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CĂTRE CITITOR

Păstrez în arhiva familiei o scrisoare de-a bunelului către fratele 
său mai mic, datată cu anul 1913. Afl ându-se în armata ţaristă, bune-

lul Toadere îşi împărtăşea temerile în vederea izbucnirii inevitabile a unui 
confl ict militar. De-ar fi  ştiut ei ce timpuri se apropie, ce veac au de înfruntat! 

Fascinaţia acestei minuni a supravieţuirii unor gânduri scrise cândva unor fi inţe 
fi zice este copleşitoare...

Poate de aceea, luptând cu marginalizarea culturală la care riscăm să fi m expuşi, venim, 
de la o margine de Ţară, cu cel de-al doilea număr al Almanahului de Soroca, pentru a 
vorbi lumii despre existenţa noastră. Cu paşi nesiguri, stângaci, cu un provincialism in-
erent unor locuri ce nu pretind a fi  centre culturale importante, dar care acoperă aceste 
neajunsuri cu o calitate absolut necesară unor valori – sinceritatea, venim în întâmpinarea 
dumneavoastră cu ceea ce avem în sufl et şi vă rugăm să ne primiţi, aşa cum suntem, cu 
înţelegere. 

Ne conştientizăm vulnerabilitatea, ca orice om ce-şi deschide sufl etul. Soarta persoa-
nelor care încearcă să-şi pună în valoare talentul şi mintea, pe la noi întotdeauna a fost 
vitregă. Nu întâmplător s-au realizat prin străinătăţi Nicolae Milescu-Spătaru sau Pe-
tru Movilă, a fost nevoit să emigreze Dimitrie Cantemir, şi-a pierdut chiar viaţa, tot în 
străinătate, cronicarul Miron Costin. Astăzi, nişte vârfuri ale domeniilor, precum Paul 
Goma, Eugen Doga sau Ion Druţă, de asemenea activează pe alte meleaguri, pentru că, 
acasă, diriguitorii noştri lansează „Caravele”. Aceste „tradiţionale mijloace moldoveneşti 
de transport” traversează republica, derivând pe apele tulburi ale tranziţiei şi încercând să 
ne propună bagajul lor monocolor ...

Un cineva demn de tot respectul spunea, referindu-se la cultura rusă, că nu şi-ar dori 
să se spună ulterior că a trăit în epoca lui Filip Kirkorov, preferând să fi e contempora-
nul lui Rostislav Rostropovici. Noi am prefera să ne ştim contemporani cu Eufrosinia 
 Kersnovski, soroceancă ce a străbătut peste 1500 kilometri de mlaştini siberiene pentru 
a-şi păstra libertatea şi demnitatea umană. Exemplul ei ne dă convingerea şi puterea nece-
sare unor realizări. Şi dacă cândva, într-un viitor segment al timpului, cineva va descoperi 
într-un colţ de arhivă preocupările noastre materializate, într-o formă sau alta, în acest 
Almanah, iar la citirea lor va trăi acelaşi fi or interior ce l-am simţit eu la citirea scrisorii 
bunelului Toadere, vom socoti nezadarnice strădaniile noastre.

Sponsorizarea Almanahului poate servi drept scenariu pentru un eventual fi lm de aven-
turi, banii pentru un act cultural având prostul şi tradiţionalul obicei de a refuza să iasă 
din buzunarele mai largi. Mecena a murit, iar Mecenescu, probabil, încă nu s-a născut.

Consătenii mei cosăuţeni mai în vârstă afi rmă şi mai cred că părintele Inochentie, im-
portantă şi contradictorie personalitate de la începutul sec.XX, a tras o brazdă în jurul 
satului, menită să-l ferească „de ploile rele”. 

Prezentul Almanah se vrea a fi  acea metaforică brazdă trasă în jurul nostru spre a ne 
proteja de un rău nu mai puţin periculos – căderea în uitare. 

Cât de adâncă este această brazdă, vor judeca cei ce vin după noi...

Victor Zagaevschi,
Cosăuţi
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Ion DRUŢĂ
Moscova, 2008

A n u l  2 0 0 8  – A n u l  I o n  D r u ţ ă

Într-un anumit fel, întreaga operă literar-ştiinţifi că a lui Constantin Stere este un dar oarecum neme-
ritat, neaşteptat, picat din senin. A-i căuta rădăcinile provenienţei nu are nici un rost, deoarece câmpul 
cultural-ştiinţifi c al nostru este un pământ rămas din vremi străbune pârloagă. Aici totul ce răsare, şi 
creşte şi dă roadă, vine din senin, cu voia Celui de Sus, pe cont propriu.

Azi e greu de închipuit cum se putea ca în oropsita, uitata de lume gubernie numită Basarabia, unde 
peste 90 la sută de ţărani puneau degetul cel mare în loc de semnătură, unde boieraşii care, de bine, de 
rău, aveau o brumă de carte, îşi pierdeau viaţa prin ospăţuri şi distracţii primitive, odrasla unuia din aceşti 
boieraşi, arestat în ajunul examenelor de bacalaureat pentru narodnicism, activitate politică ilegală, după 
şapte-opt ani de închisoare şi surghiun prin Siberia, se întoarce bărbat în toată fi rea, dobă de carte.

Aici ar fi  cazul să ne oprim pe-o clipă la sistemul de învăţământ din Rusia ţaristă a secolului al no-
uăsprezecelea. Cu toate satirele, săgeţile şi sarcasmele, aruncate de absolvenţi în sistemul lor mediu de 
învăţământ, să nu uităm că şi Tolstoi, şi Cehov, şi Dostoievski, mari scriitori şi gânditori, şi-au creat opera 
ieşind în lume cu bagajul cunoştinţelor din şcolile gimnaziale pe care le absolviseră. Până azi, manualele 
gimnaziale ruse de până la revoluţie sunt căutate cu lumânarea. 

Unde mai pui că viaţa politico-culturală de la acea epocă în Rusia era atât de avansată, încât peste o 
lună-două, tot ce apărea mai valoros în Occident, era tradus şi tipărit în Rusia. În sfârşit, ar fi  cu totul 
nedemn să nu-l pomenim măcar în treacăt pe conu Iorgu, sau, cum i se mai zicea, pe atunci, Egor Stepa-
novici Stere, tatăl marelui nostru scriitor, care, în toţi anii surghiunului, nu mai contenea de a-i trimite 
fi ului cărţile cerute şi cojoace de tot felul, să nu îngheţe acolo în Sibir. 

Eliberat din surghiun, Stere afl ă că foştii deţinuţi politici nu pot fi  admişi la vreo facultate pentru 
a-şi termina studiile. Mai întâi voia să plece în Elveţia, dar în cele din urmă trece Prutul şi se stabileşte la 
Iaşi. În doar doi ani termină facultatea juridică, unde rămâne ca profesor, şi apoi, mulţi ani la rând, fi ind 
rectorul acestei universităţi.

Marele istoric şi om de cultură Nicolaie Iorga, care l-a prigonit pe Stere o viaţă întreagă, menţionează 
într-un loc că fruntea Liberalilor şi primul ministru de la acea vreme, Ionel Brătianu, două decenii la rând 
a supt din Constantin Stere cunoştinţe fi losofi ce, economice, juridice şi politice, folosindu-le la consolida-
rea şi întemeierea tânărului stat Romăn. Azi e greu să ne închipuim un tânăr de 27 de ani cu gimnaziul 
din Chişinău şi şapte ani de închisoare şi surghin, care trece Prutul cu cunoştinţe atât de vaste în mai 
toate domeniile, încât participă, indirect, fi reşte, la consolidarea şi stabilitatea unui tânăr stat.

În linii mari, Costantin Stere este un munte ce ascunde în temeliile sale o sumedenie de idei şi cunoş-
tinţe vaste, cărămizi şi blocuri statale, necesare pentru noi ca aerul, pe de-a dreptul salvatoare în situaţia în 

Însuşirea lui Stere
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care ne afl ăm. E pur şi simplu de neîn-
chipuit cum se putea ca azi, nu numai 
puzderia de studenţi de la facultăţile 
de drept, dar şi juriştii profesionişti, 
judecătorii şi profesorii, oamenii po-
litici, întreaga noastră aşa-zisa elită 
intelectuală, habar n-are de ideile ju-
ridice, sistemele funcţionării statale 
scoase la lumină şi legiferate de unul 
din cei mai luminaţi fi i ai acestor dulci 
văi şi dealuri, cum le numea Stere.

În sfârşit, mare este Dumnezeu 
şi iată că facem primii paşi în această 
direcţie. După ce epopeea În preajma 
revoluţiei şi fundamentala monogra-
fi e Viaţa lui Constantin Stere de Zigu 
Ornea au fost publicate, ne apropiem 
de moştenirea ştiinţiiifi că a marelui 
savant. Un sfert de veac Stere a fost în 
toiul tuturor luptelor politice şi cultu-
ral-ştiinţiifi ce duse în tânărul stat. Ce 
ne-a lăsat moştenire, ce zace sub acel 
munte, fi oros la prima vedere?

Din păcate, împreună cu cultura 
slavă, Stere a însuşit şi scepticismul, 
nepăsarea intelectualului rus, în vir-
tutea maximelor biblice ce afi rmă că 
nimic veşnic, totul e trecător pe lumea 
asta. Şi dacă Iorga, profesor universi-

tar şi el, avea grijă să-şi publice şi tipă-
rească în tipografi a sa orice lecţie, lă-
sând câteva sute de volume moştenire 
urmaşilor, la Stere totul se ducea pe 
vânt. Cursul de drept, pe care îl ţinea 
la Universitatea din Iaşi, lecţii despre 
care circulau legende, care adunau 
jumătate de oraş, Stere l-a lăsat pe 
seama ascultătorilor, şi ideile lui s-au 
menţinut atâta vreme cât erau în viaţă 
ascultătorii. Cum s-a dus generaţia, 
s-au topit şi cursurile domnului pro-
fesor.

Spre marele nostru noroc, câţiva 
studenţi mai sârguincioşi şi mai gos-
podăroşi şi-au cerut voie să steno-
grafi eze lecţiile. Peste o mie de pagini 
scrise frumos de mână au zăcut o 
jumătate de veac în Biblioteca Acade-
miei Romăne, şi poate că s-ar fi  topit 
şi ele în negura vremilor, de nu ar fi  
pomenit de existenţa lor Zigu Ornea 
în monumentala sa monografi e.

Pe baza acestor o mie şi ceva de pa-
gini scrise de mână, împreună cu setul 
de materiale ce s-au mai păstrat publi-
cate, doamna Raisa Grecu, după câţiva 
ani de muncă sârguincioasă, a plămădit 
un studiu. Este prima încercare de a ne 

apropia de ideile şi concepţiile juridice 
ale marele savant Constantin Stere.

Să nu se dezamăgească cei ce se aş-
teptau la mai mult şi să nu se mire cei 
care nici la atâta nu se aşteptau. Însu-
şirea operei ştiinţifi ce a marelui Savant 
abia începe. Pentru început, azi se scot 
la lumina zilei un şir de idei adânci, 
fundamentale, pe jumătate necunos-
cute, pe jumătate uitate, pe jumătate 
ignorate. Acest snop de lumină vine 
azi nu doar pentru a reabilita, pentru 
a săvârşi un act de dreptate. Snopul 
de lumină vine pentru însuşire, pen-
tru legiferare, pentru implantarea în 
realităţile noastre cotidiene. 

Altminteri, nu vom ajunge nicioda-
tă să fi m şi noi în rând cu lumea, visul 
tainic al lui Stere, căruia i-a închinat 
întreaga sa operă, ba chiar şi viaţă. 

Acest material a fost oferit de ma-
estrul Ion Druţă special pentru această 
ediţia de faţă a “Almanahului Soroca”.

Aceste cuvinte venite din adân-
cul sufl etului maestrului au făcut 
să-mi vibreze strunele sufl etului, 
deoarece sunt şi eu dintr-un sat 

vecin cu Horodişte. Am crescut pe 
aceleaşi văi, am alergat pe aceleaşi 
dealuri care despărţeau satele noas-
tre, şi, poate, am păşit, cu ani mai 

târziu, pe urmele marelui prozator. 
Urme lăsate de el nu numai în glia 
strămoşească, dar şi în sufl etul meu 
de copil. 

Ion Druţă – marele nostru sorocean – 80 de ani

Elena SAUCA
profesoară de limbă română, grad didactic superior, 

la Liceul “Constantin Stere” din Soroca

„Legat mă simt faţă de cele câteva văi şi dealuri pe care 
mi-au trecut copilăria şi tinereţea. Legat de străbuni, de 
spicele de grâu ce cresc pe mormintele lor şi sper să ajung 
până la capătul drumului, rămânând credincios acelor văi 
şi acelor dealuri.” (Ion Druţă)
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Generaţia mea a pornit în viaţă cu 
„Balada celor cinci motănaşi”. A trăit 
clipe încordate până ultimul motă-
naş a fost lăsat într-un loc unde-şi va 
găsi alinare. Mama şi-a trăit ultimele 
clipe împăcată. 

Apoi a apărut schiţa „Problema 
vieţii”, care ne-a făcut să dezlegăm 
încă o problemă a vieţii pe noi, elevii, 
şi l-a scos din anonimat pe scriitor. 

Au urmat apoi primele sale schi-
ţe şi nuvele. „La noi în sat”, o cărţu-
lie de proze scurte, a constituit un 
eveniment în literatura basarabeană. 
Nu s-a lăsat mult aşteptată şi prima 
lucrare de proporţii mari, romanul 
„Frunze de dor”. Aceste opere sem-
nalizează apariţia unui scriitor cu o 
fantezie bogată, cu un sufl et sensibil 
şi cu un umor fi n. În toate, se simte 
numaidecât şi un sentiment cald al 
dragostei de oameni.

Ion Druţă se încadrează în cate-
goria prozatorilor care descriu lumea 
satului. El se studiază alături de Ion 
Creangă, Mihail Sadoveanu ş.a. Au-
torul sacralizează acest univers, iar 
personajele din operele lui capătă 
semnifi caţii simbolice, uneori biblice. 

Lucrarea autobiografi că „Horo-
dişte” este spaţiul de origine al ope-
rei scriitorului. Horodiştea este un 
spaţiu sacru. De aici vor veni în unele 
scrieri eroii druţieni, care vor repre-
zenta diferite ipostaze ale omului 
trăitor în acest spaţiu. 

De la Horodişte, pornesc în ma-
rea literatură a neamului, mama şi 
tata din „Ultima lună de toamnă”, 
„Maica” din „Samariteanca”, Gheor-
ghe din „Frunze de dor”, Onache din 
„Povara bunătăţii noastre”. 

Aceste personaje sunt nişte sim-
boluri, cărora autorul nu le dă nici 
nume: 

Păstorul din „Toiagul păstoriei” 
este asemeni lui Iisus Hristos, care 
a pătimit şi s-a jertfi t întru înviere. 
Tata din „Ultima lună de toamnă” 
este un simbol al lui Dumnezeu, care 
îi cheamă la sine pe toţi fi ii, dar, din-
tre cei mulţi, la chemarea Tatălui răs-
pund puţini. 

Pentru scriitor sacre sunt locurile 
unde s-au născut, a trăit, şi-a petre-

cut copilăria... Eroii druţieni trec şi ei 
prin aceste repere ale sacrului: dealul, 
mănăstirea, clopotniţa („Clopotni-
ţa”), casa mare – „odaie a sufl etului” 
(„Casa mare”), câmpia „miruită” de 
ninsoare („Povara bunătăţii noas-
tre”). Personajele lui Druţă intră în 
relaţie cu Sacrul chiar şi atunci când 
au fost înlăturate tradiţiile, datinile, 
religia creştină („Clopotniţa”, „Doi-
na”, „Biserica albă” ş.a.).

Prozatorul a abordat o mulţime 
de probleme etice şi sociale în schi-
ţele, nuvelele şi romanele sale. Acest 
spaţiu mitic rabdă vuietul vremii, iar 
oamenii din aceste locuri trăiesc la 
întretăierea istoriei, îndură vânturile 
potrivnice ale timpului, suportându-
le ca pe un dat al destinului („Povara 
bunătăţii noastre”). 

Vatra satului este laitmotivul ope-
rei, iar celelalte cuvinte – cerul, dea-
lurile, matca – completează noţiunea 
de vatră. Ele devin simboluri. Lor li se 
mai adaugă şi alte elemente: pădurea, 
pietrele, portiţa, drumul, Molda, care 
ţin de acest spaţiu mitic. Din vremuri 
străvechi, poporul şi pământul au 
mers împreună, „deoarece pământul 
este vatra şi soarta unui popor”, este 
soarta lui Onache Cărăbuş. 

Prozatorul e legat de pământ, de 
glia strămoşească, de spicul plin care 
se închină ţărânei. El trăieşte desti-
nul poporului său. 

Ion Druţă este o individualitate 
care a creat chipuri şi simboluri me-
morabile. Este un analist fi n, un fi lo-
zof clasic contemporan. 

Evenimentele şi întâmplările de-
scrise, momentele de viaţă surprinse 
de pana lui Ion Druţă sunt, la prima 
vedere, cele mai obişnuite, dar în fi -
ecare din aceste momente scriitorul 
surprinde ţăranul în diferite situa-
ţii. Nu ştiu dacă mai întâlnim vreun 
scriitor care şi-a legat într-o aseme-
nea măsură opera sa de sat şi ţăran, 
de problemele sociale, de tainele cre-
aţiei...

Mi-am trăit copilăria şi adoles-
cenţa având alături opera lui Druţă. 
Am citit tot ce apărea, mai întâi în 
limba rusă, în revistele în care erau 
publicate.

Frumuseţea cuvântului artistic 
m-a făcut să devin profesoară de limbă 
şi literatură română. Am predat cre-
aţia scriitorului cu o mare responsa-
bilitate. În fi ecare personaj distingem 
oameni cunoscuţi, care ţin de aceleaşi 
tradiţii şi obiceiuri, care trăiesc şi acti-
vează alături de noi. Ion Druţă a moş-
tenit de la părinţi tot ce-i frumos pe 
lume şi le transmite eroilor săi.

Alături de mine, au fost totdeau-
na personajele druţiene. 

De mică vedeam în fi ecare ştren-
gar din sat un Trofi maş. Învăţătoarea 
o comparam cu Ruxanda, aşteptând 
să-mi pună mâna pe cap. Îl vedeam 
pe Tata din „Ultima lună de toamnă” 
vizitându-şi copiii. Vasiluţa şi mă-
tuşa Ruţa erau pentru mine ocroti-
toarele tradiţiilor şi obiceiurilor stră-
moşeşti. Fiecare personaj avea un loc 
aparte în viaţa mea şi era asemănat 
cu cineva din sat. Această dragoste 
le-am transmis-o şi elevilor mei la 
orele de literatură, la activităţile ex-
tracurriculare. Ei sunt încântaţi de 
Gheorghe şi Ruxanda, de Vasiluţa 
şi Păvălache. Rămân impresionaţi 
de Ecaterina din Ocolina, de Horia 
din „Clopotniţa”. Poetul în proză s-a 
afi rmat în literatură ca nuvelist, ro-
mancier, dramaturg, publicist, eseist. 
Opera ne convinge că este un scriitor 
din vocaţie. 

Întâlnirile cu opera lui Druţă, cu 
eroii lui plini de viaţă au loc zi de zi 
ba într-o clasă, ba în alta. Dar întâl-
nirile cu scriitorul sunt de neuitat. 
Câmpia Sorocii este o părticică din 
sufl etul maestrului, este copilăria ră-
masă undeva între văi şi dealuri. Poate 
de aceea revine pe aceste locuri ori de 
câte ori se afl ă în Moldova. Noi, soro-
cenii, suntem bucuroşi că Soroca este 
spaţiul mioritic în care este plasată 
Lumânarea Recunoştinţei. Ea bu-
cură privirea celor care intră în oraş. 
De acolo, de sus, luminează frumoasa 
vale a Nistrului, cheamă la rugăciune, 
la statornicie. 

Aici, la hotar de ţară, ia naştere 
zămislirea istoriei, taina iubirii de 
neam şi baştină. Creaţia druţiană 
educă în fi ecare din noi mândria şi 
demnitatea naţională. Studiindu-i 
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opera, l-am descoperit, printre rân-
duri şi printre gândurile eroilor pe 
scriitor. Autorul urmăreşte dezvolta-
rea societăţii pornind de la eroii săi. 
El consideră că „datoria fi ecărui om 
este să se dezmeticească singur cu cele 
se petrec în jurul lui”. Mereu revine la 
tipii cei îndărătnici, la acele caractere 
populare care, în orice momente ale 
vieţii, îşi păstrează demnitatea. 

Eroii lui întruchipează forţa de 
neînvins a poporului. Ei sunt an-
trenaţi în cele mai difi cile probleme. 

Noi le cunoaştem păsurile, durerile 
şi suntem bucuroşi că supravieţuiesc 
în toate situaţiile. 

Anul acesta, an jubiliar, este im-
portant pentru scriitor, dar şi pentru 
noi toţi. Îl găsim în plină forţă, trudind 
mereu şi lăsând în urmă fi le de neuitat, 
opere alese cu teme şi idei noi. 

Revine mai des la baştină, la în-
tâlniri cu cititorii săi. Vine să-şi aline 
sufl etul, acea stea călăzuitoare: „Sufl e-
tul. El, numai el. Ceea ce nu va place 
sufl etului, nu va place nici mâinilor”.

Omul liber cu sufl etul, are un rost 
înţelept în lume. Vine să sporească 
valorile naţionale ale meleagului na-
tal şi ale ţării. 

Ion Druţă a creat o operă origina-
lă, o operă care va dăinui peste vea-
curi şi care va cuceri noi cititori. El 
a redat fi rea neamului nostru în cele 
mai dramatice momente ale istoriei 
naţionale. Cuvântul lui sfânt a înveş-
nicit poporul nostru, neamul nostru 
de plugari „demn în sărăcie, în veselie, 
în dibăcie”.

În una din zilele acestea frumoase de vară, pornesc spre 
satul de baştină al scriitorului Ion Druţă – Horodişte. 

Deşi sunt şi eu din Câmpia Sorocii, merg pentru întâia 
oară către acest colţ de ţară, către gura ceea de oxigen pe 
care Ionică al lui badea Pintilie a respirat-o timp de zece 
ani şi câteva luni. Căci, în primăvara lui 1939, părinţii 
băieţelului s-au mutat cu traiul în satul Ghica Vodă de 
prin părţile Drochiei. Cei doi fraţi mai mari, Gheorghe şi 
Pavel, aşezaţi pe la casele lor, rămâneau la Horodişte, iar 
Ionică cu sora Aniuta şi cu părinţii au plecat din aceas-
tă oază peste care Dumnezeu a picurat o lacrimă şi un 
strop din veşnicia neamului. Şi aşa cum vă spuneam, zi 
de vară până-n seară, grăbesc spre Horodişte. Urcată deja 
în autobuzul Soroca-Donduşeni, încărcat cu oameni de 
prin toate satele prin care trece, conturez peisajul satului, 
cunoscut din toate unghiurile posibile şi imaginabile, ce 
ni le oferă nuvela autobiografi că „Horodişte”. Iar satele ce 
se tot rânduiesc unul după altul – Niorcani, Visoca, Te-
leşeuca, Crişcăuţi – îmi par chiar fi le din această nuvelă. 
După aproape două ore, iată-mă, pe la chindie, ajunsă la 
Horodişte. Şi cum numai cobor din autobuz, mă cuprind 
nişte fi ori calzi, ceva intim se leagă între mine şi Ion Dru-

ţă, de parcă s-ar afl a, cu tot cu eroii operelor Dumisale, 
chiar în preajma mea. Nu mai sunt căsuţele mici acope-
rite cu paie şi nici gardurile de cătină din copilăria maes-
trului, dar simt aerul cela pe care l-a respirat el. În cei doi 
bărbaţi care au coborât cu mine din autobuz îi văd pe Pa-
vel Rusu şi Gheorghe Doinaru. Colo într-o grădină văd o 
Domnică prăşind, dincolo – o Rucsandă udă vâzdoagele. 
Iar acest Gheorghe Doinaru cu care merg într-un pas şi 
care, de fapt, este Anatolie Gandrabura, se grăbeşte să mă 
informeze: „Casa lui Druţă nu mai este. A stricat-o fe-
meia ceea care rămăsese stăpână şi a vândut locul la alţii. 
Poate de aceea scriitorul vine la noi în sat cam rar. O fi  
supărat că i s-o stricat casa ori, poate, vărsta nu-i permi-
te. Dar oamenii îl aşteaptă. Li-i dragă să se întâlnească 
cu el...Cu socrii mei au fost neamuri. Socru-mi povestea 
cum îl tundea pe Ionică cât a stat în sat la noi...”. Şi pentru 
că fosta mea colegă de radio, Ana Colibaba, născută şi ea 
la Horodişte, mi-a recomandat drept cel mai bun chid pe 
mătuşa Ana Ţarigradscaia, fetiţa care avea 4 ani atunci 
când Ionică a plecat din sat, îi rog pe condrumeţii mei 
să-mi arate unde locuieşte mătuşa. Iar dânşii îmi spun că, 
uite, am şi ajuns la poarta ei.

Acasă, la Ionică al lui badea Pintilie

Nina NECULCE
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Mătuşa mă întâlnşte cu plinul lângă fântâna din cur-
te. Tocmai udă fl orile. Ce să vă spun? E ceva extraordinar, 
e o splendoare grădina mătuşii, plină de fl ori de tot felul, 
casa curată, cu busuioc la icoane! Iar în mătuşa Ana, care 
mai şi cântă în strană şi îndeplineşte rolul de dăscăliţă 
la biserica din sat, o văd pe mătuşa Ruţa. Puţintică la 
trup, harnică, înţeleaptă şi plină de demnitate, fi lozofi a 
ei seamănă foarte mult cu cea a mătuşii Ruţa. „ Suntem şi 
noi un fel de rude cu Ion Druţă, povesteşte mătuşa Ana. 
Moşul lui Ion Druţă, naşu’ Vanea, cela care a murit la 
spital la Zguriţa, a trăit cu bunica lui bărbatu’ meu, buni-
ca Zinovia. Dar i-a fost al doilea bărbat şi n-a avut copii 
cu dânsul. Oricum, s-au ţinut de neamuri. Şi de câte ori 
scriitorul venea în sat, trecea şi pe la noi. Numai anul ista, 
iaca, nu ne-am întâlnit. Nu m-o fi  găsit acasă când a fost. 
Dar m-am bucurat că a pus un buchet frumos de fl ori şi 
la mormântul bărbatului meu, care a murit acum un an 
şi jumătate”. După vreo oră de taifas pe pragul casei, aş-
ternut cu un lăicer, pornesc cu mătuşa pe uliţele satului. 
Mergem mai întâi la cimitir, la mormântul celor doi fraţi 
ai lui Ion Druţă, răsfoind tainice şi sfi nte clipe. Apoi la 
şcoală. Gata deja de începutul noului an de învăţământ, 
vechea şcoală, primenită atât în exterior, cât şi în interior, 
ne primeşte binevoitoare. În curtea şcolii parcă-l văd pe 
tânărul Ionică, care fremătă de emoţie primind acea me-
dalie de bronz pentru rezultate frumoase la învăţătură... 
Doamna directoare, Paulina Semeniuc, ne arată clasa în 
care a învăţat elevul Druţă Ion cu regretul că nu s-au păs-
trat nici placa ceea pe care s-a învăţat a scrie cu grif, nici 
caietele, nici banca în care a stat, nici alte lucruri. Apoi 
mergem în colţişorul cela sfânt zis Muzeul Druţă, care a 
fost inaugurat pe 27 noiembrie, 1985. „Ideea a venit de la 
doi scriitori din Pribaltica, sosiţi în sat să vadă locurile lui 
Druţă, povsteşte doamna directoare. Au venit la şcoală 
şi ne-au întrebat dacă ar putea să vadă careva lucruri de-
ale scriitorului. Noi n-am avut ce să le arătăm. Pentru că 
în vremea ceea Druţă era interzis, nu se studia în şcoală. 
Şi ei m-au rugat ca eu, în calitatea mea de director, nu-
maidecât să fac un ungheraş al lui Druţă în şcoală. Cum 

adică, ei, în Pribaltica, îl cinstesc pe Druţă, iar noi aici, la 
baştină, uităm de el?! A fost foarte greu, dar cu ajutorul 
lui Mihai Cimpoi şi al altor scriitori, până la urmă, am 
reuşit să amenajăm acest ungheraş. Druţă n-a fost atunci, 
dar a trimis o telegramă cu următorul text: „Mulţumesc 
frumos. Să sperăm că, cel puţin şcoala, nu va avea soar-
ta casei părinteşti. Cu urări de bine, Ion Druţă”. Muzeul 
nostru e deschis pentru toţi. Păcat numai că prea puţină 
lume vine să-l viziteze în acest an, declarat Anul Druţă, 
iar copii, elevi de prin alte părţi, nu vin de loc”. Ajunsă la 
o vârstă onorabilă, doamna Paulina îmi spune că de 39 
de ani îndeplineşte funcţia de director în această şcoală, 
grăbindu-se să-mi arate o altă realizare a dumneaei – 
muzeul satului, care şi-a afl at adăpost de asemenea între 
pereţii şcolii. Şi tot în incinta gimnaziuluiu este amena-
jată o cameră-muzeu a fostului elev Vasile Gangan, erou 
căzut în Transnistria. De altfel, şcoala îi poartă nume-
le. Iată, deci că doamna directoare, de origine poloneză, 
care vorbeşte o română perfectă şi care nu s-a născut la 
Horodişte, dar a îndrăgit acest sat cu oameni cumpăniţi 
în gândire şi aşezaţi la vorbă, urmând îndemnul operei 
druţiene, aşează în capul mesei neuitarea, amintirea tre-
cutului localităţii cu toţi cei dragi, care s-au tot rânduit, 
şi cu tot ceea ce a crescut şi a înfl orit din nevinovăţia şi 
blândeţea copilului Druţă.

Alături de buna mea însoţitoare, am trecut apoi pe la 
biserică, apoi pe locul, unde s-a născut şi a copilărit Ioni-
că, unde Dumnezeu l-a închis în ochiul Lui, ca de acolo să 
vadă întreg universul operei sale. Astăzi, altă casă e ridicată 
în locul celei părinteşti. E casa şefei de club Eva Pumnea: „ 
Casa consăteanului nostru Ion Druţă o ţin minte din co-
pilărie. Prin 1978, a fost demolată de Viorica Garabagiu, 
o vecină de aici. Cred că a făcut-o legitim. Ea mi-a vândut 
locul cu tot cu materiale de construcţie. Şi eu sunt mândră 
că locuiesc pe locul unde s-a născut şi a copilărit marele 
scriitor. Am făcut într-o odaie un mic muzeu dedicat lui 
Druţă. Deseori veneau scriitorii la noi. Acum acele lucruri 
le-am dus la club şi am făcut un ungheraş acolo. Doar e 
anul Druţă! Iar 
Scriitorul, vreau 
să vă spun, nu-i 
supărat pe mine. 
Ne întâlnim 
atunci când vine 
în sat. Chiar şi 
anul acesta, când 
a fost, numai cu 
mine s-a întâlnit 
şi am plecat îm-
preună la cimitir. 
S-a întristat că 
cimitirul s-a mă-
rit, că satul a îm-
bătrânit... Iată, 
aici, peste drum, 
fântâna din care 

La Horodişte

Mătuşa Zinovia a lui naşu Vanea Tver-
dohleb – unchiul lui Ion Druţă
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a băut apă Ion Druţă. Este exact aşa cum a lăsat-o atunci, 
în 1939, când a plecat din sat”. Şi doamna Eva a scos o căl-
dare de apă rece şi bună, din care am băut şi eu. Şi aşa, în-
dulcită de parfumul acelei lumi de cândva, am tot colindat 
uliţele satului, căutând să întâlnesc vreun copil, să stau de 
vorbă cu el, să aud ce ştie el despre scriitorul Druţă. Dar 
nici un Trofi maş ori Bobocel nu mi-au ieşit în cale. Unde 
sunt copii satului? întreb. Iar mătuşa Ana îmi răspunde 
cu tristeţe că, din an în an, copii sunt tot mai puţini, iar cei 
care mai sunt o fi  fi ind pe la muncile câmpului, alături de 
părinţi. Şi dacă acum câţiva ani în gimnaziu erau aproape 
300 de copii, astazi sunt numai 97. Privesc de după gar-
duri şi văd mai multe case posomorâte. Mătuşa Ana scoa-
te un oftat, informându-mă că, din patru case, trei sunt 
pustii. Dar şi în cele care mai este câte unul ori doi bătrâni, 
copiii demult s-au risipit prin lume. Puţini sunt în sat şi 
cei de-au copilărit împreună cu Ionică Druţă. Doar câţiva 
au mai rămas...

Într-o casă curată, cu iarbă şi troscot prin ogradă, gata 
de culcare, o găsesc pe mătuşa Vera Lisnic, pe atunci Ve-
ruţa Psacenco, prietena de joacă a lui Ionică. O rog să-şi 
trimită gândurile la copilărie. Şi amintirea o poartă pe 
toloaca de aur a acelui neuitat tărâm: „ Am trăit cu Io-
nică într-o mahala. Băieţelul Ionică era nu prea înalt, nu 
prea josuţ, cu alunele. Era frumos. Toate fetiţele vroiau 
să se joace cu el. Tare mi-o fost dragă şi mie de Ionică. 
Iarna venea la şui. Acolo era o râpă şi el venea c-o sanie 
de lemn şi ne dădeam toţi cu sania lui. Vara păşteam îm-
preună cârlanii, ne jucam de-a mijatca. Da când eram la 
şcoală, făceam dansuri şi jucam cu toţii grămadă în horă. 
Am jucat şi câte doi. I se dădeau foarte bine picioarele la 
joc. M-o jucat şi pe mine. Şi la carte era bun. Învăţa tare 
bine. Era şi şotios şi năzbâtios câteodată. Părinţii noştri 
se aveau de bine. Ionică a fost mezinul şi tare era iubit 
de mama lui. Noi ne mândrim cu el, că-i al nostru. Ne 
mândrim că a ajuns om mare. Iaca chiar amu’ am ascul-
tat la radio despre el. Numai că s-o vorbit ruseşte şi eu 
nu prea am înţeles”. Mătuşa povestea şi în ochii ei stră-
luci o scânteie din nevinovata-i copilărie. M-am gândit 
în sinea mea, fără s-o întreb: oare nu ea a fost fetiţa în 
rochie roşie cu care Ionică se ascunsese într-o glugă de 
cânepă, când se jucau de-a mijatca? Oare nu ea se lipise 
strâns de Ionică cum până atunci nu se lipise vreo altă 
fetiţă, întrebându-l dacă nu ar lua-o de nevastă?!... Ce 
sfântă şi senină bucurie! Şi ce nevinovată este copilăria! 
Iar sufl etul copilului Druţă, plecat prin alte lumi pline de 
deşertăciuni, aici îşi are cuibul. Aici, la Horodişte, unde o 
lacrimă de dor se prelinge pe buza căldării de la fântână, 
unde miroase a grâne coapte şi a vâzdoage, unde păsări 
sfi nte îşi au cuiburile lor luminoase şi unde Ionică al lui 
badea Pintilie a avut libertatea de a iubi, libertatea de a 
citi şi a scrie.

ÎN LOC DE POSTSCRIPTUM

Am găsit la Horodişte aceiaşi oameni de la ţară, care 
trudesc din zori până noaptea târziu, aşa cum trudeau 

şi pe vremea copilăriei scriitorului Ion Druţă. În locul 
bătrânilor frumoşi şi plini de înţelepciune din acel înde-
părtat curcubeu, au venit alţii la fel de înţelepţi şi plini de 
demnitate, la fel de sfătoşi. Satul, mă rog, aşa ca majorita-
tea satelor noastre, îmbătrâneşte. Numai că la Horodişte 
bătrânii ştiu să îmbătrânească frumos. Stiu să se bucure 
de o fl oare, de un fi r de iarbă, de-un ciripit de pui de rân-
dunică. Ştiu să-şi menţină casele şi curţile în curăţenie. 
M-a impresionat buna rânduială a lucrurilor atât la mă-
tuşa Ana Ţarigradscaia, cât şi la mătuşa Vera, prietena 
de joacă a lui Ionică Druţă. În experienţa mea de jurna-
list, am vizitat mulţi bătrâni de vârsta mătuşii Vera şi a 
soţului ei, de exemplu, dar nu mi s-a întâmplat să văd ce 
am văzut la ei. După cum vă spuneam, îi găsisem gata de 
culcare. Şi să vedeţi dumneavoastră în ce cearşafuri albe 
dorm bătrânii! Atât moşul îmbrăcat în izmene albe şi că-
maşă de in, ca pe vremuri, cât şi mătuşa, de asemenea 
îmbrăcată într-o cămaşă albă şi curată din cele din care 
purta şi mătuşa Ruţa, m-au făcut să-i aseamăn cu un soi 
de îngeri pe pământ, cu nişte sfi nţi. Iar ochii lor senini şi 
cuminţi m-au făcut să cred că aceşti doi bătrâni vor muri 
iubind cu bucurie, la fel cum vor muri şi alţi bătrâni din 
Horodişte...

Biserica albă din Horodişte
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Monumentul este amplasat în partea de sud a oraşului Soroca, la  
marginea unei înălţimi (94 m), lângă cotul râului Nistru. 
Ideea a fost propusă de scriitorul Ion Druţă, în memoria poetului  
anonim – autorul baladei populare „Mioriţa”.
Autor al proiectului este arhitectul-monumentalist Ion Pascal.  
Monumentul – capelă prezintă o turlă în formă de lumânare conică  
cu înălţimea de 25 m şi diametrul la bază de 5 m, cu încăpere interi-
oară pentru capelă, cu uşă şi ferestre. Construcţia nu se încălzeşte.
Turla se prevede din plăci de piatră – gresie de Cosăuţi, cu carcasă  
şi diafragme de beton armat monolit.
Deasupra turlei se înalţă simbolul fl ăcării lumânării, cu înălţimea  
de 5 m, executat din metal.

Lumânarea prezintă o construcţie rotundă în plan din zidărie de piatră cu schelet cu dia- 
metrele interioare în partea inferioară, de 4,0 m, superioară – de 2,0 m şi înălţimea de 25,0 
m. La volumul de bază al construcţiei sunt alăturaţi 4 pilaştri în care sunt amplasate nişe cu 
diametrul interior de 1,0 m.
Încăperea capelei este amplasată în partea inferioară a construcţiei şi e acoperită cu o cupolă la  
cota 6,000. Mai sus de cupolă, în corpul construcţiei este amplasată o scară verticală pentru de-
servirea ei. Împrejurul construcţiei este amplasată platforma de vizitare, cu 8 margini în plan. 
Fundaţia, precum şi placa platformei de vizitare, sunt din beton armat monolit. Trunchiul  
Monumentului prezintă o construcţie complexă, zidăria fi ind din piatră plată de carieră 
M300-400 pe mortar M150 şi stâlpi monoliţi de beton armat. 
Zidăria serveşte ca cofraj pentru betonarea stâlpilor. Stâlpii de beton armat sunt legaţi cu  
zidăria prin mustăţi de armatură. Corpul monumentului e divizat în 5 etaje prin diafragme 
orizontale monolite de beton armat, legate monolit cu stâlpi verticali de beton armat.
Pentru instalarea construcţiei „fl ăcării” în diafragma de la cota 22,4 m se prevede o bucşă din  
ţeavă. Stabilitatea monumentului se asigură prin cumularea funcţiei zidăriei din piatră şi a 
scheletului monolit din beton armat, constituit din stâlpi şi diafragme orizontale, cu contravin-

tuirea monolită a stâlpilor cu fundaţie prin mus-
tăţi de armătură, prin cumularea funcţiei funda-
ţiei monolite de beton armat şi baza din stâncă.
 Iluminatul interior al Monumentului-Capelă 

se realizează cu corpuri de iluminat, cu lămpi 
de incandescenţă, deoarece lipseşte încălzirea 
încăperii. Pentru iluminatul electric al încăpe-
rilor de la parter se utilizează braţe cu 2 lămpi, 
instalate pe pereţi la înălţimea 3-3,5 m de la 
pardoseală. La înălţimea 1,5-2 m se instalează 
braţe – sfeşnice, pentru iluminatul icoanelor. 
Încăperile amplasate mai sus de 6 m servesc 
pentru întreţinere tehnică şi iluminatul lor se 
realizează cu lămpi de incandescenţă. În plus 

Monumentul-Capelă „Badea Mior” – 
„Lumânarea Recunoştinţei”

I. Druţă pe şantierul monumentului
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pentru iluminatul arhitectu-
ral al monumentului se prevăd 
proiectoare cu lămpi metalice 
cu halogen, care se instalează 
pe teren la cota 23 m (pentru a 
fi  iluminat simbolul fl ăcării Lu-
mânării); pe 4 suporturi specia-
le cu înălţimea până la 4 m, in-
stalate în – îngrădirea terenului 
la cota 0,00 – pentru a fi  ilumi-
nat monumentul; pe îngrădirea 
terenului – pentru a fi  iluminat 
soclul monumentului. 
Pentru protecţia de loviturile  
directe ale fulgerului în calitate 
de receptor al fulgerului se uti-
lizează construcţia metalică a 
simbolului fl ăcării. 
În complexul monumentului,  
iniţial intra: o estradă descope-

rită de vară, pentru 200 locuri; 
un teren pentru parcarea mij-
loacelor de transport auto în 
faţa monumentului şi jos, lângă 
şoseaua spre Soroca; cărarea cu 
lungimea de 330 m (657 trepte) 
pe panta versantului, din talpa 
dinspre râul Nistru până la mo-
nument. 
Aria interioară a Capelei –  
16,1 m2.
Aria construită generală a mo- 
numentului – 5360 m2.
Aria platformei de vizitare –  
133,1 m2.
Aria terenului selectat pentru  
monument – 4,0 ha.
Costul estimativ iniţial al con- 
strucţiei – 3372,112 mii lei.

