei An-

samblului Național Academic de Dansuri Populare „Joc” (1961-1962); acordeonist și naist în Ansam-
blul de Tineret din Chișinău; violonist în orchestrele de muzică populară „Mugurel” și „Veselia”; fonda-
tor și prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară „Folclor” a Radioteleviziunii Moldoveneşti (RSSM) 
(1967-1985 );a înregistrat la radio, cu orchestra „Folclor”, în calitate de solist - violonist 40 de piese 
instrumentale și peste 300 de creații de autor - cântece, balade, piese instrumentale, suite, rapsodii etc.

Dumitru Blajinu a lansat o pleiadă de talente vocale și instrumentale, printre care: Vasile Iovu, Maria 
Drăgan, Valentina Cojocaru, Angela Păduraru, Gavriil Gronic și alţii. Piesele scrise de Dumitru Bla-
jinu au intrat în fondul de aur al muzicii naționale și constituie un adevărat patrimoniu național imaterial. 
Dumitru Blajinu a readus în circuit folclorul nostru, pe care l-a promovat pe parcursul întregii sale vieţi”.

Orchestra „Folclor”, 1970. Dirijor D. Blajinu

Una din primele formații-laborator de muzică populară. Dir. I.Burdin. Anii 1960

strumentală, vocală, orchestrală, a muzicii populare (și lăutărești) în Basarabia (RSSM) postbelică. 
I.Burdin a participat, împreună cu David Fedov (Feldman) la fondarea, în cadrul Filarmonicii de Stat 
din Chișinău, a primei orchestre profesioniste de muzică populară moldovenească „Fluieraș” (1945), 
apoi a orchestrei Radio (1956). Maestrul a fost și un minunat organizator care a fondat, dezvoltat și 
consolidat o serie de orchestre-laboratoare de reanimare a activității în domeniul muzicii populare 
naționale: orchestra cinematografului „Chişinău” (1956); orchestra „Alunelul” la Casa Tineretului 
din Chişinău; orchestrele amatoricești de muzică populară moldovenească ale Universității de Medi-
cină (UMM), Universității Tehnice (UTM). 

A mai activat: în calitate de violonist în orchestra cinematografului „Biruinţa” (1956-1957); condu-
cător al Ansamblului de tineret (1961-1963), apoi al Ansamblului de ţigani (1970-1980) ale Filarmonicii 
din Chișinău; conducător artistic al ansamblului de cântece şi dansuri „Hora”; dirijor al orchestrei 
Ansamblului de Dansuri Populare „Joc” (1973-1978). Îi aparţin peste 100 de prelucrări de cântece 
populare, compoziţii originale pentru orchestră, rapsodii, piese pentru ţambal. I.Burdin a descoperit 
(motivat), instruit și promovat o pleiadă de instrumentiști și vocaliști talentați ai muzicii populare din 
Basarabia, printe care și rapsodul Nicolae Sulac. Din 1982 s-a stabilit în Israel (Ierusalim), apoi în SUA.

Dumitru Blajinu
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Nicolae Botgros

Născut la 25 ianuarie 1953 în satul Badicu Moldovenesc, Cahul.
Personalitate eminentă a culturii naționale românești – violonist, dirijor, aranjor și autor a sute de 

partituri pentru orchestra de muzică populară, director artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Naţionale 
de muzică populară „Lăutarii”, Chișinău. 

Venind în 1978 în fruntea orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, dispunând de simțul ereditar al 
folclorului muzical (muzica populară națională, inclusiv lăutărească) românesc, studiile, experiențele, 
metodele corespunzătoare de lucru, dar și o putere uimitoare organizațională și mobilizatoare, împreună 
cu talentații săi adepți – membrii colectivului - a reușit să ridice cultura interpretativă și deci a sunării-re-
dării muzicii naționale pe noi culmi ale perfecțiunii, nu doar în plan basarabean, ci în tot spațiul national 
românesc. Deci, N.Botgros este cel care a deschis o nouă pagină în ascensiunea muzicii noastre populare 
naționale românești.

Orchestra Națională „Lăutarii”. Dirijor Nicolae Botgros

Orchestra Ansamblului Academic Naţional de Dansuri Populare „Joc”

Orchestrele basarabene profesioniste de muzică populară

Orchestra a fost fondată în anul 1945, concomitent cu grupa coregrafică, în cadrul Filarmonicii RSSM 
din Chişinău, recent creată. Primele componențe ale orchestrei acompaniatoare formau mai degrabă o 
fanfară tradițională postbelică de nunți, cuprinzând mai multe instrumente de suflat și percuție, decât o 
orchestră clasică de muzică populară, modernă, cum este astăzi. Repertoriul orchestrei, urmând strict 
acompaniamentul muzical al programului coregrafic, care include dansuri populare naționale românești 
și a altor popoare, diferite compoziții coregrafice teatralizate, a avut întotdeauna și repertoriul său con-
certistic (piese orchestrale, soliști instrumentiști și vocaliști), care completa spectacolele AANDP. Or-
chestra a realizat de asemenea mai multe înregistrări la radio, la televiziune (diferite discuri muzicale 
vinil), având în permanență un nivel profesionist excelent. 

Pe parcursul anilor de activitate în fruntea orchestrei s-au succedat (cu plecări și reveniri) dirijorii - 
N.Duda, Ş.Aranov, V.Poleakov, Vl.Rotaru, Is.Burdin, T.Chiriac, V.Negruți, V.Copacinschi, I.Arvinte, 
Gh.Mustea, V.Goia, N.Prisacaru, Gh.Banariuc, Gh.Șevcișin, A.Vițu, M.Gheras, M.Bunea.

Nicolae Botgros
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Ansamblul de muzică populară „Mugurel”, fondat de Valeriu Negruţi, în anul 1966 a activat în cadrul 
Filarmonicii de Stat din Chișinău până în 1974, la conducere ulterior, succedându-se dirijori- Alexandru 
Vacarciuc, Mircea Oţel, Vasile Eşanu, Nicolae Botgros, Petre Dabija, Ion Ciobanu. Solişti - Maria 
Drăgan, Valentina Cojocaru, Vasile Marin, Anastasia Istrati, Lidia Bejenaru. 

În anul 1987 orchestra de muzică populară „Mugurel” este reînfiinţată, în cadrul aceleiași instituții, 
Filarmonica de Stat din Chișinău, de către dirijorul, aranjorul și acordeonistul Ion Dascăl. 

Pe parcursul anilor de activitate Ion Dascăl a reușit să ridice calitatea interpretativă și prestigiul public 
al formației la cele mai înalte culmi ale profesionalismului și dragostei populare, orchestra având un stil 
de interpretare propriu, inconfundabil. Soliști vocaliști - Zinaida Julea, Nicolae Glib, Mihai Ciobanu, 
Ioana Căpraru, Tamara Chiţaniuc, Ana Barbu, Constantin Rotaru, Dumitru Gheorghiu, Vlad Ghe-
orghelaş, Ileana Ţurcanu, Rodica Buhnă, Silvia Zagoreanu, Mihai Grosu, Angela Cochină ș.a.

Orchestra de muzică populară „Mugurel”

Orchestra de muzică populară „Fluieraş”

Orchestra, inclusiv grupul coregrafic (ansamblul de cântece şi dansuri populare) „Fluieraş”, a fost 
fondată în 1945, în cadrul Filarmonicii de Stat, Chișinău, fiind prima orchestră profesională de mu-
zică populară românească (moldovenească) creată în Basarabia postbelică (RSSM). Evident, primele 
componențe, în vederea lipsei acute de instrumentiști profesioniști calificați (vioriști, țambalagii, braciști, 
naiști, fluieriști etc.), dar și de dirijori-aranjori de muzică populară națională locali, erau slabe și departe 
de a fi comparate cu actualele componențe orchestrale de muzică populară. Treptat, în temei după veni-
rea la pupitrul orchestrei a lui Serghei Lunchevici (1958), orchestra s-a lărgit, s-a completat, realizând 
succese profesioniste excelente. Solişti vocaliști - Nicolae Sulac, Tamara Ciobanu,Gheorghe Eşanu, 
Zinaida Julea, Nina Crulicovschi, Vasile Marin, Eudochia Lica, Olga Ciolacu, Mihai Matieşu, Ioana 
Căpraru, Anatol Latâșev, Vlad Gheorghelaş, Ana Barbu, Cornelia Ștefaneț, Adriana Ochișanu, Nico-
lae si Isidor Glib, Nicolae Paliț ș.a. Dirijori succesiv - Constantin Târţău (1945), Serghei Lunchevici 
(din 1958), Serghei Ciuhrii (din 1995), frații Ştefăneț (din2013).
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Orchestra de muzică populară „Mărţişor”

Orchestra de muzică populară „Folclor”

 A fost fondată în anul 1962, ca formație artistică de amatori, în cadrul Casei de Cultură a Tineretului 
din Chișinău de către acordeonistul și aranjorul Petrică Sârbu. Ulterior, au urmat succesiv conducăto-
rii - Boris Dubosarschii, Grigore Scripcaru, Ion Dascăl, Dumitru Blajinu. Componența orchestrei, 
care acompania și grupa coregrafică „Mărțișor”, cu un variat și complicat, din punct de vedere a tehnicii 
muzical-interpretative, program, a fost întotdeauna completată cu instrumentiști de forță, de obicei cu 
studenții ultimilor ani de studii la Conservator sau Institutul de Arte „G.Muzicescu”. Între anii 1970-
1998 orchestra a fost condusă, realizând programe performante și turnee internaționale, de către cunos-
cutul muzician, aranjor și dirijor (din 1995 cond. al orchestrei „Fluieraș”), Serghei Ciuhrii. Pe parcursul 
anilor de activitate formația a fost un adevărat laborator de creație artistică în domeniu (interpretare, 
aranjament), prin care au trecut majoritatea somităților muzicii populare basarabene de după anii 1960, 
printre care Gheorghe Banariuc, Valentin Golomoz, Constantin Rotaru ș.a.

Formația orchestrală „Folclor” de muzică populară românească în RSSM, repertoriul căreea s-a bazat 
pe folclorul autentic muzical național, a fost fondată în anul 1968, în cadrul Radioteleviziunii, de către 
Dumitru Blăjinu. Din anul 1985 conducator artistic este numit Petre Neamțu.

Orchestra acompaniază festivaluri și concursuri de interpretare a muzicii populare - festivalul romanţei 
„Crizantema de argint”, concursurile folclorice „Barbu Lăutaru”, „Tamara Ciobanu” (RM), „Maria Tă-
nase” „Crizantema de aur” (România). Pe parcursul anilor în orchestră au activat interpreţi instrumentiști 
vestiți printre care: Vasile Iovu, Mihail Bătrânu, Vasile Crăciun, Simion Duja, Constantin Barano-
vschi, Andrei Bivol, Anatol Nunu, Gavriil Gronic, Valentin Golomoz, Victor Dubencu, Sergiu Crețu, 
Sergiu Cuciuc, Sorin Zberea, Ștefan Catrinescu, Eugen Verhovețchi. Soliști vocaliști - Veronica Mi-
hai, Nina Iarmurachi, Valentina Cojocaru,Teodor Negară, Ion Bas, Nicolae Glib, Ioan Paulencu, 
Margareta Ivanuș, Silvia Lungeanu, Gheorghe Turda, Florin Georgescu. Dirijori succesiv - Dumitru 
Blăjinu, Ion Dascăl.
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Orchestra de muzică populară a Fraților Advahov

Orchestra municipală Chișinău, de muzică populară, sub conducerea fraților Vasile și Vitalie Adva-
hov, gemeni proveniți din familia muzical-pedagogică-lăutărească Advahov din Cahul, absolvenți ai 
Liceului de Muzică „Ciprian Porumbescu” (membri ai orchestrei „Muguraşii”, condusă de Gheorghe 
Banariuc), apoi a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Platice, a fost fondată în anul 2005. Formația 
muzicală realizează o largă activitate concertistică atât locală, cât și internațională, bucurându-se de un 
binemeritat succes atât din partea criticii muzicale profesioniste, cât și din partea publicului spectator de 
toate vârstele. Orchestra colaborează cu diferiți interpreți din Republica Moldova și România, printre 
care: Zinaida Julea, Igor Cuciuc,Olga Ciolacu, Constantin Moscovici, Valentina Cojocaru, Ioana 
Căpraru, Fuego, Andra ș.a. Pe parcursul anilor în cadrul orchestrei au cântat muzicieni-instrumentiști 
de forță din familii lăutăreşti cunoscute cum ar fi ‒ Ciobanu, Boldumea, Hanganu, Duminică, Ştefăneţ, 
Guţanu, Panainte, Mihalache, Cipilenco, Fieraru ș.a. 

Orchestra de muzică populară „Lăutarii”

Formația „Lăutarii”, prin decret prezidenţial (RM) devenită Orchestră Naţională de muzică populară, 
a fost fondată în anul 1970, în cadrul Filarmonicii de Stat din Moldova, de către Nicolae Sulac, diri-
jori fiind sucesiv compozitorul şi violonistul Mircea Oţel, apoi trompetistul Gheorghe Usaci. În anul 
1978 la pupitrul orchestrei vine dirijorul, aranjorul și violonistul Nicolae Botgros, anterior violonist în 
orchestrele de muzică populară „Mugurel”, apoi „Joc”, Filarmonica de Stat, Chișinău. Sub conducerea 
lui N.Botgros formația s-a afirmat în plan interpretativ profesionist, dobândind în perioada de activi-
tate realizări remarcabile. Într-un timp record reuşeşte să plaseze orchestra în vârful piramidei muzicii 
populare românești. În cadrul orchestrei au activat: soliști vocaliști - Nicolae Sulac, Maria Sarabaş, 
Larisa Arseni, Nina Deminciuc, Lidia Bejenaru, Zinaida Julea, Ioana Căpraru, Adriana Ochişanu, 
Nicolae Ciubotaru, Anișoara Dabija, Nicolae şi Isidor Glib, Ion Paladi; solişti instrumentişti - Valeriu 
Caşcaval, Valeriu Hanganu, Corneliu Botgros, Oleg Antoci, Boris Rudenco, Ion Buldumea, Simion 
Târşu ș.a.
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La Soroca, unde avangarda tuturor începuturilor muzicale orchestrale (fanfară, estradă, muzică po-
pulară), după deschiderea în 1957, a fost și a rămas până astăzi „CULIT”-ul („Culitprosvetuculișce” 
„E.Sîrbu” (actualul Colegiu de Arte „N. Botgros”), componențe moderne ale orchestrelor de muzică 
populară moldovenească (asemeni „Fluieraș”-ului și „Mugurel”-ului anilor 1966) și asemeni celor ce le 
avem astăzi, nu existase niciodată, inclusiv în Soroca românească interbelică, dar și în toată Basarabia 
provincială imediat postbelică. Până în 1966, când a fost inaugurată catedra de muzică populară, în ca-
drul „CULIT”-lui, în puterea supremației ideologice comuniste, dar și în urma dezastrului economic și 
spiritual, în legătură cu rusificarea forțată și antiromânismul politic și cultural (inclusiv muzical) acerb, 
nu putea fi vorba despre crearea unei asemenea orchestre. În instituție funcționa deja (din 1958) cate-
dra de Fanfară (instrumente de suflat) cu colectivele sale instructive și catedra de Instrumente populare 
rusești(cu orchestre de domre, baiane și percuții). 

Prima orchestră soroceană modernă de muzică populară românească

Prima orchestră soroceană modernă de muzică populară românească a fost creată în 1968 din profesori 
și cei mai buni elevi ai ȘRIC „E.Sîrbu”, de către Victor Postolachi (acordeonist), în cadrul „CULIT”-
ului cu statut de colectiv al secției Cultură Soroca. În prima componenţă figurau: 3 viori - (T.Revenco, 
A.Melobenschi, N.Bogdanova); 2 trompete - (V.Chironda, V.Rusu); 3 acordeoane - (V.Postolachi, 
V.Bunea, M.Ungureanu); 2 tromboane - (B.Anghel, P.Focşa); un ţambal - (T.Petrovici); 2 vocaliști 
- (V.Breban, N.Dementiuc). Componenţa se lărgea periodic prin includerea celor mai buni elevi ai 
„CULIT”-ului. În această ordine de idei, din 1966, anul deschderii catedrei de muzică populară, de-a 
lungul a peste cinci decenii, catedra și orchestrele ei au fost în continuă devenire, fiind un atelier al selec-
tării, prelucrării și patrimonializării folclorului muzical zonal și național. Repertoriul, partiturile scrise, 
înregistrările fonogramice ale programelor orchestrale au contribuit la procesul transformării moștenirii 
muzicale orale în patrimoniu edificat. Orchestrele instructive actuale ale catedrei reprezintă întreaga 
gamă de instrumente populare, utilizate într-o formațiune modernă de muzică populară: corzi-vioara 
întâi și a doua, violă, cobză sau chitară acustică, violoncel, contrabas; suflători - nai, fluier, clari-
net, taragot, trompetă, saxofon (alto sau soprano; armonie-ritm- țambal, acordeon, percuții, și, firește, 
soliștii-vocaliști). Conform datelor cercetătorlor științifici în domeniu, asemenea componențe creatoare 
a unui gen muzical hibrid, s-au constituit în România, pe parcursul primei jumătăți a secolului XX. Spre 
deosebire de muzicile tradiţionale de altădată, restrânse în cadrul comunităţilor rurale, noul gen muzi-
cal-popular se orientează spre o piaţă de consum şi mediatică mult mai largă, mai urbanizată, care cere, 
dar și favorizează fuzionarea şi hibridizarea formelor şi genurilor muzicale de creaţie naţională, cu cele 
internaţionale. Mai mult, în ultima vreme orchestrele de muzică populară (așa numitele - band-orchestre) 
împrumută instrumente și percuții întâlnite în fanfară – (altou, tenor, bariton, trombon, tubă, fligorn, 
tobă mare, tobă mică, fuscinel), sau în componențele de estardă – (clape, chitare (solo, ritm, bas) etc.).

Cei mai buni elevi, participanți ai primei orchestre de muzică populară din Soroca. Dirijor Victor Postolachi. 1968
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Formațiile moderne de muzică populară sorocene
Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Nistrenii”

Nadejda Gorpin
Conducător artistic

(coregraf) 
S-a născut în oraşul Floreşti, 

la 7 aprilie 1965.
Studii: Universitatea de Stat 

„Aleco Russo”, facultatea „Co-
regrafie”, Bălţi, 1989.

Pedagog, grad didactic I, 
Colegiul Pedagogic „Mihai 
Eminescu”, Soroca. Laureată a 
concursurilor republicane şi in-
ternaţionale.

Valeriu Topor
Fondator, conducător artistic

(coregraf)
S-a născut la 4 iunie 1952 în 

satul Redi-Cereşnovăţ, Soroca.
Studii: Institutul de Arte 

„G.Muzicescu”, Chişinău, 1998. 
Maestru în Artă (1994); fon-

dator al Ansamblului „Nistre-
nii” din Soroca; „Cetăţean de 
Onoare” al or.Soroca (2010). 
Laureat al concursurilor repu-
blicane şi internaţionale.

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. 

Om Emerit, pedagog, grad 
didactic I, Colegiul de Arte, So-
roca. Laureat al concursurilor 
republicane şi internaţionale.

Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Nistrenii”. 2019
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Ansamblul a fost creat ca formaţie de amatori în anul 1975 de către Valeriu Topor, coregraf,absolvent 
și profesor pe atunci, la Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sîrbu” (actualul Colegiu de Arte 
„N.Botgros”) și Mihail Arsene, acordeonist, profesor la Şcoala Pedagogică „Boris Glavan” (actualul 
Colegiu Pedagogic „Mihai Eminescu”), responsabil de orchestră. Din 1977 la conducerea orchestrei 
vine Valentin Purice, muzician sorocean, absolvent al ȘRIC „E.Sîrbu”, aranjor, dirijor, sosit de la Chi-
şinău, unde activa-se în orchestra Radioteleviziunii R.S.S.M. „Folclor”, în frunte cu maestrul Dumitru 
Blajinu. În diferite perioade, orchestra a mai fost condusă de profesorii ȘRIC „E.Sîrbu”- Sergiu Melnic, 
Victor Postolachi, Ion Alexei. În prezent orchestra este condusă de către profesorul aceleeași instituții, 
Gheorghe Duminică.

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, Gh.Duminică, D.Caldare, C.Roman, ș.a. 

„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” (Chi-
şinău) (2005), „Doina Covurluiului” (Galaţi, România, 2006).

Pe parcursul anilor în formațiune au participat muzicanți și dansatori, mulți dintre care 
absolvenți ai CA „N.Botgros”: M.Cernatu, A.Gasnaş, 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 – vocalişti; 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 – viorişti; M.Arsene, I.Rotaru, V.Postolachi, I.Alexei, S.Talmaci, 
V.Golban, M.Mărcuţă, I.Sainciuc, I.Vorotneac, D.Melnic, I.Bordeianu, E.Guţu – acordeonişti; 
V.Mîrzac (trompetă), Gh.Duminică (saxofon), V.Purice (nai), I.Cornescu (saxofon), V.Şapovalov (saxo-
fon), 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) – 
suflători; 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.

 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, D.Moşneguţă – dansatori.

Orchestra de muzică populară „Nistrenii”. Dirijor – Gheorghe Duminică. Anii 2010
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Orchestra de muzică populară „model”, „Doina Nistrului”

Band orchestra ,,Doina”

Ansamblul  „Fluierarii” de la Școala de Arte „E.Coca”, Soroca

Fondată în 1988 de către Sergiu Melnic. Conducători succesiv - V.Postolachi, V. Bagrii (atribuit titlul 
„model”). Actuali conducători N.Zabulica, I.Alexei. Palatul Culturii Soroca.

Fondată pe 15 septembrie 2016, de către actualul dirijor Ion Vorotneac. Soliști vocali și instrumentiști 
- A.Prodan, C.Teleatnic, A.Spinei, I.Spinei, T.Pirlii, V.Pascaru, V.Sanduleac.

Fondator și conducător, Vladimir Zagaevschii, profesor, Școala de Arte „E.Coca”, Soroca.
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Formaţia folclorică „model” „ Floare de nu mă uita”, Soroca

Formaţia folclorică „model” „Rostăriţa”, Bădiceni

Ansamblul folcloric „model”, „Stejarul”, Dubna

Conducător – Sergiu Ungureanu, fondator – Valeriu Bagrii, 2001-2003 – cond. Neli Sârghi. Fonda-
tă în 1988 ca ansamblu de fluieriști, în 1989 formația se completează cu grupurile de vocaliști și dansa-
tori, iar din 1991 deține titlul „model”. Informatori – V.Bagrii, E.Ungureanu, O.Pasecinic. Activități 
– Festivalul Internațional de folclor al țărilor latine, Cluj-Napoca; Festivalul international „Folclor din 
Câmpia Sorocii”, Soroca; Festivalul etniilor „Unitate prin diversitate” ș.a.

Conducător – Eugenia Crăciun. Activitatea colectivului a început în anul 1990 ca grup de amatori, 
participând la diverse activităţi culturale ale satului. Din anul 2007 completânu-şi rândurile cu mai 
mulţi participanţi, devine formaţie folclorică cu denumirea „Rostăriţa”. În anul 2012 formaţiei i se con-
feră titlul onorific - colectiv artistic „model”. Repertoriul formaţiei include cântece folclorice autentice 
culese de la baştină (inf. Valentina Straton, Agafia Ţurcan, Margareta Crăciun ş.a.)

Conducător – Ion Sochircă. Ansamblul folcloric „model”, „Stejarul” a fost fondat în luna ianuarie 
– 1978, pe baza corului-popular din sat „Vatra Dubnei”, condus de Ion Vatamanciuc şi Pavel Bru-
măreţchii, cunoscuţi culegători locali de obiceiuri, datini, tradiţii populare moldoveneşti şi de căntece 
autohtone. Anul conferirii titlului onorific ,,model” – 2004. Repertoriul colectivului conține perle fol-
clorice culese de la bătrânii satului Dubna şi de la alţi informatori folclorici din ţinutul Sorocii. Vârsta 
membrilor formaţei este între 15-76 ani.
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Formaţia folclorică „model” „ Ţărăncuţa ”, Parcani

Formaţia folclorică „model” „Ţărăncuţa”, Rubleniţa

Formația folclorică „model” „Țărăncuța”, Vădeni

Conducător – Doina Dubalari. Formaţia a fost fondată în anul 1988 de către Vionolia Dubalari, ani-
matorul ei permanent de până în ziua de astăzi. Titlul „model” i s-a conferit în anul 1994. Repertoriul 
formaţiei cuprinde în fondul său de aur perle ale folclorului local părcănean-sorocean, dar şi alte lucrări 
de valoare, cum ar fi urături, colinde, cântece folclorice şi tematice, muzică sacră etc. Pe parcursul anilor 
de activitate formaţia a evoluat în nenumărate spectacole, concursuri, festivaluri, emisiuni radio şi TV.

Conducător – Lidia Drăgan. Ansamblul a fost fondat în anul 1986 de către Lidia Drăgan, şefa că-
minului cultural Rubleniţa. La 29 decembrie 2000 ansamblului i se conferă titlul onorific ,,model”. În 
componenţa ansamblului sunt participanţi de diferite vârste pe care îi uneşte dragostea faţă de căntecul 
popular din străbuni. În repertoriul colectivului sunt piese folclorice de diferite genuri, majoritatea din-
tre ele fiind culese de la cunoscătorii folclorului local (E.Rotari, M.Biţă, E.Ursachi ş.a.).

Conducător – Semion Lungu, acompaniator – Ion Bălănici. Formația a fost fondată în vara anului 
1986 la inițiativa lui Andrei Sochircă și Simion Lungu. În 1994 i s-a conferit titlul ,,model”. Primii 
membri ai formației - Valentina Sochircă, Negru Claudia, Lora Sochircă, Iulia Corobcean, Stela 
Strechie, Sfetlana Sochircă, Larisa Vlas şi Iurie Sochircă. ,,Țărăncuța” activează cu succes în cadrul 
manifestaților culturale locale, raionale, naționale și internaționale. Colectivul a avut publicaţii în re-
vista ,,Realități Culturale”,în diferite emisiuni televizate la SOR -TV și Moldova1.
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Mun. Chişinău
Orchestre de muzică populară – „Izvoraş”, Liceul M. Sadoveanu; „Hora Neamului”, CCC „Floarea 

Soarelui”; „Struguraş”, USM. Ansambluri de muzică şi dans popular – „Mărţişor”, „Comoara” - 
Direcţia Cultură; „Mioriţa”- CCC „Floarea Soarelui”. Orchestra de muzică populară – „Rapsozii 
Moldovei”, Ansamblul de cobzari „Barbu Lăutaru”, Pretura Botanica.

Ansambluri de fluieraşi
„Muguraşii” (copii), Abaclia; „Tilinca” (copii), or.Cimişlia; ansambl., or.Căuşeni; ansambl., 

s.Hîrbovăţ; „Fluieraş”, s.Ţînţăreni; ansambl., or.Sîngerei; „Ciobănaş”, s.Chiştelniţa; „Muguraşii”, 
or.Şoldăneşti; ansambl., or.Edineţ; „Andrieş”, or.Rîşcani; „Fluieraş”, s.Marianca de Jos; „Lăstăraşii” 
(copii), c.Corjova; „Izvoarele” (copii), s.Oniţcani; ,, Andrieş”, s.Boşcana; ,,Nistrenii”, s.Slobozia 
Duşca; ansambl. s.Holercani; ansambl., s.Oxentea; ansamblul de violonişti, or.Comrat.

Orchestre de muzică populară
„Barbu Lăutaru”, Balti; „Rapsozii”, or.Cimişlia; „Trandafir”, or.Criuleni; „Alboteanca”, s.Ţaul; 

„Crăişorii”, or.Drochia; „Vatra dorului”, s.Ţarigrad; „Doina Nistrului”, s.Doroţcaia; „Romaniţa”, 
com.Coşniţa; ,,Gheorghe Murgu”, Dubăsari; „Stejărelul” (copii), s.Sărata Galbenă; „Porumbiţa”, 
or.Ialoveni; „Pruteanca”, or.Leova; „Ciocîrlia”, or.Edineţ; „Lăstăreii”, or.Edineţ; „Arcuşul”, 
s.Sărata Galbenă; „Andrieş”, or.Hînceşti; orch. s.Ghetlova; „Cosînzeana”, s.Corlăteni; „Cimbrişor”, 
s.Corlăteni; „Rapsozii Nordului”, or.Ocniţa; „Păunaş”, or.Făleşti; „Cîmpia” (copii), s.Scumpia; 
„Mugurel” (copii), s.Glingeni; „Doina Prutului”, or.Făleşti; „Nistrenii”, or.Soroca; „Doina Nistrului”, 
or.Soroca; „Vatra dorului”, s.Roşcani; „Alunelul”, or.Străşeni; „Trandafirii”, or.Şoldăneşti; 
„Trandafirii”, or.Ştefan Vodă; „Muguraş”, s.Volintiri; „Spicuşor”, s.Pîrliţa; „Drăgaica” din s.Pîrliţa; 
„Struguraş”, or.Ungheni; „Familia Pascaru”, s.Coşeni; „Busuioc Moldovenesc”, or.Sîngerei; ,,Doina 
Prutului”, or.Cantemir; „Ciobănaş”, or.Călăraşi; „Bundiţa”, s.Bravicea; „Spicuşor”, or.Căuşeni; 
„Mărţişor” (copii), or.Căuşeni; „Spicuşor”, s.Cotiujeni; „Cimbrişor”, s.Colicăuţi.

Ansambluri de muzică şi dans popular
„Lia”, s.Abaclia; „Vîntuleţ”, Balti; „Flori de tei”, Balti; „Doina Prutului”, s.Colibaşi; 

„Cimpoiaşul”, s.Manta; „Pruteanca”, or.Leova; „Moştenitorii”, or.Nisporeni; „Codru”, or.Orhei; 
,,Lăstăraşii”, s.Clişova Nouă; „Floricica”, or.Rezina; „Ţărăncuţa”, s.Slobozia Duşca; „Busuioc”, 
s.Dubăsarii Vechi; „Moştenitorii”, or.Rîşcani; „Peliniţa”, s.Pelinia; „Drochienii”, s.Drochia; 
„Brîuleţ”, s.Cubolta; „Vălenaşii” din s.Văleni; „Vatra horelor”, s.Sl.Mare; „Nufărul”, or.Cahul; 
„Bobocelul” (copii), or.Cahul; „Cucorenii”, s.Cucoara; „Mugurel”, s.Tartaul; „Vatra”, s.Copanca; 
„Hora Moldovei”, or.Glodeni; „Rotunda”, s.Vorniceni; „Poieniţa”, s.Cojuşna; „Lozioară”, 
s.Lozova; „Răzeşii”, s.Bogzeşti; „Geana Codrului”, s.Ineşti; „Frunza nucului”, s.Ineşti; „Rotunda”, 
s.Suhuluceni; „Muguraşul” (copii), or.Ungheni; „Altanjic”, s.Tomai; „Cadîngea”, or.Comrat; 
„Gagauzlar”, or.Vulcăneşti; „Cadîngea”, or.Ciadîr Lunga.

Formații de muzică și dans popular (amatori) din RM (2021)

Orchestra de muzică populară „model”, „Cimpoieş”, Vărăncău

A fost fondată în 1969-1970 de către Mihail Jaman. A avut o dezvoltare reușită, fiind susținută 
de V.Postolachi. Orchestra de muzică populară din Vărăncău, fiind una dintre primele asemenea 
formațiuni în raion și în republică, a dispus de un repertoriu bogat orchestral, susținut și de soliști vocali 
și instrumentiști. După 1980 la conducerea tarafului vin frații Cazacu (Mihail, Anatol și Ilie), care au 
dat formației numele „Cimpoieș”, în scurt timp învrednicindu-se de titlul „model”. În cadrul festivalu-
rilor unionale URSS orchestra a vizitat Moscova, Republicile Baltice, România ș.a.

Mihail Cazacu



Colegiul de Arte „N.Botgros”302

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

XIII.7.2. Scurt istoric al catedreiXIII.7.2. Scurt istoric al catedrei

Catedra a fost fondată în 1966, cu specializarea de „Metodist-organizator al lucrului în club-
conducător al orchestrei de muzică populară”. Prima promoție a absolvit în anul 1969. În perioada 
postbelică, între anii 1944-1970, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (Basarabia) ducea 
o lipsă acută de cadre în toate domeniile culturii, inclusiv în cel al muzicii populare naționale. Criza 
de specialiști calificați în sfera dezvoltării culturii orchestrale și vocale de muzică populară moldo-
venească domnea mai ales în spațiul rural, unde noua viață colhoznică, având succese semnificative 
în dezvoltarea agriculturii, investea mult în dezvoltarea culturii, construind cluburi și case de cul-
tură, care aveau nevoie de specialiști (dirijori și instrumentiști ai orchestrelor de muzică populară, 
fanfare, coruri, ansambluri vocal-instrumentale etc). Deschiderea în anul 1966, în cadrul Școlii 
de Iluminae Culturală („Culitprosvetuchilishche”) „E.Sîrbu” din Soroca, a unui program de studii 
în domeniul muzicii populare moldovenești, cu specializarea - „Lucrător de club - conducător al 
orchestrei de muzică populară”, a fost o mare realizare a Ministerului Culturii al RSSM (ministru 
P.Darienco) și a directorului școlii „E.Sîrbu” din acea perioadă, Nicolai Gheorghievici Mîndrescu. 
În republică apăruse condițiile și iminența fondării unei asemenea specializări, legate de muzica 
populară națională, interesul față de care în acea perioadă era într-o fază de ascensiune, fiind su-
prasolicitată în societate. Deschiderea catedrei a fost un mare aport adus atât întregului proces de 
dezvoltare a domeniului în republică, cât și tinerei generații de talente muzicale, cu prioritate din 
spațiul rural al RSSM, setoase de a face muzică populară autentică. Catedra nou deschisă a cuprins 
în cadrul său și diviziunea de instrumente populare rusești, deschisă în anii 1950. La baza fondării 
şi dezvoltării noii specializări (conducători ai orchestrei de muzică populară moldovenească)au 
fost tinerii pedagogi, care deja activau în cadrul instituției: Ion (Iacovlevici) Stănescu, absolvent 
al Școlii de Muzică din Slobozia, Tiraspol, profesor de ţambal, primul șef al catedrei, dirijor de 
orchestră; Victor (Fiodorovici) Postolachi, absolvent al „CULIT”-ului, profesor de acordeon, di-
rijor de orchestră (ulterior șef catedră); Traian (Focovici) Petrovici, absolvent al Școlii de Muzică 
„Ș.Neaga”, Chișinău, profesor de ţambal, dirijor de orchestră (ulterior șef catedră).

Specializarea și-a modificat calificările după cum urmează:
1966-1989 – specializarea 2004 „Metodist-organizator clubnoi rabotî-rucovoditeli orchestra 

narodnâh instrumentov” (Metodist-organizator al lucrului în club-conducător al orchestrei de 
muzică populară”); 1989-2001 – specializarea 2004 „Lucrător de club-conducător al orchestrei 
de muzică populară”; 2001-2002 – specializarea „Interpretare instrumentală”, calificarea – 
„Artist și conducător al orchestrei de muzică populară”; 2002-2003 – specializarea „Interpretare 
instrumentală” calificarea – „Artist instrumentist, profesor de muzică, instrumente populare”; 
2003-2005 – specializarea „Conducător al orchestrei de muzică populară, artist instrumentist”; 
2005-2015 – specializarea 1401 Interpretare instrumentală, 1401.04 – instrumente populare, cu 
calificarea – „Artist instrumentist, profesor de muzică”; 2015-2016 – specialitatea 1401 Interpretare 
Instrumentală, specializarea 1401.03 – instrumente populare, cu calificarea – Artist instrumentist, 
dirijor de orchestră; 2016-prezent (2021) – programul de formare profesională 21520 – Interpretare 
instrumentală (instrumente populare), cu calificarea – „Instrumentist”.

„Să-mi cânți cobzar bătrân ceva, 
să-mi cânți ce știi mai bine...”
„Muzica populară națională, 

folclorul muzical, atât vocal, cât și 
instrumental, redat prin multiple 
modalități și stiluri, este sufletul 
și simțirea unui popor, măreția și 

lacrima lui...”



Soroca 2021 303

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Șefi catedră 

Victor Procopovici 
Podelniuc

Ion Iacovlevici 
Stănescu

Gheorghe Duminică

Vitalii Franțevici 
Vitcovschii

Victor Fiodorovici 
Postolachi

Raisa Ciumac

Traian Focovici 
Petrovici

Grigorii Bucătaru
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Vl.Colesnicenco - vioară; V.Bunea - acordeon; M.Ungureanu - acordeon; Vorsovscaia Leniniada 
Zelimovna - violoncel; N.Bogdanova - vioară; Dumitru Vasilievici Caldare - vioară; Purice Valentin 
Mihailovici (n. 1947) - orchestra, nai; A.Melobenschi - vioară; N.Ș.Corenblit - vioară; Vitalii Franțevici 
Vitcovschii - baian, acordeon; Victor Procopovici Podelniuc (n.1949) - ţambal, dirijor de orchesră; 
Evghenii Alexandrovici Golovaciov (n.1951) - vioară; Fiodor Ivanovici Revenco (n.1920) - vioară; 
Nistor Fiodor Vasilievici (n.1941) - contrabas; Platonov Valentin I. (n.1960) - țambal; Reveca Borisov-
na Șvarț - vioară; Bagrii Valeriu Petrovici (n.1954) - clarinet, orchestră; Gusan Nicolai Grigorievici 
(n.1957) - ţambal, orchestră; Bucătaru Grigore Fiodorovici (n.1960) - vioară; Bulat Victor Filipovici 
(n.1957) - vioară; Talmaci Semion Vasilievici (n.1958) - acordeon; Talmaci Raisa Andreevna (n.1962) 
- acordeon; Rotaru Ivan Petrovici (n.1963) - acordeon; Draganiuc Serghei Ivanovici (n.1960) - baian, 
acordeon;Valentina Semionovna Gogu (n.1963) - vioară; Alexei Ion Iacovlevici (n.1963) - acordeon; 
Biciuc Maria Timofeevna (n.1947) - ţambal; Mîţu Vasile Pavlovici (n.1960) - acordeon; Andronachi 
Anatolii Alexeevici (n.1957) - acordeon; Armaș Victor Borisovici (n.1954) - țambal; Petrovici Roman 
Focovici (n.1941) - baian, acordeon; Mostovei Ion - contrabas; Golban Valerii Procopovici (n.1963); 
Scutaru Gheorghe Petrovici (n.1951); Duminică Semion Semionovici (n.1962) - trompetă.

Valeriu Bagrii

Tudor Revenco

Victor Bulat

Semion Talmaci

Dumitru Caldare

Reveca Șvarț

Raisa Talmaci

Leniniada Vorsovscaia

Valentin Purice

Pe parcursul anilor la catedră au activat profesorii
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Ion Rotaru Serghei Draganiuc Valentina Gogu

Ion Alexei

Valeriu Golban

Anatolie Andronachi

Maria Biciuc

Evghenii Golovaciov

Victor Armaş

Nicolae Gusan

Gheorghe Scutaru

Roman Petrovici
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XIII.7.3. Orchestrele instructive ale catedreiXIII.7.3. Orchestrele instructive ale catedrei

În anii 1960-1970 în Basarabia (RSSM) noile orchestre profesioniste de muzică populară moldo-
venească și soliștii lor vocaliști și instrumentști se ascultau cu mare drag de către populația de toate 
vârstele, mai ales de păturile rurale ale ei. Muzica populară românească (inclusiv lăutărească) de 
după anii 1970, interpretată de noile componențe instrumentale lărgite, pe partituri proaspete, baza-
te pe folclorul muzical autentic, cu o melismatică adecvată, (debarasată de invențiile „floristice” ale 
muzicii „moldovenești” imediat postbelice), proprie zonei respective folclorice, dar și de noi tineri 
cântăreți talentați (N.Sulac, M.Drăgan, V.Marin, V.Mihai, Z.Julea, V.Cojocaru, N.Glib, ș.a.), suna 
ca o licoare tămăduitoare în spațiul culturii basarabene vitregite. Deci, iminența deschiderii în ca-
drul ȘRIC „E.Sîrbu” din Soroca a unei catedre de pregătire a cadrelor de specialiști în acest domeniu 
sosise și evenimentul fericit s-a produs. Catedra nou deschisă s-a dovedit a fi cea mai solicitată, iar 
evoluările orchestrelor ei, cele mai așteptate, atât în cadrul școlii, orașului și raionului Soroca, cât și 
în afara lor, astfel prestigiul catedrei și instituției crescând din an în an. Orchestrele instructive de mu-
zică populară și ansamblurile folclorice ale catedrei, deseori împreună cu colectivele de dansatori și 
brigăzile de agitație ale catedrelor corespunzătoare, mai ales în perioada sovietică, pe lângă funcţiile 
lor instructiv-educative și de creaţie, erau oaspeţi doriţi în colhozurile şi întreprinderile de prin satele și 
orașele republicii, promovând astfel pretutindeni artele populare naționale - muzica, cântecul, dansul, 
teatrul. Asemenea spectacole în timpul diferitor vacanțe și în baza unor proiecte în cadrul organizației 
comsomoliste a URSS, au avut ocazia să fie privite și ascultate și în diferite colțuri ale URSS - Mosco-
va, Tiumeni, Murmansc, Cernăuţi, Viniţa, Iampol, iar după 1991 și în multe sate şi oraşe din România. 
Repertoriul colectivelor artistice ale catedrei a cuprins întotdeauna lucrări bazate pe folclor autentic, 
cules şi aranjat pentru orchestră de către profesorii şi elevii catedrei,dar și prelucrări și aranjamente 
de diferiți autori din republică.

Pe parcursul anilor în fruntea orchestrelor de muzică populară ale colegiului au fost profesorii: Ion 
Stănescu, Traian Petrovici, Victor Postolachi, Victor Podelniuc, Gheorghe Scutaru, Tudor Nistor, Va-
lentin Purice, Semion Talmaci, Valeriu Bagrii, Valeriu Golban, Nicolae Gusan, Gheorghe Duminică.

Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Ion Stănescu

Absolvent al Școlii de Muzică din Slobozia, Tiraspol, profesor de ţambal la ȘRIC „E.Sîrbu”, primul 
șef al catedrei „Instrumente Populare - dirijori ai orchestrelor de muzică populară moldovenească”, di-
rijor de orchestră.

Ion Stănescu, având susţinerea direcţiei „Kulitprosvet”-ului (director Nicolai Gheorghievici Mîndres-
cu), în calitate de șef catedră, dirijor și aranjor, a reușit să fondeze prima orchestră instructivă de muzică 
populară națională în cadrul catedrei Instrumente Populare a ȘRIC „E.Sîrbu”, deschise în 1966. Această 
orchestră instructivă, creată după modelul orchestrelor, în mare vogă la acea vreme (anii 1960-1970) 
„Fluieraș” și „Mugurel” de la Filarmonica de Stat din Chișinău, compusă din elevii primei promoții 
a catedrei (vioriști, suflători, acordeoniști, ţambalagii, contrabas şi vocaliști), fiind unicală în felul său 
nu doar pentru ȘRIC „E.Sîrbu”, dar și pentru Soroca și tot nordul RSSM, era o adevărată magie pentru 
tineretul iubitor de muzică populară moldovenească. Orchestra, sub bagheta lui I.Stănescu, cu un reper-
toriu de piese orchestrale și cântece populare moldovenești, aranjate de dirijor, avea un mare succes la 
public, fiind invitată repetat la Televiziunea RSSM, Chișinău. Fluxul doritorilor de a studia la catedra 
Instrumente Populare (dirijori ai orchestrelor de muzică populară), crescu vertiginos, numărul lor pentru 
anul de studii 1967-1968 fiind de 300 abiturienți la 30 de locuri. 
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Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Traian Petrovici

Născut la 17 iunie 1943 în s.Voloave, Soroca- decedat  la 21 octombrie 2014.
Studii: Şcoala de muzică „Şt.Neaga, ţambal (1963-1967); Institutul de Arte „G.Muzicescu” (1970-

1975, (ff)) fac. Instrumente Populare-dirijori orchestre de muzică populară, Chișinău.
Profesor de ţambal, dirijor de orchestre (1967-2005), Colegiul de Arte Soroca. Din 2005 — pensionat.
Discipoli: I.Marinescu, V.Podelniuc, Gh.Şevcişin, B.Rudencu, Gh.Banariuc, I.Tălămbuţă, 

I.Capraru, B.Grigoriev, Vl.Ţurcan, V.Ţurcan, M.Chiseliţă, S.Ţapu, V.Armaş, S.Cioroi ș.a.
Traian Petrovici a fost unul dintre profesorii ȘRIC „E.Sîrbu”, care au consolidat bazele catedrei „In-

strumente Populare-dirijori ai orchestrelor de muzică populară” chiar din primul an de lucru, după ab-
solvirea Școlii „Ș.Neaga” în 1967, predând nu doar instrumentul său de specialitate-țambalul, dar și 
„clasa de orchestră”. T. Petrovici a fost dirijorul celei de-a doua promoții a catedrei, având sub baghetă 
orchestra instructivă a cursului admis pentru anul de studii 1967-1968. După absolvirea acestei promoții, 
timp de 38 de ani, au urmat orchestrele instructive ale altor și altor cursuri, până în anul 2005, când s-a 
pensionat. 

Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Victor Postolachi

Născut la 26 februarie 1936 în s.Rediul Mare, jud. Soroca - decedat la 15 noiembrie 2007, or. Soroca.
Studii: Școala de Iluminare Culturală „E.Sîrbu”, Soroca; Colegiul de Muzică „Şt.Neaga” (prof. 

V.Gumionnîi ); Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu” (prof. V.Ostrikov) (1972), Chișinău. (În 1960 
s-a înscris la „Kulit” „E.Sîrbu” din Soroca, la profesorul de acordeon Victor Karlovici Raimond, iar în 
1962, la absolvire, a fost invitat să rămână la „Kulit”, în calitate de profesor.) 

Discipoli: N.Botgros, Gh.Banariuc, Gh.Şevcişin, B.Rudenco, M.Bătrînu, V.Negrii, L.Cristinoiu, 
S.Lupuşoru ș.a. 

Pedagog, profesor, Colegiul de Arte din Soroca (dirijor, acordeonist); fondator şi dirijor al primei 
componenţe orchestrale tradiţionale de muzică populară moldovenească în Soroca; autor de aranjamente 
folclorice, programe analitice de specialitate; șef al catedrei de instrumente populare (1969-1996; șef al 
Secţiei Raionale Cultură Soroca (1961-1963); conducător şi dirijor al ansamblului de muzică şi dansuri 
populare „Nistrenii” (1986-1987); Maestru în Artă (1996).
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Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Tudor Nistor

Născut la 19 iunie 1941 în or.Edineţ. 
Studii: Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu”, Soroca; Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”; 

Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu”, Chișinău.
Contrabasist, pedagog, dirijor al orchestrelor de muzică populară, autorul unui manual și unei 

crestomații pentru contrabas, autor de aranjamente muzicale, Om Emerit (2011). 
Programe pentru contrabas realizate de T.Nistor: L.V.Beethoven - „Menuet”, „Contradans”, „So-

natina”; I.S.Bach - „Menuet”, „Aria”, „Siciliana”, „Andante”; A.Corelli - „Sarabanda”, „Sonata”; 
A.Vivaldi - „Concert”; I.Pihli - „Concert”; C.Dumitrescu - „Dans ţărănesc”, „Variaţii în stil vechi”; 
I.Stravinski - „Dans norvegian”; A.Scarlatti - „Sonata”; A.Rubinştein - „Melodie”; H.Haendel - „So-
nata”; V.Slemiuller - „Mişcări neîntrerupte”.

Discipoli: Alexandru Matveev, Victor Popov,, Vasile Cojocaru,, Anatol Baranceanu , Nicolae Aba-
bii,, Ion Mostovei,, Alexandru Cimbriciuc,, Vladimir Bologan,, Alexei Burlac, Petru Moisei.

Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Valentin Purice

Născut la 17 decembrie 1947 în Voloave, Soroca.
Studii: Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu”, (specialitatea trompetă); Şcoala republicană 

de muzică „Ştefan Neaga”, (specialitatea violoncel), Chişinău; Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”, 
secţia (ff), dirijat orchestral, Chişinău.

Pedagog, dirijor al orchestrei de muzică populară, instrumentist (violoncel, contrabas, nai),aranjor, 
autor de piese şi cântece în stil popular, laureat al multor concursuri republicane şi internaţionale, dirijor 
al orchestrei de muzică populară „Nistrenii” (1976-2005), Maestru în Artă (2000), Eminent al Culturii 
RSSM şi URSS (1983, 1986),Cetăţean de Onoare al or.Soroca (2010).

Unele aranjamente muzicale semnate de Valentin Purice: „Doină şi Horă”; „Aşa-s gândurile 
mele”; „Cântec de leagăn”; „Hora fetelor”; „Aşa-i toamna pe la noi”; „Cântec de nuntă”; „Nevăs-
tuică, puişorule”; „Nunta lui Vasile”; „Vino, bădişor”; „Hora sorocenilor”; „Cântă mierla întrista-
tă”; „Hora de la Racovăţ”; „Hora de la Pădureni”; „Lâng-o vatră de cărbuni”; „Bulgăraş de gheaţă 
rece”; „Tinerel m-am însurat”; „Frunzuliţă de măr dulce”; „Moldovioara mea” şi altele.
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Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Victor Podelniuc

Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Gheorghe Scutaru

Ansamblul folcloric „Floare de nu mă uita”. Conducător – Valeriu Bagrii
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Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Nicolae Gusan

Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Semion Talmaci

Orchestra instructivă de muzică populară. Dirijor – Valeriu Golban
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Misiunea
Formarea specialiștilor cu calificarea Instrumentist (studii medii), capabili de a demonstra performanțe 

în calitate de soliști instrumentiști, dirijori, acompaniatori, membri ai orchestrelor, ansamblurilor atât 
în cadrul unităţilor economice ale domeniului artistic, cât și în alte domenii.

Obiectivele programului
• Cunoștințe de comunicare în limbajul de specialitate specific domeniului muzică;
• Cunoștințe manageriale și legislative specifice activității de interpret, conducător/dirijor al 

formațiilor muzicale, lucrul în echipă în vederea conducerii activității colectivelor artistice de 
instrumentiști profesionale și de amatori;

• Cunoștințe de integrare a tehnologiilor informaționale în acțiunile de informare în arta interpre-
tării instrumentale a muzicii, la nivelul studiilor medii de specialitate;

• Cunoștințe de a recepta și lansa mesaje cu un conținut atitudinal în limba română sau într-o altă 
limbă de comunicare internațională, aplicabile în domeniul respectiv de activitate;

• Cunoașterea și aplicarea procedeelor necesare pentru redarea/expresia artistică a conținutului 
muzicii;

• Cunoștințe de analiză/caracterizare competentă a muzicii de diverse genuri, stiluri, epoci, curente 
artistice;

• Capacități de lecturare fluentă la prima vedere a lucrărilor de divers gen și grad de complexitate;
• Exercitarea rolului de corepetitor în cadrul diferitor categorii de ansamblu: instrumental, etno-

folcloric, de dans etc.;
• Pregătire muzicală corespunzătoare pentru a se încadra în componența unui ansamblu, a orches-

trei de muzică populară, orchestrei de cameră, simfonice, de estradă etc.;
• Abilităţi de aplicare în practica educației muzicale a metodelor eficiente de formare a tinerilor 

interpreți;
• Capacităţi de apreciere la justa valoare a produselor muzicale de divers gen, stil etc.
Calificarea oferă oportunitatea de a activa în orice instituție cu profil artistic în calitate de: solist in-

strumentist; artist al ansamblului/orchestrei; conducător al ansamblului/orchestrei (pentru instrumente 
aerofone şi populare); corepetitor.

Nr. d/o Prenume, Nume Anul nașterii Instituția absolvită

1 Raisa Ciumac 20.09.1959 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinau; 
Dipl. E nr.012131 din 25.06.1993

2 Gheorghe Duminică 30.10.1957 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinau; 
Dipl. ТВ-I nr.114390 din 25.06.1988

3 Tudor Nistor 19.06.1941 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinau; 
Dipl. ЖB Nr.909730 din 29 iunie 1984

4 Aliona Lisnic 25.02.1965 Institutul de Stat al Artelr „G.Muzicescu”, Chisinau; 
Dipl. ТВ-I nr.114413 din 26.06.1990

5 Emilian Guţu 22.03.1986
Universitatea de Stat „A.Russo", Bălţi din 29.04.2009; 
Masterat 05.07.2013 ALL nr.000008862 
Univer.Studii Economice „C.Stere"

6 Serghei Groza 06.02.1982 Universitatea de Stat „A.Russo", Bălţi; 
Dipl. din 29.04.2009 AL nr.II000008861

7 Dumitru Melnic 10.04.1984 Universitatea de Stat „A.Russo", Bălţi, 
Dipl. din 13.07.2012 AL II000092876; Masterat

8 Valentin Purice 17.12.1947 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinău;  
Dipl. AL nr.008365 din 30.06.1997

9 Nicolae Zabulica 24.10.1953 Institutul de Stat al Artelor „G.Muzicescu”, Chisinău

Lista profesorilor (de bază) aprobată cu datele din anchetă

XIII.7.4. Programul actual de formare XIII.7.4. Programul actual de formare 
profesională 21520 – Interpretare profesională 21520 – Interpretare 

Insrtumentală (instrumente populare), Insrtumentală (instrumente populare), 
cu calificarea „Instrumentist”cu calificarea „Instrumentist”
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Serghei Groza

Aliona Lisnic

Nicolae Zabulica

Emilian Guţu

Gheorghe Duminică

Valentin Purice

Dumitru Melnic

Tudor NistorRaisa Ciumac
- şef catedră

Catedra 
„Instrumente populare” 

 2021
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Componenta temporală
Studiile la program sunt organizate prin învățământ cu frecvență la zi și corespund unui număr to-

tal de 120 credite transferabile, realizate în 4 ani de studii a câte 2 semestre. Fiecare semestru include 
15 săptămâni de activitate auditorială. Stagiile de practică sunt organizate la finele semestrului II – 4 
săptămâni (120 ore), IV – 4 săptămâni (120 ore), VI – 4 săptămâni (120 ore), pe parcursul semestrului 
VII și VIII – în paralel cu activitatea auditorială – câte 30 ore/semestru și la finele semestrului VIII – 6 
săptămâni – 180 ore. La finele fiecărui semestru elevii susțin sesiunea de evaluare: semestrul I, III, V, 
VII – 2 săptămâni, pentru semestrul II, IV, VI, VIII – 4 săptămâni. Pe parcursul anului elevii beneficiază 
și de vacanța de iarnă – 2 săptămâni, vacanța de primăvară – 1 săptămână și vacanța de vară – până la 9 
săptămâni. Durata săptămânii de studii este de 5 zile și nu depășește 36 ore contact direct la unitățile de 
curs obligatorii, opționale, la libera alegere.

Componenta formativă
După funcţia în procesul de formare profesională unităţile de curs sunt repartizate în plan după cum 

urmează: Componenta de formare a competenţelor profesionale generale – 4 unități de curs (7 credite); 
Componenta de orientare socio-umanistică – 3 unități de curs (8 credite); componenta fundamentalâ 
–12 unități de curs (25 credite); componenta de specialitate – 14 unități de curs (29 credite); stagiile de 
practică – 6 stagii (20 credite); componenta opţională de diferenţiere a specialității – 14 unități de curs 
(26 credite); Componenta la liberă alegere – 6 unități de curs (12 credite). La componenta opțională de 
diferențiere a specialității și la cea la libera alegere, planul de învățământ propune elevilor 2 - 3 oferte, 
în funcţie de aspiraţiile de dezvoltare profesională şi perspectivele de angajare în câmpul muncii. Unita-
tea de curs opţională sau la liberă alegere din momentul semnării contractului de studii anual devenind 
obligatorie.

Componenta liceală a planului de învățământ corespunde cerințelor Planului - cadru pentru învă-
ţămîntul liceal în cadrul programelor integrate de formare profesională tehnică postsecundară (Ordinul 
Ministerului Educației nr. 91 din 11.02.2016). Suplimentar au fost incluse în componenta liceală dis-
ciplinele profilului arte: solfegii; teoria muzicii, armonia. Numărul de ore pentru componenta liceală 
– 2145ore.

Relevanța programului se manifestă prin necesitatea pieții muncii în cadre, acest fapt fiind demon-
strat prin demersurile agenților economici parvenite la adresa instituției noastre, privind repartizarea 
în câmpul muncii a absolvenților colegiului pentru a activa în calitate de conducători ai colectivelor 
artistice, directori ai căminelor culturale, caselor de cultură, conducători artistici – aceștia constituind 
un deficit mai ales în mediul rural, în calitate de: Solist instrumentist; Artist al ansamblului/orchestrei; 
Conducător al ansamblului/orchestrei (pentru instrumente aerofone şi populare); Corepetitor.

Contingentul de elevi la program
Luţa Ionuţ, Ţaralunga Igor, Ungurean Feodor, Carp Dumitru, Popovici Roman, Mamaliga Con-

stantin, Teleatnic Corneliu, Radiţa Ion, Auzeac Valeriu, Grecu Mihaela, Popic Alexandru, Pogor Ion, 

Actualmente în cadrul catedrei activează profesorii:
Raisa Ciumac - şef catedră (vioară) grad didactic I; Gheorghe Duminică, Om Emerit (orchestră, 

saxofon, clarinet), grad didactic I; Tudor Nistor, Om Emerit, (contrabas), grad didactic I; Aliona Lisnic 
(vioară) grad didactic II; Emilian Guţu (acordeon), grad didacticII; Dumitru Melnic (acordeon), grad 
didactic II; Serghei Groza (vioară), grad didactic II; Nicolae Zabulica (ţambal), grad didactic II; Valen-
tin Purice, Maestru în Artă (nai), grad didactic II.