Almanah: Despre un monument de piatră ridicat 
în memoria lui Badea Mior, genialul cioban, primul 
narator al minunatei balade „Mioriţa”, idee lansa-
tă de scriitorul Ion Druţă, se vorbea şi se scria mult 
deja la sfârşitul anilor 1980. Au fost publicate diferi-
te concepţii arhitecturale şi sculpturale ale viitorului 
monument. A pornit chiar şi o campanie entuzias-
mată de colectare a banilor. Însă atunci nu era deloc 
vorba despre o asemenea „Lumânare a Recunoştin-
ţei”, care aţi propus-o dumneavoastră şi care astăzi se 
ridică mândru pe unul din piscurile dealurilor sudice 

în preajma oraşului Soroca. Cum şi când v-a apărut 
ideea „Lumânării”?

Ion Pascal: Ideea „Lumânării” aparţine de aseme-
nea lui Ion Druţă, ca o încheiere defi nitivă a căutărilor 
şi discuţiilor ... În primăvara lui 1997, stând împreună 
cu scriitorul pe stâncile din preajma Crucii din lemn, 
care indica locul unde urma să fi e construit monumen-
tul, ales şi acesta cu concursul dlui Ion Druţă, meditam 
în glas despre viitoarea construcţie. Maestrul, contem-
plând stâncile care aminteau nişte morminte uriaşe, a 
zis îngândurat: „Pe aceste trei stânci, care simbolizează 

Ion PASCAL,
autor al proiectului Monumentul-Capelă „Badea Mior”

„Monumentul va sta secole”
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mormântul, odihna de veci a lui Badea Mior, se cade 
să fi e pusă o lumânare a recunoştinţei, cu o fl acără care 
ar fi  văzută din depărtare...”. Ideea a prins, Ion Dru-
ţă propunându-mi tot atunci să realizez un asemenea 
proiect, adică actualul Monument-Capelă „Lumânarea 
Recunoştinţei”. 

A: Cum s-a întâmplat şi de ce anume dumneavoas-
tră aţi fost norocosul arhitect- favorit al scriitorului, 
căruia i-a revenit să materializeze ideea Lumânării? 
Poate era mai binevenit un concurs, care ar fi  creat mai 
multe variante ale Lumânării?

I.P.: A fost dorinţa scriitorului să mă aleagă pe 
mine, şi faptul m-a bucurat mult, strecurându-mi în 
sufl et şi unii fi ori de teama că viziunea mea arhitectu-
rală şi artistică a Lumânării ar putea să nu-i placă, dar 
m-am pornit şi am reuşit să realizez un proiect care 
a fost acceptat şi de Ion Druţă, şi de toate instanţele 
corespunzătoare. Nu mă îndoiesc de faptul că voinţa 
maestrului Druţă a fost decisivă în acceptarea proiec-
tului meu, dar cred că a fost şi voia lui Dumnezeu să 
fi e anume aşa... 

A: De cine aţi fost prezentat scriitorului, cum v-aţi 
cunoscut?

I.P.: În 1996, la Teatrul din Cahul, am avut feri-
cirea să particip la realizarea premierei piesei lui Ion 
Druţă, „Căderea Romei”, eu fi ind autorul scenografi -
ei şi interpretul unui rol-cheie în spectacol. Ion Dru-
ţă, care a asistat la acea premieră, a rămas mulţumit 
de realizările mele şi a dorit să mă cunoască, astfel 
afl ând că sunt arhitect de profesie. De atunci, proba-
bil, am şi rămas în memoria dumnealui.

A: Când a fost fi nisat proiectul „Lumânării Recu-
noştinţei” şi cum s-a desfăşurat istoria lui de până la 
inaugurare, în martie 2004?

I.P.: Am avut nevoie de 2-3 luni de lucru, în care 
ideea a fost materializată într-un proiect arhitectural 
concret. În august 1997, Guvernul Republicii Mol-
dova acceptă ideea construcţiei monumentului, iar 
în luna mai 1998, Consiliul pentru evaluarea ţinutei 
artistice a creaţiilor sculptural-monumentale şi mo-
numental-decorative a Ministerului Culturii al Repu-
blicii Moldova, aprobă proiectul-concepţie propus de 
mine. După care a început lungul drum de pregătire şi 
realizare naturală a monumentului. Toate problemele 
legate de construcţia lui se puteau rezolva doar la nivel 
de Guvern, Parlament sau Preşedinţie, eu fi ind doar 

permanent la dispoziţia celor care mişcau realizarea 
ideii înainte. 

A: Care erau barierele de bază în calea realizării 
construcţiei?

I.P.: Finanţele, în primul rând, dar şi birocraţia. Ştiu 
că, până la urmă, doar cuvântul ferm al Preşedintelui 
Vladimir Voronin a decis pozitiv soarta construcţiei, 
altfel era şi azi doar pe hârtie! S-a inclus la modul cel 
mai serios în realizarea proiectului, la indicaţiile Preşe-
dintelui, toată conducerea de vârf a Republicii Moldo-
va, şi, timp de patru luni (etapa a doua – construcţia 
tubului Lumânării 01.09. – 25.12.2003, Combinatul 
de restaurări, diriginte de şantier – Oleg Zănoagă) 
construcţia a fost fi nalizată. Prima etapă – fundaţia 
şi turnarea scărilor s-a realizat în 2001 (august, sep-
tembrie, octombrie – scările) şi în 2002 (aprilie, mai, 
iunie – fundaţia) de către SRL „Ascensiune”, diriginte 
de şantier – Angela Prisăcaru).

A: Care este părerea dumneavoastră, în calitate de 
autor şi arhitect, referitor la calitatea lucrărilor de con-
strucţie efectuate şi la calitatea lor inginerească? Aveţi 
careva pretenţii? Are construcţia durabilitatea proiec-
tată?

I.P.: Monumentul va sta secole, pentru că lucrările 
s-au îndeplinit corect, cu materiale de construcţie de 
cea mai bună calitate. Altceva e că proiectul nu a fost 
fi nalizat, mai urmând, sper că în cel mai apropiat timp, 
să fi e puse nişte haşuri şi accente arhitecturale şi artisti-
ce prezente în proiect. Cred că ar fi  foarte bine şi gospo-
dăreşte, dacă benefi ciarul (Primăria Soroca) ar stabili 
un serviciu permanent de supraveghere tehnică şi in-
ginerească a monumentului, care ar investiga periodic 
starea construcţiei.

A: Care este atitudinea şi dispoziţia maestrului Ion 
Druţă faţă de opera dumneavoastră şi ideea dumnea-
lui pietrifi cate şi înveşnicite pe piscul sorocean?

I.P.: Maestrul Ion Druţă mai este insistent în do-
rinţa de a ajunge la o realizare plenară a gândurilor 
sale despre înveşnicirea naturală a memoriei lui Ba-
dea Mior. În preajma Lumânării Recunoştinţei, se 
doreşte ridicată o „Casă a Bunătăţii”, în care ar sălăş-
lui câţiva călugări îngrijitori de spiritualitatea şi sfi n-
ţenia locaşului. S-a discutat şi ideea strămutării casei 
„Constantin Stere” de la Chişinău la Soroca şi pla-
sarea ei în cadrul Complexului Arhitectural „ Badea 
Mior”. 
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Almanah: „Lumânarea Recu-
noştinţei” de la Soroca este o con-
strucţie monumentală asupra căre-
ia, în Republica Moldova, s-au dus 
şi se mai duc multe discuţii publice 
între diferiţi oameni de artă, spe-
cialişti în istorie, arhitectură, oa-
meni politici, cetăţeni de rând ai 
ţării. Se discută aprins oportuni-
tatea monumentului, valoarea lui 
artistică şi istorică, concepţia ar-
hitecturală, coincidenţa proiectu-
lui realizat cu ideea înveşnicirii lui 
Badea Mior – poetul anonim Cre-
ator al Baladei „Mioriţa”. De la 
momentul aprobării proiectului de 
către Guvernul Republicii Moldo-
va şi până la demararea lucrărilor 
de construcţie au trebuit să treacă 
câţiva ani (3 ani – 07.08.1997 – 
01.08.2000). Important este însă 
că, până la urmă, proiectul a fost 
materializat. FPC „Ascensiune” 
SRL, directorul căreia sunteţi, a 
pus fundaţia construcţiei şi cele 
657 trepte spre monument pe 
panta versantului dinspre Nistru. 
Cum au fost începuturile şi de ce 

nu aţi continuat lucrările până la 
încheierea lor.

Angela Prisăcaru: În vara anu-
lui 2000, arhitectul-şef al oraşu-
lui Soroca, dl Anatol Podborschi 
mi-a prezentat proiectul, propu-
nându-mi un contract de realiza-
re. La acel moment, reprezentam 
firma „Ascensiune” în calitate de 
inginer-şef şi am acceptat propu-
nerea cu mare bucurie, înţelegând 
perfect responsabilităţile. Proiec-
tul în ansamblu, atunci, prevedea 
următoarele construcţii: 

– treptele de la talpa versantului 
până la monument, în număr de 
657, executate din piatră;

– temelia (fundaţia) masivă a 
monumentului, turnată din beton 
armat;

– tubul lumânării cu înălţimea 
de 25 m, executat din piatră;

– stâna decorativă monumenta-
lă, executată din piatră;

– fi guri de miori, executate din 
piatră;

– estradă de vară (amfi teatru) 
pentru 200 locuri;

– vecee cu hazna (2), executate 
din piatră.

Finanţarea urma să fi e asigurată 
de Ministerul de Finanţe al Repu-
blicii Moldova prin Primăria So-
roca (benefi ciar). Deci am încheiat 
contractul de executare cu primăria 
oraşului Soroca (în calitate de be-
nefi ciar ofi cial), în persoana prima-
rului de atunci, dl Anatol Prisacari, 
şi am purces entuziasmaţi la lucru. 
Proiectul fi ind unic în felul său pen-
tru Soroca, dar şi pentru ţara noas-
tră, responsabilitatea era colosală. 

A: Cum au demarat lucrările?
A.P.: Echipa iniţială de con-

strucţie era formată din 26 de mun-
citori, dar, pe parcurs, la construcţie 
au participat peste 40 muncitori 
(zidari, armurieri, betonişti, lem-
nari, fi nisori, salahori): Răilean 
Gheorghe, Ţarălungă Mihai, Ba-
ran Toader, Rotari Vasile, Maico 
Dumitru, Maico Petru, Vitinschi 
Mâcola, Carabinovici Gheorghe, 
Lisnic Igor, Mandin Alexandru, 
Dubina Leonid, Coştei Andrei, 
Mihalache Victor – şofer, Staviţă 

Angela PRISĂCARU, 
diriginte de şantier, realizatorul treptelor 

şi fundaţiei monumentului (2000–2003)

„Am avut un ataşament deosebit 
faţă de această construcţie...”
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Vasile – tractorist, Zabulică Mi-
hail, Chitic Vasile, Leontoaie Nico-
lae, Vrabie Valeriu – excavatorist, 
Tacu Mihail, Guţu Valeriu, Ţăga-
nov Alexandru, Lozan Petru, Răi-
lean Arcadie, Macotofciuc Serghei, 
Gheorghe Răileanu, Mihai Ţară, 
Văscăuţan Anatolie, Donică Vin-
cenţiu, Fornea Seghei, Ungureanu 
Serghei, Brumă Grigore, Coliţa Iu-
rie, Dumitraş Petru, Leşan Nicolae, 
Cebotari Nicolae – macaragiu, Un-
gurean Ion – macaragiu, Garabagiu 
Alexei, Ciobu Alexandru, Băluţel 
Eugen, Bostan Veaceslav, Bernaz 
Veaceslav, Ursachi Constantin, Ur-
sachi Nicolae, Filip Valeriu, Dubne-
ac Valeriu, Osinchin Serghei.

Materialele de construcţie le-am 
selectat personal, cu toată exigenţa: 
piatra pentru zidit – din cariere-
le Egoreni şi Cosăuţi; granit – din 
cariera Cosăuţi; nisip – din cariera 
Iorjniţa; ciment – de la uzina din 
Râbniţa; lemn de brad – de la fi rma 
„Stela” (Rusia). 

Am avut un ataşament deosebit 
faţă de această construcţie şi am 
depus toată străduinţa ca să-i pun 
o temelie sănătoasă, fi ind riguroasă 
în respectarea tehnologiilor proiec-
tului. Am început, mai întâi, con-
strucţia scărilor, de la talpa dealului 
dinspre Nistru în sus spre monu-
ment. Toate lucrările, în lipsa teh-
nicii speciale pentru condiţiile de 
munte şi a electricităţii, le efectuam 
manual – pregătirea terenului pe 
pantă cu târnăcoapele, mestecarea 
şi turnarea betonului (betonul era 
cărat în sus cu căldările). Treaptă cu 
treaptă, terasă cu terasă, ne ridicam 
tot mai sus, permanent evacuând 
în jos toate reziduurile, scara apă-
rând înscrisă curat, ca prin minune, 
pe panta împădurită şi stâncoasă a 
dealului – 330 m (657 trepte).

A: Nu a fost posibil de adus 
electricitate în zonă şi de asigurat 
condiţii normale de lucru pentru 
realizarea unui asemenea obiect de 
însemnătate republicană?

A.P.: Din păcate, primei etape 
a desfăşurării construcţiei monu-
mentului, am în vedere scările şi 
fundaţia, care, după părerea mea, a 
fost cea mai importantă şi mai difi -
cilă a proiectului, autorităţile – atât 
locale cât şi centrale, – nu i-au atras 
atenţia cuvenită. Mersul lucrărilor 
la această etapă nu interesa prea 
mult nici benefi ciarul (primăria So-
roca), nici comanditarul (Guvernul 
republicii). Se crea impresia că pro-
iectul a fost abandonat, dar, având 
contractul la mână, luptam de una 
singură cu furnizorii de materiale 
şi cu partenerii tehnici, asigurând 
bunul mers şi calitatea construcţiei. 
Am construit totul pe cinste, cât se 
putea de bine şi raţional. 

În urma unor investigaţii supli-
mentare, iniţiate de mine, a rocilor, 
unde urma să fi e instalat Monu-
mentul, am mutat locul fundaţiei 
cu 8 metri mai în deal de Crucea 
de lemn, care, conform proiectului, 
urma să fi e centrul bazei Lumânării. 
Am forat în rocă 9 sonde cu adânci-
mea de 9 metri şi le-am betonat, in-
stalând în interiorul lor carcase de 
armătură puternică, întărind astfel 
terenul pe care urma să ridicăm 
fundaţia. Pentru fundaţie au mers 
aproximativ 176 m3 de beton şi 5 
tone armătură.

A: Cât timp s-a prelungit con-
strucţia scărilor şi a fundaţiei mo-
numentului? Cine au fost zidarii 
fruntaşi?

A.P.: Construcţia scărilor a du-
rat 3 luni de zile (august, septem-
brie, octombrie 2001), iar fundaţia 
am început-o în aprilie 2002 şi am 

încheiat-o, conform contractului, 
la sfârşitul lui iunie al aceluiaşi an. 
La început, l-am angajat în calitate 
de brigadier-zidar pe Nicolai Levi-
zor din Cosăuţi, dar, ulterior, am 
hotărât să-l înlocuiesc, din cauze 
obiective, cu un alt zidar-brigadier. 
Acesta a fost Valeriu Dubneac, care 
a şi fi nisat fundaţia. 

A: De ce nu aţi prelungit con-
tractul pentru a continua lucrări-
le de construcţie a monumentului 
până la fi nisarea lui?

A.P.: Am dorit mult acest lucru, 
pentru că am investit mult sufl et şi 
dragoste la prima etapă, care a fost 
foarte difi cilă. Un an de zile după 
încheierea lucrărilor noastre (iulie 
2002 – august 2003), pe şantier 
nu s-a lucrat. Iar în primăvara lui 
2003 (martie) Guvernul Republi-
cii a avut o şedinţă în deplasare la 
Soroca, la care a luat parte şi Pre-
şedintele Vladimir Voronin. Vi-
zitând şantierul (am fost invitată 
şi eu), Vladimir Voronin a rămas 
satisfăcut de volumul şi calitatea 
lucrărilor deja realizate, exprimân-
du-şi părerea ca SRL „Ascensiune” 
să prelungească contractul pentru 
fi nisarea proiectului. Urma, totuşi, 
să fi e anunţat un tender formal 
pentru determinarea executorului.

Din păcate, Primăria Soroca nu 
a dorit să mă anunţe şi tenderul a 
avut loc fără participarea SRL „As-
censiune”. Am afl at întâmplător că 
prelungirea construcţiei începute 
de mine a fost încredinţată Combi-
natului de Restaurări din Chişinău, 
iar diriginte de şantier a fost angajat 
dl Oleg Zănoagă. M-a durut, dar 
m-am împăcat cu gândul şi con-
ştiinţa că noi, SRL „Ascensiune”, 
punând bazele monumentului, am 
devenit pentru totdeauna unul din 
părinţii materializării lui.
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Almanah: În ce condiţii v-aţi angajat să prelungiţi 
construcţia monumentului, începută de FPC „Ascen-
siune” SRL?

Oleg Zănoagă: În urma unui tender organizat de 
Primăria Soroca, dreptul de a continua realizarea pro-
iectului (Monumentul-capelă „Badea Mior” – „Lumâna-
rea recunoştinţei”) l-a câştigat „Combinatul de restaurări 
ale monumentelor istorice şi de cultură” SA (Chişinău), 
care m-a angajat în calitate de diriginte de şantier, încre-
dinţându-mi conducerea inginerească a construcţiei. La 
momentul intrării mele în exerciţiu, fundaţia monumen-
tului turnată din beton era gata, iar scările de pe versant 
încă nefi nisate. Sarcina care mi-a fost încredinţată era 
cu adevărat fantastică: monumentul trebuia ridicat şi 
fi nisat timp de 2 luni (01.09-01.11.2003)! (În practica 
mondială, asemenea construcţii se realizează, de obicei, 
timp de 3-4 ani). Nu ştiu cu siguranţă care a fost cauza 
unei asemenea grabe – de a încheia construcţia în 2 luni 
de zile, din toamnă până aproape de Anul Nou, – dar 
am acceptat şi m-am apucat de lucru. 

De către primăria Soroca a fost angajată echipa de 
bază din muncitori soroceni (eu selectând doar zida-
rii): ziditul tubului Lumânării – 8 persoane (zidari 
şi salahori din Cosăuţi); fi nisarea scărilor – 6 munci-
tori califi caţi din Chişinău; lucrări de terasament – 20 
muncitori califi caţi din Drochia; echipe de drumari, 
electricieni, amenajări. 

A: Faptul că aţi restrâns atât de mult termenii de 
zidire, de la câţiva ani la câteva luni, şi aţi realizat con-
strucţia în aceşti termeni, nu a scăzut din durabilitatea 
monumentului, calculat pentru secole înainte?

O.Z.: Sper că nu. Restrângerea termenilor de 
construcţie a unor obiecte publice unic, în ultimele 

decenii, a devenit o experienţă destul de obişnuită în 
practica mondială. S-au mai construit obiecte de mare 
înălţime (mult mai complexe decât „Lumânarea”) în 
termeni-record. Am folosit materiale de construcţie 
calitative, am respectat întocmai prevederile arhitec-
turale şi inginereşti ale construcţiei, şi sunt absolut 
convins în durabilitatea monumentului. Pe la sfârşi-
tul lunii octombrie (2003), fi ind deja la o înălţime a 
construcţiei de peste 15 m, un turist din componenţa 
unui grup sosit din Polonia, care vizita construcţia 
noastră, s-a dovedit a fi  arhitect, şi m-a întrebat de 
câţi ani am început zidirea. Răspunsul meu că zidirea 
a început doar cu o lună jumătate în urmă l-a mirat 
foarte mult şi el mi-a spus că asemenea construcţii 
în Polonia durează mult mai mult. Am discutat uşor 
cu dumnealui convingându-l că noi cunoaştem per-
fect toate tehnologiile existente la acest capitol, dar 
indicaţiile date de la Centru ne presează şi suntem 
obligaţi să ne încadrăm în termenii ofi ciali – 2 luni 
de zile.

A: Cine au fost responsabilii ofi ciali de realizare a 
proiectului şi şefi i dumneavoastră benefi ciari? 

O.Z.: În fi ecare zi de marţi, dimineaţa, la ora 1000-
1100, pe parcursul celor 4 luni de muncă de şoc, pe şan-
tier se aduna la o volantă operativă un consiliu respon-
sabil de construcţie, destul de impunător: 

– Eugenia Ostapciuc – Preşedinte al Parlamen-
tului RM (iar în lipsa dumneaei – Mihail Camerzan, 
vicepreşedinte al Parlamentului), în calitate de primă 
persoană.

– Anatol Prisacari – Preşedinte al raionului Soroca.
– Mihail Popovschi – Primar de Soroca.
– Serghei Nastas – viceprimar de Soroca.

Oleg ZĂNOAGĂ 
diriginte de şantier (septembrie – decembrie 2003) 

la construcţia monumentului. Reprezentant al Combinatului 
de restaurări ale monumentelor istorice şi de cultură 

SA (Chişinău)

„Acest monument îşi are deja viaţa şi istoria lui...”
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– reprezentanţi ai „Combinatului”, cineva din arhi-
tecţi (Ion Golovatâi – arhitect-şef al raionului, Grigore 
Guţu – arhitect-şef al oraşului), Pavel Ţveloi – Cariera 
de Granit şi Pietriş Cosăuţi, Usatîi Andrei – SA „Dru-
muri”, şi eu, fi reşte, în calitate de diriginte al şantieru-
lui.

Deseori, erau invitaţi şi diferiţi specialişti – în cazu-
rile unor probleme concrete. Consiliul discuta obiectiv 
mersul construcţiei, care era planifi cat riguros, oră de 
oră, până la ultima zi – 25 decembrie 2003. Orice de-
viere, abatere de la grafi cul stabilit, sau caz de neînde-
plinire a obligaţiunilor, erau aspru criticate şi puse ime-
diat la punct. Comanda era serioasă, toţi simţeam acest 
lucru şi, deci, lucram intens pentru a ne îndeplini cu 
cinste angajamentele contractuale. Responsabilitatea 
de bază în faţa şefi lor (benefi ciarii, conducerea „Execu-
torului”) o purtam eu, fi ind responsabil de implemen-
tarea reală şi rapidă a tuturor prevederilor, indicaţiilor 
şi pretenţiilor. Probleme se iscau la tot pasul şi nu doar 
de ordin profesional, ci şi de ordin pur uman, pentru că 
oamenii lucrau în condiţii extreme...

A: Cum a fost asigurarea tehnică, asigurarea cu 
materiale de construcţie, cadre, în sfârşit, asigurarea 
fi nanciară a şantierului?

O.Z.: Echipamentul tehnic (macarale, transport, 
etc.) a fost cât se poate de simplu, dar ne-a aranjat des-
tul de bine. Pentru zidirea tubului Lumânării a fost ne-
voie de 180 m3 de piatră bună de Cosăuţi şi Egoreni, de 
aproximativ 25 m3 de beton armat. Pentru scări, terasă, 
au mers materiale de calitate, pregătite special. S-a asi-
gurat, cu multe eforturi, dar acceptabil, conform grafi -
cului, fi nanţarea construcţiei, efectuată prin intermediul 

Primăriei So-
roca. Zidarii au 
lucrat pe schele 
în interiorul tu-
bului, instalând 
pe parcurs 5 di-
afragme turnate 
din beton ar-
mat, prima fi ind 
cupola Capelei. 
Carcasa de rigi-
ditate a Lumâ-
nării a fost exe-
cutată din piloni 
de beton armat, 
numărul cărora 
scădea treptat 
de la diafragmă 

la diafragmă: I dia-

fragmă – 12 piloni; diafragma II – 8 piloni; diafragma 
III – 6 piloni; diafragma IV – 4 piloni.

Ultimul element al „Lumânării”, imitaţia fl ăcării – 
un inel-simbol confecţionat dintr-un carcas de oţel, 
învelit cu foi de metal de 2 mm fi ecare şi vopsit sidefi u, 
– cântăreşte 1 tonă şi are înălţimea, cu tot cu pilonul de 
suport – 5 m. Acest ultim element trebuia ridicat şi in-
stalat pe vârful „Lumânării”, la înălţimea de 25 m, con-
form grafi cului, în ziua de 23 decembrie 2003. Iniţial se 
convenise, la o volantă a consiliului construcţiei, cu un 
general de aviaţie din Republica Moldova, că simbolul 
fl ăcării va fi  ridicat şi montat cu ajutorul unui helicop-
ter, dar în ultimul moment aviatorii militari au ezitat, 
motivând că nu dispun de piloţi atât de bine pregătiţi. 
Am comandat atunci la Chişinău o macara germană cu 
şenile, capabilă să ridice şi să menţină greutatea fl ăcării 
la înălţimea de peste 30 m.

A: Instalarea fl ăcării a fost o operaţie unic pentru 
Soroca, inclusiv şi prin faptul că s-a efectuat în condiţii 
de iarnă, la o înălţime de 30 m, la ora 2200 noaptea. De 
ce la o oră atât de târzie? 

O.Z.: Macaraua pentru instalarea fl ăcării, adusă de 
la Chişinău, avea un grafi c strict de lucru şi, sosită la 
destinaţie în seara de 22.12.2003, montarea şi pregăti-
rea pentru operaţiune s-a încheiat abia la sfârşitul zilei 
de 23.12.2003, către ora 2200. A doua zi dimineaţa, 
macaraua, conform grafi cului, urma să fi e strămutată 
la un alt şantier important. Am fost nevoiţi să insta-
lăm fl acăra noaptea, în lumina refl ectoarelor, pe un ger 
de -6 0C şi un vânt năpraznic. Am participat personal 
la fi xarea fl ăcării pe vârful construcţiei, împreună cu 
sudorul. 

Surpriza cea mare s-a produs a doua zi dimineaţă, 
24.12.2003, când, împreună cu autorul monumentului, 
dl Ion Pascal, care era atunci la Soroca, am observat, cu 

Muncitorii care au lucrat la fundaţia Monumentului

Ultimile haşuri...
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mult necaz, că fl acăra instalată sus nu are unghiul cuve-
nit, conform proiectului, cu verticala monumentului.

Am fost nevoiţi, cu extraordinare eforturi, să reţi-
nem macaraua încă pentru 24 ore, să demontăm şi să 
coborâm fl acăra pentru corecţia unghiului pilonului, şi 
abia a doua zi, pe 25.12.2003, fl acăra a fost fi xată defi -
nitiv, instalându-se şi iluminarea ei decorativă. 

A: Aţi reuşit să îndepliniţi prevederile contractului 
de fi nalizare a obiectului în termenii prevăzuţi – 2 luni 
de zile?

O.Z.: La general, da. Dar am lucrat 4 luni de zile. 
Monumentul, în detalii, nu a fost fi nalizat şi nu este fi -
nalizat nici astăzi, după 5 ani. Nu s-a construit estrada 

de vară, stâna, 
mioarele, casa 
pentru călugă-
ri. Nu au fost 
fi nisate multe 
accente arhitec-
turale ale „Lu-
mânării”. Finan-
ţarea proiectului 
s-a încheiat oda-
tă cu încheierea 
anului 2003. 
Inaugurarea era 
planifi cată, după 
câte îmi amin-

tesc, pentru luna ianuarie 2004 la Sfântul Ioan Boteză-
torul, dar a avut loc la 23.03.2004.

A: Faptul că aţi reuşit, în calitate de diriginte de 
şantier, să realizaţi un proiect arhitectural unic pen-
tru Moldova, în termeni atât de restrânşi şi în condi-
ţii tehnice modeste v-a adus nişte satisfacţii de ordin 
profesional şi moral? Cum a apreciat această victorie a 
dumneavoastră, conducerea locală şi centrală? Aţi fost 
menţionat cu vreo distincţie de stat?

O.Z.: Proiectul este într-adevăr unic pentru Repu-
blica Moldova şi realizarea lui, oricât de controversate 
ar fi  opiniile referitor la valoarea lui istorică, spirituală, 
artistică, este, totuşi, o performanţă a arhitecturii mo-
numentaliste moldoveneşti, în persoana autorului – 
Ion Pascal. Proiectul a avut câteva alternative, atât con-
cepţionale, cât şi de plasare geografi că pentru găzduirea 
lui, fi ind propuse iniţial vreo 12 localităţi din Moldova, 
dar Ion Druţă a ales anume Soroca. E fi resc să mă mân-
dresc, împreună cu toţi ceilalţi meşteri şi muncitori, 
ingineri, specialişti în diferite domenii, că am reuşit să 
ridicăm acest monument, care îşi are deja viaţa şi istoria 
lui. În ceea ce ţine de distincţii de stat, pot spune că 
am fost într-adevăr propus şi înscris în lista specialiş-
tilor care urmau să fi e decoraţi cu „Meritul Civic”, dar 
circumstanţele s-au schimbat, din păcate, şi distincţia 
mea a fost înmânată unei alte persoane, care, la părerea 
autorităţilor, a avut merite mai mari în realizarea con-
strucţiei monumentului. 

Almanah: Care a fost contribuţia judeţului, apoi a 
raionului la edifi carea Monumentului-Capelă?

Ion Golovatâi: Judeţul, apoi raionul a fost implicat 
permanent în toate etapele de realizare a acestui proiect, 

atât în eforturile de susţinere şi promovare a ideii, cât şi 
în cele fi nanciare. Noi nu am abandonat nici o clipă gân-
dul că facem un lucru comun, realizarea cu succes a că-
ruia ţine numaidecât şi de autorităţile raionului Soroca. 

Ion GOLOVATÂI, 
arhitect-şef al judeţului,

apoi al raionului Soroca (din 1999) 

„Am făcut un lucru mare cu toţii, în comun”
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Practic, întotdeauna am fost o sin-
gură echipă locală de implementare 
a proiectului, plasată în cadrul unei 
structuri organizaţionale republica-
ne, formată la nivel de Parlament şi 
Guvern, în fruntea căreia se afl a Pre-
şedintele Parlamentului Republicii 
Moldova – dna Eugenia Ostapciuc.

A: După cum se ştie, concepţia 
iniţială a proiectului încă nu a fost 
realizată defi nitiv, urmând să fi e ri-
dicate nişte obiecte arhitecturale pro-
puse la timpul lor. Care este atitudi-
nea autorităţilor raionale referitor la 
defi nitivarea proiectului?

I.G.: Într-adevăr, implementarea 
proiectului iniţial nu este fi nisată 
în toate detaliile. Mai mult. Acum 
se lucrează asupra proiectului unui 
complex cultural-turistic, plasat în 
raza „Lumânării Recunoştinţei”, care 
se va numi „La Vatra Neamului” şi 
care va fi , de fapt, o materializare a 
ideii generale druţiene de înveşnicire 
a memoriei lui Badea Mior.

A: Ce obiecte noi vor fi  construi-
te în cadrul complexului „La Vatra 
Neamului”?

I.G.: Lucrările de realizare a 
acestui complex cultural-turistic 
vor începe deja în toamna lui 2008 
şi vor dura câţiva ani, în care, cred, se 
va reuşi ridicarea mai multor obiec-
te, o parte dintre care fi gurează şi în 
vechiul proiect (estrada de vară cu 
200 locuri, 2 VC cu hazna şi ame-
najarea izvorului), dar şi unele noi: 

„Casa Mare” – muzeul lui Ion Dru-
ţă; chilii cu trapeză încorporată – 3; 
„Casa Moldovenească” cu „Masa 
Reculegerii”; Cetăţuia geto-dacică 
cu zonă de recreaţie; două cabane 
cu minihoteluri; două târguşoare 
artizanale şi de suvenire; amenaja-
rea „Peşterei lui Bechir”; Cafeneaua 
„La Badea Mior”; parcări auto: – 
două – jos, la talpa versantului, şi 
una – sus în preajma „Lumânării”; 
câteva gherete comerciale în stil na-
ţional. După cum vedeţi, proiectul 
este destul de amplu şi, materializat, 
va fi  un punct atractiv pentru turiş-
tii de pretutindeni, care vor vizita 
Soroca.

A: Cine a iniţiat şi va conduce 
realizarea acestui grandios, pentru 
Soroca, proiect? Cine va fi nanţa pro-
iectul?

I.G.: Iniţiativa elaborării acestui 
plan general de dezvoltare a Com-
plexului cultural-turistic „La Vatra 
Neamului” aparţine actualului pre-
şedinte al raionului, dl Mircea Mar-
tâniuc. Varianta concepţională elec-
tronică a proiectului am realizat-o 
personal împreună cu dl Vadim 
Şterbate, care a asigurat asistenţa 
computerizată. Planul urbanistic 
zonal al teritoriului complexului a 
fost realizat de FPC „Ascensiune” 
(Angela Prisăcaru). Proiectele arhi-
tecturale şi inginereşti vor fi  elabo-
rate de fi rmele executoare, care vor 
fi  selectate prin concurs. Finanţarea 

proiectului va fi  extrabugetară şi se 
va baza pe sponsorizări, investiţii 
particulare, ajutoare din partea sta-
tului, raionului, etc. 

A: Care este acum starea de lu-
cruri privind proiectul şi în ce mă-
sură, ştiind bine situaţia noastră 
fi nanciar-economică, este reală im-
plementarea lui?

I.G.: Materialele proiectului au 
fost prezentate spre coordonare şi 
aprobare la Direcţia Generală „Ar-
hitectură şi Urbanism” a Ministe-
rului Construcţiilor şi Dezvoltării 
Teritoriului al Republicii Moldova, 
unde au fost aprobate şi susţinute 
de către d V. Lupaşcu, şeful direcţiei 
sus-numite. 

Ulterior, materialele au fost pre-
zentate de către preşedintele raio-
nului Mircea Martâniuc la o şedinţă 
specială (ministerele de resort), la 
care a participat şi Preşedintele Re-
publicii Moldova, Vladimir Voro-
nin. În urma acestei şedinţe, s-a sta-
bilit că fi ecare minister îşi va aduce 
aportul corespunzător în realizarea 
acestui proiect, cât şi pregătirea ho-
tărârii de Guvern referitor la atribu-
irea unui sector de teren în mărime 
de 7,8 hectare, în raza „Lumânării 
Recunoştinţei”, din Fondul Silvic 
de Stat, Consiliului raional Soroca 
pentru realizarea proiectului. Având 
aceste Decizii, vom începe activităţi-
le de implementare conform preve-
derilor legale.
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Grigore GUŢU,
arhitect-şef al oraşului Soroca

Născut în s. Schineni, Soroca, la 6 noiembrie 1966.
Studii: Universitatea Tehnică din Republica Moldova, 

facultatea Construcţii Industriale, Civile şi Agricole”, 
(Chişinău, 2006).

Membru al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova.

Almanah: În 2010, expiră termenul de 30 ani al Planului General de construcţie a oraşului Soroca, ela-
borat de Institutul de Proiectări „Urbanproiect” (Chişinău) şi intrat în vigoare în 1980. Care este situaţia 
oraşului la capitolul de realizare a acestui plan? Se lucrează actualmente asupra unui nou proiect general de 
construcţie a oraşului, în noile condiţii şi stiluri arhitecturale ale secolului XXI?

Grigore Guţu: Evident, criza perioadei de tranziţie începută la sfârşitul anilor 1980, care se mai prelun-
geşte şi astăzi, nu a permis realizarea totală a acestui plan. Multe poziţii s-au învechit, înainte de a fi  realizate. 
Astăzi, căutăm posibilităţi fi nanciare pentru revizuirea şi modernizarea lui, aşa încât, în 2010, să dispunem de 
un plan real şi adecvat posibilităţilor fi nanciare şi economice actuale.

A: La părerea noastră, în prezent, Soroca se afl ă într-un dezastru arhitectural total, fi ind lipsită de identi-
tatea sa istorică, dar şi de o faţă modernă a unui oraş bine condus...

G.G.: În perioada de după cel de al II-lea Război Mondial, în planurile de construcţie a oraşului s-au admis 
foarte multe greşeli privind demolarea şi reconstrucţia unor cartiere în centrul lui istoric, astfel fi indu-i ştearsă 
individualitatea arhitecturală patriarhală. S-au făcut şi lucruri bune, de modernizare a aspectului general al 
oraşului, a reţelei de drumuri, a consolidării malului Nistru prin construcţia cheiului, dar pentru asta s-a plătit 
şi un tribut considerabil, jertfi ndu-se multe valori istorice ale oraşului. 

A: Cine decide soarta arhitecturală a oraşului? Care este competenţa arhitectului-şef, în acest context?
G.G.: Formal, arfi tectul-şef este responsabil de controlul asupra dezvoltării urbanistice a localităţii: 

infrastructurile, amplasamentul construcţiilor, stilistica, expresivitatea, volumul şi fi şa coloristică. Există în 
oraş şi un comitet urbanistic consultativ, care, în cazurile mai importante, examinează problema, expunân-
du-şi poziţia. Dar, din păcate, când este vorba despre nişte proiecte care prevăd schimbări radicale, atunci se 
implică şi, de obicei, dictează, autorităţile superioare administrative locale şi centrale. 

A: Cine face parte din Comitetul urbanistic local Soroca?
G.G.: Comitetul cuprinde specialişti din diferite domenii, direct sau tangenţial legate de urbanistica ora-
şului. Comitetul se convoacă ori de câte ori este nevoie. Iată componenţa lui ofi cială: 
G. Guţu – arhitect-şef a oraşului,
N. Bulat – istoric, directorul Muzeului Soroca,
A. Podborschi – arhitect,
S. Damaşcan – designer,
V. Sclifos – arhitect,
A. Cazacu – arhitect,
V. Sniţchi – geodezist,
L. Cuţescu – arhitect,
V. Andrieş – inginer amenajări.

„Soroca — un viitor centru turistic modern”

U r b a n i s t i c ă
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A: Care este acum situaţia cu con-
strucţia staţiei de epurare a oraşului? 

G.G.: Acum, după instaurarea 
unei noi administraţii orăşeneşti, a 
apărut convingerea că, în sfârşit, con-
strucţia staţiei orăşeneşti de epurare 
poate fi  realizată în cel mai apropiat 
timp. Problema este luată sub contro-
lul nemijlocit al primarului de Soro-
ca, dl Său. S-a stabilit defi nitiv locul 
unde va fi  construită staţia – în preaj-
ma satului Egoreni. Actualmente se 
lucrează asupra proiectului staţiei 

(Italia), care va fi  gata în anul 2009. 
După toate probabilităţile construc-
ţia va putea fi  realizată până în anul 
2011. 

A: Care este perspectiva arhitec-
turală a Sorocii în următorii 10-20 
de ani? Aţi discutat despre aceasta cu 
noul primar, dl Victor Său?

G.G.: Perspectivele arhitecturale 
ale oraşului vor fi trasate în Planul 
general, care, după cum am menţio-
nat mai sus, acum se modernizează 
şi va intra în vigoare în 2010. Pri-

marul, dl Victor Său, este pentru o 
schimbare pozitivă radicală a feţei 
oraşului pe parcursul următorilor 
ani, sperând că se va putea restabili 
continuitatea realizării intenţiilor de 
la primar la primar, pierdută în ulti-
ma perioadă de timp. Amplasamen-
tul oraşului, potenţialul lui uman şi 
natural, permite o revigorare con-
siderabilă a infrastructurilor urba-
ne. O atenţie deosebită se va atrage 
orientării oraşului spre a deveni un 
viitor centru turistic modern.

Almanah: Cum arăta oraşul Soroca la timpul venirii 
dumneavoastră în funcţia de arhitect-şef, în 1975?

Anatol Podborschi: În 1975, când am intrat în funcţia 
de arhitect-şef al oraşului Soroca, imaginea arhitecturală a 
oraşului mai era încă, în linii mari, cea antebelică, de până la 
1944. Oraşul era dominat de fi gura masivă a Cetăţii. Cen-
trul istoric al oraşului era împânzit, de sub coasta Dealului 
şi până la râul Nistru, de căsuţe vechi, majoritatea fără etaje, 
şindrilite. 