Domeniul ocupațional
Instrumentiștii

• interpretează la un anumit instrument muzical creații aparținând unor genuri diverse, adresate pu-
blicului larg de ascultători: muzică academică, folclor, muzică de dans, muzică ușoară, jazz etc;

• dovedesc capacități (aptitudini) de interpretare, reproducere corectă a diverselor creații muzicale 
precum: auzul muzical, simțul ritmic,dexteritate, rezistență la efort fizic, capacitate de concentrare, 
creativitate și capacitate de improvizare, autocontrol, echilibru personal și capacitate de depășire 
a emoțiilor;

• activează în cadrul orchestrelor și ansamblurilor profesioniste și de amatori, în diverse unități în 
care se desfășoară activități și evenimente cultural - artistice și de agrement;

• interpretează lucrări muzicale în cadrul orchestrelor, ansamblurilor instrumentale profesionale și de 
amator, implicate în organizarea și desfășurarea activităților recreative pentru populație ,în cadrul 
unor spectacole și evenimente diverse (sărbători populare, festivaluri, concerte, aniversări ale unor 
evenimente, târguri, expoziții, spectacole de muzică populară și academică etc;
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Stegarescu Maxim, Babuci Octavian, Sandu Ana, Posţanu Daniel (contract), Celac Alexandra, Rusu 
Eugeniu, Pogor Vasile, Stanţieru Petru, Cicoară Cătălin (contract), Vasilco Constantin (contract), 
Petrachi Dan, Sandu Cristin, Murafa Vasile,  Guzun Gheorghe.

Repartizarea absolvenţilor programului 
în câmpul muncii (2016-2019)

Anul de studii
Catedra Instrumente aerofone şi de percuţie Catedra instrumente populare

Total absolvenţi
Absolvenţi 

repartizaţi în 
câmpul muncii

Procentul 
angajării (%) Total absolvenţi

Absolvenţi 
repartizaţi în 

câmpul muncii
Procentul 

angajării (%)

2015 - 2016 2 2 100 6 6 100
2016 - 2017 8 6 75 7 6 85,7
2017 - 2018 6 5 62,5 6 5 83,33
2018 - 2019 4 4 100 6 6 100

Procentul mediu privind repartizarea în câmpul muncii constituie 88%

Spaţii educaţionale și dotarea
Programul dispune de bază materială necesară pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ (sală 

de festivităţi, bibliotecă, clase de orchestră, costumerie, sală de lectură, sală de calculatoare, sală spor-
tivă, auditorii pentru ore individuale, săli de curs). Sălile de curs sunt dotate cu necesarul pentru buna 
desfășurare a procesului instructiv – educativ precum: piane, set de instrumente aerofone, instrumente 
populare, calculatoare, printer/xerox/scaner - câte unu la fiecare catedră. În restul sălilor de curs se uti-
lizează 4 proiectoare mobile și 2 laptopuri disponibile la depozit pentru utilizarea de către profesorii și 
elevii de la toate programele de formare profesională. Cabinetul de informatică și sala de lectură este 
dotată cu calculatoare, care sunt utilizate în comun de elevii instituției. Sălile de curs sunt dotate cu mo-
bilier necesar, conform numărului de elevi.

Asigurarea programului
cu săli de curs

Nr. Săli de curs pentru orele în grup Suprafaţa totală m2 Numărul mediu de elevi conform 
planului de admitere Suprafaţa m2 /elev

1. Auditoriul nr.2 39,8 10 3,96
2. Auditoriul nr.11 25,9 10 2,59
3. Auditoriul nr. 28 39,6 10 3,96
4. Sala de festivităţi 191,6 46 4,16
5. Sala de sport 100,4 46 2,18
6. Sala de lectură 41,5 10 4,15

Spaţii pentri lecţii individuale la specialitate
7. Auditoriul nr.1 Clasă de ocupaţii 3,4 1 3,4
8. Auditoriul nr.2 Pr. Duminică Gh 4,5 1 4,5
9. Auditoriul nr.3 Pr. Ciumac R. 5,8 1 5,8
10. Auditoriul nr.4 Pr. Lisnic A. 4,6 1 4,6
11. Auditoriul nr.5 Pr. Melnic D. 4,4 1 4,4
12. Auditoriul nr.6 Clasă de ocupaţie 4,6 1 4,6
13. Auditoriul nr.8 Pr. Guţu E. 4,7 1 4,7
14. Auditoriul nr.9 Pr. Groza S. 4,6 1 4,6
15. Auditoriul nr.10 Clasă de ocupaţie 4,4 1 4,4
16. Auditoriul nr. 27 Pr. Nistor T. 6,8 1 6,8
17. Auditoriul nr. 29 Pr. Purici V. 7,2 1 7,2
18. Auditoriul nr. 35 Pr. Zabulica N. 6,00 1 6,00

Utilizarea instrumentelor TIC
În cadrul unităților de curs profesorii utilizează mijloacele tehnice atât personale, cât și cele oferite 

de instituție. Pentru desfășurarea procesului de instruire sunt utilizate calculatoarele din cabinetul de 
informatică și sala de lectură a bibliotecii. Fiecare catedră este dotată cu calculator, printer, copiator, 
scaner. Pentru orele de grup sunt utilizate televizoare instalate în cabinetul de Solfegiu și Literatura 
muzicală, cabinetul de Limbi străine, Clasa de orchestră. Cadrele didactice au participat la cursuri de 
formare continua, unul dintre module fiind Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație. 
Pentru diseminarea informaţiei şi consultaţii individuale, profesorii folosesc resursele web, forumurile 
şi aplicațiile de email pentru corespondenţa dintre profesor-elev, fiecare catedră beneficiază de pagină 
separată pe pagina web a instituției (https://colartenbsoroca.md/course/interpretare-instrumentala-
instrumente-populare/); (https://colartenbsoroca.md/course/instrumente-aerofone-si-percutie/), 
e-mail: instrumntepopulare@gmail.com ; instrumenteaerofone@gmail.com. Toate catedrele sunt 



Soroca 2021 315

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

conectate la internet. TIC permite eficientizarea organizării activităţilor din cadrul orelor, prezentarea 
grafică şi textuală a expunerii temelor, utilizarea prezentărilor Power Point, filmelor didactice, prezenta-
rea prin scheme a informaţiei, examinarea materialelor relevante din Internet şi analiza acestora. O pon-
dere tot mai mare în acest sens o au reţelele de socializare, unde elevii au formate grupuri de diseminare 
și disctribuire a informațiilor (https://www.facebook.com/groups/627812831294670/; https://www.
facebook.com/groups/1062076247252778/).

Baza tehnico-materială catedra instrumente populare
Nr/o Denumirea Nr. de unităţi

1 Pian 11
2 Ţambal 3
3 Contrabas 2
4 Acordeon 1
5 Chitară 1
6 Pupitre din metal 10
7 Pupitre din lemn 10
8 Calculator 1
9 Imprimantă 1

10 Televizor 1
11 Casetofon 1
12 Costume baieţi 14
13 Costume fete 8
14 Masă 13
15 Scaune 49

Organizarea stagiilor de practică
Sunt planificate următoarele stagii de practică: Practica de iniţiere în specialitate (semestrul II - 120 

ore); Practica de instruire (semestrul IV – 120 ore); Practica de specialitate I (semestrul VI – 120 ore); 
Practica de specialitate II (semestrul VII 30 ore); Practica care anticipează probele de absolvire I ( se-
mestrul VIII -30 ore); Practica care anticipează probele de absolvire II (semestrul VIII – 180 ore).

Instrumentul de înregistrare și monitorizare a activităților realizate de către elevi pe durata stagiului 
de practică este Agenda formării profesionale. Aceasta se completează conform orarului și se avizea-
ză de conducătorul de practică din cadrul instituției. La finalizarea stagiului de practică elevul prezintă 
conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Portofoliul stagiului de practică cu toate 
dovezile, Agenda formării profesionale și susține Raportul stagiului de practică. La finele anului 3 de 
studii elevii au oportunitatea de a susține examenul național de bacalaureat la profilul „Arte”, ce le oferă 
posibilitatea de a continua studiile în instituțiile superioare de învățământ de nivel 6 ISCED. Susținerea 
examenului național de bacalaureat este benevolă.

Instituții – Baze de practică ale catedrei
Nr. Denumirea instituţiei Conţinutul activităţilor practice
1. Secţia Cultură şi Turism Soroca orchestra „Nistrenii” 

conducător Gh.Duminică
Participarea în calitate de instrumentişti ai orchestrei de muzică 
populară.

2. Secţia Cultură şi Turism Soroca Band - orchestra 
„Doina” conducător I. Vorotneac

Participarea în calitate de instrumentişti ai band - orchestrei.

3. Secţia Cultură şi Turism Soroca Band - orchestra de 
fanfară a Palatului de cultură, dirijor S.Vrabii

Participare în calitate de instrumentişti ai orchestrei de fanfară

4. Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia” - director 
L.Babici

Participarea în diverse activităţi artistice organizate de CRT „Dacia” în 
scopul formării şi dezvoltării priceperilor şi deprinderilor interpretative.

5. Direcţia învăţământ Soroca, Sef DI - A.Muşenco Participarea cu concerte în cadrul instituţiilor de învăţământ ale raionului 
Soroca ce contribuie la dezvoltarea nivelului de prestaţie scenică a 
instrumentiştilor.

6. Scoala de Arte pentru copii „E.Coca” m.Soroca Efectuarea vizitelor de studii, organizarea de concerte, asistenţe la orele 
profesorilor.

7. IP Liceul Teoretic „C.Stere” m.Soroca Participarea cu programe concertistice în cadrul stagiilor de practică.
8. IP Liceul Teoretic „P.Rareş” m.Soroca Participarea cu programe concertistice în cadrul stagiilor de practică.
9. IP Liceul Teoretic „I.Creangă” m.Soroca Participarea cu programe concertistice în cadrul stagiilor de practică.

Examenul de calificare, conferirea calificării şi eliberarea diplomei de studii și a suplimentului 
descriptiv

Examenul de calificare este realizat prin două probe: 1. Instrumentul muzical de bază; 2. Examen 
complex de specialitate. Diploma conferită de instituție, după promovarea programului de formare pro-
fesională, se numeşte Diplomă de studii profesionale tehnice postsecundare (seria PTP). Diploma de 
studii este însoțită de suplimentul descriptiv la diplomă, redactat în limbile română și engleză.
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Rata absolvirii la programul de formare profesională 21520 interpretare instrumentală
Anul absolvirii Numărul absolvenţilor Înmatriculaţi iniţial Rata absolvirii (%)

2016 8 16 50
2017 15 16 93,75
2018 12 17 70,58
2019 10 11 90,9

Rata absolvirii constituie 76,30

Inclusiv instrumente populare
Anul absolvirii Numărul absolvenţilor Înmatriculaţi iniţial Rata absolvirii (%)

2016 6 8 75
2017 7 8 87,5
2018 6 9 66,66
2019 6 6 100

Rata absolvirii constituie 82,29

Participări la concursuri, olimpiade, competiții sportive

Nr. Olimpiada la disciplina de studii, concurs 
de specialitate

Nivelul local, 
zonal, republican, 

internaţional

Locul, 
clasamentu, 

premiul

Numele 
prenumele 

elevului

Numele 
prenumele 

profesorului

1
Concursul internaţional de interpretare 
Instrumentală ,,Emanuil Elenescu”, Piatra-
Neamţ, România

Internaţional
Premiul I Muzică 
clasică, muzică 
populară

Radiţa Ion Duminică 
Gheorghe

2
Concursul internaţional de interpretare 
Instrumentală ,Emanuil Elenescu”, Piatra-
Neamţ, România

Internaţional Premiul Boldesco 
Alexandru Guţu Emilian

3
Concursul internaţional de interpretare 
Instrumentală ,Emanuil Elenescu”, Piatra-
Neamţ, România

Internaţional Premiul, muzică 
populară Grecu Mihaela Ciumac Raisa

4
Concursul internaţional de interpretare 
Instrumentală ,Emanuil Elenescu”, Piatra-
Neamţ, România

Internaţional
Premiul I, II 
muzică populară, 
muzică clasică

Savciuc Cristian Duminică 
Gheorghe

5
Concursul internaţional de interpretare 
Instrumentală ,Emanuil Elenescu”, Piatra-
Neamţ, România

Internaţional Premiul II, muzică 
populară Lungu Dumitru Guţu Emilian

6.
Concursul internaţional de interpretare 
instrumentală ,Emanuil Elenescu”, Piatra-
Neamţ, România

Internaţional Premiul II, muzică 
populară Sertinean Vera Ciumac Raisa

7.
Concursul internaţional de interpretare 
Instrumentală ,Emanuil Elenescu”, Piatra-
Neamţ, România

Internaţional
Premiu III muzică 
populară, muzică 
clasică

Sandu Cristi Duminică 
Gheorghe

8
Concursul internaţional de interpretare 
instrumentală ,,Ioan Goia”, ed VIII Iaşi, 
Romania

Internaţional Premiul II Savciuc Cristian Duminică 
Gheorghe

9. Concursul internaţional ,,Orpheus”-2019 
Universitatea de Stat ,,A. Russo”, mun.Bălţi Internaţional Premiul I Savciuc Cristian Duminică 

Gheorghe

10. Concursul internaţional ,,Orpheus”-2019 
Universitatea de Stat ,,A. Russo”, mun.Bălţi Internaţional Premiul II Celac Alexandra Lisnic Aliona

11. Concursul internaţional ,,Orpheus”-2019 
Universitatea de Stat ,,A. Russo”, mun.Bălţi Republican Premiul I Lungu Dumitru Guţu Emilian

13. Concursul internaţional ,,Orpheus”-2019 
Universitatea de Stat ,,A. Russo”, mun.Bălţi Republican Menţiune Sertinean Vera Ciumac Raisa

14. Concursul internaţional ,,Orpheus”-2019 
Universitatea de Stat ,,A. Russo”, mun.Bălţi Republican Menţiune Ciobanu Valeria Groza Serghei

15. Festival-concurs Naţional ,,Filip Toderaşcu”, 
s. Costeşti, r-nul Ialoveni Naţional Menţiune Rusu Eugeniu Ciumac Raisa

16. Festivalul de muzică populară ,,Victor 
Postolachi”, ed.VI Zonal orchestra Duminică 

Gheorghe
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Orchestra instructivă a Catedrei evoluează cu succes în cadrul a numeroase manifestaţii din colegiu, 
oraş, raion, participând la festivalurile şi concursurile organizate în republică şi peste hotarele ei. Re-
pertoriul actualei orchestre instructive a catedrei, conduse de prof. Gheorghe Duminică, Om Emerit, 
cuprinde lucrări bazate pe folclorul autentic, cules şi aranjat pentru orchestră de către conducătorul or-
chestrei, dar şi lucrări aranjate de Nicolae şi Corneliu Botgros, Serghei Ciuhrii, Gheorghe Banariuc, 
Anatolie Viţu, fraţilor Ştefăneţ, fraţilor Advahov ș.a. Un loc aparte în repertoriul orchestrei îl au şi 
unele lucrări de compozitori clasici (V.A.Mozart, G.Verdi, M.Oghinski, F.Schubert, I.Brahms, G.Bizet, 
Dm.Şostacovici), prelucrate pentru orchestră de Gh.Duminică.

Orchestra participă cu succes în cadrul festivalurilor şi concursurilor de muzică populară, or-
ganizate în raionul Soroca, în RM şi peste hotarele ei: „Festivalul vinului” – Soroca; „Festivalul 
folcloric” – Viniţa; „Sărbătoarea roadei” – Iampol, Ucraina; „Festivalul obiceiurilor de iarnă”, Fes-
tivalul „Mărţişor” – Soroca; Festivalul-concurs ,,Maria Drăgan” – s.Bălăureşti, Nisporeni; Festivalul-
concurs ,,Maria Ciobanu” - preselecţie – Soroca; Festivalul-concurs ,,Lăutarii Moldovei” - preselecţie 
– Soroca; Festivalul-concurs ,,Arta studenţească” – Chişinău; Festivalul republican de muzică şi dans 
popular ,,La vatra Horelor – Chişinău, Orhei, Rezina; Festivalul republican de folclor ,,La umbra ste-
jarului” – s.Cobâlnea, Şoldăneşti; Festivalul de muzică populară ,,Victor Postolachi” – Soroca; Festi-
valul de folclor – Bursa, Turcia; Festivalul de muzică şi dans popular – Tulcea, România; Festivalul de 
muzică şi dans popular – Galaţi, România; Festivalul de folclor – Flămânzi, România.

Spicuiri din repertoriul orchestrei:
Saxofon – S.Băluţel ,,Sârba moldovenească”; Dumitru Farcaş ,,Jocul, învârtita şi joc de doi”; Gheorghe Zam-

fir ,,Învârtita şi Jocul”, ,,Joc şi Învârtita”; Luca Novac ,,Joc Bănăţean”, ,,Jocul, învârtita şi joc de doi”, ,,Doina 
şi Jocul”, ,,Joc de Doi”; Tiberiu Ceea ,,Purtata”; Valentin Purice ,,Hora de la Racovăţ”. Trompetă – Aranj. 
Gh.Duminică ,,Bătuta de Sud”; Mircea Guţanu ,,Sârba lăutărească”; Gabi Luncă ,,Sârba Lăutărească”; Prel. 
Gh.Duminică ,,Joc din Ardeal”, ,,Melodie de Dor”, ,,Hora de la Iaşi”; Gabi Lalaru ,,Hora şi Sârba”, ,,Hora 
Lăutărească”; Dorin Buldumea ,,Hora”; Beni Lalaru ,,Sârba de creciun”. Clarinet – Ion Dascal ,,Bătuta”; 
Gh.Duminică ,,Hora Lăutărească”, ,,Joc din Ardeal”, ,,Bihoreana”, ,,Doina Ardeleană”; I.Carai ,,Două hore lă-
utăreşti”; Prel. T.Tregubenco,,Hora Lăutărească”; Aranj. Gh.Duminică, ,,Doina”, ,,Sara bună bade Ioane”, ,,O 
horă frumoasă”; M.Amihalachioae ,,Sârba de ascultare”; Valeriu Caşcaval ,,Hora lăutărească”. Piese vocale 
– ,,Struguraş de pe colină” - vers. M.Bieşu, Muz. D.Gheorghiţă, aranj. Gh.Duminică; ,,Cînd eşti mamă la copii” 
- vers. şi muz. Pop. aranj. Gh.Duminică; ,,Buna seara oameni buni” - Stela Botez; ,,Măi Bădiţă de la Prit” - Alina 
Munteanu; ,,Dragoste otravă dulce” - vers. pop. aranj. Gh.Duminică; ,,Cîntec de cătănie” - Ionuţ Fulea, aranj. 
Gh.Duminică; ,,Dragi mi-s mie Horele” - muz. şi vers N.Barbu, aranj. Gh.Duminică; ,,Spune-mi bade ce-i cu tine” 
- inform. P.Cibotar, aranj. Gheorghe Duminică; ,,Salcîm de vară” - vers şi muz. Pop. aranj. M.Amihalachioaie. 
Piese de dans – ,,Hora de nuntă şi Bătuta de la Salcia”, ,,Şchiopăţica”, ,,Hora şi Breaza”, ,,Horişoara”, ,,Hora 
ca la Prut”, ,,Bătuta Flăcăilor”, ,,Suita Bulgărească”, ,,Şerveţelul”, ,,Suita de melodii populare Moldovenești”, 
,,Suita de melodii populare ca la Sud” - aranj. Gh.Duminică. Ţambal – ,,Sârba” prel. Gh.Platon, ,,Hora” - muz. 
Vladimir Forbu, ,,Hora lăutărească” - muz. Valeriu Caşcaval, ,,Suita de melodii populare” - muz. Vladimir For-
bu, ,,Hora (d-moll)” - muz. Toni Iordachi - aranj.Gh.Duminică. Acordeon – ,,Sârma” - Nicuşor Troncea, ,,Sârba 
lui Ilie” aranj. Gh.Duminică; ,,Melodie de ascultare” - aranj Vasile Duminică; ,,Sârba de la Drăgăşani” - aranj. 
Vasile Pandelescu; ,,Hora visului meu” - aranj. Oleg Antoci; ,,Învârtita” - aranj. O.Antoci; ,,Hora Lăutăreas-
că” - aranj. N.Onilă; ,,Sârba de concert” - muz. Gh.Chitică, Geanparale de la Giurgiu” - aranj. Gh.Duminică; 
,,Hora şi Bătuta” - aranj. I.Tregubenco”. Vioară – ,,Sârba ca la Nord” - aranj. Valeriu Coman; ,,Hora” - muz. 
aranj. N.Botgros; ,,Sârba” - aranj. Gh.Duminică; ,,Ţărăneasca de la Ştefăneşti” - muz. aranj. C.Botgros; ,,Hora 
şi Sârba” - muz. aranj. N.Botgros; ,,Hora de la Pădureni” - aranj. V.Purice; ,,Bătuta” - aranj. Gh.Duminică.

XIII.7.5. Orchestra instructivă actuală a catedrei. Dirijor – Gheorghe DuminicăXIII.7.5. Orchestra instructivă actuală a catedrei. Dirijor – Gheorghe Duminică
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Pro Cultura: - Domnule 
Duminică, ai o filozofie scurtă 
personală referitor la muzică?

Gh. Duminică: - Muzica este 
cea mai frumoasă şi mai acce-
sibilă valoare a umanităţii, fără 
care viaţa noastră ar fi o materie 
sumbră şi rece, lipsită de dulcea-
ţa armoniilor topitoare şi îmbi-
etoare la dragoste şi bunătate... 

- Când şi în ce împrejurări 
au fost puse bazele acestui 
crez?

- Tatăl meu, Semion Dumini-
că, meşter în fierărit, cunoscut şi 
suprasolicitat prin împrejurimile 
Drochiei, a dorit să mă vadă „om 
serios” - medic sau inginer. Mu-
zicanţii, pentru el, fiind un popor 
uşuratic, iubitor de vin şi de fe-
mei. Mama, însă, Ileana Coman 
(Duminică) se trage din neam 
de lăutari vechi, cu mare nume 
în nordul Basarabiei. Deci, eu 

am continuat genealogia mamei. 

- Începutul carierei tale mu-
zicale, deci, o fi fost cu peripe-
ţii...

- Vasile Coman, fratele bu-
nelului de pe mamă, lăutar cult, 
care cunoştea teoria muzicii, 
mi-a fost primul învăţător de cla-
rinet şi primul dirijor care mi-a 
trezit şi a pus în mişcare genele 
biologice de lăutar ce zăceau în 
mine. În taină de tata, frecven-
tam fanfara satului, şi după un 
an de „activitate ilegală” în do-
meniul muzicii, care de la o re-
petiţie la alta îmi plăcea tot mai 
mult, am ieşit în văzul lumii, la 
parada satului, cântând ţanţoş 
în orchestră la clarinet. Tata, 
când m-a văzut, a înmărmurit 
în simţăminte contradictorii: să 
mă bată sau să mă laude? M-a 
netezit, totuşi, cu mâna lui grea 
pe cap şi m-a binecuvântat la lu-

cruri mari: „Dacă doreşti să fii, 
atunci fii cu adevărat, încât să te 
respecte toată lumea!”. Tata nu 
are obiceiul să arunce vorbele în 
vânt. A trebuit să muncesc mult 
ca să-i placă şi să accepte muzi-
cantul din mine. 

- Şi după ce ai ieşit din „ile-
galitate”, lucrurile au luat o 
altă amploare?

- În acei ani - 1960-70-80 - 
lăutărismul autentic exprimat 
prin orchestre improvizate mix-
te (viori, instrumente de suflat, 
acordeon, tobă) era în floare 
şi domina petrecerile popula-
re tradiţionale, având o imensă 
popularitate şi dragoste printre 
moldoveni. O nuntă moldove-
nească, care aduna, de obicei, 
tot satul, era o mare sărbătoare 
publică care începea la ora 10 
dimineaţa (sâmbăta sau dumi-
nica) şi se încheia a doua zi cu 

Orchestra de muzică populară „Nistrenii”. Dirijor – Gheorghe Duminică

(Observatorul de Nord O.N.G. „Pro-cultura”, 2007)

XIII.7.6. Interviu cu Gheorghe Duminică, XIII.7.6. Interviu cu Gheorghe Duminică, 
dirijor de orchestră, la 50 ani de la naștere, 2007dirijor de orchestră, la 50 ani de la naștere, 2007

Fişier biografic
S-a născut în satul Chetrosu, Drochia, la 30 octombrie 1957. 
Studii: Institutul de Stat al Artelor „Gavriil Muzicescu”, Chișinău.
Profesor la Colegiul de Arte din or. Soroca.
Pedagog, interpret-instrumentist (clarinet, saxofon, fluier etc.), dirijor, aranjor.
Conducător artistic şi dirijor al Ansamblului de muzică şi dansuri populare „Nistrenii”, laureat al 

concursurilor republicane şi internaţionale, Om Emerit al RM (2007).
1965-1975 – elev, şcoala generală, s. Chetrosu.
1975-1976 – cursuri de pregătire a ţambalagiilor, Chişinău.
1976-1978 – serviciul în Armata Sovietică.
1978-1979 – Casa de cultură din s.Chetrosu.
1979-1982 – Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu”, Soroca.
1982-1984 – conducător artistic, Casa de Cultură, s.Iliciovca, Floreşti.
1984-1990 – profesor, Şcoala de muzică pentru copii, s.Cosăuţi, Soroca.
1990-2007 – profesor la Colegiul de Arte, Soroca.
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tăzi Colegiul de Arte) - 1979-
1982. 

- În această perioadă, 1979-
1982, ani de studenţie la Şcoa-
la de Iluminare Culturală, ai 
prins rădăcini în Soroca?

- Aici m-am format ca muzi-
cant şi personalitate, aici m-am 
căsătorit şi mi s-au născut cei 
trei feciori - Roman, Gheorghi-
ţă şi Dan. Aici mi-am făcut casă, 
masă, prieteni şi nume. Soroca 
este Duminica mea şi sper că şi 
eu sunt o Duminică a Sorocii.

- Institutul „Gavriil Muzi-
cescu” l-ai absolvit prin cores-
pondenţă şi ţi-a fost Academia 
de vârf a studiilor muzicale?

- Pentru mine instituţiile de 
învăţământ pe care le-am absol-
vit sunt doar pilonii de bază, pe 
care mi-am pus şi mi-am des-
chis Academia de vârf a studi-

ilor mele - „Munca Asiduă şi 
Productivă”, în care mai con-
tinui şi mai am de învăţat până 
la ultimul acord, acesta sperând 
să fie puternic şi major. Şcolile 
mele sunt, în primul rând, nişte 
nume dragi, de neuitat ale învă-
ţătorilor mei: Victor Postolachi 
(„papa” nostru), Petru Focşa, 
Clim Topolniţchi, Valentin Pu-
rice, Alexandru Novoselschi, 
Alexandru Simonov, Ion Cio-
banu, precum şi Dumitru Far-
caş, Semion Duja, Eugeniu 
Verbiţchi - învăţători neoficiali, 
care m-au influenţat imens; niş-
te nume dragi ale colegilor mei: 
Victor Dubencu, Sergiu Bălu-
ţel, Gheorghe Perju etc., care 
s-au manifestat strălucit; niş-
te nume dragi ale elevilor mei: 
S.Zberea, V.Lupaşcu, R.Jalbă, 
L.Semenciuc, G.Zemcic, 
A.Chiaburu, B.Chişlea etc., cu-
noscuţi oameni de cultură.

Orchestra de muzică populară a CAS

Colectivul orchestrei de muzică populară a CAS „N.Botgros” (în centru dir. Gh.Duminică). 2019

ritualurile tradiţionale dansante 
şi aglomerate (jocul colacilor) 
pe străzile satului. Inima şi fo-
carul acestor frumoase tradiţii 
erau orchestrele lăutăreşti, ni-
velul interpretativ ale cărora era 
ireproşabil. M-am avântat şi eu 
în această lume aleasă de lăutari, 
în care fără nişte calităţi muzica-
le deosebite nu aveai nicio şansă 
să fii admis. Ion Carai, Aurel 
Gada, Petre şi Alexei Bubuci, 
Ion Neniţă, Nicolai Coman, 
Nicolai şi Alexandru Raiu, Ion 
Boldumea, Petre Neamţu, Ghe-
nadie Platon, Nicolae Botgros 
etc. - personalităţi în lumea lă-
utărismului autohton cu care am 
avut onoarea să cânt şi să comu-
nic pe parcursul vieţii şi care mi-
au servit drept exemplu de dăru-
ire şi perfecţiune interpretativă. 

- Cum au evoluat studiile 
speciale în domeniul muzicii?

- Şcoala lăutărească - pentru 
mine universală - a copilăriei 
mele, cu centrul în s. Ţarigrad 
(Drochia), pe care am făcut-o 
concomitent cu şcoala generală 
din sat, mi-a dat tonul dezvoltă-
rii de mai departe. În 1975, după 
absolvirea şcolii de zece ani, am 
făcut un an de studii la ţambal şi 
dirijare orchestrală (muzică po-
pulară) în cadrul unui Proiect al 
Ministerului Culturii, apoi, după 
trei ani, m-am înscris şi absolvit 
Şcoala de Iluminare Culturală 
„Elena Sârbu” din Soroca (as-
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Pe parcursul anilor în cadrul secției au activat profesorii: Vitcovschii V.F. - baian, șef catedră; 
Vitcovschii M.A. - baian, domră; Iachimliuc N.V. - dirijor, baian, domră; Grigoriev V.D. - baian; Gri-
gorieva Iu.Gr. - domră; Cuzin Iu.I. - baian; Cuzina G.V. - baian; Baranenco N.A. - baian, domră; 
Bondaruc L.F. - domră; Bardâșeva A.D. - baian; Boțoroga V.A. - baian; Bannicova M.A. - baian; 
Babaeva S.S. - baian; Zubco D.V. - baian; Buiucli N.T. - baian; Iurii Ponomariov; Capacli G.I. - ba-
ian; Șamis-Croitor R.M. - domra; Lobanov S.V. - baian; Gorbatiuc D.I. - contrabas, baian; Bercovici 
R.E.; Cernousova N.V.; Sucicova E.V.; Cogora A.A; Peticova L.Vl; Maslov A.P.;Voronov I.S. - baian; 
Naumova L.A. - baian; Pazenco A.I. - baian; Sochirca P.A. - baian; Slobodeniuc M. - domra; Bugaev 
V. - baian; Bugaeva N. - baian; Covaliscaia L.T. - baian; Eihorst O.A. - baian; Mașcovici I.Ș. - baian; 
Mineev V.V. - baian, acordeon; Ghergus E.Raf. - baian, acordeon.

XIII.7.7. Secția „Instrumente populare rusești”. Retrospectivă istoricăXIII.7.7. Secția „Instrumente populare rusești”. Retrospectivă istorică

Secţia Instrumente populare rusești a activat între anii 1957-1989, în cadrul Secției (PȚC 
(Predmetno Țiclovaia Comisia) Narodnîh Instumentov, șef - V.F.Vitcovschii), din care a făcut parte 
(din 1966) și catedra de muzică populară moldovenească, pregătind conducători și instrumentiști 
(baianiști și domriști) pentru orchestrele de Instrumente populare ruse, care în perioada postbelică 
erau destul de răspândite în URSS, inclusiv în unele raioane ale RSSM. Secția dispunea de profesori 
experimentați, specialiști în domeniu și de un contingent considerabil de elevi, fiind antrenată 
plenar atât în procesul instructiv-educativ, cât și în cel extracurricular prin evoluările ansablurilor 
și orchestrelor sale. Bazele specializării au fost puse de profesorii: I.E.Lușin (abs. Mordovscoie 
muzucilișce, 1952 - baian); R.L.Zelenina (abs. Chișiniovscoie muzucilișce, 1956 - baian); N.Ia.
Bandurin (abs. Chișiniovscaia Conservatoria fac. Dirijirovania, 1954); F.Ia.Garanin (abs.
Chișiniovscaia Conservatoria, fac. narodn. instrum.); I.I.Draganiuc (stud. super - baian, acordeon).

Ivan Ivanovici 
Draganiuc

Vitalii Franțevici 
Vitcovschii

Fiodor Iacovlevici 
Garanin

Maria Alexeevna 
Vitcovscaia

Nicolai Vasilievici 
Iachimliuc

Nadejda Alexeevna 
Baranenco
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Valerii Denisovici 
Grigoriev

Rozalia Mihailovna 
Șamis-Croitor

V. V.
Crotov

Iurii Ivanovici
Cuzin

N. Ia. 
Bandurin

Ala Vasilievna
Bardâşeva

Vladimir Ilarionovici 
Croitor

Galina V.
Cuzina

N.T. 
Buiucli

Efim Rafailovici 
Ghergus

Vitalii Valerievici
Mineev

Iulia Grigorievna 
Grigorieva
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Liudmila Trofimovna
Covalschi

Fiodor Iacovlevici 
Garanin

Oleg Adolifovici 
Eihorst

Liubovi Nicolaevna 
Solomina

Nicolai Vasilievici 
Iachimliuc

Valentin Afanasievici
Boțoroga

Valerii Maximovici 
Bratcicov

Rozalia Mihailovna 
Șamis-Croitor

Iurii Sergheievici
Ponomariov

Conducători ai orchestrelor instructive de instrumente populare ruseşti
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Din 1981 conducător artistic și muzical al AVI „Chitările Nistrene” de la Palatul Culturii Soroca a 
fost Valerii Ceban, în această calitate activând timp de 19 ani, până în 2001. Ansamblul a fost fondat în 
1969 de către I.Borțov, profesor la Școala Pedagogică din Soroca, împreună cu Ion Traistă, baianist-
acordeonist și cântăreț orb, sorocean. În acea perioadă (1969-1981) ansamblul format din cei mai buni, 
pe atunici, instrumentiști și vocaliști din Soroca, inclusiv de la ȘRIC „E.Sîrbu”, s-a plasat, în cadrul unul 
festival unional, pe locul III în URSS. Componența AVI „Chitările Nistrene” (1981-1983): Valerii Ce-
ban - vocal, chitara bas; Sergiu Gadârco - vocal, chitara ritm; Iurie Andon - vocal, chitara solo; Ale-
xandr Mandâbura - clape; Serghei Fiodorov - percuție; Vitalie Straista-Burlac - saxofon; Stepanida 
Pahomi - flaut; Eriomencova Tatiana - vocal; Natalia Boico - vocal – majoritatea absolvenți ai ȘRIC 
„E.Sîrbu”. În repertoriul ansamblului intrau cântece rusești și moldovenești de estradă, diferite prelucrări 
și compoziții ale lui V.Ceban. Prezentatori - Ponomariov Iurii Sergheevici - vocalist, interpret vestit 
pe atunci în Soroca, de cântece patriotice sovietice și comsomoliste, și directorul Palatului Culturii din 
Soroca, Mircea Cenușă - de asemenea absolvenți ai ȘRIC „E.Sîrbu”. 

Ansamblul de estradă „Olhionia”, fondat și condus de Valerii Ceban, este de fapt, succesorul redenu-
mit în anul 2000 al formației „Chitările Nistrene” de la Palatul Culturii din Soroca. Pe parcursul anilor 
de activitate din componența ansamblului au făcut parte: Tudor Eftodii - clape; Andrei Ula - chitară; 
Anatolie Tacu - clape; Valeriu Bagrii - saxofon; Sergiu Izbaș - nai; Anatol Rudei - vocal; Igor Tcaciuc 
- clape; Alexandr Belinschii - chitară; Valeriu Suru - chitară; Ion Rotari - clape; Vladimir Șapovalov 
- saxofon; Svetlana Bazic - vocal; Radu Solovei - vocal; Virginia Sârbu - vocal; Vlada Jicicovscaia - 
vocal; Doina Cosnicean - vocal; Mihaela Ojog - vocal; Irina Remeș - vocal; Mihail Tartan - clape; 
Vladimir Zagaevschi - nai; Alexandr Belinschii - chitară; Aliona Colțova - clape; Ilona Ceban - clape, 
vocal; Daniel Birdoc - chitară, vocal; Cristina Railean - vocal, percuție; Vladimir Patrașco - percuție. 
Repertoriul formației cuprinde lucrări vocal-instrumentale moderne naționale și universale, compoziții 
originale și prelucrări de V.Ceban.

Ansamblul Vocal Instrumental „Днестровские гитары”. Conducător – V.Ceban
XIII.7.8. Formații artistice conduse de absolvenți ai secției IPRXIII.7.8. Formații artistice conduse de absolvenți ai secției IPR

Formația muzicală „Olhionia”, Soroca. Conducător – V.Ceban

1983

2019
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Vocalino instrumentalinâi ansambli (VIA) „Orizont”. Conducător – Oleg Milştein
(Ansamblul vocal − instrumental (AVI)„Orizont”)

Ansamblul a fost creat în 1976 de către Oleg Milștein, absolvent al ȘRIC „E.Sîrbu”, stilul muzical-in-
terpretativ fiind divers combinând - blues, jazz, rock, funk şi elemente de muzică „soul” − un aşa-numit 
stil „fuzion”. VIA „Orizont” a fost unul dintre primele ansambluri din URSS, care a interpretat acest gen 
de muzică.

Ansamblul „Orizont” a avut cea mai numeroasă componenţă față de toate celelalte formaţii de acest 
gen de pe scena sovietică (URSS).

Componenţa iniţială a ansamblului „Orizont” includea:
• grupul de viori: Leonid Rabinovici, Tatiana Grecul, Tatiana Vasilieva, Ilia Radu-Raizman;
• suflători: Albert Lîsenco, Vladimir Bessmennîi, Eric Maianov, Alexandr Slobodschii, Valerii 

Savici;
• ritm: Liviu Ştirbu, Ian Lempert, Evghenii Podachin; 
• vocalişti: Alexandr Opriţa, Alexandr Noscov, Nina Crulicovscaia, Dmitrii Smochină, Svetlana 

Rubinina, Ştefan Petrache;
• inginer sunet: Ian Berman;
Mai tîrziu, ansamblului i se alătură:
• ritm: Oleg Baltaga, Nicolai Caragea, Serghei Burţev;
• suflători: Alexei Salnicov, Grigorii Mihailov;
• vocalişti: Larisa Ghelaga, Vasilii Rotari, Eugen Rotaru.

Debutul muzical al ansamblului a avut loc pe 1-10 martie 1977, în cadrul festivalului anual de muzică 
„Mărţişor”. Ansamblul este invitat să evolueze în programele muzicale ale Televiziunii Centrale şi Ra-
dioului Unional (Moscova).

Ansamblul „Orizont” a participat la programele muzicale şi de divertisment, cum ar fi: „Telereveli-
on”, „Poşta de dimineaţă”, „Cîntecul anului” şi altele. Firma „Melodia” a lansat discuri de vinil cu 
piesele noi ale ansamblului „Orizont”, în total fiind înregistrate 4 discuri mari: „Ансамбль Оризонт” 
(1978), „Мой светлый мир” (1982), „Настроение” (1983), „Кто виноват” (1991). 

În anul 1978 „Orizont” obţine victoria la Concursul Unional televizat „С песней по жизни”. Ansam-
blul „Orizont” a participat la festivaluri unionale de prestigiu: „Palanga-78”, „Spicul de aur” - Alma-
Ata; „Toamna Muzicală” - Bielarus; „Stelele de mai” - Moscova; „Primăvara Ala-Too” - Frunze; 
„Toamna Muzicala” - regiunea Stavropol; „Zorile Caucazului” - Groznîi etc.

Din 1982 grupul începe să lucreze la Filarmonica din Stavropol, în republică ansamblul fiind persecu-
tat în mod repetat de către autorităţi și învinuit că este orientat spre valorile occidentale.

Formaţia avea succes nu numai în Uniunea Sovietică, dar şi în străinătate.
În anul 1994 ansamblul „Orizont” și-a încheiat activitatea.

Oleg Milștein
(Născut la 27 octombrie 1945, So-
roca, – decedat 14 octombrie 2015, 
Nürnberg, Germania). 
Compozitor, aranjator, Artist Emerit 
(1990). 
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XIII.7.9. Tudor Nistor.XIII.7.9. Tudor Nistor.
 „Crestomație pentru contrabas”, „Metodă de contrabas” „Crestomație pentru contrabas”, „Metodă de contrabas”

Tudor Nistor, născut la 19 iunie 1941 în or. Edineţ. 
Contrabasist, pedagog, dirijor al orchestrelor de muzică populară, autorul unui manual și unei 

crestomații pentru contrabas, autor de aranjamente muzicale, Om Emerit (2011). 
Studii: Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu”, Soroca; Colegiul de Muzică „Ştefan Ne-

aga”; Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu”, Chișinău.
Programe pentru contrabas realizate de T.Nistor: L.V.Beethoven - „Menuet”, „Contradans”, 

„Sonatina”; I.S.Bach - „Menuet”, „Aria”, „Siciliana”, „Andante”; A.Corelli - „Sarabanda”, 
„Sonata”; A.Vivaldi - „Concert”; I.Pihli - „Concert”; C.Dumitrescu - „Dans ţărănesc”, „Variaţii 
în stil vechi”; I.Stravinski - „Dans norvegian”; A.Scarlatti - „Sonata”; A.Rubinştein - „Melodie”; 
H.Haendel - „Sonata”; V.Slemiuller - „Mişcări neîntrerupte”.

Discipoli: Alexandru Matveev, Victor Popov, Vasile Cojocaru, Anatol Baranceanu, Nicolae 
Ababii, Ion Mostovei, Alexandru Cimbriciuc, Vladimir Bologan, Alexei Burlac, Petru Moisei.

Unele aranjamente pentru contrabas şi pentru orchestra de muzică populară: „Hai, flăcăi, 
la joc!”; „La închinarea paharului”; „Bătuta”; „Hora sadovenilor”; „Hora primăverii” etc.

Tudor Nistor s-a născut în familia lui Vasile şi Olga Nistor, în mahalaua lăutărească din 
Edineţ,crescând în mijlocul celor mai vechi dinastii lăutăreşti edineţinene: Ciobanu, Banu, Po-
pov, Coca, Strugari. Contrabasist succesiv - orchestra teatrului „Vasile Alecsandri”, Bălţi; apoi 
orchestra ansamblului „Nistrenii” (cu dirijorii V.Postolachi, S.Melnic, Gh.Duminică); orchestrele 
orăşeneşti de estradă (cu dirijorii V.Prebora, V.Burdeinâi); orchestra simfonică (dir. A.Borţov), 
Soroca. Familia - soţia Lilia Nistor-Craveţ,- economist; fiul Vasile (n. 1974), viorist, este stabilit 
la Chișinău. 

„Crestomaţie pentru contrabas” - lansată în iunie 2011, prezintă o antologie  de cunoscute lucrări 
muzicale clasice universale şi folclorice naţionale, prelucrate de către T.Nistor pentru contrabas  cu 
acompaniament  de pian. Antologia conţine 70 de prelucrări inserate în 112 pagini şi este editată  de 
către  editura „Grafema Libris”,Chişinău,2010.

„Metodă de contrabas” - lansarea a avut loc în luna mai 2016, la Colegiul de Arte „N.Botgros”, cu 
participarea muzicienilor chișinăueni Diana Bunea, Ion Ciobanu, Serghei Ciuhrii, Gheorghe Bana-
riuc, care au apreciat manualul la superlativ, vorbind şi despre unicitatea lui în spaţiul nostru cultural.

Cele 5 capitole  conţin un material descriptiv și muzical amplu, fiind abordate nu doar metode de 
interpretare a muzicii clasice, ci şi a folclorului nostru muzical. 

T.Nistor:„Manualul este un rezultat al muncii mele pedagogice de mai mult de patruzeci de ani. În-
văţând foarte mulţi elevi, am învăţat şi eu, controlând sistematic oportunitatea diverselor poziţii. Dar nu 
numai experienţa mea este la baza manualului, ci mai multe experienţe  ale altor autori”. 
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„Colegiul de Arte din Soroca – un șirag de piatră rară didactică…”
După toate probabilitățile, o 

astfel de intervenție literară în 
viitoarea monografie a colegului 
Ignat Berbeci ar fi putut-o scrie 
orice absolvent-supraviețuitor 
al clasei noastre din contingen-
tul 1966-1969. Dar, cum spune 
zicala: „Nu mi-e frică, dar mă 
tem”... să mă repet în opinii cu 
altcineva,am să inserez câteva 
rânduri din zestrea minții mele 
bogate în amintiri despre origi-
nea, evoluția și punctul de absol-
vire al grupului (grupei noastre) 
mixt al clasei noastre, formate 
din absolvenți ai școlilor de opt 
ani (astăzi-gimnazii) și a doua 
jumătate, absolvenți ai școlilor 
medii (actualmente-licee). Cu 
certitudine, pentru justificarea 
acestui experiment s-a elaborat 
și un plan de studii(nu existau 
pe timpuri curriculum-uri) în 
care să fie implicat fiecare elev 
și la absolvire să atingă cu toții 
aceeași cotă a rezultatelor.

Dascălii, membrii corpului 
didactic, mulți dintre ei formați 
încă în perioada României Mari, 
fapt ce impunea o altă viziune a 
lucrurilor de inginerie, design și 
amenajarea de durată a cărării 
noastre de glorii și a drumului de 
spini pentru fiecare dintre noi. 

Am o deosebită onoare și 
plăcere să-i nominalizez aici 
pe directorii instituției în cau-
ză, care au administrat Colegiul 
(Școala de Iluminare Culturală 
„E.Sîrbu”) și studiile noastre: Ni-
colai Gheorghievici Mîndrescu, 
apoi Mihail Vasilievici Murzac; 
deși vremurile erau potrivnice 
aspirațiilor noastre, pur muzicale 
populare românești în manierele 
și diriguirile lor se simțea și se 
întrevedea spiritul național și 
perseverența de a cuprinde ori-
zonturi mai luminate. În șiragul 
de piatră rară didactică vreau, 
cu tot dinadinsul, să-i amintesc 
pe profesorii: Ion Iacovlevici 
Stănescu, Traian Focovici Pe-
trovici, Victor Fiodorovici Pos-
tolachi, Efim Păunescu, Klim 
Nazarovici Topolnițchi, Ivan 
Fiodorovici Teacă, Victor Car-

lovici Raimond, Grigorii Nichi-
tici Morgosi - dirigintele nostru 
de grupă ș.a.

La timpul respectiv, se abătu-
se peste urbea Sorocii și a Ba-
sarabiei întregi un val benefic 
adolescentin de o rarisimă ținută 
și simțire a respirațiilor valori-
ce muzicale și, în deosebi, cele 
interpretative, care peste câtva 
timp și-au arătat floarea și roa-
dele in scenele spectacolelor 
publice,emisiunilor Radio și TV, 
confruntându-se în măiestrie cu 
cei mai înzestrați semeni-confrați 
din Chișinău, dar și din toată Ro-
mânia. Procesul de studii de la A 
la Z a cuprins și reușite și eșecuri. 
La organologie trebuia să facem 
cunoștință cu istoria și teoria 
instrumentelor din garnitura or-
chestrei de muzică populară. La 
orele de cunoaștere a naiului, 
profesorul Efim Păunescu mi-a 
demonstrat cum se ține instru-
mentul în mâini, cum se obține 
sunetul, cum se cântă gama Do 
major și două-trei arpegii. Apoi 
a deschis ,,Metoda de clarinet” 
a lui N.Rozanov și mi-a dat să 
învăț la nai o piesă mică pentru 
lecția următoare, care urma să fie 
peste o săptămână. Eu însă, peste 
5 minute m-am reîntors cu acea 
mică piesă făcută, profesorul, 
nițel mirat, indicându-mi o altă 
piesă mai complicată, cu sem-
ne de alterație și linie melodi-
că mai dificilă. Peste 10 minute 
eu revin și i-o prezint... Așa am 
prins eu dragostea față de sacrul 
și profundul nai românesc, încă 
în adolescența mea fragedă, fără 
să cunosc legendele, evoluțiile și 
fascinațiile ce le are în sine acest 
minunat instrument. Cu naiul am 
făcut față orchestrei instructive 
de clasă, orchestrei de profesori, 
sub bagheta lui V.F.Postolachi 
și grupului orchestral format din 
cei mai ,,răsăriți” elevi, condus 
de colegul nostru Valentin Pu-
rice. O altă ispravă au fost orele 
de istorie cu profesorul Mihail 
Semionovici Ștepman, peda-
gog școlit în perioada interbe-
lică și apoi după conflagrația 

Gheorghe Șevcișin
Născut la 11 noiembrie 1951, în s. 
Hăsnășenii Noi, Drochia
Artist al Poporului, dirijor și șef al 
orchestrei Ansamblului Național Aca-
demic de Dansuri Populare ,,Joc”, pe-
dagog, profesor, Centrul de Excelență 
în Educația Artistică „Ștefan Neaga”, 
Chișinău.
Studii: Școala de Iluminare Culturală 
„E.Sărbu” (1966-1969); Institutul de 
Stat al Artelor ,,Gavriil Muzicescu” 
(1969-1974). 
Distincții: Cavaler al Ordinului „Glo-
ria Muncii”

mondială, cu enorme capacități 
didactice. Vreo câteva ore de 
istorie,consecutiv, nu le-am frec-
ventat, domnul profesor, în loc 
de lipsă, ștampilându-mi câte 
un „2”. Pe fundalul acestor,, 
improvizații „nonvalorice” sunt 
invitat la cancelaria Școlii ca să 
fac cunoștință... cu mama mea. 
După toate nedumeririle dânsei, 
ale dirigintelui și vaietele mele, 
mi s-a oferit „ultima șansă” de 
schimbare a situației stupide. 
Amenințările d-lui profesor de a 
face din mine ,,catlete” (pârjoale) 
la examen, le-am aplanat pozitiv, 
trăgând biletul nr.1, pe care l-am 
răspuns mai bine „decât scria în 
carte”. În acea zi am înțeles, că 
fără școală poți cânta numai la 
botezuri, nunți și înmormântări!!

Aceasta mi-a schimbat radi-
cal atitudinea și obiectivele stu-
diilor, pe care le-am finalizat cu 

Omagii din partea absolvenților
XIII.7.10. Gheorghe ȘevcișinXIII.7.10. Gheorghe Șevcișin



Soroca 2021 327

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

„N-am să uit niciodată școala care m-a făcut fericit…”

Amintiri, amintiri…
„Îmi amintesc de momentul 

fericit, când mama alerga cu pli-
cul în mână, prin care am fost 
anunțați că sunt admis la stu-
dii. Pentru început, a fost lucru 
în câmp, în satele din apropiere. 
Acolo am cunoscut colegii de 
grupă. De muncă nu mă speri-
am. Venisem tot din câmp, unde 
mergeam cu părinții. Deși aveam 
aproape 18 ani, cu mare drag am 
început să învăț notele de pe por-
tativ, să studiez vioara, pianul, 
alte instrumente”, își amintește 
violonistul Anatol Vițu, astăzi di-
rijor și unul dintre cei mai buni 
aranjori din R.Moldova. Anatol 
Vițu ne-a povestit cu emoții și 
despre primele zile la Școala de 
Iluminare Culturală „Elena Sâr-
bu” din Soroca. „Îmi aduc aminte 
cum așteptam la fereastra clasei, 
unde aveau loc orele de țambal, 
unde cântau doar trei băieți: la 
țambal - Valeriu Țurcan, pian 
- Carabulea, acordeon - Mihai 
Bătrânu. Cât de emoționat și în-
setat de muzică frumoasă eram, 
încât le-am scris părinților o scri-
soare. „Eu am ajuns în rai”. Nu 
eram răsfățat. Cu o bursă de 20 
de ruble, trăiam la gazdă. După 
o jumătate de an de când am în-
ceput studiile, tata a decedat. Cu 
dragostea de a studia muzica, 
am trecut peste greutăți. Mama a 
vândut strujeni și mi-a cumpărat 

prima mea vioară…Lecția clasei 
de orchestră era o sărbătoare 
cu dirijorul sever Victor Fiodo-
rovici Postolachi. Pentru o notă 
de „Si bemol”, cântată nelalocul 
ei, am rămas fără bursă, chiar 
dacă eram începător. Au urmat 
lecții interesante de teorie, solfe-
giu, orchestrație, materii ce stau 
la baza activității mele de până 
în prezent. Setea de a studia mu-
zica ne făcea să intrăm în sala 
de clasă la ora șase dimineața. 
Alteori ieșeam la ora 23.00. În 
vacanțele de vară am mers la 
coasă cu grupul studențesc. Am 
vopsit ferestrele școlii, am făcut 
de serviciu la bucătărie. Jucam 
fotbal și volei. Pe la sărbători 
cântam cu plăcere la vioară și în 
taraful din satul Cosăuți. Un eve-
niment a fost și cântatul la v pri-
ma cumetrie, unde am câștigat 
27 de ruble. Credeam că sunt 
cel mai bogat om din dealul So-
rocii! Amintiri de neuitat, când 
treceam Nistru înot de câteva 
ori pe zi, admiram frumusețea 
orașului, a minunatei străvechii 
Cetăți Soroca. Îmi amintesc cu 
drag de bunii profesori, de cla-
sele unde învățăm atâtea lucruri 
minunate. Sunt mândru că sunt 
unul dintre absolvenții Școlii de 
Iluminare Culturală „Elena Sâr-
bu” din Soroca, de aici, de unde 
au pornit mulți artiști cu renume 
din R.Moldova”!

excelență și am fost recoman-
dat pentru facultate la Institutul 
de Stat al Artelor ,,Gavriil Mu-
zicescu”. În parfumul acestor 
schimbări, am devenit un artist 
de performanță (țambal și cim-
poi) în orchestra ,,Fluieraș”, apoi 
țambalagiu și cimpoier, iar din 
toamna anului 1980, dirijor și 
șef, timp de 25 ani, al Orchestrei 
Ansamblului Național Academic 
de Dansuri Populare (ANADP) 
,,Joc”. Între anii 1996-2000 am 
format și condus o orchestră a 
CCA ,,Ginta Latină”. Mai mult 
de 15 ani sunt în funcție de pro-
fesor (orchestrație) la Colegiul 

de Muzică (actualmente Centrul 
de Excelență în Educația Artisti-
că) „Ștefan Neaga”. Cu schim-
bările susmenționate am colindat 
marile metropole sud-ameri-
cane, Ciudad de Mexico și San 
Francisco, apoi Africa , Europa 
și Asia cu Orientul îndepărtat, 
până la Kamaciatka și Sahalin, 
fiind menționat cu titlu onorific, 
ordine și medalii distinctive.

Cu toate astea, nu pot să dau 
uitării colegii cu care am stu-
diat, în primul rând cei, care 
au plecat în lumea celor drepți: 
Gh.Macarov, Vl.Țurcanu, 
V.Amarfii, Au.Coronciuc, 

N.Șmigon, C.Șandruc, V.Negrii, 
An.Spânu, Gr. Buraga. 

Spre bucuria tuturor, mai 
avem slavă Domnului încă 
supraviețuitori: I.Marinescu, 
B.Grigoriev, A.Chițan, V.Pode-
lniuc, L.Cristinoi, I.Sârghi, 
V.Cazanoi, K.Zgardan, G.Bana-
riuc, I.Tălămbuță, A.Vacștein și 
subsemnatul.

Acum, în an jubiliar, doresc 
Colegiului prosperare, rezultate 
bune, noi avânturi în creație, dis-
cipoli talentați, tuturor - sănătate 
și noroc.

Cu tot respectul și simpatia!

Anatol Vițu
Născut la 25 noiembrie 1953 în 
s.Hâncești, Fălești
Artist Emerit, viorist, dirijor, aranjor, 
pedagog. 
Studii: Școala de Iluminare Culturală 
„E.Sărbu”; Institutul de Stat al Artelor 
,,Gavriil Muzicescu". 

XIII.7.11. Anatol VițuXIII.7.11. Anatol Vițu
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Programul de formare 
profesională 21430 – 

„Prelucrarea artistică a 
materialelor”

cu calificarea 265111 – 
„Pictor-decorator”

Catedra
„Arte Plastice 
și Decorative”

XIII.8.XIII.8.
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Catedra „Arte Plastice și Decorative”. 2015.T. Ruga, A. Savca,V.Bugai,N. Romașcan

Prof. T.Ruga, în fața unei expoziții ale catedrei „Arte Plastice și Decorative”. Muzeul Soroca. 2020
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XIII.8.1. Scurtă prezentare – Arta plastică profesionistă în Moldova istorică, XIII.8.1. Scurtă prezentare – Arta plastică profesionistă în Moldova istorică, 
Basarabia, RSS Moldovenească, Republica Moldova, SorocaBasarabia, RSS Moldovenească, Republica Moldova, Soroca

Moldova istorică
În Moldova istorică cu capitala la Iași, artele plastice profe-

sioniste au apărut relativ târziu, abia în secolul XIX, în cadrul 
procesului de laicizare largă a culturii. Unul din înaintașii aces-
tui proces a fost Gheorghe Asachi, inițiatorul învățământului 
artistic în Moldova, fondatorul în 1835 a Academiei Mihăilene 
din Iași. Activitatea sa a fost continuată de fiul său Alexandru 
Asachi, autorul litografiei „Ștefan cel Mare la Baia”. Disci-
poli ai lui Gh.Asachi au fost Emanoil Panaiteanu-Bardasar, 
Gheorghe Năstăseanu, Gheorghe Lemeni, care, continuîndu-
și studiile la Munchen, au preluat, la timpul lor, conducerea 
Academiei Mihăilene. O contribuție semnificativă în dezvolta-
rea picturii moldovenești în a doua jumătate a secolului XIX 
a avut-o Nicolae Grigorescu și urmașii lui - Ion Andreescu, 
Ștefan Luchian și alții. Artiștii plastici români de obicei, după 
studiile ieșene și bucureștene, plecau pentru a se perfecționa în 
centrele de cultură europene – Roma, Paris, Munchen, școli 
europene care au influențat masiv creația generațiilor tinere 
de artiști plastici români ai secolului XX – pictorii - Theodor 
Pallady, N.Tonnița, T.Șirato, O.Băncilă, J.Steriadi; sculptorii 
- Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Cornel Medrea ș.a. 