Planul general de construcţie a oraşului, adoptat în 
1963, se învechise şi, în noile condiţii ale anilor 1970, el se 
cerea revizuit. Am iniţiat lucrările de pregătire a unui nou 
Plan general, care a şi fost elaborat de Institutul „Urbanpro-
iect” din Chişinău, pentru perioada 1980-2010. 

Revizuind Planul de la 1963, până în 1980 am reuşit să 
realizăm următoarele lucrări mai importante de moderni-
zare a oraşului: 

– drumul intrării în oraş, din partea de sud, de la Podul 
lui Bechir până la str.Constantin Stere (1977-1978);

– segmentul de stradă de la Palatul Culturii până la 

 Cetate (lărgit prin demolări) (1977-1978);
– drumul spre Soroca Nouă de la magazinul Şcolii de 

Comerţ (UCPO) (1977-1979);
– drumul de centură în jurul oraşului a fost lărgit şi 

asfaltat;
– intrarea în oraş dinspre Otaci, cu amenajări rutiere 

(cercul) până la str.Vasile Stroiescu;
– strada Vasile Stroiescu până la Colegiul Tehnic Agri-

col (lărgită, asfaltată, amenajată) (1978-1979).
A: Când şi de către cine a fost reconstruit centrul istoric 

al oraşului?
A.P.: Blocurile de locuit cu 5 etaje, construite mai jos 

de strada Ştefan cel Mare, care au acoperit vederea Ce-
tăţii din centrul oraşului, au fost ridicate la sfârşitul ani-
lor 1960, începutul anilor 1970. Eu am abordat, la 1975, 
problema acoperirii vederii Cetăţii prin ridicarea acestor 
blocuri, dar nu se mai putea corecta nimic, decât să se re-
greteze mult greşelile deja admise. Acest cartier demolat, 
peste care s-au construit blocurile cu 5 şi 9 etaje, a fost 
cândva inima istorică a vechii Soroci, în jurul căreia se 

Anatol PODBORSCHI,
arhitect-şef al oraşului Soroca în perioadele 
1975–1978; 1991–1994; 1999–2003
Născut la 7 februarie 1952 în satul 
Văscăuţi, Floreşti, judeţul Soroca

„Se cere o nouă concepţie de urbanizare a localităţii”
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afl au multe alte monumente istorice, care, din păcate, au 
fost distruse. 

A: Toate aceste lucrări, pe care le-aţi realizat dumnea-
voastră în acei ani, au cerut investiţii serioase. A fost buge-
tul oraşului, pe atunci, într-atât de puternic?

A.P.: Pe atunci, fi nanţarea era centralizată şi venea „de 
sus”. Această fi nanţare a fost meritul conducerii de partid şi 
de stat locale (prim-secretar al CR Crigănuţă L.N.; Preşe-
dinte al CEO Soroca Popov N.D.). Pe atunci, toate se rezol-
vau foarte repede, dacă exista susţinerea organelor centrale 
de partid. L.N. Crigănuţă a fost un patriot extraordinar al 
Sorocii. Datorită lui, le-am reuşit atunci (1975-1978) pe 
toate. A avut, fi reşte, şi oponenţi, care scriau denunţuri pe 
la CC al PCUS, chipurile, Crigănuţă, „în loc să se ocupe cu 
agricultura, se ocupă cu arhitectura”! Erau discuţii şi în ju-
rul lucrărilor de demolare a vechilor cartiere, dar noi am ac-
ţionat în baza unui proiect elaborat de Institutul de Cerce-
tări Ştiinţifi ce în domeniul istoriei şi istoriei arhitecturii din 
Chişinău, care indica, poate nu întotdeauna corect, limitele 
sacrifi cării unei părţi a patrimoniului istoric orăşenesc. 

A: Cheiul râului Nistru fi gura în Planul general din 
1963? 

A.P.: Nu. Construcţia cheiului a fost iniţiată în anii 
1960-1965 în baza ideii deputatului în Sovietul Suprem 
al URSS din circumscripţia Soroca-Floreşti, D. Poleacov, 
care a reuşit să înceapă fi nanţarea şi realizarea acestei idei. 
Construcţia cheiului a început prin 1965-1966. 

A: Perioada 1991-1994, când aţi revenit în funcţia de 
arhitect-şef al oraşului, se deosebea radical de precedenta 
(1975-1978), din toate punctele de vedere. Ce aţi reuşit să 
realizaţi în noile condiţii sociale, fi nanciare, spirituale, eco-
nomice?

A.P.: Puţin de tot. Până în 1992, am lucrat sub condu-
cerea primarului de Soroca, Boris Glavan, care s-a străduit 
mult să menţină gospodăria oraşului la o condiţie vitală, 
inclusiv încălzirea centralizată şi staţia de epurare. Pleca 
personal în deplasări, pentru o săptămână-două, stabilind 
contacte de parteneriat în Ucraina, Belarusi, pentru procu-
rarea păcurii, materialelor de construcţie etc., acestea fi ind 
mare defi cit, din care cauză nu ajungeau pentru aprovizio-
narea oraşului. Timpurile de maximă criză nu i-au permis, 
însă, să stopeze la Soroca dezastrul deja pornit pe întregul 
teritoriu al URSS şi RSSM. Din 1992, la conducerea ora-
şului a revenit Anatol Chişner, care s-a avântat cu mare 
ardoare să salveze oraşul de nevoile care-l împânzise, dar 
n-a reuşit nici el prea multe. O bună realizare a fost turna-
rea serpentinei şoselei (drumul de beton) din Centru spre 
Dealul Sorocii (executor – Mircea Moldovan, SA „Magis-
trala”). În rest, perioada a fost complet moartă, lipsită de 
ascensiune şi schimbare spre bine în domeniul construcţi-
ilor. Se vorbea mult atunci despre aducerea gazului la So-
roca şi chiar se procurase un vagon de ţeavă zincată pentru 
gazoduct (1989-1992), dar vorba a murit nerealizată, iar 
ţevile au dispărut fără urmă, ca şi multe alte bunuri ob-
şteşti.

A: Cunoaşteţi problema staţiei de epurare a oraşului? 

A.P.: Staţia în timpurile URSS-ului se afl a pe teritoriul 
Ucrainei, în preajma satului Ţechinovka, dincolo de Nistru, 
şi funcţiona normal, fără nici un fel de probleme. Dar, după 
1991, s-a ajuns la situaţia când trebuia evacuată pe terito-
riul raionului Soroca. Probleme şi negocieri în această ordi-
ne de idei au fost multe şi încurcate, cheltuindu-se pentru 
fel de fel de reparaţii o groază de bani, dar, din păcate, până 
la urmă, nu s-a reuşit nimic pozitiv. Toată gospodăria staţi-
ei, inclusiv 5500 metri de ţeavă, se afl ă şi acum în Ucraina, 
lăsate fără supraveghere. Presupun că şi azi se mai achită 
Ucrainei unele plăţi pentru arendă şi „epurare”... 

În 1999, în calitate de arhitect-şef al oraşului, am fost îm-
puternicit de către primarul Anatol Prisacari să mă ocup şi de 
problemele amplasării şi construcţiei unei noi staţii de epu-
rare a oraşului, pe teritoriul nostru. Se propuneau 5 proiecte 
concrete: de o fi rmă din Moskova, două fi rme din Ucraina şi 
două din Republica Moldova. Experţii de la Chişinău ne-au 
recomandat, în 2001, una din variantele moldoveneşti, dar, 
până la urmă, primarul oraşului n-a acceptat-o. Îmi amintesc 
fraza lui categorică: „Ne budet Mihailenco stroiti u menea!”. 
Ambiţiile erau mai importante decât o oarecare staţie de epu-
rare!

Am ratat şi a doua şansă, când, în acelaşi an 2001, Gu-
vernul italian a eliberat un grant pentru construcţia acestei 
staţii, însă tehnologiile lor prevedeau localizarea ei în partea 
de sud a oraşului, în nemijlocită apropiere, şi nu la Egoreni, 
la distanţă de 2-3 kilometri de oraş. Şi, din nou, autorităţile 
locale au fost categoric împotrivă să plaseze staţia conform 
propunerii italienilor. 

Astăzi, construcţia staţiei costă nemăsurat mai mult de-
cât ne-ar fi  costat în 2001. Faptul că, timp de aproape 10 ani 
(din 1999), din cauza unor ambiţii personale sau de grup, 
oraşul nu are o staţie funcţională de epurare, este o crimă 
gravă de ordin internaţional. Toată murdăria din sistemele 
de canalizare ale oraşului se scurge direct în Nistru, poluând 
nu doar apele râului, ci şi aglomeraţia animală şi umană de 
pe malurile lui. Problema nu este rezolvată nici azi, fi ind îm-
potmolită în discuţii sterile necalifi cate, fără nici un rost.

A: Fiind un veteran al arhitecturii sorocene, cunoaşteţi, 
la sigur, cei mai importanţi specialişti în domeniu, care au 
contribuit cel mai mult la dezvoltarea urbanistică a oraşului 
nostru. 

A.P.: Din 1980 până în 2000, arhitect-şef al proiec-
tului la Institutul de Stat „Urbanproiect” (Chişinău) a 
fost Semion Trifan, responsabil nemijlocit de urbanistica 
oraşului Soroca. În acelaşi timp, l-aş aminti pe Vladimir 
Bocaciov, şef al Planului general, şi pe Mihail Zolotariov, 
arhitect-şef al proiectului, secţia „Plan general”. Aceşti ar-
hitecţi s-au pus, practic, la temelia proiectării urbanistice 
moderne a localităţii noastre. Toate clădirile de locuit cu 
9 etaje, inclusiv cele nefi nisate, cât şi unele case particulare 
(Pr. N. Robu, A. Suru, F. Pilipeţchi), au fost proiectate de 
S. Trifan. Pe parcursul anilor, am colaborat de asemenea 
cu „drumarii” noştri principali din Soroca, M.Moldovan 
şi A.Usatâi, care au contribuit considerabil la schimba-
rea feţei urbanistice a oraşului. Aş mai menţiona numele 
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lui L. Falicovici, businessman, care, practic, ne-a adus cel 
dintâi gazul în oraş, construind conducta Floreşti-Soroca 
în baza unor investiţii proprii (anii 2000-2001, prefect al 
judeţului – Ana Bejan, preşedinte al Consiliului Judeţean 
Soroca – Efi m Agachi). Proiectarea conductei de presiune 
medie a fost planifi cată şi realizată să treacă pe cheiul râ-
ului Nistru tot în această perioadă (arhitect-şef – Anatol 
A. Podborschi).

După anul 2000, pot menţiona doar reamenajarea Par-
cului „Mihail Eminescu” şi sădirea noului Parc „Ion şi Doi-
na Aldea-Teodorovici”, în faţa Palatului de Cultură. Ambele 
proiecte nu sunt fi nisate, iar parcul nou a fost lăsat să piară 
complet, deşi acolo s-au alocat bani buni pentru specii rare 

de arbuşti. În aceeaşi perioadă (după anul 2000), în centrul 
oraşului s-a mai realizat, după proiectul meu, Complexul 
Memorial al Eroilor Soroceni căzuţi în războiul din Trans-
nistria.

A: La părerea dumneavoastră, are Soroca şanse să-şi 
rezolve problemele vitale urbanistice în anii apropiaţi?

A.P.: Situaţia oraşului, ca structură urbanistică, este atât 
de dramatică şi delăsată, încât, pentru aducerea ei, cel puţin, 
la stare lucrativă normală, este nevoie de cheltuieli conside-
rabile, deşi nici asta nu ar salva situaţia pentru mult timp. 
Este nevoie de o nouă concepţie de urbanizare a localităţii, 
în condiţii tehnice moderne, care, fi reşte, cere mari investiţii 
băneşti şi o perioadă de timp de cel puţin 8 -10 ani.

Istoria localităţii. Oraşul Soroca, amplasat la 100 
– 280 m altitudine, cu o populaţie de 42 200 locuitori 
(1992), este situat pe malul Nistrului, la 160 km de ca-
pitala republicii. Poziţia pe care o ocupă localitatea este 
deosebit de pitorească.

Soroca se afl ă la o cotitură a fl uviului, în apropierea 
pragurilor sale, unde, lângă satul Cosăuţi, vis-a-vis de 
corespondentul său Poroghi de pe malul stâng, se for-

ma trecătoarea 
cunoscută din 
vechime, poziţie 
deosebit de favo-
rabilă din punct 
de vedere strate-
gic. Investigaţiile 
arheologice au 
depistat în jurul 
oraşului aşezări 
c a rac te r i s t i ce 
pentru cultura 
Cucuteni-Tripo-

lie, epoca bronzului, din perioada timpurie a fi erului, şi 
altele, până în evul mediu, fără a identifi ca însă vestigiile 
coloniei antice Alhionia (cca 500 de ani î.H.) sau ale ce-
tăţii dacice Sargus (numită şi Sarghidava, Krahita sau 
Krahidava), localizate aici de unii istorici din secolele 
trecute.

Prima atestare certă a Sorocii este cea de la 12 iulie 
1499, data încheierii tratatului de pace moldo-polon, în 
care printre boierii care l-au semnat era şi un „Coste pâr-
călab de Soroca”. 

Toponimul, al cărui etimologie nu este elucidată cu 
certitudine, este explicat în ultimii ani prin derivarea lui 
de la cuvântul „soroc”, ce s-ar referi la durata serviciului 
militar la cetate sau la termenul de participare la înălţa-
rea ei, numele topic trecând mai apoi asupra ţinutului 
întins de-a lungul Nistrului. 

Prin această aşezare trecea calea cea mai scurtă dintre 
Suceava, capitala Moldovlahiei, spre localităţile moldo-
veneşti de dincolo de Nistru şi renumitele târguri podo-
liene Breţcau şi Bar. Însemnătatea oraşului şi a cetăţii, 
după părerea lui Dimitrie Cantemir, a crescut după pier-

Cetatea Sorocii, sec. XV-XVI . Imagine 
din 1947

Tamara NESTEROV,
doctor în Studiul Artelor, 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Oraşul Soroca – trecut şi prezent
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derea Tighinei, cetatea Soroca fi ind, de acum înainte, 
cea mai puternică fortăreaţă împotriva polonezilor. Cro-
nicele vremii atestă desele ciocniri militare ce aveau loc 
sub zidurile cetăţii, în urma cărora sufereau şi locuitorii 
Sorocii, şi populaţia ţinutului. Pe la Soroca îşi făcuseră 
drum obişnuit cazacii şi armata otomană, care se îndrep-
tau spre frontiera nordică cu Polonia. Una dintre cele 
mai sângeroase pagini în istoria Sorocii a fost înscrisă în 
1601, când locuitorii ei au fost măcelăriţi de cazaci. În 
1651, Moldova este atacată de polonezi, care ocupă târ-
gul şi cetatea, din care au fost alungaţi în 1653 de caza-
cii lui Timuş Hmelniţki. În 1656 şi 1660, în drum spre 
frontiera cu Polonia, turcul Evlia Celebi descrie elogios 
oraşul, care ar fi  avut „multă verdeaţă şi la 1000 de case”, 
cifră care se pare a fi  exagerată. Cetatea îi atrage atenţia: 
„mică în dimensiuni, dar construită cu multă iscusinţă”.

În 1671-1672, a avut loc răscoala slujitorilor din ţi-
nuturile Lăpuşna şi Orhei în frunte cu Mihalcea Hân-
cu, la care s-au alăturat şi mulţi soroceni, aceasta fi ind 
înăbuşită de către Gheorghe Duca. În 1680, polonezii 
atacă fără succes cetatea Sorocii şi, nevoiţi să se retra-
gă, jefuiesc târgul. Gheorghe Duca devenind hatmanul 
Ucrainei (1681), a construit un palat pe malul stâng al 
Nistrului, în satul Ţechinovca, în faţa oraşului Soroca. 
În 1686, craiul polonez Ioan Sobieski, cu ajutorul caza-
cilor, ocupă cetatea Sorocii, de unde domnitorul Con-

stantin Cantemir încearcă, în 1692, să-i scoată, dar nici 
folosirea artileriei grele, nici ajutorul cazacilor în frunte 
cu hatmanul Steţ al Ucrainei n-au fost de folos. Trăinicia 
cetăţii moldoveneşti le-a permis polonezilor să se menţi-
nă în ea încă mulţi ani şi doar în 1699, în urma tratatului 
de pace de la Carlovitz, ei au cedat-o, primind în schimb 
cetatea Cameniţa (Cameneţ-Podolsk), ocupată atunci 
de oştirea moldovenească.

În 1711, pe la Soroca a trecut Nistrul armata rusă 
şi ţarul Petru I, aliatul Moldovei în lupta contra domi-
naţiei otomane. Ţarul rus este întâmpinat de Dimitrie 
Cantemir, oştirile continuând împreună calea spre Prut, 
iar Soroca devenind baza de aprovizionare a armatei ru-
seşti. Ulterior, Poarta Otomană impune locuitorilor să 
participe la campania militară pregătită împotriva Ru-
siei, care însă n-a mai avut loc. În timpul ciocnirii mili-
tare din 1738 cu polonezii, cetatea a fost incendiată. În 
vremea războiului ruso-turc din 1767-1774, comanda-
mentul armatelor ruseşti, P. A. Rumeanţev, a dorit s-o 
folosească pentru depozitarea proviziilor. De-a lungul 
timpului, însemnătatea militară şi strategică a cedat lo-
cul celei de depozitare a mărfurilor. 

Pe măsura reducerii importanţei militare a cetăţii, 
oraşul Soroca devine o proprietate particulară. La sfârşi-
tul secolului al XVIII-lea aparţinea Sultanei C. Moruzi, 
soţia vornicului Scarlat Sturdza, viitorul guvernator ci-

Oraşul Soroca, anul cca. 1800, Reconstrucţie după 
planurile ulterioare (autor T. Nesterov)

Panorama oraşului pe malul fl uviului Panorama oraşului cu cetatea 
medievală. Ilustraţie din 1903 

Partea centrală a oraşului cu 
principalele clădiri monumentale

Planul oraşului vechi în prima treime a secolului al XIX-lea.Elaborat 
după planul din 1842 (T. Nesterov)



24

vil al Basarabiei (1812-1813). Ei vând localitatea pentru 
un preţ iniţial de 35 000 de galbeni, care creşte până la 
45 000 galbeni, ginerului lor, Nicolae Rosetti-Roznova-
nu, care stăpânea mai multe sate în preajma Sorocii. În 
curând, Soroca devine proprietatea clucerului Nicolae 
Cerchez, proprietarul satului vecin Bujerouca. Soroca 
primeşte statut de oraş în 1835 şi devine reşedinţa ţinu-
tului cu acelaşi nume, iar în 1848 stăpânii ei vând oraşul 

împreună cu satul Zastânca, situat la 5 km spre sud, vis-
tieriei statului pentru 100.000 ruble de argint, urmând 
ca suma să fi e achitată timp de 10 ani. 

În 1842 a fost elaborat primul plan urbanistic, în 
1846 – al doilea. Conform acestor planuri, care se deo-
sebeau în privinţa redresării părţii vechi a oraşului, So-
roca urma, să se extindă teritorial pe o porţiune în aval 
de partea veche.

În timpul celui de al doilea război şi a trecerii prin 
oraş a armatei beligerante, oraşul a pierdut multe din 
clădirile sale. Pentru un scurt timp, în Soroca s-a instalat 
Guvernul şi alte organisme administrative ale R.S.S.M., 
găzduite provizoriu în cele mai reprezentative clădiri din 
oraş: sediul zemstvei, gimnaziul pentru fete.

Prin decizia Consiliului de Miniştri al fostei URSS 
din 27 ianuarie 1986, oraşului Soroca i s-a atribuit sta-
tut de oraş istoric, ceea ce a impus un regim de maximă 
protecţie a patrimoniului său.

Factorii decisivi ai formării structurii urbane a ora-
şului Soroca:

1. Prezenţa fl uviului Nistru, localitatea ocupând fâ-
şia îngustă de pe malul râului, protejată dinspre vest de 
un mal înalt şi abrupt.

2. Ridicarea cetăţii medievale, construită adiacent 
localităţii pe malul râului, pentru a ţine în observaţie si-
tuaţia de la frontieră. Amplasamentul cetăţii a făcut ca 
drumul animat, care lega cetatea Soroca de capitala ţării, 
la început Suceava, să devină strada principală a urbei, 
azi strada Decebal. 

3. Afl area trecătoarei Nistrului în afara localităţii, 
la 18 km în amonte, unde se afl au pragurile din norr-
granite, a condiţionat apariţia celui de al doilea drum, 

Sinagoga, sec. XVIII, distrusa. Desen înc. sec. 
XX 

Planul de sistematizare a oraşului Soroca din 1946

Soroca, proiectul de sistematizare din 1842
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care străbătând localitatea a format strada longitudinală, 
de-a lungul malului riveran.

4. Teritoriul localităţii fi ind limitat în lăţime de cur-
gerile a două râuri mici – Racovăţ şi Ţechinovca, cu ma-
lurile priporoase, oraşul a fost nevoit să urce cu fondul 
construit pe panta de vest al malului superior al fl uviu-
lui. 

5. Relieful accidentat, cu malul superior abrupt, a 
condiţionat caracterul în serpentină a coborârii drumu-
lui dinspre vest, cu ramifi caţii ulterioare pe teritoriul ur-
bei spre anumite dominante urbane.

6. Extinderea oraşului spre sud în perioada rusească, 
pe teritoriu viran, conform unui plan de sistematizare, 

confi rmat în 1946 prin cartiere pătrate, de dimensiuni 
mici. 

7. Redresarea părţii vechi a oraşului, prin trasarea 
străzilor reciproc perpendiculare, în raport cu malul râ-
ului, peste structura veche.

8. Formarea pieţei comerciale la joncţiunea părţii noi 
cu partea veche a oraşului. 

9. Extinderea oraşului pe terasa malului superior al 
fl uviului la începutul secolului al XX-lea.

10. Extinderea oraşului prin înglobarea satului Bu-
jerovca. 

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ 
A LOCALITĂŢII

Etapa I: Oraşul vechi. Formarea tramei stradale
Localitatea s-a format pe fâşia îngustă a malului din-

tre râu şi povârnişul terasei superioare, care se ridica spre 
vest la cca 150 m înălţime deasupra nivelului fl uviului. 
Mărginită lateral de două pâraie ce-au surpat râpe adân-
ci, Ţechinovca (spre sud) şi Racovăţ (spre nord), Soroca 
era limitată astfel din toate direcţiile de obstacole na-
turale. Poziţia cetăţii, aşezată pe un dâmb de pe malul 
fl uviului, a determinat trama stradală, parţial radiară, a 
localităţii, dominată de două străzi, porţiuni ale drumu-
rilor ce veneau la Soroca. 

Cel mai important dintre ele era drumul dinspre Su-
ceava, care, unindu-se pe terasa superioară cu drumul 
de la Otaci (de la vadul Movilăului), cobora străbătând 
târgul şi devenind strada principală a lui. Strada de o 
parte şi alta era construită dens cu case de locuit, dotate 
spre stradă cu unităţi comerciale: dughene, cârciumi şi 
hanuri, aşezate în front continuu, meritându-şi numi-
rea istorică – Comercială (azi Decebal.). Alt drum venea 
de-a lungul Nistrului din aval, numit mai târziu Şleahul 
Floreştilor, care traversa localitatea prin podurile de peste 
Ţechinovca şi Racovăţ, urmând calea spre vadul Nistru-
lui de la satul Cosăuţi. Această stradă nu s-a păstrat în 
structura oraşului, fi ind desfi inţată odată cu redresarea 
urbană, dar este redată în planurile oraşului din 1842 şi 
1486.

Analiza planurilor vechi ale oraşului şi hotarele pro-
prietăţilor funciare urbane din planul de sistematizare 
de detaliu din secolul al XX-lea a permis depistarea stră-

Foto 6. Sediul fostei Cârmuiri (Uprava) zemstvei judeţene. 
Imagine din 1947

Case de pe strada Decebal, înc. sec. XIX-lea. Imagine din 2003
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zilor vechi. Astfel, trei străzi orizontale, amplasate după 
cotele pantei pe care s-a format oraşul vechi, dintre care 
două începeau la podul de trecere peste râul Ţechinovca 
şi urmau străzile ce străbăteau oraşul spre podul peste 
râul Racovăţ, la nord de oraş, şi o stradă, amplasată spre 
malul Nistrului, începea de mai jos de primele două, la o 
altă trecere peste Ţechinovca, fi ind orientată spre cetatea 
medievală. Trei străzi coborau panta abruptă a malului 
superior, la care mai jos se adăugau încă două străzi la-
terale, dintre care două centrale, cu traseele paralele, ur-
mau calea spre cetate, două străzi dinspre nord coteau 
spre trecerea de peste Racovăţ, iar strada dinspre sud era 
trasată perpendicular cotelor de relief. 

Este sugestivă convergenţa străzilor spre punctele de 
atracţie urbanistică: cetatea medievală, trecerea peste 
râurile mici, limitrofe târgului – Racovăţ şi Ţechinovca, 
şi două centre urbane — unul lângă conacul (viitoarea 
vilă urbană a) familiei Aleinicov, stăpânilor oraşului, şi 

alta – un centru necunoscut, afl at în partea de mijloc a 
localităţii.

Silueta oraşului era marcată de monumentala cetate, 
în preajma căreia se afl au spre vest: biserica Adormirea 
Maicii Domnului, – pe locul ei azi se afl ă catedrala cu 
acelaşi hram, — spre sud, în cimitirul vechi ortodox: bi-
serica Sf. Arhangheli cu o clopotniţă, dispărută, iar de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea — o sinagogă mare, ridi-
cată spre sud de cetate, pe malul fl uviului (demolată în 
anii 60 ai secolului al XX-lea). 

Etapa II: Oraşul nou. Perioada rusă. Fondarea 
structurii urbane. 1846

Se întocmesc două proiecte de sistematizare urbană, 
în anii 1842 şi 1846, în care se propune extinderea teri-
torială a oraşului în aval pe malul fl uviului, pe loc viran, 
şi redresarea oraşului medieval în spirit regulat. Dife-
renţele esenţiale dintre propunerile proiectelor rezidau 
în modul de redresare a târgului vechi şi de trasare a 

Vedere asupra oraşului nou cu 
gimnaziul pentru fete. Imagine din 

1903

Vedere asupra pieţii centrale. Ilustrată 
din 1903

Vedere cu sediul cârmuirii zemstvei 
judeţene. Ilustrată din 1903

Casă din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, str. Independenţei. Imagine 

2007

Teatrul lui Majnfeld (distrus) Pompieria cu foişorul de foc din or. 
Soroca (distrusă). Imagine din 1903

Inundaţia oraşului Soroca în aprilie 
anul 1932

Piaţa centrală a oraşului Soroca 
cu Catedrala ortodoxă nouă în stil 

neoromânesc, în proces de construcţie. 
Imagine din anul 1947 

Vedere asupra zonei centrale cu cetatea 
medievală. Imagine din 1947
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Planul oraşului Soroca cu principalele clădiri monumentale în 
perioada interbelică

Plan urban general de sistematizare, anii 80 ai secolului al 
XX-lea

Fragment al PUG, cu partea istorică a oraşului Soroca 

Planul de detaliu al oraşului Soroca, anii 1988-1991

Planul oraşului nou, începutul secolului al XX-lea
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cartierelor în partea nouă a urbei. În primul proiect, res-
pins, se accentua sistemul radiar incipient cu orientarea 
străzilor spre cetate, în jurul căreia urma să se formeze 
un bulevard circular cu o grădină publică. Era evidentă 
scoaterea în evidenţă a cetăţii ca dominantă a oraşului. 
În 1846, a fost elaborat al doilea plan urbanistic, care 
a fost acceptat. În acest proiect se propunea redresarea 

părţii vechi a oraşului prin cartiere rectangulare în ace-
laşi spirit ortogonal, cu străzi perpendiculare şi para-
lele malului Nistrului, ceea ce a condus la distrugerea 
structurii sale medievale, iar cetatea a fost marginalizată 
compoziţional. 

Partea nouă a oraşului a fost formată din cartiere pă-
trate, rezultate din intersecţia a trei străzi paralele şi şapte 

Casă de locuit cu apartamente, construită în perioada 
postbelică. Imagine din 2007

Vedere a străzii Alexandru cel Bun, reconstrută postbelic. 
Imagine din 2007

Modifi care a aspectului faţadei unei case de locuit. str. 
M. Eminescu. Imagine din 2007

Hotelul Nistru. Anii 70 ai secolului al XX-lea. 
Imagine din 2007

Formarea de „buzunare” în mijlocul cartierelor rectangulare Modifi care a aspectului faţadei unei case de locuit. 
str. M. Eminescu
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perpendiculare malului Nistrului. Prezenţa fl uviului nu 
a fost valorifi cată, străzile scurte fi ind orientate spre Nis-
tru fără o fi nalizare arhitecturală. În axa străzii margi-
nală Bulevardului a fost construită Cârmuirea (Uprava) 
zemstvei judeţene, un exemplu reuşit de amplasament 
pe panta povârnişului, de unde domina oraşul. 

Integrarea Oraşului Nou cu oraşul vechi a avut loc prin 
intermediul unei pieţe comerciale, care, graţie confi guraţiei 
sale trapezoidale, provocate de cotitura Nistrului, estompa 
diferenţele dintre parametrii reţelelor regulatorii. 

În partea târgului vechi continua să înfl orească viaţa 
comercială. 

Au apărut străzi noi, dintre care actuala Ştefan cel 
Mare, trasată prin faţa catedralei, a fost construită cu 
case, cu unităţi comerciale şi ateliere meşteşugăreşti. În 
oraşul vechi se afl au şi marea majoritate a sinagogilor şi 
se intenţiona construcţia unei biserici romano-catolice. 
Cartierele, recomandate după proiectul din 1846, nu au 
fost realizate în întregime, aici păstrându-se trama stra-
dală medievală.

În partea nouă a oraşului s-a format centrul adminis-
trativ şi public. Un cartier rectangular a fost plantat cu 
arbori, el fi ind numit Bulevard, iar în jurul lui fi ind înăl-
ţate cârmuirea zemstvei judeţene, gimnaziul pentru fete, 

teatrul de vară a lui Majnfeld, un restaurant. În apropie-
rea Bulevardului se afl au poşta şi farmacia. 

După aprecierile contemporanilor, oraşul, deşi re-
strâns teritorial, era foarte atrăgător şi „nu era alt oraş 
ţinutal în Rusia, care ar fi  putut concura cu Soroca prin 
pitorescul amplasării sale”, fi ind numit Riviera Basarabiei.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, oraşul se sufoca pe 
teritoriul mărginit din toate părţile de obstacole natu-
rale, singura soluţie fi ind extinderea lui pe terasa supe-
rioară. Primele edifi cii de acolo au fost construite lângă 
intersecţia drumurilor dinspre Bălţi şi Otaci, unde, lângă 
poşta veche, aveau loc renumitele iarmaroace săptămâ-
nale de cai. Retrase de la linia străzilor, construite la mij-
locul grădinilor, au fost înălţate Liceul Tehnico-Agricol, 
fabrica de spirt şi bere, biserica Sf. Th eodor Stratilat de la 
cimitirul nou ortodox.

Etapa a III: Secolul XX. Perioada interbelică
În aprilie 1932, partea nouă a oraşului, aşezată pe 

malul Nistrului, a fost inundată dezastruos.
În locul clădirilor distruse de apele fl uviului au fost 

construite altele noi, cu arhitectura în stilul modernu-
lui românesc, neoclasic şi neoromânesc. Au fost iniţiate 
lucrări de reamenajare publică, intenţionându-se ridica-

Cetatea Soroca în anul 1929

Cetatea Soroca în anul 1947. (AN aRM).

Cetatea Soroca în anul 1947. (AN a RM).

Cetatea Soroca în anul 2004.
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rea unui dig împotriva inundaţiilor 
şi construcţie unei biserici ortodoxe 
în forme neoromâneşti, amplasată în 
Piaţa Unirii, lucrări abandonate în 
1944.

În partea superioară a oraşului, a 
fost construită clădirea nouă a Lice-
ului tehnico-agricol, cu arhitectură 
neoclasică, amplasată la colţul car-
tierului de la confl uenţa străzilor, 
porţiuni ale drumurilor importante 
dinspre Bălţi şi Otaci.

Etapa IV: Secolul XX. Perioada 
sovietică. Schimbarea la faţă a ora-
şului vechi

Fondul construit al oraşului a su-
ferit în timpul celui de al doilea război 
mondial. Partea centrală a oraşului 
vechi, din apropierea cetăţii şi de la 
intersecţia străzii Decebal cu strada 
Ştefan cel Mare, a fost reconstruită 
total. Au fost demolate clădirile vechi 
şi pe locul eliberat ridicate imobile cu 
apartamente, înalte de 5 etaje. Aceste 
construcţii depăşesc în înălţime cetatea 
şi catedrala oraşului, ceea ce a distrus 
silueta istorică a oraşului, stăpânită tra-
diţional de două dominante, şi au astu-
pat vederea spre cetate din partea cen-
trală. Astfel unde a dispărut atmosfera 
oraşului istoric. Clădirile cu parametri 
mari au distrus scara umană a părţii 
vechi a Sorocii, cu clădirile istorice păs-
trate insular. Partea medievală a ora-
şului, anterioară redresării urbane, cu 
case tradiţionale şi ulicioare pitoreşti, a 
rămas în afara atenţiei urbaniştilor, fără 
amenajările de rigoare. Ridicarea cotei 
străzii Ştefan cel Mare, la trecerea pes-
te râul Racovăţ, cu scopul de a micşora 
înclinaţia drumului, a condus la deza-
vantajarea fondului construit aferent. 
Casele şi gospodăriile au pierdut po-
sibilitatea ieşirii spre strada principală, 
afl ându-se astăzi la o cotă joasă, fără 
perspective de bunăstare. 

În partea nouă a oraşului, apărută 
după 1842, la amplasarea clădirilor 
noi au fost admise mai puţine erori, 
acestea fi ind introduse în textura ur-
bană existentă cu respectarea tradiţi-
ei constructive istorice — aliniamen-

tul şi regimul de înălţime. Breşele din 
fondul construit, apărute în timpul 
celui de al doilea război mondial, au 
fost completate în anii postbelici cu 
clădiri în două etaje, amplasate peri-
metral străzilor şi la colţurile cartie-
relor, aliniate la liniile roşii. 

Fondul perimat al Pieţi centrale a 
fost demolat şi piaţa prefăcută într-
un scuar deschis spre Nistru. 

În anii ‘80 ai secolului al XX-lea, 
a fost elaborat Planul Urbanistic Ge-
neral al oraşului Soroca. Conform 
planului, urma ca tot fondul constru-
it în ambele părţi istorice ale oraşului 
să fi e lichidat, cu excepţia unor mo-
numente cu valoare istorică excepţi-
onală, cum este cetatea medievală, şi 
catedrala oraşului, locul lor fi ind luat 
de imobile de locuit de mare înălţi-
me şi capacitate şi de edifi cii publice, 
care, amplasate rar, concentrau în 
ele fondul locativ şi funcţiile publi-
ce. Aceeaşi soluţie era propusă atât 
pentru noile raioane ale oraşului, cât 
şi pentru oraşul istoric, ceea ce con-
ducea, în viziunea proiectanţilor, la 
integritatea edilitară a urbei, dar cu 
pierderea valorii istorice a localităţii, 
diminuarea arhitecturii monumente-
lor păstrate. 

Între anii 1988-1991, cu concur-
sul Institutului de proiectare „Kiev 
N. I. I. Grad” din Kiev, a fost execu-
tat planul urbanistic de detaliu. Pro-
punerea specialiştilor a fost pentru 
păstrarea monumentelor istorice şi a 
clădirilor care formau aspectul urba-
nistic individual al oraşului, dar din 
care lipsesc monumente ce ar caracte-
riza oraşul vechi moldovenesc, lipsit, 
în viziunea proiectanţilor, de valoare 
patrimonială. 

Un moment pozitiv al urbaniş-
tilor din această perioadă este des-
chiderea spre râu a spaţiului urban 
prin Piaţa centrală, transformată în 
scuar, cu elemente de arhitectură 
ambientală. Malul Nistrului, degajat 
de construcţii, a fost întărit printr-o 
esplanadă pe toată porţiunea oraşu-
lui vechi, de la cetate până la Palatul 
Culturii. 

Biserica Sf. Dumitru, 1814-1827, str. 
Petrov. Imagine din 2003

Biserica Sf. Teodor Stratilat, 1914-
1916, str. Vasile Stroilescu, 33. Imagine 

din 1968

Catedrala Adormirea Maicii 
Domnului, 1840-1842, str. Ştefan cel 

Mare, 50. Imagine din1988
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Etapa V: Situaţia actuală 
Defi cienţele fi nanciare au condus la îngheţarea acti-

vităţilor constructiv majore în oraş. În această perioadă 
de tranziţie a relaţiilor economice, cu privatizarea unor 
monumente de importanţă locală, s-au efectuat lucrări 
de modifi care a aspectului arhitectural, în viziunea bene-
fi ciarilor, de modernizare. Monumentelor de arhitectură 
locativă li se atribuie o nouă înfăţişare prin schimbarea 
detaliilor, aplicarea de tencuială aspră (ciuma incurabi-
lă a arhitecturii din anii ‘90 ai secolului XX şi începutul 
sec. XXI), schimbarea ramelor de ferestre din lemn cu 
termopane. Se construiesc case de locuit cu 2-3 etaje, cu 
încălcarea alinierii la liniile roşii prin retragere, cu orga-
nizarea unei grădini în faţa. 

STAREA MONUMENTELOR 
DE ARHITECTURĂ 

În Registrul monumentelor de istorie şi cultură a 
RM sunt incluse 61 titluri de monumente, caracteristice 
pentru trei perioade istorice. 

Monumente din perioada statului moldovenesc 

Cetatea medievală, jumătatea II a sec. XV – sec. 
XVI, Parcul Petru Rareş. Cetatea a păstrat, în linii ge-
nerale, forma arhitecturală. Detaliile sunt modifi cate în 
timpul restaurării interbelice a intrărilor. În anii ’80 ai 
secolului XX a fost restaurată parţial, cu refacerea mer-
loanelor curtinelor şi turnurilor. A pierdut construcţiile 
interioare pandante din lemn, boltirea capelei, planşeele 
turnurilor, au fost modifi cate intrările. 

Cinematograful Moldova, 1962, 
str. Alecu Russo, 14, arh. V.A. 

Voiţehovschi. Imagine din 2007

Complexul spitalului judeţean, 1891-
1893, str. M. Kogălniceanu. 1.

Clădirea fostului hotel orăşenesc, 
sfârşitul sec. al XIX-lea, str. Alecu 

Russo, 10. Imagine din 1988

Palatul administrativ al cârmuirii 
zemstvei din Soroca, 1869-1876, str. 
Alecu Russo, 18. Imagine din 2007

Şcoala primară, înc. Sec. XX, str. Ion 
Creangă, 14

Clădirea fostului spital militar, 1940-
1841, str. Independenţei, 69. Imagine 

din 2007

Sinagoga, 1906-1907, str. G. Bănulescu-
Bodoni, 16. Aspectul clădirii constituie 
o mărturie a degradării în sec. XX-lea a 

culturii edilitare urbane.

Clădirea fostului gimnaziu pentru 
fete, 1902-1910, str. Ion Creangă, 19. 

Imagine 1988

Clădirea fostei poşte orăşeneşti, sfârşitul 
sec. al XIX-lea, str. Independenţei, 73. 

Imagine din 1988
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Monumentele din perioada rusă. Sec. XIX – 
începutul secolului al XX-lea

1. Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, 1840-
1842, str. Ştefan cel Mare, 50. Biserica a fost construită 
în stil neoclasic, în anii ‘80 ai secolului XIX la ea a fost 
alipită o clopotniţă în stil eclectic.

2. Biserica „Sf. Dumitru”, 1814-1827, str. Petrov. 
Este ctitoria proprietarilor satului Bujerăuca, acum in-
tegrată oraşului, o clădire în care se îmbină arhitectura 
ecleziastică autohtonă cu elemente de factură barocă.

3. Biserica „Sf. Teodor Stratilat”, cu clădirile afe-
rente, 1914-1916, str. Vasile Stroiescu, 33. Este capela 
cimitirului urban, construită în partea nouă a oraşului, 
pe terasa superioară. E singura biserică în care infl uenţa 
modernului s-a manifestat plenar.

4. Cinematograful „Moldova”, 1962, str. Alecu Rus-
so, 14, arh. V.A. Voiţehovschi. Era cel mai important 
edifi ciu cu menire socială din Soroca postbelică, proiec-
tat de un arhitect originar din oraşul Soroca. 