Litografia „Ștefan cel Mare la 
Baia”, autor Alexandru Asachi

Nicolae Grigorescu (1838-
1907) - primul dintre fondatorii 
picturii române moderne, ur-
mat de Ion Andreescu și Ștefan 
Luchian. Nicolae Grigorescu a 
devenit un simbol pentru tinerele 
generații de artiști plastici care, 
în primele decenii ale secolului 
al XX-lea, căutau să identifice 
și să aducă la lumină valorile 
spiritualității românești.

Ion Andreescu (1850-
1882). Pictor și pedagog ro-
mân („Școala Națională de 
Arte Frumoase”, Academia Ju-
lian, Paris),ales post-mortem, 
membru  al Academiei Române 
(1948).

Ștefan Luchian (1868-1916). 
Pictor român, supranumit poe-
tul plastic al florilor. L-a avut în 
perioada de formare ca maestru 
nedisputat pe Nicolae Grigore-
scu. Educația plastică și-a în-
ceput-o la Școala de Belle-Arte, 
dar a fost completată la Mün-
chen și Paris.

„Două muze”

„Iarna la Barbizon”

„Spalătorese la râu”
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Basarabia
(1812-1918)

Comparativ cu Moldova din dreapta Prutului, situaţia din domeniul educaţiei artistice în Moldova 
din stânga Prutului (Basarabia) de după 1812, anexată de ruşi, a fost cu desăvârșire alta, legislaţia ru-
sească interzicând utilizarea oficială a scrisului şi a limbii române. Educaţia în domeniul învăţământului 
artistic aici a aparut către sfârşitul secolului al XIX-lea, tot într-o albie lingvistică și culturală rusească, 
prim eveniment fiind crearea „Vecerneia școla risovania” (Şcoala serală de desen) (1887) şi activitatea 
pedagogică, în cadrul ei, a pictorilor Terinte Zubcu, Vasilii Blinov, Ivan Stepancovschi şi Vladimir 
Ocuşco. Această școală a funcţionat până în 1897, când conducerea a fost preluată de Vladimir Okuşko, 
proaspăt absolvent al Academiei Imperiale de Arte Frumoase din Sankt-Petersburg și reorganizată în 
„Munițipalinaia școla risovania” (Şcoala Municipală de Desen). Printre absolvenţii acestei şcoli au fost 
arhitectul Alexei Şciusev, profesorul Pavel Şilingovschi şi sculptorul Alexandru Plămădeală (în 1919, 
după Marea Unire). Şcoala de Desen a fost reorganizată în Şcoală de Arte Frumoase, care a existat până 
în 1940. În această perioadă la Chișinău au fost organizate primele expoziţii de artă ale artiștilor plastici 
ruşi şi ucraineni (după 1890). Procesul constituirii unui nucleu de creație al pictorilor basarabeni s-a 
încununat cu fondarea, în 1903, a „Бессарабскоe Обществo любителей изящных искусств” (So-
cietatea Amatorilor de Arte Frumoase din Basarabia), care organizează la Chișinău expoziţii comune cu 
pictorii ruşi şi ucraineni. O particularitate distinctă a acestei perioade o constituie familiarizarea treptată 
a artei plastice din Basarabia cu unele centre artistice de talie europeană – Sankt-Petersburg, Odesa, 
Paris, Roma, Munchen, Amsterdam. Începutul secolului al XX-lea a fost marcat în arta locală de ope-
rele unor plasticieni ca P.Piskariov, N.Gumalic, V.Blinov, A.Climaşevski, G.Remmer, M.Berezovschi 
(muzicianul), care au conturat tendinţele principale ale procesului de laicizare a artei manifestat, mai 
ales, prin influenţa „peredvijnicilor” ruși, adepți fervenți ai realismului democratic.

(1918-1940)

După 1918 procesul instruirii artistice, inclusiv în domeniul artelor plastice, s-a înviorat și perfecționat 
vădit, apărând posibilitățile de studiere în instituțiile din Iaşi şi Bucureşti, sau din alte centre artistice 
prestigioase europene.

Pictura a fost genul de artă, care a dominat perioada dezvoltării artelor plastice din Basarabia între anii 
1918-1940. Fondarea Şcolii de Belle-Arte în 1919 şi activitatea în cadrul ei a profesorilor A.Plămădeală, 
A.Baillayre, E.Maleşevschi, P.Constantinescu - Iaşi înscrie o nouă pagină în dezvoltarea culturii artis-
tice autohtone. În operele pictorilor se conturează clar căutările unor noi mijloace artistice de expresie, 
caracteristice pentru postimpresionism, Art Nouveau, expresionism etc., curente care au existat paralel 
cu tendinţele realismului democratic. În operele de pictură, sculptură, scenografie, în grafica de carte şi 
de şevalet, în artele decorative sunt create lucrări care demonstrează apogeul dezvoltării artei plastice 
basarabene în această perioadă. Creaţiile lui E.Maleşevschi, P.Piscariov, G.Furer, V.Doncev, Ş.Cogan, 
A.Plămădeală, în special ale lui A.Baillayre, au marcat tendinţele principale ale dezvoltării artei plastice 
basarabene de până la sfârşitul anilor 1940, constituind o mărturie elocventă a evoluţiei procesului artis-
tic local. Centrul vieţii artistice din Basarabia rămânea a fi Şcoala de Belle-Arte, pe lângă care, în 1921, 
la iniţiativa lui Alexandru Plămădeală, Auguste Baillayre şi Vladimir Doncev, cât şi a membrilor fos-
tei societăţi rusești-basarabene la Chişinău este înfiinţată „Societatea de Belle-Arte din Basarabia”. În 
comparaţie cu cea precedentă, noua societate includea mai multe secţii şi dispunea de funcţii mai ample. 
Având 3 secţii (teatru, muzică şi arte plastice), socieatea organiza spectacole de teatru, audiţii muzica-
le, expoziţii (de pictură, sculptură, fotografii artistice), se îngrijea de întreţinerea vechilor monumente 
istorice şi de artă, contribuind mult la constituirea Muzeului de Arte Plastice din Chişinău. O activitate 
permanentă desfăşura secţia de arte plastice, care pe parcursul existenţei (1921-1939) a organizat 11 
expoziţii, dintre care una la Bucureşti (1921-1922), câte una la Bolgrad (1934) şi la Ialoveni (1938), 
celelalte având loc la Chişinău. Expoziția de la Bucureşti a fost de fapt prima expoziţie a artiştilor plas-
tici basarabeni în capitală, fiind prezentați - A.Plămădeală, S.Kogan, I.Bulat, alături de aceştia remar-
cându-se pictorii şi graficienii Grigore Filatov, Nina Arbore, Elisaveta Ivanovschi, Afanasie Modval, 
Valentina Tufescu-Poleakov, ș.a..

Un succes deosebit a avut expunerea plasticienilor basarabeni la Ateneul din Bucureşti, lucrările sem-
nate de August Baillayre, Şneer Cogan, Alexandru Plămădeală, Mihail Saharov fiind achizitionate în 
colecţia Statului (azi Muzeul Naţional de Artă al României).

În această perioadă au fost ridicate statuile lui Vasile Lupu (Orhei), a regelui Ferdinand (Chişinău) 
şi a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, realizată în 1927 de Alexandru Plămădeală și amplasată în centrul 
Chişinăului.

Printre maeştrii acestei perioade, reprezentanţi ai celei de a doua generaţii de artişti basarabeni, care 
au pus bazele artei plastice contemporane în deceniile postbelice se numără: C.Cobizeva, B.Nesvedov, 
D.Sevastianov, A.Climaşevschi, L.Dubinovschi, M.Gamburd, V.Ivanov ș.a.
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Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM)

Ocupaţia Basarabiei de către URSS în 1940 şi 1944 a avut o influență negativă, dacă nu dezastruoa-
să, asupra dezvoltării culturii naționale, inclusiv asupra artelor plastice din ţinut. Introducerea forţată a 
ideologiei „realismului socialist”, care prevedea prioritatea unei noi tematici, de glorificare a realizărilor 
istorice ale partidului comunist, a avut consecinţe nefaste pentru artiştii plastici cu studii europene.

Ulterior, pe parcursul anilor, în temei după dezghețul hrușciovist (1960-1980), arta plastică din RSSM, 
care se dezvolta totuși, în pofida canoanelor culturii socialiste oficiale, a fost recunoscută în plan unio-
nal (URSS) ca una distinctă, apreciată la justa valoare atât de critica autohtonă și unională, cât și de cea 
internațională. Această apreciere s-a datorat creației cunoscuților maeştri din republică – Lazăr Dubi-
novski, Mihail Grecu, Mihai Petric, Valentina Rusu-Ciobanu , Ada Zevin ş.a. pentru care studiile în 
instituțiile de învățământ urmate în tinereţea lor le-a servit drept motiv, să se opună dogmelor aplicate de 
diriguitorii culturii din acea perioadă.

Auguste Baillayre (1879, 
Franța – 1961, România), pic-
tor. A studiat la Amsterdam, St.-
Petersburg și Grenoble. Perso-
nalitate artistică importantă în 
Basarabia interbelică,Chișinău 
(1918-1943). Mai multe dintre 
operele sale sunt păstrate la Mu-
zeul Național de Artă al Moldo-
vei, al cărui prim director a fost 
în 1939.

Alexandru Plămădeală  
(1888-1940), personalitate mar-
cantă a culturii basarabene 
- sculptor, pictor, grafician, pe-
dagog. A fost cel mai important 
sculptor basarabean din prima 
jumătate a sec. XX, autorul mo-
numentului Șrefan cel Mare din 
Chișinău. Studii: Școala superi-
oară de pictură, sculptură și ar-
hitectură, Moscova.

Lazăr Dubinovschi (1910, 
Fălești – 1982, Chișinău), sculp-
tor. A studiat la Academia de 
Arte Frumoase din București, 
în atelierul lui Dimitrie Paciu-
rea, apoi la Paris, în atelierul lui 
Antoine Bourdelle. Este autorul 
monumentului Grigorii Kotovski 
din Chișinău.

Statuia lui Gr.I.Kotovski (1954)

Statuia lui Ștefan cel Mare (1928)

Portretul soţiei, 1921.

Mihail Grecu (1916-1998), 
Chișinău. Fondator al moder-
nismului plastic basarabean 
și a școlii naționale de pictură 
alături de Valentina Rusu-Cio-
banu. Inovator în domeniul arte-
lor plastice, rămânând totuși în 
arealul tradițiilor artei plastice 
românești. Unele lucrări ale sale 
se află în muzee ale fostei URSS, 
printre care și Galeria Tretiakov. „Țăran de la nordul Moldovei”
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Mihail Petric (1923-2005) 
– pictor basarabean. Studii: 
Școlile normale din Iaşi şi Chişi-
nău; Școala Republicană de Arte 
Plastice „I.Repin”,Chişinău; In-
stitutul de Arte Plastice, Kiev, 
Ucraina. Din 1959 a fost mem-
bru al comitetului de conducere 
şi secretar responsabil al Uniu-
nii Artiştilor Plastici din Repu-
blica Moldova.

Valentina Rusu-Ciobanu (n. 
28 octombrie 1920, Chișinău), 
este pictoriță basarabeană, care 
a pus bazele școlii superioare 
de arte plastice de la Chișinău. 
S-a format în ambianța cultura-
lă a României interbelice: a fost 
eleva lui A.Baillayre. A studiat la 
Academia de Arte Frumoase din 
Iași, la Jean Cosmovici.

Podul peste r. Bâc.

„Fata la fereastră”

Republica Moldova (RM)

Procesul cultural-artistic în perioada anilor 1990
Odată cu „perestroika” gorbaciovistă din URSS a anilor 1980 şi dobândirea în 1991 a independenţei 

Republicii Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici, asemeni tuturor celorlalte uniuni artistice de creație din 
republcă, a trecut prin niște zguduiri spirituale și organizaționale puternice, din care, la sfârșitul anilor 
1990, a reuşit să pornească pe făgaşul unei evoluţii fireşti, plasate în albia dezvoltării artei occidentale.

S-au modificat priorităţile artiştilor plastici şi au fost iniţiate numeroase manifestări artistice care de-
monstrează noul parcurs al artelor naţionale. Apariţia anuală a Expoziţiei-concurs „Saloanele Moldovei” 
(Chişinău-Bacău, 1991-2019) au motivat şi impulsionat apariţia la Chişinău a Bienalelor Internaţionale 
în domeniul Picturii şi Graficii, a Sculpturii şi a Artelor Decorative, integrându-se organic în ambianţa 
artistică europeană. Concomitent artiştii plastici autohtoni organizează expoziţii personale în Româ-
nia, Germania, Austria, Italia, Turcia, Olanda, încă odată repetând turul manifestărilor artistice din 
perioada Basarabiei interbelice, dar şi a vernisajelor personale ale unor artişti din ţară, cum ar fi – Ilie 
Boca, Suzana Fântânariu, Paul Gherasim, Horea Paştina, Vasile Gorduz, Constantin Flondor, Felix 
Aftene, ş.a.. Respectiv, Chişinăul devine şi gazda oaspeţilor din ţările nominalizate mai sus, expoziţiile 
lor fiind vernisate la Muzeul Naţional de Artă şi la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, fiind 
principalele centre de promovare ale artei contemporane.

Astăzi Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova (președinte actual al Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.Moldova - Dumitru Bolboceanu) a crescut, sub aspect numeric, de circa trei ori, intensificându-şi 
programul expoziţional, în comparaţie cu oricare perioadă din trecut, devenind un factor primordial în 
asigurarea dezvoltării artei plastice naţionale, realizând noi succese în schimburile interculturale.

Dumitru Bolboceanu
Președinte al UAPRM.
Născut în 1960, Colicăuți, 

Briceni. Studii: Școala Republi-
cană de Arte Plastice „I.Repin”; 
Institutul Pedagogic de Stat „Ion 
Creangă”, Chișinău.

Unele creații ale pictorului 
se găsesc în MN de Artă al RM, 
Belgia, Franța, Germania, Ita-
lia, Olanda, România, SUA, ș.a. „Floarea soarelui”
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Confecţionarea obiectelor 
de uz casnic şi a mobilei din 
răchită are la Soroca tradiții 
meșteșugărești adânci. În 1902 
Zemstva și Duma orăşenească 
Soroca iniţiază deschiderea unei 
școli de coșuri și mobilă din ră-
chită și plantarea puieţilor de ră-
chită pentru coşuri, în pădurea 
orăşenească „Redi” din lunca 
râuleţului Răcovăţ, la hotarul cu 
s. Bujerăuca. Meşterul instructor 
Danco Pafnuţă a fost delegat în 
Austria, unde a procurat 66.000 
puieţi și instrumente de prelucra-
re a răchitei. În anul 1907 (nu-
mărul elevilor – 16 pers.) a avut 
loc prima promoţie a meşterilor-
coşieri (3 absolvenți, meşteri-co-
şieri). Şcoala de coșuri și mobilă 
din răchită a activat şi în peri-
oada interbelică (Şcoala de Arte 
şi Meserii – 1918-1940), pregă-
tind timp de 22 de ani specialişti 
calificați și continuând tradiţiile 
meșteșugărești ale confecționării 
obiectelor din răchită, tradiții 
care trăiesc și astăzi pe plaiurile 
sorocene.

Anii 1944-1990 au fost mar-
caţi de un declin rapid al împleti-

Soroca

Director Galina Fratea
Şcoala (iniţial de pictură),  a 

fost întemeiată la 1 septembrie 
1962. Conducători ai școlii: pri-
mul director (1962-1964) – Ala 
Tudor Ilieş (Ciobanu), învăţătoa-
re de arte plastice, absolventă a 
Institutului de Arte din București; 
(1964-1983) – Victor Ivanovici 
Smarovoz; (1983-1987) – Victor 
Pascalenco, originar din Ţekino-
vca; (1987-1991) – Alexei Gheor-
ghevici Crudu; (1991-2013) – Vic-
tor Lozan, originar din Cosăuți. 

Profesori actuali: Cristina 
Șapovalov, Aurelia Crăciun, Ga-
lina Fratea, Daniela Todiraș, 
Corina Golub, Olga Marchitan – 
absolvente ale Colegiului de Arte 
Soroca.

Obiecte predate: desenul, pic-
tura, compoziția, modelaj, arta de-
corativă, istoria artelor plastice.

Contingentul actual de elevi – 
98, distribuiți în 9 grupe de studii.

Școala de coşuri şi mobilă din răchită din Soroca

Școala de Arte Plastice din Soroca 

Școala de împletit în lozie. Soroca. Anii 1930

tului din nuiele de răchită. Doar 
în unele centre rurale, specializa-
te altădată, doar în satele raioa-
nelor Soroca, Călăraşi, Teleneşti, 
meşteşugul a supravieţuit ca prin 
minune. În perioada socialis-
mului în sectorul economic de 
stat acest meşteşug, de obicei, 
se practica doar în gospodăriile 
silvice ca ocupaţie auxiliară. Cea 
mai renumită din ele - gospodă-
ria silvică din or. Soroca a fost 
mult timp o şcoală de promovare 
a experienţei înaintate în acest 
domeniu, cunoscută şi apreciată 

în fostă URSS.
La momentul actual, anii 

2000, acest meşteşug se dezvol-
tă, fiind practicat de către meşteri 
împletitori care lucrează indivi-
dual, în cadrul familiei. Mulţi 
din ei au atins un grad înalt de 
măiestrie profesională. Cei mai 
renumiţi meşteri soroceni din 
acest domeniu sânt: Mihail Gau-
gaş (n.1952), deţinător al titlului 
onorific „Meşter Faur” şi Lidia 
Manea, s.Rubleniţa, Nichifor 
Cibotaru (1910-2004) şi Grigo-
re Voloşciuc (n.1952), Soroca.
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Actuali artiști plastici soroceni

Născut la 14 martie 1942 în s.Cosăuți, Soroca. Studii: Institutul Agricol „M.Frunze”, Chișinău.
Meșter popular, cioplitor în piatră cu renume, autor al unui număr impunător de lucrări- adevărate 

opere de artă, printre care: coloanele fațadei Teatrului de Operă și Balet „M.Bieșu”, Chișinău; intrarea - 
Mănăstirea Putna; clopotnița - Mănăstirea Curchi; vazele la monumentul lui Ştefan cel Mare, Chișinău. 
Meșterul cioplește monumente istorice şi cruci funerare, troiţe şi răstigniri pentru diferite localităţi la 
intersecţii de drumuri, la fântâni etc.

Născut la 18 mai 1957 în s.Redi-Cereşnovăţ, Soroca. Studii: Şcoala de Arte plastice ,,E.Repin”, fac. 
Sculptură (1974-1978), Chişinău; studioul pedagogic de arte „V.Suvorov” (1981-1986), Leningrad; IP 
,,I.Creangă”, specialitatea - Desen liniar şi artă plastică (1986-1991), Chişinău.

Artist plastic (sculptură, pictură), pedagog. Unele lucrări: plăci comemorative - V.Apostol, I.Vatamanu, 
A.Corobceanu; busturi - E.Coca, M.Eminescu, C.Stere, Gr.Vieru, C.Brâncoveanu, I.Druță, I.Creangă, 
Ștefan cel Mare; stema Moldovei pe faţada Cetăţii Soroca; miniaturi artistice sculpturale, suvenire exe-
cutate din lemn și ghips.

Ion Lozan

Nicolae Topor
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Născut la 6 octombrie 1953 în s. Cosăuţi, Soroca. Studii: Institutul de Arte Plastice, Kiev, Ucraina.
Pictor, poet şi publicist, înaintaş al culturii sorocene.
Unele lucrări: grafică – „Scrânciobul”, „Arta compromisului”, „Anotimpurile”, „Autoportret cu 

funcţionarii statului”, „Perpetuum-mobile”, „Eclipsa”; picturi – „Tranziţia”, „Barbu Lăutaru”, „Rege 
şi popor”, „Naturi statice” (buchete de flori), o serie de portrete.

Născut la 10 aprilie 1953 în satul Cosăuţi, Soroca. Studii: Colegiul de Arte Plastice „I.E.Repin” (azi 
„A.Plămădeală”), Chişinău

Pictor, grafician, sculptor în lemn şi piatră, cavaler al ordinului „Gloria Muncii”.
Unele lucrări: în piatră – Monument Eroilor căzuți în Afganistan, Soroca; Crucea „Înălţarea Dom-

nului”, (înălţ. 9m), Ungheni; Monument, Bogdan I, Chişinău; Bust, Ştefan cel Mare, Cricova; picturi 
– „Cetatea Sorocii”; „Adam şi Eva”, triptic – făurirea Omului; „Sărbătoare Naţională la Soroca” (Vi-
eru, Creangă, Eminescu (scriitori, poeţi); Peisaje sorocene; Icoane (bisericile Cosăuţi, Iampol, Lvovca 
– Ucraina).

Victor Zagaevschi

Victor Lozan

Actuali artiști plastici soroceni

Monumentul Eroilor căzuți în Afganistan, Soroca

„Tranziţia”
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XIII.8.2. Scurt istoric al catedreiXIII.8.2. Scurt istoric al catedrei

Scurt istoric 
Catedra „Arte Plastice și Decorative” a fost deschisă în anul 1991, în cadrul Colegiului Repu-

blican de Creație Populară din Soroca (CRCPS), succesor al instituției „Culitprosvetuchilishche” 
(Școala de Iluminare Culturală) „E.Sîrbu”. Catedra pregătea profesori de educaţie artistică plasti-
că pentru învăţământul preuniversitar. Absolventul catedrei (cadrul didactic), care preda în şcoală 
disciplina de educaţie artistică – plastică, putea desfăşura și o activitate proprie de creaţie, dat 
fiind faptul că planul de învăţământ oferea în acest sens multiple posibilităţi de realizare artistică. 
Disciplinele artistice practice, corpul de materii teoretice, precum şi cele psihopedagogice, ofereau 
și oferă elevilor specializării experienţe şi abordări interdisciplinare, multidisciplinare şi interfe-
renţe culturale creative. Începând cu anul 2016 procesul de studii se desfășoară conform planului 
de învăţământ al programului de formare profesională 21430 - Prelucrarea artistică a materialelor, 
calificarea 265111 - „Pictor-decorator”. Meritul catedrei ,,Arte Plastice şi Decorative” (progra-
mul prelucrarea artistică a materialelor) constă în faptul, că aici se pregătesc specialiști, cadre di-
dactice calificate în domeniul artei decorative, artizanatului, meşteşugurilor populare – arte, care 
astăzi aduc un aport considerabil la revitalizarea, dezvoltarea şi promovarea tradiţiilor artistice 
naţionale meșteșugărești.

Specialitatea Arte Decorative a oferit mai multe calificări de-a lungul timpului.
Din 1991 – Specialitatea Arte Plastice şi Decorative, specializarea- profesor de educaţie artistică 

plastică pentru învăţământul preuniversitar;
Din anul 2002 – Specialitatea Arte Plastice şi Decorative, specializarea – „Profesor de artă plastică”. 
Din anul 2003 – Specialitatea Arte Plastice şi Decorative, specializarea – „Profesor de arte 

decorative”, „Meşter de artizanat”;
Din anul 2005 – Specialitatea Arte Decorative cu calificarea „Pictor”;
Din 2014 – Specialitatea 1603 Arte Decorative, prelucrarea artistică a materialelor cu сalificarea – 

„Pictor”;
Din 2016 – Programul de formare profesională 21430, Prelucrarea artistică a materialelor, calificarea 

265111 – „Pictor-decorator”.

„Artele plastice, având un 
limbaj vizual universal, înțeles 

pretutindeni și de fiecare, 
dezvăluie, prin diferite forme 
de imagini artistice, idealurile 

şi realitățile societăţii, fiind 
întotdeauna un camerton 

obiectiv al nivelului de cultură 
şi civilizaţie a perioadelor 

respective...”
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La temelia și dezvoltarea catedrei au fost profesorii

Ana Savca Rodica Baltă Nicolae Cibotari

Serghei Zabolotnâi Grigore Voloşciuc Antonina Antonenco

Svetlana Bordian Nicolae Topor Tatiana Armaş (Ruga)

Vasile Bugai Ion Lozan Nadejda Romaşcan
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Programul asigură instruirea în domeniul artelor vizuale (arte plastice, arte decorative şi design) 
şi contribuie la dezvoltarea societăţii prin satisfacerea cerinţelor comunităţii şi prin anticiparea şi 
influențarea lor.

Misiunea
Realizarea standardului de pregătire profesională a specialistului cu studii profesional tehnice postse-

cundare cu calificarea 21430 prelucrarea artistică a materialelor; programul presupune continuitatea 
tradiției, promovarea și descoperirea inovației, în formarea și instruirea elevilor în domeniul de educație 
Arte plastice și decorative.

Obiectivele programului
rezultă din finalitățile propuse de Standardul de pregătire profesională și constau în acumularea de 

cunoștințe, abilități și competențe după cum urmează:
• Exprimarea unor idei/opinii/informații pe baza propriilor experiențe la studii/practică, la locul de 

muncă, în comunitate;
• Inițierea unor concepte în limba străină, exprimarea unor idei/opinii în contextul comunicării la 

locul de muncă și în afara acesteia;
• Utilizarea tehnologiilor informaționale, aplicațiilor și conținuturilor digitale ca sprijin de lucru;
• Normarea timpului de producere bazat pe management și antreprenoriat;
• Utilizarea unor noțiuni specifice activității sociale și economice, cooperarea în grup pentru rezol-

varea unor sarcini, planificări, identificând utilitatea profesiei.

Specialitatea cuprinde următoarele disciplini:
„Compoziţia”, „Desenul”, ,,Pictura”, „Modelarea”, „Bazele Artei Decorative”, „Istoria Artelor 

Plastice”, „Tehnici şi tehnologii în arta decorativă”, „Prelucrarea artistică a pietrei”.

Conform Standadului Internațional al Clasificărilor în Educație (ISCED), programul este racordat la 
nivelul 4 – învățământ profesional tehnic postsecundar cu durata studiilor de 4 ani, susținerea examene-
lor de calificare și obținerea Diplomei de studii profesionale în învățământul profesional tehnic postse-
cundar seria PTP și supliment descriptiv al diplomei, cu calificarea 265111 Pictor–decorator (studii me-
dii). Calificarea oferă absolventului oportunitatea de a activa în domeniul artelor vizuale pe următoarele 
paliere ale specialității: prelucrarea artistică a materialelor, exprimată artistic și tehnologic (opera de 
artă, art obiecte, lucrări decorative) în mediul textil, ceramică, lemn, piatră, lozie, portul național, vi-
trariu etc.

Componenta temporală
Studiile la Program sunt organizate prin învățământ cu frecvență la zi și corespund unui număr total 

de 120 credite transferabile, realizate în 4 ani de studii, a câte 2 semestre. Fiecare semestru include 15 
săptămâni de activitate auditorială. Stagiile de practică sunt organizate la finele semestrului II – 6 săp-
tămâni (180 ore); IV – 6 săptămâni (180 ore); VI – 3 săptămâni (90 ore); VIII – 5 săptămâni – 150 ore. 
La finele fiecărui semestru elevii susțin sesiunea de evaluare: semestrul I, III, V, VII – 2 săptămâni, iar 
pentru semestrul II, IV, VI, VIII – 4 săptămâni. Pe parcursul anului elevii beneficiază și de vacanța de 
iarnă – 2 săptămâni, vacanța de primăvară – 1 săptămână și vacanța de vară – până la 9 săptămâni. Dura-
ta săptămânii de studii este de 5 zile și nu depășește 34 ore, contact direct la unitățile de curs obligatorii, 
opționale, la liberă alegere.

Componenta formativă
Procesul instructiv - educativ se realizează prin diverse forme de organizare a demersului didactic: 

frontal, individual, perechi, grupe mici; contact direct şi studiu individual; lecţii teoretice, lecţii practice 
– stabilite în notele la Planul de învățământ și curriculă. Studiile au ca element formativ de bază unitatea 
de curs realizată prin ore contact direct și ore de studiu individual, ce asigură acumularea creditelor de 
studii transferabile. Unităţile de curs sunt repartizate în plan, după cum urmează: componenta de forma-
re a competenţelor profesionale generale – 3 unități de curs (6 credite); Componenta de orientare socio-
umanistică – 4 unități de curs (10 credite); componenta fundamentală – 10 unități de curs (30 credite); 
componenta de specialitate – 10 unități de curs (30 credite); stagiile de practică – 4 stagii (20 credite).

XIII.8.3. Programul de formare profesională XIII.8.3. Programul de formare profesională 
21430 – Prelucrarea artistică a materialelor cu 21430 – Prelucrarea artistică a materialelor cu 

calificarea 265111 „Pictor-decorator”calificarea 265111 „Pictor-decorator”
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Vasile Bugai Nadejda Romașcan Nicolae Cibotari

Tatiana Ruga
- şef catedră

Catedra 
„Arte Plastice 
și Decorative” 

 2021

Componenta liceală
Studiile corespund cerințelor Planului - cadru pentru învăţământul liceal în cadrul programelor inte-

grate de formare profesională tehnică postsecundară. Suplimentar, în componenta liceală au fost incluse 
disciplinele profilului arte: Desen, Pictură, Istoria artelor plastice. Numărul de ore pentru componenta 
liceală – 1785 ore.

Componenta de evaluare
Toate unitățile de curs incluse în Planul de învățământ la programul de formare profesională 21430 

Prelucrarea artistică a materialelor se finalizează cu susținerea examenelor. Unele discipline din compo-
nenta liceală pot fi evaluate prin teze aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Examenul 
de calificare este realizat prin următoarea probă: Apărarea lucrării de diplomă.

Relevanța programului
Standardul de pregărire profesională, oferă absolventului oportunitatea de a activa în diferite domenii 

ale economiei naționale, unde este necesitatea de specialiști cu abilități în domeniul artei vizuale pe ur-
mătoarele paliere: exprimarea artistică și tehnologică - opere de artă, lemn, piatră, lozie, portul național, 
vitraliu, pictură pe sticlă etc. Pe parcursul anilor, programul a asigurat piața muncii cu specialişti în 
domeniu de înaltă calificare. În perioada 2015-2019 au absolvit colegiul 20 de specialiști. Majoritatea 
absolvenților au decis să continue studiile în instituțiile superioare de învățământ din țară și de peste 

Nr. d/o Prenume, Nume Anul nașterii Instituția absolvită

1 Tatiana Ruga 15.09.1969
Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău. 
Certificat seria CDD nr.0013858, ordinul Nr.709 din 
20.07.2016

2 Vasile Bugai 29.10.1953
Institutul de Stat C.D. Ușinschi, or. Odessa.
Certificat seria CDD nr.000008978, ordinul Nr.759 
din 24.07.2014

3 Nadejda Romaşcan-Movilă 06.01.1952 Institutul de Stat al Artelor or.Chisinau
E nr.0203900 din 15.06.1992

4 Nicolae Cibotari 25.07.1989 Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice

Lista profesorilor (de bază) aprobată cu datele din anchetă
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hotare, ceea ce oferă tinerilor un teren vast de formare profesională și afirmare în domeniul pedagogiei 
artelor sau al creației artistice.

Listele elevilor pentru anul de studii 2019-2020
Total elevi la program- 16
Cernopolc Radu; Malanici Ilie; Morari Maxim; Pușcaș Iuliana; Magamedova Valeria; Moșneguțu 

Iacob; Cojocaru Mihaela; Vasilian Cătălina; Guțu Dina; Pîrlii Ecaterina; Gâtea Iulian; Barbaroș 
Doina; Balan Anastasia; Borfotină Vladimir; Creitor Iulian; Hafizov Zafarjon.

Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare
Pentru desfășurarea procesului de instruire, în cadrul programului sunt utilizate calculatoarele din 

cabinetul de informatică și sala de lectură a bibliotecii colegiului. Fiecare catedră este dotată cu calcu-
lator, printer, copiator, scaner. Pentru orele de grup sunt utilizate televizoare instalate în cabinetul de 
Limbi străine. În cadrul orelor profesorii utilizează proiectoarele eliberate de la depozit, contra semnă-
tură. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare continuă unul dintre module fiind Tehnologii 
Informaționale și Comunicaționale în Educație. Pentru diseminarea informaţiei şi consultaţii individua-
le, profesorii folosesc resursele web, forumurile şi aplicațiile de email pentru corespondenţa dintre pro-
fesor-elev, fiecare catedră beneficiază de pagină separată pe pagina web a instituției catartedecorative/). 
(https://colartenbsoroca.md/course/catedra-arte-plastice-si-decorative/); e-mail. Toate catedrele sunt co-
nectate la internet. TIC permite eficientizarea organizării activităţilor din cadrul orelor, prezentarea gra-
fică şi textuală a expunerii temelor, utilizarea prezentărilor Power Point, filmelor didactice, prezentarea 
prin scheme a informaţiei, examinarea materialelor relevante din Internet şi analiza acestora. O pondere 
tot mai mare în acest sens o au reţelele de socializare, unde elevii au format grupuri de diseminare și 
distribuire a informației. (https://www.facebook.com/groups/

Stagii de practică
Conform Planului de învățământ sunt planificate următoarele stagii de practică: Practica de iniţiere 

în specialitate (semestrul I-II - 180 ore); Practica de instruire (semestrul III- IV – 180 ore); Practica teh-
nologică (semestrul V- VI – 90 ore); Practica care anticipează probele de absolvire (semestrul VII-VIII 
-150 ore). Stagiile de practică sunt organizate și desfășurate, atât în instituție (în cadrul atelierelor), cât 
și în afara instituției, manifestându-se prin participarea în manifestațiile și expozițiile Secției Cultură și 
Turism Soroca, efectuând vizite de studii la instituțiile de învățământ extrașcolar, excursii, participări la 
concursuri naționale și internaționale. Instrumentul de înregistrare și monitorizare a activităților realizate 
de către elevi, pe durata stagiului, este Agenda de practică a formării profesionale. Aceasta se completea-
ză conform orarului și se avizează de conducătorul de practică din cadrul instituției.

La finalizarea stagiului de practică, elevul, prezintă conducătorului de practică Agenda formării pro-
fesionale și susține Raportul stagiului de practică.

Instituţii baze de practică
La programul de formare profesională 21430 Prelucrarea artistică a materialelor în cadrul stagiilor 

de practică elevii participă la procese de creaţie în cadrul unitatăţilor economice: Palatul de Cultu-
ră, or.Soroca; Centrul de meşteşuguri populare „Sălcioara”, reprezentată de Doamna Manea Lidia, 
conducător al centrului, meşter popular al UMP; Unitatea economică srl „S - Construct”, or.Soroca, 
reprezentată de Directorul Ştirbu Igor; Unitatea economică - Direcţia Educaţie Cultură şi Turism, 
r-nul Donduşeni, reprezentată de Doamna Lungu Raisa, director al Casei de Cultură, s.Crişcăuţi, 
meşter popular, întreprinzător, conducător al atelierului „Ţesutul covorului”.

Instituţiile - baze de practică corespund cerinţelor curriculare asigurând astfel realizarea obiectivelor 
stagiilor de practică şi finalităţilor programului de formare profesională.

Resursele materiale şi de învăţare
Programul dispune de bază materială necesară pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ (sală 

de festivităţi, bibliotecă, costumerie, sală de lectură, sală de calculatoare, sală sportivă, auditorii pentru 
ore individuale, săli de curs), care corespund prevederilor. Sălile de curs sunt dotate cu necesarul pentru 
buna desfășurare a procesului instructiv – educativ, precum: calculator, printer/xerox/scaner - câte unu 
la fiecare catedră. În restul sălilor de curs se utilizează 4 proiectoare mobile și 2 laptopuri disponibile la 
depozit pentru utilizarea de către profesorii și elevii de la toate programele de formare profesională. Ca-
binetul de informatică și sala de lectură este dotată cu calculatoare care sunt utilizate în comun de elevii 
instituției. Sălile de curs sunt dotate cu mobilier necesar conform numărului de elevi.

Conferirea calificării şi eliberarea diplomei de studii și a suplimentului descriptiv
Diploma, care o conferă instituția, după promovarea programului de formare profesională, se numeşte 

Diplomă de studii profesionale tehnice postsecundare (seria PTP) și se eliberează elevilor care au 
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realizat integral programul de studiu (120 credite), stabilit prin planul de învățământ şi au promovat cu 
succes examenul de calificare. Atribuirea calificării se face de Comisia de evaluare și calificare, con-
stituită din cadre didactice și reprezentanți ai agenților economici, aprobată prin ordinul directorului 
instituției de învățământ. Diploma de studii este însoțită de suplimentul descriptiv la diplomă, redactat 
în limbile română și engleză.

Performanțe elevi
Elevii şi profesorii catedrei participă la concursurile republicane şi cele de peste hotare, plasându-se 

pe locuri de frunte:
Ion Vlas, locul I – Concursul Republican ,,Antitrafic”; Sergiu Crâjanovschii, locul I – concursul Re-

publican ,,Antidrog”; Igor Sochircă, locul II – concursul ,,Oraşul meu”; Sergiu Crâjanovschii, locul I, 
Ion Vlas, locul II – concursul ,,Foto-2004”.

Lucrări ale absolvenților catedrei
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Vasile Bugai Peisaj. Cetatea Soroca

Dans popular „Drăgaicele”

Născut la 29 octombrie 1953 în s.Egoreni, Soroca
Studii: Institutul Pedagogic de Stat „C.D.Ușinskii”, Odessa, Ucraina.
Pictor, sculptor, grafician, cioplitor în piatră, pedagog, întemeietor (1991) și șef al catedrei „Arte 

Plastice și Decorative” (1991-1999); (2007-2018), în cadrul Colegiului Republican de Creație Popula-
ră (azi - programul prelucrarea artistică a materialelor, CA „N.Botgros”) din Soroca.

Vasile Bugai a implementat un plan efectiv de studii, în baza căruia elevii catedrei urmau să studieze, 
atât teoria specializării, cât și materializarea ei practică. Viitorii specialiști vor fi apți de a preda în şcoala 
de educaţie artistică – plastică, dar și de a desfăşura o activitate individuală de creaţie, adică vor deveni 
niște veritabili artiști plastici. Astăzi absolvenții catedrei aduc un aport considerabil la revitalizarea, dez-
voltarea şi promovarea tradiţiilor artistice naţionale meșteșugărești.

Unele lucrări ale lui V.Bugai: - o serie de lucrări grafice, miniaturi sculpturale și picturi cum ar fi 
cele expuse aici - „Cetatea Soroca” și „Drăgaicele”; răstigniri de proporții în satul Stolniceni, Edineț 
și în orașul Fălești;  monumente funerare, printre care ale foștilor profesori ai colegiului - Maria Biciuc, 
Arcadie Pastârnac, Veaceslav Grițenco.

XIII.8.4. Vasile Bugai, artist plastic și pedagogXIII.8.4. Vasile Bugai, artist plastic și pedagog
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Activități ale CS: formarea unei echipe sindicale consolidate şi 
integre; gestionarea echitabilă a conflictelor; negociază şi încheie cu 
administraţia Contractul Colectiv de Muncă; apără drepturile mem-
brilor sindicatului, inclusiv la repartizarea șarjei (sarcinii) didactice 
membrilor de sindicat; realizează evidența și analiza stării sănătății 
membrilor de sindicat, cu organizarea ulterioară a odihnei şi trata-
mentului; organizează și desfășoară în colectiv sărbătorile profesi-
onale și generale; în colaborare cu administrația colegiului, aprobă 
graficul plecării în concediul de odihnă a membrilor de sindicat; or-
ganizează și petrece ședințe ale comitetului sindical și adunări sindi-
cale, în cadrul cărora se discută și se adoptă decizii despre condițiile 
de muncă ale membrilor de sindicat, despre acordarea ajutorului ma-
terial, monitorizarea procesului de pregătire a instituției către sezonul 
de încălzire. Conform prevederilor contractului colectiv de muncă, 
CS realizează parteneriatul social Sindicat-Administraţie, realizând 
astfel în fapt, dialogul social pe parcursul întregii activităţi, având o 
colaborare strânsă, sinceră şi deschisă, beneficiind de un sprijin şi o 
bună înţelegere din partea administraţiei instituției.

Capitolul XIV 
Servicii școlare

Vladimir Croitor

Larisa Meleşenco

Anatolii Doncenco

Ion Mocanu

Mihail Bucătaru

Tamara Grițenco

Larisa Ganea

Nicolai SelevestrNadejda Romaşcan

Ion Teacă

Vera Selevestr
președintele comitetului

Luminița Andriuță Gheorghe Șevciuc Raisa Ciumac Tatiana Vlas Valentin Coşciug

I.F.Teacă; V.I.Croitor; A.I.Doncenco; M.F.Bucătaru; L.A.Ganea, N.Romașcan, L.V.Meleșenco, 
I.P.Mocanu (org. elevi); N.A.Selevestr, T.I.Grițenco; V.I.Selevestr (prezent).

Pe parcursul istoriei moderne a organizației sindicale a instituției, 
în fruntea comitetului sindical au fost aleşi preşedinți:

Membrii Comitetului Sindical actual

XIV.1.Comitetul sindical al instituțieiXIV.1.Comitetul sindical al instituției
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XIV.2. Consiliul ElevilorXIV.2. Consiliul Elevilor

CE este o structură reprezentativă a elevilor, care, în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didac-
tice şi părinţii, identifică şi soluţionează problemele care îi privesc, în beneficiul elevilor şi al comunităţii 
şcolare.

Obiectivele și funcţiile Consiliului Elevilor:
• să ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ şi instituţionalizat de comunicare între elevi, 

echipa managerială şi organul de conducere;
• să contribuie la organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare, bazate pe nevoile şi interesele 

copiilor şi tinerilor;
• să îmbunătăţească înţelegerea şi cooperarea între elevi, cadre didactice, echipa managerială şi 

organul de conducere;
• să prezinte un sondaj al stării de spirit a mediului şcolar pentru echipa managerială şi organul 

de conducere;
• să faciliteze schimbări în ambianţa şcolii şi în relaţiile cu comunitatea.

Alexandru Hanganu

Alexandra Samarina

Saiora Saidova

Roman Popovici

Corina Тeleatnic

Marina Chişlari

Ana-Maria Arseni

Zeinep Ayyildiz

Nadejda Rusu

Teodora Babin

Marin Vasilco

Iulia Hristovschi

Antonela Marin

Alexandra Samarina, gr.321
 – președintele consiliului (membru 
al CR din RM al elevilor);
Marina Chișlari, gr.171
 – secretarul consiliului;
Nadejda Rusu, gr.371
 – reporterul consiliului;
Iulia Hristovschi, gr .421;
Roman Popovici, gr.221;

Ana-Maria Arseni, gr.261;
Teodora Babin, gr.121;
Antonela Marin, gr.461;
Alexandru Hanganu, gr.431;
Saiora Saidova, gr.371;
Corina Тeleatnic, gr.321;
Zeinep Ayyildiz, gr.221;
Marin Vasilco, gr.141
 – membrii consiliului.

Componența CE
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XIV.3. Biblioteca colegiuluiXIV.3. Biblioteca colegiului

Biblioteca colegiului este parte integrantă a sistemului de învățământ și îndeplinește funcția de 
susținere informațională a procesului de instruire şi politicilor educaţionale pe niveluri de studii, pro-
filuri, specializări, sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a invăţământului 
naţional, raspunzând nevoilor de informare și documentare ale tuturor beneficiarilor.

Scurt istoric
Biblioteca instituției a fost înfiinţată în 1945, odată cu redeschiderea școlii „Politprosvetuchilish-

che”, fondurile de carte - manuale, literatură de specialitate (biblioteconomie, clubologie, artă, mu-
zică), fiind completate parțial cu susținerea instituțiilor de profil din Chișinău, parțial din colecțiile 
de cărți, manuale și note muzicale ale corpului didactic angajat. Evident, la acea perioadă nici nu 
putea fi vorba despre fonduri de carte în limba moldovenească (română), fonduri valoroase, inclusiv 
de specialitate, care au existat în perioada interbelică în școlile secundare și profesionale din Soro-
ca, care au fost parte evacuate în România, parte furate, sau distruse la indicația noilor autorități. 
Treptat, odată cu ameliorarea crizei de carte în plan republican, situația s-a schimbat și la Soroca, 
fondurile fiind asigurate total cu carte în limba rusă, dat fiind că și procesul de studii se realiza în 
rusește. Doar către sfârșitul anilor 1990 biblioteca și-a putut completa fondurile și cu carte româ-
nească, inclusiv de specialitate.

Pe parcursul anilor de activitate în cadrul bibliotecii CA „N.B.” au activat: Gurtin Roza M. 
(n.1909) - (1945-1949); Rotaru M. A. (n.1929) - (1949-1951); Merlina I. M. (n.1898)- (1951-1957); Ia-
covlenco L.P.(n) -(1957-1966); Iacovenco Liudmila Petrovna; Pavlic T.F. - (1966-1967); Macușinscaia 
V.N. - (1967-1969); Matveeva S.I. (n.1946) - (1969-1972); Cozlova M. A. ( n. 1937) - (1972-1985); Me-
linic E. Pr. (n.1943) -sala de lectură (1975-1980); Dudnic Eliz. Iv.- sala lectură-(1972-1989); Ivasi L. 
Gh. –bibl. (1980-1986); Sochirca L.N. - (1981-1989); Bulat Aur. Iv. ( n. 1956) - (1982-1990);Sochirca 
L.F. (n.1960) (1983- 1994); Pogorevici St. Vas. –bibl. (1984-1989); Canevscaia M. L. bibl. (1988-1995); 
Pârlițan M. I. -1989- 2000); Ceban A. A.(1989-2004); Tesler Irina Ed. (1990-).

Valentina Macuşinschi Maria Cozlova Eugenia Melnic
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Misiunea și funcțiile bibliotecii colegiului
(A asigura elevilor și cadrelor didactice accesul la informare şi 

documentare, a susţine procesul instructiv-educativ, a participa la 
dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor, prin):

• asigurarea calitativă şi diversificată a oportunităţilor de in-
struire, cercetare, educaţie artistică şi culturală a membrilor 
comunităţii instituţiei;

• dezvoltarea şi garantarea accesului la resursele informaţio-
nale (tipărite şi electronice), utilizarea tehnologiilor web de 
comunicare şi partajare a informaţiilor, educaţia utilizatorilor 
pentru cultura informaţiei, crearea şi oferirea spaţiilor, condi-
ţiilor propice şi atractive membrilor comunităţii instituţiei de 
învăţământ şi utilizatorilor nespecifici;

• satisfacerea amplă a necesităților și cerințelor informaționale 
ale membrilor instituției (elevi, cadre didactice, personal au-
xiliar), prin dezvoltarea resurselor informaționale și asigu-
rarea accesului la informația de profil, acordarea asistenței 
bibliografice, crearea facilităților de deservire informațional-
biblioteconomică;

Ludmila Sochircă Ala Ceban Maria Pârlițan

Biblioteca CAS „N. Botgros” - astăzi
Biblioteca dispune de un spațiu adecvat organizării şi păstrării 

colecţiilor, depozitării manualelor. Planul de activitate al bibliotecii 
este aprobat de către administrația colegiului. Coordonarea meto-
dologică a bibliotecii colegiului este asigurată de Biblioteca Aca-
demiei de Muzică,Teatru şi Arte Plastice, Chişinău şi de Biblioteca 
Științifică a Universității de Stat „Aleco Russo”, Bălți.

În biblioteca Colegiului de Arte ,,Nicolae Botgros”, este încadrat 
un bibliotecar cu statut de cadru didactic auxiliar. Norma de muncă 
a bibliotecarului este de 40 de ore săptămânal. Regimul zilnic: 8:00-
12:00; 13:00-17:00.

Ala Boldescu 
șef bibliotecă
Născută la 20.02.1975
Studii: Universitatea pedago-
gică „A.Russo”, Bălți, 2012; 
USM, Cursuri de recalifica-
re Biblioteconomie, asistență 
informațională și arhivistică, 
2019.

• oferirea resurselor pedagogice informaţionale: carte, presă, CD, DVD, necesare elevilor şi cadre-
lor didactice, în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodică;

• acoperirea informațională a procesului didactic și de cercetare, specific catedrelor și specialităților;
• promovarea culturii și profesiunilor concrete, prin intermediul informării și lecturii;
• contribuirea la formarea culturii generale și a culturii informaționale;
• asigurarea activităților propriu-zise biblioteconomice, legate de gestiunea informației și dezvol-

tarea profesională a personalului bibliotecar;
• întocmirea cataloagelor, bibliografiilor, lucrărilor și altor instrumente de informare, pentru asi-

gurarea și facilitatea accesului utilizatorilor la colecțiile și serviciile oferite;
• efectuarea serviciilor de împrumut și consultarea pe loc a fondului bibliotecii;
• perfecționarea pregătirii profesionale, prin participarea la cursurile și atelierele de specialitate, 

organizate de instituțiile abilitate;
• participarea la schimburi de experiență;
• stabilirea relațiilor de parteneriat cu alte biblioteci, organizații, muzee etc.

Unele activități
• asigurarea elevilor cu manuale pentru perioada anului de studii;
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• asigurarea condițiilor pentru studierea în bibliotecă a publicațiilor din colecția de bază;
• organizarea de rafturi, vitrine, standuri, expoziții de carte;
• prezentări de carte , comunicări, mese rotunde, activităţi literar- muzicale.

Atribuțiile bibliotecarului:
• organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia, potrivit nomelor legale;
• elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii , planul de activita-

te, orarul acesteia ;
• constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii, conform normelor biblioteconomice;
• ţine evidenţa fondului de publicaţii;
• răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
• oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
• îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din progra-

me, precum şi a particularitaţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
• gestionează fondul documentaîr şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere și 

siguranta existentă în unitatea de invăţământ;
• iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de invăţământ, culturale, cu pă-

rinţii elevilor;
• organizează şi derulează activităţi in bibliotecă; contribuie la promovarea unei bune imagini a 

instituţiei de invăţământ.

Structura colecțiilor
Fondul general de carte al bibliotecii la 01.01.2020 constituie 49.966 unităţi materiale în 43.885 titluri. 

Anual colecţiile bibliotecii se completează cu aproximativ 30-70 volume / 10-20 titluri noi, 154 abona-
mente de reviste şi ziare. Structura colecţiei totale pe limbi: În limba română – 20.546 (46,5%); rusă 
- 24.156 (52,2 %); ucraineană – 218(1%); engleză – 20 (0,2%); franceză – 17( 0,1%).

Ediţiile periodice: „Literatura şi Arta”; „Făclia”; „Florile dalbe”; „Observatorul de Nord”; „Zia-
rul Nostru”; „Moldova”; „Moldoveanca”; „Noi”; „Realităţile culturale”; „Univers pedagogic”; „Pro 
didactica”; „ Învăţătorul modern”.

Sala de lectură a bibliotecii. 2020
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XIV.4. Contabilitatea instituțieiXIV.4. Contabilitatea instituției

Pe parcursul anilor,  în cadrul contabilității instituției au activat:
Solovei A.I. (n.1874) – 1945; Fainman D L. (n.1920) – 1946; Lihter A.I (n.1919), contabil-șef, 

Fux P. M. (n.1920), casier-socot. – 1947; Vainberg D.G. (n.1902), casier – 1948; Livit J.N. (n.1921), 
casier – 1951; Cuznețov A.S. (n.1918), contabil-șef, Alioșecikina A.E., casier – 1954; Gaidova 
L.V. (n.1927), casier – 1955; Lihter A.I. (n.1919), contabil-șef – 1956; Demscaia P.V., contabil-șef 
– 1957; Knijnic Ț.A. (n.1926), cont. (sectia f/f) – 1958; Ovcinnikov D.E. (n.1913), contabil-șef – 
1960; Tcaci R.M. (n.1925), casier – 1968; Șehtman G.M. (n.1948), contabil-șef – 1975; Gromacova 
Galina Dm. (n.1936), contabil-șef – 1977; Vizitiu Evghenia Nicolaevna (n.1940),contabil-șef, Vodi-
aniuc Nadejda Petrovna, casier – 1979; Pascari Nina Vasilievna (n.1958), casier – 1980; Starșaia 
Nadejda Dmitrievna (n.1956), casier – 1983; Muntean Larisa V. (n.1958), contabil-șef – 1984; 
Alitman Evghenia M., (cont. S.„ff”); Mazniuc Adela D. (n.1959), contabil-șef – 1984; Bone Nicu-
lita Semionovna (n.1966) – 1986; Alexandrova Zinaida Afanasievna (n.1957), contabil-șef – 1986; 
Ceban Natalia Ivanovna (n.1969), contabil – 1986; Donici Serghei Dementievici, cont. – 1990; 
Vlas Tatiana, contabil – prezent 2021.

Zinaida Alexandrova
– contabil-șef

Născută la 13.06.1957
Studii: Tehnicumul de economie 
şi planificare, Chișinău, 1975.

Tatiana Vlas
– contabil

Născută la 31.08.1971
Studii: Tehnicumul industrial 
tehnologic, Chișinău, 1989.

Activează în funcția de contabil șef pe parcursul a 35 ani, fiind cel mai longeviv contabil șef al 
instituției. Z.A.Alexandrova a reușit să găsească limbă comună cu toți directorii, sub conducerea cărora 
a activat (R.F.Petrovici, Gr.A.Zănoagă, P.Moisei, T.Grițenco și actualul director al colegiului E.Guțu), 
începând cu anul 1986, până în prezent (2021). Perioada celor peste trei decenii (1986-2021) de ac-
tivitate în fruntea contabilității acestei instituții a fost deosebit de controversată și imprevizibilă, atât 
din punct de vedere social-politic-cultural, cât și din punct de vedere economico-financiar (perestroica, 
prăbușirea URSS și RSSM, defaulturi și devalorizări ale valutei naționale etc.etc.), provocând, pentru 
multe structuri de stat (statul fiind de asemenea într-o criză interminabilă), inclusiv și pentru cele de 
învățământ, situații de criză acută, în urma cărora multe dintre ele au fost la marginea prăpastiei de 
a dispărea sau au dispărut, nefiind în stare să se descurce la timp și competent. Contingentul admi-
nistrativ-auxiliar și pedagogic al colegiului a simțit destul de acut aceste vremuri dureroase și a fost 
întotdeauna pozitiv uimit și recunoscător contabilei șef Z.A.Alexandrova pentru eforturile depuse și 
rezultatele excelente obținute în întreținerea, repartizarea eficientă și competentă a bugetului, așa încât 
să poată fi închise toate trebuințele – de la reparațiile blocurilor și spațiior de studii, până la achitarea 
la timp a salariilor și burselor școlare. Faptul că astăzi IP Colegiul de Arte „N.Botgros” poate fi ca-
lificată ca una cu o stare economico-financiară stabilă, se datorează numaidecât, înt-o bună măsură, 
străduințelor econom-gospodărești, dar și competenței și experienței de lucru a contabilității colegiului, 
în frunte cu Z.A.Alexandrova.

Zinaida Alexandrova
- cel mai longeviv contabil șef al instituției

(declarat cel mai bun contabil în cadrul Ministerului Culturii al RM)
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Actualmente funcțiile sunt cumulate de Olesea Chirilov.

Sarcini și atribuții de bază:
Specialistul in domeniul serviciului personal – furnizează ser-

vicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dez-
voltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională. 
Întocmeşte documentaţia de angajare, transfer, concedii, eliberare 
ş.a. a salariaţilor; duce evidenţa şi completează carnetele de mun-
că, registrele de evidenţă a formularelor carnetelor de muncă şi de 
circulaţie a acestora; duce evidenţa în cartea alfabetică a contingen-
tului de elevi; duce evidenţa registrelor contractelor individuale de 
muncă, registrelor carnetelor de muncă, registrelor formularelor car-
netelor de muncă, registrelor de ordine; duce evidenţa personalului 
scriptic, supus serviciului militar.

Secretarul dactilograf – notează texte, scrise sau orale, cu ajuto-
rul calculatorului sau altor echipamente de procesare a textelor pentru 
transcrierea pe hârtie a corespondentei și a altor documente; verifică 
documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează 
corespondența emisă si primită, întocmește agenda întrunirilor de 
lucru și a ședințelor, efectuează diferite alte sarcini administrative, 
execută lucrări de birou de importanță limitată.

Arhivariusul – asigură activitatea de primire, înregistrare şi cla-
sare a documentelor de intrare în depozitul de arhivă; răspunde de 
evidenţa, selectarea, păstrarea documentelor create în arhivă; întoc-
meşte inventarele documentelor existente în arhiva unităţii şi intro-
duce informaţiile în baza de date; asigură predarea integrală a docu-
mentelor selectate la unităţile recuperatoare; efectuează lucrări de 
legătorie a documentelor unităţii.