5. Palatul administrativ al cârmuirii zemstvei din 
Soroca, 1869-1876, str. Alecu Russo, 18. Are un am-
plasament deosebit de reuşit, ridicat pe un postament 
natural, spre care urcau trepte largi. Arhitectura clădirii 
este soluţionată în spiritul Renaşteri italiene, cu detalii 
din arsenalul stilului clasic. 

6. Sinagoga, 1906-1907, str. G. Bănulescu-Bodoni, 16. 
Este una din clădirile oraşului, care a rezistat la demolări. 
Aspectul clădirii e o mărturie a degradării culturii edilitare. 

7. Complexul spitalului judeţean, 1891-1893, str. M. 
Kogălniceanu, 1. Stabilimentul curativ este compus din 
mai multe clădiri, realizate în spirit eclectic cu elemente 
ale arhitecturii populare.

8. Şcoala primară, înc. sec. XX, str. Ion Creangă, 14.
9. Clădirea fostei şcoli primare, sec. XIX, str. M. Ci-

botari, 29-31.
10. Clădirea fostei bănci, sf. sec. XIX, str. Alexandru 

cel Bun, 24. 

11. Clădirea fostului gimnaziu pentru fete, 1902-
1910, str. Ion Creangă, 19. A fost construită în faţa 
Bulevardului, având plan tradiţional în formă de T, cu 
arhitectura faţadelor în spirit eclectic. Faţada actuală a 
rezultat din dublarea faţadei iniţiale în scopul măririi ca-
pacităţii localului. 

12. Clădirea fostului hotel orăşenesc, sfârşitul sec. 
XIX, str. Alecu Russo, 10.

13. Clădirea fostului spital evreiesc, 1910, str. Ko-
lker.

14. Clădirea fostului spital militar, 1940-1841, str. 
Independenţei, 69. A fost construită înainte de trasarea 
străzilor oraşului. Arhitectura este soluţionată în stil ne-
oclasic, cu portic din coloane dorice la faţada posterioară. 

Clădirea fostei şcoli agronomice, str. Bălţului, 2. Imagine din 1947 
(AN a RM)

Depozit, anii ‘40 ai sec. al XIX-lea, str. Turghev, 5. 
Imagine din 1988

Depozit, anii ‘40 ai sec. al XIX-lea, str. Tughenev, 5. Imagine 
din 1988
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Faţada principală e lipsită de elementele ordinului, deta-
liile sunt rezumate la ancadramente în jurul ferestrelor 
şi o logie de intrare. La repararea clădirii au fost admise 
abateri grosolane – dezbătute mulurile de la cornişă.

15. Clădirea fostei poşte orăşeneşti, sfârşitul sec. XIX, 
str. Independenţei, 73.

16. Clădirea fostei şcoli agronomice, str. Bălţului, 2. 
Are o poziţie dictată de situaţia urbanistică – la con-
fl uenţa străzilor, porţiuni ale drumurilor care soseau în 
Soroca din cele mai vechi timpuri. Arhitectura este solu-
ţionată în stil neoclasic.

17. Complexul de clădiri ale fostei şcoli de iluminare 
culturală, str. Ştefan cel Mare, 41. Clădirea a rezultat din 
comasarea a două case urbane, ridicate pe panta malului 
superior, aliniate la liniile roşii ale străzilor, la care, din 
partea străzii, a fost construit un bloc nou, în două etaje. 

18. Depozit, anii ‘40 ai sec. XIX, str. Turghenev, 5, 
este distrus. A fost unul din primele construcţii în stil 
clasicist, cu datare incertă, atestat în primele planuri ale 
or. Soroca.

19. Casa natală a arhitectului V.A.Voiţehovschi, anii 
‘40 ai sec. XIX, str. Turghenev, 1. Arhitectura casei este 
tradiţională, cu trei încăperi şi cu prispă cu coloane la 
faţada orientată spre oraş. 

20. Conac urban, sfârşitul sec. XIX, str. Dm. Bolin-
tineanu, 14.

21. Casă de locuit (han?)în două etaje, ante 1846, 
str. Decebal, 5. După arhitectura casei actuale, e greu de 
apreciat destinaţia şi timpul apariţiei. Nu-i exclus să fi  
fost utilizată ca han, cu camere la etaj, aspectul clădirii 
amintind desenele de la sfârşitul secolului XVIII ale pic-
torului Muntz. 

22. Vila Aleinicov, 1912, str. Decebal, 40. A fost lo-
cuinţa descendenţilor ultimilor proprietari ai oraşului, 
mecena şi fi lantropi. Este o clădire în două etaje, cu o 
grădină peisagistică în spatele ei. 

23. Casă de locuit (care în 1944 a fost sediul UTM al 
Moldovei), sfârşitul sec. XIX, str. M. Eminescu, 6.

24. Casă de locuit, încep. sec. XX, str. Independenţei, 54.
25. Casă de locuit (unde în lunile martie-august 1944 

s-a editat ziarul „Moldova Socialistă”), str. Independen-
ţei, 57.

26. Casă de locuit, încep. sec. XX, str. M. Kogălni-
ceanu, 11.

27. Casă de locuit, sec. XIX, str. Ştefan cel Mare, 69.
28. Conacul lui Feohari, începutul sec. XX, str. Mun-

teniei, 19.
29. Case din fondul de locuit al străzii Alexandru cel 

Bun, sfârşitul sec. XIX – I jumătate a sec. XX, nr. 23, 24, 
25, 42, 43, 45, 52, 64, 66, 70.

30. Case din fondul construit al străzii Ştefan cel 
Mare, anii 1846 – înc. sec. XX, nr. 6, 14, 15, 17, 21, 
27, 29.

Casă de locuit (han?), ante 1846, str. Decebal, 5. 
Imagine din 1988

Vila Aleinicov, 1912, str. Decebal, 40. 
Imagine din 1988

Casă de locuit, încep. sec. al XX-lea, str. Independenţei, 54. 
Imagine din 1988
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Perioada interbelică 

1. Clădirea fostului pichet de grăniceri, 1937, str. V. 
Alexandri, 1. Este construită în stil neoromânesc, acope-
rită cu penetraţii de pante. 

2. Clădirea fostei farmacii, 1934, str. Independenţei, 
66. Este o clădire care conţinea, pe lângă încăperile spe-
cifi ce unei farmacii, şi apartamentul provizorului, ceea ce 
explică diferenţa tratării golurilor de ferestre şi prezenţa 
a câtorva intrări. Arhitectura a fost infl uenţată de stilul 
romantic, fi ind recunoscut tipul arhitectural chale de lo-
cuinţă din Elveţia. 

3. Clădirea fostului gimnaziu pentru băieţi 
„A.D.Xenopol”, 1932, str. Alecu Russo, 16. Este o 
clădire care s-a construit pe locul unui conac urban, în 
structura sa păstrându-se unele fragmente ale vechii 
construcţii. Faţada poartă spiritul stilului neoclasic cu 
infl uenţa modernului.

4. Casă de locuit, anii ‘30 ai sec. XIX, str. M. Emi-
nescu, 6. Este o clădire construită în două etaje, cu solu-
ţia spaţială în spiritul stilului modernului românesc.

5. Casă de locuit, anii ‘30 ai sec. XIX, str. M. Emi-
nescu, 7. Este construită într-un parter, în stil neoromâ-
nesc.

6. Casă de raport, 1930, str. M. Eminescu, 12. Este 
o clădire cu două etaje, cu soluţia spaţială în spiritul 
stilului modernului românesc, cu valenţe arhitectonice 
deosebite.

7. Casă de locuit, anii ‘30 ai sec. XX, str. Independen-
ţei, 53. E o casă mică, amplasată în adâncul parcelei, cu 
arhitectura infl uenţată de stilul neoromânesc.

8. Casă de locuit (sediul actual al muzeului), anii ‘30 
ai sec. XX, str. Independenţei, 68. A fost o locuinţă ur-
bană, la care în anii ‘30 a fost modifi cată arhitectura fa-
ţadei. În faţa intrării este un portic, care susţine cupola 
din fâşii. 

9. Casă de locuit, anii ‘30 ai sec. XX, str. C. Stere, 14.
10. Casă de locuit, 1935, str. M. Kogălniceanu, 4.
11. Casă de locuit, 1935, str. M. Kogălniceanu, 6 
12. Casă de locuit, 1935, str. M. Kogălniceanu 14.
13. Casă de locuit, 1920, str. Saratov, 4.

CONCLUZII

Oraşul Soroca este constituit din trei părţi: medi-
evală moldovenească, rusească neoclasică şi de la înce-
putul secolului XX, fi ecare cu aspect individual. Partea 
oraşului, apărută conform proiectului de sistematizare 
din 1846, se deosebeşte de cea moldovenească nu nu-
mai prin aspectul clădirilor, construite în spiritul cu-
rentelor stilistice europene, ci şi prin atitudinea faţă de 
fondul construit şi amenajarea spaţiului urban. Oraşul 
moldovenesc medieval a fost redresat cu nimicirea tra-
mei stradale şi a panoramei caracteristice. Au suprave-

Casa din fondul construit al străzii Alexandru cel Bun, 
sfârşitul sec. al XIX-lea - prima jumătate a sec. al XX-lea. 

Imagine din 1988

Casa din fondul construit al străzii Ştefan cel Mare, 
anul 1846 – înc. sec. al XX-lea. Imagine din 1988

Clădirea fostei farmacii, 1934, str. Independenţei, 66. 
Imagine din 1988



Urbanistică

Soroca. Almanah nr. 2/2008 35

Clădirea fostului gimnaziu pentru băieţi A.D. Xenopol, 
1932, str. Alecu Russo, 16. Imagine din 1988

Casă de raport, 1930, str. M. Eminescu, 12. 
Imagine din 2007.

Casă de locuit, anii 30 ai sec, al XIX-lea, 
str. M. Eminescu, 6. Imagine din 1988

Casă de locuit (sediul muzeului), anii 30 ai sec. al XX-lea, 
str. Independenţei, 68. Imagine din 1947 (AN a RM).

ţuit doar câteva masive insulare în colţul de nord-vest, 
unde s-au conservat locuinţe urbane autohtone, dar fără 
întreţinerea corespunzătoare timpului actual. Această 
zonă, restrânsă în spaţiu, fără un concept de revitalizare 
adecvată, va fi  treptat înlocuită cu fond de locuinţe noi, 
cu arhitectură rurală.

PROPUNERI DE REVITALIZARE A 
STRUCTURII URBANE

Planul de detaliu, executat de specialiştii de la Kiev 
între anii 1988-1991, deşi poate fi  pus la baza dezvoltării 
urbane a oraşului, trebuie completat cu noi clădiri-mo-
numente istorice, pentru păstrarea maximă a aspectului 
arhitectural-istoric al oraşului Soroca. Partea moldove-
nească a oraşului este dezmembrată în câteva fragmente, 
cu fondul construit degradat. Este indicată înlocuirea 

clădirilor perimate prin edifi cii compensatorii, la scara 
veche a construcţiilor, cu amenajările de rigoare ale me-
diului ambiant.

Este necesar de a valorifi ca valea râului Racovăţ şi a 
soluţiona problema „caselor înfundate”, apărute din ca-
uza ridicării nivelului străzii. Situaţia este deplorabilă 
în două porţiuni ale autostrăzii: la trecerea peste pârăul 
Racovăţ, spre nord de oraşul vechi, şi la sud de oraşul 
nou, la intrarea dinspre Chişinău. 

Monumentele istorice sunt lipsite de întreţine-
rea respectivă, degradând progresiv. Sunt necesare 
măsuri complexe, în coordonare cu administraţia lo-
cală, monitorizarea calităţii mediului urban specific 
oraşului în presa locală şi naţională, pentru evalua-
rea la justa valoare a mediului urban de oraş istoric 
autentic.



36

Sergiu GÂNGA, 
profesor la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, 
grad didactic I

„Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a unora 
ca aceştia este Împărăţia cerurilor”

(Matei 19, 14)

Am ales acest verset din sfi ntele scripturi ca motto, pentru a nu descuraja din start auditoriul 
cu statistici mai puţin încurajatoare, pe care le voi aduce mai jos. Totodată, pentru a putea înţelege 
mai bine starea, nivelul de educaţie a tineretului nostru, voi recurge mai întâi la defi niţii generale 
în context european, de altfel, ţinta politică a clasei politice moldoveneşti.

Conform studiului realizat în 11 ţări europene de Millward Brown*privind tineri cu vârstele 
între 18 şi 25 de ani, asemănările între tinerii europeni depăşesc diferenţele. Cercetarea a demon-
strat că mulţi factori unesc tineretul din ziua de azi, trecând peste graniţele statale. Astfel, chiar 
dacă tinerii din Europa au formări diverse, datorită locurilor în care s-au născut şi datorită cultu-
rilor diferite, globalizarea are un efect de uniformizare asupra stilurilor de viaţă, asupra caracteris-
ticilor, aspiraţiilor şi preocupărilor. Ţările est-europene au preluat ca model stilul ţărilor din vest, 
iar media, Internetul şi viaţa trăită on-line au omogenizat scena europeană.

Stil de viaţă 
“TREBUIE SĂ TRĂIEŞI VIAŢA LA MAXIM!”

Mă schimb, deci exist

Tinerii de astăzi îşi concentrează energia în scopul de a se bucura la maxim de prezent. Ei sunt 
ghidaţi de motto-ul trăieşte-ţi clipa. Sunt, practic, absorbiţi de cultură Dionisiană, căutând plăce-
rea. Încă de pe când erau copii, ei au fost obişnuiţi să recepteze foarte mulţi stimulanţi, aşa încât 
acum sunt hiperactivi: îşi trăiesc viaţa într-un ritm dinamic şi foarte intens.

Nimic nou până acum. Studiind comportamentul acestor tineri, observăm un fenomen para-
doxal. Aceşti băieţi şi fete nu părăsesc căminul părintesc, dar, pe de altă parte, doresc să călătoreas-
că în jurul lumii, să descopere culturi şi să cunoască oameni diverşi. Ei au un spirit aventurier şi au 
depăşit etnocentrismul generaţiilor trecute.

Caracteristicile vieţii lor
Comunicare, tehnologie, ritm alert, informare, libertate, apoi computer, televizor, mp3 Player, tele-

fon mobil, Play Station, de expresie, de informare, de comunicare, de a călători în afara ţării, messenger, 
Google.

Nivelul de educaţie a tineretului de astăzi

I n s t r u i r e  ş i  e d u c a ţ i e
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Grupul de prieteni joacă un rol 
foarte important pentru tineri. Ei 
sunt în permanenţă în contact (faţă 
în faţă, prin intermediul telefonului 
mobil, e-mail, messenger etc.). Este 
o nouă generaţie, orientată către 
conversaţie şi comunicare. Tehno-
logia este parte din viaţa lor ca un 
standard. El trăiesc on-line, primesc 
informaţi şi comunică în timp real. 
Vorbim despre fenomenul şi ex-
perienţa imediatului. Acest aspect 
face ca noutăţile să se răspândească 
foarte repede în rândul membrilor 
grupului.

Foarte multe trăsături din de-
scrierea de mai sus sunt specifi ce 
şi tineretului moldav. Cred că le-aţi 
sesizat la discipolii dumneavoastră. 
Însă modul de viaţă, politica statu-
lui în domeniu pe parcursul celor 
17 ani de independenţă a ţării au 
pus amprenta şi pe specifi cul local. 
Dacă, în linii generale, ierarhia de 
valori coincide cu cea a tineretului 
din vest, apoi în condiţiile Repu-
blicii Moldova trebuie să vorbim 
despre grupurile de risc, cum ar fi  
tinerii săraci, cei în şomaj, tineretul 
rural. Îndeosebi despre tineretul 
rural, care este majoritar şi, totoda-
tă, văduvit de tehnologii moderne 
şi învăţământ calitativ. Una dintre 
problemele cele mai grave ale ti-
nerilor de la sat este lipsa şansei la 
educaţie superioară. Nu au calcula-
toare, nu reuşesc să ajungă la facul-
tate, adesea din motive materiale, şi 
nu pot vorbi limbi străine. Potrivit 
unui studiu ANSIT, aproape 60% 
dinte aceştia s-au refugiat în fata-
lism, punând insuccesul pe seama 
nenorocului. Apoi, modul nostru 
de a face politică te duce la gândul: 
la ce bun să mai învăţ, când mul-
ţi politicieni de vază sau bogătaşi 
ai zilei sunt complet agramaţi? La 
ce bun să te chinuieşti cu elevii de 

gimnaziu sau de liceu, când, ori-
cum, adevărata fascinaţie o exercită 
naşterea în direct la TV a unei me-
diocrităţi, care a făcut un contract 
de căsătorie reuşit sau o telenovelă 
lacrimogenă?

Există, totuşi, câteva erori şi 
prejudecăţi în aprecierea,educaţiei 
tineretului. Mai întâi, învăţătura 
este percepută ca un set de reguli 
universal recunoscute, ceea ce poate 
fi  valabil în cazul matematicii, dar 
nu şi al literaturii, de exemplu. Prea 
mulţi tineri ies din liceu, nemai-
vorbind de colegii, şcoli de cultură 
generală, fără să cunoască regulile 
minime ale comportamentului so-

cial. Citirea, textul scris pierde tot 
mai mult teren în faţa televizorului, 
Internetului, conversaţiei la telefo-
nul mobil sau, de ce nu, a unui meci 
amical de fotbal, a pescuitului.

Dar să nu dramatizăm lucru-
rile. Cititori de calitate totdeauna 
au fost în minoritate. Comunismul 
mima cititul în masă şi interesul 
exagerat pentru literatura clasi-
că. Vă mai amintiţi, cred, cu toţii 
de lecţiile de literatură din şcoală. 
Dacă măsurăm cultura tineretului 
cu instrumentele vechi, riscăm să 
intrăm într-o clasică neînţelegere 
între generaţii. Se vorbeşte mult 
despre şcoli, manuale, reforma în-
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văţământului. Cred că toate aceste 
noţiuni prea puţin contează. Con-
tează foarte mult dacă discută pro-
fesorul temele şi ideile menţionate 
acolo. Din păcate, pulverizarea mij-
loacelor prin deschiderea liceelor 
la sate, gradul scăzut de salarizare 
a profesorilor este un impediment 
grav în calea obţinerii unor cunoş-
tinţe de calitate.

Din lipsa studiilor sociologi-
ce în ţara noastră, o să aduc unele 
date prezentate de sociologii ro-
mâni în colaborare cu instituţiile 
internaţionale de specialitate. Cred 
că diferenţele sunt minime, ţinând 
cont de gradul nostru de rudenie ca 
mentalitate, obiceiuri şi comporta-
ment. La o primă vedere, studiile 
sociologice ale ultimilor ani oferă 
un portret pesimist al tinerilor. Cei 
cu vârstele cuprinse între 25 şi 35 
de ani sunt mai conservatori decât 
acum zece ani, preferă manelele şi 
emisiunile TV de divertisment, iar 
o treime nu citesc niciodată; mai 
bine de două treimi nici sport nu 
fac.

Excepţia o reprezintă un seg-
ment îngust din generaţia de 20 de 
ani. În liceu, în unele clase, mai mult 
de 40 la sută din elevi se eschivea-
ză în diferite moduri de la orele de 
cultură fi zică şi nu practică nici un 
sport. Este generaţia dependenţilor 
de jocuri la calculator, Internet, mp 
playere şi telefonie mobilă, o gene-
raţie cu spirit critic, care nu vrea să 
se conformeze indicaţiilor vreunui 
şef, şi extrem de pretenţioasă în pri-
vinţa produselor culturale pe care 
ele agreează. Din păcate, ţinerii sunt 
absolut dezinteresaţi în propriul vi-
itor, pe care îl văd copilăreşte şi mai 
sperând că toate problemele lor le 
vor rezolva părinţii. Totuşi, nu tre-
buie să vedem tinerii contemporani 
ca o masă de ignoranţi, victime ale 

consumătorismului. Sociologii ara-
tă că există 11 categorii de tineri, 
fi ecare categorie cu propriul stil de 
viaţă. Trei sferturi sunt reprezen-
tanţii celor „pasivi şi leneşi” – e ade-
vărat. Aceştia îşi ocupă timpul liber 
uitându-se la televizor, mai ales la 
emisiuni de divertisment, preferă 
manelele şi muzica rock. Peste 60 
la sută locuiesc în mediul rural, 
dar şi în orăşele, şi „ar dormi sau ar 
merge la pescuit mai degrabă decât 
să asculte muzică sau să citească”, 
arată unele statistici. Tot 60% din-
tre tinerii de la oraş se uită zilnic la 
televizor, iar 70% nu merg nicioda-
tă la cinema, la teatru. În plus, 30% 
nu citesc niciodată, arată un studiu 
realizat în 2007 de Gallup. „Faţa de 
Occident, în ţara noastră consumul 
emisiunilor TV e exagerat la tineri, 
pentru că există puţine alternative”, 
susţin experţii. Cel mai însemnat 
segment al tinerilor de astăzi îl pre-
zintă „tradiţionaliştii”, autorităţi, 
conformişti, intoleranţi şi, totoda-
tă, religioşi. Tendinţa conservatoa-
re este predominantă în special la 
sate, dar asta nu schimbă cu nimic 
lucrurile. Odată cu migraţia masivă 
dinspre mediul rural către cel ur-
ban, conservatorismul tinerilor se 
va manifesta tot mai mult la oraşe, 
deoarece masa va aparţine celor ve-
niţi.

În ciuda aceste tendinţe spre 
conservatorism, printre tinerii cu 
studii se profi lează un grup care 
tinde să se îndepărteze de stilul 
de viaţă al părinţilor. Dintre prio-
rităţile acestora, majoritatea pun 
pe primul loc familia, văzută mai 
ales ca refugiu, după care urmează 
prietenii, şcoala, banii şi societatea 
– asta potrivit unui studiu realizat 
în România de ORICUM pe tineri 
cu vârstele cuprinse între 15 şi 25 
de ani.

Este nevoie de o politică coe-
rentă şi de perspectivă în domeniul 
educaţiei tineretului. Politicienii 
îşi orientează mesajul doar pe ace-
le categorii care vin la vot, adică 
de 18-25 ani şi 25-35 de ani, pe 
când categoriile de 13-17 ani nu 
intră în vizorul lor. Aceştia sunt 
lăsaţi în seama emisiunilor de di-
vertisment TV, maneliştilor, stră-
zii şi şcolii, instituţii din ce în ce 
mai sărace. Cineva poate spune că 
acum se investeşte mult în şcoală. 
E adevărat. Dar toate aceste inves-
tiţii ajung din urmă ziua de ieri. 
Majoritatea şcolilor nu dispun de 
tehnică modernă, principalul in-
strument al profesorilor sunt creta 
şi tabla. Este atestată o acută lipsă 
de calculatoare performante, cone-
xiune la Internet, proiectoare şi, nu 
în ultimul rând, cadre profesorale 
competitive, la nivelul exigenţelor. 
E o problemă complexă cu multe 
necunoscute, care necesită mari in-
vestiţii, dar şi mari energii umane. 
Astăzi, noi, profesorii, mai punem 
miza pe textul scris. Totuşi, vă în-
demnăm să nu fetişizăm cuvântul 
scris şi să nu gândim apocaliptic. 
S-ar putea să existe şi alte forme 
de inteligenţă educată pe planeta 
asta.

Copiii sunt darul lui Dumnezeu 
şi „necunoscute sunt căile Lui”.

*Notă: Millward Brown este una 
dintre cele mai mari companii de cer-
cetare la nivel global. Daedalus Con-
sulting este una din principalele fi rme 
de cercetare pe piaţa românească, fi -
ind partenerul Millward Brown din 
România.

Studiul în discuţie a fost realizat în 
11 ţări europene: Portugalia, Spania, 
Franţa, Italia, Germania, Polonia, 
Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, 
Turcia, Rusia.
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1918 e an memorabil în istoria românilor. Atunci a fost forţat cursul istoriei şi s-a realizat ceea 
ce, secole de-a rândul, fusese doar speranţă – unirea românilor sub acelaşi steag, făurirea statului 
naţional unitar român.

În contextul marilor frământări sociale şi naţionale, desfăşurate în Europa Centrală şi de Est în 
ultima fază a Primul Război Mondial şi sub puternicul ecou pe care l-au avut condiţiile de pace, for-
mulate de Wilson, preşedintele SUA, în spaţiul românesc s-a desfăşurat o mare mişcare de eliberare, 
încununată cu victoria idealului naţional. 

Principiul autodeterminării sau dreptul fi ecărui popor de a-şi hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară, a fost fundamentul politic şi juridic al Marii Uniri a Românilor. Actele Marii Uniri 
au fost votate de foruri legiuitoare, constituite după toate regulile dreptului public şi electoral, ele 
căpătând astfel forţa actului de voinţă liber exprimată: 

Basarabia – prin Hotărârea Sfatului Ţării din 27 martie 1918 de la Chişinău – condiţionat, iar la 
27 noiembrie 1918 – necondiţionat, a votat unirea cu Patria-Mamă – România.

Bucovina – prin Adunarea 
Constituantă din 27 octombrie 
1918 şi prin Congresul General 
al Bucovinei din 28 noiembrie 
1918 de la Cernăuţi, – a votat 
unirea cu Patria-Mamă – Ro-
mânia. 

Transilvania şi Banatul – 
prin Hotărârea Marii Adunări 
Naţionale de la Alba-Iulia din 1 
decembrie 1918, – a votat unirea 
cu Patria-Mamă – România.

Istoria anilor 1917-1918 ne-a 
dat o lecţie unică şi irepetabilă, 
învăţându-ne cum din mai multe 

Iurie CUJBĂ, 
profesor de Istorie şi Drept, grad didactic I, 

Liceul „Ion Creangă” din Soroca

„Aduceţi-vă aminte de faptele îna-
intaşilor voştri, ca să puteţi lua mărire 
mare şi nume veşnic” (Din Sf. Scriptură)

B a s a r a b i a  r o m â n ă .  M a r e a  U n i r e  –  9 0  a n i

Un singur ideal – unirea tuturor românilor
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forţe slabe, dezbinate, se poate forma un fl ux puternic şi 
bine orientat. Nici confruntările de idei, nici apartenen-
ţa politică nu au servit obstacol în calea făuririi Statului 
Unitar Român. Marea operă naţională a fost mai presus 
de toate. Cu foarte mare patos şi poziţie civică înaltă ne-
au demonstrat-o marii noştri compatrioţi din Ţinutul 
Soroca. 

Cu mare satisfacţie sufl etească vă aduc la cunoştinţă 
numele lor: 

Constantin Stere – născut în 1865 în localitatea Ci-
ripcău, jud. Soroca, eminent om politic, scriitor şi publi-
cist, membru al Partidului Socialist Poporanist;

Gheorghe Năstase – născut în 1896 în comuna 
Hristici, Soroca, profesor, delegat la Conferinţa de pace 
de la Paris din 1920 (împreună cu poetul Sergiu Cujbă, 
unul din făuritorii Unirii), membru al Partidului Naţio-
nal Moldovenesc;

Nicolae Soltuz – născut în 1864 în or. Soroca, jurist 
de profesie, primar al oraşului natal, fără de partid;

Teodosie Bârcă – născut în 1893 în comuna Tătă-
răuca Nouă, judeţul Soroca, învăţător, membru al Parti-
dului Socialist Revoluţionar, ulterior secretar al Camerei 
Deputaţilor în Parlamentul României, al cărui preşedin-
te a fost Nicolae Iorga;

Grigore Cazacliu – născut în 1829 în satul Slobozia 
Cuşălăuca, jud. Soroca, membru al Partidului Socialist 
Poporanist, condus de către Constatin Stere, urmează 
agronomia şi dreptul, secretar al Comisiei Constituţio-
nale în Parlamentul României;

Ion Cazacliu – născut în 1870 în satul Slobozia 
Cuşălăuca, jud. Soroca, fără de partid, membru al Comi-
siei Bugetare în Parlamentul României;

Vlad Cazacliu – născut în 1890 în satul Slobozia 
Cuşălăuca, jud. Soroca, inginer, membru al Partidului 
Naţional Moldovenesc, membru al Comisiei Parlamen-
tare pentru interpelări;

Dumitru Carauş – născut în 1892 în comuna Sevi-
rova, jud. Soroca, licenţiat în drept, membru al Partidu-
lui Naţional Moldovenesc, deputat şi senator în Parla-
mentul României; 

Ion Codreanu – născut în 1829 în comuna Ştefăneşti, 
jud. Soroca, autodidact, membru al Partidului Naţional 
Moldovenesc, delegat la Conferinţa de Pace de la Paris 
(1920), deputat de Soroca în Parlamentul României;

Gheorghe Druţă – născut în 1881 în satul Tătărăuca 
Veche, jud. Soroca, studii în domeniul militar şi de teo-
logie, fără partid, membru al Comitetului de Conducere 
al Astrei Basarabiei;

Petru Galiţchi – născut în 1887 în comuna Don-
duşeni, jud. Soroca, militar, fără de partid, membru al 
Comisiei Agrare;

Dimitrie Groapă – născut în 1895 în satul Vărăn-
cău, jud. Soroca, teolog, urmează facultatea de drept, 
magistru, fără de partid;

Pantelimon Halippa – născut în 1883 în comuna 
Cubolta, jud. Soroca, studii superioare, din 27 noiem-
brie 1918 – Preşedinte al Sfatului Ţării, membru al Par-
tidului Naţional Moldovenesc, senator al Parlamentului 
României;

Eftimie Palii – născut în 1880 în comuna Iarova, jud. 
Soroca, studii primare, membru al Partidului Menşevic; 

Nicolae Sacară – născut în 1894 în comuna Rughi, 
jud. Soroca, învăţător, apoi agronom, fără de partid;

Grigore Turcuman – născut în 1890 în localitatea 
Tătărăuca Nouă, jud. Soroca, studii primare, membru al 
Partidului Eserilor, membru al Comisiei Agrare;

Chiril Spinei – născut în 1884 în satul Tătărăuca 
Veche, jud. Soroca, militar de marină, subprefect, fără 
de partid;

Leonid Ţurcan – născut în 1895 în localitatea Tri-
făuţi, jud. Soroca, studii secundare, funcţionar de Zem-
stvă în Soroca, membru al Partidului Naţional Moldo-
venesc.

Într-un moment de sublimă jertfă, ei, personalităţi 
ale ţinutului Soroca, au votat pentru unirea Basarabiei 
cu România. Numele lor este înscris pe Altarul Marii 
Uniri – „Victoria obţinută în 1918 nu poate fi pusă ca o 
coroană de lauri doar pe umerii oamenilor politici. Ea este 
Victoria unei Generaţii care va rămâne în analele secolului 
XX ca Generaţia Unirii” (Iurie Colesnic).

Îmi permit să recomand Primăriei oraşului nostru 
să amenajeze parcul de lângă fostul liceu de băieţi din 
Soroca interbelică, cu instalarea unei pietre comemo-
rative, pe care să fi e incrustate cu litere de aur numele 
celor care au votat Marea Unire. Sunt adeptul ridicării 
la Alba-Iulia a Monumentului Marii Uniri, deoarece în 
acest oraş au avut loc evenimente de seamă ale istoriei 
noastre – consfi nţirea Unirii Ţărilor Române (Munte-
nia, Transilvania şi Moldova) din 1600, sub domnia vo-
ievodului Mihai Viteazul, Marea Adunare Naţională de 
la 1 decembrie 1918, încoronarea Reginei Maria şi a Re-
gelui Ferdinand ca suveran al întregii Românii (1922). 
În urma marilor evenimente din 1918, oraşul Alba-Iulia 
se recunoaşte capitala de sufl et a tuturor românilor.

Monumentul Marii Uniri sperăm se fi e ridicat cel 
târziu cu ocazia împlinirii a 90 de ani la realizarea Ro-
mâniei Mari. Aşa să ne ajute Dumnezeu. 
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Dacă oraşul şi raionul Soroca 
are un prieten adevărat, acesta se 
numeşte preotul profesor dr. Mi-
hail Milea de la Buzău, cel care 
conduce cu atâta dragoste şi atâta 
dăruire de sine Fundaţia „Sfântul 
Sava”. Făcând cunoştinţă cu viitorul 
prefect de Soroca, Ana Bejan, 12 
ani în urmă, părintele Milea a par-
curs calea de la un simplu oaspete 
al oraşului de pe Nistru până la cel 
mai bun prieten al sorocenilor. Pe 
parcursul anilor, Prea Cucernicia 
Sa a dat dovadă de atâta cumsecă-
denie şi iubire de Ţară, încât efor-

tul şi străduinţa sa nu puteau să nu 
fi e răsplătite pe măsură. Nu mi-ar 
ajunge spaţiu pentru a descrie toate 
faptele frumoase săvârşite de părin-
tele Milea, dar despre câteva din ele 
nu pot să nu amintesc: organizarea 
odihnei a peste 600 de copii soro-
ceni la Campusul „Sfântul Sava”, 
acordarea ajutoarelor umanitare 
caselor de copii din judeţul Soroca, 
restabilirea şi îngrijirea cimitirului 
de la Stoicani al ostaşilor români 
căzuţi în cel de-al doilea război 
mondial, osteneala şi truda depu-
să, împreună cu seminariştii săi şi 

cu părintele Gheorghe de la Dol-
hazca, la reparaţia şi amenajarea 
paraclisului bisericii Sf.Cuvioasa 
Parascheva … Îmbucurător este 
faptul că această frăţească colabo-
rare a culminat cu conferirea pre-
otului profesor dr. Mihail Milea a 
titlului de Cetăţean de Onoare al 
raionului Soroca! Această frumoa-
să misiune – de a înmâna Diploma 
respectivă din partea tuturor soro-
cenilor – a revenit domnului pre-
şedinte al raionului Soroca, Mircea 
Martâniuc.

Felicitări!

Maratonul televizat de duminica trecută a demon-
strat, încă o dată, că sorocenii pot fi  uniţi, dacă este ne-
voie și dacă există cineva care să-i adune grămăjoară. Nu 
contează suma de bani care a fost donată, deși cei peste 
30.000 de lei este o sumă deloc de neglijat; important 
este că oamenii nu dau înapoi atunci când trebuie să 
meargă înainte. Nu zic că cetăţenii au stat la coadă pen-
tru a arunca o sută-două de lei în urnă sau că iluminarea 
cheiului râului Nistru este considerată de toţi o proble-
mă-cheie (avem atâtea probleme nesoluţionate, încât ne 
trebuie câte un maraton în fi ecare duminică). Nu voi da 
nume referitor la numărul și calitatea celor care au răs-
puns afi rmativ la chemarea Fondului comunitar Soroca 
– cine a avut ochi să vadă și urechi să audă, nu are nevoie 
de aprecieri și comentarii în plus, or, asemenea acţiuni 
sunt benevole și nu poţi cere cuiva ceea ce nu-i dictează 
inima și cugetul. Nu cred că cei care au fost lipsă (din ne-

știinţă sau din modestie – cunosc oameni care au donat 
și donează zeci de mii de lei, dar preferă să rămână în 
umbră, din considerentul că astfel de probleme trebuie 
rezolvate în exclusivitate de autorităţi, sau din simplul 
motiv că se complac în rolul de spectatori) nu doresc ca 
orașul nostru să prospere, ca cheiul, alături de Cetate, să 
completeze cartea de vizită a „micii Elveţii”. Și dacă aceas-
tă clacă moldovenească a reușit, în mare parte, meritul 
este al tuturor. Și dacă despre această clacă vorbește as-
tăzi toată republica, înseamnă că Soroca nu și-a pierdut 
statutul său de oraș cu un potenţial uman pe cât de im-
portant, pe atât de nevalorifi cat.

Zicea cineva că în Republica Moldova, în general, și la So-
roca, în special, nu există ceea ce se numește societate civilă. 
Probabil, așa și este, dar încă nu totul e pierdut. Maratonul 
de duminică, la fel ca cel din toamna anului trecut, este lăsta-
rul dătător de speranţă. În rest, totul depinde de noi…

CINE A ZIS CĂ NU EXISTĂ LA SOROCA SOCIETATE CIVILĂ?
Tabletele lui Victor Cobăsneanu

Preotul profesor dr. Mihail Milea – 
Cetăţean de Onoare al raionului Soroca
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Mircea MARTÂNIUC,
preşedinte al raionului Soroca (legislatura 2007-2011)

Almanah: Timpurile care le trăim astăzi sunt deosebit de grele şi controversate. Sărăcia şi incertitu-
dinea socială şi economică impune cetăţenii raionului să apuce drumurile pribegiei prin toată Europa 
şi Rusia, pentru a-şi asigura existenţa lor şi a copiilor. Tineretul sorocean nu are nici o perspectivă de 
manifestare plenară şi prosperare modernă în ţara în care s-a născut. Sute de copii şi de bătrâni au 
rămas singuri, lâncezind în uitare şi mizerie. Preţurile cresc vertiginos, salariile şi pensiile fi ind din 
când în când majorate speculativ, de ochii lumii, capacitatea de cumpărare a populaţiei scăzând, iar 
coşul minim de consum – crescând mereu. În această situaţie dezastruoasă, în care se afl ă acum raio-
nul, fi ind candidat din partea Alianţei politice „Moldova Noastră”, dumneavoastră aţi reuşit, printr-un 
consens al dreptei politice locale, cu o mică superioritate de voturi, să-i înlăturaţi pe comunişti de la 
putere în raion şi să le luaţi în administrare nefasta moştenire menţionată mai sus. De unde încrederea 
că veţi reuşi să schimbaţi spre bine situaţia economică şi socială a raionului, având la Centru (Guvernul 
şi Parlamentul) o conducere comunistă, iar economia şi bugetul locale fi ind la pământ?

Mircea Martâniuc: Am fost întotdeauna mai întâi un om al constructivismului, apoi al politicii. 
Deci, după părerea mea, acesta fi ind un adevăr recunoscut, toate politicile trebuie să aibă un suport 

FIŞIER BIOGRAFIC
Născut la 3 august 1948 în satul Mereşeuca, Ocniţa.
1955-1966 – Studii la şcoala medie (Mereşeuca – 8 clase, Verejeni – 11 clase).
1966-1970 – Institutul Politehnic „Serghei Lazo”, Facultatea „Ingineri economişti”, specialitatea „Eco-

nomie şi contabilitate” (Chişinău).
1970-1977 – Comitetul Executiv Raional Criuleni, succesiv: inspector superior, şef al Secţiei venituri 

de stat, şef-adjunct al Secţiei fi nanciare.
1973-1975 – Serviciu în Armata Sovietică. 
1977-1981 – Comitetul executiv raional Cantemir , şef al Secţiei fi nanciare.
1981-1998 – Comitetul executiv raional Soroca: succesiv – şef al Secţiei fi nanţe, şef al Direcţiei eco-

nomice-fi nanciare, vicepreşedinte al CER.
1998-1999 – Şef-adjunct al fi lialei Soroca „Moldagroindbanc”.
1999-2003 – Vicepreşedinte al Consiliului judeţean Soroca.
2003-2007 – Director al fi lialei Soroca „Moldagrosnab”, prin cumul – director-adjunct al SA „Noustil”.
Din 2007 – Preşedinte al raionului Soroca.

S o r o c a  o f i c i a l ă

„Sorocenii aşteaptă de la noi schimbări spre 
bine”
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real de înfăptuire a celor declarate. 
Şi asta doar atunci când este vorba 
de o politică constructivă şi nu de un 
politicianism iresponsabil, care este 
în vogă acum în Republica Moldova. 
Eu nu sunt un om nou în cercurile 
politice administrative şi de afaceri 
sorocene. Am dispus de informaţie 
destulă asupra stării lucrurilor în 
oraş şi raion şi de o bună experienţă 
în administrarea publică locală (38 
de ani). Nu am ezitat să preiau pute-
rea şi acum, după un an de activitate 
în funcţia de preşedinte al raionului, 
am rămas cu convingerea că am pro-
cedat corect. Situaţia raionului, în 
ciuda tuturor difi cultăţilor reale şi 
artifi ciale pe care le înfruntăm, poa-
te fi  redresată spre bine. Începuturile 
sunt încurajatoare.

A: Problemele raionului sunt 
numeroase, iar rezolvarea lor ime-
diată – imposibilă. Care dintre 
ele le-aţi plasat în lista celor mai 
arzătoare şi cât de reală este rezol-
varea lor pe parcursul mandatului 
dumneavoastră, adică până în anul 
2011?

M.M.: Cunoscând foarte bine 
potenţialul cadrelor aparatului şi 
specialiştilor administraţiei raiona-
le, priorităţile economice ale Con-
siliului raional, poziţia Centrului 
(Guvernul) referitor la problemele 
raionului, am eşalonat rezolvarea 
unor probleme, plasând în prim 
plan cele mai stringente şi de nea-
mânat, care, la părerea noastră, sunt 
următoarele: gazifi carea, apa pota-
bilă, drumurile. 