Pe parcursul anilor în instituție au activat - secretari,
inspectori cadre, serviciu arhivă (cumularzi): 

Bruțcaia Irina A. (n.1923) – 1945-1951; Husid A.M. (n.1924) – 
1951-; Ilinițcaia A.T. (n.1902) – 1951-; Meterscaia O.F. (n.1924) 
– 1955-; Filiciughina N.V. – 1957-; Cuziminscaia A.I. – 1957-; 
Dumbrava V.V. – 1957-; Peciorscaia A.V. – 1968-; Boiciuc Valen-
tina Vladimirovna (n.1955) – 1973-; Luța Raisa Leonovna (n.1957) 
– 1979-; Galas Evdochia Semionovna (n.1959) – 1980-; Herța Li-
dia Vladimirovna – 1983-; Cațerman Raisa Semionovna (n.1966) – 
1983-; Gromacova Galina Dm. (n 1935) – 1984-1991; Frunza Nina 
Ivanovna – 1983-;Grușcean Evghenia Ivanovna (n.1957) – 1986-; 
Cojocari Polina Vasilievna – 1983-; Herța Lidia Vl. – 1986-; Ivano-
va Liubovi Iustinovna – 1986-; Merișevscaia Xenia Fiodorovna – 
1990-;Prodan Elena I. – 1992-; Pârlițan Maria – 2002-; Crupscaia 
Clavdia Trofimovna – 1986-; Bâtcă Maria Vasilievna – 1986-; Pi-
rogova Lilia Mihailovna – 1988-; Catruc Liudmila Vladimirovna – 
1989-; Sochirca Aliona A. – 1990-; Armaș Vera – 1992-; Cotorcea 
Alina; Chirilov Olesea – 2010-prezent (2021).

XIV.5. Serviciul personal, secretariat, arhivăXIV.5. Serviciul personal, secretariat, arhivă

Olesea Chirilov
Născută la 5.11.1976
Studii: Universitatea Pedagogi-
că „A.Russo”, Bălți (2002).

Eugenia Gruşcean Galina Sugailo Clava Crupscaia Lidia Ciuntu Alina Cotorcea
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Elena Pascari
Asistent medical 
CAS „N.Botgros”
Născută la 2.06.1995
Studii: Colegiul de medicină, 
Chișinău, 2017

XIV.8. Acordori pianeXIV.8. Acordori piane

XIV.7. Laboranți (lista istorică)XIV.7. Laboranți (lista istorică)

XIV.6. Asistență medicalăXIV.6. Asistență medicală

Vladimir Colțov Demian Șterbulov Sveatoslav Tolmaciov

(Acordorul de pian testează și acordează pianele instituției. Acordorul de pian poate fi specializat pe 
diferite tipuri de piane sau pianine).

Kozeruc N.N. (1966-1975); Colțov Vladimir I. (1975-1986); Șterbulov Demian Demianovici  (1986-
1997); Tolmaciov Sveatoslav Anatolievici (1997-prezent(2021)).

Cîrstea E.C., (1951-);Abramova V.; Starodubova V.; Husid Ana Moiseevna (n.1924); Kosmatîh V.I. 
(n.1919), (1953-); Lenscaia C.I. (n.1899); Iasinscaia C.I., (1954-); Morgosi Gr. N.; Salinicov N.A. 
(n.1926), (1958-); Sorocopud A.S., (1960-); Malamud R.S., (1962-); Onisico N.N. (n.1936); Mativețchii 
V.; Mâțu N.I., (1964-); Pucikova G., (1966-); Livșiț V.A.; Șleizer S.B.,(1968-); Doncenco Ina Mihailovna 
(n.1940), (1969-); Borodin E.S.; Șteiman U.A. (n.1926), (1973-); Candeli P.Iu.(n.1956), (1977-); Lipa 
Evghenia Chirilovna (n.1949); Mâțu Nicolai Nicolaevici (n.1960); Bugai Vasilii Fioforovici (n.1953), 
(1977-); Bucătaru Nadejda Fiodorovna; Dobrovolscaia Feodosia Pavlovna; Medviner N.F., (1975-); 
Candeli P.Iu. (n.1956),(1975-); Paici A.I., (1975-); Djumaev Temur Ahlidovici, (1980-); Galac Evdochia 
Semionona (n.1959), (1981-); Balan Mihail Andreevici (n.1963), (1986-); Bacun Arcadii Gheorghevici 
(n.1961), (1986-); Balan Valentina N.; Prisacari Angela Arcadievna, (1983-); Șargorodschii Mihail, 
(1984-); Făina Andrei; Patrașco I.V. (n.1960), (1986-); Zamă Angela Pavlovna, (1989-); Scripnic Ana-
tolii; Neamțu Tatiana M. (1990-); Stavița Sergiu, (1991-).

Servicii medicale: asigurarea asistenţei cu soră medicală prin 
cumul. În colegiu (incinta căminului colegiului), în baza unui Regu-
lament special intern, funcţionează cabinetul medical,  după graficul 
de muncă stabilit de administraţia colegiului.

Asistentul medical
Oferirea serviciilor medicale primare; acordă consultaţii medi-

cale la solicitarea elevilor din instituţia de învăţământ, trimiţându-
i, după caz, pentru tratare în continuare la medicul de familie sau 
la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de 
specialitate; duce evidenţa dispanserică  a elevilor cu probleme de 
sănătate; pregăteşte listele elevilor care urmează să fie supuşi exa-
menului medical de bilanţ al stării de sănătate, efectuat periodic 
de către medicii specialişti; supraveghează efectuarea vaccinărilor 
şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare; vizează documentele 
medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absen-
ţelor de la ore; Informează diriginţii despre rezultatele examenului 
medical; efectuează triajul epidemiologic; examinează anual elevii 
în colaborare cu CS „SOROCA”, în scopul depistării patologiilor; 
organizează, controlează şi ține evidenţa examinărilor medicale 
profilactice ale personalului didactic şi auxiliar; verifică respecta-
rea cerinţelor sanitare în cămin și cantină; realizează demersurile 
necesare aprovizionării Punctului medical cu medicamente pentru 
acordarea de urgenţă, materiale sanitare şi instrumentar medical; 
elaborează şi prezintă rapoarte, dări de seamă cu privire la activita-
tea propriu-zisă, elaborează documentaţia de evidenţă.
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Mecanici cinema – Cerches G.P. (1957-); Fișgoliț M.B. (1968-); Blajen Ivan Trofimovici (n.1945)
(1975-); Sochirca Lidia Vladimirovna (1979-); Sochirca Nicolai Vasilievici (n.1948) (1986-).

Șoferi, tehnicieni, electrici, tâmplari ș.a. – Caras A.I. (n. 1906) (1946-1969,70); Alexei P.P. (n. 
1929)(1957-); Ciob M.V. - koniuh (căruțaș) (1957-); Tonica S.N. (n.1905) (1951-); Medviner Ș.M.; Re-
venco I.F. (n.1950) (1972-); Kakabașev Iu.A. (n.1939) (1975-); Guțu I. S. (n.1953) (1975-); Reznic B.F. 
- electric (1975-); Mâțu Nicolai A. - lemnar (n.1930)( 1977-); Vizeli Alexandr Semionovici - electr ș.a.

Capitolul XV 
Personal responsabil de gospodărie

Adjuncți ai directorului(gospodărie, intendenți)- Pușcaș I T.(n.1886)(1945-); Grecu M.T.(n.1918); 
Tuhari G. N.(1947-); Grinberg Iu. B.(n.1893)(1948-); Clocov V. I. (n.1912) (1949-);Basiuc N.V.(n. 1924)
(1951-);Alhimov G.A.(n.1918) (1953-); Husid Kiva Abramovici (1954-);Șuliman Mihail Davâdovici; 
Malamud Piotr Efimovici;Covtun L. S. (1955-); Didâc F.I. (1957-); Boiev V.T. (n.1917)(1961-);Mo-
rozovia F.N. (1961-);Malamud M.Ia.(n.1924)(1962-1971); Peker E.M.(n. 1920)(1964-);Șafrinov A.S. 
(1975-); Țurcan Victor Gheorghievici (1978-); Alexei Piotr Pavlovici(n.1929)(1986-); Andriuță Nina 
Efimovna(1986-);Ceban Valerii Vasilievici(n.1963)(1986-); Opolischii Fiodor Timofeevici(n..)(1988-); 
Mazur Nicolai Ivanovici (n.1951) (1988-); Iaricevscaia Tamara (1989-); Eriomenco Valentina(1990-
);Beznos Ivan Gheorghievici (1990-); Diaconu Ion Grigore (n. 1968)(1991-); Spoială Mihail Axente-
vici(1993-); Bursacovschii Iurie Mih.(n.1963)(1994-); Mostovei Ion; Labliuc Maria Petrovna; Măr-
ginean Elena Fiodorovna; Jidraș Lidia Nicolaevna; Catan Tamara Alexandrovna; Ganea Larisa A.; 
Bodrug Zinaida; Tighinean Tudor,Cârlig Leonid, Melnic Serghei.

Grigorii Alhimov

Petru Alexei

Nicolai Mazur

Mihail Malamud

Iurie Bursacovschi

 Leonid Cârlig

Eva Peker

Ion Mostovei

Valentina Balan

Victor Țurcan

Ion Diaconu

Serghei Melnic

XV.2. Personal auxiliar, lista istoricăXV.2. Personal auxiliar, lista istorică

XV.1. Adjuncți ai directorului pentru gospodărie, lista istoricăXV.1. Adjuncți ai directorului pentru gospodărie, lista istorică



Soroca 2021 355

CAS „Nicolae Botgros” – astăziCAS „Nicolae Botgros” – astăzi

Maria Selenciuc

Ecaterina Tomac

Valentina Ilieş

Aurica Bacalîm

Elena Ciucium

Margareta Apostol

Valentina Balan

Elena Romaniuc

Vasile Lozan

Atribuțiile: Intendentul imobil este persoana cu răspundete materi-
ală de toate bunurile materiale din instituție. 

Poartă răspundere de: • aprovizionarea materială şi tehnică a co-
legiului; • organizarea şi menţinerea curăţeniei cuvenite în încăperile 
colegiului şi a căminului instituției ; • asigurarea şi supravegherea se-
curităţii activităților de bază ale elevilor, profesorilor, altor angajați ai 
instituției și echipează locurile de muncă cu tehnică,utilaj şi alte mijloa-
ce necesare, asigură exploatarea corectă a încăperilor şi altor mijloace 
tehnice; • analizează, în comun cu administraţia colegiului, elaborarea 
şi realizarea măsurilor de economisire a resurselor energetice,termice 
şi a altor materiale, consumabile etc; • tabelează şi duce evidenţa tim-
pului de muncă a salariaţilor personalului tehnic; • controlează cali-
tatea muncii şi respectarea graficului de activitate; • supraveghează 
şi controlează paza colegiului în scopul asigurării păstrării bunurilor 
materiale; • instruirea antiincendiară a colegiului şi dotarea clădirii cu 
utilaj antiincendiar. 

Este obligat: • să asigure respectarea cu stricteţe a disciplinei de 
muncă şi cea tehnologică, să îndeplinească funcţiile de serviciu, pre-
vederile Statutului colegiului; • să pregătească datele necesare pentru 
elaborarea documentaţiei de proiect şi devizuri la construcţia obiecte-
lor noi şi reparaţia capitală sau curentă a fondurilor fixe; • să organi-
zeze şi să supravegheze lucrările de construcţie şi reparaţie, finanţarea 
şi recepţionarea volumului de lucru îndeplinit.

Personalul tehnic auxiliar al instituției, în frunte cu Intenden-
tul pentru imobil Valentina Balan, este constituit din următoarle 
unități: uşier - 2 - Aurica Bacalîm, Margareta Apostol; măturător - 
Nadejda Smirnov; electromontor - Oleg Osadciuc; fochist - 2 - Mihail 
Grosu, Alexandru Purice; lăcătuş instalator tehnică sanitară - Vasile 
Lozan; paznic - 2 - Anatolie Babin, Petru Chirilic; îngrigitori încăperi 
de producţie şi serviciu - 7- Maria Selenciuc, Valentina Ilieș, Elena 
Ciucium, Ecaterina Tomac, Claudia Digori, Elena Romaniuc, Lilia 
Volcenco; muncitor la îngrigirea complexă şi reparaţia clădirilor - Ser-
ghei Melnic. Personalul poartă în permanență, zi de zi,  responsabi-
litatea pentru menținerea atât în interiorul cât și în exteriorul școlii, a 
ordinii și curățeniei, așa încât elevii și profesorii să activeze în liniște 
și condiții sanitare bune. De asemenea, personalul tehnic, anual, pe 
parcursul vacanței mari de vară, este implicat în lucrările curente de 
reparație și pregătire a instituției către noul an de studii.

Născută la 4.11.1963
Studii: Tehnicumul politehnic, 

Chișinău, 1985.

XV.3. Intendent actual și personal auxiliarXV.3. Intendent actual și personal auxiliar
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Capitolul XVI 
Căminul elevilor

XVI.1. Din istoria căminuluiXVI.1. Din istoria căminului

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” dispune de 2 cămine situate în cartierul Soroca Nouă, pe str. 
A. Mateevici 26, cu o capacitate de 225 locuri fiecare, dintre care funcţionează, fiind renovat conform 
cerinţelor europene, doar căminul nr.1. Căminul este asigurat cu agenţi termici, duşuri cu apă caldă 
, electricitate, salubritate şi reţele inginereşti. La fiecare etaj în cămin funcţionează bucătării cu plite 
electrice. Taxa de cazare constituie - pentru elevii colegiului – 250 de lei/lunar; pentru alte categorii de 
locatari – 600 de lei/ lunar. Capacitatea căminului asigură cazarea tuturor elevilor instituției solicitanți 
de cămin, conform normativelor. În cadrul căminului, elevii beneficiază de servicii medicale. 

Puțină istorie
Problema cazării elevilor și a unor profesori ai școlii, marea majoritate a cărora fiind veniți de 

prin toate raioanele republicii, dar și de prin alte regiuni ale URSS, a apărut odată cu deschiderea 
„Politprosvet”-ului în 1944, an pe când se mai prelungea încă Războiul al Doilea Mondial. Instituția 
fiind una de importanță majoră, conducerea școlii, susținută de autoritățile locale, utiliza sau închi-
ria unele căsuțe sau încăperi din apropierea instituției de învățământ pentru cazarea unei părți a con-
tingentului de elevi și a profesorilor invitați din alte localități. O mare patre a elevilor școlii locuiau 
totuși, la gazde particulare. Unul dintre primele „cămine” ale „Politprosvet”-ului, care a funcționat 
până la începutul anilor 1970, unde în câteva încăperi locuiau vreo 15-20 de elevi și 1-2 familii de 
profesori, se găsea pe fosta str.Odesscaia, colț cu str.Crasnoarmeiscaia (acum str.Dm.Bolintineanu, 
colt cu str. Ștefan cel Mare), case lângă fostul cinematograf „zimnii”, unde ulterior s-a găsit „Teh-
nikum Kinomehanikov” (Școala Mecanici de Cinema), iar acum sunt acareturile școlii profesionale 
Soroca. La sfârșitul anilor 1960, începutul anilor 1970 contingentul de elevi, depășind numărul de 
1000, problema spațiilor atât a celor de studii, cât și a celor de cazare, s-a acutizat grav. A fost pregă-
tită documentaţia pentru construirea la Soroca Nouă a unui complex de clădiri pentru şcoală, unde 
se prevedeau blocurile de studii și de locuit pentru profesori, complexul sportiv și 2 cămine a câte 5 
etaje, câte 225 de locuri fiecare. Proiectul general a fost însă suspendat, reuşindu-se doar construirea 
în 1975 a celor două blocuri ale căminelor actuale ale CAS. 

Pe parcursul anilor, în cadrul căminului, au activat în diferite funcții administrativ-educative:
Pascarenco Efrosinia Fiodorovna (1979- );Lujanscaia Maia Ivanovna((1979-); Chiroșca Ecaterina 

Ivanovna(1980-); Iaricevscaia Tamara Mihailovna(1983-);Axentii Gheorghe Petrovici; Derevleansca-
ia Larisa Nicolaevna(1981-); Selevestr Vera Ivanovna(1983-); Ganea Larisa Alexandrovna ; Lupașcu 
Elena Afanasievna; Bajura Tatiana M.(1986-); Vangheli Zinaida Ar.(1986-); Iturina Nadejda St.(1989-
); Vlas Svetlana Afanasievna(1990-); Spinei Vladimir(1990-), Cârlig Elena(1990-); Sângerean Elena 
V.(1990-); Șadrina Nadejda St. (1990-); Gâtlan Olga Ef.(1990-); Babii Nina Epifan(1991 -);Șestacova 
Feodora V.(1992-); Manole Maria Fiodor.(1992-); Bujor Tatiana S. (1992-); Rjezaci Adolf G.(1992); 
Golubciuc Valentin (2000-)
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Valentina Balan
– administrator

Născută la 4.11.1963
Studii: Tehnicumul Politehnic, 
Chișinău, 1985.

Elena Alexandrov
– pedagog social

Născută la 28.01.1982
Studii: Universitatea de Stat din 
 Moldova, Chișinău, 2004.

XVI.2. Administrația căminuluiXVI.2. Administrația căminului

Atribuțiile administratorului
Administrează statele de personal, cazează per-

soanele în cămin; repartizează inventarul; asigură 
şi verifică menţinerea ordinii în cămin şi pe tere-
nul aferent căminului, organizează participarea 
locatarilor la lucrări de amenajare şi întreţinere a 
încăperilor căminului şi terenului aferent; soluţi-
onează litigiile, vizând problemele convieţuirii în 
cămin.

Atribuțiile pedagogului social
Planifică şi organizează, în comun cu consiliul 

locatarilor căminului, activităţi culturale, spor-
tive, educative cu elevii; participă, în comun cu 
administratorul căminului, la cazarea în cămin a 
elevilor; coordonează organizarea serviciului la 
etaje şi în cămin; organizează controlul sanitar al 
încăperilor; supraveghează respectarea regimului 
zilei.

XVI.3. Lista angajațilorXVI.3. Lista angajaților

Nr. 
d/o Nume, Prenume Anul 

nașterii Instituția absolvita Specialitatea/
Specializarea Funcșia

1 Pascari Elena 02.06.1995 Colegiul de Medicina „R.Pacalo” Chişinău
PTP 000013566 din 23.06.2017 Asistent medical asistent 

medical

2 Balan Valentina 04.11.1963 Colegiul Politehnic, Chişinău, anul 1985 Tehnolog intendent 
colegiu

3 Coţaga Tatiana 12.03.1959 Academia de Studii Economice, Chişinău
AL nr.005361 din 25 .06.1997 Contabilitate şi control uşieră cămin

4 Buzurniuc Galina 30.07.1958 Şcoala Profesională tehnică nr.9 or.Camenca
Atestat nr.1125 din 03.07.1979

Laborant pentru 
analize chimice uşieră cămin

5 Tonofa Silvia 29.04.1960 - - îng.încăperi

6 Arion Elizaveta 12.09.1944 Institutul Pedagogic de Stat „A.Russo”
Ю nr.435416 din 23.06.1975

Limba si literatura 
moldovenească uşieră cămin

7 Sîrbu Vladimir 02.06.1951 Legitimatie nr.3835 din 15.01.2008
Operator de cazane 
de încălzire ce 
funcţionează cu gaze 
naturale

paznic cămin

8 Cobozeva Liudmila 14.04.1947 - - ing.incăperi 
cămin

9 Toporovschii Valeriu 23.11.1955 - - lăcătuş sanitar

10 Samburschii Anatolii 21.07.1959 Institutul Politehnic, Chişinău
B-I nr.521376

electrificarea 
agriculturii electric cămin

11 Lisnic Vasile 18.05.1958 Сельское професиональное училище nr.13 Дрокия
Atestat nr.5340 din 21.10.1975 - măturator 

cămin
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XVI.4. Elena Alexandrov, pedagog social. XVI.4. Elena Alexandrov, pedagog social. 
„Activitatea căminului CAS „N.Botgros”„Activitatea căminului CAS „N.Botgros”

Pe parcusul anului de studii 2019-2020 au fost realizate următoarele:
Activități educative

• „Igiena personală și igiena locuinței’’ – pedagogul social Alexandrov Elena, sora medicală 
Pascari Elena;

• „Educația sexuală’’ – YK Soroca „Pro-Viața” Evstratova Ludmila, pedagogul social Alexan-
drov Elena, sora medicală Pascari Elena;

• „O boală gravă – Sida’’ – YK Soroca „Pro-Viața” Evstratova Ludmila, pedagogul social Ale-
xandrov Elena, sora medicală Pascari Elena;

• „Cunoaște polițistul tău” – Polițistul de sector Tcaci Dumitru, pedagogul social Alexandrov 
Elena;

• „Violența față de aproapele tău” – Polițistul de sector Tcaci Dumitru, Mînăscurtă Aliona, pe-
dagogul social Alexandrov Elena;

• „Tinerii de azi – familia de mâine” – Pedagogul social Alexandrov Elena, sora medicală Pas-
cari Elena.

Activități colective

• Ziua profesorului – pedagogul social Alexandrov Elena – „50 de profesori au zis”, eleva an.III, 
gr.261, Lisnic Doina;

• Ziua studentului, TVC – pedagogul social Alexandrov Elena – „Studentul azi”, elev an.III, 
gr.261, Coman Cătălin;

• Sărbătoarea Sfîntului Andrei – pedagogul social Alexandrov Elena – Șezătoare, eleva an.III, 
gr.261, Lisnic Doina;

• Ziua îndrăgostiților – pedagogul social Alexandrov Elena – Serată cu jocuri, eleva an.III, 
gr.261, Lisnic Doina;

• Catedra culturologie, examen – coordonator Selevestr Vera – „Balul Feților-Frumoși și a Ile-
nilor Cosânzenilor”, eleva an.III, gr.261, Lisnic Doina;

• „Dragobete, sărută fete” – serată, realizat Guțu Veronica.

Evidența discuțiilor educative cu elevii cazați în cămin
(perioada 01.09.2019 -01.04.2020)

S-au realizat discuții individuale cu tematica – „Igiena odăii și personală”; „Violență verbală și 
fizică”; „Stări de ebrietate, furturi, mutilații corporale”; „Consumul corect de medicamente” (îm-
preună cu sora medicală) (septembrie - 12 discuții; octombrie - 16 discuții; noiembrie -13 discuții; de-
cembrie -17 discuții; ianuarie -14 discuții; februarie - 19 discuții; martie - 5 discuții).

Discuții de grup și colectiv (11) cu tematica: fumatul, alcoolul (stări de ebrietate), violența, pagube 
materiale, dezordinea în odăi, mucegaiul, încălcări ale regulamentului căminului.

Din data de 10.03.2020 în Republica Moldova s-a introdus starea de urgență în legătură cu pandemia 
„Covid 19”, elevii aflându-se la domiciliu. 

De la stânga: Liudmila Cobzeva, Maria Popa, Galina Buzurniuc, Vasile Lisnic, Tatiana Coțaga, Silvia Nicova.
În față - Elena Alexandrov, Valentina Balan

Personalul căminului
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În incinta instituției a existat, în diferite perioade și condiții, cantine pentru alimentarea contingentului 
de elevi și corpului didactic. Cantina școlară dispunea de un personal calificat, subordonat sructurilor 
orășenești ale alimentației publice, care aprovizionau cantina cu produsele alimentare necesare. Bucatele 
erau pregătite conform standartelor de stat ale alimentației instituțiilor de învățământ din RSSM, fiind 
supuse unui riguros control, atât din partea administrației interne a instituției, cât și din partea structurilor 
epidemiologice corespunzătoare de stat. Pe parcursul anilor, începând cu 1945, când instituția dispunea 
de o gospodărie auxiliară care aproviziona cantina cu diferite produse, ea s-a aflat în subsolul de sub ca-
binetul actual al directorului școlii, cu intrarea din exterior, apoi în anii 1970-1988, în partea de sus a teri-
toriului școlii, în acaretul din spatele sălii sportive. Directorul (1989-1997) Grigore Zănoagă a inaugurat 
în 1992 o cantina școlară la Soroca Nouă, în căminul nr.2 al colegiului, care a funcționat până în 1997.

Bucătari-șefi și bucătari ai cantinei: 
Husid K.A., Manole I., Tonofa O., Ghiverțblat O.D., Asulinic C.M., Andronic M.I., Hailis T.G.
Cantina 1992 - bucătari: Cîrlig Elena, Mihalcean Sergiu, Chiroșca Elena, Slavioglo Elena, Rotari 

I., Bolocan E.

XVI.5. Cantina școlară (istorică)XVI.5. Cantina școlară (istorică)

Cantina 1992. Bucătar șef - Elena Cîrlig

Conducerea raionului și instituției la darea în exploatare a căminului de la Soroca Nouă. 1975
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Casa părintească şi studiile
Roman Petrovici s-a născut la 

29 octombrie 1941 în satul Vo-
loave, raionul Soroca, în familia 
lui Foca (1918-1979) Vasile Pe-
trovici, care a absolvit la timpul 
său Colegiul Agricol din Soroca, 
devenind un bun mecanic, iar în 
ultimii ani de viaţă, fiind director 
la baia publică din Soroca, şi a 
Teodorei lui Constantin (Ganea) 
Petrovici (1923-1998), născută 
şi ea la Voloave, gospodină în 
casă, preocupată mult de creşte-
rea şi educaţia celor doi băieţi ai 
lor – Roman şi Traian. În 1947 
familia Petrovici se mută cu tra-
iul la Soroca, stabilindu-se în 
centrul oraşului, chiar în preajma 
Şcolii de Iluminare Culturală „E. 

Roman Petrovici
Născut la 29 octombrie 1941, 
s.Voloave, Soroca
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chişinău.

Roman Petrovici (1941-2004)

Fişier biografic

1949-1957 – Elev, Şcoala medie nr.1, Soroca.
1955-1957 – Elev, Şcoala de muzică, clasa de baian, Soroca.
1957-1961 – Student, clasa de baian, şcolile de muzică „Şt.Ne-
aga”, Chişinău, Slobozia, Tiraspol.
1961-1964 – Serviciul în Armata Sovietică
1964-1970 – Profesor, Şcoala de muzică Soroca.
1966-1971 – Student, Institutul de Arte „G.Muzicescu”, secţia 
F/F, Chişinău.
1970-1971 – Director, Şcoala de muzică din or. Glodeni.
1971-1973 – Profesor, Şcoala de Iluminare Culturală „E.Sârbu”, 
Soroca.
1973-1983 – Director, Școala de muzică din or. Soroca.
1983-1987 – Director, Şcoala de Iluminare Culturală „E.Sârbu”, 
Soroca.
1987-1990 – Profesor, Şcoala de Iluminare Culturală „E.Sârbu”, 
Soroca.
1990-2004 – Șef de studii, Colegiul de Arte, Soroca.

Discipoli: A.Boţoc, L.Ţurcanu, M.Brânză, V.Paladi, 
A.Solovei, D.Ciobanu, A.Vartic, L.Rotari, M.Rusu, A.Olari, 
S.Cebotari, I.Burcă, M.Pascaru, V.Creţu, I.Obadă, L.Prisacari 
ş.a.

Programe pentru acordeon-baian, interpretate de R. Petrovici: 
G.Haendel – „Passacalia”, I.S.Bach – „Preludiu” с-moll, 
А.Giulianni – „Тarantella”, G.Haendel – „Sarabanda”, 
P.Ceaikovski – „Nata-vals”, V.Мonti – „Ceardaş”, prel. de 
I.Paniţki – „Polosînika”, prel. de О.Zagumionâii – „Sârba”, 
C.Porumbescu – „Balada” ş.a.

Conducători ai instituţiilor de învăţământ artistic din Soroca
2013, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Pedagog, baianist, director al Școlii de Iluminare Culturală „E.Sîrbu” din Soroca (1983-1987), Şco-
lii de Arte pentru copii (1973-1983) din Soroca, consilier în Consiliul orăşenesc Soroca (1983-1987), 
deţinător al Medaliei „Meritul Civic”.

Roman împreună cu părinţii.1961
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Sârbu”, care ulterior va juca un 
rol semnificativ în viaţa lui Ro-
man, dar şi a fratelui său Traian.

Între anii 1955-1957 Roman 
este elev la Şcoala de muzică 
din oraşul Soroca, studiind bai-
anul, pe atunci unul dintre cele 
mai prestigioase instrumente 
muzicale în RSSM, la profesorul 
I.Andrievschi, iar în 1957, absol-
vind 8 clase la Şcoala nr.1, plea-
că să-şi continue studiile muzi-
cale la Şcoala de muzică „Ştefan 
Neaga” din Chişinău, apoi prin 
transfer, la cea din Slobozia, pe 
care a absolvit-o în 1961. După 
trei ani de cătănie în Armata So-
vietică (1961-1964), revine la 
Soroca, unde se angajează pro-
fesor, clasa de acordeon-baian, 
la Şcoala de muzică din oraş. În 
1966 susţine examenele de ad-
mitere şi devine student la secţia 
fără frecvenţă, specialitatea acor-
deon-baian a Institutului de Arte 
„G.Muzicescu” din Chişinău, pe 
care îl absolveşte în 1971. Frate-
le mai mic Traian Petrovici, năs-
cut la 17 iunie 1943, devenit de 
asemenea muzician, absolvent al 
Institutului de Arte „G. Muzices-
cu” din Chişinău, clasa de ţam-
bal, a lucrat până la pensionare, 
în 2005, profesor la Colegiul de 
Arte din Soroca.

Familia Petrovici
În 1965, fiind deja un tânăr 

maturizat, cu stagiul militar în 
Armata Sovietică pe deplin satis-
făcut, profesor-specialist angajat 

la Şcoala de muzică din Soroca, 
Roman Petrovici s-a căsătorit cu 
tânăra Lidia Romanova (Petro-
vici), născută la 10 iulie 1942 în 
orăşelul Slobozia de pe Nistru, 
unde cândva Roman făcuse stu-
dii la Şcoala locală republicană 
de muzică şi o cunoscuse pentru 
a nu o uita niciodată. Lidia Ro-
manova, absolventă a Institutu-
lui Pedagogic „Taras Şevcenco” 
din Tiraspol, a activat şi mai 
activează şi astăzi în calitate de 
pedagog-matematic la Şcoala 
rusă nr. 2 (actualmente liceul „A. 
Puşkin”) din oraşul Soroca. Cu-
plul Petrovici a crescut şi educat 
doi copii. Fiul mai mare, Ghe-
nadie, născut la 19 aprilie 1966, 
inginer militar, este stabilit la 

Moscova, împreună cu soţia şi 
fiul –  nepoţelul drag al Petrovi-
cilor – Eugeniu (născut 1991), 
student. Fiul mai mic, Andrei 
(născut 1970), absolvent al Co-
legiului Agricol din Soroca, este 
stabilit la Soroca.

Profesor la Şcoala de muzică 
şi la Colegiul de Arte din Soro-
ca

În 1964, după întoarcerea din 
Armata Sovietică, R.Petrovici se 
angajează în calitate de profesor 
clasa de baian, la Şcoala de mu-
zică din Soroca, pe care a absol-
vit-o cândva cu brio, unde acti-
vează cu succes timp de şase ani, 
până în 1970. Din 1971, după un 
an de lucru în funcţia de director 

Lecție de specialitate. Profesor R.Petrovici

Lidia Petrovici Ghenadie Petrovici Andrei Petrovici
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al Şcolii de muzică pentru copii 
din oraşul Glodeni, îşi reia activi-
tatea pedagogică, angajându-se 
profesor clasa acordeon-baian, 
la Şcoala Republicană de Ilu-
minare Culturală „Elena Sârbu” 
(ulterior Colegiul de Arte), din 
Soroca, în cadrul căreia a activat 
până în anul 1973. Apoi, după o 
perioadă de 14 ani, în care a de-
ţinut funcţia de director la Şcoa-
la, apoi la Colegiul de Arte din 
Soroca, a revenit din nou plenar 
la calitatea sa de pedagog-in-
strumentist, pe care, de fapt, nu 
a părăsit-o niciodată, având pe 
tot parcursul funcţiei de direc-
tor, ore de specialitate în cadrul 
instituţiilor pe care le-a condus. 
În aspectul său de pedagog, atât 
pentru contingentul de elevi, cât 
şi pentru colectivele didactice 

ale Şcolii de muzică şi Colegiu-
lui de Arte, R. Petrovici a avut 
o imagine aparte, fiind tratat ca 
unul dintre cei mai consecvenţi 
şi erudiţi profesori în domeniul 
predării, susţinerii, promovării şi 
propagării artei muzicale univer-
sale, sovietice şi naţionale mol-
doveneşti. Ţinuta, chipul, condu-
ita, manierele, felul lui de a lega 
şi ţine relaţii cu elevii şi colegii, 
aveau un caracter nobil şi tacti-
cos, care năştea numaidecât un 
respect reciproc profund uman.

Calităţile lui pedagogice, sti-
lul său de pregătire a tinerilor 
muzicieni, erau marcate în per-
manenţă prin rezultate bune şi 
constante. Elevii profesorului 
R.Petrovici aveau în perma-
nenţă o dezvoltare profesională 
bună, fapt ce indică la realizarea 
scopurilor instructive de bază 
ale profesorilor-instrumentişti: 
pregătirea tehnică şi artistic-in-
terpretativă a viitorilor inter-
preţi-instrumentişti.

Director al Şcolii de Arte, 
apoi al Școlii de Iluminare Cul-
turală „E. Sîrbu” din Soroca

Fiind un profesor, dar şi un 
om, pe cât de binevoitor, pe atât 
de exigent în principiile sale 
civice şi pedagogice, Roman 
Petrovici da dovadă în toate ac-
tivităţile sale de capacităţi orga-
nizatorice deosebite, fapt care 
nu a rămas neobservat de către 
structurile corespunzătoare de 
stat şi de partid. Astfel, în 1970, 
este recomandat şi apoi numit în 

funcţia de director al Şcolii de 
muzică din oraşul Glodeni, unde 
a activat doar timp de un an apoi, 
impus de condiţiile de lucru şi 
de trai nefaste, a fost nevoit în 
1971 să revină la Soroca. După 
doi ani de activitate pedagogică, 
în 1973, este numit în funcţia de 
director al Şcolii de Arte pentru 
copii din oraş, funcţie în care a 
activat timp de zece ani, până în 
1983, când a fost transferat, prin 
decizia organelor locale şi mi-
nisteriale, în calitate de director 
al Școlii de Iluminare Culturală 
„E. Sîrbu” din Soroca. În ambe-
le instituţii de învăţământ artis-
tic pe care le-a condus, Roman 
Petrovici s-a manifestat ca fiind 
un excelent organizator al proce-
sului de instruire-educaţie artis-
tică, general-culturală şi civică, 
conform cerinţelor vremii, dar 
şi conform principiilor general 
umane de instruire şi dezvoltare 
a generaţiilor în creştere. Anii în 
care instituţiile numite au activat 
sub conducerea lui R. Petrovici 
au fost, atât pentru elevi, cât şi 
pentru pedagogi, nişte perioade 
stabile şi rezultative, marcate cu 
promoţii bine pregătite. Calităţi-
le organizatorice şi de metodist 
ale lui R.Petrovici, atât în lucrul 
de planificare a activităţilor di-
dactice instructive şi extracurs, 
cât şi în realizarea calitativă a 
lor, s-au manifestat profund şi în 
activitatea sa în calitate de şef de 
studii al ȘIC „E.Sîrbu” între anii 
1990-2004.

R.Petrovici cu discipolii săi

Roman, elev la școala de muzică

Cu fiul Ghenadie și nepotul Eugen
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Tamara Grițenco (Cibotari):
„Viața îmi cere noi realizări...”

Conducători ai instituţiilor de învăţământ artistic din Soroca
2015, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Almanah: Baştina, părinţii, 
fraţii şi surorile

Tamara Griţenco: Boşcana, 
satul meu de baştină din raionul 
Criuleni, situat la vreo 20 chi-
lometri de Chişinău, în pofida 
faptului că am plecat de acolo în 
1964, acum 50 de ani, îmi este şi 
astăzi scump, având un loc apar-
te în inima mea, strâns legat de 
dulcea poveste a copilăriei, de 
casa părintească, de fraţi şi de 
surori. Casa noastră mai este şi 
astăzi, evident nemaifiind atât 
de aglomerată şi gălăgioasă ca 
în vremurile de altădată, fiind 
în permanenţă în grija noastră, 

a copiilor care am mai rămas. 
Păstrăm cu sfinţenie gospodăria 
şi ne mai adunăm din timp în 
timp, sosind fiecare de pe melea-
gurile unde ne-a găzduit soarta. 
Părinţii mei, Iochim (Oachim) 
(1906-1979) şi Parascovia (Pa-
raschiţa) (1912-1971) Cebotari, 
ambii născuţi în Boşcana, au fost 
ţărani mijlocaşi apoi colhoznici, 
aşa cum erau vremurile satului 
moldovenesc în perioada în care 
au vieţuit, cu casă şi gospodă-
rie bine îngrijite, cu mulţi copii, 
care au fost crescuţi şi educaţi cu 
dragoste faţă de părinţi, de mun-
că şi de oameni. Din istoria mai 

Tamara Griţenco (Cibotari)
Născută la 19 august 1949 în satul 
Boşcana, Criuleni.
Director al Colegiului de Arte 
„N.Botgros” din Soroca.
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chişinău.

Fişier biografic
1956-1964 – Elevă, şcoala de 8 ani Boşcana, Criuleni.
1964-1967 – Studentă, Şcoala de Iluminare culturală „E.Sârbu”, 
Soroca.
1967-1970 – Conducător al cercurilor de activitate artistică, clu-
bul sătesc Prepeliţa, Lazovsc.
1970-1974 – Studentă, Institutul de Stat al Artelor 
„G.Muzicescu”, f-taea Regie, Actorie, Chişinău.
1974-1987 – Şef catedră „Clubologie”, profesor, Şcoala de Ilu-
minare Culturală „E.Sârbu”, Soroca.
1987-1988 – Director, Şcoala de Iluminare Culturală „E.Sârbu”, 
Soroca.
1989-1990 – Director adjunct pentru educaţie, profesor, dirigin-
te, Şcoala de Iluminare Culturală „E.Sârbu”, Soroca.
1991-2003 – Şef catedră, diriginte (aceiaşi instituţie redenumi-
tă), Colegiul Republican de Creaţie Populară, Soroca.
1997-2003 – Preşedinte al Comitetului Sindical, Colegiul Repu-
blican de Creaţie Populară, Soroca
2003-2015 – Director, Colegiul de Arte „N.Botgros”, Soroca.

Discipoli: Alexandru Grecu; Nina Lefter; Galina Nichita; 
Lidia Curca; Anatol Magdâl; Semion Roşca; Nina Todirică; 
Pavel Nosalciuc; Tatiana Sveclă; Mihaela Zubcu; Nadia Crâ-
lov; Alexandru Crâlov; Gheorghe Şevciuc; Oxana Caldare; 
Maria Purice.

Spectacole montate: „Casa mare”, I.Druţă; „Nu mai 
vreau să-mi faceţi bine!”, Gh.Malarciuc; „Copiii şi mere-
le”, A.Condrea; „Tata”, Dm.Matcovschi; „Albumul negru”, 
Gh.Calamanciuc; „Vocea omenească”, J.Kokto ; „Soacra cu 
trei nurori”, I.Creangă; „Năpasta”, I.L.Caragiale; „Testa-
mentul”, Gh.Urschi, ș.a.

Pedagog, regizor de teatru, promotor al culturii locale şi naţionale, „Om Emerit” al RM.
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veche a părinţilor îmi amintesc 
că tata a mai avut 2 fraţi - Timo-
fei şi Matvei. Unchiul Timofei, 
fiind cu studii la Iaşi, a fost preot 
în satul nostru şi atunci când în 
1960 biserica a fost închisă de 
către comunişti, el a continuat 
să slujească într-un mic paraclis, 
construit de credincioşii satului. 
În familie am fost 7 copii, cres-
cuţi şi educaţi sub aripa grijulie 
a părinţilor, mai ales a mamei, 
tata fiind consacrat muncii în 
colhoz: Alexandra (Saşa) Anto-
cică (n.1936) lucrător în comerţ 
(acum pensionată), stabilită la 
Coşerniţa; Claudia Carmazan 
(n.1938) colhoznică (pensiona-
tă), stablită Boşcana; Nicolai 
(n.1939) lucrător în organele de 
interne Chişinău (pensionat), 
stabilit Boşcana; Gheorghe - 
(1942-1960) lucrător SMT trac-
torist–la 18 ani a fost lovit de 
trăsnet; Visarion (Visa) (n.1944) 
miner la Vorcuta (Rusia); Valeriu 
(n.1952) pedagog, trombonist, 
Colegiul de Arte „N.Botgros”, 
Soroca şi subsemnata Tamara 
Griţenco.

A.: Şcoala de Ilumunare 
Culturală „E.Sîrbu”, din So-
roca

T.Gr.: Familia noastră nume-
roasă, de la mic la mare a fost 
una iubitoare de artă populară şi 
cântec. În casa noastră deseori 
se petreceau şezători autentice, 
pe care le aşteptam, fiind copilă, 
cu mare dragoste şi interes, la 
care se ţesea la stative, se broda, 
se împletea, se croşeta, se tor-
cea lână, dar şi se cânta, la toa-

te mama fiind o bună meşteriţă. 
Am crescut deci, într-o familie 
pătrunsă şi ataşată de arta po-
pulară, astfel dorinţa de a deve-
ni artistă încolţind în mine încă 
din copilărie. La şcoala din Boş-
cana am fost întotdeauna prima 
în toate manifestaţiile artistice 
şi atunci când am ajuns în 1964 
să absolvesc clasa VIII-a, eram 
gata pregătită pentru a merge 
la Şcoala de Iluminare Cultu-
rală „E.Sârbu” din Soroca, care 
mi-a devenit ulterior principala 
platformă de activitate artisti-
că, pedagogică şi managerială. 
M-am înscris la secţia „Regizor 
al colectivelor teatrale”, proas-
păt deschisă (1961), avându-l la 
specialitate pe Boris Şevciuc, un 
minunat pedagog şi specialist, 
de la care am învăţat şi m-am 
pătruns de sentimentul adevăra-
tei dragoste faţă de teatru. Eram 
setoasă de studii artistice, de do-
rinţa de a monta spectacole ade-
vărate pe scenă, aşa încât anii de 
învăţătură la „E.Sârbu” au fost 
exploataţi la maximum pentru a 
acumula cât mai multe cunoştin-
ţe şi experienţă în domeniul artei 
teatrale, dar şi în celelalte dome-
nii pe care le studiam. Şi iată că 
în 1967 am mers la Chişinău să-
mi încerc norocul la Institutul de 
Stat al Artelor „G.Muzicescu”, 
dar din păcate viaţa a dispus al-
tfel şi nu am fost admisă, cauza 
fiind obligativitatea absolvenţi-
lor „Culit”- ului de a lucra timp 
de 3 ani la locul repartizat de o 
comisie specială de repartizare a 
Şcolii „E.Sârbu”. Faptul însă nu 
m-a lipsit de arzânda dorinţă de 

a face teatru, de a comunica şi 
colabora cu oamenii care iubesc 
arta, de a mă manifesta în calitate 
de conducător artistic, activând 
şi bucurându-mă de rezultate-
le reale ale unei munci artistice 
colective. Cu asemenea dorinţe, 
fiind o tânără de doar 16 ani, dar 
plină de entuziasm şi energie, am 
sosit în satul Prepeliţa din raio-
nul Lazovsc(astăzi Sângerei), de 
lângă Bălţi, unde fusesem repar-
tizată de către comisia de repar-
tizare.

A.: Conducător artistic la 
căminul cultural din satul Pre-
peliţa, Lazovsc

T.Gr.: Îmi pot imagina şi as-
tăzi cu claritate, tabloul oarecum 
bizar şi în acelaşi timp nostim, 
al sosirii mele la Prepeliţa. Veni-
sem cu o valiză neagră şi grea, 
mai mare de cât mine, plină cu 
toate cele necesare, pe care o tâ-
ram câznindu-mă după mine, în 
căutarea unei gazde. Într-un sfâr-
şit m-am aranjat la o gazdă bună, 
cu 70 de ruble lunar, unde am 
stat toţi cei 3 ani închinaţi satu-
lui Prepeliţa. Autorităţile locale, 
care mă susţineau în realizarea 
iniţiativelor mele artistice, erau 
oameni buni cu mine şi înţele-
gători - secretarul de partid al 
colhozului local - A.Miasoedov, 
preşedintele Sovietului sătesc 
– I.Gnatiuc, directorul casei de 
cultură - Andrei, şeful Direcţiei 
raionale Cultură, Lazovsc - Cio-
banu Vladimir.

Fiind crescută şi educată în 
sat, într-o familie dispusă pen-
tru a comunica din plin cu oa-
menii, în Prepeliţa îmi era uşor 
să găsesc limbă comună cu ori-
cine dintre săteni - învăţători, 
funcţionari, colhoznici de rând 
şi conducători. În cei 3 ani de 
zile ai mei, petrecuţi în acel fru-
mos şi primitor sat, ani plini de 
activitate, dar şi de satisfacţie 
artistică, venită în urma bunelor 
rezultate pe care le aveam, am 
reuşit să fondez, să pregătesc şi 
să prezint publicului 3 cercuri 
artistice de amatori: Cercul dra-
matic cu piesa lui Gheorghe Ma-
larciuc „Dragă consăteanule!”; 
ansamblul vocal (participante 
erau mulgătoarele din colhoz), 
cu care am ieşit la Televiziunea 
de Stat a RSSM(!) Chişinău, cu 

Împreună cu soțul Veaceslav și fiul Virgil
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cântecul „Izvoraş cu apă rece”; 
cercul de dansuri, care participa 
la toate sărbătorile satului, la fes-
tivaluri şi concursuri. Am muncit 
fireşte cu uitare de sine, pentru a 
penetra indiferenţa şi neâncrede-
rea iniţială a localnicilor faţă de 
intenţiile artistice „grandioase” 
ale unei copile entuziasmate care 
eram, şi a le dovedi că eu sunt 
anume acel talentat artist şi bun 
organizator, drept care mă dă-
deam. Rezultatele muncii mele 
şi a artiştilor mei amatori, m-au 
bucurat mult, dar încă mai mult 
m-a bucurat bucuria şi mândria 
sinceră a satului şi conducerii 
lui, pentru reuşitele noastre artis-
tice. Plecarea mea din Prepeliţa 
în 1970, nu a fost deloc dorită, 
conducerea încercând să mă con-
vingă să mai rămân să lucrez, dar 
Providenţa mă chema să-mi con-
tinuu drumul prescris şi în vara 
aceluiaşi an 1970, am devenit 
studentă la facultatea de Regie 
şi Actorie a Institutului de Arte 
„G.Muzicescu” din Chişinău.

A.: Studentă la Institutul de 
Arte „G.Muzicescu”, Chişinău

T.Gr.: Având cei 3 ani de acti-
vitate artistică în cadrul casei de 
cultură Prepeliţa, unde printr-o 
bună experienţă practică, mi-am 
consolidat cunoştinţele acumula-
te la Şcoala „E.Sârbu”din Soro-
ca, examenele de admitere la In-
stitut le-am susţinut cu uşurinţă. 
Mai mult ca atât, eu fiind deja, 
în urma activităţii la Prepeliţa, o 
persoană cunoscută în sfera acti-
vităţii artistice rurale de amatori, 
am fost primită „cu braţele des-
chise”. La facultate studiam cu 
plăcere şi râvnă multă, având la 
specialitate nişte profesori deo-
sebiţi, piloni ai artei teatrale din 
RSSM - Victor Gherlac (docent, 
şef Catedră, Artist al Poporului) 
şi Boris Şevciuc. Aş menţiona că 
în acea perioadă a anilor 1970, 
nu doar eu, ci întregul nostru 
curs, întregul contingent de stu-
denţi al Institutului de Arte, stu-
diau la modul cel mai serios, aşa 
încât concurenţa artistică şi pro-
fesională în cadrul specialităţilor 
era considerabilă. Spectacolul 
de diplomă „Copiii şi merele”, 
o comedie amară de Constantin 
Condrea, l-am realizat cu brio la 
Bender, în Casa de Cultură a fa-

bricii „Şelcovic”. Către exame-
nele de absolvire a Institutului 
am pregătit şi o lucrare ştiinţifică 
în sociologie, conducător ştiin-
ţific fiindu-mi profesorul meu 
Andrei Costea. Deci, în 1974 am 
absolvit Institutul de Arte cu Di-
plomă Roşie (cu Menţiune), fiind 
invitată să rămân la Catedră, sau 
să plec la studii la Moscova la 
Aspirantura Institutului de Cul-
tură, dar din diferite consideren-
te serioase pentru mine, am refu-
zat, alegând Şcoala de Iluminare 
Culturală „E. Sîrbu” din Soroca.

A.: Şef de catedră la Şcoa-
la de Iluminare Culturală 
„E.Sîrbu”

T.Gr.: În baza Diplomei Roşii 
pe care o deţineam, mi se per-
mitea libera alegere a locului re-
partizării la muncă şi eu am ales 
Şcoala de Iluminare Culturală 
din Soroca, şcoala unde mi-am 
început calea pe tărâmul cultu-
rii. Pentru a rămâine profesor la 
Catedra facultăţii pe care tocmai 
o absolvisem, nu-mi ajunse în-
drăzneală, iar la Aspirantura de 
la Moscova, se putea face stu-
dii prin corespondenţă, lucru pe 
care mi-l planificasem deja. La 
1 august 1974 m-am prezentat 
directorului Şcolii „E.Sîrbu” Se-
mion Dmitrievici Popa, care a 
salutat alegerea mea de a veni la 
Soroca, întrucât instituţia ducea 
lipsă acută de cadre naţionale pe-
dagogice cu studii superioare la 
toate specialităţile, inclusiv „Re-
gia şi Arta actorului”. Aşa cum 
în acele vremuri studenţii şi ele-
vii instituţiilor de învăţământ din 

RSSM şi toată URSS, erau or-
ganizaţi în fiecare vară şi toam-
nă, pentru a ajuta gospodăriile 
agricole la strânsul roadei, chiar 
a doua zi, la 2 august, am mers 
la lucru, în fruntea unei grupe 
de studenţi a anului I, proas-
păt înmatriculaţi, în sovhozul 
„Ovoşcevod”(Legumicultorul) 
în satul Egoreni sub Soroca, la 
strâns varza. La 1 septembrie am 
plecat dinou la lucru, având în 
responsabilitate o altă grupă din 
30 de elevi de-ai noştri, într-un 
colhoz din raionul Dubăsari. De 
obicei, aceste deplasări anuale 
ale elevilor şi studenţilor la lucru 
de ajutorare, se încheiau în luna 
octombrie, după care se serba, în 
cadrul instituţiei de învăţământ, 
cu invitarea conducerilor gos-
podăriilor ajutate, „Sărbătorea 
Roadei”, cu înmânări de cadouri 
şi Diplome celor mai harnici, atât 
din partea instituţiei de învăţă-
mânt, cât şi din partea gospodă-
riilor vizate. De la bunul început 
al activităţii mele pedagogice, 
am fost numită în funcţia de şef 
al catedrei „Clubologie” în ca-
drul căreia activau profesori cu 
experienţă - Vera Ungureanu, 
Vera Dobrovolschi, Octavian 
Munteanu, Ludmila Sorochina, 
Alexandru Sorocopud. Pot să 
remarc cu plăcere, că atât colec-
tivul de atunci (anii1970-1980), 
care era destul de numeros (pes-
te 100 de profesori) comparativ 
cu corpul didactic actual al co-
legiului (46 profesori de bază), 
cât şi conducerea Şcolii (director 
Semion Dmitrievici Popa, şef 
de studii Piotr Iosifovici Maco-

Comisie de examinare (prima din dreapta T.Grițenco). Președinte T.Chilimari
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Nepoțelul Artiom și fiul Virgiliu cu soția

vschii), m-au primit bucuroşi, 
acordându-mi toată încrederea 
şi sprijinul de care are nevoie de 
obicei, un tânăr specialist. Deci 
m-am inclus, după cum îmi este 
firea, serios în munca pedagogi-
că, dar şi în cea creativă artistică 
a catedrei şi colegiului. La înce-
putul anului de studii am trimis 
la Aspirantura Institutului de 
Cultură din Moscova, asta ce-
reau condiţiile de înmatriculare, 
lucrarea mea ştiinţifică de Diplo-
mă, şi am rămas să aştept invi-
taţia la examenul de admitere, 
plecând cu studenţii la lucru în 
colhoz. Între timp, invitaţia veni 
la Şcoală, dar din păcate, nimeni 
nu avu grijă să mă anunţe. Am 
dat peste acea scrisoare pierdută 
prin şcoală absolut întâmplător, 
după vreo două luni, când era 
deja târziu să mă mai prezint la 
examene... Astfel am ratat stu-
diile la Moscova, până la urmă 
liniştindu-mă cu gândul şi încre-
derea, că cele mai mari şi presti-
gioase Aspiranturi şi Academii 
omul şi le face singur, prin mun-
ca şi dragostea sa pentru ceia ce-
şi doreşte şi face zi de zi.

A.: Director al Şcolii de Ilu-
minare Culturală „E.Sîrbu”

T.Gr.: Am continuat să fiu per-
severentă şi insistentă în munca 
mea an după an, realizându-mi 
cu succes obligaţiunile de şef de 
catedră şi de profesor, aşa încât 
în 1987, am avut numită în func-
ţia de director al Şcolii noastre, 
pe care o absolvisem, exact 20 
de ani mai devreme, în 1967. 
Perioada sfârşitului anilor 1980, 
începutul anilor 1990, a fost una 
deosebit de furtunoasă şi dificilă 
pentru republică, dar şi pentru 

toate structurile ei, inclusiv cele 
de învăţământ, experimentându-
se pe dibuite ca la orice început 
de cale nouă, deseori greşindu-
se amarnic, în cosecinţă suferind 
procesul de avansare-dezvoltare 
în toate domeniile. Drept exem-
plu elocvent, în cazul nostru, poa-
te servi următorul fapt. Pe par-
cursul perioadei în care deţineam 
funcţia de director (1987-1988), 
am reuşit elaborarea unui pro-
iect de construire a unui superb 
complex modern pentru Şcoala 
de Iluminare în cartierul Soroca 
Nouă, vizavi de actualele cămine 
ale Colegiului nostru, dar odată 
cu perturbaţiile social politice din 
URSS şi RSSM, proiectul a fost 
suspendat şi nu s-a mai realizat 
nici până astăzi. Schimbările se 
ţineau lanţ, aşa încât în 1989, în 
legătură cu numirea unui nou di-
rector al Şcolii, am devenit pen-
tru un an (1989-1990) director 
adjunct pentru educaţie, având 
ore pedagogice şi diriginţie la ca-
tedra Clubologie, iar între 1991-
2003, am ocupat funcţia de şef 
al acestei catedre, rămânând în 
continuare cu ore de specialitate 
şi diriginţia. Pe lângă munca pe-
dagogică, între anii 1997-2003, 
m-am implicat plenar şi cu toată 
inima şi în lucrul obştesc, fiind 
aleasă preşedinte al Sindicatului 
Şcolii. Activitatea profesiona-
lă, combinată cu cea obştească, 
m-au ţinut într-o permanentă for-
mă bună, aşa încât numirea mea 
repetată în funcţia de director al 
Şcolii în 2003, s-a dovedit a fi, ca 
de obicei, pe timpul tare, adică 
eu fiind în plină energie pentru a 
activa rezultativ în fruntea unui 
colectiv de muncă.

A.: Actuala conducere a Co-
legiului „N.Botgros”

T.Gr.: Actuala direcţie a co-
legiului, subsemnata Tamara 
Griţenco (director), Tatiana 
Rusnac (şef de studii), Vasile 
Sulima (adjunct pentru practica 
de producere), Leonid Cârlig 
(adjunct pentru gospodărie) - a 
reuşit, în condiţiile crizei social-
economice acute din RM, să ob-
ţină o finanţare satisfăcătoare 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 (Soro-
ca-Nouă), s-au procurat unele 
seturi de instrumente muzicale, 
echipament artistic, aparataj per-
formant de amplificare, apara-
taj electronic. În 2009 s-a reuşit 
elaborarea unui nou proiect mo-
dern de construcţie a Colegiului, 
în sumă de 20 mln. lei, dar din 
lipsă de finanţe, şi acesta a fost 
respins.

A.: Soţul, fiul şi nepotul
T.Gr.: Soţul meu Veaceslav 

Griţenco (1939-2001), absol-
vent al Şcolii „E.Sîrbu” şi al 
Institutului de Cultură, f-tatea 
Regie de Balet din Moscova, a 
activat de-a lungul anilor, alături 
de mine, în cadrul Şcolii, fiind 
un minunat coregraf şi pedagog. 
Veaceslav a condus până în ulti-
mile zile ale sale catedra „Core-
grafie”, dând dovadă de calităţi 
deosebite în selectarea, dezvol-
tarea şi promovarea artei dan-
sului clasic şi popular, pregătind 
mai multe generaţii de coregrafi 
pentu republică. Am crescut şi 
educat împreună un copil - fiul 
Virgiliu, născut la 28 martie 
1977,absolvent al Colegiului de 
Arte din Soroca, stabilit cu fami-
lia la Chişinău. Mă bucură foarte 
mult nepoţelul Artiom, născut la 
15 februarie 2002, acum licean. 
Anii trec vertiginos mişcând îna-
inte cursul vieţii şi deseori, arun-
cându-mi privirile în direcţia ce-
lor trecute, îmi dau seama că nu 
am trăit înzădar şi asta îmi dă pu-
teri şi îndrăzneală pentru viitor, 
căci viaţa, care este frumoasă şi 
plăcută doar în mişcare şi acţiu-
ne, îmi cere noi realizări!
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Grigore Zănoagă – 60 de ani!

Conducători ai instituţiilor de învăţământ artistic din Soroca
2011, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

C.C: Povestiţi despre familia 
Zănoagă din Temeluţii Soro-
cii...

Grigore Zănoagă: Am cres-
cut într-o familie numeroasă 
de ţărani, cu opt copii, în care 
domnea cultul muncii, îmbinat 
armonios cu tradiţiile populare 
ale frumosului sat natal Temele-
uţi. Mama, Elizaveta (Cibotari) 
Zănoagă (1920-1987), născu-
tă în Temeleuţi, a fost o fire cu 
adevărat artistică – cânta în co-
rul bisericesc, cât și la șezătorile 
pe care le organiza deseori la noi 
acasă, în preajma războiului de 

ţesut, pe care îl mânuia cu același 
har neîntrecut cu care cânta. Era 
o ţesătoare vestită în împreju-
rimi, mereu „încărcată” de di-
ferite comenzi (covoare, lăicere 
etc.), dar și o bună cunoscătoare 
a bucatelor naţionale, în tinereţe 
fiind una dintre bucătăresele cur-
ţii boierești din Temeleuţi. Tata, 
Arsenii Zănoagă (1918-1986), 
născut în satul megieș Cerniţa, 
Soroca, a fost un bun gospodar și 
cap de familie, căruţaș în colhoz, 
dar și un bun muzicant, membru 
al orchestrei de fanfară a colho-
zului (a cântat la tubă- bas), în 

Grigore Zănoagă
Născut la 17 octombrie 1951 în 
s. Temeleuţi, r-nul Vertiujeni (azi 
r-nul Florești).
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chişinău.

Fişier biografic
1959-1967 – Elev, Școala-internat Văscăuţi, apoi Școala de 8 
ani Temeleuţi.
1967-1970 – Student, Școala de Iluminare Culturală „E.Sârbu” 
(clasa de trombon), Soroca.
1970-1972 – Armata Sovietică, dirijor fanfare militare, Chișinău, 
RSSM.
1972-1974 – Conducător artistic al Casei de cultură Temeleuţi, 
Florești.
1974-1979 – Student, Institutul de Arte „G.Muzicescu”, fac. 
dirijorat orchestral (f/f), Chișinău.
1974-1981 – Director al Școlii de muzică pentru copii, inspector 
la SRC, Camenca.
1981-1989 – Șef al Secţiei raionale cultură Șoldănești.
1989-1997 – Director al Școlii de Iluminare Culturală „E.Sârbu” 
(azi Colegiul de Arte), Soroca.
1997-2011 – Profesor instrumente aerofone, Școala de arte 
pentru copii „E.Coca”, conducător al orchestrei „M.Corneţ”, 
Liceul Teoretic „P.Rareș”, Soroca.

Discipoli: A.Florea, A.Jechiu, S.Cebanu, P.Panico, 
A.Botnaru, V.Biţa, V.Pânzaru, A.Șahrai, V.Mărgineanu, 
V.Clapaniuc, V.Chiperi, E.Selivanov, A.Lazar, A.Nacu, 
S.Ţurcanu, D.Spinei, A.Dumitraș, M.Potoroacă, A.Ciobanu, 
V.Elsacov ș.a.

Aranjamente orchestrale: Tablou muzical (suită) „Ca la 
nuntă”, „Sârba din Vărvăreuca”, Tablou muzical „În lunca 
Nistru- lui”, „Vals de toamnă” (muzica F. Mendelson), marș 
„Lăstarii Nistrului”, romanţe „O, mamă, dulce mamă” și „Pe 
lângă plopii fără soţ” (vers. M. Eminescu, muz. G. Șerban).

Programe pentru trombon interpretate: E.Reihe – concertele 
nr. 1 și nr. 2; V.Blajevici – concertele nr. 1, 2, 4, 6 și 7; D.Fedov 
– „Umoresca”; V.Oiaker „Polca” ș. a.

Pedagog, dirijor de fanfare, trombonist, aranjor pentru fanfară, director al Colegiului de Arte din 
Soroca (1989-1997), șef al Secţiei Raionale Cultură Șoldănești (1981-1989), fondator al Festivalului 
Republican „Fanfara Argintie”. Eminent al Culturii din RSSM. Deţinător al diplomelor URSS și RSSM 
pentru contribuţii deosebite în dezvoltarea culturii raionului Șoldănești și promovarea creaţiei populare 
naţionale.
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care mi-am început și eu studiile 
muzicale. Tata a reușit, trecând 
peste toate greutăţile vieţii din 
acei ani, să ne crească și înveţe 
pe toţi cei opt copii ai săi: Ma-
ria (Burlacu), n.1942, pedagog, 
Mărculești, Florești; Vasilisa 
(Modnâi), n.1943, pedagog, 
Camenca; Ana (Lâsâi), n.1946, 
merceolog, Chișinău; Vasile (de-
cedat); Fiodor, n.1957, tâmplar, 
Temeleuţi; Ion, n.1959, meca-
nizator, Rusia; Roman, n.1961, 
întreprinzător, Șoldănești și eu, 
Grigore, captiv al muzicii.

- Dragostea și talentul au 
niște rădăcini, dar și niște buni 
diriguitori...

- Dragostea și talentul meu, 
calităţi indispensabile în orice 
artă, vin din părinţii și familia 
mea, care au iubit și cântat fol-
clorul nostru muzical. Apoi a 
fost atmosfera orchestrei satu-
lui nostru condusă de Mitrofan 
Cornescu, exce- lent muzicant și 
dirijor, care a știut să-mi înmul-
ţească cunoștinţele și dorinţa de a 
mă dărui muzicii. La Școala „E. 
Sârbu” (1967-1970) i-am avut 
profesori pe Boris Anghel, Ana-
tol Doncenco, Mihail Murzac, 
Petru Macovschi, apoi la Insti-
tutul „G. Muzicescu” – pe Ivan 
Galcenco și Filip Evtodienco... 
Deci, am avut parte de niște pro-
fesori deosebiţi. 

- Începuturile carierei în do-
meniul culturii muzicale? 

- După absolvirea Școlii 
„E.Sârbu”, în vara lui 1970, am 
activat în calitate de director al 

Casei de cultură din satul na-
tal Temeleuţi, iar în noiembrie 
al aceluiași an, am fost chemat 
în rândurile Armatei Sovieti-
ce, trupe de apărare antiaeria-
nă (Chișinău, RSSM), unde am 
condus fanfara militară a uni-
tăţii, asta fi ind pentru mine o 
mare școală practică în dirijorat 
și aranjament orchestral. După 
demobilizare, în 1972, am reve-
nit la Casa de cultură Temeleuţi 
și, în calitate de director artistic, 
am creat un colectiv coral și un 
ansamblu de estradă pentru ti-
neret, formaţii de prestigiu în 
sat, cu care mă mândream mult 
și aveam planuri serioase de ac-
tivitate. Dar în martie 1974, am 
fost invitat la Camenca, fiind 
numit în funcţiile de inspector 
al Secţiei raionale cultură și di-
rector al Școlii de muzică pentru 
copii Camenca. În cei șapte ani 
(1974-1981) de activitate acolo 
am reușit să pregătesc o fanfară 
de copii la Școala de muzică, o 
fanfară a Palatului de cultură Ca-
menca, fanfara unită a raionului 
și o formaţie splendidă din 100 
fete - toboșare costumate, cu care 
participam la toate manifestaţiile 
locale de sărbătoare și reprezen-
tam raionul la diverse festivaluri 
și concursuri republicane.

- În 1981 aţi fost numit în 
funcţia de șef al Secţiei raiona-
le cultură Șoldănești...

- Da. În acel an a fost fondat 
raionul Șoldănești ca o nouă 
unitate administrativă a RSSM, 
eu având onoarea să fi u primul 
șef al Secţiei raionale cultură. 

Evident, le-am luat pe toate de 
la început, dar eram tânăr, plin 
de energie și nenumărate idei în 
domeniul culturii. Am reușit, cu 
susţinerea totală a autorităţilor 
raionale și locale, să înnoiesc to-
talmente situaţia activităţilor cul-
turale organizate a noului raion. 
Pe parcursul a opt ani de activi-
tate am reușit fondarea și pregă-
tirea calitativă: colective corale – 
în toate gospodăriile (colhozuri, 
sovhozuri) sătești ale raionului și 
în majoritatea întreprinderilor și 
institu- ţiilor de stat orășenești; 
17 orchestre de fanfară; 6 or-
chestre de muzică populară; 5 
formaţii coregrafi ce; 9 trupe de 
teatru pentru amatori (3 din ele 
cu titlu Model). Am lansat și re-
alizat anual „Sărbătoarea fanfa-
relor”; „Sărbătoarea muzicii co-
rale” (s. Cușmirca); Concursul 
brigăzilor artistice de agitaţie și 
multe alte iniţiative și realizări.

- Apoi director la Școala „E. 
Sârbu”...

- În 1989, în bază de concurs, 
am fost aprobat în calitate de 
director al Școlii de Iluminare 
Culturală „E.Sârbu” din Soroca, 
instituţie pe care o absolvisem 
cu 19 ani mai devreme, în 1970. 
Cunoșteam bine colectivul profe-
soral, parte dintre care erau foștii 
mei pedagogi. Școala „E.Sârbu” 
mai avea pe atunci un contingent 
mare de elevi (peste 1500 la sec-
ţiile staţionar și f/f) și un corp di-
dactic de peste 160 profesori. În 
acea perioadă de fierberi politice 
și social-economice în republică 
școala nu putea rămâne în afa-
ra lor, deci era avântată în cău-
tări, schimbări, reînnoiri. Atunci 
apăreau deja probleme majore 
de ordin financiar și material. 
În 1991, prin Hotărâre guverna-
mentală, școala a fost reorgani-
zată în Colegiul Republican de 
Creaţie Populară. Acest colegiu 
a fost și este un pilon de bază în 
susţinerea și dezvoltarea culturii 
RM, dar și sorocene. Instituţia 
este implicată permanent în toate 
manifestaţiile, sărbătorile, iniţia-
tivele social-culturale și artistice 
ale administraţiilor publice loca-
le. În 1989, din iniţiativă perso-
nală, dar cu sprijinul colegiului și 
APL, am reușit să lansez la So-
roca Festivalul-concurs „Fanfara 

Gr.Zănoagă cu soția Valentina și fiii Ruslan și Radu
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argintie”, care astăzi a luat am-
ploare internaţională și a devenit 
tradiţional.

- Ce înseamnă pentru D-
voastră muzica de fanfară?

- Mi-a fost întotdeauna mie-
zul esenţei mele de muzician, în 
baza căruia le-am isprăvit pe toa-
te: pe parcursul activităţii de mai 
bine de 40 de ani am iniţiat, fon-
dat și lansat multe zeci de acţi-
uni și colective spre prosperarea 
culturii, artei populare muzicale, 
meșteșugurilor și, în deosebi, a 
muzicii de fanfară. Am fondat 
personal și pregătit temeinic 11 
colective de fanfară; am aranjat 
pentru fanfară mai bine de 60 de 
lucrări de diferite genuri (clasică, 
populară, divertisment etc.), atât 
pentru începători, cât și pentru 
profesioniști, câteva lucrări de 
ale mele fiind publicate în anto-
logii republicane.

- Sunteţi și astăzi pe linia 
întâi a muzicii de fanfară. Aţi 
instruit câteva generaţii de 
suflători-fanfariști, lucraţi asu-
pra unei cărţi-metode pentru 
fanfară...

- Din 1997, sunt profesor de 
instrumente aerofone la Școala 
de arte pentru copii „E.Coca” 
din Soroca, unde am instruit și 
promovat fanfara „Lăstarii Nis-
trului”. Am creat o asemenea 
orchestră și la Gimnaziul din s. 
Hristici. La LT „P.Rareș” am cre-
at și instruiesc orchestra de fan-
fară „Mitrofan Corneţ”, cât și un 
ansamblu popular de fluierași. 
În cartea asupra căreia lucrez 

deja de bună vreme „Organiza-
rea orchestrei de fanfară”, voi 
concentra experienţa teoretică și 
practică acumulată de mine în 
acest domeniu pe parcursul vie-
ţii mele. Sper să fie o carte utilă 
pentru generaţiile de fanfariști 
actuale și viitoare.

- Crizele politice și social-
economice interminabile din 
RM au afectat mult cultura 
noastră naţională...

- După mine, cultura muzicală 
în RM are câteva priorităţi specifi 
ce ce ne plasează actualmente pe 
una din treptele cele mai înalte 
ale culturii muzicale universale: 
harul, talentul moldovenilor de 
a cânta; sistemul exsovietic (be-
nefic) de educaţie muzicală a co-
piilor (școli începătoare de mu-
zică, case de cultură, colective 
artistice de amatori); organizarea 
sistematică a diferitor sărbători 
muzicale, concursuri, festivaluri 
etc. Dar „perioada de aur” a cul-
turii muzicale, cred eu, s-a termi-
nat după 1990. Astăzi suferim o 
decădere serioasă în domeniul 
culturii: au dispărut colectivele 
muzicale sătești (coruri, fanfare, 
tarafuri, ansambluri vocal-instru-
mentale), rămânând doar câteva 
ansambluri folclorice. În Soroca 
există doar o singură fanfară de 
copii (!), iar în raionul Șoldănești, 
de exemplu, din cele 17 fanfare 
au rămas doar două. În raionul 
Florești astăzi activează doar o 
fanfară etc. etc. S-au redus con-
siderabil orele opţionale pentru 
cercurile artistice extrașcolare 
în instituţiile de învăţământ ge-

neral. Unica fanfară de copii din 
Soroca se remunerează doar cu 
jumătate de salariu... Sunt con-
vins că dacă nu vom redresa si-
tuaţia, riscăm, peste 8-10 ani, 
să pierdem și ceea ce ne-a mai 
rămas la acest capitol. Crește o 
generaţie „muzical analfabetă”, 
care reacţionează doar la muzica 
modernă (pop, rock, răp etc.) și 
nu cunosc totalmente interpreţii, 
compozitorii, colectivele artisti-
ce autohtone, nu cunosc cuvinte-
le cântecelor populare și nici ale 
celor din programul școlar.

- Familia v-a fost un sprijin 
în activităţile tumultoase legate 
de cultura muzicală...

- Soţia mea, Valentina (Strun-
garu) Zănoagă, născută în 
s.Peciște, Rezina, este de ase-
menea pedagog (Institutul de 
Arte „G.Muzicescu”, Faculta-
tea Metodiști Manifestaţii Cul-
turale), Eminent al culturii din 
RSSM (1985), care a activat 
în permanenţă alături de mine, 
încurajându-mă și susţinându-
mă mereu în toate începuturile 
și realizările mele. Ne-am cu-
noscut încă de pe băncile Școlii 
„E.Sârbu”, unde am fost trimiși, 
la sigur, de Providenţă pentru a 
ne întâlni și fonda o familie bună, 
în care cultul muzicii și frumosu-
lui, lăsat în noi de părinţii noștri, 
să aibă o prelungire firească în 
timp. Am crescut și educat trei 
copii minunaţi: Ruslan, n.1971, 
a făcut Conservatorul (clasa 
trombon), Chișinău, și este stabi-
lit acum la Ungheni. Activează în 
calitate de dirijor al Fanfarei mo-
del municipale. Ludmila (Sama-
rin) Zănoagă, n.1975, a absolvit 
Institutul de Arte G.Muzicescu, 
fac. Dirijat Coral, stabilită la So-
roca. Mezinul, Radu, n.1989, a 
absolvit Școala de Arte din Soro-
ca (clasa clarinet), iar acum este 
student în anul IV la Institutul 
Militar Chișinău. Ne bucurăm și 
de o nouă generaţie a continui-
tăţii noastre, nepoţeii: Grigoraș, 
n.1996, și Măriuţa, n.1997, copi-
ii lui Ruslan; Anișoara, n. 1998, 
și Sănduţa, n.2000 – copiii Lud-
milei... Am trăit și continuăm să 
trăim în tradiţii de veșnică dina-
mică și căutare, pentru că acesta 
este cultul nostru, al familiei Ză-
noagă.

Fanfara „M.Corneț”, LT „P.Rareș”. Dir. Gr.Zănoagă. Soroca, 2010
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Pro-Cultura: Sunteţi născut 
într-o familie de intelectuali 
bârnoveni din nordul Moldo-
vei...

Emilian Guţu: M-am născut 
în familia lui Valeriu şi Svetla-
na Guţu, intelectuali, dar şi buni 
gospodari din pitorescul sat Bâr-
nova, fostul judeţ Soroca, actu-
almente raionul Ocniţa. Tatăl 
meu, născut la 26.09.1960 în 
Gârbova, este inginer căi ferate, 
iar mama, născută la 29.03.1963 
în s. Rudi, Soroca, activează în 
calitate de profesoară la clasele 
primare în şcoala din sat. În fa-
milie suntem 2 copii: subsemna-
tul, dedat în totalitate muzicii şi 
fratele mai mic Vasile, născut la 
13 ianuarie 1994, care, urmân-

Emilian Guţu
Născut la 22 martie 1986
în s.Bârnova, Ocniţa.
Studii: Universitatea de Stat 
„Aleco Russo”, Bălţi; Universi-
tatea de Studii Politice şi Eco-
nomice Europene „Constantin 
Stere”, Chişinău.

Emilian Guţu: „Soroca, este un centru cultural-muzical 
important în nordul RM”

Fişier biografic
1992-2001 – Elev, Gimnaziul Bârnova, Ocniţa.
1996-2001 – Elev, Şcoala de muzică, Ocniţa (acordeon).
2001-2005 – Student, Colegiul de Arte, specialitatea „profesor, 
artist instrumentist”, Soroca.
2005-2009 – Student, Universitatea de Stat „Aleco Russo”, fac. 
Muzică şi Pedagogie Muzicală (f/f), Bălţi.
2011-2012 – Masterand, Universitatea de Studii Politice şi Eco-
nomice Europene „Constantin Stere”, specialitatea Manage-
ment Educaţional, Chişinău.
2005-2016 – Profesor, maestru de concert, Colegiul de Arte, ar-
tist-acordeonist, corepetitor, Ansamblul „Nistrenii”, Soroca.
Din 2016-prezent (2021) – Director, Colegiul de Arte „Nicolae 
Botgros”, Soroca.

Unele creaţii pentru acordeon interpretate de E.Guţu: 
G.Princippe - „Concert a-moll”; Curt Mahr - „Konzert in a-
moll” pentru acordeon şi orchestră; F.Zuppe - Uvertură la ope-
reta „Cavaleria uşoară”; J.S.Bach - „Preludiu şi fuga a-moll”; 
K.Fugazza - „Preludiu şi fuga fis-moll”; J.Frescobaldi - „Toc-
cata”; B.Vexler - „Preludiu în stil contemporan”; P.Frosinni 
- „Carnaval veneţian”; V.Monti - „Ceardaş”; E.Doga - „Pâ-
râiaşe”; V.Pandelescu - „Sârba de la Drăgaşani”, „Sârba lui 
Pandelescu”, „Hora lăutărească”; M.Mexicanu - „Hora lă-
utărească”; I. Minune - „Hora lăutărească”; V.Fundament - 
„Hora lăutărească”, etc.

Discipoli: Boldesco Alexandru, Lungu Dumitru, Grajdari 
Natalia, Balâc Andrei, Negrescu Ion, Severin Dumitru, Lisa 
Aurel, Donici Alexandru, Andronic Vadim;, Rău Igor, Crigan 
Dumitru, Buga Andrei.

Conducători ai instituţiilor de învăţământ artistic din Soroca
2021, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”) / Tineri muzicieni din Soroca

Pedagog, grad didactic I; acordeonist, maestru de concert; laureat al Concursului republican „Orfeus” 
Bălţi, Festivalului „V.Postolachi”, Soroca; director al Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca.

Valerii şi Svetlana Guţu cu fiii Emil şi Vasilică. 1995
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du-mi calea pe făgaşul muzicii, a 
absolvit Colegiul de Arte „Nico-
lae Botgros” or. Soroca clasa de 
vioară, după care și-a schimbat 
domeniul, făcând licența în Is-
torie și masteratul în „Manage-
mentul Relațiilor Internaționale 
și Cooperării Transfrontaliere, 
în prezent fiind doctorand la 
Istorie – Carte veche, toate la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, vioara fiind pen-
tru el o sursă de venit cântând 
la petreceri private și având și 
ore particulare. Părinţii ne-au 
fost întotdeauna un exemplu de 
sârguinţă, acurateţe, modestie 
bine măsurată şi cumsecădenie 
autentică moldovenească, cali-
tăţi care ne-au ajutat şi ne ajută 
enorm de mult pe ambii lor fii, 
în străduinţele noastre de deve-
nire socială şi profesională. Ţin 
să amintesc aici dulcii şi înţelep-
ţii noştri bunei, amprenta edu-
caţională a cărora ne va rămâne 
călăuză pentru întreaga viață: pă-
rinţii tatălui – Filip şi Elizaveta 
Guţu, gospodari cu rădăcinile în 
Gârbova, părinţii mamei – Ion şi 
Lidia Gropa, gospodari cu rădă-
cinile în Verejeni şi Bârnova. Cu 
adâncă recunoştinţă îmi amin-
tesc şi de prima mea învăţătoa-
re din şcoala natală – dna Maria 
Baciu, diriginta de clasă – d-na 
Galina Garaz, profesorul meu 
de acordeon – Ghenadie Garaz, 
pentru atitudinea lor părintească 

faţă de mine, copilul setos de cu-
noştinţe care am fost...

– Bârnova - sat frumos cu 
oameni frumoşi! Cine v-a în-
demnat să vă consacraţi acor-
deonului?

– În familia noastră, oricât ar 
fi de paradoxal, nimeni nu cânta 
şi nici nu avea o atracţie deose-
bită către muzică. Atât tata, cât şi 
mama, m-au dorit întotdeauna în 
altă profesie şi n-au presupus ni-
ciodată că muzica îmi va deveni 
specialitate pentru toată viaţa. Eu 
însă de mic copil, îmi confecţio-
nam diferite „instrumente muzi-
cale” la care „cântam” toată ziua, 
iar bunica, văzându-mi această 
mare dragoste, mi-a cumpărat un 
mic acordeon-jucărie pe care îl 
întindeam neobosit în permanen-
ţă. Fiind deja elev la şcoală, am 
aflat că unii prieteni de ai mei în-
vaţă la Şcoala de muzică din or. 
Ocniţa, fapt care mi-a aprins do-
rinţa de a studia muzica în mod 
serios. L-am rugat pe tata, care 
cu multe rezerve, până la urmă 
a acceptat să mă înscrie la clasa 
de acordeon şi iată că în 1996 am 
luat pentru prima dată în mâini 
un acordeon adevărat.

– Cine au fost învăţătorii 
care v-au instruit în domeniul 
muzicii?

– La Şcoala de muzică din Oc-
niţa, profesor de acordeon mi-a 

fost dnul Ghenadie Garaz, el fi-
ind şi cel care ulterior m-a decis 
să urmez studiile la Colegiul de 
Arte din or. Soroca şi tot el m-a 
pregătit bine către examenele de 
admitere pe care le-am susţinut 
cu brio, astfel devenind în 2001 
student. La colegiu, acordeo-
nul l-am studiat mai întâi la Ion 
Rotaru, apoi succesiv la Victor 
Postolachi, Roman Petrovici şi 
Iurie Covalschi. Solfegiul, te-
oria muzicii şi armonia le-am 
studiat la Vasile Sulima şi Vero-
nica Rabota. În cadrul Universi-
tăţii de Stat „Aleco Russo” din 
Bălţi, acordeonul l-am studiat 
succesiv la Andrei Pascaru şi 
Vitalie Popovici. Pe parcursul 
studiilor am avut în permanenţă 
o atracţie deosebită către muzi-
că, realizând succese în diverse 
concursuri, festivaluri, concerte 
etc., toate instituţiile sus-numite 
absol- vindu-le cu note de 10. 
Sunt recunoscător, în mod deo-
sebit, profesorilor mei de la Co-
legiul de Arte – Gh.Duminică, 
V.Postolachi, I.Rotaru, R.Ciu-
mac, Iu.Covalschi, V.Sulima, 
T.Nistor, M.Biciuc, care m-au 
ajutat şi m-au susţinut în deveni-
rea mea profesională.

– Cum s-a dezvoltat cariera 
d-voastră muzicală extraşcola-
ră în oraşul Soroca?

– Fiind în anul III de studii la 
CAS, am început să activez în 

Emil elev la şcoala de muzică, Ocniţa Emil elev la Colegiul de Arte, Soroca
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calitate de corepetitor în Ansam-
blul de cântece şi dansuri popula-
re „Nistrenii” (dirijor Gheorghe 
Duminică) şi în Formaţia folclo-
rică „Colinda” (conducător ar-
tistic Tamara Boboc) – colective 
ale Palatului Culturii din Soroca. 
După absolvirea CAS în 2005, 
am fost invitat să activez aici în 
calitate de maestru de concert 
la catedra Instrumente popula-
re. Am fost bucuros întotdeauna 
să cânt, în calitate de acordeo-
nist-acompaniator sau solist, în 
orchestrele de muzică populară 
ale CAS, Palatului Culturii din 
Soroca, alte formaţii muzical-in-
strumentale, alături de colegii şi 
profesorii mei, acceptând invita-
ţiile care mi se făceau, inclusiv 
şi cele de a cânta la nunţi şi alte 
petreceri tradiţionale moldove-
neşti. Acordeonul meu este, spre 
fericirea mea, solicitat în perma-
nenţă. Cred că aşa va fi şi în con-
tinuare.

– Şi activitatea pedagogică?
– După absolvirea Colegiului 

de Arte în 2005, după cum am 
menţionat mai sus, am devenit 
student la Universitatea de Stat 

„A. Russo”, Secţia fără frecven-
ţă, în acelaşi timp angajându-mă 
să lucrez în calitate de maestru 
de concert în instituţia proaspăt 
absolvită. La încheierea studii-
lor în USARB (2009), direcţia 
CAS, dna Tamara Griţenco, m-a 
angajat şi în calitate de pedagog, 
oferindu-mi astfel o arie mult 
mai responsabilă şi mai largă de 
activitate instructiv - educativă 
în cadrul colegiului, lucru care 
mi-a produs, evident, o mare sa-
tisfacţie profesională. În această 
perioadă de după 2009 şi până 
în prezent predau mai întâi, bi-
neînţeles, acordeonul, dar şi alte 
unități de curs din aria curricu-
lară precum: metodica de studi-
ere şi instruire, instrumente ale 
orchestrei de muzică populară, 
stagii de practică, aranjamentul 
orchestral, studierea instrumen-
telor populare româneşti. Din 
2011 am fost numit diriginte al 
unei grupe de studii. Activitatea 
muzical-pedagogică îmi aduce o 
satisfacţie deosebită, întrucât ea 
este visul meu împlinit, iar co-
legii mei de lucru cotidian sunt 
foştii mei profesori, care m-au 
instruit şi îndrumat. Am certi-

tudinea, reieşind din rezultatele 
şcolare ale elevilor mei, că expe-
rienţa pedagogică acumulată pe 
parcursul anilor prin străduinţele 
mele şi ale dascălilor mei, pare a 
fi rodnică.

– Familia ?
– La 31 august 2012 ne-am 

unit destinele cu iubita mea Ve-
ronica (Osadciuc) Guţu, născu-
tă la 8 aprilie 1987 în s. Iorjniţa, 
Soroca, creând astfel o nouă fa-
milie. Veronica este absolventă 
a Universităţii de Stat „Aleco 
Russo”, facultatea Muzică şi 
Pedagogie Muzicală din Bălţi, 
masterand, alături de mine, la 
Universitatea de Studii Politice 
şi Economice Europene „Con-
stantin Stere”, specialitatea Ma-
nagement Educaţional, Chişi-
nău. Actualmente activează în 
calitate de profesoară la IP Li-
cul Teoretic „Ion Creangă” din 
Soroca. Soarta ne-a dăruit două 
flori- fiicele noastre de care nu 
reușesc să mă satur să le pri-
vesc: Paula-Smaranda, născută 
la 29.12.2016 și Antonia-Ioana, 
născută la 30.02.2021. Familia 
este locul unde îmi este cel mai 

Cuplul Emilian și Veronica Guţu, cu fiicele Paula-Smaranda și Antonia-Ioana. 2021
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bine, unde sunt așteptat, înțeles 
și iubit.

– Activitatea managerială?
– Nu am crezut niciodată că 

mă pot afirma în domeniul ma-
nagementului. În anul 2016, fi-
ind organizat un concurs pentru 
funcția de director al Colegiului 
de Arte „Nicolae Botgros” din 
or. Soroca, am depus dosarul tre-
când toate etapele, după care a 
urmat o etapă mai dificilă pentru 
mine. Tot ce este nou este dificil 
de realizat. Am depășit totuși toa-
te obstacolele cu bine, afirmân-
du-mă ca manager care reușește 
să realizeze cerințele ministeria-
le în termeni, am reușit, împre-
ună cu colectivul, să acredităm 
toate programele de formare 
profesională oferite, realizare în 
care s-a depus o muncă enormă. 
Caut mereu noi modalități de 
activitate managerială, care ar 
aduce beneficii instituției. Ast-
fel, începând cu anul 2016 am 
început promovarea colegiului 
altfel, prin participări la con-
cursuri internaționale, având un 
potențial didactic foarte bun. În 
anul 2018, după o pauză de peste 
30 de ani, am inițiat învățământul 
cu frecvență redusă pentru bi-
bliotecari, în 2021 având aici și 
prima promoție de absolvenți. 
Modestia este ceea ce mă ca-
racterizează și nu voi enumera 
toate realizările. Consider că am 
realizat obiectivele propuse în 
„Planul strategic de dezvoltare a 
instituției” și dacă opinia publică 

este una pozitivă, referitor la rea-
lizările personalului și instituției, 
atunci mă consider un manager 
de succes. Aprecierea ne-o dau 
elevii, părinții, beneficiarii noștri.

– Care este părerea d-voas-
tră despre cultura muzicală ac-
tuală din Soroca?

– În perioada de când mă gă-
sesc în acest oraş minunat şi 
sunt implicat activ în viaţa cul-
tural-muzicală soroceană, m-am 
convins că oraşul dispune de un 
potenţial muzical deosebit. Atât 
profesorii de muzică din oraş, 
cât şi elevii instituţiilor de profil 
artistic, formaţiile orchestrale şi 
folclorice din întregul plai soro-
cean contribuie în permanenţă la 

păstrarea, dezvoltarea şi promo-
varea adevăratelor valori ale cul-
turii noastre naţionale. Soroca, 
după părerea mea, este un cen-
tru cultural-muzical important 
în nordul Republicii Moldova. 
Evident, vorba înţeleptului, s-ar 
putea să fie şi mai bine, sau chiar 
mult mai bine, dar sunt dispus, 
de altfel ca şi toată lumea artis-
tică de la noi, să cred, că odată 
cu aplanarea situaţiei economice 
precare din republică, lucrurile se 
vor schimba spre mult mai bine. 
Sunt optimist şi cred că dezvol-
tarea artei sorocene va continua, 
realizând noi performanţe şi 
dând culturii muzicale naţionale 
noi personalităţi cu renume repu-
blican şi – de ce nu? – mondial!

Emilian alături de tatăl şi fratele Vasile

Directorul E.Guțu cu catedra „Coregrafie”. 2020



Colegiul de Arte „N.Botgros”376

Directori și veterani ai colegiuluiDirectori și veterani ai colegiului

Din anul 1969, la invitația directorului ȘRIC (RCPU) „E.Sîrbu”, 
Mihail Vasilievici Murzac, Petru Iosifovici Macovschii a activat, 
timp de 19 ani (1970-1989) șef de studii în această instituție, înde-
plinind o perioadă scurtă și interimatul de director, iar după 1989, 
până în timpul de față (2021) își îndeplinește cu cinste funcția peda-
gogică de profesor de istorie. 

Petru Iosifovici Macovschii s-a născut în familia lui Iosif Gri-
gorievici (1905-1984), țăran-colhoznic și Aculina Ivanovna (1906-
1975) Macovschii, de asemenea lucrătoare în gospodăria colhoz-
nică din Cuconeștii Noi. În familie au fost șase copii - 3 fete și 3 
băieți. Surorile Olga și Maria au avut studii pedagogice, iar Liuba 
a continuat tradițiile părintești,rămânând fidelă gliei. Fratele Efim 
a absolvit Institutul Politehnic, iar Mihail Institutul Agricol din 
Chișinău. Petru, după serviciul în termen de 4 ani în Flota Maritimă 
Sovietică, în or. Novorosiisc (URSS), a absolvit USM „V.I.Lenin”, 
fiind apoi repartizat, în calitate de profesor de istorie, la Școala de 
Medicină din Soroca. Soția, Lidia Mihailovna (1938-2007), medic, 
a activat în calitate de medic-șef al Spitalului de boli infecțioase 
din Soroca. Cuplul Petru și Lidia Macovschii au crescut și educat 
două fiice. Ambele, fiica mai mare Ina (n.1970) și mezina Margareta 
(n.1973), sunt medici, fiind stabilite la Chișinău. Petru Macovschii 
este bunelul a două nepoțele - Marina și Sofia. 

Petru Macovschii
Născut la 15 decembrie 1937 în 
s.Cuconeştii Noi, Edineţ. 
Studii: Universitatea de Stat 
„V.I.Lenin” din Moldova, facul-
tatea Istorie(1965).

Cuplul Petru și Lidia Macovschii cu fiica Ina

Petru Macovschii: 
„Această școală a fost o necesitate obiectivă...”

nea instituţie de învăţământ era 
stringent necesară republicii, aşa 
cum în sate şi oraşe se deschi-
deau instituţii de cultură –bibli-
oteci, cluburi, case de cultură. 
A crescut şi interesul populaţiei 
către activitatea artistică de ama-
tori, către creaţie. Deci pentru 
conducerea şi organizarea lucru-
lui cultural de masă, era nevoie 
de lucrători calificaţi, care ar fi 
putut în mod profesional, la un 

nivel calitativ corespunzător, să 
realizeze aceste activităţi. Deci, 
deschiderea Şcolii a fost o nece-
sitate obiectivă. Anume prin in-
termediul instituţiilor de cultură, 
populaţia republicii îşi manifesta 
capacităţile culturale în cânt şi 
muzică, spectacole teatrale, arte 
plastice.Toate acestea au fost de-
monstrate practic, pe parcursul 
activităţii acestei instituţii de în-
văţământ.

În 1969, pe când activam în 
calitate de profesor la Şcoala de 
Medicină din Soroca, am fost 
invitat de către directorul Şcolii 
de Iluminare Culturală (Culit-
prosvetucilişce) „E.Sîrbu”, Mi-
hail Vasilievici Murzac, pentru 
funcţia de şef studii.

În istoria de dezvoltare a cul-
turii poporului moldovenesc, or. 
Soroca ocupă un loc deosebit. 
Oraşul a păstrat şi continuă să 
dezvolte tradiţiile bogate cultu-
rale şi spirituale ale republicii 
noastre. Aici funcţionează multe 
instituţii de învăţământ, câteva 
biserici. Din această cauză ora-
şul a avut fericirea istorică de a fi 
ales pentru deschiderea la 20 oc-
tombrie 1940, de către Guvernul 
RSSM, a Şcolii Republicane de 
Iluminare Politică, pentru pregă-
tirea cadrelor calificate în dome-
niul lucrului de club şi bibliote-
cilor. Aceasta era unica instituţie 
de învăţământ de asemenea profil 
din republică şi ocupa un loc de 
prestigiu atât local, cât şi în plan 
republican. În perioada Războ-
iului al II Mondial(1941-1944), 
şcoala şi-a încetat activitatea, ea 
fiind reluată în 1944. O aseme-

Soroceni, soroceni
Soroca. Almanah nr. 8/2015



Soroca 2021 377

Directori și veterani ai colegiuluiDirectori și veterani ai colegiului

În 1946, conform hotărârii gu-
vernului, şcoala a fost reorgani-
zată în Tehnicumul de Bibliote-
cari. Iar în 1957 , cu scopul de 
schimbare a profilului de pregă-
tire a specialiştilor pentru insti-
tuţiile de cultură, tehnicumul de 
bibliotecari a fost reorganizat în 
Şcoala Republicană de Ilumina-
re Culturală, atribuindui-se nu-
mele „E.Sârbu”. Calificarea spe-
cialiştilor era „lucrător de club” 
cu o specializare concretă (con-
ducător al colectivelor artistice 
de amatori - cor, taraf, fanfară, 
coregrafie, orchestră populară 
rusă). Termen de studii - 3 ani. 

Şcoala de Iluminare culturală 
din Soroca era cunoscută şi după 
hotarele republicii. Aici studiau 
la secţiile de zi şi fără frecvenţă, 
reprezentanţi ai altor republici 
din URSS (Ucraina, Rusia, re-
publicile caucaziene). Instituţia 
ţinea legături, pentru schimbul 
de experienţă, cu asemenea şcoli 
din alte regiuni ale URSS (Cer-
năuţi, Tulcin, Odesa), iar profe-
sorii şcolii îşi ridicau nivelul de 
pregătire profesională în institu-
ţiile de învăţământ artistic supe-
rior ale altor republici din URSS. 
(Ucraina, Belorusia, Rusia). Pe 
tot parcursul activităţii, în şcoa-
lă exista problema cadrelor de 
specialişti calificaţi, pentru că 
numărul elevilor în şcoală, în 
anii 1960-80, era în permanentă 
creştere. Corpul didactic al şcolii 
era de o înaltă calificare, aici ac-
tivând profesori de diferite naţi-
onalităţi, uniţi de un singur scop 
–instruirea şi educarea calitativă 
a specialiştilor pentru instituţiile 
de cultură ale RSSM. Cei mai 
buni dintre ei au dat zeci de ani 
de activitate, demonstrând cele 
mai bune rezultate ale muncii 
lor: Baranenco A.Dm. (club.), 
Ştepman M.S. (istoria), Teplov 
V.E. (regie), Teplova V.V. (co-
regr.), Teacă I.F. (sufl.), Topol-
niţchii C.N. (sufl.), Doncenco 
A.I. (sufl.), Postolachi V.F. (ta-
raf), Garaz V.G. (cor), Covali-
ov V.A. (cor), Ivanes I.G. (sufl.)
Macovschii P.I. (istoria, 1969-
1989 - şef studii), Ahimblit Gr.I. 
(istoria), Griţenco T.I. (regie), 
Griţenco V.A. (coregr.), Capiţ-
caia V.A. (filolog), Ursu I.I. (ed, 
fiz.) Moldovanu M.A. (bibl.), 
Daracova V.T. (bibl.), Ceciotina 

P.Macovschii cu fiicele Ina și Margareta. Anii 1980

A.I. (filolog), Malova C.A. (teor. 
muz.), Sorocapud A.S. (mij. 
teh.), Draganiuc I.I. (baian).

Una dintre problemele com-
plicate în organizarea procesului 
de învăţământ, era lipsa spaţiilor 
de studii şi a căminului pentru 
elevi. În anii 1960-80 în şcoală 
învăţau peste 1000 de elevi. Lec-
ţiile se petreceau, în 2 schimburi, 
de la ora 8 dimineaţa până la ora 
22 seara. Între anii 1967-69 (dir. 
M.V.Murzac), a fost pregătită 
documentaţia pentru construirea 
unui complex de clădiri pentru 
şcoală. Se prevedea construirea 
blocului de studii, a 2 cămine a 
câte 5 etaje, (câte 225 locuri), a 
unui bloc de locuit pentru pro-
fesori, a unui complex sportiv. 
Locul pentru construcţie a fost 
ales cartierul Soroca Nouă, aco-
lo unde astăzi se găsesc căminele 
colegiului. Însă din diferite cau-
ze, proiectul a fost suspendat la 
Soroca, fiind realizat la Chişinău 
(Colegiul de muzică „Ş.Neaga), 
atât cât din tot planul, s-a reuşit 
construirea în 1975 (dir. Popa 
S.Dm.) a celor 2 blocuri ale că-
minelor pentru elevi. Mai târziu, 
în anii 1990, pe teritoriul desti-
nat construcţiei şcolii, s-a con-
struit Liceul Teoretic „C.Stere”. 
În anii 1986-87 a fost pregătit un 
nou proiect şi documentaţia de 
construire a blocului de studii, 
vizavi de căminele şcolii (dir. 

R.F.Petrovici, T.I.Griţenco), dar 
şi această tentativă nu s-a putut 
realiza. În timpul de faţă colegiul 
activează în vechile sale spaţii de 
studii, contingentul de elevi fiind 
semnificativ micşorat, (lipseşte 
secţia fără frecvenţă), deci spaţii 
pentru studii sunt suficiente şi de 
asemenea un cămin pentru traiul 
elevilor cu condiţii bune de trai. 
Pentru rezolvarea tuturor proble-
melor, o contribuţie deosebită, 
prin munca sa, a depus directo-
rul actual - T.I.Griţenco. În tim-
pul de faţă colegiul este asigurat 
cu profesori calificaţi, aproape 
toţi profesorii dispunând de gra-
de didactice I şi II. Cinci profe-
sori au titluri prestigioase de stat: 
Griţenco T., Duminică Gh., Se-
levestr V., Nistor T., Cebotari V. 
(Om Emerit). Colegiul asigură 
o pregătire calitativă a tinerilor 
specialişti, despre ce vorbesc 
reuşitele la examenele de absol-
vire, olimpiadele zonale şi repu-
blicane, concursurile muzicale. 
Colegiul a întâlnit jubileul său de 
75 ani ai istoriei sale, cu realizări 
considerabile în lucrul instruc-
tiv-educativ. În cei 75 ani de ac-
tivitate colegiul a pregătit peste 
12 mii de specialişti în domeniul 
culturii – conducători, membri 
şi solişti, ai colectivelor artistice 
profesioniste şi de amatori, con-
ducători ai instituţiilor de cultură 
din republică. 
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Almanah: Dle Postolachi, 
fiind un om al muzicii popu-
lare româneşti, după cum vă 
cunoaşte multă lume, aţi putea 
să ne mărturisiţi multe despre 
dăinuirea ei pe plaiurile soro-
cene.

Victor Postolachi: Cultura 
noastră locală, inclusiv cea mu-
zicală, are nevoie de asemenea 
investigaţii, întrucît uitarea nu 
adaugă, ci şterge. Sunt plăcut 
surprins că abordaţi acest subiect 
şi aţi început-o chiar de la mine! 
Căci, într-adevăr, muzica popu-
lară mi-a fost viaţa, altfel spus, 
sprijin şi veşnică mişcare. N-am 
lâncezit nicicând, 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 câteva luni în Flota mariti-
mă sovietică.

V.P.: Până atunci, s-au perin-

dat multe lucruri 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 Postola-
chi, care au reuşit să mă scoată în 
lume, în pofida tuturor nevoilor. 
Satul Rediul Mare, baştina mea, 
se slăvea în tot nordul Basarabi-
ei cu dinastia de lăutari a lui Ni-
chifor (Chifor) Lachi. Orches-
tra 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 cânte cu Chifor”, 
erau, practic, desăvîrşiţi în me-
seria lor. „Când punea truba la 
gură, zicea lumea, Chifor era stă-
pânul nostru!”. Aveau acei muzi-
canţi harul Domnului, cu care se 
mândreau şi cu care se hrăneau! 
Odată, auzindu-i, am fost pur şi 
simplu hipnotizat de ei şi n-am 

Victor Postolachi
Născut la 26 februarie 1936 în 
satul Rediul Mare, județul  So-
roca (decedat la 15 noiembrie 
2007, Soroca).
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chişinău.

Victor Postolachi: „Orchestra mea a fost un laborator viu, 
prin care au trecut şi au învăţat, împreună cu mine, 

o mulţime de băieţi şi fete…”

Veterani ai învăţământului artistic din Soroca
2005, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Pedagog, profesor la Colegiul de Arte din Soroca (dirijor, acordeonist); fondator şi dirijor al primei 
componenţe orchestrale tradiţionale de muzică populară moldovenească în Soroca; autor de aranja-
mente folclorice, programe analitice de specialitate; conducător şi dirijor al orchestrelor instructive; 
șef al catedrei de instrumente populare a Școlii de Iluminare Culturală „E.Sîrbu” (Colegiului de Arte) 
(1969-1996 (cu întreruperi); șef al Secţiei Raionale Cultură Soroca (1961-1963);conducător şi dirijor 
al ansamblului de muzică şi dansuri populare „Nistrenii” (1986-1987); Maestru în Artă (1996).

Părinții, Tudor și Sofia Postolachi cu Polina, prima soție și fiul Oleg. 1960
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mai dorit altă cale, decîât mu-
zica. Copil fiind, am început să 
merg cu ei „La prispă”, făcând 
„universităţile urechii”, cu un 
mic acordeon german „Hon-
ner”, 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, ves-
tiţi lăutari din nordul Basarabi-
ei (N.Dobrogeanu, D.Ciobanu 
(Mechiu), N.Banu ș.a., gustaţia, 
maniera, tehnicile de interpre-
tare ale lăutărismului regional 
(nordic) autentic, care se trăgea 
din perioada de pînă la 1940. Am 
cântat şi am studiat la acordeon 
şi în Flota maritimă sovietică, fi-
ind încorporat în diferite compo-
nenţe artistice militare. Deci cătr 
anul 1960, acumulasem o bogată 
experienţă practică interpretative 
şi orchestrală, pe care doream s-o 
legalizez cumva. Eram plin de 
dorinţa de a face muzică popu-
lară adevărată, aşa cum îmi dicta 
sufletul. Venit la Soroca, m-am 
înscris la „Kultprosvetucilişce” 
(aşa se numea pe atunci Colegiul 
de Arte), la profesorul de acorde-
on Raimond Victor Karlovici, un 
bun notist şi sufletist, iar în 1962 
am primit Diploma de absolvire 
şi invitaţia să rămân la „Kult”, în 
calitate de profesor. Am acceptat 
cu bucurie, căci eram deja impli-
cat în viaţa culturală a oraşului.

A: Care era situaţia culturii 
muzicale în general şi a muzi-
cii populare, în special, în anii 
1950- 1960, la Soroca?

V.P.: La pământ. Nu era ni-
mic. Ştii foarte bine şi tu, că pa-
gina culturii româneşti din Ba-
sarabia anilor 1918-1944 a fost 
ruptă cu carne şi aruncată la gu-
noi. Deci, în anii de după război, 
aici nu mai era nimic şi nimeni 
din cultura muzicală tradiţio-
nală. Spiritul românesc local se 
refugiase în adâncă ilegalitate, 
pentru a supravieţui, căci teroa-
rea antiromânească era acerbă. 
Noua putere impunea impera-
tivul „o altă cultură – sovietică, 
moldovenească!”. De fapt, toată 
această himerică „altă cultură” 
era „o afacere” pe cât de stupidă 
şi dureroasă, pe atât de sălbati-
că şi ridicolă, întrucât adevăraţii 
oameni de cultură, care mai su-

pravieţuiseră în Basarabia, dar 
şi „noii specialiştii - venetici” 
mai elevaţi, nu o luau în serios 
şi „făceau”, de fapt, riscând, o 
cultură general umană şi creşti-
nă. Ţarina era una, iar seminţele 
„în două” cu ale lor: ale noas-
tre se prindeau în miez, iar ale 
lor- în coajă purpurie şi groasă, 
dar„necomestibilă”. Din păcate, 
„ei” erau mai mulţi, mai năval-
nici, mai obraznici şi, deci, multe 
le-au reuşit de minune în munca 
lor de „înnoire” şi de distrugere 
a „rămăşiţelor burgheze româ-
neşti”, lucru care se simte foarte 
pronunţat astăzi şi, din păcate, se 
va simţi încă multe decenii îna-
inte.

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, oricât ar părea de ridicolă 
această treabă, „păzeau” cânte-
cul moldovenesc şi chiar muzi-
ca instrumentală de „influenţa 
românească”. Prin ciurul aces-
tor structuri era obligatoriu să 
treacă orice program muzical 
destinat publicului. În cazul în 
care vreo piesă aducea în nasul 
lor „iz românesc”, era interzi-
să. Îmi amintesc cazuri când se 
interzicea ascultarea în public a 
posturilor de radio româneşti. În 
provincie, inclusiv la noi, la So-
roca, toate aceste stupidităţi se 
puteau depăşi mai uşor, întrucât 
societatea era mai restrânsă 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 cântă „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 intenţii-
le lor nebune. Mare este puterea 
muzicii noastre populare!

A: Cum se edifica „noua cul-
tură socialistă moldoveneas-
că”?

V.P.: În primul rând, în „cul-
tura socialistă” se investea con-
siderabil, întrucît era vorba, de 
fapt, nu atât de cultură, cât de 
frontul ideologic al Puterii So-
vietice. 

Să ştii că în toată debandada 
ceea comunistă, cu „realizări”, 
cu „raporturi”, cu cântece majore 
şi cadenţate, cu flori şi urale, era 
un farmec diabolic, tulburător de 
minţi, care-i înghiţea pe toţi de-
laolaltă: şi tineri, şi bătrîni, şi in-
telectuali, şi ţărani. Era peste tot 
un elan deosebit, o situaţie când, 
cuprins de o euforie dulce, omul 
se autodistrugea cu plăcere, ca şi 
cum ar fi fost într-o „beţie” zdra-
vănă şi totală!

E şi natural că, după ce „ne-
am trezit” în 1989, avem dureri 
de cap şi astăzi! În acea perioa-
dă a anilor 1950-’60-’1970, s-au 
construit (s-au adaptat) cluburi 
(case de cultură), practic în toate 
satele raionului, în toate între-
prinderile orăşeneşti. Directi-
vele de sus veneau cu indicaţii 

Orchestra instructivă de muzică populară a ȘRIC „E.Sîrbu”, 1970. 
Dirijor – Victor Postolachi
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obligatorii de a se crea şi susţi-
ne activităţi artistice de amatori 
în toate aceste localuri - „focare 
ale culturii socialiste”. Se cre-
au coruri mari, fanfare, teatre 
populare de amatori, mai tîrziu 
au apărut orchestrele de muzi-
că populară (tarafuri) şi cele de 
estradă, ansamblurile vocale şi 
folclorice. În republică se pregă-
teau intens cadre naţionale pen-
tru cultură, inclusiv și mai ales 
în „Kultprosvetul” din Soroca, 
unde în anii1970-’80 învăţau 
peste 1000 de studenţi. În gospo-
dăriile agricole mari(colhozuri, 
sovhozuri,etc)de atunci, unde se 
ridicau centre cu adevărat mari 
de cultură, era un adevărat de-
ficit de specialişti în domeniul 
activităţilor artistice de amatori 
şi, la repartizările anuale ale ab-
solvenţilor, solicitările depăşeau 
oferta. Din păcate, toate acestea, 
în aparenţă lucruri minunate, nu 
erau fundamentale şi erau con-
struite pe nisipul unei ideologii 
străine şi lipsite de adevăr. De 
aceea şi s-au prăbuşit brusc, oda-
tă cu regimul antihrist. Nu are 
izbândă nici o lucrare făcută prin 
hulirea lui Dumnezeu, oricât de 
frumoasă şi folositoare ar părea!

A: În ce condiţii şi cu cine aţi 
fondat şi lansat prima orches-
tră de muzică populară în So-
roca?

V.P.: A fost foarte greu ,dar 
am reuşit, datorită dorinţei ne-
stăvilite, faptului că eram tineri 
şi insistenţi, entuziasmaţi. Am 
avut o susţinere totală din par-
tea direcţiei „Kultprosvetului” 
(director Nicolae Mîndrescu). 
În Soroca anilor 1918- 1944, au 
existat doar componenţe lăută-
reşti necultivate, care cântau 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 cine-
matografului. Orchestrele de 
muzică populară, în componenţa 
devenită tradiţională astăzi (vi-
ori, suflători, acordeon, ţambal, 
contrabass şi voce), nu erau cu-
noscute pe atunci, ele apărînd în 
Basarabia prin anii 1950-1960 
şi venind, evident, de dincolo 
de Prut. Influenţa românească în 
apariţia orchestrei noastre a fost 
decisive şi ca formă, şi ca con-

ţinut muzical folcloric. Accentu-
ez încă o data, că în Soroca de 
după război, practic, nu exista 
o viaţă culturală autohtonă şi, 
deci, nu aveam cu cine colabora 
în crearea unei orchestra profe-
sionale orăşeneşti sau raionale. 
Am acţionat în cadrul „Kult-
prosvetului”, având priorităţile 
unei instituţii de învăţământ care 
obliga disciplina şi ne scutea de 
rutina unui simplu cerc de ama-
tori. În prima componenţă (din 
profesorii „Kulit”-ului) 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 mă-
iestria interpretativă şi artistică a 
orchestrei, nivelul ei academic, 
adică multe lucruri care se con-
ţin în calificativul „profesionist”, 
lăsau de dorit, dar perfecţiunea 
vine cu timpul, iar noi abia des-
chisesem „uşa tarafului”! Piesele 
muzicale le aranjam pentru or-
chestră în majoritate eu, dar în-
cercau 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 accesi-
bil, care ne instruia şi ne inspi-
ra, era postul de radio România. 
La el se mai adăugau şi discuri-
le de muzică românească aduse 
de „dincolo”. Stăteam cu ure-

chea 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 cân-
tau sufletul nostrum şi cântul lor 
găsea armonicile cele mai favo-
rabile în bagajele noastre lăută-
reşti, acumulate pe „la prispe” 
în nordul Basarabiei. Iată doar 
câteva bucăţi din primul nos-
tru program de concert: „Han-
gul de la nord”, „Sârba din 
zori”, „Trenule, maşină mică”, 
„Ca la Breaza”, „Vino, Leana 
mea”.

A: Care a fost ecoul apariţiei 
acestei orchestre în societatea 
locală?

V.P.: De fapt, toată viaţa cul-
turală a Sorocii de atunci ca, 
de altfel, şi de acum, era strâns 
legată de „Kulit” și „Ped” (co-
legiile de Arte și Pedagogic,din 
Soroca). Un eveniment cultural 
la „Kulit” 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 cen-
trul oraşului, unde venea să ne 
asculte multă lume de diferite 
vârste. Am concertat şi prin sa-
tele raionului, unde eram primiţi 
şi ascultaţi deosebit de entuzias-
mat. Oamenii erau setoşi de mu-
zica noastră, se mândreau cu ea!

A : Activitățile d-stră soroce-
ne erau îmbinate cu prelungi-
rea studiilor de specialitate.

V.P.: Generaţia noastră a învă-

Fiul Constantin Postolachi
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ţat prin corespondenţă. Lucram 
şi învăţam, pentru că era nevo-
ie şi de una, şi de alta. Timpul 
trecea şi venise rândul nostru 
să pregătim o nouă generaţie de 
muzicieni. Am studiat la Cole-
giul de Muzică „Şt.Neaga” (prof. 
V.Gumionnîi), 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 cultu-
ră Soroca. Ce prezenta atunci 
această structură şi ce paralele 
aţi face cu activităţile ei de azi?

V.P.: Această structură „Otdel 
culiturî”, a fost şi este un avan-
post al ideologiei puterii, dar, ne-
iniţiat, de către această putere în 
esenţa lucrurilor, fiindcă nicioda-
tă cultura n-a fost luată în serios, 
de la cel mai înalt nivel, până la 
primăria (sovietul) satului. Risc 
să par banal, chiar vulgar, dar am 
să zic, de dragul metaforei. Dacă-
ţi mai aminteşti, prin anii 1960-
1970, erau la modă o serie de 
mostre verbale ale „culturii so-
cialiste”, care se stabilise funda-
mental în vocabularul provinciei 
moldoveneşti: „scotnic”, „par-
teinîi”, „politzaniatie”, „peredo-
vic”, „zvenovoi”, „priţepşcic” şi 
multe altele de soiul acesta. „Pri-
ţepşcic” este un cuvânt rusesc 
(aninător), implantat pentru bă-
ieţii (viitorii mecanizatori, uce-
nici), cărora nu li se încredinţa 
niciodată tractorul, dar fără care 
nu era nici un chip de ieşit în 
câmp la arat. Deci, ei lucrau, săr-
manii, din greu toată ziua, „ani-
nând” şi „dezaninând”, prin colb 
şi nevoi, iar tractorul (visul lor!) 
îl conducea „gheaghea Vanea”, 
care nu le dădea să facă, nici mă-
car „un crug”. Deci cultura avea 
rolul acestui nefericit și nebăgat 
în seamă „prițepșcic”… Cum îţi 
place comparaţia?

A: Responsabilităţile, după 
mine, sunt incomparabile!

V.P.: Dacă „gheaghea Va-
nea”, fiind aghesmuit la culme, 
băga tractorul în vreo mlaştină, 
„priţepşcicul”, până diminea-
ţa, îl făcea „lună”, altfel, mân-
ca papara! Cu această secţie 
se „astupau” toate tâmpeniile 

ideologiei,lucrătorii ei, pe dea-
supra la toate, ca„şi băieţii de la 
tractoare, fiind cel mai prost plă-
tiţi şi cei mai de pe urmă la „treu-
ca” funcţionarilor puterii. Ce să 
mai vorbim! În cadrul realităţilor 
de ieri şi de azi, cultura, din pă-
cate, nu a fost şi nu este preţuită 
la justa ei valoare. E privită ca un 
fel de „foaie verde”!