Gazifi carea raionului, la ora 
actuală, este realizată doar la 12%, 
procent infi m comparativ cu alte 
raioane din ţară. Soroca a ratat 
timpul potrivit (1994-1995), când 
gazifi carea în Republica Moldova 
era pusă pe prim-plan, făcându-
se exces de legalitate, pe când alte 
raioane, încălcând formal legile 
fi nanţării procesului de gazifi care 
(credite bancare, împrumuturi), au 
reuşit să gazifi ce total, sau aproape 
total, teritoriilor. Astăzi, în plan re-

publican gazifi carea este trecută pe 
locul trei, după problemele aprovi-
zionării cu apă potabilă şi drumuri, 
fi nanţarea centralizată a gazifi cării 
fi ind redusă considerabil. Noi am 
împărţit procesul gazifi cării în 
două etape pe parcursul anului 
2008. Prima etapă se încheie deja 
în baza celor 5 milioane 87 mii lei 
alocaţi din resursele proprii. Etapa 
a doua, care va continua până la 1 
noiembrie 2008 în baza a 15 mi-
lioane 600 mii lei (credit bancar), 
va încheia gazifi carea a 18 localităţi 
sorocene, efectuându-se următorul 
volum de lucrări: 

- Gazoductul de presiune înaltă 
(conducta principală).

- Gazoductul de presiune medie 
(conducta raională).

- Gazoductul de presiune joasă 
(conducta comunităţii până la insti-
tuţiile corespunzătoare).

Guvernul RM prevede, în cel mai 
apropiat timp, plafonarea preţurilor 
pentru gazifi carea gospodăriilor par-
ticulare la suma de 4500-5000 lei.

Apa potabilă, în satele raio-
nului, este o problemă deosebit de 
dureroasă. Satele nu au apă bună 
de băut. Fântânile seacă sau sunt 
poluate, apeductul lipseşte, deci, este 
nevoie de o intervenţie urgentă pen-
tru a asigura populaţia rurală cu apă 
potabilă de calitate. Vom acţiona în 
trei direcţii: 

1. O parte din satele apropiate 
vor fi  conectate la conducta Soroca-
Bălţi.

2. O altă parte va benefi cia de 
construirea unor fântâni arteziene 
moderne (o asemenea fântână este 
săpată deja la Bădiceni).

3. Se va face captarea apelor sub-
terane în baza unor tehnologii mo-
derne.

Drumurile de importanţă raio-
nală. Starea celor 294 kilometri de 
drumuri locale este de asemenea o 
problemă gravă. Doar 88 kilometri 
de drumuri sunt asfaltate. Pentru 
întreţinerea drumurilor raionale, 
în 2008 au fost alocate 700 mii lei 

din fondul rutier, la care am reuşit 
să adăugăm încă un milion de lei. În 
republică se prevăd nişte investiţii 
străine în cadrul unor programe in-
ternaţionale de reparaţie şi aducere a 
drumurilor la o stare mai bună. Spe-
răm că vom benefi cia şi noi de careva 
investiţii în acest domeniu...

A: Care este atitudinea dum-
neavoastră faţă de problemele 
oraşului Soroca – centru raional, 
localitate istorică de însemnătate 
republicană – în problemele care 
nu pot fi  rezolvate doar cu puterile 
primăriei? Cum reacţionaţi la tra-
tativele conducerii oraşului de a-şi 
recăpăta statutul de municipiu cu 
subordonare republicană?

M.M.: Nu ar fi  tocmai corect, 
dacă aş separa problemele cele mai 
importante ale oraşului nostru de 
cele ale raionului. Soroca este faţa 
noastră, a tuturor sorocenilor, şi 
problemele ei ţin de Consiliul ra-
ional în măsura competenţelor lui 
în acest domeniu şi a solicitărilor 
directe ale primăriei Soroca. Pri-
măria oraşului este liberă, conform 
legislaţiei în vigoare, în acumularea 
şi gestionarea propriilor resurse fi -
nanciare, în planifi carea şi realizarea 
activităţilor de atragere a investiţii-
lor interne şi externe. Suntem într-o 
strânsă colaborare în toate domenii-
le tangenţiale şi, mai ales, în rezolva-
rea problemelor de interes comun. 
În ceea ce ţine de statutul oraşului, 
sunt de părerea că la moment, sta-
tutul actual este mult mai favorabil, 
pentru că, Soroca nu îndeplineşte 
astăzi condiţiile unui municipiu – 
atât în plan demografi c, cât şi soci-
al-economic.

A: Problema cea mai importan-
tă a oraşului şi raionului, la păre-
rea noastră, este staţia de epurare, 
care nu mai funcţionează de circa 
10 ani, ceea ce prezintă un pericol 
ecologic catastrofal, în acelaşi timp 
fi ind şi un act criminal asupra lu-
mii animale şi umane din bazinul 
râului Nistru. Ce se întreprinde 
acum de Consiliul Raional şi Pri-
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măria Soroca pentru soluţionarea 
problemei?

M.M.: Cazul staţiei de epurare 
este într-adevăr foarte serios, recu-
noaştem acest lucru şi suntem gata 
să intervenim în măsura posibili-
tăţilor şi solicitărilor Primăriei. La 
această etapă, soluţionarea se afl ă 
sub controlul nemijlocit al primaru-
lui de Soroca, dl Victor Său. Con-
siliul Raional nu este responsabil 
ofi cial în problema dată şi se poate 
implica, după cum am menţionat 
mai sus, doar în măsura posibilităţi-
lor şi la solicitarea ofi cială a Primări-
ei Soroca. Sperăm că actuala condu-
cere a oraşului va reuşi, în sfârşit, să 
construiască şi să dea în exploatare o 
staţie modernă. Există un acord de 
fi nanţare a proiectului de către Ban-
ca Mondială. 

A: Aţi menţionat, la început, 
constructivismul care vă caracte-
rizează. Această noţiune, în ca-
drul unei administraţii publice, 
prevede un parteneriat şi nişte 
compromisuri politice. Cum stau 
lucrurile la acest capitol în Consi-
liul Raional?

M.M.: Fără a declara că în Con-
siliul Raional există o unanimitate 
totală, componenţa lui politică fi -
ind destul de variată, cred că în ceea 
ce ţine de problemele economice 
şi sociale ale raionului, Consiliul 
poate fi  califi cat ca unul construc-
tiv. Raportul forţelor de dreapta şi 
de stânga permite o opoziţie sănă-
toasă, care mobilizează şi, în ultimă 
instanţă, impune părţile oponente 
la constructivism, prin compromi-
suri reciproce, în numele rezolvă-
rii problemelor raionului. Suntem 
permanent în ochii sorocenilor, 
care aşteaptă de la noi (indiferent 
de coloratura politică) schimbări 
spre bine, ridicarea nivelului de 
viaţă, condiţii normale de lucru şi 
de trai. Sunt înclinat să cred că ac-
tivitatea Consiliului Raional, indi-
ferent de disensiunile politice, este 
într-o continuă ascensiune spre un 
consens durabil în ceea ce ţine de 

problemele sociale şi economice ale 
raionului. 

A: Cum califi caţi, după un an 
de activitate în funcţia de preşe-
dinte al raionului, relaţiile ofi ciale 
cu organele centrale ale Republicii 
Moldova, care, după cum se ştie, 
sunt comuniste? 

M.M.: Îmi îndeplinesc funcţia 
conştiincios, conform legislaţiei în 
vigoare, relaţiile de serviciu cu Cen-
trul comunist fi ind strict reglemen-
tate de cadrul competenţelor funcţi-
onale. Se pare că totul este normal, 
cel puţin, până azi. 

A: Ce aşteptaţi de la alegeri-
le Parlamentare 2009? Care este 
poziţia dumneavoastră referitor 
la aderarea Republicii Moldova la 
NATO şi UE?

M.M.: Alegerile din 2009 vor 
fi  un examen serios pentru noi toţi 
şi vor demonstra pe cât de pregătiţi 
suntem pentru a ne apăra drepturile 
de gândire liberă, neimpusă de dic-
taturi de toate nivelurile. Cunosc oa-
menii din raion, evoluţia de ultimă 
vreme a dispoziţiei lor sociale şi cred 
că vor ajunge la concluziile cuveni-
te, stimulatorii progresului social 
general uman. Aderarea Republicii 
Moldova la NATO şi UE este, cu si-
guranţă, un imperativ al timpurilor 
noastre, dar sunt categoric împotri-
va unei aderări pripite, nepregătite, 
care ar duce la umilirea noastră, în-
tr-un fel, noi având o mentalitate şi o 
economie net inferioară standarde-
lor occidentale. În asemenea situaţie, 
aderând la UE, riscăm să fi m trataţi, 
la nivel public şi ofi cial, ca persoane 
de mâna a doua. Cred că trebuie să 
facem eforturile cuvenite pentru a 
ieşi mai întâi de sine stătător din mi-
zeria economică şi spirituală în care 
ne afl ăm şi atunci să aderăm demn şi 
cu capul sus la UE.

A: Sunteţi optimist, odată ce 
credeţi că mentalitatea comunistă, 
înrădăcinată în măduva gândirii 
basarabenilor, va putea fi  schim-
bată în următorii 20 de ani, care, 
împreună cu cei 20 trecuţi deja de 

la democratizare, ar face suma lui 
Moisei, adică 40 de ani, în care el 
şi-a condus poporul prin pustiu, 
pentru a scoate sentimentul de rob 
din conştiinţa lui...

M.M.: Lumea se schimbă azi 
repede, mult mai repede decât 
cândva! Circulaţia liberă, şuvoiul 
neoprit de informaţie, nivelul de 
pregătire performantă a tinerei 
generaţii sunt realităţi pozitive, 
care lucrează în favoarea stimulă-
rii şi consolidării mentalităţii noi, 
moderne, lipsite de dogmatism şi 
închistare naţională sau politică. 
Creşte o nouă generaţie care, cu 
siguranţă, va decide mai hotărât 
drumul nostru în viitor!

A: Şi generaţiile Martâniuc?
M.M.: M-am născut în Mereşe-

uca, Ocniţa, la nordul Moldovei, în 
familia lui Spiridon (1917-1996) 
şi Alexandra (n.1921) Martâniuc, 
ţărani, deveniţi după 1944 colhoz-
nici. Buneii noştri au avut pământ 
şi batoză (maşină de treierat), au 
întreţinut 400 de oi, au avut casă 
mare cu acareturi, din care cauză au 
fost ridicaţi şi duşi în Siberia (reg. 
Habarovsk). Bunelul a decedat 
acolo, bunica întorcându-se peste 
o vreme la baştină. Noi, cei şase 
fraţi, generaţia nouă (sovietică) – 
Grigore (n.1941), Mihail (n.1941) 
eu – Mircea (n.1948), Nicolai 
(1950-1963), Vladimir (n.1954) şi 
Gheorghe (n.1961) – am crescut, 
am fost educaţi şi „scoşi în lume” de 
bunii noştri părinţi, în ciuda tutu-
ror greutăţilor. M-am căsătorit cu 
Ecaterina, draga şi buna mea soţie, 
am crescut şi am educat împreu-
nă doi copii: Oxana (n.1973) şi 
Oleg (n.1974), ambii economişti, 
specialişti cu studii superioare. 
Ne bucură mult şi noua genera-
ţie – nepoţeii Sănduţa (Alexandra 
n.1994), Maxim (n.1998) şi Petri-
că (n.2003). Trăim cu speranţa şi 
convingerea că ei, nepoţeii noştri, 
la fel şi cei ai tuturor, vor avea parte 
de o viaţă mult mai demnă, liberă 
şi prosperă.
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CONSILIUL RAIONAL SOROCA
Lista consilierilor raionali Soroca (legislatura 2007-2011)

Numele, prenumele Data naşterii Reprezentant al partidului

1 Surdu Serghei 20.09.45 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

2 Rusnac Angela 01.01.69 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

3 Cebotari Pavel 10.06.50 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

4 Cebotari Mihail 01.01.65 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

5 Samburschi Anatolii 21.07.59 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

6 Brînza Ion 01.02.48 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

7 Babici Grigore 24.03.52 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

8 Damaşcan Nicolae 07.12.58 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

9 Sochirca Vasile 27.01.54 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

10 Jitari Valerii 02.12.66 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

11 Brighidin Angela 12.10.66 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

12 Crestian Mihail 29.09.74 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

13 Scripnic Vasile 13.01.52 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

14 Zubco Serghei 30.06.59 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

15 Ciuntu Vasilii 15.07.57 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova)

16 Gîtlan Nicolae 27.10.63 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”)

17 Chiriţa Nina 03.09.46 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”)

18 Sochirca Haralampie 23.02.49 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”)

19 Dorogan Valeriu 21.03.57 A.M.N. (Alianţa Moldova Noastră )

20 Conovali Veronica 06.07.65 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”)

21 Ceban Vladimir 15.04.62 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”)

22 Catan Serghei 16.08.74 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”)

23 Belous Eleonora 16.10.54 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”)

24 Coţaga Ion 18.01.59 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”)

25 Răilean Eugenia 08.11.58 P.S.D. (Partidul Social-Democrat)

26 Vovc Vladimir 30.07.73 P.S.D. (Partidul Social-Democrat)

27 Gînga Elifi r 13.04.34 P.P.C.D (Partidul Popular Creştin Democrat)

28 Zolotariov Petru 20.03.51 P.N.L. (Partidul Naţional Liberal)

29 Manea Ilie 03.08.58 P.P.R. (Partidul Popular Republican)

30 Cebotari Igor 09.08.66 P.P.R. (Partidul Popular Republican)

31 Muntean Ghenadie 05.05.69 P.D. M. (Partidul Democrat din Moldova)

32 Volniţchi Constantin 16.08.59 P.D. M. (Partidul Democrat din Moldova)

33 Florea Alexei 20.03.42 P.D. (Partidul Democrat din Moldova)

34 Burlacu Maria 05.08.59 P.D.S. M.(Partidul Democraţiei Sociale din Moldova)

35 Morari Petru 07.01.54 P.S.L. (Partidul Social Liberal)
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Almanah: Oraşul Soroca este 
de 20 de ani într-o criză totală 
de dezvoltare, sfârşitul căreia nu 
se vede. Sunt în dezastru ape-
ductul şi canalizarea, drumurile, 
iluminarea, de circa 10 ani nu 
funcţionează staţia de epurare. 
În oraş demult nu se mai con-
struieşte nimic, inclusiv blocuri 
de locuit. Întreprinderile indus-
triale, care au funcţionat cândva, 
au falimentat sau sunt în colaps 
economic. Spaţiul locativ exis-
tent nu s-a mai reparat de 20 de 
ani şi degradează periculos. Lip-
sesc cele mai elementare centre de 
agrement moderne – atât pentru 
copii, cât şi pentru adulţi. Este 

foarte problematic şi prost orga-
nizat transportul public urban. A 
ajuns într-un hal fără de hal cură-
ţenia şi condiţiile sanitare în oraş. 
Lipseşte patrularea ordonată a 
oraşului atât ziua, cât şi noaptea. 
Multe instituţii nocturne (baruri, 
crâşme etc.) nu corespund cerin-
ţelor. Centrul oraşului nu are un 
aspect gospodăresc şi e împânzit 
de gropi şi buruieni. Jumătate din 
populaţia oraşului este împrăştia-
tă prin lume, căutând de lucru, iar 
cei rămaşi nu au locuri de muncă 
bine plătite. Tineretul nu are unde 
lucra şi nici unde se odihni. Aces-
tea nu sunt încă toate problemele 
ce au împresurat oraşul, ţinându-l 

într-un permanent stres. Care, la 
părerea dumneavoastră, sunt cele 
mai stringente trei probleme ale 
oraşului, de care v-aţi apucat să 
le rezolvaţi acum un an, venind 
în funcţia de primar de Soroca, şi 
cum vă reuşeşte acest lucru?

Victor Său: Pentru mine, toate 
aceste probleme care deranjează 
populaţia oraşului sunt stringente 
şi mă dor mult, însă rezolvarea lor 
imediată este imposibilă. Se cere 
timp, fi nanţe, competenţă, răbdare 
şi încă un lucru foarte important 
– susţinerea efectivă, prin implica-
re, a înşişi locuitorilor oraşului. În 
lipsa unei asemenea susţineri, pro-
blemele enumerate nu vor putea fi  
rezolvate fundamental şi pe cinste 
niciodată. Iată trei probleme dintre 
cele mai importante:

- staţia orăşenească de epurare,
- apeductul şi canalizarea,
- trama stradală urbană.
Problema staţiei de epurare 

este pe cât de veche şi încurcată, 
pe atât de difi cilă. La moment, se 
lucrează asupra unui nou proiect 
„Lacuri biologice” (o fi rmă italiană), 

„Problemele care deranjează populaţia 
oraşului mă dor mult”

FIŞIER BIOGRAFIC
Născut la 18 martie 1971 în satul Ţarigrad, Drochia.
1978-1986 – Studii la şcoala nr.3, şcoala nr.1, Soroca.
1986-1990 – Studii la Tehnicumul Tehnologic, specialitatea tehnolog-

constructor (or. Sasovo, Rusia).
1990-1992 – Serviciu în Armata Sovietică.
1992-1997 – Întreprinzător (or. Sîktîvkar, Republica Komi, Rusia). 
1997-2007 – Director general SRL „Navisor” (Soroca).
1999-2004 – Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Drept 

(f/f ) (Chişinău).
Din 2007 – Primar de Soroca.

Victor SĂU,
primar de Soroca (legislatura 2007-2011)
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care va fi  gata în 2009, realizarea lui 
fi ind prevăzută în preajma satului 
Egoreni, timp de 2-3 ani. Finanţa-
rea proiectului (4 mln 500 mii do-
lari SUA) este a Băncii Mondiale. 
În aceleaşi timp, studiem minuţios 
această problemă, tratând cu partea 
ucraineană (la nivelul Ambasadei 
Ucrainei în Republica Moldova) 
posibilitatea reparării vechii staţii 
de epurare, care se afl ă, după cum se 
ştie, pe teritoriul Ucrainei, în preaj-
ma satului Ţechinăuca. În această 
staţie veche s-au băgat în ultimii ani 
milioane de lei, iar în 2006 a fost in-
stalat un colector nou cu preţul de 
6 milioane lei! Partea ucraineană ne 
cere acum evacuarea „mâlului rezi-
dual”, care este în cantităţi enorme, 
de pe teritoriul lor, pe teritoriul nos-
tru (peste Nistru), lucru care ne va 
costa 21 milioane de lei.

Mai avem probleme şi cu pri-
măria Egoreni, care protestează şi 
astăzi împotriva amplasării staţiei 
de epurare („Lacurilor biologice”) 
în preajma satului. Protestează şi o 
parte din orăşeni, iniţiaţi în detaliile 
ecologice ale proiectului şi impactul 
lui asupra oraşului. Deci, suntem în 
pragul unor hotărâri decisive, în 
urma cărora oraşul se va alege, în 
sfârşit, cu o staţie de epurare per-
formantă şi ecologic curată.

Ceea ce ţine de sistemele de 
canalizare ale oraşului, pentru 
evacuarea apelor de ploaie care vin 
de pe versantul dealului aducând 
murdărie asupra oraşului, am co-
mandat Institutului „Urbanproiect” 
(Chişinău) un proiect modern, im-
plementarea căruia ne va costa 3-5 
milioane lei şi ne va salva oraşul 
de această pacoste care provoacă o 
mulţime de probleme, legate inclu-
siv de sanitaria şi curăţenia urbei. 

Trama stradală a oraşului cere 
o intervenţie serioasă pentru adu-
cerea ei la o stare acceptabilă, lucru 
care ar costa cel puţin 50 milioane 
lei. Pe când bugetul oraşului pen-
tru anul 2008 a constituit doar 14 
milioane lei! Vă daţi bine seama în 
ce situaţie fi nanciară suntem. Ne-
am adresat cu o scrisoare către 
Guvernul şi Parlamentul ţării, în 
care, mizând pe faptul că Soroca 
este un oraş istoric de importanţă 
republicană, cerem ajutor fi nanci-
ar pentru rezolvarea acestei pro-
bleme. Sperăm că vom fi  auziţi şi 
susţinuţi în eforturile noastre de 
modernizare a oraşului Soroca. 
Este nespus de greu, în situaţia 
în care am „moştenit” gospodăria 
distrusă a oraşului, să prevăd cu 
siguranţă careva rezultate. Totul 
este (am în vedere infrastructu-
rile) învechit, depăşit, degradat, 
peticit... Totuşi, vom încerca să 
facem Soroca un oraş modern, un 
oraş european.

A: Ce ar însemna aceasta pen-
tru soroceni?

V.S.: Întâi de toate, prezenţa 
apei potabile şi a gazelor în toate 
locuinţele sorocenilor. Ar mai în-
semna iluminarea străzilor şi pie-
ţelor publice, un transport urban 
comod şi sigur, centre de agrement 
pentru toate vârstele, de asemenea, 
centre de cultură, artă şi sport. Pen-
tru dezvoltare în Soroca a turismu-
lui planifi căm construcţia a două 
hoteluri medii, unul dintre care va 
fi  plasat în raionul Fabricii de tri-
cotate, iar altul – la intrarea în oraş. 
Evident că vom încerca să facem 
prioritare şi să activizăm investiţi-
ile fi nanciare, ceea ce ar revitaliza 
economia oraşului – baza tuturor 
succeselor scontate.

A: Vorbind despre viitorul eu-
ropean al oraşului Soroca, care 
este poziţia dumneavoastră refe-
ritor la aderarea Republicii Mol-
dova la NATO şi UE? Sunteţi un 
om politic?

V.S.: Sunt preşedintele fi lialei 
Soroca a Partidului Liberal De-
mocrat din Moldova, condus de 
către dl V.Filat, iar în ceea ce ţine 
de aderarea Republicii Moldova la 
structurile NATO şi UE, socot că 
aceasta este unica cale spre un vii-
tor demn nu numai pentru noi, ci şi 
pentru copiii şi nepoţii noştri. Sun-
tem născuţi europeni, deci, locul 
nostru este în Uniunea Europeană!

A: Ne spuneţi câte ceva despre 
familia Său?

V.S.: M-am născut în familia 
Zinaidei şi Valeriu Său din satul 
Ţarigrad, în apropiere de Drochia. 
Părinţii mei sunt oameni simpli, 
muncitori – mama: funcţionar, ta-
tăl – plugar. Am crescut alături de 
fratele mai mare Anatol (n.1967) 
şi sora Inga (n.1987). M-am căsă-
torit în 1990 cu Natalia Anohova 
(Său) (n.1971), tehnolog-mobilier, 
în or.Sîktîvkar (Republica Komi, 
Rusia). Creştem şi educăm trei co-
pii iubiţi: Nelly (n.1990), elevă în 
cl.XII-a la Liceul „Constantin Ste-
re”; Valeria (n.1998), elevă la Lice-
ul „Alexandru Puşkin”, şi Artemie, 
mezinul (n.2007) – stâlpul iubit al 
familiei noastre. Suntem o familie 
unită şi ne susţinem reciproc în 
activităţile noastre, mai ales acum, 
când am devenit primar de Soroca. 
Susţinerea morală şi pozitiv-ener-
getică a familiei este pe cât de do-
rită, pe atât de necesară mie, dată 
fi ind marea mea responsabilitate 
faţă de locuitorii oraşului nostru.
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CONSILIUL ORĂŞENESC SOROCA
Lista consilierilor Consiliul orăşenesc Soroca

(legislatura 2007-2011)

Numele, prenumele
Data 

naşterii
Reprezentant al partidului

Telefon 
serviciu

1 Panici Tudor 22.05.52 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 2-35-02

2 Cojuhari Serghei 05.08.53 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 9-30-74

3 Mihailova Lucia 24.01.43 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 2-32-86

4 Crudu Evgenii 07.02.47 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 2-63-28

5 Caldare Anatolie 24.08.51 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 2-25-22

6 Cojocari Andrei 01.06.66 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 3-06-20

7 Ostapov Alexandru 23.12.50 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 3-31-27

8 Malîş Albert 16.09.69 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 2-23-61

9 Duca Svetlana 03.01.60 P.C.R.M. (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) 2-37-73

10 Buşan Marcel 12.08.75 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”) 2-20-26

11 Moroz Andrei 07.12.55 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”) 2-36-12

12 Moldovan Mircea 13.05.54 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”) 2-30-37

13 Cravciuc Galina 17.07.60 A.M.N. (Alianţa „Moldova Noastră”) 2-02-77

14 Railean Eugenia 08.11.58 P.S.D. (Partidul Social-Democrat) 9-31-39

15 Irodoi Vasile 10.05.61 P.S.D. (Partidul Social-Democrat) 3-35-50

16 Mâţu Mihail 03.05.65 P.N.L. (Partidul Naţional Liberal) 2-36-82

17 Bulat Nicolae 10.02.52 P.N.L. (Partidul Naţional Liberal) 2-22-64

18 Cojoc Dumitru 12.09.52 P.N.L. (Partidul Naţional Liberal) 2-33-35

19 Savca Elena 01.06.48 P.N.L. (Partidul Naţional Liberal) 2-75-67

20 Ilieş Anatolie 26.11.54 P.P.R. (Partidul Popular Republican) 2-07-10

21 Bersan Aurel 24.09.56 P.P.R. (Partidul Popular Republican) 2-34-35

22 Ivasi Boris 07.05.57 P.L.M. (Partidul Liberal din Moldova) 3-23-90

23 Volniţchi Constantin 16.08.59 P.D. (Partidul Democrat din Moldova) 9-29-63

24 Dragan Sergiu 05.08.70 P.D. (Partidul Democrat din Moldova) 2-24-66

25 Marchitan Alexei 01.06.59 P.D.S. (Partidul Democraţiei Sociale) 3-05-84

26 Marchitan Vladimir 08.09.54 Independent

27 Tănase Iurie 13.04.64 Independent
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Masa rotundă a OdN
Victor Cobăsneanu

ÎN LOC DE PROLOG. Chiar dacă anul 2007 a plecat deja în istorie, ecoul lui, mai cu seamă din 
punct de vedere politic, mai este încă viu. Pe de altă parte, şi anul 2008 este unul extrem de important, 
or, în funcţie de ceea ce vor semăna politicienii în următoarele luni, depinde ce roadă vom culege împre-
ună în primăvara lui 2009. Din aceste considerente, dar şi pentru a scoate din anonimat fenomenul 
politic de la Soroca, redacţia „OdN” a organizat o masă rotundă, în cadrul căreia au fost puse în discuţie 
două chestiuni: totalurile anului politic 2007 şi perspectivele anului politic 2008. La provocarea noas-
tră au răspuns Mişcarea Social-Politică „Acţiunea Europeană” – Ana Bejan, Iurie Tănase, Anatol 
Şapovalov; Partidul Liberal – Boris Ivasi; Partidul Liberal-Democrat – Nicolae Bulat, Alexandru 
Cimbriciuc, Dumitru Cojoc; Partidul Social-Liberal – Ghenadie Donos; Partidul Democrat – Vla-
dimir Nicuţa; Partidul Social-Democrat – Alexei Marchitan, Valeriu Tetiu. Societatea civilă a fost 
reprezentată de cititorul nostru Lazăr Ţigai. La „masa rotundă” a participat şi colegul nostru, ziarist 
la „Timpul”, Ion Surdu.

„POLITICA MARE SE FACE ÎN PROVINCIE, NU LA CHIŞINĂU”

Ana Bejan: Doresc să felicit participanţii la „masa rotundă” cu ocazia Zi-
lei Unirii şi să salut iniţiativa „ODN” de a organiza această acţiune politică 
foarte importantă... Anul politic 2007 a fost un an stresant. L-aş aprecia po-
zitiv doar prin prisma rezultatelor alegerilor locale generale, la care, în majo-
ritatea raioanelor, inclusiv la Soroca, comuniştii au fost debarcaţi. Se simte 
un sufl u nou al democraţiei. Vreau să mai spun că anul 2007 a fost un an al 
divizării, şi vina o poartă guvernarea, în frunte cu preşedintele Voronin. În-

tr-o ţară parlamentară Voronin a devenit fi gura centrală, care hotărăşte totul. Preşedintele n-a 
devenit un garant al unităţii societăţii, un om care consolidează societatea, ci s-a transformat 
într-un terminator. Am fost împărţiţi în proromâni şi proruşi, în cei cu Mitropolia Moldovei 
şi cei cu Mitropolia Basarabiei... Ruşinea istorică a tuturor au fost acţiunile isterice antiro-
mâneşti, anularea deciziei de a deschide consulate la Bălţi şi Cahul, expulzarea diplomaţilor 
şi preoţilor români, închiderea postului de televiziune TVR-1, ponegrirea Mitropoliei Basa-
rabiei, lansarea ideii predării limbii moldoveneşti ş.a.m.d. De ce s-au întâmplat toate acestea? 
Fiindcă noi n-am fost uniţi, este slabă opoziţia şi societatea civilă... Comuniştii, prin numirea 
lui Stepaniuc în funcţia de viceprim-ministru, au declanşat deja campania preelectorală. Ştim 
bine cât de periculos este şovinismul, moldovensimul primitiv al acestui om… O problemă se-
rioasă a anului 2007 a fost obstrucţionarea APL, unde la putere sunt democraţii, prin aproba-
rea unui buget discriminatoriu... Anul politic 2008 va fi  şi mai complicat. Trebuie să susţinem 
ideea proiectului politic şi să facem presiuni asupra liderilor de la Chişinău, ca aceştia să elabo-

T o t a l u r i  p o l i t i c e

„Până la realizarea visului spre care tindem, 
mai este mult...”
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reze un asemenea proiect. Interzi-
cerea formării blocurilor electora-
le şi ridicarea pragului electoral va 
aduce la aceea că o să ne „batem” 
unii cu alţii, şi în 2009 la putere 
o să vină din nou comuniştii. Să 
nu ne facem iluzii că foarte mulţi 
dintre noi vom trece pragul elec-
toral. Este foarte bună tendinţa de 
fuzionare a partidelor.

Iurie Tă-
nase: Actuala 
putere şi-a dat 
bine seama că 
p a r t i c i p a r e a 
MAE în alege-
rile locale din 

2007 ar fi  putut schimba unele 
lucruri. Noi nu suntem o forma-
ţiune politică care a apărut pen-
tru a mai scinda dreapta politică. 
Noi suntem un proiect european 
şi nu ascundem acest lucru. Mul-
ţi europeni au înţeles că mesajul 
proeuropean al comuniştilor nu 
este altceva decât o dorinţă de a-i 
tăia craca de sub picioare lui Ure-
cheanu, liderul AMN, care înclină 
spre Moscova... Actualmente, la 
nivel de republică, noi avem 5 pri-
mari, peste 20 de consilieri, care 
au mers la alegeri independenţi 
din cauza că MAE nu era formată. 
Primul nostru botez vor fi  alegeri-
le parlamentare care ne bat la uşă. 
Vom depune tot efortul ca să con-
solidăm segmentul democratic din 
societate, dar să vedem cine pune 
„brandul” la bătaie. Eu aş vedea o 
listă comună a forţelor democrate, 
însă, până la urmă, va fi  aşa cum 
va fi . Noi suntem serios intenţi-
onaţi, şi vom da o luptă decisivă 
în alegeri. Sperăm că vom trece 
pragul electoral... În 2007, am dat 
jos comuniştii, dar am frică să nu 
greşim şi să nu dezamăgim electo-
ratul. Se creează impresia că tot 
comuniştii mai vor o dată man-
datul, pentru a şterge tot ce a mai 
rămas românesc pe acest pământ. 

Pe mine acest lucru mă deranjează 
foarte mult.

Anatol Şa-
povalov: Nu 
numai america-
nii, ci şi moldo-
venii nu-i iubesc 
pe acei care se 
hărţuiesc între 
ei. Ar fi  păcat 

să ne irosim forţele în nişte dispute 
şi etichetări inutile. Alegerile an-
terioare ar trebui să ne înveţe ceva 
minte. Oamenii chiar menţionează 
cât sunt de uniţi comuniştii, iar noi 
luptăm de rămân doar penele... În 
anul 2008, trebuie să schimbăm ac-
centele, mai cu seamă că şi comu-
niştii îşi schimbă politica şi mizea-
ză pe aşa-zişii democraţi, care sunt 
gata la orice pentru un portofoliu. 
Eu vin cu un apel către forţele de 
dreapta, către toţi liderii: să lăsăm 
ambiţiile, mândria pentru altceva 
mai bun şi să ne îndreptăm forţele 
spre preelectorala care ne aşteaptă. 
Este cazul ca omul simplu să simtă 
că la putere au venit democraţii, să 
simtă o înviorare în societate, o miş-
care înainte. Este timpul să nu mai 
tăcem, dacă ni se lezează drepturile, 
este timpul să scoatem oamenii în 
stradă, să demonstrăm puterii de 
sus că i se clatină scaunul.

„LUCOAREA NU VINE 
DE LA RĂSĂRIT”

Boris Ivasi: 
În plan mondi-
al, anul trecut 
a fost foarte 
greu, deoarece 
în mai multe 
colţuri ale lumii 
s-au înregistrat 

crize (Venezuela, Iran, Pachistan, 
SUA...), care ne pot duce chiar la 
un război... N-a fost un an uşor, 
deşi în plan naţional am avut, cât 
de cât, un succes: ne-am afi rmat, 
pentru prima dată am luat par-

te la alegeri. S-ar fi  putut să fi e şi 
mai bine, dar... avem ceea ce avem. 
Despre politica statului nu vreau 
să vorbesc, fi indcă fi ecare dintre 
noi cunoaşte ce s-a întâmplat. Do-
resc doar să afi rm că avem ceea ce 
am meritat. Orice popor îşi merită 
guvernarea pe care o are. Republica 
Moldova, la momentul de faţă, este 
ţara care nu are ceea ce i s-a promis 
– salarii de 300$, mii de locuri de 
muncă etc. Apropo, îmi vine greu să 
spun ce mai produce azi Moldova. 
La Soroca, şi magiunul, probabil, 
este adus din altă parte. Oamenii 
au fost induşi în eroare, inclusiv în 
cele ce priveşte problema gazifi că-
rii. În anul trecut, s-au intensifi cat 
întrebările gen cine suntem noi – 
moldoveni sau români? Suntem 
cu Mitropolia Basarabiei sau cu 
Mitropolia Moldovei? Părerea mea 
este foarte simplă: cineva doreşte 
să ne sustragă de la alte probleme 
cu adevărat vitale, adică să nu mai 
întrebăm de locurile de muncă, de 
salariile mari promise... Noi şedem 
în continuare pe două scaune, vrem 
să ne apropiem şi de Rusia, şi de 
Europa... În anul trecut, au fost şi 
trădări, inclusiv la Soroca. În plan 
local, s-a câştigat ceva. Avem un 
preşedinte de raion şi un primar al 
oraşului necomunişti, a rămas doar 
ca ambele consilii să promoveze o 
politică democratică. Cred că anul 
trecut acest proces a demarat şi sper 
ca lucrurile pozitive să fi e continu-
ate şi în anul 2008. În 2008, prin-
cipala noastră sarcină este să expli-
căm oamenilor că „lucoarea nu vine 
de la răsărit”, că unica noastră cale 
este cea europeană. Să le spunem că 
sfi nţii noştri nu sunt Alexandru Ne-
vski, ci Sfânta Parascheva şi Ştefan 
cel Mare. Să le spunem că suntem 
creştini adevăraţi. Să-i întrebăm pe 
oameni de ce Partidul Comunist 
este inacceptat în Rusia, dar agreat 
în Moldova? Să le spunem că, ori-
ce s-ar spune, cultura noastră este 
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europeană, şi asta nu se discută. 
Să explicăm tuturor că principalul 
este cetăţeanul, ci nu... secretarul 
primarului. Să învăţăm oamenii să 
aibă o poziţie civică, să nu fi e indi-
ferenţi la ceea ce se întâmplă în jur... 
Până la urmă, cine este responsabil 
de venirea comuniştilor la putere? 
Cei care au fost la guvernare până 
în 2001… Referitor la trecerea pra-
gului electoral, vreau să zic că ar fi  
binevenit un sondaj în cadrul parti-
delor – trecem sau nu trecem pra-
gul? Cum a făcut, spre exemplu, PL 
înainte de precedentele alegeri. De 
ce să luăm voturile altor partide? 
Cred că este un exemplu demn de 
urmat. Nu cred că vom face blocuri 
şi fuzionări, fi indcă prea mari sunt 
ambiţiile.

„SISTEMUL POLITIC DIN 
MOLDOVA ARE NEVOIE 

DE SCHIMBARE”

Nicolae Bu-
lat: Noi toţi, 
cei prezenţi aici, 
suntem în opo-
ziţie faţă de un 
partid totalitar, 
şi n-ar fi  motive 
pentru gâlceavă. 

În alegerile locale trecute, PNL a 
mers la alegători cu ferma convin-
gere că nu trebuie atacaţi reprezen-
tanţii partidelor democratice. Sco-
pul nostru bine determinat a fost: 
jos comunismul!... Problema care 
trebuie să ne unească pe toţi este 
ideea anticomunistă. De aici trebuie 
să începem tratativele. Cu părere de 
rău, opoziţia noastră nu are o clari-
tate în acţiuni şi nu face nişte decla-
raţii bine determinate. Susţin ideea 
doamnei Bejan că noi, cei la Soroca, 
trebuie să ne determinăm ce dorim 
şi cum să ne atingem scopul. Sunt 
sigur că liderii noştri de la Chişinău 
vor înţelege pericolul care îi paşte, 
inclusiv deschiderea unor procese 
penale, şi vor recurge la fuzionări. 

Acest lucru deja l-au făcut PSD şi 
PDS, pe această cale vor merge, în 
curând, PD şi PSL. Sperăm că şi pe 
fl ancul liberal se vor face paşi reali 
spre unire... Ne deranjează comu-
nismul de peşteră, declaraţiile lui 
Voronin cum că el este doar preşe-
dintele moldovenilor. Vă imaginaţi 
că un preşedinte de altă ţară şi-ar 
permite să spună că, vezi bine, eu 
pe tine nu te reprezint, fi indcă eşti 
mormon, baptist, negru sau mai 
nu ştiu cum?! Aceste acţiuni sunt 
demne de epoca paleolitică… Ar fi  
bine să facem o declaraţie comună, 
să fi m bine organizaţi în acţiuni, să 
avem un centru de coordonare a ac-
tivităţii partidelor politice din teri-
toriu. În privinţa faptului că cineva 
dintre noi nu va trece pragul elec-
toral, problema cea mare este ace-
ea că, bătându-ne între noi, posibil 
să nu trecem nici unul acest prag. 
Atunci vor rămâne comuniştii, care 
vor avea posibilitate să schimbe 
Constituţia... În anul 2007, succe-
sul nostru a fost minim, chiar dacă 
în multe raioane au venit la putere 
partide democratice. Dar să nu ui-
tăm prin ce situaţii de stres am tre-
cut atunci când unii democraţi erau 
gata să treacă în tabăra adversă…
În 2008, ar fi  bine să ne clarifi căm 
încotro mergem şi cu cine. Să nu 
uităm că unirea din 1918 la Soro-
ca a fost votată unanim, fi indcă toţi 
eram uniţi în faţa unei primejdii 
– Rusia bolşevică. Acum pericolul 
comun este comunismul. Acesta 
este pericolul nu numai al nostru, 
ci şi al generaţiilor care vin... Să nu 
repetăm greşelile din 2005.

Alexandru 
C i m b r i c i u c : 
Sistemul poli-
tic din Repu-
blica Moldova 
are nevoie de 
o schimbare, 

de o nouă generaţie politică. De la 
1990 încoace, toţi liderii noştri na-

ţionali n-au dorit să-şi lase fotolii-
le de conducători, deşi au pierdut 
alegeri după alegeri. Acelaşi lucru 
se observă la noi în raion – parcă 
am schimbat ceva, dar avem nevoie 
de un generator de idei. Astăzi, noi 
continuăm să promovăm nişte pro-
iecte începute de conducerea pre-
cedentă şi nu dorim să schimbăm 
ceva – aşa se creează impresia. Adi-
că, ne convine ceea ce este. Adver-
sarii noştri comunişti se folosesc de 
aceste slăbiciuni şi nu întâmplător 
promovează tineretul – au sesizat 
că societatea doreşte schimbarea 
şi întreprinde tot posibilul s-o facă 
chiar ei. De exemplu, comuniştii 
au promovat tineri în Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Economiei, 
Ministerul Securităţii etc. Mai 
mult – domnul Voronin a declarat 
că şi PCRM este un partid liberal. 
Astfel, ni se exploatează mesajul cu 
care am venit în faţa alegătorilor... 
Începând din teritoriu, fi ecare par-
tid, fi ecare mişcare politică nu tre-
buie să permită „bătălia” sinucigaşă 
între democraţi. PLD, repet, pune 
accentul pe o generaţie tânără în 
politică, pe personalităţi care au în 
spate nişte fapte concrete. Una este 
să vorbeşti despre politică şi alta 
este să faci ceva concret.