A: Unde-s atunci „marile 
realizări” ale culturii sovietice 
moldoveneşti?

V.P.: Din păcate, mirajul ră-
mâne miraj, oricât de dorit şi 
slăvit ar fi, iar ajunşi cu frun-
tea-n el, ne lovim de adevăratele 
„realizări” ale puterii: nici, cel 
puţin, o formaţie profesionistă 
artistică (orchestră, teatru, core-
grafie etc.), nici un centru de cul-
tură 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 si-
tuaţie în „sectorul cultural” este 
fatală...

A: Care este şansa actualei 
secţii cultură, în contextul ce-
lor constatate, să schimbe spre 
bine situaţia?

V.P.: Azi, „băieţii” din cultu-
ră nu au acces la „tractor”, ca şi 
ieri, şi, deci, e simplu - nu au şan-
se; poate nici nu le caută, ştiind 
până unde le este drumul. Mai 
mult ca atât. Actuala conducere 
a secţiei Cultură este deosebit de 
dezagregantă şi străină interese-
lor oamenilor de cultură locali. 
Se distruge dureros şi ceea ce s-a 
făcut cu atâta greu, în interiorul 
uman al secţiei nu există coeziu-

nea vitală, care ar genera progres 
şi inspiraţie.

Nu se lucrează deloc în direc-
ţia îmbunătăţirii situaţiei materi-
ale a oamenilor din cultură, care 
este sub orice nivel. În ceea ce 
priveşte muzica populară, ştiu: 
dacă n-ar fi cei câţiva „martiri”, 
care lucrează în Soroca de mulţi 
ani, îndurând nu numai sărăcie şi 
indiferenţa faţă de ei a conducerii 
raionale, dar şi pumnul incom-
petenţei şi ranchiunii conducerii 
nemijlocite, atunci am fi înche-
iat-o demult, cu siguranţă. Cadre 
tinere, de schimb, nu avem şi nu 
se ştie ce vom face mâine...

A: Dle Postolachi, dacă nu 
vă supăraţi, să facem o mică 
abatere lirică de la uzual. Este 
aproape proverbială patima 
muzicanţilor provinciali pen-
tru vinuri boiereşti şi femei 
frumoase! Să fie oare aşa?

V.P.: Viaţa e, cu adevărat, data 
pentru a fi dulce şi frumoasă, 
ca şi Muzica! Tonul tău îmi su-
gerează că eşti şi tu convins de 
adevărul că nu e nimic nou sub 
soare şi, deci, drumurile sunt bă-
tătorite, 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 rând mu-
zicanţii, mai ales cei care ştiu şi 
doresc să facă acest lucru bine şi 
frumos! Dragostea faţă de feme-
ie, 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 

Orchestra instructivă de muzică populară, dir. Victor Postolachi. 1990
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inima mea niciodată, lăsând-o 
să-şi facă de cap, ştiind că pen-
tru toate aventurile ei va trebui, 
mai devreme sau mai tîrziu, să 
plătesc. Am plătit fără cârteală, 
conform conturilor, mai plătesc 
unele „datorii” şi azi! Viaţa este 
un lucru căruia îi aparţinem, dle 
Ignat, şi nicidecum invers! Tre-
buie să ne bucurăm de toate câte 
ni le oferă ea şi să nu credem 
naiv că ne sunt date întâmplător 
şi pe gratis. Întâmplările nu sunt 
întâmplătoare, cum nu sunt în-
tâmplătoare naşterea şi moartea!

A: Sunteţi un filozof!
V.P.: La anii mei toţi devin 

filozofi, e o legitate, o şansă de 
autoconsolare şi pocăinţă pentru 
fiecare. Am avut o viaţă zbuciu-
mată, dar plină şi deschisă. Nu 
m-am ascuns niciodată după de-
get, am ţinut ochii doar înainte 
şi am fost plin de dragoste. Dra-
gostea 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! 
Sunt de la Dumnezeu femeia şi 
dragostea, şi doar cuvintele sunt 
două - esenţa este una!

A: M-aţi convins cu priso-
sinţă. Trăiască femeia şi dra-
gostea! Dar să ne întoarcem la 
proză. Care era situaţia cultu-
rii muzicale în satele sorocene 
în perioada postbelică?

V.P.: Oamenii satului mol-
dovenesc îşi iubesc şi îşi cântă 
muzica. Chiar şi atunci când e 
război în ţară, când e dezastru 
spiritual şi oprimare sălbatică, 
satul păstrează, inconştient, dar 
redutabil, bogăţiile firii lui – Fol-
clorul şi Credinţa. Mai greu este, 
după mine, de a-l organiza în 
activităţi sistematice culturale, 
care cer nişte eforturi intelectua-
le şi disciplină (coruri, orchestre 
etc.), dar acolo unde se implică 
conducerea satului (moldovea-
nul se supune uşor unui „şef 
mare”, cum ar fi fost preşedin-
tele colhozului, şi nu ia în sea-
mă deloc „şefii mici”, cum ar fi 
şeful clubului), se reuşea deseori 
crearea şi activitatea, aproape 
sistematică, a unor collective ar-
tistice de amatori, care realizau 
performanţe destul de bune şi se-

rioase. Acest lucru se întâmpla, 
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 când conduce-
rea satului scădea din insistenţă, 
sau nu mai insista deloc, în scurt 
timp se duceau de râpă şi clubul 
rămânea pustiu, iar „clubarul” 
trimis la prăşit sfeclă. Moldovea-
nul nostru este lipsit de iniţiativă 
şi nu e deloc constant în ceea ce 
face, nici dârz pentru realizări; 
el permanent trebuie împins şi 
ghiontit, altfel, adoarme. Am co-
laborat în anii 1970 cu regreta-
tul preşedinte de colhoz în satele 
Vărăncău, Slobozia-Vărăncău 
şi Slobozia-Cremene - Semion 
Gogu. Era un om şi un şef ex-
traordinar, pasionat de muzica 
populară. Datorită eforturilor 
dumnealui, în acea perioadă col-
hozul „Octombrie” era vestit în 
toată republica şi mai departe, 
atât cu realizările de producere, 
care erau şi ele serioase, cât şi cu 
cele culturale: un palat modern 
şi funcţional de cultură, o şcoa-
lă de muzică, un cor măreţ înalt 
calificat, orchestră tradiţională 
de muzică populară, fanfară, an-
samblu de dansuri populare. Cel 
mai important lucru era, desigur, 
faptul că toate acestea erau ade-
vărate şi participanţii-artişti erau 
într-adevăr dintre colhoznicii lo-
cali. Aceste colective au devenit 
un exemplu demn de urmat (lau-
reaţi ai festivalurilor U.R.S.S. – 
Moscova, Kiev, Vilnius, Caunas 
etc.).

A: Dle Postolachi, întrucât 
ne apropiem de finalul aces-
tui interviu, ar fi rezonabil să-l 
completăm cu nişte cadenţe 
cumulative. Câte orchestre aţi 
reuşit să pregătiţi pe parcursul 
activităţii D-voastră, cine v-au 
fost elevii cu care vă mândriţi, 
ce credeţi despre situaţia ca-
drelor în domeniul culturii lo-
cale la ora actuală?

V.P.: Din punct de vedere ma-
tematic, am pregătit multe or-
chestre, adică un număr destul 
de mare pentru puterile mele, pe 
care le-am avut până la un mo-
ment.Dar eu nu sunt dispus să 
consider aşa. Eu am pregătit o 
singură, mare orchestră de muzi-

că populară, în care s-au schim-
bat periodic artiştii, repertoriul, 
atmosfera, munca continuând 
să rămână aceeaşi zi de zi, lună 
de lună, an de an. Mulţi ani la 
rând. 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 rămânând 
cu muzica incrustată în suflet. 
Această orchestră mi-a fost via-
ţa. Pentru mine, toţi elevii mei, 
atât din clasa de acordeon, cât 
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, pe-
dagogi vestiţi, alţii, care au con-
stituit majoritatea, au avut parte 
de alte destine. Privitor la situaţia 
cu cadrele în domeniul nostru, să 
judecăm simplu şi rece: cultura, 
dacă o vrem, trebuie 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 lu-
nară este mai mult decât mică, 
cu totul mizerabilă şi ruşinoasă 
(300-400 lei), iar prestigiul cetă-
ţenesc al„lucrătorului în cultură” 
e adus la cel al căţeluşului în tin-
da stăpânului.

A: Vedeţi D-voastră ieşirea 
din acest impas? Credeţi că 
draga noastră Sorocă poate 
deveni un veritabil centru cul-
tural 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 capaci-
tatea de a face gust nou şi proas-
păt, 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!
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Elena Gavriliţă-Postolachi
Născută la 13 noiembrie 1950 

în s.Socola, Șoldănești
Studii: Şcoala de Iluminare 

Culturală „E.Sârbu”, Soroca 
(coreografie); Universitatea de 
Stat „V.I.Lenin” (bibliotecono-
mie), Chişinău.

Elena Postolachi: „Dragostea faţă de muzica 
şi dansul popular îmi este în sânge”

Veterani ai învăţământului artistic din Soroca
2011, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Pedagog-coregraf, grad didactic 2, bibliograf-bibliotecar, Eminent al Culturii RSSM (1985), con-
ducător artistic şi coregraf al ansamblurilor de dansuri „Izvoraş”, „Zâmbet”, „Mărţişor” (copii)- 
r.Şoldăneşti; „Soroceanca” - CAS, Soroca.

Fişier biografic
1956-1966 – Elevă, Şcoala de 8 ani Socola, Cotiujeni (Şoldă-
neşti), Şcoala medie Vadul-Raşcov. 
1966-1967 – Colhoznică, lângă părinţi, Socola. 
1967-1968 – Șef al clubului sătesc Socola. 
1968-1971 – Studentă, Şcoala de Iluminare Culturală „E. Sâr-
bu”, Soroca.
1971-1972 – Studioul Ansamblului ţiganilor basarabeni, dansa-
toare, Chişinău. 
1972-1973 – Conducător artistic, Şcoala de Bază de Medicină, 
Chişinău. 
1973-1977 – Studentă, USM, Facultatea Biblioteconomie şi Bi-
bliografie, Chişinău.
1973-1977 – Dansatoare în Ansamblul coregrafic al USM 
„Struguraş”. 
1977-1980 – Șef al Secţiei bibliografie a Sistemului raional bi-
blioteci, Camenca. 
1980-1983 – Preşedinte al Comitetului sindical al elevilor, 
Sovhoz- tehnicum „I. Soltâs”, Camenca. 
1983-1990 – Metodist superior, Secţia raională cultură, Şoldă-
neşti.
1983-1990 – Fondator şi conducător-artistic al Ansamblurilor 
coregrafice „Izvoraş”, „Zâmbet”, „Mărţişor” (copii), Şoldăneşti.
1992-1998 – Profesor coregrafie, Colegiul de Arte, Soroca.
1998-1999 – Profesor la Şcoala de Arte pentru Copii Soroca. 
1999-2002 – Muncitoare-croitoreasă, fabrica „Calmo”, Soroca. 
2002-2003 – Profesor la Şcoala de Arte pentru Copii Soroca. 
Din 2003 – Profesoară, iar din 2006 – Șef al Catedrei Coregra-
fie, CAS.

Dansuri montate: naționale - „Hai la joc”, „Hostropăţul”, 
„Vangherca”, „Sâsâiacul”, „Cociorva”, „Sârba”, „Ciobăna-
şul”; ale altor popoare - „Horo” – Bulgaria, „Gopac” – Ucrai-
na, „Dans georgian” – Georgia, „Ceardaş” – Ungaria, „Polcă 
bielorusă” – Belarus, „Poloneza”, „Krakoviakul”, „Mazur-
ca” – Polonia, „Tarantela” – Italia, dans ţigănesc, dans gă-
găuz etc; dansuri de epocă - „Vals vienez”, „Menuet”, „Pol-
ca”, „Cadrilul”, „Gavota” etc; compoziţii muzical-coregrafice 
- „Prietenia popoarelor”, „Bine aţi venit!”, „Zări liniştite”, 
„Ciocârlia” ș.a.

Discipoli: Gâscă Steluţa, Şevciuc Maia, Zubco Andrei, 
Popa Ana, Stăviţă Tati- ana, Anischevici Ion, Cebotari Ghe- 
nadie, Sârbu Liuba, Babii Svetlana, Crigan Dumitraş, Brega 
Alina, Pripa Tatiana, Rotari Andrei şi Dumitru, Beiu Vladi-
mir, Creciun Natalia, Ceban Olesea, Dobrovolschi Serghei, 
Carpovici Ludmila, Ocerednâi Alexandru ş.a. 
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Pro-Cultura: – Povestiţi, vă 
rog, despre familia Gavriliţă-
Postolachi.

Elena Gavriliţă-Postolachi: 
– Am crescut într-o familie de 
ţărani din micul sat Socola (cir-
ca 400 de locuitori), situat la 25 
km de orăşelul Şoldăneşti. Tata, 
Trofim a lui Feodosie Gavriliţă 
(1924-1992), şi mama, Episti-
mia (Prepeliţă) Gavriliţă (1923-
1985), aveau şcoala românească 
de 4 clase şi au lucrat toată viaţa 
în colhoz. Am fost patru copii, 
şi toţi, prin străduinţă proprie şi 
susţi- nerea părinţilor, am reuşit 
să căpătăm studii: Maria, sora 
mai mare (n.1947), contabilă, 
stabilită la Tiraspol; Claudia, 
(n.1954), profesor de muzică, 
dirijor colective corale, este as-
tăzi stabilită în Italia; Iacob (n. 
1956), dirijor fanfare de amatori, 
este stabilit la Socola în funcţie 
de director al clubului sătesc lo-
cal. Din căsătoria cu Victor Pos-
tolachi, profesor la Colegiul de 
Arte din Soroca (1936-2007), la 
29 noiembrie 1990, s-a născut 
fiul nostru, Costel (Constantin) 
Postolachi, actualmente student 
în anul II la Academia de Muzi-
că, Teatru şi Arte Plastice (cate-
dra instrumente cu corzi), Chişi-
nău.

- De ce aţi ales arta dansu-
lui?

- Atmosfera în familia în care 
am crescut era plină de dragoste 
şi ataşament practic faţă de di-
ferite arte populare. Tata era un 
dansator neîntrecut în sat şi un 
muzicant amator (a învăţat clari-
netul) şi a dorit mult să-şi vadă 
copiii artişti adevăraţi. Mama a 
ştiut o mulţime de cântece popu-
lare, pe care le cânta la şezătorile 
din sat şi la cele din casa noas- 
tră. Era o ţesătoare de meserie, 
ţesând lăicere, covoare, prosoa-
pe pentru casă. Celor trei fete ale 
ei, care suntem, ne-a ţesut zestre 
câte 300 de prosoape de bumbac 
(!). Nanu Vasile, fratele mamei, 
care ne vizita deseori, ne cânta 
Mioriţa cu cuvinte, acompaniin-
du-se la fluier. Dragostea faţă de 
muzica şi dansul popular îmi era 
în sânge. La vârsta de 5 ani am 
avut primul dans solo în scena 
satului (!), iar pe când eram ele-
vă în clasa a IX-a, şeful clubului 
din sat m-a trimis în locul lui la 
un seminar practic core- grafic 
de la Rezina, unde ne-au învăţat, 
ne-au demonstrat şi ne-au po-
vestit multe lucruri interesante şi 
frumoase despre dansul popular 
moldovenesc. De la seminarul 
din Rezina m-am întors cu con-
vingerea absolută că voi deveni 
numaidecât artistă-dansatoare!

- Care v-au fost treptele de 
studii şi cine v-au fost dascălii?

- Şcoala de 8 ani din Socola 

(1956-1964) am absolvit-o cu 
eminenţă, mergând să-mi conti-
nui studiile în satul vecin Vadul-
Raşcov, situat la 5 km de noi. 
Drumul îl parcurgeam dus-întors 
în fiecare zi de dimineaţă şi la 
amiază, fiindu-mi, fireşte, cam 
greu, mai ales toamna târziu şi 
iarna, cu geruri, viscole şi întu-
nericul dimineţilor. Mama îmi 
prepara torţe speciale din cârpe 
îmbibate cu gaz lampant pe care 
le aprindeam şi le ţineam deasu-
pra capului, luminându-mi dru-
mul pe câmp spre şcoală. Spre 
absolvire, ne-au asigurat totuşi 
cu locuri în căminul şcolar la 
Vadul-Raşcov. După şcoala ge-
nerală şi încercarea fără succes 
de a intra la Institutul Pedagogic 
„Alecu Russo” din Bălţi, un an 
de zile mi s-a propus să lucrez 
şef la clubul din satul natal, fiind 
deja o artistă recunoscută local, 
iar după un an am mers la Soro-
ca, la Şcoala de Iluminare Cul-
turală „E.Sârbu”, alegând core-
grafia. Profesori de specialitate 
mi-au fost: Vera Veniaminov-
na Teplova şi Vasile Bahcevan 
(acompaniator V.Mineev). Ab-
solvind „E. Sârbu”, am activat, 
între anii 1971-1972, în Studi-
oul Ansamblului de cântece şi 
dansuri ale ţiganilor basarabeni 
(conducător V.Baronciuc), care 
în acelaşi an s-a dizolvat. În 
1972, m-am angajat conducător 
artistic la Şcoala de Bază de Me-

Lenuţa, împreună cu sora mai mare şi părinţii. 1953
Fiul Constantin, student la Academia 

de Muzica, Chişinău. 2009
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dicină din Chişinău, de unde în 
1973 am intrat la Universitatea 
de Stat din Moldova, Facultatea 
Bibilioteconomie şi Bibliografie, 
pe care am absolvit-o în 1977. 
Toţi anii de studii la USM am 
dansat în Ansamblul universită-
ţii, „Struguraş”, condus de marii 
maeştri ai dansului popular din 
RSSM I.Furnică, S.Mocanu şi 
V.Tanmoşanu. Absolvind USM, 
am fost repartizată în or. Camen-
ca, unde până în 1980 am activat 
în funcţia de şef al Secţiei bibli-
ografie a Sistemului Raional Bi-
blioteci Camenca.

- Ce colective coregrafice aţi 
fondat până a veni la Soroca?

- Am fost întotdeauna, din 
copilărie, captivă a cântului şi 
dansului popular. După cum am 
menţionat mai sus, la vârsta de 
17 ani, eram deja şefă a clubu-
lui din sat, unde am creat primul 
meu ansamblu de dansuri dintre 
elevii şcolii, cu care am participat 
la festivalul din Vadul-Raşcov. 
La şcoală, după seminarul de la 
Rezina, am creat dansul „Drujba 
narodov”, cu costume naţionale 
ale tuturor republicilor-surori. 
Din 1983 până în 1992, pe când 
eram metodist superior la Secţia 
cultură Şoldăneşti, am fondat şi 
condus ansamblurile raionale 
de dansuri populare „Izvoraş” 

şi de dansuri sportive „Zâmbet”, 
„Mărţişor” (copii).

- La Soroca v-aţi inclus activ 
în activitatea Catedrei Core-
grafie a CAS, fondând o clasă 
de dans şi la Şcoala de Arte 
pentru Copii „E.Coca”, Soro-
ca.

- La Colegiul de Arte din So-
roca, şcoala pe care am absol-
vit-o cândva, am venit datorită 
soţului meu, maestrului Victor 
Postolachi, în 1992, angajându- 
mă profesor la Secţia Coregrafie 
(şef V.Griţenco, acompaniator 
V.Mineev). Pe parcursul anilor de 
activitate m-am convins că acest 
colegiu este o şcoală de excepţie 
în RM (director T.Griţenco), care 
culege, dezvoltă şi promovează 
pentru cultura naţională talente-
le satelor noastre moldoveneşti. 
Catedra noastră – V.Caluţchi, 
M.Şevciuc, S.Gâscă, coregrafi; 
M. Tartan, acompaniator – a re-
uşit, pe parcursul anilor, să des-
copere prin elevii veniţi de la 
ţară şi să valorifice zeci de dan-
suri populare pe cale de a fi ui-
tate; a cultivat şi promovat sute 
de băieţi şi fete, familiarizându-i 
şi cu alte valori ale coregrafiei 
– dansul clasic, sportiv, contem-
poran. Catedra a iniţiat, în 2007, 
sărbătorirea anuală a Zilei Mon-
diale a Dansului (29 aprilie) sub 

genericul „Curcubeul Terpsi-
horei”, devenit deja tradiţiona-
lă pentru CAS. La serbare sunt 
invitaţi toţi absolvenţii catedrei, 
coregrafi consacraţi – activi, îm-
preună cu colectivele lor de dan-
satori. Ansamblul de dans al ca-
tedrei, „Soroceanca”, fondat în 
2008, laureat al diferitor festiva-
luri (Bulgaria, România) este ne-
lipsit la toate manifestaţiile mari 
ale CAS, oraşului, raionului. În 
2010, catedra noastră şi-a cele-
brat 50 de ani de la fondare! Am 
avut plăcuta ocazie să fondez o 
clasă de coregrafie şi la Şcoala 
de Arte pentru Copii „E.Coca” 
din Soroca, cu care am lucrat 
câţiva ani, dar care, din păcate, 
şi-a încheiat existenţa odată cu 
plecarea mea de acolo.

- Se ştie că aveţi o patimă 
deosebită pentru florile deco-
rative.

- Cactuşii sunt într-adevăr o 
ocupaţie a mea de mai mulţi ani, 
de rând cu coregrafia. Cresc în 
apartament (inclusiv pentru vân-
zare) un şir de soiuri din fami- lia 
cactuşilor: Mamilaria, Parodia, 
Ţereus, Rebuţia, Stapelia, Gu-
ernia, Astrofitum, Şlimberghia, 
Zigocactus, Opunţia, Euforbia, 
Chinopsis şi alte câteva soiuri. 
Cultivarea florilor îmi aduce o 
satisfacţie sufletească deosebită.

Elena Gavriliță-Postolachi Prof. E.Postolachi cu discipolii săi
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- Care este situaţia actuală a 
dansului popular în RM şi ce 
perspective îl aşteaptă?

- Ştiu că mai pot fi găsite 
multe perle coregrafice în sate-
le noastre, nedescoperite încă, 
dar pe cale de a dispărea pentru 
totdeauna odată cu purtătorii lor, 
care sunt foarte bătrâni. Câţiva 
ani în urmă, chiar în satul meu 
de baştină, Socola, am scos din 
anonimat, de la o bătrână înco-
voiată de ani, care astăzi nu mai 
este, trei dansuri originale minu-
nate: „Vangherca” – dans de fete 
cu cântec; „Cociorva” – fete şi 
băieţi cu strigături; „Sâsâiacul” – 
dans în perechi de fete cu flăcăi, 
„Ciobănaşul” – dans de băieţi. 
Dansul popular are, fără îndoia-
lă, în RM o dezvoltare continuă, 
fiind încă din anii 1960-70 colec-
tat, descris şi montat în scenă de 
specialişti coregrafi consacraţi. 
Dacă anterior dansul se perpe-
tua şi se dezvolta fiind transmis 
pe la jocurile, horele populare 
de la om la om, de la sat la sat, 
regiune la regiune, acum el e 
preluat de specialişti, prelucrat, 
montat şi promovat de pe marele 
scene, inclusiv prin intermediul 

televiziunii. Jocul popular au-
tentic mai rămâne totuşi şi pe la 
vetrele ţăranilor, şi în cluburile 
săteşti, păstrarea şi practicarea 
lor fiind stimulată doar de con-
cursurile folclorice organizate în 
plan raional şi republican. Situa-
ţia actuală a dansului popular în 
RM este destul de stabilă şi sub 

grija permanentă a specialiştilor 
consacraţi atât la nivel local (că-
minele culturale săteşti), cât şi 
la nivel raional (secţiile raionale 
cultură), nivel republican (Cen-
trul Republican al Creaţiei Popu-
lare). Deci, putem avea convin-
gerea că perspectivele dansului 
popular sunt destul de sigure.

Ansamblul coregrafic „Soroceanca” (fondator E.Postolachi). Dansul cu prosoapele. Anii 2010.

E.Postolachi cu N.Botgros
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Raisa Ciumac (Groza)
Născută la 20 septembrie 1959 
în s. Zastânca, Soroca.
Studii: Institutul de Stat al Arte-
lor „G.Muzicescu”, Chişinău.

Raisa Ciumac: „Aş dori o Sorocă 
mai prosperă şi mai cultă”

Viorist, pedagog, grad didactic I, şef catedră „Instrumente populare”, Colegiul de Arte din Soroca.
Solist-instrumentist în ansamblurile „Nistrenii” şi „Colinda”, laureat al concursurilor republicane 

şi internaţionale.

Fişier biografic
1966-1974 – Elevă, şcoala de 8 ani, Zastânca.
1970-1976 – Elevă, Şcoala de Muzică, Soroca.
1974-1976 – Elevă, şcoala nr.1, Soroca.
1976-1980 – Studentă, Colegiul de Muzică, Bălţi.
1980-1983 – Profesor de vioară şi pian, Şcoala Pedagogică 
„Boris Glavan”, Soroca.
1983-1992 – Profesor de vioară, Şcoala de Arte pentru copii, 
Soroca.
1989-1993 – Sudentă Institutul de Stat al Artelor 
„G.Muzicescu”, Chişinău.
Din 1992 – Profesor de vioară, dirijorat, şef catedră, Colegiul 
de Arte, Soroca.

Discipoli: Nadejda Mâţa, Rodica Nucă, Rodica Han-
ganu, Irina Tataru, Victor Apostol, Victoria Ilic, Tatiana 
Martin,Tatiana Popovici.

Programe muzicale prezentate: V.A.Mozart, F.Mendelessohn 
Bartholdy, A.Vivaldi, I.S.Bach, M.Bruch, A.Vieuxtemps.

Turnee: Anglia, Italia, Franţa, România, Rusia, Grecia, 
Georgia, Belarus.

Almanah: Vioara, femeia, 
enigma şi frumuseţea sunt, 
probabil, acel buchet excelent 
de sinonime care a inspirat 
enorm harul creaţiei şi ambi-
ţiei umane de-a lungul seco-
lelor de înflorire a civilizaţiei. 
În ce măsură vă permiteţi să 
credeţi(cel puţin, uneori) că 
vioara dumneavoastră este în-
ţelegătoare şi o aveţi demult 
prietenă?

Raisa Ciumac: În cei aproape 
40 de ani de când am luat pen-
tru prima oară vioara în mână 
şi m-am atins, timid, cu arcuşul 
de coardele ei, astfel înfiripând 
primul nostru dialog, nu am mai 
contenit să comunicăm sistema-
tic şi intens. Vioara nu admite 
rupturi în relaţii nici atitudini 
„flirtoase”, ea cere doar fidelitate 
şi consacrare totală, în schimbul 
cărora îţi poate deveni un adevă-
rat prieten şi îţi poate deschide 

Cu părinţii Victor şi Elena Ciumac. Anii 1970

cărări spre Dumnezeu. Am avut 
în viaţă, ca şi fiecare om viu, nu 
doar zile cu soare, ci şi zile pline 
de durere, în care sprijinul viorii 
mele a fost decisiv, iar fidelitatea 
ei – întotdeauna neclintită. Vor-
besc nu doar la fi gurat, ci şi la 

propriu, pentru că anume ea este 
garantul reuşitelor mele, servi-
ciului meu. Datorită ei, am văzut 
lumea în calitate de solist instru-
mentist, am avut satisfacţia îm-
plinirilor artistice şi conştiinţa că 
nu voi fi niciodată singură.

Soroceni, soroceni
Soroca. Almanah nr. 2/2008
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A: Care este, după părerea 
dumneavoastră, locul viorii în 
societatea soroceană de astăzi?

R.C.: Vioara nu poate fi impu-
să individului, cu atât mai mult – 
societăţii, fără o pregătire esteti-
că prealabilă. Eu, fiind cândva o 
fetiţă timidă din satul Zastânca, 
cu toate că bunelul meu a fost un 
excelent baritonist în fanfarele 
militare ale armatei române, iar 
tatăl meu cânta deseori în fami-
lie, având o voce frumoasă şi un 
auz muzical deosebit, nu ştiam 
nimic despre vioară şi la Şcoala 
de Muzică am mers cu gândul să 
învăţ acordeonul – instrument la 
care cânta atunci verişoara mea. 
Dar n-a fost să fie aşa. Locuri 
libere la specialitatea „acorde-
on” nu mai erau şi mi s-a propus 
vioara, cu promisiunea că peste 
un an-doi voi putea să mă trans-
fer la acordeon. Profesorul meu, 
multstimatul S.Tolmaciov, căru-
ia îi sunt foarte recunoscătoare, 
a ştiut şi a reuşit, într-un an de 
zile, să mă ataşeze de acest mi-
nunat instrument şi să mă încura-
jeze la absolvire pentru continu-
area studiilor la Bălţi (profesor 
– G.Gaber). Muzica serioasă, 
inclusiv vioara, cere implemen-
tare metodică în mentalitatea 
societăţii, mai ales a generaţiei 
în creştere. Un asemenea val de 
educaţie muzicală a societăţii 
luase amploare prin anii 1970- 
1980, când copiii veneau să în-
veţe vioara şi erau admişi doar 
printr-un concurs riguros, fiind 
foarte mulţi doritori. Astăzi, si-
tuaţia, privind muzica clasică în 
Soroca este catastrofală, dacă nu 
complet prăbuşită. La Colegiul 
de Arte avem doar un singur elev 
viorist. Sunt puţini elevi-viorişti 
şi la Şcoala de Muzică. Socie-
tatea soroceană de azi, se pare, 
încă nu are nevoie de viori şi 
de muzică bună, dar sperăm cu 
toată încrederea că vom avansa 
treptat şi vom ajunge până acolo.

A: Fiul dumneavoastră, Ser-
giu, este mulţumit de faptul că 
l-aţi orientat să devină şi el vi-
orist? Ce perspective i se des-
chid pentru viitor?

R.C.: Sergiu (născut în 1982) 
a făcut Şcoala de Muzică şi Co-
legiul de Arte, iar acum este stu-
dent la Universitatea Pedagogică 

din Bălţi, Secţia Muzică (frec-
venţă liberă). La Soroca, cân-
tă alături de mine în ansamblul 
„Nistrenii”, acesta având statut 
„de amatori” şi, deci, membrii 
lui nu sunt remuneraţi. Şansa de 
a se angaja la serviciu în calitate 
de viorist în Soroca lipseşte cu 
desăvârşire, astfel că este nevo-
it să lucreze la fabrică pentru a 
câştiga.

A: Naveta zilnică (Zastânca-
Soroca-Zastânca) către servi-
ciu, repetiţii, deseori seara târ-
ziu, în condiţiile transportului 
public existent, nu vă face pro-

bleme mari?
R.C.: Ne-am deprins să le de-

păşim pe toate şi să le compen-
săm prin conştiinţa că Zastânca 
este nu doar un sat situat, practic, 
în raza oraşului, ci e şi un rai al 
naturii. Casa părintească în care 
locuim este înecată în viţă-de-vie 
şi pomi fructiferi. Părinţii mei, 
Elena (1937-1999) şi Victor 
(1934-1996) Ciumac, m-au avut 
doar pe mine, şi toată dragostea 
nemărginită către odrasla şi casa 
lor mi-au investit-o mie. Această 
casă, această bucată scumpă de 
pământ, îmi dă puteri şi dragoste 
de viaţă.

Cu fiul Sergiu. Anii 2000

Lecţie de vioară, prof. R.Ciumac
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A: Colegii dumneavoastră 
vă atribuie şi nişte calităţi de-
osebite de bucătar. Aveţi nişte 
reţete speciale de bucate?

R.C.: Părinţii mei au fost nişte 
oameni comunicativi şi primi-
tori. Casa noastră era tot timpul 
plină de oameni. Mama pregătea 
nişte sarmale şi plăcinte cum rar 
mai întâlneşti, iar tata făcea un 
vin pe măsura lor. Am moştenit 
de la ei şi aceste „tainice reţete” 
împreună cu deprinderea de a 
gospodări ca albina.

A: Cum reuşiţi să îmbinaţi 
activitatea artistică şi cea pe-
dagogică cu calitatea de şef al 
Catedrei de instrumente popu-
lare la Colegiul de Arte?

R.C.: Îmbinarea se realizează 
normal, fără disonanţe, întrucât 
este vorba despre un singur su-
biect – muzica. Activez împre-
ună cu nişte oameni, pedagogi 
şi muzicieni, excelenţi, care se 
susţin reciproc în toate, înlesnind 
astfel realizarea obiectivelor ca-
tedrei şi ale colectivelor artis-
tice. Am o susţinere cuvenită şi 
din partea direcţiei Colegiului, a 
dnei Tamara Griţenco, o femeie 
cu totul deosebită, cu o energie 

şi putere de convingere de invi-
diat. Criza de cadre tinere profe-
sorale şi numărul mic de elevi la 
catedră (doar 24) sunt doar, sper 
eu, un episod neplăcut legat de 
perioada de tranziţie prin care 
trecem acum cu toţii.

A: Aveţi un vis de aur, care 
vă frământă şi nu vă lasă să 
slăbiţi din intensitatea vieţii 

cotidiene?
R.C.: Aş dori o Sorocă mai 

prosperă şi mai cultă pentru noi 
toţi şi pentru urmaşii noştri, în 
care şi Sergiu, fiul meu, ar fi în 
siguranţă pentru ziua de mâine, 
ar fi bine-sănătos şi necesar ţării, 
iar noi, eu şi vioara mea, am pu-
tea să-l susţinem cântând: „Cât 
de frumoasă este viaţa!”...

Orchestra de muzică populară „Nistrenii” (vioara I - R.Ciumac), Soroca. Anii 2000

Prof. R.Ciumac cu discipolii săi
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Tudor Revenco s-a născut în 
familia lui Ion și Maria Reven-
co, în satul Cureșnița, Soroca. A 
avut o soră – Alexandra, care a 
locuit în or. Galați și un frate – 
Mihai, stabilit în or.Râmnicul 
Vâlcea. Încă pe când era copil, 
părinții s-au mutat cu traiul în 
orășelul Ocnița, unde tatăl vii-
torului viorist și pedagog a fost 
angajat la nodul local de cale fe-
rată. Acolo, paralel cu școala ge-
nerală, Tudor a început să studi-
eze vioara la școala orășenească 
de muzică, fiind coleg cu cu-
noscutul compozitor moldovean 
Vasile Zagorschi. Peste câțiva 
ani, tatăl Ion Revenco a fost tri-
mis, împreună cu familia sa, în 
calitate de inginer, la Căile Fe-
rate Călimănești, județul Vâl-
cea, unde s-au stabilit cu traiul. 
După încheierea studiilor mu-
zicale, tânărul muzician, la vâr-
sta de 19 ani (1939), a revenit 
din nou în Basarabia, activând 
în domeniul muzicii în diferite 
localități, inclusiv la Ocnița și 
Soroca. În 1944 la Soroca s-a 
deschis școala de muzică (actu-
ala școală de Arte „E. Coca”), 
unde Tudor Revenco fiind nu-

mit șef de studii și profesor de 
vioară, a fondat temelia școlii, 
împreună cu o echipă de tineri 
profesori: Şatan R.M. – pian, 
E.Juc – pian, M.Andrievschii 
– acordeon, Irina Dușcher – 
pian, L.Vorsovscaia – violoncel, 
V.Joian – vioară, Arcadii Mun-
drean – teorie și solfegiu. Pe 
parcursul vieții, T.Revenco, con-
form amintirilor discipolilor săi, 
azi înaintași ai culturii naționale, 
a fost un pedagog, activitatea 
căruia a rămas să fie un exem-
plu clasic pentru generațiile 
actuale și viitoare de profe-
sori- instrumentiști: inteligent și 
onest, academic și punctual și, 
în același timp, un om simplu și 
plin de dragoste părintească față 
de elevii săi. T.Revenco a fost 
și un bun aranjor, atât de muzi-
că clasică, cât și de muzică po-
pulară națională, pentru diferite 
componențe orchestrale și an-
sambluri instrumentale instructi-
ve, pe care le crea și le conducea 
în cadrul instituțiilor unde ac-
tiva. În calitate de șef al proce-
sului de studii în Şcoala de Arte 
din Soroca, T.Revenco a reușit 
să creeze o atmosferă pedagogi-

Tudor Revenco
Născut la 22 februarie 1920 în 
satul Cureșnița Veche - decedat 
la 6 martie 1998, Soroca 

Tudor Revenco – 
cultura muzicală soroceană - portrete

Veterani ai învăţământului artistic din Soroca
2018, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Pedagog, viorist, aranjor de folclor muzical, șef de studii și profesor la școala de Arte „E.Coca”, 
profesor de vioară la Şcoala de Iluminare Culturală „E. Sârbu”, Soroca.

Familia Tudor și Glicheria Revenco cu fiicele Rodica și Mariana. Anii 1970

Studii: Şcoala de muzică din 
Ocnița (clasa de vioară); Con-
servatorul din Iași (clasa violă).

Programe muzicale pen-
tru vioară prezentate de că-
tre T.Revenco: V.A.Mozart, 
L.V.Beethoven, I.S.Bach, 
A.Vivaldi, M.Lokatelli, 
Gh.Veneavski, O.Rieding, 
Dm.Kabalevski, G.Enescu, 
C.Porumbescu, Ş.Neaga ș.a.

Discipoli: Eugen Bârliba, 
Iașa Lerner, Mihail Gaizler, 
Gheorghe Banariuc, Veaceslav 
Ivanes, Gheorghe Macarov, 
Sergiu Guțan, Grigore Bucăta-
ru, Tatiana Gusan ș.a.
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că creativă, dovadă fiind numă-
rul considerabil de absolvenți ai 
școlii din acea perioadă a anilor 
1960-1980, care și-au continu-
at studiile în domeniul muzicii, 
devenind înaintași ai culturii 
muzicale naționale. Fiind o fire 
inventivă, largă și deschisă, avea 
mai multe pasiuni de creație: fo-
tografia artistică (poseda aparate 
fotografice de epocă – „Zenit” 
și „FED”); scria poezii de suflet 
și consacrate naturii, ilustratele 
de felicitare, expediate rudelor 
și prietenilor cu diferite ocazii, 
completându-le neapărat în ver-
suri.

Tudor Revenco a fost căsătorit 
cu Glicheria Brodicico (Reven-
co) (26.05.1929-21.11.2010), 
învățătoare la clasele primare, 
născută în satul Holoșnița, So-
roca, în familia lui Ion și Anei 
Brodicico. Cuplul Revenco a 
crescut și educat doi copii. Fiica 
mai mare, Rodica Brumă (Re-
venco) (n. 31.01.1961), absol-
ventă a USM, fac. Bibliografie, 
actualmente designer ilustrator, 
stabilită la Chișinău. Fiica mai 
mică, Mariana (n. 06.08.1964), 
absolventă a Institutului Peda-
gogic „I.Creangă”, fac. Istorie și 
Pedagogie, este stabilită în Spa-
nia. Urmașii familiei Revenco 
s-au consacrat de asemenea arte-
lor frumoase, urmând calea bu-
nelului T. Revenco - Dan Brumă 
(n.31.10.1984) este absolvent al 

Ansamblu de vioriști al ȘRIC „E.S.”. Dir. T.Revenco. Anii 1970

T.Revenco cu discipolii săi. Anii 1980

T. Revenco cu un grup de elevi și profesori. ȘRIC „E.Sîrbu”. Anii 1980

Academiei de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice, Chișinău, la speci-
alitatea interpretare instrumenta-
lă – chitară-jazz, actualmente an-
gajat în orchestre profesioniste. 

Mihai Brumă (n.17.12.1989), 
absolvent al aceleiași Academii, 
la specialitatea Regie, Imagine, 
Film și Televiziune, actualmente 
liber profesionist.
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Ion Teacă: „Fanfara e un 
mare miracol şi idol al mulţimii”

Veterani ai învăţământului artistic din Soroca
2006, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Pedagog, dirijor orchestre de fanfară, autor de prelucrări folclorice pentru fanfară, Om Emerit (1996).

Almanah: Sunteţi în pragul 
vârstei de 70 de ani, o culme 
de pe care se vede bine ser-
pantina drumului parcurs. Ce 
sentimente vă predomină când 
vă întoarceţi cu gândul la căile 
deja păşite?

Ion Teacă: Surprinderea! Nu 
am bănuit niciodată că un drum 
atât de lung se parcurge atât de 
repede, chiar dacă nu a fost deloc 
uşor. Am fost atât de preocupat 
de activităţile mele, încât am ui-
tat totalmente de vârstă. Ea, însă, 
a numărat rece an cu an. Şi iată 
contul – 70...

A.: Ce rămâne 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 decât cea de 
fanfară populară. Toader Bădă-
rău, clarinetist, şeful lăutarilor 
din satul învecinat Mândreş-
tii Noi, era, în ochii ţăranului 
de atunci (dar mai ales în ochii 
mei), cel mai mare muzicant 
din lume. Stăteam ore întregi 
înmărmurit, cu ochii şi urechile 
în cercul magic şi sonor al ace-
lor lăutari, cântăreţi la nunţile 
şi cumătriile ţăranilor, arzând 
de dorinţa să pot şi eu cânta ca 
ei, sau,cel puţin, să ţin în mâini 
şi să bat fermecata tobă mică! 
Patima era atât de mare, încât 
am adunat toţi copiii din maha-
la şi, ieşind cu ei în câmp, am 
confecţionat din beţe de floarea 
soarelui instrumente, am făcut o 
„bună repetiţie” şi am intrat în 
sat, mergând în marş, imitînd cu 
vocea orchestra lui Toader lău-
tarul. Eu eram „dirijorul”, fireş-
te, şi mergeam cântând 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 numai-
decât dirijor de fanfară. Am avut 
şi un semn de mare noroc. Lău-
tarii care, după ce încheiau nunta 
sau cumătria, se chercheleau de 
obicei crunt, au pierdut pe dru-
mul înzăpezit dintre sate un al-
tou de alamă, peste care a dat nă-
nuţul meu, şi, ştiind marea mea 
slăbiciune pentru fanfare, mi l-a 
dăruit, zâmbind şmecher. Tata a 
fost nevoit să mă mute cu traiul 
în „sarai”, căci „cântam” neîn-
trerupt la acel altou necăjit nu 
numai toată ziulica, dar şi noap-
tea. Către primăvară, veni lăuta-
rul cu pricina să-şi ceară instru-
mentul pierdut. Dar, auzindu-mă 
cântând „la ureche” o bună parte 
din cântecele 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 înche-
ierea completă a colectivizării, 

Ion Teacă
(Născut în s.Alexeevca, Sânge-
rei, la 22 august 1937- decedat 
or.Soroca la 27 ianuarie 2012)
Studii: Şcoala de Iluminare Cul-
turală din Soroca; Colegiul de 
Muzică „Şt.Neaga” (1967); In-
stitutul de Arte „G.Muzicescu” 
(trompetă, prof. B. Davâdov, diri-
jorat orchestral – prof. P.Şâchin, 
V. Câlcic) (1971),Chișinău.

Dirijează Ion Teacă
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fiecare kolhoz (2-3 sate), era 
obligat să creeze şi să susţină fi-
nanciar, o orchestră de fanfară. 
Dirijorii erau, de obicei, militari 
ruşi demobilizaţi din fanfarele 
Armatei Sovietice, băutori redu-
tabili de vin și rachiu, angajaţi 
prin contract, „să facă orches-
tră”. Se procurau instrumente (la 
Kiev), note, echipament, se se-
lectau 15-20 de amatori (adoles-
cenţi, adulţi) şi se „făceau fanfa-
re kolhozene”. Participanţii erau 
stimulaţi material cu „trudozile” 
(sistemul sovietic de remunerare 
a muncii), deci, aveau un venit 
suplimentar în familie. Iar diri-
jorul nostru (s. Cotiujeni Mici), 
prin insistenţa născută din marea 
dragoste faţă de cramele colho-
zene, izbuti, în afară de trudozi-
le, să ne asigure, pentru fiecare 
participant (la fiecare repetiţie!), 

în calitate de „stimulant obliga-
toriu”, câte 0,5 litri – adolescenţi, 
1 litru – adulţi, 2 litri– dirijorul - 
de vin moldovenesc. Noi, fireşte, 
îl predam în fondul dirijorului. 
Repetiţiile erau zilnice. La ex-
poziţia agricolă anuală raională 
(toamna) toate kolhozurile erau 
obligate să-şi amenajeze câte un 
pavilion al bunurilor colective, 
iar în preajma lui trebuia nea-
părat să cânte fanfara kolhozu-
lui. Câte pavilioane – tot atâtea 
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 Io-
nică care eram, căci, dacă ar fi să 
mă întoarcă Providenţa la înce-
puturi, aş dori să fiu acelaşi. Mi-
amintesc cum, în fervoarea de a 
şti cât mai mult despre fanfară, 

am rugat dirijorul să-mi „arăte” 
aplicatura tubei, el însă m-a refu-
zat: „Vârastişi, 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 câteva zile, 
m-am descoperit involuntar, fă-
când observaţie tubistului că nu a 
aplicat corect degetele. Dirijorul 
m-a întrebat numaidecît de unde 
cunosc şi, pentru că nu ştiam să 
mint, i-am povestit amănunţit 
aventura mea nocturnă. M-a ex-
clus imediat din orchestră, pro-
vocându-mi suferinţe sufleteşti 
imense. Însă era toamnă şi în cu-
rând ne aşteptau evoluările lângă 
pavilionul kolhozului, la expo-
ziţia raională. Atunci am price-
put că sunt o „valoare locală”. 
În ajunul deschiderii expoziţiei, 
preşedintele kolhozului, împreu-
nă cu dirijorul, au venit cu maşi-
na la poarta noastră cu rugămin-
tea să mă reîntorc. M-am străduit 
să accept calm, dar eram cel mai 
fericit băiat din lume!

A.: Apoi a fost Armata So-
vietică, studiile la Şcoala de 
iluminare culturală din Soro-
ca, maturizarea lui Ionică, Ele-
onora Josan (Teacă)...

I.T.: Armata am făcut-o 
(1956-1959, Novosibirsk) în 
fanfare militare, în care am acu-
mulat o bogată experienţă inter-
pretativă la trompetă şi dirijorat 
orchestral, am copiat zeci de lu-
crări muzicale din diferite genuri 
pentru fanfară, lucruri care în 
Moldova lipseau cu desăvârşire. 
Demobilizat în 1959, am venit la 
Şcoala de iluminare culturală din 
Soroca, în care m-am încadrat, 
având ca profesori pe Vadim Va-
silievici Maseaghin şi Semion 
Semionovici Hachi (trompetă, 
dirijorat). Soroca de atunci, pli-
nă de tineret studios, „Med”-ul 
(Şcoala de medicină),„Culit”-ul 
(Şcoala de iluminare culturală), 
„Ped”-ul (Şcoala pedagogică), 
„Coop”-ul (Şcoala cooperatistă), 
„Selihoz”-ul (Colegiul agricol), 
„Kinomehanicii” (Şcoala meca-
nici de cinema), era săracă, încă 
în „convalescenţă” postbelică, 
dar curată şi dinamică. Se im-
punea masiv noua viaţă prole-
tară, plină de avânt, speranţe şi 

La pupitru – Ion Teacă
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diverse posibilităţi. Eram tânăr, 
sănătos, energic, setos de muzi-
că, carte, muncă, slavă, dragoste. 
Aveam 22 de ani. Concomitent 
cu învăţătura, „făceam” orches-
tre de fanfare în satul Pârliţa – 
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 ciubotele 
militare. Dar asta nu mă prea de-
ranja. Eram preocupat de lucruri 
mult mai importante pentru mine 
şi o cunoşteam deja pe soția mea 
Eleonora, studentă la „Cult”.

A.: În 1962, aţi absolvit 
„Culit”-ul plecând în s. Fru-
muşica (Floreşti), iar mai târ-
ziu (1964) – la Sănătăuca, unde 
v-aţi căsătorit.

I.T.: În cele două sate m-am 
afirmat ca un dirijor deja matur. 
Lucrul mergea bine şi ne-am ho-
tărât la căsătorie (1964). În ace-
laşi an, am devenit student (f/f) 
la Şcoala de muzică „Şt. Neaga” 
(Chişinău). Iar în 1966 am trecut 
împreună cu soţia, la Şcoala pe-
dagogică Soroca, secţia muzică. 
Aveam o agendă titanică: taraful 
şi fanfara cu predarea individu-
ală a instrumentelor, cumulard 
la „Culit” (ore de fanfară), „fă-
ceam” fanfare în s. Pârliţa, Com-
binatul „Stroimat”, „Gortorg”, 
„Obşcepit”, miliţia, „Pivzavod”, 
mai reuşeam să cânt şi pe la 

nunţi. Mi se cerea peste tot ca-
litate, căci fanfarele evoluau 
neapărat în public (parade, festi-
valuri, concerte etc). Mai ţineam 
şi la obrazul meu de muzicant, 
pentru că lumea soroceană mă 
cunoştea binişor. Absolvind Co-
legiul „Şt.Neaga”, m-am înscris 
în acelaşi an (1967) la Institutul 
de Arte „G.Muzicescu” (f/f).

A.: Cum le suporta pe toa-
te – atât de multe şi artistice 
ocupații - familia?

I.T.: Ne-a salvat întotdeauna, 
cred eu, complicitatea şi respec-
tul reciproc, căci, în fond, eram 
ostaşii aceleeaşi „armate cultu-
rale”, afundate până peste cap 
în făurirea unui lucru plăcut lu-
mii şi nouă în toate vremurile şi 
sistemele sociale – Muzica. Am 
trăit, până 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, suntem oameni tari. Am 
trecut cu Dumnezeu peste toate 
şi am lăsat, cum zice moldovea-
nul, urme bune.

A.: Colegiul de Arte Soro-
ca a fost pagina maturităţii în 
destinul Dvs. De muzicant-pe-
dagog-fanfarist. Aici aţi pregă-
tit şi educat o armată întreagă 
de fanfarişti.

I.T.: În 1971, proaspăt absol-

vent al Institutului „Gh.Muzices-
cu”, m-am stabilit aici (la Cole-
giul de Arte) cu lucrul de bază, 
consacrându-mă completamente 
doar fanfarelor. Am pregătit şi 
educat atât cât am fost solicitat, 
adică am investit în cei care au 
dorit să mă urmeze. Tot aici, 
timp de peste 30 de ani, am fost 
în postura atât de mult râvnită 
în copilăria mea – dirijor în faţa 
superbei şi strălucitoarei fanfare. 
Sunetul ei mi-a îndulcit viaţa. 
Vorbesc din suflet, şi cel care iu-
beşte ca şi mine ştie că sunt sin-
cer. Fanfara e un mare miracol, 
un, mare tămăduitor, animator, 
prieten şi idol al mulţimii.

A.: Ştiţi că astăzi (2006) în 
Soroca şi împrejurimi nu mai 
este nici măcar o singură or-
chestră locală, stabilă, de fan-
fară. E un semn bun de înaltă 
civilizaţie modernă legat de 
tehnocraţie?

I.T.: Surprinzător! Nu am bă-
nuit niciodată că ceea ce a făcut 
generaţia noastră cu atâta dra-
goste şi uitare de sine în 50 de 
ani poate, la un moment dat, să 
dispară complet din viaţa noas-
tră. Cred că e doar o iluzie vre-
melnică şi neplăcută, o pauză 
pentru schimbarea decorului şi 
calmarea respiraţiei. La sigur că 
vom cânta din nou, suntem doar 
neamul muzicii! Reţineţi cuvin-
tele mele!

Fanfara ȘRIC „E.Sîrbu” la festivalul muzicii de fanfară, dir. I.Teacă. Moscova 1990
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Valentin Purice
Născut la 17 decembrie 1947 in 
Voloave, Soroca.
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chişinău.

Valentin Purice:
„Nivelul de dezvoltare al culturii depinde 

în mod direct de situaţia economică a ţării…”

Veterani ai învăţământului artistic din Soroca
2018, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Pedagog, dirijor al orchestrei de muzică populară, instrumentist (violoncel, contrabas, nai), aranjor, 
autor de piese şi cantece in stil popular, laureat al multor concursuri republicane şi internaţionale, 
dirijor al Orchestrei de muzică populară „Nistrenii” (1976–2005), Maestru în Artă (2000), Eminent al 
Culturii RSSM şi URSS (1983, 1986), Cetăţean de Onoare al oraşului Soroca (2010).

Fişier biografic
1954-1957 – Studii la şcoala incepătoare rusă, Şciochino, Tula, 
(Rusia).
1957-1961 – Studii la şcoala rusă nr.2, Soroca.
1961-1964 – Studii la şcoala rusă nr.6, Soroca.
1962-1964 – Studii la Şcoala de Muzică (specialitatea violon-
cel), Soroca.
1964-1967 – Studii la Şcoala republicană de muzică „Ştefan 
Neaga”(specialitatea violoncel), Chişinău.
1968-1969 – Studii la Şcoala de Iluminare Culturală „Elena 
Sarbu” (specialitatea trompetă), Soroca.
1969-1971 – Serviciu în rândurile Armatei Sovietice (fanfare 
militare).
1971-1974 – Studii la Şcoala republicană de muzică „Ştefan 
Neaga” (secţia fără frecvenţă, specialitatea violoncel); violon-
celist in orchestra „Folclor” a Radioteleviziunii RSSM, Chişi-
nău.
1972-1974 – Dirijor al Ansamblului de cantece şi dansuri „Cio-
carlia”, Palatul Sindicatelor, Chişinău.
1974-1976 – Dirijor al Ansamblului de cantece şi dansuri mol-
doveneşti „Viorica”, Tiraspol.
1976-2001 – Dirijor al Orchestrei de muzică populară „Nistre-
nii”, profesor la Şcoala „E.Sarbu”, Soroca.
1994-1998 – Studii la Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu”, 
secţia fără frecvenţă, specialitatea dirijat orchestral, Chişinău.
2001-2009 – Dirijor al Orchestrei „Moldova”, profesor de nai 
(mun.Roman, Romania).
Din 2009 – Profesor la Colegiul de Arte (nai, aranjament or-
chestral), contrabasist in Orchestra „Nistrenii”, Soroca.

Unele aranjamente muzicale semnate de V.Purice: „Doină şi 
Horă”; „Aşa-s gândurile mele”; „Cântec de leagăn”; „Hora 
fetelor”; „Aşa-i toamna pe la noi”; „Cântec de nuntă”; „Ne-
văstuică, puişorule”; „Nunta lui Vasile”; „Vino, bădişor”; 
„Hora sorocenilor”; „Cântă mierla intristată”; „Hora de la 
Racovăţ”; „Hora de la Pădureni”; „Lângă vatră de cărbuni”; 
„Bulgăraş de gheaţă rece”; „Tinerel m-am insurat”; „Frunzu-
liţă de măr dulce”; „Moldovioara mea” ş.a.

Almanah: Povestiţi despre 
familia Purice.

Valentin Purice: Viaţa părin-
ţilor mei a fost cu adevărat ex-
traordinară, adecvată întocmai 
realităţilor sovietice de după al II-
lea Război Mondial. Tatăl meu, 

Mihail Purice (1927-1989), şi 
mama mea, Eugenia (Bulat) Pu-
rice (1923-2008), urmaşi de ţă-
rani răzeşi voloveni, s-au născut 
şi s-au luat în Voloave, Soroca. 
La 1946 s-au cununat, iar în 1947 
m-am născut eu, unicul lor copil. 
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Vremurile fiind deosebit de grele 
şi periculoase (foametea, ridică-
rile în Siberia, recrutările forţate 
în Armata Roşie etc.), tata, îm-
preună cu doi fraţi ai săi, Lu-
chian şi Ion, au hotărât să plece 
benevol în verbovcă, împreună 
cu familiile lor, în Asia Mijlocie 
(or.Stalinabad, RSS Kirghiză). 
Acolo au trăit în nişte bordeie, 
muncind din greu la negru. După 
6 ani (1947-1953) de muncă isto-
vitoare, tata s-a îmbolnăvit grav, 
şi atunci am părăsit acele locuri, 
plecand în oraşul Şciochino, re-
giunea Tula, Rusia, unde era un 
mare combinat chimic. Tata s-a 
angajat miner într-o mina de căr-
bune, familia noastră fiind cazată 
într-o baracă neagră de lemn. În 
anul 1954 am mers în clasa I la 
şcoala rusă locală, unde am învă-
ţat pană în 1957, când tata s-a îm-
bolnăvit din nou, fiind înternat în 
spital pentru a fi operat la rinichi. 
Mama, avand un picior bolnav, 
cu pericol de amputare, a fost 
înternată şi ea în spital, eu răma-
nand de unul singur în acea bara-
că sinistră. Mă străduiam să merg 
zilnic la şcoală, iar după amiază 
mă angajasem să vând seminţe 
de floarea-soarelui, pentru a-mi 
caştiga copeici de pâine. Până la 
urmă, medicul care î-l operase pe 
tata, înlăturandu-i un rinichi, ne-a 
recomandat cu toată stricteţea re-
întoarcerea în Moldova, deoarece 
clima din Tula era contraindicată 
familiei noastre. Când am sosit, 
în 1957, la Soroca, eu deja împli-
nisem 10 ani, ani grei, petrecuţi 
prin străinătăţi…

A: Ce v-a oferit Soroca nata-
lă la reîntoarcere?