D u m i t r u 
Cojoc: Anul 
2007 a fost un 
an politic greu, 
dar există şi 
ceva rezultate 
– am câştigat 

alegerile locale, am dar jos răii. 
Astăzi, în oraş nu există, practic, 
o bucăţică de pământ care să nu 
fi e vândută… Astăzi, se încearcă 
să se facă multe, dar, dacă vom fi  
aidoma racului, broaştei şi ştiu-
cii, nu cred că vom reuşi să facem 
ceva bun pentru oameni. Aş dori 
ca în anul 2008 să fi m mai uniţi, 
mai atenţi unul faţă de altul, să 
tragem cu toţii în aceeaşi parte ca 
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să ieşim la mal… Politica statu-
lui moldovenesc merge de mână, 
probabil, cu politica rusească. Ul-
timele exemple la nivelul politicii 
de cadre îmi dau dreptate. Foarte 
mulţi consideră că noi nu vom pu-
tea exista fără ruşi. Zilnic ne bat la 
buzunare cu preţuri exagerate, iar 
noi le batem din palme... Domnul 
Voronin iubeşte să repete că ci-
neva se amestecă în treburile in-
terne ale Moldovei... Dacă nu ne 
vom asculta unul pe altul, dacă 
ne vom certa, în 2009 vom pier-
de în faţa comuniştilor şi ne vom 
întreba, pentru a câta oară: de ce 
s-a întâmplat aşa ceva? De ce, bu-
năoară, s-a destrămat blocul afl at 
în stadiu de creare „Soroca – casa 
noastră”?

„NUMAI UNINDUNE 
VOM PUTEA ÎNVINGE 

BALAURUL”

G h e n a d i e 
Donos: Sunt 
pentru ultima 
dată în postu-
ra de lider al 
PSL, or, după 
cum bine ştiţi, 

la 10 februarie va avea loc fuziunea 
partidului nostru cu PD, lucru, de 
altfel, salutabil. Chiar dacă sunt şi 
voci care vorbesc despre incompa-
tibilitate, că nu poţi uni focul cu 
gheaţa este... Sper că şi alte partide 
vor merge pe aceeaşi cale. Numai 
astfel vom putea învinge balaurul 
despre care am vorbit mai sus. Eşe-
cul fostului bloc democrat ar trebui 
să ne înveţe multe… Nu cred că 
există partide democratice, inclu-
siv la Soroca, care ar putea afi rma 
sus şi tare că pot trece lejer pragul 
electoral. Suntem, însă, optimişti 
şi credem că, în afară de comunişti, 
vor accede în Parlament şi câteva 
partide democratice... Sincer vor-
bind, am nişte obiecţii, în primul 
rând, faţă de propria persoană, 

fi indcă am vorbit despre o regu-
laritate în organizarea unor astfel 
de întâlniri. Este salutabilă inten-
ţia ziarului, dar iniţiativa ar trebui 
să vină şi de la partidele politice. 
Lipsa acestui fel de întâlniri este 
un minus în activitatea partidelor 
noastre politice. Până la urmă, nu 
trebuie să luptăm pentru curăţenie, 
ci trebuie să facem curat... Alianţa 
forţelor democratice la Soroca, la 
crearea căreia şi-a adus aportul şi 
umila mea persoană, nu este ceva 
abstract, dar ceva viu. Aş vrea să 
cred că la nivelul raionului şi ora-
şului, la nivelul celor două consilii, 
nu apar probleme care nu pot fi  so-
luţionate. Există şi probleme, dar 
să nu uităm că Blocul este format 
din 8 partide şi procesul consoli-
dării noastre continuă, inclusiv cu 
ajutorul unor astfel de întâlniri. 
Nu cred că şi partidele existente, şi 
cele nou-apărute nu vor participa 
la activitatea acestui bloc democra-
tic. Dacă am câştigat alegerile, este 
de onoarea şi datoria noastră să ci-
mentăm, să consolidăm aceste po-
ziţii. Să arătăm oamenilor că n-am 
câştigat întâmplător... La capitolul 
realizări, PSL nu prea are cu ce se 
lăuda, poate doar cu contribuţia la 
crearea blocului democratic şi pre-
gătirea fuziunii din 10 februarie.

„SĂ DEMONSTRĂM CĂ 
ACTUALA CONDUCERE 
ESTE MAI BUNĂ DECÂT 

CEA COMUNISTĂ”

V l a d i m i r 
Nicuţă: În anul 
2007, s-au îm-
plinit 10 ani de 
la fondarea PD. 
O preocupare 
a noastră a fost 

participarea la alegerile locale, la 
care am ocupat locul III, atât pe re-
publică, cât şi pe raion. Au fost mai 
mulţi factori care au infl uenţat re-
zultatele, înrăutăţirea lor – în pri-

mul rând, aş numi un asemenea fe-
nomen cum este „turismul politic”, 
alimentat de partidul afl at la guver-
nare (n-aş dori ca această practică 
să fi e continuată şi pe viitor). Aces-
ta nu este grav pentru partidele sau 
persoanele respective, ci pentru 
electorat, or, cultura politică la noi 
este sub nivel şi unii dintre noi doar 
se autointitulează „lideri politici”, 
dar fac prea puţin pentru a cores-
punde acestei noţiuni... PD, nu 
numai în raionul Soroca, a avut de 
spus un cuvânt greu la formarea ali-
anţelor postelectorale. Ba mai mult: 
fără PD, în peste 20 de raioane. ar 
fi  fost imposibilă detronarea comu-
niştilor. Ar fi  bine ca aceste lucruri 
să fi e înţelese de partenerii noştri 
de orice nivel. Multora PD le stă în 
gât, dar, place cuiva sau nu acest lu-
cru, realitatea trebuie acceptată aşa 
cum este... Noi spunem că crearea 
alianţelor postelectorale – este un 
început care a demonstrat că vine 
schimbarea şi acest lucru este deja 
intuit de populaţie... Sarcina noas-
tră este de a da dovadă de cultură 
politică. Să nu ne antrenăm antici-
pat în dispute sterile, fără sorţi de 
izbândă. Se pare că, intenţionat, în 
preajma sau în toiul campaniilor 
electorale, suntem antrenaţi în niş-
te discuţii, inclusiv de ordin iden-
titar sau religios, care nu merită 
să fi e puse pe prim-plan. Astfel de 
probleme, noi, PD, considerăm că 
trebuie să fi e rezolvate de fi ecare ce-
tăţean în parte nu-i poţi dicta cetă-
ţeanului convingerea ta. Este foarte 
primejdios ca partidele democra-
tice să se antreneze şi să susţină 
acest joc periculos... Astăzi pentru 
conducerile democratice sarcina 
principală este să demonstreze că 
noua putere mai bună decât cea a 
comuniştilor. Aceasta ne va ajuta să 
sperăm la rezultate bune în electo-
rala care vine. Orice eşec o să toarne 
apă la moara altui partid. Sper că, 
cel puţin la Soroca, liderii politici 



54

au experienţă şi raţionament pen-
tru a face faţă lucrurilor. Trebuie 
să învăţăm a lucra în alianţă şi să 
nu uităm că multe alianţe, inclusiv 
postelectorale, au eşuat... Doresc 
succes colegilor şi doresc ca împre-
ună să facem faţă lucrurilor care ne 
vor pune nota în alegeri. Sunt sigur 
că la Soroca puterea s-a schimbat, 
la Soroca este alt aer, care este sim-
ţit de majoritatea populaţiei.

„MAI BINE 23 PARTIDE 
PUTERNICE, DECÂT 

MULTE ŞI VULNERABILE”

Alexei Mar-
chitan: Pentru 
(fostul) Partid 
al Democraţi-
ei Sociale, anul 
2007 a fost un 
an greu, însă 
rodnic. La un an 

de la fondare, a obţinut pe ţară un 
rezultat bun, acumulând aproape 5 
la sută din sufragii. PDS a fost unul 
dintre cele mai active din opoziţie, 
şi nu numai la nivelul declaraţiilor. 
Noi am susţinut păturile social vul-
nerabile, în special patentarii, care 
au fost umilite de guvernare, şi oa-
menii au văzut în PDS o forţă care 
nu numai declară lucruri frumoase, 
dar şi este alături de oameni atunci 
când ei au nevoie. Liderul PDS, 
Dumitru Braghiş, a fost primul 
care a cerut demisia preşedintelui 
Voronin... Fuziunea PDS cu PSD 
a avut scopul de a uni forţele soci-
al-democrate din ţară. Ştiu că acest 
proces are loc şi cu alte partide po-
litice, de aceea vreau să le doresc 
succes în activitatea de fuzionare, 
în special PSL şi PD, care sunt în 

pragul fuzionării... Au dreptate acei 
care susţin ideea creării a 2-3 par-
tide puternice doctrinare şi sunt 
împotriva numărului excesiv de 
partide şi mişcări. Îmi pare rău, dar 
am puţină speranţă că acest lucru 
se va întâmpla, fi indcă nu se vede o 
bază bine închegată de fuzionare a 
partidelor cu aceeaşi doctrină. Lu-
mea ne întreabă de ce nu ne unim 
şi oamenii ne avertizează că în anul 
2009 vom fi  din nou în pierdere.

Valeriu Te-
tiu: Fiind acum 
la putere, îmi 
dau seama că 
este mai uşor 
să câştigi alege-
rile decât să te 
menţii pe pozi-

ţiile cucerite. Nu ne rămâne decât 
să conlucrăm, să menţinem forţele 
democratice la putere în raion, să 
muncim împreună. Există, bine-
înţeles, şi probleme, inclusiv de 
conlucrare între raion şi oraş, dar a 
trecut prea puţin timp de la venirea 
noastră la putere şi ne mai trebuie o 
perioadă ca să ne cristalizăm acţiu-
nile, să găsim soluţiile de rezolvare 
a problemelor. Pentru persoane ca 
mine, tinere şi fără experienţă, este 
foarte greu de a lua nişte decizii, 
dar... trebuie să mergem înainte, or, 
altă ieşire nu există.

„CONDAMNAREA 
COMUNISMULUI  
SARCINA CEA MAI 

IMPORTANTĂ”

Lazăr Ţigai: Sunt o persoană 
care nu este membru de partid şi 
vreau să spun că am auzit, la aceas-
tă „masă rotundă”, foarte multe 

lucruri bune şi 
frumoase. Eu aş 
propune să pro-
cedaţi ca ameri-
canii: să uităm 
ceea ce am fă-
cut, bun sau rău, 
şi să ne gândim 

ce şi cum să facem bine. Până la 
urmă, cu toţii dorim aderarea ţării 
la Uniunea Europeană, dar pentru 
aceasta trebuie să întreprindem 
ceva, în primul rând, consolidarea 
partidelor democratice. Această 
consolidare ar fi  cazul să se facă pe 
principii doctrinare – aripa libe-
rală, aripa social-democrată, plus 
extremele, fără de care nu se poate. 
Dar pentru a face aceasta e necesar 
să condamnăm comunismul, care 
se bazează pe o ideologie criminală. 
Ca persoană fără de partid, vă rog 
să nu vă certaţi, să vă răbdaţi unul 
pe altul. Vă doresc baftă la alegerile 
care vin.

ÎN LOC DE EPILOG

Cititorii „Observatorului de Nord” 
nu au nevoie de comentariile redacţi-
ei atunci când este vorba de opţiuni-
le politice. Până la urmă, fi ecare va 
trage concluzia care îi convine şi va 
pune nota care o merită fi ecare dintre 
persoanele participante. Eu doar aş 
menţiona faptul că, până la realiza-
rea visului spre care tindem, mai este 
mult. Iar dacă ar fi  cazul să scoatem 
la iveală fraza care a pus degetul pe 
rană, în opinia mea, ar fi  următoa-
rea: este uşor să obţii puterea, dar este 
foarte greu să o menţii. Această regu-
lă este valabilă pentru toţi – şi pentru 
cei care sunt la putere, şi pentru cei 
care vor veni la putere...
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Un nou popas la Cureşniţa Sorocii, cu nobila intenţie de a reactualiza şi de a şterge praful uitării 
de pe imaginea lui Alexandru Ranga, violonist şi compozitor – personalitate ce s-a perindat prin ani 
zbuciumaţi, plini de căutări şi realizări, dar ajunşi, până la urmă, într-un punct mort... 

Alexandru Ranga s-a născut la 10 iulie 1920 în s.Cureşniţa, judeţul Soroca, în familia lăutarului 
Grigore Ranga, trompetist, fruntaş şi animator al muzicii populare româneşti locale. „Conul” Grigore 
Ranga, căsătorit cu Eugenia Aronovna-Kolosovski, care se trăgea dintr-un neam de pani polonezi, a 
avut 3 copii: Nicolae, Sonia şi Alexandru, mezinul – viitorul compozitor şi violonist. Fiind o familie 
preocupată de muzică, copiii cântau, în măsura în care reuşea să-i pregătească tatăl, la diferite instru-
mente muzicale: Nicolae – trompetă; Sonia şi Sandu – vioară. A fost o perioadă de timp, când mica 
orchestră familială a „conului” Ranga cânta serile în unul din restaurantele oraşului Soroca. Lecţii de 
vioară, la început, Alexandru lua de la un oarecare Poleakov din Soroca, apoi, pe măsura avansării 
măiestriei, tatăl îl aranjă la Bălţi, unde îşi continuă studiile particulare la lăutarii bălţeni Papăborş şi 
Ursache. 

Tânărul Alexandru avea aptitudini muzicale extraordinare înnăscute şi atracţia către muzică era 
nestăvilită. În 1932, având doar 12 ani, a fost ascultat de un 
profesor de la Conservatorul din Iaşi, însă imposibilităţile ma-
teriale nu i-au permis să se facă student, şi atunci, pentru a 
rămâne în aria muzicii, s-a încadrat ca copil de trupă în Arma-
ta română – orchestre militare. La Iaşi a întâlnit-o pe Maria 
Unterberg de origine austriacă, născută la Berlin într-o familie 
de intelectuali. Maria Unterberg cânta cu vocea, la pian şi în 
scurt timp a devenit soţia lui Alexandru. 

Evenimentele anului 1940, timpuri controversate şi extraor-
dinare pentru sute de mii de basarabeni, l-au adus pe Alexandru 
Ranga împreună cu tânăra sa soţie la Bălţi, unde s-a angajat să 
formeze o orchestră de divertisment la cinematograful „Ko-
tovskii” din localitate. Între anii 1944-1955, tânărul muzician 
a continuat să se perfecţioneze ca instrumentist, să compună 
muzică (cântece, piese instrumentale), să colecteze de pe unde 

Viorica POPOVICICEAICOVSCHI, 
profesoară, grad didactic I, la Şcoala de Arte pentru copii 

„E. Coca”, or.Soroca

„Conu” Grigore Ranga – tatăl compo-
zitorului

C u l t u r ă

Compozitorul Alexandru Ranga – 
un sorocean cu care trebuie să ne mândrim
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se putea material folcloric muzical, să 
se consacre şi pedagogiei muzicale, 
pregătind o serie de tineri muzicieni-
viorişti. 

Alexandru Ranga a pus bazele 
primei şcoli de muzică din or.Bălţi, 
elevii lui ulterior devenind primii 
profesori ai acestei instituţii. 

În 1944, în familia lui Alexan-
dru şi Maria Ranga s-a născut pri-
mul copil – Elena, care ulterior şi-a 
consacrat viaţa muzicii (Colegiul de 
Muzică „Ştefan Neaga” – pian), iar în 
1949, fi ind deja recăsătorit cu a doua 
soţie Liubov, se naşte fi ul Nicolae, al 
doilea copil, devenit şi el cu timpul 
muzician consacrat (pianist). Copiii 

compozitorului au fost deosebit de 
talentaţi, având aptitudini muzicale 
deosebite, lucru despre care scria şi 
presa acelor timpuri. 

În anii de după Războiul al II-lea 
mondial, când în Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească proaspăt 
înfi inţată se puneau bazele unei noi 
culturi, sovietice moldoveneşti, auto-
rităţile comuniste erau cointeresate 
în a mobiliza cele mai talentate cadre 
în diferite domenii ale vieţii spirituale 
autohtone, pentru a dezvolta şi a pro-
paga efectiv noua cultură, care, fi reşte, 
în esenţa sa rămânea să fi e româneas-
că, dar îmbrăcată în mantii şi cuvinte 
noi, socialiste. Forma şi conţinutul 
oricărei opere de artă, care urma să fi e 
publicată în acea perioadă, trebuia să 
îndeplinească condiţiile menţionate 
mai sus (ideologia comunistă). 

Alexandru Ranga era un talent 
care nu putea să nu fi e observat şi 
„comenzile” centrului, prin inter-
mediul Uniunii compozitorilor din 
RSSM, nou întemeiată (preşedinte 
Gurov),ocupată în temei cu cadre ru-
seşti, au luat amploare. Cântecele lui 
Alexandru Ranga erau solicitate de 
tinerii interpreţi naţionali, la radio, la 
Filarmonică. Asemenea talente au-
tohtone ca tânărul compozitor şi vi-
olonist A. Ranga, plin de melodism, 
cu un gust muzical specifi c popular, 
trebuia ca aerul la Chişinău în Uni-

unea compozitorilor, membrii căreia 
în temei erau simfonişti şi străini spi-
ritului muzical autentic local. 

Deci, la invitaţia preşedintelui 
UCM Gurov, Alexandru Ranga ur-
mează nişte cursuri speciale de com-
poziţie la Chişinău (prof. Zagorschi, 
Poleakov, Muller), apoi în 1957 se 
transferă cu toată familia la Chişi-
nău, stabilindu-se într-o frumoasă 
casă în regiunea Lacului (Komso-
molist) Valea-Morilor, în care şi azi 
locuieşte fi ul său – Nicolae Ranga.

În capitală, Alexandru Ranga 
devine artist al Orchestrei simfoni-
ce-populare a radiodifuziunii („Te-
leradio”) RSSM, sub conducerea 
compozitorului şi pianistului David 
Fedov. Aici activitatea de compozitor 
de cântece în stil popular şi de estradă 
a tânărului muzicant ia o amploare 
deosebită, aşa încât Alexandru Ranga 
devine un artist foarte cunoscut şi so-
licitat în RSSM. În această perioadă, 
colaborează cu toţi cântăreţii activi ai 
acelor timpuri, atât în domeniul mu-
zicii populare şi de divertisment, cât şi 
cu cântăreţi de operă: Tamara Ceban, 
Angela Păduraru, Ludmila Mişova, 
Valentina Saviţchi, Gheorghe Eşanu, 
Nicolae Sulac, Ion Bass, Tudor Ne-
gară şi alţii. Cântecele lui Alexandru 

A. Ranga – viorist Împreună cu soţia şi copiii – Elena şi 
Nicolae

A. Ranga – dirijor al orchestrei de muzică populară
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Ranga cucereau prin melodismul şi 
accesibilitatea lor, prin lirismul popu-
lar autohton, care plăcea mult popula-
ţiei republicii şi mai ales tineretului. 

În 1967, pentru merite deosebite 
în propagarea culturii muzicale mol-
doveneşti, lui Alexandru Ranga i se 
decernează titlul onorifi c de „Lucră-
tor Emerit al Culturii din RSSM”.

În 1974, devine membru al Uni-
unii compozitorilor din RSSM şi 
URSS. 

Fiind un om cu o energie inepu-
izabilă, reuşea, în imensul cerc de 
preocupări muzicale pe care le avea 
la Chişinău, să mai fondeze şi să 
conducă orchestre de muzică popu-
lară în unele sate din împrejurimile 
Chişinăului, cea mai cunoscută fi ind 
orchestra de la Casa de Cultură din 
satul Delacău, Anenii-Noi. 

Alexandru Ranga a lăsat o vastă 
moştenire patrimoniului muzical al 

RSSM, caracteristică timpurilor de 
revitalizare treptată a spiritualită-
ţii muzicale româneşti, în condiţiile 
când nici cuvântul „român” nu se pu-
tea rosti fără să te expui unui pericol 
de veşnică izolare: peste 200 de cân-
tece (inclusiv pentru copii) în stil po-
pular şi de estradă, rapsodii, fantezii 
pentru orchestra simfonică-populară 
sau de fanfară, piese instrumentale, 
corale, prelucrări şi aranjamente or-
chestrale. Îi aparţin culegerile „Frun-
ză verde sălcioară”(1970), „Ciobăna-
şe-ciobănel”(1972).

Compozitorul Alexandru Ranga 
a decedat la 3 ianuarie 1981, fi ind în-
mormântat la cimitirul „Doina” din 
or.Chişinău, Aleea personalităţilor 
marcante ale RSSM.

Urmaşii compozitorului, fi ica Ele-
na Ranga şi Nicolae Ranga, s-au con-
sacrat de asemenea muzicii. Doamna 
Elena – pianistă pensionată, acum lo-
cuieşte în satul Mereni, Anenii-Noi, 
fi ind o mare amatoare a legumăritu-
lui, pe care îl practică cu dragoste şi 
succes pe mica parcelă de lângă casă. 
Distinsa doamnă îşi aminteşte cu 
dragoste de iubitul său părinte, regre-
tând mult că, din păcate, autorităţile 
culturale de toate nivelurile din RM 
au dat uitării pagini vii şi considerabi-
le ale culturii noastre muzicale, vorba 
fi ind nu doar de Alexandru Ranga, ci 
şi de mulţi alţi muzicieni autohtoni. 

Fiul doamnei Elena, nepotul com-
pozitorului, Aurel Ranga, a devenit de 

asemenea un vio-
rist performant, 
primul învăţător 
fi indu-i chiar bu-
nelul – compozi-
torul Alexandru 
Ranga. Domnul 
Aurel Ranga re-
gretă mult asupra 
faptului că nu s-a 
putut păstra nici 
măcar vioara 
compozitorului, 
instrument de 

preţ dăruit ginerelui de către socrii lui 
austrieci – familia Unterberg, în anii 
’30 ai secolului trecut. 

Nicolae Ranga, pianist – fi ul com-
pozitorului, a fost o perioadă directorul 
şcolii de muzică din or. Râbniţa; actu-
almente, fi ind bolnav, locuieşte în casa 
părintească din or. Chişinău, autoizo-
lându-se de ochii lumii şi ducându-şi 
povara timpului, comunicând din când 
în când cu sora şi nepotul, unicii oa-
meni care îl mai leagă de numele când-
va vestit şi suprasolicitat – compozito-
rul sorocean Alexandru Ranga.

Spre sfârşitul vieţii sale, compo-
zitorul se reîntorcea deseori la Cu-
reşniţa, chemat probabil de memoria 
strămoşilor săi soroceni. Îi producea 
o imensă plăcere comunicarea cu să-
tenii, cu care cutreiera împrejurimi-
le satului, contemplând pitorescul 
fl uviului Nistru şi satului natal, care 
i-au legănat copilăria.

Autorul aduce mulţumiri doamnei 
Elena Ranga, pianistă, fi ica compozi-
torului (s.Mereni, Anenii-Noi), dom-
nului Aurel Ranga, viorist, nepotul 
compozitorului (or.Chişinău), doamnei 
Lidia Ranga, nepoata compozitorului, 
profesoară la Catedra de limbi străine a 
Universităţii de Stat din Moldova, (or.
Chişinău), pentru informaţiile preţioa-
se şi inedite despre compozitor.

Aurel Ranga – nepotul compozitorului

Elena Ranga – fi ica compozitorului
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Povestea dinastiei folclorice Că-
lugărescu este pentru mine (şi eu 
lăstar din acest arbore sonor) o „is-
torie de viaţă şi de dragoste” porni-
tă de la bunelul meu Petru, născut 
la 13 iulie 1941 la Visoca, şi bunica 
Nina, născută în s. Şolcani la 4 sep-
tembrie 1942. 

Până a se îndrăgosti de bunica, 
bunelul a învăţat la şcoala din satul 
natal, fi ind un copil mai neobişnuit 
decât ceilalţi. Îi plăcea să deseneze 

mereu, mai ales icoane şi ostaşi de 
tot felul, să înveţe sârguincios, de 
unul singur, a cânta la acordeon şi 
baian. Având un talent deosebit şi 
o memorie muzicală bună, a reuşit, 
fără ajutorul cuiva, să însuşească 
atât de bine aceste instrumente, în-
cât să poată acompania, fi ind abia 
în clasele 5-6, cele 3 coruri mari de 
amatori din sat, care participau ac-
tiv la diferite concerte şi festivaluri 
săteşti şi raionale. Nu era manifes-

tare culturală în sat, la care să nu fi  
participat acel talentat acordeonist, 
viitorul meu bunel! 

Pe lângă muzică şi pictură, bu-
nelul a însuşit, de la un meşter is-
cusit din sat, şi arta lemnăritului, 
completând-o în acelaşi timp cu 
cea a construcţiei. Câţiva ani mai 
târziu, a ridicat cu mâinile sale, îm-
preună cu bunica, o frumuseţe de 
casă pentru familia lor. La 16 ani, 
bunelul cânta deja pe la nunţi şi pe-

Lansat din inţiativa Tamarei Boboc-Coşciug, cu sprijinul Studioului Sor TV şi al 
Consiliului Raional Soroca, pe 22 mai, de Sfântul Nicolae, s-a desfăşurat prima ediţie a 
Festivalului televizat al interpreţilor de folclor „Trandafi r de pe Cetate”, care a culminat 
cu un frumos concert de gală. Chiar dacă unii din cei 21 de participanţi consideră că nu 
s-a făcut obiectiv clasamentul, binecunoscuta prezentatoare radio Veta Ghimpu-Mun-
teanu, în calitatea dumneaei de preşedinte al juriului, ne-a declarat că aprecierile s-au 
făcut de specialişti competenţi şi că n-a existat nici un interes pentru cineva anume. Dar 
competiţia este competiţie, şi locurile premiante s-au împărţit în felul următor: Premiul 
Mare – Olga Istrate, Şolcani; Premiul I – Felicia Coşciug, Soroca, şi Valeriu Căldare, 
Pârliţa; Premiul II – Mariana Cojocari, Cosăuţi, şi Zinaida Mitrean, Bădiceni; premiul 
III – Vitalie Vovc, Trifăuţi, şi Tamara Ţapu, Racovăţ.

Felicitări învingătorilor, felicitări tuturor participanţilor, felicitări organizato-
rilor! Doamne-ajută şi într-un ceas bun, Festival „Trandafi r de pe Cetate”!

Nina Neculce

FESTIVALUL FOLCLORIC TELEVIZAT „Trandafi r de pe Cetate”, EDIŢIA I

Dinastia muzical-folclorică Călugărescu

Cristina URSACHICĂLUGĂRESCU

Păziţi fi inţa noastră etnică – folclorul!
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treceri, zămislea şi organiza diferite 
manifestări muzical-culturale în 
clubul satului. Apoi soarta la adus 
într-o deplasare de lucru la Şolcani, 
unde a cunoscut-o pe cu bunica.

Bunica Nina a fost şi ea o ele-
vă sârguincioasă şi a învăţat foar-
te bine la şcoală. Avea planuri să 
meargă mai departe la învăţătură, 
însă destinul a dispus altfel, unin-
du-i drumul de mai departe cu cel 
al bunelului... În toamna anului 
1960, au jucat o nuntă de toată fru-
museţea, aşa după cum o meritau, 
ambii fi ind foarte fericiţi.

Peste 2 ani, la 16.07.1962, a 
apărut pe lume primul lor fi u, Vale-
riu, apoi, la 02.09.1965, s-a născut 
o fetiţă pe care au numit-o Ala (vi-
itoarea mea mămică – Mami), iar 
încă peste 2 ani, la 20.09.1967, a 
văzut lumina zilei Ghenadie. 

La 18 august 1969, familia Că-
lugărescu a mai crescut, apărând pe 
lume Svetlana, apoi la 24.03.1974 
– Rodica. Fiica care a venit la urmă, 
Valentina, numită drăgostos de toţi 
„Coda” (termen muzical care în-
seamnă „încheierea”), pentru că era 
cea mai mică şi adorată de toţi, s-a 
născut la 26.11.1978.

Buneii s-au străduit să-şi educe 
numeroasa familie în dragoste şi 
credinţă omenească faţă de Dum-

nezeu, dar şi într-un spirit de deo-
sebit ataşament faţă de artele popu-
lare – de folclor. 

Valeriu fi ind un baterist (dobar) 
neîntrecut şi Ghenadie – un minu-
nat chitarist, organist şi vocalist, 
din adolescenţă au început să cânte 
împreună cu bunelul pe la nunţi; 
Ala (mămica mea) cânta împreună 
cu ei la diferite concursuri locale şi 
republicane, de unde numaidecât se 
întorceau cu locuri de frunte (I, II, 
III). În afară de cântec, care în casa 
lor suna în continuu, fetele mai bro-
dau, ţeseau, desenau, împleteau. 

În 1968, bunelul s-a angajat în 
calitate de conducător artistic la 
Casa de Cultură din Şolcani, proas-
păt construită, la zidirea căreia a 
participat şi el cu multă râvnă. De 
aici şi-a început activitatea ansam-
blul folcloric al familiei Călugăres-
cu, în cadrul căruia participa toată 
familia, inclusiv bunica. 

Pe parcursul anilor, odată cu 
absolvirea şcolii din sat, fi ecare din 
Călugăreşti îşi continua studiile 
numaidecât în domeniul artelor. 

Valeriu a studiat la secţia fără 
frecvenţă a Şcolii de Iluminare Cul-
turală „Elena Sârbu” (azi Colegiul de 
Arte) din Soroca, catedra „Instru-
mente aerofone”, dar, fi ind fascinat 
din copilărie de activităţile poliţiei, 
a abandonat-o, trecând cu studiile 
la Şcoala de Poliţie, lucrul care nu-l 
împiedică să rămână membru activ 
al ansamblului familial. 

Ala a absolvit Colegiul Peda-
gogic „Mihail Eminescu”, devenind 
profesoară de educaţie muzicală în 
şcoala din sat, unde se bucură de 
rezultate performante. Ansamblu-
rile de elevi, conduse de ea, se pla-
sează pe locuri de frunte în cadrul 
concursurilor de domeniu. Mi-
amintesc cu admiraţie timpurile pe 
când conducea corul mare al şcolii 
Şolcani (eu eram participantă, ele-
vă în clasa II sau III). La 1 iunie, de 
Ziua internaţională a copiilor, eram 

invitaţi la Soroca, la un concurs al 
corurilor de copii. S-a întâmplat să 
întârziem mult, din cauza trans-
portului, şi noi, mai toţi copiii-co-
rişti plângeam de necaz că nu pu-
team să ajungem la acel concurs, 
pentru care ne pregătisem atât de 
bine! Ne rugam cu toţii lui Dum-
nezeu şi iată că, în sfârşit, cu mare 
greu şi întârziere, am ajuns la So-
roca. În sala Palatului Culturii nu 
mai era nimeni, decât juriul aplecat 
asupra rezultatelor colectivelor care 
se prezentase înaintea noastră. Am 
fost întâmpinaţi cu reproş şi ni s-a 
spus: „Puteţi cânta totuşi, dacă aţi 
întârziat motivat, dar să ştiţi că toa-
te locurile premiante au fost deja 
apreciate...”. Ne-am întristat foarte 
mult de această veste, dar şi ne-am 
bucurat, pentru că ne-au permis să 
cântăm în scena mare a Palatului 
Culturii, în faţa unui juriu atât de 
serios! După evoluarea noastră, ju-
riul a înmărmurit de uimire... – în-
tr-un cuvânt, am plecat la Şolcani 
cu locul I! Eram cei mai fericiţi co-
pii din lume!

După aceasta, peste un oarecare 
timp, Ala (Mami) a activat şi în cadrul 
Centrului de Creaţie pentru Copii şi 
Adolescenţi din or.Soroca, în calitate 
de conducător al ansamblului vocal 
de estradă „Mlădiţa”, cu care am par-
ticipat la multe concursuri, inclusiv 
la Concursul Naţional de Cântece 
„Iubire, Credinţă şi Speranţă”, dedi-
cat celor căzuţi pentru Victorie în cel 
deal II-lea Război Mondial. Trecând 
preselecţia zonală, am mers la Chişi-
nău, unde am avut un mare succes. 
Mami a compus un cântec dedicat 
veteranilor, care a pătruns în inimi-
le tuturor spectatorilor, câştigând 
atunci locul III, printre muţimea de 
participanţi din toată republica. Pe 
locurile I şi II s-au plasat Chişinăul 
şi Tiraspolul. Aceste câteva exemple 
prezintă doar un mic procent din 
succesele corurilor şi ansamblurilor 
conduse de Mami.

Bunelul Petru Călugărescu



60

Ghenadie Călugărescu, după 
studiile la Colegiul Pedagogic „Mi-
hail Eminescu” (secţia „Instruire 
muzicală”), şi-a continuat cariera 
muzicală, activând în calitate de so-
list-vocalist în ansamblul de estra-
dă „Chitările Nistrene”, condus de 
Valeriu Ceban. Împreună cu acest 
ansamblu, a participat la diverse 
concursuri, unul dintre care a fost 
„Maluri de Prut”, în cadrul căruia 
s-a plasat pe locul II. În juriul acelei 
ediţii a fost şi multregretatul cântă-
reţ Dan Spătaru. În prezent, Ghe-
nadie este consacrat muzicii. 

Svetlana, Rodica, Valentina şi bu-
nelul – toţi şi-au făcut studiile la actu-
alul Colegiu de Arte din or. Soroca. 

Svetlana – catedra „Regie şi Ac-
torie” – ulterior şefă a Casei de Cul-
tură din s. Cureşniţa, participantă a 
ansamblului „Busuioc”, condus de 
bunelul Petru. Rodica – catedra 
„Artizanat” – care are nişte „mâini 
de aur”, împletind, ţesând, cusând 
cu mare măiestrie. Multe articole 
de artizanat fi ind rodul muncii ei, 
împodobesc astăzi „Casa mare” a 
familiei noastre. Valentina – cate-
dra „Coregrafi e” (dans) – după ab-
solvirea căreia a activat în or.Leova, 
profesor de coregrafi e, apoi, întor-
cându-se la baştină, şi-a continuat 
activitatea artistică. Ansamblurile 
coregrafi ce organizate de ea au avut 

Împătimiţi de folclor – familia Călugărescu

Ansamblul vocal „Busuioc„ – laureat a diverse concursuri

î n t o t d e a u n a 
un mare suc-
ces. Acum este 
plecată la câştig 
după hotare, 
căci aşa au venit 
timpurile, însă 
are convingerea 
că, întorcându-
se cu izbândă, va 
continua să facă 
artă coregrafi că. 
Bunelul Petru 
– catedra „In-
strumente aero-
fone” (trompe-

ta), la secţia fără frecvenţă, pe care 
a absolvit-o cu menţiune, devenind 
apoi director al Casei de Cultură 
din s.Şolcani. Astăzi, bunelul cân-
tă cu uşurinţă la acordeon, baian, 
trompetă, fl uier, muzicuţă, ocarină. 

Dacă copiii dinastiei folclorice 
Călugărescu pe parcursul anilor 
s-au „împrăştiat prin lume”, au cres-
cut, să le ia locul, nepoţii, care în-
cearcă să ducă în viitor frumoasele 
tradiţii ale familiei. Patru nepoţi au 
rămas la bunici, pentru că părin-
ţii lor au plecat peste hotare după 
cîştig – Ştefăniţa (cea mai mare), 
elevă în clasa VII-a, şi mezina Ilona 
– (5 ani), ambele ale Rodicăi; Va-
lentin a Valentinei şi Doru al Alei – 
toţi au învăţat să cânte la fl uier şi să 
bată bine toba – chiar şi Ilona o bate 

ritmic şi îndesat. Eu Cristina, fi ica 
Alei, sunt nepoţica cea mai mare a 
buneilor noştri Petru şi Nina. 

Tradiţiile muzical-folclorice 
ale familiei Călugărescu au fost şi 
au rămas sfi nte inimii mele. Am 
absolvit, ca şi toţi ceilalţi ai noştri, 
Colegiul de Arte Soroca, catedra 
„Dirijat coral”. În prezent, urmând 
exemplul dragei mele Mami, pre-
dau muzica în şcoala din satul na-
tal şi conduc ansamblul vocal „Bu-
suioc”, fondat, cu ani în urmă, de 
bunelul Petru, care acum activează 
în calitate de acompaniator-acorde-
onist. În ansamblul „Busuioc” par-
ticipă şi ceilalţi nepoţei, în calitate 
de solişti-vocalişti. Pe lângă muzica 
folclorică, mă regăsesc şi în cea de 
estradă, gen care îmi place foarte 
mult şi în care am şi unele succese, 
compunând şi interpretând cântece 
care plac publicului meloman so-
rocean. Şi micuţii noştri,cântă me-
lodii de estradă. Mă bucur că toţi 
au un auz perfect şi le place foarte 
mult activitatea artistică.

Sunt convinsă că noi, generaţia 
tânără a dinastiei folclorice Călugă-
rescu, vom reuşi să ducem înainte 
faima familiei noastre pentru că 
buneii şi părinţii noştri merită acest 
lucru. Aceasta trebuie să fi e răspla-
ta copiilor şi nepoţilor, pentru dra-
gostea lor faţă de noi toţi – neamul 
Călugăreştilor. 
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Tudor Iaşcenco: Cu ce lucruri 
se mândreşte jurnalistul Victor Co-
băsneanu?

Victor Cobăsneanu: Cea mai 
mare şi importantă reuşită a mea 
este familia. După aceasta, urmea-
ză ziarul căruia i-am dat naştere şi 
pe care îl consider al treilea copil. 
Mă mândresc şi cu faptul că am 
făcut faţă multiplelor probleme, 
că mi-am păstrat verticalitatea, că 
n-am mers împotriva conştiinţei şi 
că pot privi, fără să-mi fi e ruşine, în 
ochii oamenilor. Ar mai fi  şi câteva 

distincţii naţionale şi internaţiona-
le, dar acestea sunt de „uz intern” şi 
nu cred că trebuie mediatizate. 

T.I.: Cum apreciaţi situaţia ac-
tuală în mass-media din Republica 
Moldova?

V.C.: Astăzi, în Moldova exis-
tă două feluri de presă: prima, mai 
numeroasă şi mai vulnerabilă, – cea 
independentă, şi a doua, mai puţi-
nă, dar extrem de obraznică – cea 
afi liată, mai mult sau mai puţin 
deschis, Puterii. Îmi place prima 
şi mă mândresc că sunt şi eu parte 

componentă a ei. O dispreţuiesc pe 
cea de-a doua şi n-o invidiez – vor 
veni timpurile când aceşti „ziarişti” 
îşi vor scoate măştile, la propriu şi 
la fi gurat, şi oamenii vor vedea ce 
feţe scârboase şi schimonosite au... 
În general, însă, situaţia presei în 
Republica Moldova este precară or, 
nu întâmplător un astfel de ziar ca 
„Săptămâna” are tiraj mare, iar zia-
rele cu adevărat bune sunt puse de 
Putere la stâlpul infamiei. 

T.I.: Numiţi câteva acţiuni, 
principale în opinia dumneavoas-
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OdN – 10 ani
„Pot privi în ochii oamenilor fără să-mi fi e ruşine”
Fragment din interviul realizat de Tudor Iaşcenco, director al ziarului„Cuvântul” (Rezina), nr. 22 din 30 mai 2008
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tră, realizarea cărora ar conduce la 
consolidarea mass-media pe poziţia 
de a IV-a putere în stat.

V.C.: Poate cea mai importantă 
cale de a consolida poziţia mass-
media din Moldova este îmbunătă-
ţirea calităţii ziarelor. Mi se pare că 
pe piaţa informaţională sunt prea 
multe „organe” mass-media, fi e zi-
are sau fi e posturi TV, cu o ţinută 
submediocră. Aceste surse de in-
formare nu pot să pretindă la titu-
latura de a IV-a putere. Astăzi, în 
opinia mea, nu este nevoie de canti-
tate, ci de calitate. 

T.I.: Aţi făcut în viaţă şi poli-
tică?

V.C.: Ofi cial, nu am făcut politi-
că, dar acest fenomen mă frământă, 
şi chiar îmi place. Poate, dacă mai 

„lăsam de la mine”, mă făceam şi eu 
deputat, dar ... nu regret nici cât 
negru sub unghie. Pe de altă parte, 
statutul meu nu-mi permite să fi u 
membru de partid. Deşi am o vizi-
une clară şi nu-mi schimb părerile 
cum bate vântul. 

T.I.: Cine-i omul care credeţi că 
vă cunoaşte cel mai bine?

V.C.: Cel mai bine mă cunoaşte 
soţia Elena. Poate chiar mai bine 
decât mă cunosc eu însumi.

T.I.: Care circumstanţe au jucat 
rolul hotărâtor în formarea cuplu-
lui Cobăsneanu?

V.C.: Nu voi fi  original, dacă voi 
spune că „ne-am luat” din dragoste 
şi din dragoste suntem alături 25 
de ani. De altfel, am învăţat cu soţia 
la aceeaşi facultate. 

T.I.: În ce domenii activează co-
piii dumneavoastră?