V.P.: Erau timpuri crâncene şi 
aici, dar, cel puţin, eram acasă. 
Tata s-a angajat cum putea la o 
întreprindere locală, muncitor, 
iar mama – croitoreasă la „Dom 
Bâta” (Casa de Deserviri Socia-
le). Trei ani de zile am locuit în 
condiţii grele, împreună cu fa-
milia unchiului Ion, care se re-
întorsese din Rusia fără o mână. 
În 1960, părinţii au primit de la 
stat o casuţă, unde au stat toată 
viaţa şi care mai este şi astăzi pe 
strada Cernâşevschi nr.7. Eu am 
continuat şcoala rusă din Soroca, 
fiindcă limba română nu o cu-
noşteam.

A: Când, cum şi cu cine aţi 
pornit pe căile muzicii?

V.P.: Patima muzicii am moş-
tenit-o de la părinţii mei, a că-
ror dragoste faţă de muzică era 
nemărginită. Ambii iubeau şi 
cantau folclorul moldovenesc, 
purtandu-l pretutindeni în suflet. 
Tata era mare meşter în imitarea 
cu vocea a instrumentelor muzi-
cale şi nu pierdea nici o ocazie 
să-şi demonstreze talentele pe la 
nunţi şi petreceri amicale. Mama 
canta şi ea, având o voce blan-
dă şi plină de suflet, cântece de 
lume şi romanţe româneşti. În 
1962, familia noastră l-a cunos-
cut pe Tudor Revenco, profesor 
de vioară la Şcoala de Muzică 
din Soroca, cu studii muzica-
le superioare la Conservatorul 
din Iaşi. În consecinţă, părinţii 
au ţinut numaidecât să mă dea 
să învăţ violoncelul la Şcoala 
de Muzică. Deosebit de frumos 
şi delicat, neştiut de mine până 
atunci, acest înstrument m-a vră-
jit, sunetul lui profund şi dulce 
amintindu-mi în subconştient de 
vocea mamei. Profesoara, Leni-
niada Zelimovna Vorsovschi, a 
reuşit să-mi caştige încrederea 
şi timp de doi ani am pregătit un 
program destul de serios (Con-
certul nr.3 de G.Golterman), 
cu care, în 1964, am intrat la 
Şcoala republicană de muzică 
„Ştefan Neaga”. Compozito-
rul Eugen Doga, violoncelist de 
specialitate, care mi-a fost exa-
minator, s-a mirat mult de suc-
cesele mele. După trei ani de 

studii (1964–1967) la „Neaga”, 
am fost nevoit să mă reîntorc la 
Soroca din considerente de să-
nătate (mi-am îmbolnăvit mâna 
de prea multă exersare la vio-
loncel, făcând acest lucru câte 
12 ore la rând!), de unde, după 
doi ani, unul dintre care am stu-
diat trompeta la „Elena Sarbu” 
(profesor V.Chironda), în 1969 
am plecat în Armata Sovietică. 
M-am demobilizat în 1971 şi, 
după o jumătate de an de studie-
re a ţambalului la „Elena Sarbu” 
din Soroca, am plecat să-mi con-
tinui studiile la „Ştefan Neaga” 
(violoncel).

A: Vorbiţi-ne despre înce-
puturile carierei de aranjor şi 
dirijor de muzică populară ro-
mânească.

V.P.: Începutul anilor 1970 
au fost pentru mine cu adevărat 
cruciale în ataşamentul meu faţă 
de muzica populară romanească, 
de folclor şi lăutărism. Pană la 
1970–1971, nu am cunoscut su-
ficient de bine limba română, an-
turajul în care crescusem şi învă-
ţasem fiind prioritar rusesc. Doar 
după armată, ascultand cu nesaţ 
discurile lăutăreşti, nimerite se-
miclandestin în RSSM, ale lui 
Romica Puceanu, fraţilor Gore, 
Gabi Lunca, mi-am zis că trebuie 
să mă apuc serios de limba româ-
nă şi de aranjamente orchestrale. 
Şi în mai puţin de doi ani, dato-
rită insistenţei mele, puteam deja 
conversa liber cu semenii mei de 
breaslă, având în portofoliu şi 

Soţii Valentin şi Maria Purice. Anii 1990
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Valentin Purice – dirijor

Orchestra „Folclor”. La violoncel – Valentin Purice, 1972

primul căntec orchestrat de mine. 
Este vorba de „Nu mai, nu mai, 
nu mai beau!”, interpretat de Ni-
colae Glib cu orchestra „Folclor” 
în 1971. În 1972, în autobuzul 
Chişinău–Soroca, l-am cunoscut 
pe naistul şi aranjorul, ulterior 
Artist al Poporului, Vasile Iovu 
care, văzându-mă cu violonce-
lul pe genunchi, a fost curios să 
mă cunoască. Vasile Iovu, sora 
căruia, Vera Iovu-Garaz, era pro-
fesoară de dirijat coral la „Elena 
Sarbu”, venea deseori la Soroca. 
Din vorbă în vorbă, afland că eu 
sunt autorul aranjamentului îm-
primat la Radioteleviziune de 
Nicolae Glib, m-a rugat să-i fac 
o lucrare pentru nai. Ajuns acasă, 
în aceeaşi zi am reuşit să compun 
o horă, pe care Dumtru Blajînu 
a numit-o mai târziu „La căsu-
ţa părintească” şi pe care Vasile 
Iovu a interpretat-o în premieră. 
Am mai scris şi alte lucrări pen-
tru Vasile Iovu, care, cu timpul, 
mi-a devenit un bun prieten. Şi 
iată că în 1972, fiind deja cunos-
cut în cercurile celor implicaţi în 
muzică populară, am fost învitat 
în Orchestra „Folclor” a Radiote-
leviziunii RSSM, condusă atunci 
de Dumitru Blajînu, înaintaş al 
muzicii noastre naţionale, astăzi 
Artist al Poporului. În „Folclor”, 
majoritatea instrumentiştilor 
erau preocupaţi de aranjamente 
orchestrale şi voce, lucru în care 
m-am inclus activ şi eu. Atmo-
sfera creativă din orchestră era 
cum nu se poate mai benefică 
pentru mine, dar aveam nevoie 

de libertate, simţind că sunt apt 
de a crea şi dirija o orchestră. Şi 
iată că în 1974 am plecat la Tira-
spol în calitate de dirijor al An-
samblului de cântece şi dansuri 
moldoveneşti „Viorica”. Peste 
doi ani m-am reîntors la Soroca, 
de data aceasta în funcţia de diri-
jor al orchestrei Ansamblului de 
dans şi muzică populară „Nistre-
nii”.

A: Cum aţi reuşit să îmbinaţi 
viaţa de artist cu cea familială?

V.P.: Sunt artist nu doar în 
scenă, ci şi în viaţa cotidiană, 
care mi-a fost tot atat de furtu-
noasă şi zbuciumată, plină de 
variaţiuni şi modulaţii neprevă-
zute, dar pe deplin îndreptăţite 
de aspiraţiile unui om de creaţie 
ce doreşte să fie permanent liber. 
Prima căsătorie a fost din mare 
dragoste, în 1973, la varsta de 26 
ani, cu Raisa (Covurluianu) Pu-
rice, juristă, originară din Cania, 
Cantemir, împreună cu ea având-
o pe fiica Luminiţa (n.1975). Se 
părea că nimic în lume nu ne 
va putea despărţi, şi totuşi, dra-
gostea a „plesnit”, aşa încât, în 
1976, am divorţat. La un an după 
aceasta m-am căsătorit din nou, 
din considerentul că nu e bine să 
fiu tânăr şi singur. Noua soţie, 
Natalia (Elisovenco) Purice, so-
roceancă, pedagog, mi-a născut 
în 1979 a doua fiică, Valentina. 
Destinul meu m-a îndepărtat 
însă şi de aceste două fiinţe dragi 
inimii mele. În 1980, am divorţat 
oficial.

A: De ce divorţuri? Şi ce v-a 
dictat în continuare destinul?

V.P.: Este peste putinţa mea 
să înţeleg care sunt legităţile ar-
moniei vieţii familiale, conform 
cărora unele cupluri se ţin îm-
preună zeci de ani, iar altele se 
destramă în diferite perioade de 
timp. Cunosc cazuri când pere-
chea se despărţea chiar în tim-
pul nunţii şi alte despărţiri după 
mai bine de 30 de ani de viaţă în 
comun… Am meditat la respec-
tivele subiecte timp de doispre-
zece ani, cat m-am ţinut celibatar 
(1980-1992), şi doar în momen-
tul când destinul mi-a trimis-o 
pe Maria am înţeles că nu omul 
face soarta, ci soarta pe el. Dacă 
în cazurile cu prima şi cu a doua 
soţie providenţa mi-a măsurat 
egal cate trei ani de căsnicie, cu 
Maria, soţia mea de astăzi, tră-
im în dragoste şi bună înţelegere 
deja de optsprezece ani. Maria 
este absolventă a Colegiului de 
Arte (culturologie) şi a Şcolii 
Cooperatiste (bucătar-culinar) 
din Soroca. În anii convieţuirii 
noastre am înţeles că soarta nu 
greşeşte niciodată, conducandu-
ne cu siguranţă pe drumul care 
ne este prescris. Sunt neştiute şi 
imprevizibile abaterile şi impro-
vizaţiile ei. Maria este omul care 
mă înţelege şi mă acceptă aşa 
cum sunt şi care susţine şi apre-
ciază la justa valoare activitatea 
mea de creaţie.

A: Cine v-au fost profesori şi 
îndrumători în muzică?

V.P.: Am fost întotdeauna de 
părerea că profesorii trebuie mai 
întai să-şi înveţe elevii a iubi şi 
studia cu minuţiozitate profesia 
aleasă, apoi să le dirijeze atent şi 
tacticos căutările şi munca de în-
suşire a obiectului. Îmi amintesc 
cu mare dragoste de dascălii mei 
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în muzică L.Vorsovscaia, (vio-
loncel), L.Ţurcanu (teoria mu-
zicii), D.Blajînu (aranjament), 
I.Negură (nai), S.Ciuhrii, 
M.Negru-Nimirenco (dirijat), 
N.Gască (Iaşi, Romania).

A: Şi iată-vă fondator și di-
rijor al Orchestrei „Moldova” 
din Roman, Piatra-Neamţ, Ro-
mânia.

V.P.: În 2001, am fost învitat 
în mod oficial la Român, judeţul 
Piatra-Neamţ, România de către 
directorul Şcolii Municipale de 
Arte Viorel Vanzariuc, pentru a 
crea şi dirija orchestra de muzică 
populară, ulterior numită „Mol-
dova”, a Asociaţiei Culturale 
SRL „Moldova” şi în calitate de 
pedagog de nai la Şcoala de Arte. 
Am început fondarea orchestrei 
cu patru înstrumentişti (2 viori, 
un clarnet şi o chitară), facând 
cu ei 7 lucrări. Apoi am invitat 
muzicieni de la noi: pe Nelu şi 
Viorica Burlacu (ţambal şi vioa-
ră), Iulian şi Nina Zeamă (trom-
petă şi vocal), toţi absolvenţi ai 
Academiei de Muzică din Chişi-
nău. Treptat, am reuşit să măresc 
componenţa orchestrei până la 
zece persoane, inclusiv vocalişti, 
pregătind un repertoriu de peste 
70 de lucrări, cu care evoluam în 
bază de contract în cadrul unor 
manifestaţii locale, judeţene, 
oficiale şi particulare. Evident, 
pentru a activa în sistemul româ-
nesc de învăţământ, în cazul meu 

– artistic, şi pentru a fi remunerat 
legal conform studiilor, a trebuit 
să fac cursuri special la Conser-
vatorul din Iaşi, pentru echiva-
larea diplomelor mele din RM 
(pedagog, dirijor, instrumentist). 
A mai trebuit numaidecât să-
mi schimb stilul de aranjament 
muzical pentru păstrarea carac-
teristicilor zonale ale armoniei, 
coloritului local etc. Nu mi-a 
fost uşor, dar în scurt timp am 
reuşit să pătrund în subtilităţile 
şi nuanţele folclorice locale. La 
Şcoala de Arte am avut 12 elevi 
naişti, mulţi dintre care ulterior 
au devenit laureaţi ai unor con-
cursuri naţionale.

A: Cu cine colaboraţi în acti-
vitatea dumneavoastră?

V.P.: Am colaborat şi conti-
nui să colaborez cu foarte mul-
tă lume din domeniu atât de la 
noi, cât şi din România, din alte 
ţări. Am avut onoarea să învăţ 
şi să colaborez cu artişti valo-
roşi ca - I.Burdîn, Dm.Blajînu, 
S.Pavlov, C.Rusnac, 
M.Bedicov, I.Furnică, V.Iovu, 
I.Carai, C.Baranovsci, 
N.Botgros, I.Negură (Chişi-
nău); N.Scripcaru, A.Dabija, 
Gh.Nichiforeac, A.Gasnaş, 
T.Boboc, T.Eftodi (vocalişti din 
Soroca). Mi-ar trebui un spaţiu 
mult mai larg ca să-i pot numi pe 
toţi minunaţii instrumentişti so-
roceni alături de care am cântat 
pe parcursul anilor.

A: Cum apreciaţi nivelul de 
viaţă în ţara noastră?

V.P.: Suntem mulţumiţi de 
ceea ce avem şi conştienţi de 
faptul că în lumea aceasta mare 
trăiesc oameni mult mai amăraţi 
decât noi.

A: Prezentul şi perspectivele 
culturii noastre muzicale, cum 
le vedeţi?

V.P.: Calitatea interpretativă 
a orchestrelor profesioniste de 
la noi, orchestre cum ar fi „Fol-
clor”, „Lăutarii”, „Mugurel”, 
„Fluieraş”, „Fraţii Advahov”, 
„Joc”, „Fraţii Ştefăneţ”, cat şi 
a orchestrelor cunoscute de ama-
tori, printre care şi „Nistrenii”, 
a crescut considerabil în ultimii 
10-15 ani. Şcoala noastră mol-
dovenească (RM) de pregătire a 
cadrelor profesionale pentru mu-
zica populară este puternică şi 
place mult în România. În ultimă 
instanţă, prosperitatea şi nivelul 
de dezvoltare a culturii muzicale 
depinde mult de starea economi-
că a ţării. Personal, sunt mulţu-
mit şi liniştit de dinamica culturii 
sorocene. Administraţia locală 
nu este străină colectivelor artis-
tice autohtone, susţinandu-le în 
măsura posibilităţilor economice 
locale. Se organizează concur-
suri, festivaluri în cadrul cărora 
sunt antrenaţi elevii noştri de as-
tăzi, mulţi dintre ei, la sigur, ar-
tiştii celebri de mâine.

V.Purice – dirijor al orchestrei „Nistrenii” din Soroca, 1985
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Mihail Boldescu
Născut la 4 iulie 1961 în or. 

Soroca
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chişinău.

Mihail Boldescu:
„Muzicantul e născut pentru a cânta lumii!”

Veterani ai învăţământului artistic din Soroca
2018, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Trompetist, pedagog, dirijor al orchestrelor de fanfară, laureat al concursurilor locale, republicane 
și internaționale ale muzicii de fanfară. Profesor grad didactic I, Colegiul de Arte, dirijor al orchestrei 
Palatului Culturii din Soroca.

Fişier biografic
1968-1976 – Şcoala nr.1 din Soroca.
1976-1980 – Colegiul de Muzică din or. Bălţi.
1980-1982 – Armata Sovietică (orchestre militare).
1982-1985 – Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu”, pro-
fesor.
1983-1988 – Institutul de Stat al Artelor „G. Muzicescu”, Facul-
tatea Dirijori ai Orchestrelor de Fanfară (Secţia fără frecvenţă).
1985-1990 – Reangajat în orchestrele militare (grupul de ar-
mate sovietice în Germania, orchestra statului-major).
Din 1990 – Profesor la Colegiul de Arte Soroca.
Din 2005 – Dirijor al Orchestrei Palatului Culturii din Soroca.

Programe muzicale pentru trompetă prezentate de trom-
petistul Mihai Boldescu: Concertul nr.1, V.Vasilenko; Concert 
pentru trompetă şi pian nr.1, T.Albinoni; Concert pentru trompe-
tă şi pian, N.Hummel; Concert pentru trompetă şi pian, I. Haydn; 
Studiu de concert, G. Ghediche; Studiu de concert, V. Anisimov; 
Studiu de concert, B. Brandt; „Zborul bondarului”, N. Rimski-
Korsakov; „Oleandra”, V. Slivinschi; „Piesă de concert”, V. Han-
ganu.

Programe orchestrale prezentate de M. Boldescu: Uvertura 
din opera „Regina”, G. Rossini; „Morişteanca”, pr. S. Ciuhrii; 
„Sărbătoreasca”, pr. C. Rusnac; „Hora primăverii”, pr. A. Radu; 
Uvertura din opera „Aida”, G. Verdi; „Dans ungar” nr. 4, 5, I. 
Brams; „Cântul lui Solveig”, E. Grieg; „Rondo în stil turcesc”, V. 
A. Mozzart; „Bollero”, I. Lipman; „Pandelaş şi hora”, V. Bagrii; 
„Pe plai moldav” (marş), A. Condrea; „Marşul tanchiştilor”, S. 
Cerneţchi; „Mica floricică”, B. Gudmann; „Dans spaniol”, autor 
necunoscut.

Discipoli: Stănescu Ion, Tunco Nicolae, Rozovel Radu, Zlei 
Alexei, Boldişor Ghenadie, Prohor Vladimir, Stoiu Andrei, Be-
şliu Ion, Harcomeţ Nicolai, Burlac Petru.

Pro Cultura: - Trompeta - 
acest sclipitor, prin aparenţa 
şi sonoritatea sa, instrument 
muzical de suflat - este, fără 
îndoială, regina muzicii de fan-
fară...

Mihail Boldescu: - Sunt capti-
vul ei de o viaţă şi pot să conving 
pe toţi că e o regină adevărată, cu 
mare influenţă în toate domeni-

ile de bază ale muzicii: muzica 
de jazz (amintiţi-vă de marele 
trompetist american de culoare 
Louis Armstrong (Satchmo)), 
muzica clasică (Timofei Dokşi-
ţer - marele trompetist rus de la 
Bolşoi Teatr din Moscova), mu-
zica noastră populară româneas-
că (inegalabilii Ion Carai şi Vale-
riu Hanganu), trompetele cărora 
au rămas în paginile de aur ale 
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istoriei muzicii instrumentale 
universale. Muzica orchestrală 
niciodată nu a fost destul de vie 
fără venele clocotitoare şi sclipi-
toare ale sunetului de trompetă! 
Acest sunet nu lasă impasibili 
nici pe cei mai morocănoşi din-
tre morocănoşi, îi răscoleşte pe 
toţi. Parcă poţi să rămâi rece la 
vibraţiile ei luminoase şi puter-
nice, dar, în acelaşi timp, calde şi 
adânc pătrunzătoare, care străbat 
şi domină celelalte instrumente, 
umplând totul în jur cu lumină 
şi putere vitală? Sunt convins că 
muzica care poartă în sine ase-
menea vibraţii dă efecte curative.

- Când şi cum te-ai hotărât 
să devii trompetist consacrat? 
Te tragi dintr-o familie de mu-
zicanţi?

- Casa noastră părintească, pe 
când eram un gâgâlici de 4-5 ani, 
se găsea la marginea pieţişoarei 
din faţa cinematografului „Da-
cia”, unde, de obicei, pe atunci 
se petreceau paradele sovieti-
ce de sărbătoare la 1 Mai şi 7 
Noiembrie. De dimineaţă, cu o 
oră-două înaintea începerii de-
filării (10.00), prin faţa tribunei 
conducerii locale, instalate pe 
scările înalte ale intrării în cine-
matograf, acolo venea orchestra 
de fanfară a „Cultprosfetului” 
(Şcoala de Iluminare Culturală 
„Elena Sârbu”), care, fiind într-
o componenţă de vreo 30-40 de 
studenţi, îmi părea impunător 
de mare. Orchestra începea să 
producă un zgomot specific de 

acordare a vocilor variatelor in-
strumente, care, îmbinându-se 
într-o armonie bizară absolut 
dezordonată, dar în acelaşi timp 
deloc respingătoare urechii, mă 
hipnotiza complet şi mă sco-
tea numaidecât dincolo de gard, 
impunându-mă apoi să stau ne-
clintit şi să ascult, fermecat, cân-
tările ei. Ai mei vedeau această 
atracţie a mea către fanfară şi nu 
încercau să-mi strice satisfacţia, 
ci veneau să asculte împreună cu 
mine, lăudând cu ardoare exa-
gerată muzica fanfarei, dirijo-
rul, dar şi ataşamentul meu faţă 
de ei… Tatăl meu, Ion Boldes-
cu, croitor consacrat, născut în 
or. Suceava, România la 1928, 
cavaler al unor mari distincţii 
de stat pentru merite deosebite 

în munca sa (Ordinul „Lenin” 
şi „Drapelul Roşu de Muncă” 
(1970) „Meşter Mâini de Aur” 
(1968), om înscris în Cartea de 
Aur a RSSM), şi mama mea, Ta-
mara (Cebotari) Boldescu, cro-
itoreasă, născută în s.Rubleniţa, 
Soroca (1938-1998), o femeie şi 
o mamă extraordinară, au sus-
ţinut întotdeauna şi au stimulat 
dragostea mea nestăvilită către 
muzică, în special pentru fanfa-
re. Surorile mele mai mari, Sil-
via (1957) şi Ana (1959), s-au 
consacrat pedagogiei şi doar eu 
am îmbrăţişat muzica.

Fiind elev la Şcoala nr.1, am 
avut fericita ocazie să nimeresc 

Familia Boldescu - 1972

Cu soția Ala și fiica Mihaela - 1997 Mihaela Boldescu
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sub influenţa pătrunzătoare a 
doamnei Veronica Chiţan (ac-
tualmente profesoară la Colegiul 
„M.Eminescu”, Soroca), cân-
tând în corul şcolar condus de 
Domnia sa, care prin exemplul 
unei atitudini fervente faţă de 
ceea ce făcea m-a captivat total, 
încât frecventam fericit corul 
şi învăţasem toate cântecele de 
acolo pe de rost. Apoi, prin cla-
sa a V-VI-a am devenit şi gornist 
în „drujina” de pionieri a şco-
lii, şi de atunci lucrurile au luat 
o întorsătură destul de serioasă. 
Goarna o purtam acasă şi „tu-tu-
tu”-ul ei puternic nu se mai ter-
mina nici ziua, nici noaptea, aşa 
încât părinţii mei s-au văzut ne-
voiţi să întreprindă ceva cu mine 
şi cu acea goarnă chinuită.

- Tocmai atunci a şi apărut 
în viaţa ta domnul Ion Teacă, 
primul tău învăţător de trom-
petă? Cum s-au desfăşurat 
studiile tale muzicale de mai 
departe?

- Părinţii l-au convins şi l-au 
angajat pe domnul Teacă, pe 
atunci profesor la Şcoala de Ilu-
minare Culturală „Elena Sârbu”, 
să-mi dea lecţii particulare la 
trompetă. Era în 1974. Primul 
lucru pe care l-au făcut - mi-au 
procurat o trompetă adevărată. 
Era un instrument simplu, ru-
sesc, firma „Tula”, cu ventiluri, 
avea culoare albă, lucitoare. Am 
primit-o cu nemărginit entuzi-
asm, ea fiind în ochii mei mare şi 
foarte frumoasă. Nu înţelegeam 
atunci că instrumentul trebuie nu 

doar exploatat, ci îngrijit minu-
ţios, lucru despre care habar nu 
aveam. La una din lecţii, domnul 
Ion Teacă îmi ceru, de îndată ce 
am deschis cutia, să-i dau trom-
peta, care era murdară şi cu pa-
vilionul boţit. Fără să-mi spună 
un cuvânt, cu ochii în jos, pro-
fesorul începu, cu multă sârguin-
ţă, găsind prin sertarele biroului 
sculele necesare, să mi-o repare 
şi să o lustruiască. Eu, stând în 
picioare, cu mâinile lăsate în jos, 
lângă scaunul cu cutia pustie a 
trompetei, m-am pomenit într-o 
stupidă situaţie atât de izbitoa-
re, încât în cele 20-30 de minute 
care i-au trebuit pentru a face din 
trompeta mea o frumoasă jucă-
rie, mai n-am intrat în pământ 
de ruşine şi necaz. Terminând, 
mi-a zis liniştit: „Ia trompeta şi 
ţine minte cum trebuie să arate 
instrumentul tău întotdeauna!” 
Ion Teacă a fost pentru mine 
un mare pedagog. Am învăţat la 
dumnealui 1,5 ani, având pregă-
tite, până la urmă, câteva piese 
pentru examenele de admitere 
la Colegiul de Muzică din Bălţi 
(piesa forte mi-a fost „Cântecul 
neapolitan” de P.Ceaikovski, 
mai cântam gama do-major li-
ber în două octave!)... La Bălţi, 
unde am învăţat 4 ani, i-am avut 
la specialitate pe domnul Nico-
lae Boldescu (trompeta), iar la 
orchestră pe Semion Cheiser - 
doi profesori puternici care m-au 
format şi cristalizat în ceea ce 
am profesat ulterior - trompeta şi 
dirijoratul orchestral.

- Au urmat Armata Sovieti-
că în orchestrele militare din 
districtul Odesa, apoi...

- Orchestrele militare sovie-
tice mi-au fost, de asemenea, o 
şcoală extraordinară în forma-
rea mea ca dirijor şi trompetist. 
Între 1980-82, la Odesa, iar în-
tre 1985-90 - în orchestra statu-
lui-major al grupului Armatei 
Sovietice în Germania, în care 
cântau muzicanţi cu studii de 
conservator la Moscova, Lenin-
grad, Alma-Ata etc…Paralel cu 
lucrul la Şcoala „Elena Sârbu” 
şi serviciul în armată, mi-am 
făcut studiile (f/f) la Institutul 
de Arte „Gavriil Muzicescu”, 
având ca profesori pe docentul 
Boris Davâdov (trompetă) şi la 
dirijat pe doctorul în pedagogie, 
profesorul Gheorghe Perju (ac-
tualul director al Colegiului de 
Muzică „Şt.Neaga”, Chişinău). 
În 1990, în legătură cu reunifi-
carea Germaniei, m-am întors 
acasă, la Soroca, aranjându-mă 
în calitate de profesor (trompetă 
şi dirijat orchestral) la Colegiul 
de Arte (fosta Şcoală „Elena Sâr-
bu”), unde lucrez şi astăzi. Para-
lel, din 2005, am ore pedagogice 
la şcoala de Arte pentru Copii 
„E.Coca” şi conduc (împreună 
cu I.Ivanes) orchestra de fanfară 
a Palatului Culturii din Soroca.

- Cărei activităţi ai dat pri-
oritate în timpul de când te-ai 
stabilit la Colegiul de Arte - ce-
lei de pedagog, dirijor sau in-
terpret?

- Am iubit şi am avut aceeaşi 

Alături de fanfariştii turci. Turcia, 2010Mihail Boldescu
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atitudine serioasă faţă de toate, 
dar trecerea timpului a dictat, 
în primul rând. Cât am fost mai 
tânăr, le puteam face excelent 
pe toate, dar treptat interpretul 
a cedat locul pedagogului şi di-
rijorului. Pe parcursul activităţii 
mele am avut fericita ocazie să 
cânt şi să colaborez cu diferiţi 
maeştri, interpreţi şi dirijori. Am 
învăţat împreună şi am cântat cu 
marele şi multregretatul nostru 
trompetist Valeriu Hanganu. Am 
beneficiat de sfaturile şi experi-
enţa pedagogică şi dirijorală a 
lui I.Teacă, V.Prebora, I.Ivanes, 
V.Cebotari, V.Smântână, 
C.Topolniţki (Colegiul de Arte 
Soroca), I.Talpă, N.Boldescu 
(Colegiul de Muzică „Şt.Nea-
ga”), I.Ţurcanu (Colegiul de 
Muzică Bălţi), A.Babin, I.Beşliu, 
M.Postolache, S.Manciu (or-
chestrele Ministerului de Interne 
şi Prezidenţială). Pe parcursul 
anilor am avut 8 promoţii de or-
chestre (6 - la Secţia de zi şi 2 - la 
Secţia fără frecvenţă).

- Ai o părere aparte referitor 
la situaţia precară a muzicii de 
fanfară în Soroca şi Republica 
Moldova?

- Sigur că sunt dezolat de criza 
în care se află acum acest dome-
niu apropiat inimii mele, dar cred 
că nu e cazul să deznădăjduim, 
timpul şi insistenţa protagonişti-

lor pot repara multe. Este de vină 
situaţia economică a ţării. Astăzi 
s-ar putea crea o fanfară formi-
dabilă, permanentă în activitate, 
admitem pe lângă Consiliul raio-
nal sau municipal. Cadre de spe-
cialişti-muzicieni avem suficient 
de multe, dar o asemenea or-
chestră serioasă ar cere şi inves-
tiţii serioase, lucru care nu poa-
te fi depăşit, probabil, astăzi de 
oficialităţile noastre locale. Am, 
totuşi, certitudinea că nivelul ca-
litativ şi tehnic interpretativ al 
orchestrelor instructive ale Cole-
giului nostru a crescut considera-
bil pe parcursul ultimilor ani. S-a 
lărgit şi s-a complicat repertoriul 
orchestrelor, care conţine acum 
lucrări clasice ample de anver-
gură universală, dar şi bucăţi de 
muzică modernă, nemaivorbind 
de muzica românească, mai ales 
cea naţională de mare virtuozi-
tate şi popularitate. Aş vrea să 
accentuez un lucru, după păre-
rea mea, important. Preşedintele 
RM, V.Voronin, personal solicită 
orchestra mea de la Colegiu pen-
tru a participa anual (din 2004) 
la Sărbătoarea republicană „Un 
arbore pentru dăinuirea noastră”, 
care se petrece primăvara în co-
drii Orheiului. Ţara are nevoie 
de muzica noastră, deci, treptat, 
vom reveni, probabil, la normal.

- Cum ai reuşit să armoni-
zezi muzica cu viaţa familială?

- Soţia mea, Ala (Stâcov) Bol-
descu a absolvit Colegiul de Arte 
din Soroca la Secţia bibliotecari, 
lucrând acum la biblioteca Cole-
giului şi studiind prin corespon-
denţă psihologia şi pedagogia la 
Universitatea Pedagogică „A. 
Russo” din Bălţi. Are, evident, 
o dragoste deosebită pentru 
muzică şi de aceea a ţinut foar-
te mult ca fiica noastră, Mihae-
la (1996), elevă în clasa a VI-a 
la Liceul „P.Rareş”, să studieze 
muzica, înscriind-o în Şcoala de 
Arte „E.Coca”, la saxofon (prof. 
L.Sozanschi). Mihaela are apti-
tudini muzicale deosebite, spre 
marea noastră satisfacţie, şi îm-
bină calităţi încurajatoare pentru 
a deveni un adevărat artist. În 
2007, ea s-a plasat pe I loc prin-
tre suflători la Concursul zonal 
de muzică „V.Paterău” din or. 
Drochia. Evoluează deseori în 
concerte publice, cântând solo la 
saxofon, cu orchestrele Colegiu-
lui, Palatului, Şcolii de Arte din 
Soroca. Pot spune că este deja o 
mică saxofonistă, care dă dovadă 
de un artistism muzical şi scenic 
adevărat - lucru care ne bucură 
mult pe mine, dar şi pe soţia mea.

Muzica cred că este binefăcă-
toarea micii noastre familii.

Mihail Boldescu - dirijorul fanfarei CAS „N.Botgros”. Anii 2010
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Valeriu Cibotari
Născut la 8 decembrie 1952 în 

s. Boşcana, Criuleni.
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chişinău.

Valeriu Cibotari: „Am reuşit să aduc 
un real prinos culturii noastre muzicale”

Veterani ai învăţământului artistic din Soroca
2018, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Pedagog, trombonist, dirijor (fanfară), laureat al concursurilor locale, republicane și internaționale, 
susţinător şi animator al culturii muzicale sorocene.

Fişier biografic
1960-1970 – Şcoala medie Boşcana;
1970-1972 – Institutul de Ingineri Constructori, Kiev, Ucraina;
1972-1976 – Colegiul „Şt.Neaga” (trombon, dirijat orchestral), 
Chişinău;
1976-1978 – s.Coşerniţa, Criuleni, Căminul cultural (dirijor 
fanfară);
1978-prezent – or.Soroca, Colegiul de Arte, profesor (trombon, 
tenor, bariton, tubă, instrumente cu peniţă, dirijat orchestral);
1979-1984 – Institutul de Arte „G. Muzicescu”, Chişinău (trom-
bon, dirijat orchestral), secţia f/f;
Din 1999 – Şcoala de Arte pentru Copii „E.Coca”, profesor in-
strumente de suflat (cumul).

Programe interpretate la trombon: N.Rimsky-Korsakov - 
„Concert pentru trombon şi pian”, nr. nr. 2, 4, 7; V. Blajevici 
– „Concert pentru trombon şi pian”, nr. nr. 4, 7; E. Reihe - 
„Concert pentru trombon şi pian”, nr. nr. 1, 2, „Concertino”; 
N. Novacovschi – „Concertino”; V. Bellini – „Temă cu varia-
ţii”; F. Teleman – „Sonata”; D. Fedov – „Piesă de concert”; 
F. Paudert – „Arie de concert”; F. Thomson – „Nocturnă”; 
C. Dimitrescu – „Dans ţărănesc”; C. Enenco – „Dans mol-
dovenesc”; A. Arutiunean – „Expromt”; R. Pache – „Con-
cert pentru trombon şi orchestră nr. 1”; F. Varneche – „Piesă 
de concert”; B. Knop – „Variaţiuni şi poloneza”; E. Zacse – 
„Concertino”; A. Stârcea – „Vocaliză”.

Programe orchestrale realizate: L. V. Beethoven – Uver-
tura „Coriolan”; R. Planchet – Uvertura la opera „Clopotele 
din Cornevil”; Dj. Rossini – Uvertura „Regina”, Uvertura la 
opera „Bărbierul din Sevilia”; M. Litvac – „Concert pentru 
trompetă şi orchestră”; A. Ranga – „Ciobăneasca”, „Rapso-
dia nr. 1”; I. Langher – „Intermeţţo pentru clarinet şi orches-
tră”; I. Airumean – „Fantezie pe teme latino-americane”; I. 
Gulac-Artiomovsch – „Zaporojeţ za Dunaem”; I. Dunaevski 
– Uvertura „Volnâi veter”; D. Şostakovici – „Privetstvennaia 
preliudia”.

Discipoli: Pârlog Iurie, Postoroncă Vasile – trombon; Iz-
beşciuc Ion – tenor; Potop Dinu, Gânga Vitalie, Levinţă Nico-
lae, Belous Octavian, Zubco Andrei - clarinet; Divdic Vasile, 
Ţurcanu Sergiu, Popa Marin – tuba; Nacu Artion (tuba), lau-
reat, locul I şi Sazanschi Alexandru (trombon), laureat, locul II 
la Concursul republican „Şt. Neaga”, Chişinău.
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„Pro Cultura”: - De ce aţi 
ales muzica şi pedagogia?

Valeriu Cibotari: - Am fost, 
cu siguranţă, predestinat muzicii, 
chiar dacă în adolescenţă am visat 
să devin inginer şi, după absolvi-
rea Şcolii medii din sat, m-am în-
scris şi am studiat doi ani la Insti-
tutul de Ingineri Constructori din 
or. Kiev. Până la urmă am devenit 
totuşi muzicant. Nu am regretat 
niciodată acest lucru, dimpotrivă, 
cred că profesia de muzicant mi-a 
făcut viaţa plenară, în care am re-
uşit să mă manifest şi să aduc un 
real prinos culturii noastre muzi-
cale. Am pregătit interpreţi şi di-
rijori, străduindu-mă întotdeauna 
să le insuflu, pe lângă profesio-
nalism, şi acurateţea, principiali-
tatea, dragostea şi fidelitatea faţă 
de lucrurile pe care te apuci să le 
realizezi. Spre satisfacţia şi bucu-
ria mea, marea majoritate a elevi-
lor mei au acceptat şi au însuşit 
calităţile propovăduite de mine. 
Mulţi dintre ei au ajuns laureaţi 
ai diferitor concursuri, pedagogi, 
interpreţi în diferite orchestre.

- Cine v-au fost dascălii în 
muzică?

- Am avut noroc de profesori-
muzicanţi destoinici, începând cu 
primul – Alexandru (Pavlovici) 
Condrea, dirijorul orchestrei 
şcolare din satul natal, care mi-a 
pus instrumentul în mână, actu-
almente docent la Colegiul „Şt. 
Neaga”, apoi Ivan (Iacovlevici) 
Dobrunov (tenor, bariton, trom-
bon, dirijare), Colegiul „Şt. Nea-
ga”, Ivan (Mihailovici) Galcen-
co (trombon), A. Adâlov (dirijat), 
Institutul de Arte „G. Muzicescu” 
şi, fireşte, cei şapte ani de acasă.

- Casa părintească?
- În casa noastră părintească se 

petreceau şezători autentice: se 
ţesea la stative, se broda, se îm-
pletea, se croşeta, se torcea lână şi 
numaidecât se cântau multe cân-
tece populare, care pentru mine, 
băieţelul de atunci, sunau ca o 
intrare într-un basm sonor foarte 
plăcut. Aşteptam aceste şezători 
ca pe nişte sărbători deosebite!

- Povestiţi despre familia Ce-
botari.

- Astăzi, la Boşcana, satul meu 
de baştină, casa părintească nu 

mai este atât de aglomerată ca 
altădată, dar noi, cei care mai 
suntem, păstrăm gospodăria cu 
sfinţenie şi ne adunăm din când 
în când de prin locurile unde 
ne-a repartizat soarta. Îmi amin-
tesc cu drag de mama, Parasco-
via (1912-1971), şi tata, Iochim 
(1906-1979), care au fost ţărani 
cu inima pentru pământ, dar şi 
pentru cânt, meşteşug, voie bună, 
care ne-au binecuvântat pe toţi 
copiii lor: Alexandru (n. 1936, 
Coşerniţa, lucrător în comerţ, 
pensionar), Claudia (1938, col-
hoznică, Boşcana, pensionară), 
Nicolae (1939, miliţian rutier, 
Boşcana, pensionar), Gheorghe 
(1942-1960), Visarion (1944, 
miner, Omsk, Rusia), Tamara 

(1949, pedagog-regizor, actual-
mente directorul Colegiului de 
Arte Soroca) şi eu, subsemnatul... 
Familia mea actuală am creat-o în 
1975 cu Tatiana (Tacu) Cibotari, 
cu care am studiat împreună la 
Colegiul „Şt.Neaga”, actualmen-
te pedagog discipline muzicale la 
Colegiul „M. Eminescu”, Soroca. 
Am crescut şi educat trei copii – 
Andrei (1977), studii superioare, 
clarinet, actualmente business-
man, stabilit în Străşeni; Sergiu 
(1980), manager, Chişinău şi Ana 
(1986), specialist în relaţii inter-
naţionale (USM), stabilită în or. 
Vatra, Chişinău. Am şi trei nepo-
ţele: Ecaterina (2004) şi Polina 
(2009), fiicele lui Andrei, şi Eva 
(septembrie 2009), fiica Anei. 

Îmreună cu tatăl și frații. Anii 1970

Frații Tamara și Valeriu Cibotari. Anii 2010
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Deci, după cum vedeţi, avem bu-
curii multe, dar şi mai multe griji 
părinteşti.

- Care a fost pagina urmă-
toare în soarta D-voastră mu-
zicală?

- Familia noastră a fost o fami-
lie mare, unde fiecare, de la mic 
şi până la mare, îşi avea obligaţi-
unile sale. Eu aveam lucrul meu, 
conform vârstei. De exemplu, la 
13-14 ani, împreună cu alţi bă-
ieţi din mahala, păşteam vacile. 
În una din zilele acelea (1965), 
fiind în câmp cu vacile, băie-
ţii vorbeau că în sat a venit un 
dirijor să facă la club o fanfară 
din elevi. Am mers şi eu să cânt 
în orchestră. Dirijorul venit de 
la Chişinău, care era Condrea 

Alexandru, mi-a controlat apti-
tudinile muzicale şi m-a înscris 
la trompetă. Instrumentele erau 
albe, noi-nouţe, aduse de colhoz 
de la Leningrad, şi ne-au permis 
să le luăm acasă pentru exerciţii. 
Studiam în mod serios notele şi 
trompeta încontinuu. Dacă cân-
tam bine (eram apreciaţi cu note 
în registrul orchestrei), ni se plă-
tea câte cincisprezece ruble lu-
nar. Am fost fidel orchestrei până 
la absolvirea şcolii, în 1970, în-
suşind în cei cinci ani altoul, 
tenorul, baritonul, tuba şi trom-
peta. Era o orchestră bună, din 
treisprezece elevi, solicitată la 
toate serbările colhoznice şi şco-
lare din sat, participam la diferite 
concursuri şi festivaluri, cântam 
chiar şi pe la nunţi! Primul nostru 

program (după un an de studii) a 
fost: „Hora Lin-pelin”, „Ogoni-
ok” (tangou la modă), marşurile 
„Proşcianie slaveanki”, „Privet 
muzâcantam”, „Iunosti”... Fiind 
la Kiev, am cântat şi acolo în fan-
fara institutului în care învăţam. 
Iar întors acasă, după doi ani, am 
revenit în fanfara noastră din sat. 
La acea vreme (1972) dirijor era 
ruda mea, Vasile Cibotari, bari-
tonist cu studii, care s-a apucat şi 
m-a convins să plec la Colegiul 
de Muzică „Şt.Neaga”. În ace-
eaşi vară am susţinut examenele 
de admitere (bariton) şi astfel am 
luat calea muzicii profesioniste. 
Părinţii şi toţi ai mei m-au susţi-
nut în alegerea mea.

- La Colegiul „Şt. Neaga” aţi 
schimbat baritonul pe trom-
bon?

- M-am înscris la bariton, dar 
în decursul primului an de stu-
dii am hotărât să mă transfer la 
trombon, pregătind în paralel 
cu baritonul un program pentru 
trombon, pe care l-am susţinut la 
finele anului. Profesor la trom-
bon şi la dirijatul orchestral mi-a 
fost, după cum am menţionat 
mai sus, I.I.Dobrunov. Deci, am 
absolvit Colegiul „Şt.Neaga”, 
iar mai apoi, prin corespondenţă, 
Institutul de Arte „G.Muzicescu” 
(1979-84), devenind trombonist 
şi dirijor. În 1978 m-am angajat 
la Colegiul de Arte din Soroca.

- 31 de ani la Colegiul de 
Arte, Secţia suflători!

- Timpul a trecut pe neobser-
vate, elevii perindându-se an 
după an, promoţie după promo-
ţie, orchestră după orchestră. 
Secţia suflători, cât şi întreg Co-
legiul (kultprosvetucilişce „Ele-
na Sârbu”), la anul venirii mele, 
erau mult mai numeroase. În 
Colegiu studiau la secţiile de zi 
şi fără frecvenţă peste o mie de 
studenţi. Suflătorii aveau patru 
orchestre instructive de curs (25-
30 de elevi în fiecare orchestră), 
activau 20-25 profesori. Actu-
almente, la secţie avem doar o 
singură orchestră (20-25 elevi) şi 
opt profesori: Pasternac Arca-
die (bariton) – şef de secţie; Bol-
descu Mihai, Cojoc Dumitru, 
Selevestr Nicolae, Mocanu Ion 
(trompetă); Cibotari Valeriu, Trio trombonişti – L.Sozanschi, V.Cibotari, V.Smântână. Anii 1980

O lecţie de clarinet. Elevă - Corina Mârzac. Anii 2010
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Sozanschi Leonid (trombon), 
Cârlig Leonid (tuba).

- Ce discipline aţi predat?
- Am predat, pe parcursul celor 

31 de ani de activitate, nu doar 
trombonul şi dirijatul. Am avut o 
promoţie de fanfară instructivă, 
ore de studiere a instrumentelor 
orchestrale, aranjamentul, me-
todicele. Din anul 1999, în lipsa 
profesorilor-clarinetişti, predau 
şi clarinetul, iar din 2000 am 
elevi (suflători, inclusiv clarinet 
şi saxofon) şi la Şcoala de Arte 
pentru Copii „E. Coca” din oraş. 
În toată această perioadă am lu-
crat în parteneriat strâns cu ma-
eştri de concert (pian): Ala Bol-
descu, Marina Bratcicov, Denis 
Pasternac, Tatiana Curocichin, 
Aliona Colţov.

- Aţi avut şi activităţi în afa-
ra Colegiului de Arte?

- Din anul 2000 am elevi suflă-
tori, inclusiv saxofonişti şi clari-
netişti la Şcoala de Arte pentru 
Copii „E. Coca” din oraşul So-
roca. Am cântat, evident, tot tim-
pul în orchestrele concertante ale 
Colegiului, sunt membru al fan-
farei Palatului Culturii din oraş. 

Am evoluat în nenumărate con-
certe (trombon solo şi ansam-
bluri). Am creat şi condus fanfa-
re de amatori în satele Ocolina, 
Hristici şi la Liceul „A.Puşkin”.

- Concursurile, festivalurile 
muzicale (interpreţi, orches-
tre) sunt un stimul colosal în 
pregătirea calitativă artistică a 
viitorilor muzicanţi.

- Atât Colegiul, cât şi Şcoa-
la de Arte din Soroca participă 
activ în asemenea manifestări 
de concurenţă sănătoasă. Sunt 
şi eu adeptul lor fervent şi am 
participat permanent, mai ales 
în cadrul Concursului republi-
can „Şt.Neaga” (petrecut o dată 
la doi ani), în care elevii mei au 
devenit deseori laureaţi şi premi-
anţi. Am participat de asemenea 
de fiecare dată la Concursul re-
gional internaţional „V.Paterău” 
din or. Drochia pentru şcolile de 
muzică şi de arte pentru copii, în 
cadrul căruia elevii mei au avut 
plasări de prestigiu. Participăm 
şi în concursurile interne ale in-
stituţiilor noastre de învăţământ 
artistic.

- Fiind profesor la două şcoli 

de învăţământ artistic preu-
niversitar (Colegiul şi Şcoala 
de Arte pentru Copii), care vă 
este părerea referitor la calita-
tea procesului şi programelor 
de studii?

- Trebuie să fiu sincer şi să 
spun: dacă programele sunt ex-
celente, procesul lasă mult de 
dorit. Astăzi sfera culturii şi, în 
special, a învăţământului muzi-
cal artistic nu este încă o prior-
itate pentru statul nostru. În af-
ară de aceasta, mai avem unele 
probleme de ordin social: criza 
spirituală a copiilor şi tineretu-
lui legată de sărăcie şi exodul 
părinţilor în străinătăţi – aceas-
ta făcându-i indiferenţi şi foarte 
pasivi; „computerizarea” totală 
a copiilor şi tinerilor – fapt care 
îi îndepărtează de frumuseţile 
artei muzicale naturale; lipsa 
şi scumpetea inadecvată a in-
strumentelor muzicale pe piaţa 
comercială a R.Moldova... Vii-
torul în sfera culturii muzicale 
avansate, pe care noi, dascălii ei, 
ne străduim zilnic să o cultivăm 
la generaţiile în creştere, poate 
fi unul îmbucurător, doar dacă 
ne vom uni eforturile – familia, 
şcoala, statul!

De la stânga: L.Sozanschi, Gr.Zănoagă, V.Cibotari, M.Roșca, I.Cornescu, V.Burdeinîi, M.Boldescu. Anii 2000
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Valerii Burdeinîi
Născut la 23 martie 1950 în 
s.Mironovca, r-l Iampol, regi. 
Viniţa, Ucraina - decedat 4 fe-
bruarie 2010, Soroca.

Valerii Burdeinîi 
Cultura muzicală soroceană — portrete

Veterani ai învăţământului artistic din Soroca
2010, Observatorul de Nord O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de creație „ARTA” (C.C. „ARTA”)

Pedagog, trompetist, dirijor orchestre de fanfară și estradă, compozitor și aranjor, laureat al concur-
surilor unionale (URSS) și republicane (RM) de fanfară și estradă, fruntaș al culturii muzicale sorocene.

Voce - V. Burdeinîi. Anii 1980

Unele lucrări interpretate de către V.Burdeinîi la trom-
petă: M.Litvac - „Concert pentru trompetă și orchestră”; 
A.Arutiunean - „Concert pentru trompetă și orchestră”; T.Gohh 
-„5 fantezii”; N.Ross -„Piese pentru trompetă”; I.Abramov - 
„Vocaliz”; D.Elington - „Caravana”; G.Miller -„Balada ame-
ricană” etc.

Prelucrări și piese originale pentru fanfară sau orches-
tră de estradă: „Dans moldovenesc”, „Suită moldovenească”, 
„Polca” (pentru două cornete și orchestră), „Marș urcrai-
nean”, „Umoresca” (pentru trombon și fanfară) – pentru fan-
fară, „Nocturnă (pentru nai și orchestră de estradă), „Fante-
zie pe motivele lui Raimond Pauls”, „На теплоходе музыка 
играет”, „Fantezie pe motive ale compozitorilor contempo-
rani”, „Trompetistul vesel” – pentru orchestra de estradă.

Cântece originale cu textul și muzica lui V.Burdeinîi: „Ce-
tatea veche”; „Pace pe pământ”; „Durerea Terrei”; „Orașul 
speranţei”, „Orașul meu”, „Natali-Natașa”, „Tu ești soarta 
mea”, „Fanfara” (aranjament), „Primăvară timpurie”, „Vră-
jitoarea”, „Наши зустричи”, „Квiте у вiнку”.

Discipoli ai profesorului V.Burdeinîi: Valeriu Găină, Ser-
ghei Pasat, Vasile Sorbală, Andrei Stoiu, Tudor Cebotarean, 
Ion Cornici, Valeriu Cornici, Valeriu Corniţel, Victor Pânzaru, 
Anatol Șapovalov, Oleg Arion, Iliodor Cornescu ș.a.

Pro Cultura: - Povestiţi-ne 
despre familia Burdeinîi.

Valeriu Burdeinîi: - Sunt 
născut în satul Mironovca din r-l 
Iampol, Ucraina, situat la doar 
30 km de Soroca, oraș care mi-a 
devenit natal, întrucât cei mai 
frumoși și mai creativi ani ai vie- 
ţii mele (1977-2003) i-am trăit 
aici, în colectivul Colegiului de 
Arte Soroca. Tatăl meu, Timofei 
Haritonovici (1913-1996), peda-
gog, președinte al Sovietului să-
tesc Mironovca (o perioadă), în 
tinereţe muzicant (tubist) în fan-
fara militară, a iubit foarte mult 
muzica și a ţinut cu insistenţă să 
mă vadă muzicant- trompetist, 
fapt acceptat de mine cu mare 
bucurie. Mama mea, Oxana (Xe-
nia) Grigorievna (1920-2005) a 
fost o femeie blândă și iubitoa-
re, cu mare grijă și dragoste că-
tre copiii ei, care suntem doi: eu 
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și sora, Galina (Svârnei) Bur-
deinîi, născută în 1943, acum 
stabilită în or. Dondușeni. Sunt 
căsătorit cu Ecaterina (Hliust) 
Burdeinîi, pedagog, dirijat co-
ral, cu care am studiat împreună 
la Institutul de Cultură din Kiev 
și care a activat alături de mine 
în Colegiul de Arte Soroca. Fii-
ca noastră, Oxana (n. 1976), 
de asemenea cu studii muzicale 
(pian, dirijat coral), ne-a dăruit 
un minunat moștenitor-nepoţel 
Roman (n.1995), care este acum 
centrul atenţiei și străduinţelor 
noastre. Timpurile și cataclisme-
le sociale au dispus să ne stabi-
lim pentru o perioadă la Mosco-
va, cum obișnuiesc astăzi sute și 
mii de familii din Moldova.

- Primele tangenţe cu mu- 
zica de fanfară și estradă?

- Am cântat de la 14 ani în 
fanfara școlii, la trompetă. Mi-a 
plăcut foarte mult muzica de 
estradă, care era în mare vogă 
la noi, în anii 1960-1970. Am 
însușit chitara electrică, cântam 
mult cu vocea cântece la modă 
în ansamblul vocal-instrumental. 
La absolvirea școlii medii din sa-
tul natal eram deja un muzicant 
local unanim recunoscut și acti-
vitatea mea în Casa de cultură, 
timp de un an, până a pleca în 
Armata Sovietică, a fost o mare 
școală artistică pentru mine, atât 
în muzica de fanfară, cât și în cea 
de estradă. Acolo am scris și in-
terpretat primele mele cântece.

- Cine v-au fost profesorii 
de bază în formarea Dvoastră 
muzical-profesionistă?

- Cred că primul a fost tatăl 
meu, în tinereţe un bun tubist în 
fanfara militară. Apoi dirijorul 
fanfarei școlare, Nicolai Tihono-
vici, un baritonist excelent și un 
împătimit al muzicii de fanfară. 
După serviciul în Armata Sovie-
tică, unde, evident, am fost im-
plicat în activităţi muzical-artis-
tice, fiind conducătorul fanfarei 
militare, am intrat la Școala de 
Iluminare Culturală din or. Tul-
cin, Ucraina, studiind trompeta 
și dirijatul orchestral, respectiv 
la Ciornâi Stepan Danilovici și 
Cobzar Andrei Eumenovici... 
La Institutul de Cultură din Kiev 
(1973-1977) i-am avut în aceeași 

ordine pe Litvac Mihail Isacovici 
și Starșenko Veaceslav Nicolae-
vici – ambii profesori-simfoniști 
cu renume. La absolvirea institu-
tului kievean mi s-a propus să ră-
mân profesor la Catedra „Muzi-
că de Fanfară și Estradă”, dar am 
refuzat, alegând baștina, astfel, 
în 1977 ajungând împreună cu 
soţia Ecaterina (Chet), profesori 
la Școala de Iluminare Culturală 
„Elena Sârbu” din or. Soroca, ac-
tualul Colegiu de Arte.

- Cum s-au derulat activi- 
tăţile dumneavoastră profesio-
nale la Soroca?

- Aveam destulă experienţă in-
terpretativă și pedagogică. Fiind 
student, am predat multor elevi 
trompeta, am cântat în orchestra 
de estradă a Filarmonicii, apoi 
în orchestra Teatrului Dramatic 
din or. Rovno, deoarece catedra 
„Muzică de Estradă și Fanfară” 
a Institutului de Cultură din Kiev 
funcţionează în or. Rovno. În 
plus, eram tineri, plini de ener-
gie și entuziasm creativ. Colecti-
vul Colegiului ne-a primit foarte 
bine. Contingentul de elevi era 
pe atunci numeros (Secţia suflă-
tori – 100-120 elevi) și dornic 
de a învăţa sârguincios muzica. 
Pe parcursul celor 26 ani (1977-
2003) de activitate în Colegiu, 
am creat și promovat orchestre 
instructive de fanfară și estradă 
la secţiile de zi și fără frecvenţă, 
cât și ansambluri (big-band) și 
orchestre mari de estradă pentru 
diferite concursuri republicane 
televizate, concerte de turneu în 
România, Rusia, Ucraina, Bela-
rus, Ţările Baltice.

- Majoritatea textelor cân- 
tecelor D-voastră vă aparţin. 
Scrieţi și poezie? Repertoriul 
acestor formaţiuni includea și 
lucrările Dvoastră?

- Includeam neapărat și lu-
crările mele pe care, dacă era 
cazul, le interpretam personal 
solo (voce sau trompetă). Poe-
zie mare nu fac, dar texte pentru 
cântecele mele am făcut destule, 
drept că în limba ucraineană, dar 
multe au fost traduse în română 
de multregretatul Mihail Bucă-
taru, profesor de regie la Cole-
giul de Arte.

- Un timp, după cum se știe, 
aţi condus formaţiunea de es-
tradă soroceană „Dnestrovskie 
ghitarî” („Chitările nistrene”). 
Aţi avut și alte activităţi artis-
tice în afara colegiului?

- Da. Cu „Dnestrovskie ghi-
tarî”, dar și cu alte formaţiuni 
de estradă sorocene am avut în-
totdeauna o colaborare strânsă. 
Muzica de estradă soroceană îmi 
este bine cunoscută de la începu-
turile ei, în anii 1960-70. Am co-
laborat cu Vladlen Prebora, Va-
leriu Ceban, Alexandru Grosu, 
Tudor Eftodi, Veaceslav Borţov, 
Arcadie Sazanschi etc. Am co-
laborat numaidecât și cu forma-
ţiuni spontane, lucru obișnuit 
între muzicanţi, cântând deseori 
la nunţi și alte serbări populare, 
atât la noi, cât și în Ucraina. Ac-
tivitatea mea muzical-artistică a 
fost întotdeauna destul de inten-
sivă...

- Dar aţi avut și elevi?
- Numaidecât. Am predat 

trompeta, cornul, dirijatul și 
aranjamentul orchestral. Nu toţi 
elevii mei și nu întotdeauna au 
îndreptăţit munca și așteptările 
mele, dar în marea lor majorita-
te s-au consacrat muzicii. Mulţi 
dintre ei au devenit laureaţi și 
muzicanţi vestiţi, unul fiind ves-
titul chitarist, conducătirul for- 
maţiunii „Cruiz”, Valeriu Găină.