V.C.: Fiica Olga a absolvit fa-
cultatea de Drept la Universitatea 
din Bucureşti şi lucrează avocat în 
capitala României. Fiul, Dan-Vlad, 
este elev la Liceul „Constantin Ste-
re” din Soroca.

T.I.:Cum îmbinaţi cariera de 
jurnalist cu cea de administrator?

V.C.: De câţiva ani buni, nici 
nu am nevoie să îmbin aceste 
două ocupaţii, care sunt, în mare 
măsură, antagoniste. Actualmen-
te, mă ocup aproape în exclusi-
vitate cu munca de creaţie, iar 
munca administrativă, poate mai 
importantă, am pus-o pe umerii 
soţiei mele, care este directorul 
ziarului. 

Sergiu GÂNGA, pedagog:
Am salutat apariţia „OdN”-ului şi astăzi, după 10 

ani, pot spune cu certitudine că nu am dat greş! Este 
un ziar cu caracter, cu rezonanţă la toate manifestă-
rile sociale, politice şi culturale din oraş, raion, şi nu 
numai. Tratarea echidistantă a tuturor proceselor din 
societate este dovada maturităţii unui săptămânal in-
dependent, care, dacă nu se va abate de la vectorul ales, 
va avea un viitor şi mai frumos...

Ecaterina TROFIMOV, medic:
Cu plăcere iau în mână acest săptămânal, iată deja 

10 ani de zile. Ziarul este actual, interesant şi are o 
denumire reuşită. Colectivul redacţiei, în frunte cu re-
dactorul-şef, dl Victor Cobăsneanu, aidoma unui me-
dic, este permanent cu mâna pe pulsul vieţii oraşului şi 
al raionului nostru...

Tamara BOBOCCOŞIUG, artistă:
„OdN” este unul dintre puţinele ziare din Moldova, 

care spune lucrurilor pe nume, oglindind viaţa socială 
cu toate realizările şi neajunsurile ei, aşa cum este ea. 
Pe parcursul celor 10 ani de activitate a săptămânalu-
lui, formaţia „Colinda” a colaborat activ cu echipa re-
dacţională, devenind buni prieteni. „OdN” este cel mai 
bun şi cel mai tare...

Primul număr al ziarului OdN

Opinii despre „Observatorul de Nord”
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Valentin GOLOBCIUC, pedagog:
Apariţia, cu 10 ani în urmă, a săptămânalului 

„OdN” a fost şi continuă să fi e un eveniment remarca-
bil în peisajul informaţional din oraş, raion, republică. 
În 10 ani, s-a afi rmat şi şi-a găsit locul pe piaţa infor-
maţională, foarte exigentă şi ambiţioasă azi... Datorită 
colegiului de redacţie, corespondenţilor titulari şi ne-
titulari, în frunte cu redactorul-şef dl V. Cobăsneanu, 
gazeta dezvăluie în mod profesional şi competent eve-
nimentele de zi de zi. Temele consacrate problemelor 
educaţiei (apropiate pentru copii, părinţi, pedagogi), 
artei, culturii, vieţii sociale, satisfac exigenţele calităţii, 
varietăţii, cantităţii, conţin noutăţi şi prospeţime...

Nina OSADCIUC, medic:
„OdN” este o publicaţie modernă, auzită şi citită de 

majoritatea populaţiei oraşului şi raionului, care refl ec-
tă toate problemele societăţii sorocene. Ziarul a fost 
mereu interesat şi de problemele medicinei locale, eu 
personal având o colaborare fructuoasă cu săptămâna-
lul şi un ataşament deosebit faţă de colaboratorii lui...

Vitalie LIPOVANCIUC, pedagog:
„OdN” este un ziar cu adevărat modern şi inde-

pendent. Materialele publicate sunt diverse şi atractive 
pentru cititor. Echipa în frunte cu redactorul-şef, dl 
Victor Cobăsneanu, este profesionistă, cultă, corectă 
şi nu lucrează la comandă...

…Când îmi amintesc ziua de 3 noiembrie 1998, 
simt cum mă „strânge în spate”. În acele timpuri de 
orbecăială prin labirinturile democraţiei şi econo-
miei de piaţă, nimeni şi nimic nu prevestea o schim-
bare majoră în viaţa mea personală, dar mite naş-
terea unei „gazete”. Ce-i drept, ideea „facerii” unui 
ziar plutea în aer de ceva ani, dar de la vorbă până 
la faptă, cum se zice, şi pe bună dreptate, este cale 
lungă şi întortocheată. Mai cu seamă că, în afară 
de planuri şi dorinţă, „echipa de implementare” în 
persoana autorului acestor rânduri şi a domnului 
Ghenadie Donos (actualul şef al Direcţiei Raio-
nale Învăţământ, iar pe atunci un „biet” profesor de 
istorie) plus o întreagă oaste de creaţie – Marcela 
Bencheci, Liubov Sconpina, Vasile Baş, Svetlana 
Păunescu, Sergiu Gânga, Petros Petrosean nu avea 
nimic, inclusiv bani şi tehnica necesară. S-au găsit, 
însă, oameni mărinimoşi – regretatul Sergiu Spinei 
şi cunoscutul om de afaceri Constantin Volniţchi 
(deşi aceştia nu mai au nimic comun cu ziarul, fapta 
lor va trăi veşnic în memoria noastră) – care au dat 

banii iniţiali şi datorită cărora … carul s-a urnit din 
loc. A fost greu, dar interesant. Greu, fi indcă experi-
enţă aveam zero, iar curent electric nu era mai mult 
decât era. A fot interesant, fi indcă orice început as-
cunde în sine nu numai enigme, ci şi satisfacţia visu-
lui împlinit. N-am prea avut parte, sincer vorbind, 
de sprijin şi înţelegere din partea „societăţii civile”, 
ba din contra – unul din reprezentanţii acesteia 
(de altfel, actualmente consilier orăşensc, dar nu-i 
voi divulga numele, deoarece nu merită să fi e luat 
în seamă) şi până astăzi ne „paşte” şi ne etichetează 
cum îi vine la gură… Aprecierile au venit mai târziu, 
dar nu aceasta contează.

 Orice lucrare mare se măsoară în ceva – bani, 
lauri, diplome, prestigiu. Pentru noi, performanţa 
înseamnă săptămâni de muncă şi nopţi de nesomn. 
Pe parcursul acestor ani, au fost 480 de săptămâni 
pline cu de toate, dar efortul nostru a meritat sacri-
fi ciul. Şi dacă astăzi „Observatorul de Nord” ocupă 
un loc onorabil pe piaţa informaţională, meritul ne 
aparţine în totalitate. Şi dacă corabia basarabeană 
nu s-a scufundat (încă?) în mocirla haosului şi a 
deznădejdii majore, avem şi noi o părticică din „per-
formanţă”. Şi dacă conducerea noastră cominter-
nistă, în bună parte, se simte neputincioasă în faţa 
gazetarilor, este şi umărul nostru pus acolo unde 
trebuie şi când trebuie. Şi dacă oamenii se adresează 
la redacţie ca în ultima instanţă, înseamnă că zia-
rul are dreptul la viaţă şi în continuare. Altfel, ro-
mânii au o zicală: ”Soţul este tolerant cu soţia, iar 
soţia este tolerantă cu soţul. Cum se cheamă, în aşa 
caz, casa lor? – Casă de toleranţă!”. Dacă Republica 
Moldova nu a fot transformată într-o adevărată casă 
de toleranţă, dacă democraţia şi liberalismul, fi e şi la 

10 ANI, 480 DE SĂPTĂMÂNI CARE AU MERITAT SACRIFICIUL NOSTRU
Tabletă aniversară de Victor Cobăsneanu
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Televiziunea este, indiscutabil, o vocaţie, o pasiune.
O televiziune locală depăşeşte însă limitele acestor 

noţiuni, cerând nu numai vocaţie, pasiune şi profesio-
nalism, ci şi multă dăruire de sine. 

Studioul Sor-TV, acest cuib de idei şi muncă con-
tinuă, pe care le-aş asemăna cu un stup de albine, s-a 
format acum 5 ani, graţie ideii inovatoare a soţilor 
Constantin şi Maria Volniţchi, oameni de afaceri bine 
cunoscuţi din Soroca.

Iniţial, am avut de confruntat obstacole inevitabile, 
caracteristice oricărui început de cale, dar ele au fost 

depăşite cu demnitate, prin munca şi perseverenţa co-
lectivului nostru de creaţie.

Sunt onorată de faptul că mă afl u în fruntea aces-
tei echipe frumoase prin componenţă şi prin ceea ce 
face, fi ecare emisiune a ei fi ind trăită şi realizată prin 
prisma adevărului şi respectului faţă de telespectator. 
Aici se munceşte cu adevărat, aici se trăiesc emisiunile 
realizate prin prisma adevărului şi a dragostei faţă de 
telespectator.

Pentru mine, SorTV este mai mult decât un sim-
plu loc de muncă, cuprinzând activitatea pe care mi-

nivel declarativ, în foarte multe cazuri, sunt valori 
apreciate şi promovate, înseamnă că presa şi-a meri-
tat bucata de pâine.

 Se zice că, potrivit unor reguli nescrise ale eco-
nomiei de piaţă, omul munceşte cinci sau zece ani 
pentru a-şi face un nume, iar în următorii ani deja 
numele lucrează pentru binele lui. O fi  aşa, nu o fi  
aşa? Viaţa ne va arăta. Eu, însă, ştiu că nimeni şi 
niciodată nu-ţi va „pune în torbă” şi că munca nu 
numai te înnobilează, ci şi-ţi dă puteri să mergi 
înainte. Indiferent cum vor fi  anii care vin, iar 
noi ni i-am dori buni şi foarte buni, va trebui să 
dăm serios din coate nu numai pentru a rămâne 
acolo unde suntem, dar şi pentru a merge mult 
mai departe. Or, există toate premisele ca visurile 
noastre, chiar şe cele mai îndrăzneţe, să devină re-

alitate. Cel puţin, peste următorii zece ani eu, sunt 
convins, nu voi mai trăi cu sentimentul „strângerii 
în spate”…

Emilia BOBEICĂ,
director al Studioului Sor-TV 

Azuriul undelor nistrene
Studioul local de televiziune „SOR-TV” – 5 ani de activitate!
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am dorit-o întotdeauna. În Studiou, fi ecare clipă este 
trăită la superlativ, aici descoperind că pot fi  un om pu-
ternic, că pot obţine ceea ce doresc cu ajutorul echipei, 
care pentru mine înseamnă respect şi încredere, adevăr 
şi speranţă. Tînără, ambiţioasă, cu mentalitate moder-
nă – echipa SorTV este apreciată la justa ei valoare de 
către comunitatea soroceană. Succesele acestui colectiv 
de creaţie sunt binecunoscute de asemenea şi în cadrul 
întregii republici.

Am realizat proiecte susţinute de Agenţia MEDIA 
–IMPACT (Chişinău), Ambasada SUA, Fundaţia 
Soros, UNICEF şi Centrul Media pentru tineri, am 
participat la concursuri republicane şi internaţionale, 
festivaluri, obţinând premii şi diplome de onoare.

Lumină, imagine şi sunet – fără aceste componente 
nu există televiziune!

Cei 10 colaboratori, deveniţi deja profesionişti în 
adevăratul sens al cuvântului, susţinuţi de peste două-
zeci de tineri voluntari, au cucerit publicul prin emi-
siuni de calitate şi ştiri imparţiale, care oglindesc pe 
larg şi îmbogăţesc realitatea vieţii noastre cotidiene. 
Sergiu Ursachi, 
Sergiu Topală, 
Constantin Ciu-
barca, Andrei 
Luţă, Denis Ti-
ghinean – aceştia 
sunt „ochiul de 
veghe” al frumo-
sului, care seară 
de seară aduc în 
casele telespec-
tatorilor curcu-
beul siglei SOR-
TV. Echipa nu 
tolerează cadrul 
imperfect şi nici 
calitatea proastă 

a imaginii, cunoscând magia conexiunilor şi posibilită-
ţile noilor tehnologii informaţionale. Totodată, graţie 
neobosiţilor moderatori Steliana Voiniţchi-Guţuleac, 
Elena Celac, Tamara Boboc-Coşciug, Vadim Şterbate, 
Irina Voina, Cristina Ursachi şi Alexandru Bobeică, 
mereu informaţi şi exigenţi, telespectatorii sunt delec-
taţi cu cele mai variate şi interesante emisiuni: de la 
întâlniri cu artişti de valoare din ţară şi de peste hotare 
până la discuţii în direct cu autorităţile publice locale.

În acea zi tragică pentru soroceni, la 27 octombrie 
2007, în urma stupidei explozii în miez de noapte, care 
a distrus nu numai blocul locativ de pe str. Ştefan cel 
Mare, 117, dar şi destine şi vieţi omeneşti, echipa Sor-
TV a fost alături de cei suferinzi, oglindind situaţia şi 
mediatizându-le doleanţele. Pentru a diminua cât de 
cât consecinţele dureroase ale acelei unde distructive, 
am organizat şi un telemaraton al durerii şi speranţei, 
care a avut o mare rezonanţă moral-psihologică în su-
fl etele oamenilor nu numai din raionul Soroca, ci şi 
din întreaga republică. Curajul colegilor mei de a afl a 
„gustul foamei” în numele adevărului şi al libertăţii de 

exprimare, de a-şi 
focaliza atenţia 
asupra eveni-
mentelor de ulti-
mă oră, fără a-şi 
impune punctul 
de vedere pro-
priu, trezeşte 
satisfacţia şi ad-
miraţia telespec-
tatorilor. 

Vreau cu toa-
tă satisfacţia să 
menţionez cola-
borarea noastră 
constructivă cu 
autorităţile pu-
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DIN ISTORIA CATEDREI
Anul fondării – 1957, cu denumirea specialităţii „Organizator şi metodist al lucrului de club”. În anul 

1960, denumirea specialităţii a fost modifi cată în „Conducător al colectivului coral şi organizator-meto-
dist al lucrului de club”.

Pe parcursul celor 50 de ani, în cadrul catedrei au activat profesorii Vera Garaz, Claudia Malova, Ni-
colai Colecico, Vladimir Covaliov, Alexandru Coromâslicenco, Marina Bratcicova, Tudor Cotici, Eca-
terina Burdeinâi, Valeria Pruteanu, Natalia Macuşinschi – maeştri dirijat coral; Valentina Tihonova, 
Sida Liutova, Margareta Curniţchi, Ana Glater-Con, Vera Draganiuc, Liubov Martân, Azina Volcova, 
Tatiana Covaliova – maeştri de concert (pian). Cu un deosebit succes a funcţionat şi evoluat corul comun 
al colegiului, în ultimii ani condus de Alexandru Grossu în cadrul manifestaţiilor de masă, desfăşurate 
pe timpuri (anii 1980-90) în vechea cetate a Sorocii. Repertoriul bogat şi divers al acestui colectiv a 
infl uenţat pozitiv şi multilateral mentalitatea muzical-artistică a sorocenilor. În aceşti 50 de ani de acti-
vitate, catedra a pregătit peste 1500 de specialişti în domeniu, o bună parte dintre care astăzi activează, 
practic, în toate raioanele Moldovei în domeniul culturii naţionale în calitate de conducători de cor, 
profesori de muzică în şcolile de arte, de muzică şi gimnazii, printre care Ioana Căpraru, interpretă de 

muzică populară, Daria Radu, 
compozitoare şi interpretă, Ana 
Dabija, interpretă de muzică 
populară, Gheorghe Nichifore-
ac, Ala Lisnic, Olga Avramioti, 
Raisa Leporda-Urschi, Svetlana 
Moraru, Maria Dumitraş, Ta-
tiana Zgureanu, Leonid Groza, 
Alex Cravţov, O.Gorodenco, 
(“Regal”), Cristina Istrati-Ur-
sachi, Elena Cerî-Celac, prezen-
tatoare SOR-TV, Ion Rotaru 
(„Ivaton”).

blice locale, cu agenţi economici, 
cu oameni de afaceri, societatea 
civilă. Întotdeauna suntem susţi-
nuţi la realizarea emisiunilor în 
direct, unde participarea autori-
tăţilor publice locale este bineve-
nită şi multaşteptată de telespec-
tatori.

Cinci ani de activitate a Studio-
ului de televiziune SorTV consti-
tuie nu numai o etapă importantă 
în activitatea noastră, ci şi o perioa-
dă de cristalizare a coeziunii totale 

între noi şi telespectatori, refl ectată, 
fără nici o rezervă, în acea atmosfe-
ră fulminantă, în care s-a consumat 
evenimentul de la 3 octombrie 2007 
– sărbătorirea solemnă a jubileului 
de 5 ani în sala mare a Palatului de 
Cultură Soroca.

Suntem conştienţi că mai avem 
foarte multe de realizat. Ne vom 
consacra cu toată dăruirea de sine 
pentru satisfacerea plenară a celui 
mai exigent juriu al nostru – te-
lespectatorul. Am fost şi suntem 

mereu pe unda verde. Dorim să fi m 
primii, spunând sorocenilor „Bună 
dimineaţa, Soroca”, dorim să nu ne 
scape nimic din ceea ce jurnaliştii 
obişnuiesc să califi ce drept impor-
tant.

Studioul Sor-TV este o echipă 
tânără, cu verticalitate şi demnitate, 
o familie unită, care vine dimineaţa 
în studiou cu grabă şi pleacă seara 
târziu, cu gândul dulce că va reveni 
a doua zi, pentru a-şi continua ac-
tivitatea. 

Colegiul de Arte din or. Soroca, 
Catedra „dirijat coral” – 50 de ani

Corul Catedrei „dirijat coral„
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Almanah: Cântecul coral are 
tradiţii adânci la noi?

Raisa Berbeci: Cântul este, pro-
babil, prima uşă deschisă de fi inţa 
umană către lumea divină a muzicii, 
fi ind stratul de suprafaţă al ei, cel 
mai accesibil, mai simplu, mai la în-
demână mod de exprimare sonoră 
a trăirilor, sentimentelor sufl etului 
omenesc. Cântul poartă în sine un 
colosal potenţial artistic şi social-
uman, fi ind o artă deosebit de va-
loroasă în domeniul educării şi cul-
turalizării naţionale a generaţiilor 
în creştere. Printre români, cântul 
popular are tradiţii folclorice foarte 
adânc conturate în istorie prin ba-
lade, doine, diverse cântări lumeşti 
şi religioase, cântece de dragoste, de 
veselie etc. Cântarea corală, însă, a 
prins rădăcini pe aceste plaiuri mai 
ales începând cu jumătatea a doua a 
sec. XIX, după Actul Marii Uniri. 

A.: Care este infl uenţa folcloru-
lui şi muzicii religioase asupra cul-
turii corale naţionale?

R.B.: Cântarea corală este unul 
din însemnele civilizaţiei creştine 
avansate şi Biserica noastră, evi-
dent, este un bun stimulator şi pro-
motor al acestei arte. Datorită dez-
voltării muzicii corale bisericeşti, 
noi am atins unele culmi în această 

artă. În primul rând, prin creaţia 
compozitorilor Alexandru Flech-
tenmacher, E. Caudella, Gavriil 
Musicescu, Alexandru Cristea etc. 
Dintre compozitorii moderni, care 
creează sub infl uenţa folclorului şi 
numaidecât a muzicii bisericeşti, 
i-aş menţiona pe Teodor Zgurea-
nu, Victor Creangă, Constantin 
Rusnac, Tudor Chiriac. Iar dintre 
dirijorii de frunte – pe Veronica 
Garştea, Tudor Zgureanu, Nicolae 
Celac, mult regretatul Efi m Bogda-
novschi (fostul meu profesor la In-
stitutul de Arte), Victor Nevoie. 

A.: Care este situaţia culturii 
corale moderne în Moldova?

R.B.: Muzica corală în ţara noas-
tră a avut, pe parcursul istoriei sale 
de dezvoltare, perioade mai bune şi 
mai puţin bune. Dar tradiţiile ei na-
ţionale au supravieţuit, fi ind astăzi, 
după toate datele, în pragul unui 
nou avânt. Noile condiţii reperto-
riale, descătuşarea ideologică, pă-
trunderea mai liberă şi mai adâncă 
în analele muzicii corale universale, 
clasice şi moderne, în divina muzi-
că religioasă, în comorile muzicii 
medievale şi renascentiste, au făcut 
posibile, în ultimii ani, performanţe 
considerabile ale colectivelor cora-
le profesioniste şi de instruire din 

Moldova. Fiind conştienţi că avem 
doar trei coruri profesioniste („Doi-
na”, „Opera” şi Radio-Televiziunea) 
şi că corurile de tineret din institu-
ţiile de învăţământ muzical nu sunt 
„producătoare de artă corală”, ci co-
lective de instruire, chiar dacă toate 
au un nivel interpretativ excelent şi 
o valoare incontestabilă, acest lucru 
creează doar o iluzie despre stadiul 
actual de dezvoltare a culturii cora-
le generale în republică, inclusiv în 
oraşul şi raionul Soroca, dar aceas-
ta este o temă aparte. 

A.: Colegiul de Arte din oraşul 
Soroca are o istorie de peste 60 de 
ani, fi ind, pe vremurile sovietice, o 
adevărată megafabrică de cadre cu 
studii medii speciale în domeniul 
culturii pentru satele noastre. Aţi 
absolvit şi dumneavoastră această 
instituţie de învăţământ?

R.B.: Da, eu am fost absolventa 
anului 1974. În acei ani eram cu to-
ţii pe creasta unui val de entuziasm 
pe cât de grandios, pe atât de spu-
mos şi azuriu. Peste tot se cerea şi 
se dădea cât mai mult, cât mai mare, 
cât mai tare... În Şcoala de ilumina-
re culturală „Elena Sârbu”, aşa se nu-
mea atunci colegiul nostru, se forjau 
intens cadre pentru cultura satului, 
inclusiv conducători ai colectivelor 

Raisa BERBECI,
şef al Catedrei „dirijat coral„ absolventă a Colegiului de Arte 
din Soroca, conducător artistic şi dirijor al corului colegiului 

O uşă deschisă către lumea divină a muzicii
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corale de amatori. Până în anii ’90 
ai secolului trecut, la catedra „Di-
rijat coral” studiau, la fi ecare curs, 
24-26 de corişti (anii I-IV), în me-
die 100 de elevi. Examenul de stat 
la dirijare se prelungea două zile, 
câte 12 absolvenţi pe zi (astăzi exa-
menul de stat durează 2-3 ore (3-5 
absolvenţi)). Majoritatea tinerilor 
specialişti de atunci erau repartizaţi 
obligatoriu prin satele republicii, iar 
o altă parte îşi continuau studiile la 
Institutul de Arte „Gavriil Musices-
cu”. Dar acele timpuri şi realizări au 
rămas doar în istorie. 

A.: Timpurile trec, timpurile 
vin, viaţa nu stă pe loc. Care este 
situaţia procesului de pregătire a 
cadrelor corale în colegiu azi?

R.B.: Colegiul, spre satisfacţia 
corpului didactic şi a contingentu-
lui de elevi, este azi într-o proaspă-
tă ascensiune calitativ nouă. Graţie 
insistenţei şi energiei inepuizabile 
a actualei conduceri (Tamara Gri-
ţenco – director, Tatiana Rusnac 
– şef studii), s-a renovat şi moder-
nizat atât baza materială a institu-
ţiei, cât şi cea de studii, lucrându-se 
concomitent şi în direcţia majorării 
planului de admitere a elevilor, fapt 
care ar contribui imens la dezvol-
tarea culturii (inclusiv corale) în 
Moldova. 

A.: Corul actual al colegiului 
are şi el nişte probleme?

R.B.: Corul Colegiului de Arte 
din or. Soroca este un colectiv de 
instruire, fi reşte, cu performanţe 
interpretative mult mai modeste 
comparativ cu colectivele chişină-
uiene, dat fi ind nivelul scăzut de 
pregătire muzical-corală a abitu-
rienţilor veniţi direct de pe băn-
cile şcolilor generale din satele 
Moldovei. Catedra „Dirijat coral” 
pregăteşte dirijori de cor, profesie 
care în afară de o bună pregătire la 
specializare (Dirijat coral, Canto, 
Aranjament, Lectura partiturilor), 
presupune cunoaşterea discipline-

lor muzical-teoretice, pedagogiei, 
psihologiei, posedarea unui instru-
ment muzical (pian, acordeon). 
Corul este un permanent laborator 
de instruire şi creaţie. Atunci când 
contingentul de elevi era sufi cient 
de mare, fi ecare 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 com-
ponenţa corului rămânea intactă pe 
parcursul 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 admitere 
(5 locuri anual), catedra dispune 
doar de un singur cor pentru toţi 
anii de studii, format din 15-20 
de elevi. Astfel, se creează condiţii 
difi cile de realizare plenară a pro-
cesului instructiv-educativ. Anual, 
componenţa colectivului coral se 
schimbă, în urma plecării absolven-
ţilor (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 pofi da acestor 
situaţii, insistenţa, dorinţa comună, 
metodologia corect aplicată ne per-
mit să realizăm performanţe destul 
de semnifi cative, atât în pregătirea 
profesională a viitorilor dirijori, cât 
şi în arta interpretativă a corului. 

A.: Care sunt, după părerea 
dumneavoastră, perspectivele cate-
drei Dirijat coral?

R.B.: Cele mai optimiste. Avem 
o echipă de profesori plină de ener-
gie, competentă (grade didactice I 
şi II) şi ne facem meseria cu dra-
goste şi uitare de sine. Arta cere 
jertfe, şi mai este un adevăr pe care 
ne bazăm optimismul: menţinerea 
calităţii este chezăşia păstrării po-
tenţialului artistic al acestui frumos 
domeniu – Arta Corală.

Viaţa actuală 
a catedrei

În prezent, catedra pregăteşte 
specialişti-pedagogi în domeniul 
artei corale – conducător al colecti-
vului coral, învăţător

Corpul didactic al catedrei:

Raisa BERBECI, 
şeful catedrei, profesor 
dirijare 

Alexandru GROSSU,
absolvent al colegiului, pro-
fesor canto şi dirijare, acti-
vează 31 ani

Artur BONDARENCO,
profesor pian şi chitară, 
maestru de concert,
activează 13 ani

Vasile SULIMA,
profesor ciclul muzical-teo-
retic, activează 18 ani

Aliona COLIŢOVA,
profesor pian, maestru de 
concert, activează 8 ani

Larisa BONDARENCO,
profesor pian, maestru de 
concert, activează 27 ani

Veronica STRATU,
profesor ciclul muzical-teo-
retic, activează 12 ani

Valentin COŞCIUG,
profesor canto şi dirijare, 
activează 17 ani

Irina RUSNAC,
profesor pian, maestru de 
concert, activează 4 ani

Arina VINIŢCAIA,
profesor pian, maestru de 
concert, nou angajată
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Ţinutul Sorocii a dat ţării valori umane de talie naţională şi internaţională în toate domeniile vie-
ţii – politică, cultură, literatură, arte, ştiinţe, inclusiv medicină. 

Aceste talente autohtone, născute în diferite familii sorocene, – agricultori, intelectuali, muncitori 
etc. – după ani de muncă ştiinţifi că creativă şi practici performante avansate, au devenit astăzi valoroşi 
medici cu renume. Realizările vieţii moderne i-a plasat diferit în plan geografi c, dar unicitatea idealului 
de slujire medicinei şi rădăcinile sorocene ne permit să-i adunăm cu drag şi cu mândrie împreună, în 
cadrul rubricii permanente a Almanahului „Soroca”.

În această ediţie a “Almanahului” am fericitul prilej să vă prezint frumoasele portrete ale trei medici 
– cu vârstă diferită, cu soartă diferită, cu specialităţi diferite. Îi unesc, totuşi, nişte tangenţe – toţi trei 
sunt din Soroca, toţi trei au fost şi sunt pasionaţi de o singură profesie – medicina, toţi trei păstrează 
dragostea faţă de meleagurile sorocene, faţă de casa părintească, faţă de oamenii de aici.

Mircea REVENCO
S-a născut la 17.11.1938 

în satul Cureşniţa, raionul So-
roca, în familia agricultorilor 
Grigore şi Artina Revenco, 
care i-au cultivat fi ului cele mai 
necesare şi nobile virtuţi ome-

neşti: stima faţă de oameni, 
bunătatea, responsabilitatea. 
Aceste trăsături îl călăzuiesc 
pe dl doctor toată viaţa.

Îşi începe studiile în şcoa-
la din satul de baştină, iar 
clasele superioare le învaţă 
în renumita şcoală moldove-
nească nr. 1 din Soroca. Între 
1955 – 1961 îşi face studiile 
la Institutul de Medicină din 
Chişinău. 

După absolvire, lucrează 
medic de circumsripţie, me-
dic-psihiatru. Dar, dornic să-
şi aprofundeze cunoştinţele, 
în 1963-1964 face ordinatura 
clinică, apoi doctorantura la 
Institutul de psihiatrie judici-
ară „V. P. Serbski” din Mosco-

va. La vârsta de 30 ani, susţine 
teza de doctor în ştiinţe medi-
cale, iar în 1997 – teza de doc-
tor habilitat în medicină.

Plin de perseverenţă, insis-
tent, lucrează foarte mult asu-
pra sa, trecând toate treptele 
profesionale – de la asistent 
până la şef de catedră Psihi-
atrie şi Narcologie, profesor, 
membru al Consiliului Ştiin-
ţifi c al Universităţii „N. Teste-
miţeanu”, membru al Senatu-
lui Universităţii.

Pe parcurs, s-a format o 
armonioasă simbioză între ac-
tivitatea sa practică, didactică 
şi ştiinţifi că. Prelegerile dum-
nealui sunt ascultate cu multă 
atenţie şi interes de studenţi.

Ecaterina TROFIMOV,
vicedirector al Agenţiei Teritoriale Soroca a Companiei 

Naţionale de Asigurări Medicale, medic categorie superioară 
(medicină internă, management ocrotirea sănătăţii)

E c o l o g i e ,  s ă n ă t a t e ,  s p o r t

Galeria medicilor soroceni
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Fiind un profesionist de forţă, un 
om atent şi blând, un bun psiholog, 
el şi-a căpătat o autoritate bineme-
ritată în toată republica. Cei doi fi i 

ai săi, Valeriu şi Eugen, au urmat ca-
lea părintelui, devenind şi ei medici: 
unul – neurolog, angajat într-o cli-
nică din Franţa, altul – cardiolog la 

Centrul Cardiologic din Chişinău.
Dl profesor Mircea Revenco a 

publicat 3 manuale, 3 monografi i, 
circa 190 de lucrări ştiinţifi ce.

Minodora MAZUR
S-a născut la 09.10.1951 în satul 

Schineni, raionul Soroca în familia 
profesorilor Agafi a şi Valentin Arven-
te. Copilăria şi anii de şcoală şi i-a pe-
trecut în satul Baxani, raionul Soroca. 

Şi-a urmat studiile la Institutul 

de Medicină din Chişinău.
Datorită curajului şi insistenţei, 

a făcut o carieră de invidiat.
La 24 ani, era deja asistentă la cate-

dra de perfecţionare a medicilor (con-
dusă de alt sorocean – regretatul Ro-
man Coşciug), apoi docent (1991), şef 
de catedră (1992), profesor (2000).

O infl uenţă decisivă asupra 
dezvoltării profesionale a dnei Mi-
nodora Mazur a avut-o Valentina 
Nasonov, academician al Academiei 
de Ştiinţe Medicale din Federaţia 
Rusă, director al Institutului de 
Reumatologie din Moscova. Fiind 
ghidată de V. Nasonov, în 1985 a 
susţinut la Moscova teza de doctor 
în ştiinţe medicale, iar în 1997 – 
teza de doctor habilitat. S-ar părea 
că obţinerea titlului de doctor habi-
litat este apogeul unei cariere ştiin-
ţifi ce, însă pentru dna Mazur a fost 

doar o etapă în viaţă. Dna profesor 
posedă la perfecţie trei limbi străine 
– franceza, spaniola, engleza, ceea 
ce îi permite să ia parte activă la di-
ferite foruri ştiinţifi ce internaţiona-
le nu doar în calitate de invitat, ci şi 
ca participant activ, cu prezentări de 
comunicări şi rapoarte ştiinţifi ce.

Pe tot parcursul activităţii a reu-
şit să îmbine fericit munca didacti-
ca, ştiinţifi ca şi practică. Dragostea 
faţă de profesia aleasă a ştiut s-o 
transmită celor dragi şi apropiaţi. 
Sora mai mică, Lucreţia, copiii Lu-
cia şi Corneliu i-au urmat calea, de-
venind medici.

La întrebarea: care oraş din ţări-
le vizitate v-a impresionat mai mult 
(dna Mazur a vizitat 36 de ţări pe 
4 continente), a urmat răspunsul: 
cel mai frumos din lume este oraşul 
Soroca, cu Cetatea şi cu Nistrul.

Valeriu REVENCO
S-a născut la 16.01.1956 în ora-

şul Soroca, într-o familie de munci-
tori – Nichita şi Tamara Revenco.

În 1973, după absolvirea şcolii 
nr. 1 din Soroca, şi-a continuat stu-
diile la Institutul de Stat de Medi-
cină din Chişinău.

Dl profesor Valeriu Revenco îşi 
aminteşte cu multă căldură şi recu-

noştinţă de dascălii care l-au deprins 
să gândească şi să muncească. Anu-
me în acei ani îndepărtaţi de şcoală, 
consideră dumnealui, în oraşul Cetă-
ţii Sorocii i-au fost zidite acele fun-
damente morale, care ulterior au de-
venit baza formării sale profesionale.

În 1984, la vârsta doar de 28 
de ani, a susţinut cu succes teza de 
doctor în medicină, iar în 1992 – 
la 36 de ani, obţine titlul de doctor 
habilitat în medicină.

1984 este anul în care începe o 
activitate multilaterală la USMF 
„N. Testemiţanu”, unde urmează 
o carieră în continuă ascensiune – 
de la asistent (1984 – 1992), până 
la profesor universitar (din 1993) 
şi şef al catedrei Cardiologie, din 
1998 până în prezent.

În paralel, domnul profesor Re-
venco desfăşoară o amplă muncă de 
cercetare, fi ind autor a peste o sută 
de lucrări ştiinţifi ce, printre care în 
mod deosebit se remarcă monogra-

fi a sa în domeniul cardiologiei cli-
nice şi a diagnosticului funcţional.

Domnul profesor de asemenea a 
ghidat 8 teze de doctor în medicină 
şi o teză de doctor habilitat.

Din 1995 până în prezent, este de-
canul facultăţii Rezidenţiat şi Secun-
dariat clinic, facultate în care, în afară 
de 19 catedre, activează şi circa 1500 
de rezidenţi şi secundari clinici. În afa-
ră de îndatoririle profesionale, de mai 
mulţi ani exercită funcţia de preşedin-
te al Comisiei de atestare a medicilor 
cardiologi, este membru al Senatului 
Universitar şi al Consiliului de admi-
nistrare al USMF „N. Testemiţanu”.

A educat două fi ice – Diana şi 
Viorica. Diana, urmând exemplul 
tatălui, face rezidenţiatul în medi-
cina internă, în Boston (SUA), iar 
Viorica este economistă.

Dl profesor Revenco este consi-
derat, pe drept cuvânt, unul dintre 
cei mai valoroşi şi talentaţi cardio-
logi din Republica Moldova. 
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Vladimir Prepeliţă – 
campion mondial la triatlon-forţă

Din Scoţia, cu titlul de campion mondial şi 
NOUĂ RECORDURI FANTASTICE

Se pare că sportul moldovenesc 
iese din impas.

După ce selecţionata Republicii 
Moldova la fotbal a obţinut o perfor-
manţă deloc de ignorat (locul V în 
grupa preliminară a campionatului 
european şi 12 puncte la activ, iar re-
zultatele tragerii la sorţi pentru cam-
pionatul mondial din 2010 ne dau 
speranţe, or, Grecia, Israel, Elveţia, 
Letonia şi Luxemburg sunt „de bă-
tut”), a venit timpul să facă ravagii şi 
reprezentanţilor altor probe sportive. 
După cum v-am mai informat, soro-
ceanul Vladimir Prepeliţă a devenit 

campion mondial la triatlon-forţă, 
înregistrând un rezultat fantastic 
– 312,5 kg după toate exerciţiile 
(amintim că Vladimir a evoluat în li-
mitele categoriei de 52 kg) şi bătând 
tocmai nouă recorduri mondiale!!! 
Elevul antrenorului selecţionatei şi 
animatorului clubului sportiv „He-
racles”, Oleg Gresev, a fost net supe-
rior în faţa adversarilor, iar la aceste 
competiţii, care au avut loc în Scoţia, 
au participat sportivi din 27 de ţări, 
inclusiv din SUA şi Germania. De 
altfel, selecţionata Moldovei a avut în 
componenţa sa doar doi atleţi, Denis 

Bondarenco (categoria de greutate 
145 kg) ocupând locul doi şi titlul de 
vicecampion mondial.

 Să menţionăm şi faptul că par-
ticiparea lui Vladimir Prepeliţă la 
campionatul mondial din Scoţia a 
fost posibilă graţie sprijinului acor-
dat de deputatul în Parlamentul 
Republicii Moldova, Alexandru 
Oleinic, de Consiliul Raional în 
persoana dlui preşedinte, Mircea 
Martâniuc, şi de primarul de Soro-
ca, dl Victor Său. Felicitări campio-
nului şi mare baftă în continuare!

Victor COBĂSNEANU

Pentru prima dată, un sorocean a câştigat titlul de 
campion mondial. Gheaţa a fost spartă de elevul clasei a 
X-a de la Liceul „Ion Creangă”, Vladimir Prepeliţă (an-
trenor – Oleg Gresev), care zilele acestea a revenit din 
Scoţia. Să mai menţionăm faptul că, în categoria sa de 
greutate (52 kg), Vladimir „a doborât” tocmai 9 (nouă!) 
recorduri mondiale… Dan AOLEI
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Nina OSADCIUC,
medic igienist

Se ştie că apa este izvorul vieţii, 
de aceea resursele naturale de apă 
reprezintă factorii de bază în păs-
trarea şi îmbunătăţirea sănătăţii 
populaţiei. Folosirea apei potabile 
constituie o necesitate fi ziologică a 
organismului. Necesarul fi ziologic 
al organismului uman se estimează 
la circa 2,5 litri zilnic. Aproviziona-
rea cu apă a unei colectivităţi uma-
ne are o semnifi caţie igienică foarte 
largă, întrucât aceasta contribuie la 
menţinerea nivelului stării de sănă-
tate a popultaţiei. 

Prognoza consumului de apă în 
perspectivă se face pentru o perioa-
dă de 25-50 ani, în baza unor calcu-
le statistice. Creşterea permanentă 
a consumurilor de apă ridică în faţa 
specialiştilor una dintre problemele 
cele mai contemporane, şi anume – 
cunoaşterea rezervelor de apă pota-
bilă ale omenirii, proiectarea, con-
strucţia şi exploatarea apeductelor 
destinate aprovizionării populaţiei 
cu apă potabilă inofensivă şi favo-
rabilă după calităţile organoleptice, 
fi zico-chimice şi microbiologice. În 
majoritatea localităţilor rurale, sur-

sa principală de apă potabilă sunt 
fântânile, cişmelele, care necesită o 
îngrijire permanentă, respectând-se 
cerinţele Regulamentului igienic în 
vigoare. Fântâna trebuie amplasată 
la o distanţă convenabilă de locuin-
ţă, dar la o depărtare sufi cientă de 
sursele de poluare (latrine, grajduri, 
gropi de gunoi...). Distanţa prizei 
de apă nu trebuie să fi e mai mică de 
25 metri de la orice sursă de polu-
are. Pentru prevenirea impurifi cării 
fântânilor este necesar de respectat 
cerinţile sanitaro-igienice, dezin-
fectarea profi lactică a fântânilor 
atât la fi nalizarea construcţiei, cât 
şi periodic, o dată în an, după cu-
răţirea lor.

În mod normal, apa conţine 
cantităţi foarte mici de nitraţi, care 
provin din mineralizarea materi-
ei organice proprie apei, dar dacă 
această cantitate de nitraţi este mă-
rită, ea nu trebuie să ne pună îm 
gardă. 

Poluarea apei din fântâni are loc 
din neglijenţa populaţiei, care nu 
respectă cerinţele necesare în ceea 
ce priveşte exploatarea acestor fân-

râni. Procesul de poluare cu nitraţi 
este în creştere şi are la origine tra-
tarea solurilor cu îngrăşăminte ce 
conţin azot. Consumul de apă cu 
nitraţi în concentraţii mari produce 
afecţiunea numită “metehemoglo-
binemie”.

O altă grupă de substanţe to-
xice, care pot fi  depistate în apă, 
sunt pesticidele, care de asemenea 
nu trebuie să fi e prezente în apă. 
Acţiunea toxică a pesticidelor este 
evidentă, de aceea e foarte impor-
tantă supravegherea permanentă a 
surselor de apă. Avantajul exami-
nărilor periodice a surselor de apă 
constă în depistarea precoce a di-
verselor abateri de la normă, pen-
tru a aplica cât mai rapid măsurile 
necesare de profi laxie. Sistemele 
locale de aprovizionare cu apă, în 
lipsa unui sistem central, pot ofe-
ri condiţii relativ satisfăcătoare de 
aprovizionare cu apă, în condiţiile 
respectării normelor sanitaro-igi-
enice.