- Planuri de viitor?
- Chiar dacă peste o lună- două 

voi împlini 60, mă simt încă tâ-
năr și inspiraţia nu mă părăsește. 
Întorcându-mă acasă, la Soroca, 
de la Moscova, unde ne aflăm 
acum cu toată familia, voi adu-
ce multe piese noi, originale, în 
diferite stiluri moderne. Am și 
o serie de cântece noi pe textele 
mele. Soroca, sper, mă așteaptă!

- Aveţi dreptate. Vă 
așteptăm, maestre!
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Alexandru Chiţan
Născut la 11 iunie 1949 în satul 
Sănătăuca,Floreşti
Studii: Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chișinău.

Alexandru Chiţan
 Cultura muzicală soroceană – portrete

O.N.G. „PRO-CULTURA”
Clubul de crea\ie „ARTA” (C.C. „ARTA”)
Observatorul de Nord 36(713) • 27 septembrie 2013
nr.23Ediţia LXIX Portrete

Pedagog,clarinetist, saxofonist,dirijor orchestre de fanfară şi muzică populară

La saxofon — A. Chițan. 1988

Fişier biografic
1956-1966 – Elev, Şcoala medie Sănătăuca, Florești.
1966-1971 – Elev, Şcoala de Iluminare Culturală „E.Sârbu”, 
clasa clarinet, Soroca.
1968-1970 – Armata Sovietică, dirijor fanfare militare.
1971-1973-1976 – Student (staţionar), (ff), Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, Chișinău.
1973-1999 – Profesor clarinet, dirijat orchestral, Şcoala de Ilu-
minare Culturală „E.Sârbu”, Soroca. 
1981-1982 – director, Casa de Cultură Sănătăuca, Floreşti.
1999-2003 – Șef Secţia administrativă, Inspectoratul Fiscal Ju-
deţean, Soroca.
Din 2003-prezent – activitate particulară, reparaţii instrumente 
aerofone, confecţionarea anciilor pentru clarinet, taragot, saxo-
fon.
Din 2011 – pensionat

Discipoli: S.Băluţel, A.Jechiu, V.Şapovalov, V.Tacu, S.Guţu, 
S.Ter, A.Ţăranu, A.Cibotari, I.Levco, V.Straton, O.Ermurachi, 
S.Ceaichevciuc ş.a.

Spicuiri din repertoriul pentru clarinet al lui A.Chiţan: 
K.M.Weber - „Aria cu variaţiuni”, „Concertino”, Concertele 
nr.1 şi nr.2; V.A.Mozart - Concertul A-dur; Gh.Ghershwin - 
„Porghi and Bess”, „Rhapsody in Blue”; Saint - Saens - „Leb-
ăda”; A.Piazzola - „Oblivion”; V.Rotaru - „Romanţă”; F.Pou-
lenc - „Sonata”, etc.

Pro-Cultura: Copilărie şi 
adolescenţă în satul nistrean 
Sănătăuca

Alexandru Chiţan: Copilăria 
dar şi adolescenţa mi-au trecut 
într-adevăr sub semnul Nistru-
lui, care curge chiar prin coasta 
satului, a podului plutitor spre 
or.Camenca de pe celălalt mal, 
actualul pod fiind construit abia 
prin anii 1960-70, a mănăsti-
rii de maici Japca, cu misterele 
ei seculare, situată la vre-o 3-4 
km de noi. Sănătăuca, centru 
comunal (satele Japca, Bursuc 
şi Napadova) poate fi numită pe 
bună dreptate un centru în acea 
regiune, având o şcoală medie 
cu renume, unde învaţă şi copii 
de prin satele din împrejurimi şi 
care a dat neamului multe per-
sonaliţăţi de valoare, o Casă de 

cultură cu tradiţii muizical-cul-
turale, o istorie cu începuturile 
în secolul XV...Am crescut şi am 
fost educat în familia lui Timofei 
şi a Elenei Chiţan. Tatăl (1910-
1964), fiu al lui Astaf şi Natalia 
Chiţan, născut în Sănătăuca, a 
avut 4 clase fundamantale româ-
neşti, până la 1940 fiind un gos-
podar de frunte al comunei, iar 
în perioada sovietică, brigadier 
în colhozul local. A avut 2 fraţi şi 
o soră, fraţii fiind cu studii supe-
rioare, iar unul dintre ei, Grigore 
Chiţan a ajuns să deţină postul 
de viceministriu al Industriei 
Petroliere din România. Mama 
(1922-1990), născută dincolo de 
Nistru, în or.Camenca (Republi-
ca Autonomă Moldovenească, 
URSS), în familia lui Sevastian 
şi Mariei Gortolomei, a lucrat 
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o viaţă la „norme” în colhoz, 
având grijă fireşte şi de noi, cei 3 
copii care am fost: Astaf, născut 
în 1941, acum muncitor stabilit 
în or. Sverdlovsk, Rusia, Maria, 
născută în 1942, stabilită acum 
în casa părintească la Sănătău-
ca şi eu subsemnatul, devenit de 
multă vreme orăşean sorocean.

P.C.-Muzica a fost o tradiţie 
în famiia Chiţan?

A.Ch.-Părinţii mei au iubit, 
ca şi orice moldovean, muzica 
noastră populară, ascultând cu 
multă plăcere lăutarii satultui şi 
cântecele difuzate la radiou, dar 
nu au avut talent deosebit în acest 
domeniu, asemenea lor fiind atât 
Astaf, fratele, cât şi Maria sora 
mea. Cu totul alta a fost povestea 
mea de dragoste faţă de muzică, 
care s-a înfiripat în mine proba-
bil odată cu naşterea, iar când 
l-am auzit la radio, copil fiind, 
pe clarinetistul Alexei Botoşanu 
cu orchestra „Fluieraş”, cântând 
vestita „Dimineaţa în sat”, în care 
imita la clarinet toate păsările şi 
jivinile satului, m-am pătruns 
de dorinţa de a cânta numaide-
cât la clarinet, când voi creşte 
mare, la fel ca el, sau poate şi 
mai bine... Dar condiţiile satului 

anilor 1950-60 mi-au permis să 
cunosc şi să cânt muzica instru-
mentală doar pe cănd am ajuns 
elev în clasa IV şi am fost admis 
în orchestra şcolară de muzică 
populară rusă (pe atunci foarte 
răspândită în RSSM) învăţând să 
cânt destul de bine la balalaică 
(dirijor Jora Astaf, învăţătorul 
nostru de chimie).După 4 ani, 
fiind deja în clasa IX, mi-a venit 
fericirea să fac cunoştinţă şi să 
studiez clarinetul, înscriindu-mă 
în fanfara satului, creată atunci 
la Casa de cultură de tinerii 
muzicieni sosiţi la Sănătăuca - 
Ion şi Eleonora Teacă. Primul 
meu învăţător care mi-a pus 
clarinetul în mână, pregătindu-
mă să cânt clarinetul doi, alături 
de dumneaei, care cânta clarine-
tul întâi, a fost chiar Eleonora 
Teacă, buna mea învăţătoare în 
toate încercările mele artistice: 
clarinetul, cântul coral, cercul 
de dansuri. Deci cuplul Teacă 
au fost cei care mi-au deschis 
calea spre muzica şi pedagogia 
profesională. În anul absolvirii 
şcolii medii Sănătăuca 1966, am 
luat drumul Sorocii, devenind în 
toamna aceluiaşi an, împreună 
cu încă 2 colegi fanfarişti sănătă-
uceni- P.Pacatovici şi V.Amarfii, 

elev la Secţia orchestre de mu-
zică populară clasa de clarinet, 
la Şcoala de iluminare culturală 
„E.Sârbu”.

P.C.-Cine v-au fost dascălii 
pe parcursul anilor de studiere 
a muzicii profesioniste?

A.Ch.-Primul meu profesor de 
clarinet, după cum am menţionat 
mai sus, rămâine a fi dna Eleo-
nora Teacă. La „Culit”profesor 
de clarinet mi-a fost o perioadă 
Efim Pâunescu, apoi până la ab-
solvire, Clim Topolniţchi. Diri-
jarea orchestrală am studiat-o la 
Maria Biciuc, obiectele teoretice 
la V.Raimond şi I.Aga, iar la or-
chestră i-am avut dirijori succe-
siv pe I.Stănescu, T.Petrovici şi 
V.Postolachi. Profesor la analiza 
formelor muzicale şi acompania-
tor (pian) la specialitate mi-a fost 
Valeria Bacun, un minunat om 
şi specialist. La Institutul de Arte 
„G.Muzicescu”, unde am studiat 
între ani 1971-1976, o perioadă 
la staţionar apoi la secţia fără 
frecvenţă, clarinetul l-am studiat 
la Nicolai Iordachi, dirijarea şi 
fanfara la Piotr Şichin, iar or-
chestra de muzică populară la 
Valentin Vilinciuc. Am fost în-
totdeauna mulţumit de profesorii 
mei care, în mare măsură, mi-au 
fost în acelaşi timp ca nişte pă-
rinţi înţelegători şi buni prieteni.

P.C.-Profesor de clarinet 
şi alte discipline muzicale la 
Şcoala „E.Sârbu”( Colegiul 
de Arte)şi la Şcoala de Arte 
„E.Coca” din Soroca.

A.Ch.-Pe când eram student în 
anul 2 la Institutul de Arte, fostul 
meu profesor C.Topolniţchi de la 
„E.Sârbu”, care era pe atunci şef 
al Secţiei Insrumente Aerofone, 
m-a invitat să activez alături de 
el, dat fiind că în acea perioadă 
acolo studiau peste 1500 de elevi 
(secţiile staţionar şi ff) şi Şcoa-
la avea nevoie acută de specia-
lişti calificaţi. Deci în toamna lui 
1973 am revenit la Soroca deja 
în calitate de profesor, astfel în-
cepând cariera mea muzical-pe-
dagogică, care urma să se pre-
lungească pe o perioadă de peste 
30 de ani. La Secţia instrumen-
te aerofone activau peste 30 de 
profesori, 4 dintre care clarine-
tişti - C.Topolniţchi, M.Castruc, 

Cuplul Alexandru și Veronica Chițan cu fiul Sergiu
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Gh.Bacun, M.Sorochin, eu fiind 
al 5-lea, fiecare având câte cel 
puţin 8-10 elevi clarinetişti! În 
afară de clarinet mi s-a încredin-
ţat predarea dirijării orchestrale, 
studierii instrumentelor aerofo-
ne, iar mai târziu clasa de fan-
fară şi de estradă (Secţia ff).Pe 
parcursul anilor, până prin anii 
1990, în cadrul Secţiei activau 4 
orchestre instructive de fanfară a 
câte 25-35 elevi fiecare, câte una 
la fiecare curs anual de studii, o 
orchestră unită cu activităţi pe-
riodice (concursuri, festivaluri, 
etc), ansambluri academice de 
muzică clasică şi modernă, or-
chestre instructive şi periodice 
de estradă (Secţiile staţionar şi 
ff). Mulţi ani la rând am avut 
elevi-clarinetişti şi la Şcoala de 
Arte, mulţi dintre care au conti-
nuat să studieze muzica în insti-
tuţii medii de specialitate, inclu-
siv la Colegiul de Arte, Soroca.

P.C.-Clarinetist sau saxofo-
nist în diferite formaţiuni or-
chestrale de fanfară, muzică 
populară, estradă, etc.

A.Ch.-Pe parcursul carierei 
mele de interpret instrumentist 
am cântat întradevăr, în diferite 
orchestre. Am început cu parti-
ţia clarinetului 2 în fanafara de 
la Casa de cultură din satul natal 
Sănătăuca, condusă de Ion Tea-
că; apoi în orchestrele de muzică 
populară ale Şcolii „E.Sârbu”, 
pe când eram elev acolo;am cân-

tat fiind student, în orchestrele 
de fanfară şi muzică populară ale 
Institutului de Arte; în orchestra 
„Leana” de la Asociaţia „Steaua 
Roşie” din Chişinău.La Soroca 
am evoluat în calitate de clari-
netist sau saxofonist practic în 
toate orchestrele mari (fanfară, 
muzică populară, estradă, jazz, 
simfonică etc.) care au existat 
şi au activat în cadrul oraşu-
lui pe parcursul anilor, de când 
mă găsesc aici.În cadrul acestor 
orchestre am vizitat diferite ţări: 
România, Polonia, Bulgaria, 
Lituania, Germania, Rusia. Pot 
să afirm cu certitudine că şi în 
acest domeniu de activitate mu-
zicală, alături de cel pedagogic, 
mi-am îndeplinit cu cinste misi-
unea de muzicant instrumentist.

P.C.-Familia Chiţan
A.Ch.-M-am căsătorit în 

1974, după un an de la sosirea 
mea la Soroca. Pe Veronica 
(Creţu) Chiţan, soţia mea, am 
cunoscut-o la un concert la 
Şcoala „B.Glavan”, acum Cole-
giul pedagogic „M.Eminescu”, 
ea fiind tânăr specialist, asemeni 
mie şi activând acolo în calitate 
de profesoară de muzică corală. 
După căsătorie, o bună perioadă 
am locuit într-o mică odăiţă, la 
etajul 5 în căminul Şcolii peda-
gogice de la Soroca Nouă, apoi 
ne-am procurat o odaie într-o 
casă la sol în centru oraşului, în 
regiunea magazinului „Aureo-

la”, nu departe de casa în care lo-
cuim acum. Am crescut şi educat 
doi fii ca doi brazi - Sergiu, năs-
cut în 1976, viorist, care ne-a dă-
ruit doi nepoţei dulci - Ecaterina 
şi Iachim şi Alexandru, născut 
în1985, absolvent al Universită-
ţii „Ovidius” din Constanţa fa-
tea istorie, ambii fiind stabiliţi 
acum în Germania. Comunicăm 
destul de frecvent, vizitându-ne 
reciproc, dar mai mult datorită 
performanţelor internetului mo-
dern.

P.C.-Sunteţi un meşter uni-
cal de confecţionare a anciilor 
pentru clarinet, taragot, saxo-
fon, reparaţi instrumente de 
suflat, iubiţi pescuitul şi vână-
toarea...

A.Ch.-Este adevărat că în RM 
doar eu confecţionez asemenea 
ancii din bambuc natural.Apa-
ratul de lucru asupra lor l-am 
elaborat personal şi funcţionea-
ză excelent. Repar diferite in-
strumente aerofone şi în acest 
domeniu fiind unic, din păcate, 
în toată regiunea de nord a RM! 
Au trecut timpurile bune pentru 
fanfarele noastre, când răsunau 
revărsându-se în suvoaie sonore 
argintii, în fiecare localitate, în 
fiecare instituţie şi întreprindere! 
În ce priveşte pescuitul şi vână-
toarea-le iubesc şi le practic ca şi 
mulţi alţii, născuţi şi trăitori pe 
malurile bătrânului nostru Nis-
tru!

Sergiu Chițan Sandu Chițan Veronica Chițan



Colegiul de Arte „N.Botgros”412

Bibliografie selectivă

Absolvenții. Dosarele personale arhivate. În: Arhiva Colegiului de Arte „N.Botgros” din Soroca. 

Almanahul Soroca, publicaţie anuală a AO Pro-Cultura, în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Etnografie 
și Săptămânalul Independent Observatorul de Nord, Soroca. Anii 2007-2020. (rubricile Oficial, Cultură, 
Soroceni).

Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova, Rețeaua bibliotecilor publice din raionul Soroca. 
• https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/soroca/

Boldur, Alexandru. Muzica în Basarabia. Schiţă istorică. În: Muzica românească de azi. Cartea Sindicatului 
Artiştilor instrumentişti din România. Ediţie scoasă de Prof. P.Niţulescu, redactor G.Breazul. Bucureşti: Editura 
Mârvan, 1939, p.743-779. 

Bulat, Nicolae. Cursurile învățătorești. În: Judeţul Soroca. File de Istorie. Chișinău: Editura ARC, 2000, p.254-
257, 264-265.

Bulat, Nicolae. Învățământul în perioada interbelică. În: Judeţul Soroca. File de Istorie. Chișinău: Editura 
ARC, 2000, p.248-249.

Bulat, Nicolae. Învățământul în perioada țaristă. În: Judeţul Soroca. File de Istorie. Chișinău: Editura ARC, 
2000, p.169-225.

Bulat, Nicolae. Primul teatru românesc la Soroca. În: Judeţul Soroca. File de Istorie. Chișinău: Editura ARC, 
2000, p.257-258.

Bulat, Nicolae. Solidaritatea, Viața culturală a ACD Soroca. În: Judeţul Soroca. File de Istorie. Chișinău: 
Editura ARC, 2000, p.253-317.

Bunea, Diana. Tradiţia lăutărească din R.Moldova: istorie şi contemporaneitate.Teze preliminarii. În: Realități 
culturale, revistă de etnografie, folclor și cultură contemporană, nr.2, august 2011, p.11-16.

• https://doc.casadecreatie.md/RC_08_2011.pdf 

Burada, Teodor. Epoca de formațiune a teatrului. În: Istoria teatrului în Moldova. Ediție și studiu introductiv 
de I.C.Chițimia. Chișinău: Hiperion, 1991, p.72-123.

Burlacu, Valentin. Activitatea cultural-educativă în Basarabia interbelică. În: Conferința „Probleme ale 
ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului”. Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor 
și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Seria XXI , Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019, p.89-100.

• http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1798/Conf_2019_V_3_pg89-100.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Calugher, Viorica. Culturologie. Curs de lecții. Istoria şi filosofia culturii. Chişinău: Valinex, 2010. 176 p.6-16
• http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/calugher/curs.pdf 

Capcelea, Valeriu. Menirea științelor umanitare în pregătirea specialiștilor din domeniul tehnicii și tehnologiilor 
contemporane. În: Revista Tehnocopia, revistă ştiinţifico-metodică, nr.1(16), 2017, Bălţi, p. 5-14.

• http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3450/1/Capcelea_preg_specialistilor.pdf 

Chircă, Sergiu. Despre instruire şi educaţie. În: Didactica Pro, nr.3(25), Chișinău, 2004, p.36 -39.

Chiseliță, Vasile. Patrimoniul cultural imaterial și modernitatea: muzica tradițională în tranziție. În: Akademos, 



Soroca 2021 413

Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr.3(18), Chişinău, 2010, p.112-119.
• https://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_articol/1815

Chiseliță, Vasile. Muzică tradiţională, folclorică, neo-tradiţională şi populară: de la metaforă la metodă de 
cercetare a sistemului culturii populare sincretice contemporane din Republica Moldova. În: ARTA, Seria Arte 
audiovizuale, Serie nouă, Vol. XXIII, nr.2, Chişinău: Garomont, 2014, p.22-28.

• https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/34142 

Chiseliță, Vasile. Premise și factori ai modernizării repertoriului vocal al muzicii populare/tradiționale în 
Basarabia interbelică: dialog cultural, folclorizare și indigenizare a creației urbane. În: ARTA-2013. Seria Arte 
audio-vizuale, Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău, 2013, p.21-27.

• https://drive.google.com/file/d/0B_MPkqI9kqE1MDIxTURhNm5ydnM/view

Chiseliță, Vasile. Teodor Negară – creator şi interpret al cântecului neo-tradiţional în orchestra „Folclor”. În: 
ARTA, Seria Arte audiovizuale, vol.XXVII, nr.2, 2018, p.50-56.

• https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/63163

Chiseliță, Vasile. Orchestra populară profesionistă „Folclor” ca obiect al studiului etnomuzicologic: muzica 
tradiţională şi societatea contemporană (abordare preliminară). În: ARTA, seria arte audiovizuale, nr.2, Chișinău, 
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe, 2015, p.21-26.

• https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45666

Colesnic, Iurie. Geneza Teatrului Național din Chișinău 1818-1960. O cronică. Chișinău: Editura Cartier, 
2016, p.7-19. 

Costin, Moisil. Muzica oficială: muzica militară și de reprezentare statală. În: Sandu-Dediu Valentina & 
Gheorghiță, Nicolae. Noi istorii ale muzicilor românești. Vol.I. De la vechi manuscrise până la perioada modernă 
a muzicii româneşti. București: Editura Muzicală, 2020, p.150-151. 

• https://www.academia.edu/47739281/Muzicile_militare_moderne_%C3%AEn_%C8%9Aara_
Rom%C3%A2neasc%C4%83_%C8%99i_Moldova_%C3%AEn_secolul_al_XIX_lea 

Costin, Moisil. Muzica lăutarilor. În: Sandu-Dediu Valentina & Gheorghiță, Nicolae. Noi istorii ale muzicilor 
românești. Vol.I. De la vechi manuscrise până la perioada modernă a muzicii româneşti. București: Editura 
Muzicală, 2020, p.147-149.

Eremei, Grigorii. Focare de educație ideologică și estetică. În : Noile orizonturi ale culturii moldovenești. 
Chișinău: Cartea Moldovenească, 1977, p.140-183. 

Eremei, Grigorii. Noi aspecte ale vieții spirituale în etapa socialismului dezvoltat. În: Noile orizonturi ale 
culturii moldovenești. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1977, p.183-243.

 Eremei, Grigorii. Parte organică a culturii norodului sovietic. În: Noile orizonturi ale culturii moldovenești. 
Chișinău: Cartea Moldovenească, 1977, p.243-277.

Gheorghiță, Nicolae. Înființarea primelor orchestre militare de tip european în Principatele Române. În: Sandu-
Dediu Valentina & Gheorghiță, Nicolae. Noi istorii ale muzicilor românești. Vol.I. De la vechi manuscrise până la 
perioada modernă a muzicii româneşti. București: Editura Muzicală, 2020, p.265-270.

• https://www.academia.edu/47739281/Muzicile_militare_moderne_%C3%AEn_%C8%9Aara_
Rom%C3%A2neasc%C4%83_%C8%99i_Moldova_%C3%AEn_secolul_al_XIX_lea 

Gheorghiță, Nicolae. Lăutarii. În: Sandu-Dediu Valentina & Gheorghiță, Nicolae. Noi istorii ale muzicilor 
românești. De la vechi manuscrise până la perioada modernă a muzicii româneşti. București: Editura Muzicală, 
2020, p.56-60.

• https://www.academia.edu/47739281/Muzicile_militare_moderne_%C3%AEn_%C8%9Aara_



Colegiul de Arte „N.Botgros”414

Rom%C3%A2neasc%C4%83_%C8%99i_Moldova_%C3%AEn_secolul_al_XIX_lea 

Ghilaș Victor, Chiseliță Vasile, Galaicu Violina [et al.]. Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi 
modernitate. Acad. de Științe a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniul Cultural. Chişinău: Grafema Libris, 
2009. 952 pag.

Ghilaș, Victor. „Istoria muzicii basarabene” în sintezele lui Alexandru Boldur. În: ARTA, seria arte audiovizuale, 
Chișinău, 2017, vol.XXVI, nr.2, p.14-18.

• https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Istoria%20muzicii%20basarabene%E2%80%9D%20
in%20sintezele%20%20lui%20Alexandru%20Boldur.pdf 

Ghimpu-Munteanu, Veta. Sufletul viorii Nicolae Botgros. Chișinău: Pontos, 2018. 584 pag.

Крупская, Надежда, Константиновна. Что писал и говорил Ленин о библиотеках, 5 изд., Москва, 1956.

Культурно-просветительная работа. Москва, 1969;
• https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/067/338.htm

Listele colectivelor artistice de amatori din RM. În : Materiale operative interne. Centrul Național de Conservare 
și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI). Chișinău, 2021. 

Moldovanu, Anastasia. Școala de coregrafie din Republica Moldova. Dansul popular. În: Biblicity, Buletinul 
filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”. Chișinău, iulie, 
2016.

• http://wwwbibliocity.blogspot.com/2016/07/scoala-de-coregrafie-din-republica.html 

Observatorul de Nord, săptămânal, Soroca, anii 2004 - 2019. (paginile clubului Arta, ONG Pro - Cultura).

Pasat, Valeriu. Politica conducerii RSSM în domeniul învățământului în perioada 1944-1953. „Şcoala nouă” 
de sorginte sovietică. În: Akademos, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr.1(28). Chișinău, martie 2013, 
p.39-48.

• http://www.akademos.asm.md/files/Politica%20conducerii%20RSS%20Moldovenesti%20in%20
domeniul%20invatamintului%20in%20perioada%201944_1953_Scoala%20noua%20de%20sorginte%20
sovietica.pdf 

Personalul auxiliar. În: Arhiva Colegiului de Arte „N. Botgros” din Soroca. 

Personalul nedidactic. În: Arhiva Colegiului de Arte „N. Botgros” din Soroca. 

Personalul pedagogic. În: Arhiva Colegiului de Arte „N. Botgros” din Soroca. 

Popa, Florinela. Muzica „populară”. În: Sandu-Dediu Valentina & Gheorghiță, Nicolae. Noi istorii ale 
muzicilor românești. Vol.I. De la vechi manuscrise până la perioada modernă a muzicii româneşti. București: 
Editura Muzicală, 2020, p.235-236. 

Popa, Petre. Studioul Cortina. În: Teoria unui teatru & Teatrul unei teorii. Chișinău: Editura LEXON, 2019, 
p.63-64.

Registrele contabile de arhivă (perioada 1944 - 2021). În: Arhiva Colegiului de Arte din Soroca „N.Botgros”. 

Regulamentul de activitate a formațiilor artistice de amatori din Republica Moldova. / Ministerul Culturii,Ordin 
Nr.199 din 05-10-2015, cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a formațiilor artistice de amatori din 
Republica Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.100-105 art. 545. Chișinău, 2016.



Soroca 2021 415

Rotaru, Parascovia. Instrumente aerofone: mărturii ale unei existențe milenare. În: ARTA-2002, Chișinău, 
Institutul studiul artelor, 2002, p.11-14.

Sistemul Naţional de biblioteci din RM - Biblioteca Națională 
• http://www.bnrm.md/index.php/19-acces-dedicat/43-sistemul-national-de-biblioteci

Ursu, Valentina. Uniunea Compozitorilor din RSSM. În: Politica culturală în RSS Moldovenească în perioada 
1944-1956. Chișinău: Editura Pontos, 2014, p.92-99.

Ursu, Valentina. Uniunea Artiştilor Plastici din RSSM. În: Politica culturală în RSS Moldovenească în perioada 
1944-1956. Chișinău: Editura Pontos, 2014, p. 99-107.

Ursu, Valentina. Muzica în condiţiile de dominaţie ideologică. În: Politica culturală în RSS Moldovenească în 
perioada 1944-1956. Chișinău: Editura Pontos, 2014, p.111-122.

Ursu, Valentina. Influenţa ideologică asupra artei teatrale. În: Politica culturală în RSS Moldovenească în 
perioada 1944-1956. Chișinău: Editura Pontos, 2014, p.122-135.

Ursu, Valentina. Artele plastice în sistemul culturii sovietice. În: Politica culturală în RSS Moldovenească în 
perioada 1944 -1956. Chișinău: Editura Pontos, 2014, p.135-154.

Verbițchii, E., Grecu, Z., Patrașcu, V. Uezdnyi tsentr tsarskoi Rossii. În: V izluchine srednego Dnestra. 
Chișinău: Cartea Moldovenească, 1975. p.17-39.

Verbițchii, E., Grecu, Z., Patrașcu, V. God obnovlenia. În: V izluchine srednego Dnestra. Chișinău: Cartea 
Moldovenească, 1975. p.86-95.





Anexa II 

Fotografii



Colegiul de Arte „N.Botgros”418
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Elena Tutunaru Svetlana Leu Elena Petcova Tamara Ursachi

Stela Bejenari

Ecaterina Mărginean

Nadejda Mihai

Valentina Berezovschi

Maria Mititelu

Antonina Strelciuc

Maria Crestian

Maria Cogut

Absolvenţii instituției au activat şi activează, practic în toate colţurile republicii, fiecare aducându-și 
aportul, în susținerea, dezvoltarea și promovarea culturii naționale, conform specializărilor îmbrățișate: 
bibliotecarii - duc cartea în inimile şi casele oamenilor; absolvenţii catedrei clubologie/culturolo-
gie/regie - dețin funcţii creative în instituţii de cultură, activează în teatre profesionale și de amatori; 
specialiștii-absolvenți ai catedrelor instrumente aerofone și populare – activează în calitate de condu-
cători ai orchestrelor de fanfară și muzică populară profesioniste și de amatori: coriștii – se manifestă 
în calitate de dirijori de cor , cântăreţi, artiști ai corului, profesori de muzică în şcolile de arte , gimna-
zii, colegii; absolvenții catedrei coregrafice – dezvoltă și promovează dansul popular moldovenesc, alte 
tipuri de dans: clasic, modern, sportiv, contemporan, ș.a.; absolvenţii catedrei artelor plastice, deveniți 
artiști plastici consacrați, sau meșteri populari, duc, asemeni întregului contingent de absolvenți - 
specialiști, pregătiți de instituție, prin rezultatele muncii lor creative, faima colegiului, atât în republică, 
cât şi peste hotarele ei. Prezentăm în acest restrâns album fotografiile doar a unei minuscule părți a 
numărului impunător de peste 16. 000 de absolvenți ai instituției, în ordinea cronologică, a deschiderii 
și activității catedrelor și specializărilor.

Absolvenți ai instituției

Catedra „Biblioteconomie și asistență informațională / Turism”
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Catedra „Biblioteconomie și asistență informațională / Turism”

Larisa Stavița

Viorica Gaja

Natalia Șemeacova

Svetlana Cerchez

Elena Raifura

Lucica Cebotaru

Margareta Novac

Tamara Rotaru

 Elena Ichim

Maria Cudlenco

Maria Purice

Larisa Prisacari

Galina Eşanu

Ludmila Tulbu

Liubovi Ipatii

Anastasia Bantâş

Emilia Evdochimov

Raisa Chiseliță

Zinaida Bunescu

Elena Struc
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Mariana Agachi

Lidia Beiu

Nadejda Borozan

Cristina Botnea

Victoria Ivanovici

Olga Oreşina

Maria Luța

Ana Clim

Cristina Cazacu

Victoria Conişevschi

Olivia Donos

Malvina Trofăilă

Ariadna Boian

Elena Patraşco

Cristina Andries

Alexandrina Celan

Maria Bacalu

Aurelia Cristal

Elvira Bondac

Mihaela Tartus

Catedra „Biblioteconomie și asistență informațională / Turism”
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Doina Jardan

Semion Dobrovolischi

Andrian Tcaci

Elena Ciudin

Corina Cojocari

Elena Madonici

Victoria Panfil

Elena Dulina

Tudorița Vozian

Cristina Drăgălin

Mariana Țui

Mihaela Roman

Gabriela Boico

Adelina Orghian

Cristina Nezamutdinov

Maria Moldovan

Corina Cobâlaş

Victoria Postică

Alina Strelciuc

Doina Belinschi

Catedra „Biblioteconomie și asistență informațională / Turism”
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Tatiana PuriciTatiana Botnarenco

Doina Rusu

Mariana Russu

Liliana Bambureac

Mihaela Postoromcă

Svetlana BoubătrânStella Bilic

Lucia Borfotină

Natalia Rusu

Daniela Larschi

Sofia Boico Aliona Filipciuc

Mihaela Melnic

Valentina Russu

Victoria Iacobciuc

Tamara Buzurniuc

Olga Todiraş

Rimnea Huzun

Victoria Dubinschi

Catedra „Biblioteconomie și asistență informațională / Turism”
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Catedra „Clubologie/Culturologie/ Regie”

Nina Todirică

Galina Nichita

Tamara Cibotari

Nicolai Mîndrescu

Valentina Zănoagă

Nina Lefter

Lidia Curca

Alexandr Moroz

Mihail Murzac

Angela Ciobanu

Dana Strungaru

Mihail Balan

Ion Mija

Veniamin Apostol

Alexandru Grecu

Valentin Moraru

Gheorghe Mândru

Constantin Stavrat

Tihon Chilimari

Tudor Tătaru
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Catedra „Clubologie/Culturologie/ Regie”

Aliona Loghin

Igor Roman

Rodica BaghiciOlga Guțu

Anna-Maria Halupneac

Alexandru Crâlov

Nadia CrâlovGheorghe Șevciuc

Viorel Burlacu

Cristina Chinzeaev

Tamara Șevciuc

Veaceslav Sambris

Arcadii Strungaru

Sergiu Triboi

Raisa Negoiță

Vera Gâlcă

Grigore Dorin Ion  Cireş

Valerii Gromov

Pavel Luca
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Ion Juravliov Marcela Gamart Petru Cecan

Dan Ciolpan

Cristina Calaraşi

Inna Rusan

Lilian Secară

liviu  Iarovoi

Marius Rusnac

Antonela Marin

Mihai Sârbu

Valeria Catlabuga

Ecaterina Țurcanu

Sorina Matibon

Doina Bondac

Ion Răileanu

Valeria Sochircă

Dorina Gangan

Aliona Leşanu

Ion Țurcanu

Catedra „Clubologie/Culturologie/ Regie”
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Leonid Golovin

Vasile Amarfii

Clim Zgardan

Vasile Mârzac

Boris Lulca

Nicolai Selevestr

Vasile Smântână

Ion Vaculin

Ion Teacă

Vladimir Cazanoi

Mihail Roşca

Grigore Zănoagă

Ion Tănase

Clim Topolnițchii

Victor Vescu

Liubovi Roşca

Anatol Cazacu

Mihail Cazacu

Vasile Chironda

Nicolai Zagaevschii

Catedra „Instrumente aerofone și de percuție”
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Constantin Cornici

Gheorghe Duminică

Vasile Pistrui

Maria Achimchina

Iliodor Cornescu

Vitalie Straistă-Burlac

Maria Țepordei

Victor Dubenco

Valentin Golomoz

Semion Duminică

Gheorghe Glebov

Maria Barbalat

Sergiu Băluțel

Dumitru Lisii

Valeriu Borozan

Liviu Onciu

Vasile Certan

Gheorghe Perju

Tudor Cebotarean

Nicolai Țui

Catedra „Instrumente aerofone și de percuție”
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Petru Dinjos

Alexandru Țăranu

Ion Diaconu

Tudor Pârlii

Mihail Garştea

Octavian Belous

Andrei Florea

Andrei Rozovel

Elena Denisenco

Mihail Tavauă

Dan Belous

Aurel Julavschii

Vasile Stânga

Valentina Nazar

Petru Țarălungă

Corina Mârzac

Sergiu Vrabii

Oleg Serebrenâi

Victor Bounegru

Anatol Țui

Catedra „Instrumente aerofone și de percuție”
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Ion Grecu

Ion Veste

Marin Midoni

Victoriu Ciobanu

Cristi Ispir

Radu Sterpu

Alexandru Hanganu

Alexandru Sozanschii

Oleg Zatic

Dumitru Palanciuc

Ștefan Josan

Andriana Vâzâi

Dorina Grigoroi

Dumitru Tapalaga

Gheorghe Voina

Victor Pantelei

Valentin Bacalâm

Marin Popa

Dumitru Gusevatâi

Ion Dăncuță

Catedra „Instrumente aerofone și de percuție”
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Gheorghe Şevcişin

Leonid Cristinoi

Gheorghe Macarov

Mihail Țapu

Constantin Șandruc

Gheorghe Banariuc

Mihail Bătrânu

Valentin Purice

Victor Postolachi

Ion Tălămbuță

Nicolae Botgros

Boris Rudenco

Boris Grigoriev

Ivan Draganiuc

Anatol Spânu

Lidia Bejenaru

Gheorghe Iovu

Ion Marinescu

Tudor Nistor

Valeriu Negri

Catedra „Interpretare instrumentală, instrumente populare”
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Grigore Bucătaru

Anatol Viţu

Ion Mostovei

Alexandru Cimbriciuc

Valerii Ceban

Petre Moisei

Ion Cojocaru

Vasile Petic

Sergiu Guţanu

Ion Găină

Vitalie Buznea

Mihail Tartan

Sergiu Marian

Alexandru Chițan

Liudmila Negri

Anatol Belivacă

Olga Cociurcă

Oleg Milștein

Victor Podelniuc

Ecaterina Glebov

Catedra „Interpretare instrumentală, instrumente populare”
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Ana Gârlă

Sergiu Izbaș

Cornel Teleatnic

Eugen Rusu

Gheorghe Nichiforeac

Mihaela Vatamaniuc

Petru Rusu

Ion Glodea

Dumitru Melnic

Ion Vorotneac

Dumitru Severin

Cristian Savciuc

Anatol Gasnaș

Emilian Guţu

Vasile Guțu

Sergiu Cernogal

Dumitru Puiu

Martin Tatiana

Serghei Groza

Cristian Grosu 

Catedra „Interpretare instrumentală, instrumente populare”
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Catedra „Interpretare instrumentală, instrumente populare”

Mihaela Grecu

Dumitru Popov

Ion Radiță

Petru Duminică

Alexandru Popic

Victor Dimcea

Marcel Potâng

Alen Reul

Ludmila Furdui

Dumitru Lungu

Alexandru Donici

Marina Nour

Gabriela Rucșeneanu

Alexandra Celac

Ana Magaliuc

Andrei Dumbravanu

Vasile Ologu

Daniel Poștanu

Cristian Ceban

Ion Garmaliuc
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Svetlana Moraru

Onisim Cazacu

Alexandru Lupu

Aliona Porcescu

Nicolae Niculiseanu

Petru Pacatovici

Anna Iațco

Alexandru Grossu

Teodor Negară

Eleonora Teacă

Nadejda Jantîc

Marin Bogatiuc

Ana Dabija

Ioana Căpraru

Larisa Brânză

Ludmila Samarina

Diana Ceban

Galina Niculiseanu

Daria Radu

Grigore Brânză

Catedra „Dirijat coral”
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Catedra „Dirijat coral”

Alex Krafțoff

Iulea Hristovschi

Denis Voronă

Lina Berda

Cristina Maloi

Elena Stolinic

Lilea Cereteu

Maria Railean

Ion Moraru

Marcel Cereteu

Diana Zubco

Irina Sulima

Daniela Țăruș

Ecaterina Șincarciuc Eugenia Coșciug Dimitrian Albot

Crina Tureac Silva Buga Ion Darii Doina Carauș
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Victoria Carauș

Olga Avramioti

Aliona Ioniță

Elena Ursachi

Olga Șchiopu

Mihaela Belous

Ecaterina Aga

Olga Romanscaia

Vitalii Murtazin

Valeria Moldovan

Anna Clim

Vitalii Burcă

Cristina Ursachi

Sergiu Prepeliță

Elena Cealâc

Alina Burcă

Valeria Paladii Rodica Juric Valeria Moroșan Irina Sanduța

Catedra „Dirijat coral”
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Gabriela Dumbraveanu

Viorica Țăruș

Svetlana Papămere

Cristina Scaian

Svetlana Vieru

Elena Răileanu

Corina Teleatnic

Tatiana Scoarță

Ludmila Rotaru

Violeta Colesnic

Nina Tiorsa

Adjana Scutelinic

Roman Popovici

Ilona Ceban

Tatiana Zgureanu

Alla Solovei

Ion Rotari Ion Spoială Maxim Solovei Nina Beșliu

Catedra „Dirijat coral”
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Covali Cristina

Oleg Voroșilov

Ana Moraru

Alexandru Vartic

Nicloai Andrieș

Liuba Bodnari

Victor  Melnic

Diana Nedeliciuc

Petre Țurcanu

Vitalii Prodan

Liviu Sârbu

Ion Gorun

Andrei  Botov

Eduard Tintiuc

Liudmila Obadă

Irina Samanati

Vitalii Rabii

Oxana Belous

Andrei Coșciug

Radu Pociumban

Catedra „Dirijat coral”
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Catedra „Coregrafie”

Ion Arabadji

Constantin Ciumac

Vera Belobrâskina

Lilia Cazacu

Andrei Ungureanu

Tudor Soltan

Anatol Magdâl

Elena Postolachi

Igor Șveț

Olga Secrieru

Igor Constanda

Ala Ungureanu

Antip Țarălungă

Mihai Chiriliuc

Vitalie Ciobanu

Semion Lungu

Pavel Popa

Valeriu Topor

Nicolae Gribincea

Valentina Caluțcaia
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Alexei Pogor

A.Sîrbu

Veaceslav  Corjov

O.Cedîrean

Marius Dumitraș

Cătălina Cebotaru

T.Sîrbu

Victor Schin

T.Gîrlea

Olesea Banari

Dorel Lescu

A.Zavricico

Maia Șevciuc

L.Jurba

Alexandru Jalbă

Marcela Strungaru

V.Samson

Grigore Stârcu

G.Rusnac

Andrea Maxim

Catedra „Coregrafie”



Soroca 2021 441

FotografiiFotografii

Andrei Zubco

Cristina Vahnovan

Artiom Malimon

Gabriela Melente

Crina Zugrav

Mihail Sebov

Cristina Gospodari

Inga Costachi

Rodica Sterpu

Irina Prisacari

Valeria Furtună

Sorin Chișcă

Jana Vrabie

Veronica Cojocaru

Tudor Donos

Mariana Boțoroga

Victor Nichitișin

Valentina Petrov

Olga Enișevschi

Marin Gavrilița

Catedra „Coregrafie”
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Catedra „Arte plastice și decorative”

Andrei Sandu

Ecaterina Parasca

Ion Petraș

Dan Bunici

Gabi Hropotinski

Iuliana Pașa

Dumitru Novac

Iacob Țurcan

Larisa Dimitraș

Ecaterina Grosu

Ina Gasan

Serghei Ciubarcă

Sergiu Golub

Roman Andriuța

Cristina Barbulat

Serghei Crâjanovskii

Ion Țintea

Nicolai Cebotari

Diana Bruma

Ion Lozan
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FotografiiFotografii

Album fotografic

„Politprosvetuchilishche”. Corpul didactic, 1945-46
De sus, stânga: Constantin C.Costin (șef studii), Mihail Țrulevici Ștepman, M.Gr.Kropanev, V.A.Cernețchii, 

Raisa P.Alhimova, Iosif Iulievici Ștemberg, Alexei Dmitrievici Baranenco, Grigorii. A.Alhimov, Fiodor Stepanovici 
Fedceac, Fiodor Iacovlevici Garanin, Ivan Petrovici Chiroșca (director), V.I.Pciolkina, Elena I.Zubari (șef studii), 

P.D.Perelironzen, Zinaida I.Colocolnicova

Corpul didactic „Bibliotechnyi Tekhnikum”. Anii 1950
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FotografiiFotografii

„Bibliotechnyi Tekhnikum”. Directorul Ignat Fiodorovici Cîrstea (centru mijloc) cu un grup de angajați (1954)
De sus, stânga: N.R.Petrov, F.C.Fedceac, Iosif V.Suriș, Mihail Iacovlevici Malamud, Iosif Iulievici Ștemberg, I.P.Dergaciov, 

I.V.Certan, Ivan Ivanovici Draganiuc, Xenia A.Suriș, Arcadii S.Mundrean, Zinaida I.Colocolinicova, V.A.Cernețkii, Nina 
A.Bodelan (șef studii); Ignat Fiodorovici Cîrstea (director), A.C.Boderca (șef studii), S.P.Vorobiova; I.I.Comarov, 

Liudmila A.Lifanova, Mihail Semionovici Ștepman, Vera Andreevna Mazur, E.I.Drojdei, Grigorii Alexandrovici Alhimov

Un grup de colaboratori ai „Culitprosvetuchilishche”. Anii 1957-1960
Printre ei de la stânga:  Iosif Iulievici Ștemberg, Mihail Țrulevici Ștepman, Valentina Ivanovna Șpac, 

Alexandr Samoilovici Sorocapud, Grigorii Alexandrovici Alhimov
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FotografiiFotografii

Colectivul CAS „N.Botgros”, 2014

Colectivul CAS, 2010
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Demonstrații 
ale colectivului 

instituției la marile 
sărbători sovietice

(1944-1991)
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Solemnități și 
onoruri eroilor, 

veteranilor ilegaliști 
și de război 
comuniști

(1944-1991)
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FotografiiFotografii

Director – 
Nicolai 

Gheorghievici 
Mîndrescu. 

Viața cotidiană

Album fotografic

Examen. În prim plan Nicolai Gh.Mîndrescu. 
Anii 1970

Cântă studentul ȘRIC „E.Sîrbu” Teodor Negară, 
viitor Artist Emerit. Anii 1960

În scenă orchestra de muzică populară a instituției. 1969

Evoluează ȘRIC „E.Sîrbu”. Estrada de vară din or.Soroca. 
Anii 1960-1970

În centru N.Gh.Mîndrescu

Întâlnire cu studenții USM dun Vietnam. 1968

Cântă corul ȘRIC „E.Sîrbu”. Anii 1960
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Director – 
Mihail 

Vasilievici 
Murzac. 

Viața cotidiană
M.V.Murzac, V.T.Daracova, P.I.Macovschii...

Compozitorul sovietic Ian Frenkeli la ȘRIC „E.Sîrbu”. 1973

Întâlnire cu veterani sovietici de război. Anii 1960

Concert. Ansamblu vocal

Examene de Stat - Gr.Ahimbilt, F.Evtodienco (președinte, 
Chișinău), M.Murzac, P.Macovschii. Anii 1960

Onoare veteranilor 

Absolvenți suflători. 1969
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FotografiiFotografii

Director - 
Semion 

Dmitrievici 
Popa. 

Viața cotidiană

Album fotografic

S.D.Popa, P.I.Macovschii. Anii 1980

Întâlnire cu scriitorul Gheorghe Malarciuc

Prezidiu al unei întâlniri cu veterani...

Lecție de istorie. Prof. P.I.Macovschii. Anii 1980

Examen de Stat - comisie. Anii 1970

Eroilor - pâine și sare

În fruntea colectivului instituției
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Lecturi politice. Anii 1970Manifestație „Împotriva burgheziei mondiale!”

Demonstrație de 1 mai. Anii 1980

Demonstrație de sărbătoare. Anii 1980

Darea în exploatare a căminului de la Soroca Nouă. 1975

Cu veteranul G.A.Alhimov

Colectivul didactic la parada de 1 mai. Anii 1970

Întâlnire cu studenții străini ai USM
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Director - 
Roman 

Focovici 
Petrovici. 

Viața cotidiană
L.P.Grossu, R.F.Petrovici. Anii 1980

Începutul anului de studii. Anii 1980. 
Vorbește directorul R.Petrovici

Întâlnire solemnă cu absolvenții. Anii 1980

Profesori ai ȘRIC cu familiile la circ, Chișinău. Anii 1980

Careu solemn. 
La microfon directorul CAS R.Petrovici

Prof. M.S.Ștepman - dezvoltarea cognitivă a elevilor

Orchestră instructivă de muzică populară ȘRIC „E.Sîrbu”. 
Anii 1980
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Director - 
Grigore 

Arsenevici 
Zănoagă. 

Viața cotidiană
Grigore Zănoagă

Gr.Zănoagă cu un grup de profesori ai CRCP. Anii 1990

Cuplul Zănoagă alături de compozitorul E.Doga

Colectivul CRCP la o demonstrație de sărbătoare. 
Anii 1990

O discuție cu V. Postolachi

Septet suflători. 1995

La odihnă cu colegii - suflători. Anii 1990
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Director - 
Petru 

Moisei. 
Viața cotidiană

Directorul CAS P.Moisei, cu un grup de elevi. 2000

Corul instructiv. Dir. A.Grossu

Orchestra instructivă. Dir. Gh.Duminică

Paradă de sărbătoare

Prof. Gg.Bucătaru (șef studii), V.Purice, V.Postolachi, 
T.Nistor, Gh.Duminică

Ansamblu coregrafic. Cond. E.Postolachi

Fanfara instructivă. Dir. N.Selevestr
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Director - 
Tamara 

Grițenco. 
Viața cotidiană

Cuplul Veaceslav și Tamara Grițenco

Soții Grițenco împreună cu fiul Virgil

Președintele RM V.Voronin, în vizită la colegiu. 2007

Prof. V.Podelniuc, V.Cibotari, V.Covaliov, P.Focșa. 
Anii 1980

Careu solemn. Vorbește T.Grițenco. Anii 1980

O întâlnire colegial-familială

Prof. M.Balan, L.Smântână, V.Smântână, I.Diaconu
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Inaugurarea noului nume al CAS - „N.Botgros”. 2014Admin. CAS - T.Grițenco, T.Rusnac, V.Sulima, L.Cârlig. 
2015

Prof. T.Rusnac, L.Meleșenco, T.Grițenco, R.Berbeci, 
A.Colțov. 2014

Corul instructiv al CAS

Fanfara CAS. 2010

Frații Tamara și Valeriu Cibotari

Ansamblu coregrafic „Soroceanca” al CAS

Orchestra de muzică populară a CAS
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FotografiiFotografii

Onorarea drapelului CAS „N.Botgros” 
la începutul noului an de studii. 2019-2020

Absolvenți bibliotecari - secția ff - 2021

Serată de absolvire. 2018

Ministrul Monica Babuc, felicită directorul CAS 
„N.Botgros” Emilian Guțu, cu ocazia numirii în funcție

Absolvenți de ieri ai colegiului - E.Guțu, S.Vrabii, 
Gr.Stârcu, Dm. Melnic. 2019

Cântărețul Igor Cuciuc în vizită la colegiu. De la stânga - 
V.Bugai, N.Selevestr, I.Cuciuc, E.Guțu, S.Vrabii, L.Cârlig

Album fotografic

Director - 
Emilian Guțu. 
Viața cotidiană
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FotografiiFotografii

Grupe 
de 

studii

Album fotografic

Diriginte Tamara Grițenco

Diriginte  Mihail Balan

Diriginte Valentin Coșciug

Diriginte Ion Mocanu

Diriginte Nicolai Selevestr

Diriginte  Raisa Berbeci

Diriginte Valentina Zănoagă
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FotografiiFotografii

Diriginte Vera Selevestr

Diriginte  Raisa Berbeci

Diriginte  Mihail Balan

Diriginte  Valerii Cogan

Diriginte Leonid Liutov

Diriginte  Magdalena Moldovanu

Diriginte  Tudor Cotici

Diriginte  Vera Garaz

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Grupe 
de

absolvenți
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Lucru
obștesc
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FotografiiFotografii

Catedra
„Social-umane, 

Biblioteconomie și 
Turism”

Catedra „Biblioteconomie”. 2020

La bustul lui Gr.Vieru. Diriginte, Raisa Sângereanu. 
Aleea clasicilor, Soroca, 2010

V.Gaja, E.Coșeru, T.Rusnac, T.Boboc. 2019

Catedra disciplinelor socioumane. 2015

Catedra „Social-umane, Biblioteconomie și Turism”. 2020

Revelion. Anii 2010

R.Sîngereanu, M.Focșa, M.Zeamă, L.Andriuță, V.Ursu

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Prof. M.Zeamă cu discipolii - absolvenți. 2017

Diplomă de mulțumire... T.Rusnac, E.Coșeru

Grupa Turism. La Prestol, Cosăuți. 2021

În sala de lectură a colegiului

Prof. R.Sângereanu cu o grupă de eleve

Grupa Turism, prof. M.Rusnac. 
La monumentul din pădurea Mălăciuni, Soroca

Sală de clasă

Absolvente 2012

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Prof. M.Balan, V.Grosu, M.Cenușă. Anii 1980

Scenă din spectacol

Scenă din spectacol

O grupă de creație

Nuntă comsomolistă. Anii 1970

Scenă din spectacol

Iu.Babii, M.Balan, V.Topor, C.Cazacu, 
cu un grup de absolvenți. Anii 1980

Album fotografic

Catedra 
,,Regie”
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FotografiiFotografii

Catedra „Culturologie”. 2015

Evantai al culorilor la Cetatea Soroca

Absolvenți - 2019

În Cetatea Soroca

Actorii N.Jelescu și V.Burlacu cu prof. M.Zeamă, Iu.Babii, 
N.Babii, Gh. Șevciuc

Profesori și absolvenți. 2019

Prof. Vera Selevestr și Gh.Șevciuc, cu un grup de absolvenți 

Un ansamblu reușit

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Tineri specialiști - Vasile Chironda, Victor Postolachi, 
Boris Anghel. 1960

Prof. sufl. - I.Ivanes, Vl.Prebora, I.Teacă, A.Chițan. 
Anii 1990

Echipă „lăutărească” de profesori, 
pentru petreceri populare. Anii 1980

Grupă suflători, cu prof. Boris Anghel. Anii 1960

Prof. sufl. - I.Teacă, I.Ivanes, C.Topolnițchii, A.Chițan,
P.Furer. Anii 1970

Czardaș (V.Monti). Sax - I.Berbeci, pian - L.Șuliman. 1987

Prof. I.Ivanes cu un grup de elevi. Anii 1990

Album fotografic

Catedra
„Instrumente 
aerofone și de 

percuție”
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FotografiiFotografii

Catedra „Instrumente aerofone și percuție”. 2015

Întâlnire memorabilă. 2019

Cuplul Mihai și Ala Boldescu, Ignat Berbeci, 
Leonid Sozanschii, Valeriu Cibotari. 2015

Fanfara CAS - foto cu N.Botgros. 2014

Prof. S.Vrabii, N.Selevestr, V.Cibotari, M.Boldescu,
I.Mocanu. 2020

Fanfara de copii din s.Hârbovăț, Anenii Noi. 
Dirijorul T.Cebotarean și V.Smântână. Anii 2000

Alături de fanfariştii turci. Turcia, 2010

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Catedra 
„Dirijat coral”

Evoluează corul ȘRIC „E.Sîrbu”
Dirijor N.Colecico. Anii 1960

După examenul de absolvire „Dirijat coral”. Anii 1980

Cântă eleva R.Râmarciuc. ȘRIC „E.Sîrbu”. 1972

Catedra „Dirijat coral”. Anii 1990

Evoluează corul ȘRIC „E.Sîrbu”. 
Dirijor L.Liutov

Corul CAS, după examenul de absolvire. 
Dirijor M.Gh.Bratcicova. Anii 1980

Profesori-veterani ai ȘRIC „E.Sîrbu”- E.Ghergus,
S.Liutova, V.Ptașnic. Israel, 2018

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Profesorii catedrei „Dirijat coral”. 2015

CAS „N.Botgros”. Comisia examen de absolvire la dirijare. 
(preș. I.Talpă). 06.2018.

O masă de sărbătoare. În centru A.Grossu. Anii 2010

Corul  „ARIOSO” la Festivalul de muzică corală „Vocile Primăverii”. Dir. R.Berbeci. Chișinău, 2021

Catedra „Dirijat coral”. Serbare, 2018

În sala de festivități - I.Ternovschii, A.Colțova

Serată muzicală. Cond. L.Meleșenco. 2021

Album fotografic
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FotografiiFotografii

O grupă de absolvenți. Anii 2000

Catedra „Coregrafie” cu conducerea instituției
(în față - dir. S.D.Popa). Anii 1980

Profesori și absolvenți. Anii 1990

Catedra „Coregrafie”, după Examenul de Stat. Anii 1980

Cat. „Coregrafie”, cu prof. V.Bahcevan și V.Teplova

Prof. V.Topor cu discipolii. Anii 1980

V.Mineev - corepetitor. Anii 1990

Album fotografic

Catedra
„Coregrafie”
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FotografiiFotografii

Catedra „Coregrafie” 2019

Grupă de studii. Cond. Maia Șevciuc

Împreună cu șefa de studii T.Rusnac

Împreună cu directorul CAS - E.Guțu. 2016

Cetatea Veche Soroca. 2000

Călușarii

Straiul nostru popular

Salutul Colegiului de Arte, Soroca. 
Festivalul „Fanfara Argintie”. Anii 2000

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Absolvenți - L.Bejenaru, N.Botgros, V.Negri, L.Negri, 
I.Capraru. 2015

Absolventul CAS N.Botgros cu naistul V. Iovu, 
acompaniază cântăreața Maria Drăgan. 1977

Absolvenții anului 1970 - 
Boris Rudenco, Nicolae Botgros, Anatol Spînu

A.Condratenco, L.Gîțu, I.Tălămbuță, Gh.Macarov,
V.Negrii, cu părinții. 1969

A.Spînu, Gh.Duminică, R.Groza, B.Rudenco, 
M.Biciuc, A.Lisnic

N.Botgros și Gh.Șevcișin -
elevi ȘRIC „E.Sîrbu”. Soroca, 1968

Absolvenți. Orchestra instructivă -
dirijor, prof. V.Postolachi. Anii 1980

Album fotografic

Catedra
„Interpretare 
instrumentală, 

instrumente 
populare”
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FotografiiFotografii

Profesorii catedrei „Interpretare instrumentală, 
instrumente populare”. 2014

Absolvenți - tarafiști. Întâlnire peste 50 ani. 1969-2019

Gurpă orchestrală - viori

Comisie de examinare. Absolvenți - 2021

Prof. V.Purice, Gh.Duminică, R.Groza, cu un grup de elevi-
laureați ai concursurilor republicane. 2015

Profesori, absolvenți - 2012

Grupă orchestrală - suflători

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Prof. V.Bugai - lecție de pictură

Protagoniștii expoziției

Absolvenții catedrei - viitorul artei plastice naționale

Catedra „Arte plastice și decorative”. 2018

Prof. T.Ruga cu discipolii

Masă de sărbătoare - V.Bugai, A.Savca, T.Ruga

Expoziție. Prezentare a autorilor-elevi ai catedrei

Album fotografic

Catedra
„Arte plastice și 

decorative”
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FotografiiFotografii

Tradiționalul 
„Ultimul sunet”. 

CAS „N.Botgros”.
31 mai 2021

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Jubileul de 
70 ani 
ai CAS 

1940-2010
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FotografiiFotografii

Album fotografic
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FotografiiFotografii

Album fotografic

Jubileul de 
75 ani 
ai CAS 

„N.Botgros”
1940-2015
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FotografiiFotografii

Album fotografic