A proteja apele de poluare e o 
datorie a fi ecăruia. Protejând apa, 
protejăm şi generaţiile viitoare.

Apa cea de toate zilele...

“Apă, tu n-ai nici gust, nici culoare, nici miros, este imposibil să 
te descriem, ne bucurăm de tine fără să ştim ce prezinţi.

At fi  greşit să afi rmăm că eşti necesară pentru viaţă: tu eşti 
însăşi viaţa. Tu ne umpli de o bucurie de neexprimat prin simţurile 
noastre. Tu ne întorci puterile, de la care de acum ne luasem rămas 
bun. Din mila ta, în noi reîncep să clocotească izvoarele secate ale 
inimii noastre. Tu eşti cea mai mare bogăţie de pe lume...”.

 Antoine de Saint-Exupery
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Steliana VOINIŢCHIGUŢULEAC,
redactor-prezentator la Studioul „SOR-TV”, autor şi 
prezentator al emisiunii televizate „Cuvânt şi Sufl et”

Emisiunea „Cuvânt şi Sufl et”, apărută pen-
tru prima dată în eter la Studioul „SOR-TV” în 
2003, la 6 aprilie, este o pagină de spiritualitate 
ortodoxă, având nobilul scop de a promova Bise-
rica şi Credinţa Creştin-Ortodoxă.

Ideea lansării unei asemenea emisiuni s-a năs-
cut din ferventa mea credinţă în Bunul Dumne-
zeu, iar denumirea ei a derivat din versetul biblic 
„Mai întâi a fost Cuvântul”. Emisiunea a fost salu-
tată şi susţinută de toate instanţele civile şi bise-
riceşti, inclusiv de Mitropolia Moldovei, personal 
de Mitropolitul Chişinăului şi întregii Moldove 

Vladimir, care în anul curent mi-a acordat un 
interviu exclusiv, la jubileul de 5 ani al emisiunii 
„Cuvânt şi Sufl et”.

În cadrul emisiunii, unic printre programele 
studiourilor locale de televiziune din Moldova, 
practicăm o diversă gamă metodică de tratare pu-
blică a temelor: 

- dialoguri cu feţe bisericeşti;
- discuţii la mese rotunde;
- răspunsuri la întrebările creştinilor;
- reportaje de la locurile evenimentelor;
- interviuri, etc.
Un loc aparte în programele emisiunii îl ocupă 

pagina „Popasuri”, care are misiunea de refl ectare 
a istoriei locaşurilor sfi nte din raion şi din întrea-
ga Moldovă.

Am reuşit deja să realizăm câteva „Popasuri” 
valoroase la mănăstirile Cosăuţi şi Saharna, la 
bisericile din Tătărăuca Veche şi Mihăileni, Râş-
cani.

Inserăm în acest număr al Almanahului „So-
roca” un material despre Catedrala „Adormirii 
Maicii Domnului” din or. Soroca.

FIŞIER BIOGRAFIC

Născută 30.09.1976, or. Soroca. Studii – Universitatea de Stat „Aleco Russo”, Bălţi, facultatea „Filologie, 
Limba şi Literatura Română”. Profesor de limbă şi literatură română (grad didactic II) la Colegiul Tehnic Agricol 
din or. Soroca. Deţinătoare a ordinului „Cuvioasa Parascheva” de gradul II al Mitropoliei Moldovei (2006).

„CUVÂNT ŞI SUFLET”,
emisiune televizată a studioului „Sor-TV”

S p i r i t u a l i t a t e
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Steliana 
VOINIŢCHIGUŢULEAC:
Acest idilic colţ de lume, cu nu-

mele drag Soroca, situat pe malul 
bătrânului Nistru, în care vechea 
Cetate se oglindeşte secole la rând, 
bucură ochiul şi inima celor care 
vin în vizită prin frumuseţea şi pi-
torescu său.

De unde ar fi  privit oraşul, din 
partea din deal sau de pe stânca lui 
Bechir, nu poate să nu fi e observat 
minunatul lăcaş din centrul ora-
şului, Catedrala „Adormirii Mai-
cii Domnului”, ce-şi ridică mândră 
turlele spre cer. 

Zidită la 1842, în formă de 
cruce, cu 2500 de arginţi ai guver-
natorului Basarabiei Fiodorov şi 
cu susţinerea boierului local Cer-
chez, construcţia a fost adminis-
trată mai înâi de parohul protoie-
reu Grigore Petriţchi. La început, 
biserica avea ca slujitori un pro-
toiereu, un cleric, un diacon, doi 
pălămari. În stăpânirea ei se afl au 
33 deseatine de pământ. Biserica 
activa din venitul său, neavând 

o altă susţinere. Serviciile divi-
ne s-au ofi ciat în această biserică 
până la 1970, când a fost închisă 
şi batjocorită.

Acest calvar n-a ocolit nici aceas-
tă biserică din centrul or. Soroca. 
Ea fi ind închisă, a fost transforma-
tă într-un depozit. Crucile de pe 
biserică au fost date jos, obiectele 
de cult şi icoanele – nimicite. Prin 
anii 1970–1980, biserica căpătase 
un aspect jalnic, rămânând chiar şi 
fără acoperiş. 

Nicolae BULAT 
(directorul Muzeului Soroca):
La 1980, am fost angajat în ca-

litate de colaborator ştiinţifi c la 
Muzeul Soroca, şi chiar din prima 
lună, lucrătorul tehnic al muzeu-

lui îmi zice: „Nicolae, mergem cu 
mine ca să vă arăt ceva”. M-a adus 
la Catedrala „Adormirii Maicii 
Domnului”, unde am rămas frapat. 
S-au deschis uşile bisericii, am in-
trat înăuntru. Pe jos încăperea era 
plină cu hârtii, icoane sfărâmate 
(icoane vechi, desigur). Acolo se 
pregătea să fi e deschisă o sală de 
expoziţii de pictură. I-am zis atunci 
omului care mă însoţea, tovarăşu-
lui Serafi m Valentinovici, cum se 
spunea pe atunci: „Dă-mi voie, te 
rog, să mă uit prin hârtiile acestea, 
poate găsesc ceva, nişte documen-
te vechi, care au o valoare istorică.” 
Am simţit că acestea erau arhivele 
bisericeşti aduse din satele de prin 
împrejurimi. Erau de la Bujărăuca 
şi Stoicani. Podeala era plină, de o 
palmă, cu hârtii. Am găsit acolo un 
registru care a fost început la 1850. 
Preotul satului Stoicani, la fi eca-
re împărtăşanie, cred că înainte de 
Paşte, trecea în registru pe toţi acei 
care au venit şi care nu au venit la 
împărtăşanie: starea lor socială, co-
piii, soţia, vârsta. Aceste materiale 
sunt şi astăzi la muzeu. Am încăr-
cat o ladă întreagă de materiale. 
Dar restul, tot ce a fost acolo, fi ind 
amestecate într-o stare nemaipo-
menită, desigur că au fost arse sau 
aruncate sălbatic pe undeva. Iar 
biserica, încetişor, a început să fi e 
pregătită pentru Galeria de Arte 
Plastice din Soroca.

N-a fost să fi e. M-a uimit cel mai 
tare, după aceasta, ciuperca stranie 
care a atacat încăperea (podelele) 
bisericii. Toată podeaua a fost mân-
cată de această ciupercă. Eu aşa 
mâncărime de ciupercă n-am văzut 
niciodată. Când se scoteau podelele 
de lemn, de desubt parcă era aşter-
nută o pânză groasă din vată. Lem-
nul era afectat complet. Cred că nu 

Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”
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a vrut Dumnezeu să fi e galerie de 
artă într-un lăcaş care a fost sfi nţit 
pentru biserică...

În prezent, după cum vedeţi, 
voia Domnului s-a făcut. Biserica 
există, iar enoriaşii vin să se roage 
la Bunul Dumnezeu pentru mân-
tuirea lor şi mântuirea acestei ţări...

Pavel MÂŢU
(staroste):
Până la redeschiderea bisericii, 

aici era depozitul „Gortorg”-ului 
(Asociaţia orăşenească de comerţ) 
şi, principalul, era depozit de ra-
chiu. Sunt şi azi în viaţă oameni ca-
re-mi povestesc că la această biseri-
că se venea ca la tractir, la crâşmă... 
Cei veniţi beau şi făceau toate celea 
acolo. Şi astăzi sunt acei oameni 
printre noi. Mi-au povestit martori 
oculari. 

Primii paşi pentru redeschide-
rea bisericii, i-am făcut prin sep-
tembrie 1990. Biserica era închisă, 
pentru că se mai făceau reparaţii de 
către dnul Mircea Cerari. Cheile 
erau la dumnealui. Am mers la el, 3 
oameni, am cerut cheile, ni s-au dat 
şi am deschis biserica. 

Atunci eram doar 3 bărbaţi; iar 
pe data de 2 mai în 1991, ne-am 
dus la Chişinău şi ni l-au dat pe pă-
rintele Nicolae Robu, ca să ne ajute 
să facem reparaţii şi să ne fi e preot. 
Cum a sosit cucernicia sa, am în-
ceput reparaţiile, şi pe afară şi prin 
lăuntrul bisericii, şi peste tot. Ţin 
minte bine, ca acuma, că pe data de 
28 august era hramul bisericii, şi 
noi am făcut prima slujbă, un aca-
tist, şi l-am făcut pe pământ, că nu 
erau nici podele, nici nimic. Lumea 

de prin mahala a adus nişte ţolinci, 
scaune, şi am făcut slujba stând în 
picioare, dar, totuşi, am făcut-o. A 
doua slujbă a fost pe data de 21 
septembrie, iar după aceea, câte 
oleacă, împreună cu părintele Ni-
colae Robu şi cu ajutorul lui Dum-
nezeu, am făcut tot. Cel mai greu şi 
mai complicat a fost amenajarea te-
ritoriului. Am lucrat 2 săptămâni, 
având un tractor care lucra perma-
nent cu noi. Ne ajutau şi oamenii, 
de aceea am reuşit să facem curat în 
ogradă. Asta a fost cel mai greu. 

Pot să vă povestesc din ce cau-
ză a fost închisă biserica aceasta 
din centrul oraşului, în 1970. Din 
cauză că la sărbătorile de Paşte aici 
se grămădea foarte multă lume, ca 
de obicei la asemenea sărbători, şi 
atunci s-au găsit oameni „deştepţi”, 
ateişti, care au spus: „Ce vede tine-
retul nostru?”. Dar tineretul cine 
era? – comsomolişti, pionieri... Şi 
au luat şi au închis biserica de aici 
şi au deschis-o pe cea din deal, ca să 
nu vadă tineretul ce se face la sărbă-
torile mari în centrul oraşului...

Steliana 
VOINIŢCHIGUŢULEAC:
Toate acestea au durat până în 

anul 1990, când un grup de creş-
tini în frunte cu ctitorii Mircea şi 
Valentin Cerari, cu preotul Nico-
lae Robu, au început restaurarea 
bisericii. La început, biserica a fost 
reparată pe dinăuntru şi doar cos-
metic – pe din afară. 

Nicolae ROBU 
(preot mitrofor, paroh la Catedra-

la „Adormirii Maicii Domnului”):
Catedrala „Adormirii Maicii 

Domnului” din or. Soroca – veche, 
frumoasă, mândră, nobilă, scumpă 
şi iubită sufl etului nostru creştinesc 
– şi-a reînceput activitatea în mai 
1992, când Înalt Preasfi nţitul Vla-
dimir, Mitropolitul Chişinăului şi 
al întregii Moldove, a binecuvântat 

redeschiderea bisericii şi numirea 
mea ca preot paroh la această ca-
tedrală. Eram pe atunci între cer şi 
pământ, pentru că în biserică era 
pământ gol în loc de podea şi cerul 
ne servea drept acoperiş, pentru că 
în 20 de ani de servire ca depozit, 
biserica ajunsese în dezastru. Dar 
inima şi sufl etul creştinesc, multe 
fac. Ne-am apucat cu toţii de lucru. 
Am avut noroc de buni prieteni şi 
ajutători ai bisericii, care merită să-i 
pomenim, mai ales pe cei care nu 
mai sunt în viaţă. Cel mai mult au 
ajutat atunci material Mircea şi Va-
lentin Cerari – doi fraţi, care au pus 
din avutul lor personal şi ne-au în-
frumuseţat biserica: mai întâi cu un 
set de clopote, pe urmă a fost făcută 
tencuiala interioară. Apoi Mircea a 
mers la Kiev să caute nişte meşteri 
buni care să vină să ne facă pictu-
rile. După cum vedeţi, sunt într-o 
stare perfectă şi acum, după 16 ani. 
Dnul Mircea Cerari a ţinut mult să 
facem podelele din marmură, scă-
rile din granit, să aurim crucile de 
pe biserică, să ne pregătim gospo-
dăreşte, aşa încât la 21 noiembrie, 
în ziua când se sărbătoresc Arhan-
ghelii Mihail şi Gavriil, să facem 
slujba de sfi nţire. A fost o mare săr-
bătoare atunci, Bunul Dumnezeu 
trimiţându-ne o zi foarte frumoasă. 
Cu toate că era toamnă târzie, era 
soare, cald şi bine. Soare în inima 
şi sufl etele noastre, soare şi în na-
tură. Am avut oaspeţi de onoare pe 
Mircea Snegur – preşedinte al Par-
lamentului RM, pe Grigore Vieru, 
Ion Vatamanu, Lidia Istrati, Ion şi 
Doina Aldea-Teodorovici şi alte 
persoane distinse din Moldova. Au 
fost o mulţime de oameni şi o slujbă 
pe cinste. Şi după aceea uşile Cate-
dralei au rămas deschise, clopotele 
chemând la rugăciune. Noi ne-am 
străduit împreună cu Comitetul bi-
sericesc, cu enoriaşii bisericii noas-
tre, să facem aşa ca oricine intră 
în Catedrală să simtă că a venit la 
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Dumnezeu. Dacă are o bucurie, să-
şi mărturisească bucuria, dacă are o 
scârbă, să şi-o împărtăşească, ieşind 
de aici mai puternic, încredinţat că 
Dumnezeu nu-l va lăsa, îl va ajuta.

Steliana 
VOINIŢCHIGUŢULEAC:
Greu şi anevoios a fost drumul 

spre redeschidere, dar cu ajutorul 
lui Dumnezeu şi cu străduinţa creş-
tinilor, a ctitorilor, în anul 1992, la 
21 noiembrie, biserica a fost sfi nţi-
tă de către Înalt Preasfi nţitul Petru, 
Episcop de Bălţi, şi şi-a redeschis 
uşile, chemând creştinii la rugăciu-
ne. Nu putem să nu menţionăm 
acei oameni care şi-au adus con-
tribuţia la restabilirea Catedralei: 
Vasile Banda, Mihail Balan, Petru 
Morari, Eugen Râjac, Petru Lucin-
schi, Pavel Mâţu şi mulţi alţii. Pre-
otului paroh Nicolae Robu i-a fost 
înmânată o diplomă patriarhală. 

Preot-paroh Nicolae ROBU:
Am conştientizat de la bun în-

ceput că avem două direcţii de acti-
vitate – biserica ca sufl et şi biserica 
ca zid (clădire, edifi ciu). Priorita-
ră a fost biserica ca sufl et, ea fi ind 
noi, toţi acei care credem, adică toţi 
enoriaşii care vin la biserica noastră 
pentru a se ruga, a face împărtăşiri, a 
se mărturisi, a ofi cia Botezul, Cunu-
nia şi înmormântările. Iar biserica ca 
zid, desigur, are o importanţă mare 
şi ea, pentru că atunci când biserica 
este bine înzestrată, toate sunt la în-
demână şi slujba creştinească este o 
plăcere. Cum vă spuneam, la început 

eram între cer şi pământ, căci nu erau 
toate cele trebuincioase. Am recupe-
rat treptat câte ceva din cele care au 
fost la zidirea bisericii, la 1842: cel 
mai important este iconostasul, care 
este de o valoare deosebită, pictat la 
1842, pictura fi ind cea mai nobilă şi 
mai avansată, astăzi arătând perfect 
şi înfrumuseţând mult biserica noas-
tră. Din podoabele vechi mai este şi 
policandrul. De asemenea vechi sunt 
şi unele sfeşnice. Tot din podoabele 
vechi este şi icoana Adormirii Maicii 
Domnului din centrul bisericii. 

Am strâns pas cu pas, zi cu zi, 
fărâmă cu fărâmă, toate cele care 
împodobesc biserica noastră. De la 
Moscova, am adus un policandru, 
Sfânta Masă, care este de o frumu-
seţe rară; altele le-am strâns din di-
ferite izvoare, de pe la magazine de 
anticariat, de pe la creştini, care au 
făcut donaţii, sau am schimbat cu 
ceva şi acum putem să ne mândrim, 
în sensul bun al cuvântului, cu ceea 
ce avem. Mai avem, spre marea 
noastră bucurie, şi Evanghelia de la 
1697 tipărită la Snagov, fi ind într-o 
stare perfectă, din care citim la săr-
bătorile mari. Mai avem Evanghe-
liile de la 1740, 1742, 1806, 1840, 
1911, care sunt bijuterii în tipărirea 
Cărţilor Sfi nte şi sunt patrimoniul 
naţional al Republicii Moldova. 

Icoana este locul de închinare în 
Sfânta Biserică. Cu mare regret, nu 
numai în biserica noastră, ci şi în 
toate bisericile din Moldova, majo-
ritatea icoanelor, în perioada de re-
strişte, au fost înstrăinate de la Sfân-
ta Biserică. De aceea, este o criză de 

icoane, având în vedere icoanele de 
valoare, şi noi am ţinut foarte mult 
ca biserica noastră să fi e împodobită 
cu icoane vechi de valoare. Cu o în-
cărcătură duhovnicească deosebită, 
în faţa căreia şi-au plâns amarul şi 
şi-au spus bucuria multe genera-
ţii de creştini. Şi, după cum vedeţi, 
avem multe icoane vechi, printre 
care sunt icoane cu titlul de „unicat”. 
Iată, mai întâi, aceste icoane – uşi 
vechi de biserică – Arhanghelii Mi-
hail şi Gavriil, pictate la 1750. De 
atunci, nu au suferit nici o restaura-
re până în ziua de astăzi.

Mai avem o icoană pictată la 
Sfântul Munte Atos – „Cuviosul 
Paisie”; o altă icoană, pictată la 
Ierusalim – „Sfântul Ilie”. Acestea 
sunt de o valoare şi de o frumu-
seţe rară şi la sărbătorile cuveni-
te le scoatem pentru închinare în 
faţa creştinilor. Avem şi o icoană 
a Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos; alta „Sfântul Foca şi Ana-
stasia”; apoi avem „Maria Magda-
lena”; „Sfântul Nicolae”. Iată care 
sunt cele mai importante icoane 
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de la Catedrala „Adormirii Maicii 
Domnului”.

Steliana 
VOINIŢCHIGUŢULEAC:
În anul 1999, a fost făcută încă 

o reparaţie capitală a bisericii şi 
ea din nou a fost sfi nţită, de data 
aceasta, de Înalt Preasfi nţitul Vla-
dimir, Mitropolit al Chişinăului 
şi întregii Moldove. Pentru merite 
deosebite, protoiereului Nicolae 
Robu, la această slujbă de sfi nţire, 
i-a fost oferit dreptul de a purta 
Mitra. 

E de menţionat faptul că anume 
la dorinţa preotului Nicolae Robu 
în Catedrală a fost organizat şi un 
cor bisericesc profesionist, care la 
slujbe până în prezent bucură sufl e-
tele creştinilor cu cântări de o rară 
frumuseţe. 

Preot paroh Nicolae ROBU:
Cântarea bisericească este un 

element foarte important în sluj-
ba creştinească, în rânduielile şi 
în tainele Preasfi ntei Biserici. De 
aceea i-am acordat o mare atenţie. 
Am organizat un cor profesionist, 
în frunte cu dna Veronica Chi-
ţan, pedagog la Colegiul „Mihail 
Eminescu”, şefă a catedrei „Dirijat 
coral”, căreia îi mulţumesc foarte 
mult pentru efortul depus şi pentru 
bucuria care ne-o aduce în fi ecare 
duminică, îndeosebi la Slujba Învi-
erii, la Slujba Crăciunului, la Slujba 
Hramului. În cor cântă 15-17 pe-
dagogi, bucurând inima şi sufl etul 
creştinilor şi dând o solemnitate 
deosebită Sfi ntei Liturghii şi rân-
duielilor bisericeşti. 

Veronica CHIŢAN 
(dirijorul corului bisericesc):
Cred că Bunul Dumnezeu m-a 

binecuvântat ca să păşesc pragul 
bisericii „Adormirea Maicii Dom-
nului”, acum 14 ani, în calitate de 
organizator şi dirijor al corului 
Catedralei. În acest cor, participă 
colegii mei de breaslă, profesori 
de la Colegiul Pedagogic „Mihail 
Eminescu”, Colegiul de Arte, Lice-
ul „Constantin Stere”. Şi Lumina, şi 
Cuvântul, şi Muzica vin de la Dum-
nezeu, şi numai prin intermediul 
vocilor divine omeneşti se poate 
face o legătură cu Dumnezeu, apro-
piindu-ne de El. Muzica sacră este 
pentru mine o mare pasiune şi îmi 
face o mare plăcere să aduc aceste 
cântări în biserică, pentru enoriaşii 
noştri. 

Preot paroh Nicolae ROBU:
Până în 1988, în RSSM funcţi-

onau doar 200 de biserici, iar după 
acel an s-au redeschis circa 800 de 
biserici şi s-a realizat o mare cam-
panie de restaurare şi reparare a lor. 
Cu regret, majoritatea bisericilor 
restaurate şi-au pierdut aspectul 
iniţial arhitectural, fi ind introduse 
nişte elemente absolut străine arhi-

tecturii şi erminiei bisericeşti. Noi 
însă, în toate reparaţiile Catedralei, 
ne-am străduit să menţinem bise-
rica ca zid, în normele şi tradiţiile 
vechi creştineşti. Pentru aceasta 
am consultat Ministerul Culturii, 
arhitecţi independenţi şi iată că bi-
serica noastră, care o vedeţi astăzi, 
are aspectul ce-l avea la 1842, chiar 
şi acoperişul este vopsit în culoare 
verde, aşa cum a fost atunci. Toate 
elementele arhitecturale corespund 
celor originale.

***
Când vii spre acest sfânt lăcaş, 

simţi cum te cuprinde un fi or cald. 
Frumuseţea îţi fură ochiul, iar gân-
dul ţi se îndreaptă spre cei care au 
ctitorit şi rectitorit această biserică; 
spre cei care şi-au depus străduinţa 
şi păstrează şi astăzi această frumu-
seţe ce te uimeşte şi te lasă încântat 
pentru mult timp. Şi toate acestea 
au fost posibile datorită creştinilor 
locali în frunte cu preotul protoie-
reu mitrofor Nicolae Robu, paro-
hul Catedralei. Inima lui bate între 
pereţii şi sufl etul acestei biserici 
mai bine de 12 ani. Zi de zi, îşi în-
dreaptă paşii spre Catedrala „Ador-
mirea Maicii Domnului”, care este 
un nesecat izvor al credinţei şi în 
care, în fi ecare duminică şi la săr-
bători, se adună creştinii, ca să se 
roage Bunului Dumnezeu, pentru 
tămăduirea suferinţelor lor şi lu-
area sub paza sa a acestei biserici, 
acestei Cetăţi şi acestui frumos oraş 
cu nume drag – Soroca. 

Steliana
VOINIŢCHIGUŢULEAC
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Almanah: Anii de după 1989 
sunt pentru noi, românii din stânga 
Prutului, o perioadă controversată 
de descătuşare şi căutare dureroasă 
a locului şi rostului nostru în istoria 
contemporană. Începutul acestei 
perioade a revelat şi a propulsat, în 
vârtejul zămislirii unei salvatoare 
mentalităţi, o pleiadă nouă, relativ 

tânără, de promotori combativi ai 
ideilor de propăşire a Basarabi-
ei: unirea cu Ţara şi integrarea în 
Europa; instalarea unei conduceri 
democratice şi inteligente; eradica-
rea sărăciei, corupţiei şi asigurarea 
locurilor de muncă; educarea unei 
tinere generaţii optimiste, culte şi 
patriotice. Dumneavoastră vă în-

scrieţi perfect în primele rânduri 
ale acestei pleiade înfl ăcărate, care, 
după 18 ani de activitate politică, 
s-a ales, în sfârşit, cu realităţile Ba-
sarabiei de azi: conducere comunis-
tă, politică de stat antiromânească, 
dezastru spiritual, politic şi econo-
mic, corupţie totală, exod, sărăcie, 
tineret dezaxat, biserică dezbinată, 

„Suntem un popor al lui Dumnezeu”

Preot Mitrofor Nicolae ROBU,
paroh al Catedralei „Adormirea Maicii Domnului”, Soroca, şi 
al paraclisului bisericii „Sfântul Gheorghe” (Cetatea Soroca), 
magistru în relaţii internaţionale, membru al Sinodului 
Bisericii Ortodoxe din Moldova

FIŞIER BIOGRAFIC

Născut la 31 octombrie 1956 în satul Chiperceni, raionul Orhei.
1964-1972 – Şcoala Medie Pohrebeni, Bieşti, Orhei.
1972-1976 – Şcoala de Medicină din Orhei.
1976-1978 – Serviciu în Armata Sovietică (felcer), Simferpol.
1978-1981 – Felcer la spitalul de Urgenţă Orhei, inginer pentru securitatea muncii la Spitalul Raional Orhei.
1979-1985 – Institutul Politehnic „Serghei Lazo”, Chişinău, facultatea Construcţii Civile şi Industriale (secţia f/f ).
1981-1985 – Maistru instruire prin muncă la Combinatul de Instruire şi Pregătire a Cadrelor din Construcţii, Orhei.
1985-1988 – Inginer-constructor la Uzina experimentală specializată din Orhei.
1988-1993 – Studii la Seminarul Teologic Zagorsk, Moscova (Rusia) (secţia f/f ).
1988, decembrie – Hirotonit preot în Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din Chişinău. 
1989, februarie-august – Preot paroh la biserica „Mai Marilor Voievozi Arhanghelii Mihail şi Gavriil”, satul Racovăţ, 
Soroca.
1989, august-septembrie – Preot paroh la biserica „Sfântul Nicolae”, satul Bieşti, raionul Orhei.
1989-1991 – Preot paroh la biserica „Mai Marilor Voievozi Arhanghelii Mihail şi Gavriil”, satul Racovăţ, raionul Soroca.
1990-1994 – Deputat în Parlamentul RM.
1991-1999 – Preot paroh la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Soroca, Protopop în raioanele Soroca, 
 Camenca, Floreşti.
1996-2000 – Academia de Teologie din Chişinău (secţia f/f ).
1999-2005 – Protopop al Judeţului Chişinău (Anenii-Noi, Ialoveni, Criuleni, Dubăsari, Străşeni).
1999-2004 – Preşedinte al Departamentului Activitate pastorală în Forţele Armate şi Organele de Drept ale RM al 
Mitropoliei Moldovei.
2005-2006 – Protopop al raionului Soroca.
2004-2006 – Studii la Academia de Administraţie Publică pe lângă Preşedintele RM. Masterat, Relaţii Internaţionale.
1999-2003 – Consilier Economic şi membru al Sinodului Mitropoliei Moldovei. 
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incertitudine şi lipsă totală de per-
spective. Deci, pleiada promoto-
rilor noilor idei fi e că a pierdut în 
luptă bravă cu „neocomuniştii”, fi e 
că a cedat conştient baricadă cu ba-
ricadă, conformându-se în schim-
bul unor onoruri sau promisiuni 
iluzorii. Care este, la părerea Prea 
Cucerniciei voastre, adevărata cau-
ză a eşecului?

Pr. Nicolae Robu: În august 
1991, la Marea Adunare Naţio-
nală, trebuia să votăm unirea cu 
Patria-Mamă România şi astăzi 
aveam cu totul alt destin. Anii pier-
duţi în discuţii sterile şi inutile pu-
teau fi  parcurşi împreună cu Ţara 
spre Uniunea Europeană şi, deci, 
spre rezolvarea multor probleme 
ale noastre, care ne rod astăzi atât 
de cumplit. Suntem de vină toţi, 
pentru că suntem dezbinaţi şi azi, 
aşa cum am fost dezbinaţi în 1990. 
Cuvintele lui Mihai Eminescu „S-
au schimbat moravurile”, care se 
refereau la degradarea societăţii în 
care a trăit el, se potrivesc de minu-
ne şi pentru societatea noastră con-
temporană. Cei care reuşesc să ne 
dezbine, ne vor domina până la mo-
mentul consolidării şi unirii noas-
tre naţionale. Din acel moment, le 
vom reuşi pe toate, căci suntem un 
popor al lui Dumnezeu. 

A: Poporul nostru este, după 
cum susţineţi, foarte evlavios, cu fri-
că şi cu ascultare de Dumnezeu, dar 
în 2001 şi în 2005 a votat masiv şi, 
în mare parte, îi mai susţine şi azi, 
pe antihriştii comunişti. A fost Bi-
serica noastră Ortodoxă din Mol-
dova destul de clară şi consecventă 
în curăţarea şi orientarea creştină a 
poporului, după dezastrul spiritual 
bolşevic, spre adevăratele valori ale 
neamului şi credinţei strămoşeşti? 
Este astăzi Biserica ofi cială a Mol-
dovei satisfăcută de situaţia spiritu-
ală a poporului?

Pr. Nicolae Robu: „Nu vremea e 
supt om, ci bietul om supt vreme”, 
spunea Miron Costin, marele nos-

tru cronicar. Pe timpurile lui Şte-
fan cel Mare, poporul nostru a avut 
o demnitate şi o putere deosebite, 
stând strajă de fi er la hotarele creş-
tinătăţii. Şi dacă astăzi acest popor 
dă dovadă de nişte calităţi aparent 
negative, de vină nu este obârşia, 
ci vitregia vremurilor – tăvălugul 
cotropirilor barbare, deportările şi 
ateismul. Biserica, evident, nu este 
pe deplin satisfăcută de starea spi-
rituală a poporului său, dar a de-
pus şi permanent depune eforturi 
mari pentru ameliorarea situaţiei. 
În perioada de independenţă a ţă-
rii, în republică au fost reparate şi 
redeschise, practic, toate bisericile 
care au avut de suferit de pe urma 
regimului bolşevic. S-au construit 
multe locaşuri noi, s-au restaurat 
şi deschis mănăstiri, s-a iniţiat şi 
realizat editarea literaturii biseri-
ceşti, a fost reanimată iconografi a 
ofi cială, s-au pus bazele pregătirii 
cadrelor bisericeşti naţionale atât 
în republică, cât şi după hotarele 
ei. S-au făcut multe, dar încă mai 
multe avem de făcut şi toate spe-
ranţele ne sunt în Bunul Dumne-
zeu. 

A: Urmărindu-vă fi şierul bi-
ografi c, am surprins schimbarea 
radicală survenită în destinul dum-
neavoastră la 1988, odată cu hiro-
tonisirea în preoţie la vârsta de 32 
ani. Aţi fost chemat la asemenea 
schimbare prin unele semne ale 
Providenţei? Ce atitudine şi ce re-
laţii aţi avut cu şi faţă de Biserică 
şi cler până la 1988 şi când a venit 
momentul decisiv în care aţi hotărât 
să treceţi în slujba Sfi ntei Biserici?

Pr. Nicolae Robu: Viaţa mea de 
până la 1988 a fost a unui creştin 
de rând, sub paza şi mila Domnu-
lui. Fiind copil, mergeam o dată în 
an, de mână cu mama, la biserica 
din Chiperceni, unde ne împărtă-
şeam toţi până la 1988, când s-a 
redeschis biserica din satul Pohre-
beni, sat în care am crescut. Am 
fost întotdeauna ferit de cele rele, 

n-am fumat, n-am înjurat, n-am 
jignit pe nimeni niciodată... Viaţa-
mi era activă, dar curată. Părinţii 
mei Ion (n.1928) şi Raisa (1927) 
Robu, agricultori inteligenţi, au 
avut grijă să ne dea o educaţie 
creştină aleasă celor 3 copii ai lor: 
eu, Nicolae (n.1956), Ludmila 
(n.1959) şi Tatiana (n.1966). În 
anul 1979, m-am căsătorit, din 
mare dragoste, cu Tatiana Scramtai 
(Robu), pedagog, profesor de mu-
zică, şi am creat cea mai frumoasă 
familie, în care s-au născut fi icele 
noastre iubite: Diana (n.1980) – 
economist, stabilită la Chişinău, şi 
Victoria (n.1988) – studentă, anul 
II, la Universitatea de Medicină 
„Nicolae Testemiţeanu” din Chişi-
nău. La 1988, când s-au împlinit 
1000 de ani de la creştinarea Rusi-
ei, am avut un mare îndemn lăun-
tric de a pleca la Zagorsk – centrul 
de aur al Bisericii Ortodoxe Ruse 
(pe atunci URSS). Măreţia sluj-
belor, anturajul înălţător şi dangă-
tul solemn al clopotelor, sunarea 
cerească a corurilor bisericeşti şi 
a vocilor sacramentale ale predi-
catorilor m-au făcut să-mi dau 
seama pentru ce m-am născut pe 
această lume. Tot atunci, am con-

Tunereţe, încredere în viitor...
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ştientizat, şi azi pretind că sunt un 
urmaş spiritual îndepărtat al lui 
Deceneu – regele şi marele preot al 
Dacilor, despre care, de atâtea ori, 
discutasem, până şi după 1988, cu 
preotul paroh al bisericii din satul 
Chiperceni, Ioan Vulpe, cu care 
suntem de o vârstă. Nimic nu se 
face fără voia lui Dumnezeu. La 
19 decembrie 1988, în ziua Sfân-
tului Nicolae, am fost hirotonisit 
preot în Catedrala Mitropolitană 
din Chişinău de către Serapion, 
Mitropolit al Chişinăului şi Mol-
dovei. Apoi, timp de 2 luni de zile, 
am rămas să slujesc în Catedra-
lă, iar în februarie 1989 am fost 
numit preot paroh la biserica cu 
hramul „Mai Marilor Voievozi Ar-
hanghelii Mihail şi Gavriil”, satul 
Racovăţ, Soroca. 

A: Cum aţi făcut legământul cu 
plaiurile sorocene, care v-au devenit 
natale?

Pr. Nicolae Robu: Racovăţul, 
sat mare şi înaripat, m-a primit cu 
dragoste şi credinţă în Dumnezeu, 
ca pe un adevărat fi u al său. El mi-a 
fost şi mi-a rămas un loc sfânt, de 
unde au început drumurile mele 
hărăzite de Dumnezeu. N-am să 
uit niciodată şi le sunt mult recu-
noscător racoveţenilor, pentru in-
sistenţa de care au dat dovadă în 

dorinţa de a mă readuce în satul 
lor, când, după 6 luni de slujbă în 
Racovăţ, în august 1989, am fost 
transferat la biserica „Sfântul Ni-
colai” din satul Bieşti, Orhei. În 2 
săptămâni, făcând drumuri obo-
sitoare la Chişinău şi Bieşti, ei au 
reuşit să mă reîntoarcă la Raco-
văţ. Aşa a vrut Dumnezeu să fi e. 
Atunci s-a legat, cu bună seamă, 
soarta mea pentru totdeauna de 
pământul sorocean.

A: La Racovăţ a început şi ca-
riera dumneavoastră de om politic. 
Cine v-a propus candidatura pentru 
funcţia de deputat în Parlamentul 
republicii, în alegerile din 1990? Ce 
v-a făcut să acceptaţi, fi ind cleric, 
lansarea în vâltoarea unui scrutin 
politic atât de hazardat şi imprevi-
zibil?

Pr. Nicolae Robu: Am fost în-
totdeauna o fi re activă şi dornică de 
a face lucruri bune şi de folos creşti-
nului şi societăţii. Pentru a înţelege 
cauzele care m-au făcut să accept 
– fi erberea societăţii de atunci, care 
nu se mai sătura de aerul proaspăt 
al libertăţii, destrămarea spectacu-
loasă a Imperiului Sovietic, trezirea 
naţională a neamului, descătuşarea 
Bisericii strămoşeşti – trebuie să 
poţi gândi aşa cum gândeau atunci 
toţi! Tendinţa mea a fost spre lumi-

na adevărată venită de la Dumne-
zeu, în speranţa că mandatul meu 
de deputat va ajuta la repunerea 
Bisericii în drepturile ei legale, cât 
şi la edifi carea noii statalităţi basa-
rabene. Propunerea mi-a venit de la 
un grup de patrioţi ai satului Raco-
văţ şi Moldovei.

Campania electorală din acea 
iarnă a lui 1990 a fost grea şi obo-
sitoare, dar lupta s-a dat pe cinste. 
Alegerile au fost cu adevărat de-
mocratice şi poporul a votat atunci 
persoane concrete, ci nu liste oarbe 
de partid. Pe circumscripţia nr.311 
Stoicani am candidat alături de 
Veniamin Apostol, Mircea Martâ-
niuc, Alexei Florea, Mihail Nartea, 
Vasile Apreutesei, V.Cociorvă. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu, în februa-
rie 1990 am câştigat scrutinul şi 
am devenit deputat în Sovietul 
Suprem al RSSM (ulterior, Parla-
mentul RM). Tot parcursul anului 
1990 am făcut naveta Racovăţ – 
Chişinău – Racovăţ, iar la începu-
tul lui 1991 am fost numit preot la 
Catedrala Mitropolitană „Naşterea 
Domnului” din Chişinău, după 
care peste câteva luni am fost întors 
din nou în Soroca, acum în calitate 
de preot paroh al Catedralei „Ador-
mirea Maicii Domnului” din oraş şi 
protopop al 3 raioane adiacente: 
Soroca, Floreşti, Camenca. 

A: Numirea dumneavoastră ca 
paroh al Catedralei din oraşul So-
roca (luna mai 1991) a coincis cu 
redeschiderea ei după căderea regi-
mului bolşevic. Cine a contribuit la 
redeschidere, reparare şi când a fost 
sfi nţită?

Pr. Nicolae Robu: Iniţiativa re-
deschiderii, reparării, restaurării, 
revitalizării Catedralei aparţine 
unui grup de creştini soroceni în 
frunte cu dl Pavel Mâţu, rămas de 
atunci starostele ei neschimbat. Au 
bătut insistent drumuri multe, au 
scris în zeci de instanţe, ca, până la 
urmă, să capete decizia de redeschi-
dere a Catedralei. În aprilie 1991, 

În faţa Cetăţii Soroca la jubileul de 50 de ani ai preotului N. Robu
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au venit la mine la Racovăţ şi, cu 
aceeaşi insistenţă, m-au convins să 
accept a trece preot paroh al Cate-
dralei. Responsabilităţile, dar şi sar-
cinile, erau foarte mari, şi faptul că 
acel grup de creştini şi-a pus toate 
speranţele în mine, nu m-a lăsat să 
refuz. Am condus şi supravegheat 
lucrările de reparare, continuând, 
în acelaşi timp, să slujesc la Chişi-
nău. Sfi nţirea Catedralei a avut loc 
la 21 noiembrie 1991, fi ind un mare 
eveniment în viaţa sorocenilor. La 
ceremonie a luat parte conducerea 
Moldovei în frunte cu Preşedintele 
Parlamentului RM Mircea Snegur, 
mii de creştini din Soroca şi împre-
jurimi. Sfi nţirea a avut o mare sem-
nifi caţie creştin-spirituală de victo-
rie a luminii credinţei strămoşeşti 
asupra întunericului ateist. Lucră-
rile de restaurare şi reparare au fot 
fi nanţate, în temei, de primii ctitori 
ai reînnoirii Catedralei, domnii 
Mircea şi Valentin Cerari – fraţii 
noştri romi din Dealul Sorocii. Aş 
menţiona cu o deosebită bucurie că 
la redeschiderea şi sfi nţirea Cate-
dralei din Soroca au fost invitaţi şi 
au participat: Grigore Vieru, Ion şi 
Doina Aldea-Teodorovici, Venia-
min Apostol, Eugen Doga, Ion Va-
tamanu, Gheorghe Ghidirim (pe 
atunci ministru al sănătăţii), Petru 
Sandulache (deputat), Lidia Istrati, 
Constantin Oboroc (ministru de 
stat).

A: În cei 4 ani de lucru în Parla-
mentul Republicii Moldova (1990-
1994), fi ind preşedinte al Comisiei 
parlamentare pentru Culte, aţi avut 
posibilitatea şi susţinerea condu-
cerii de vârf a ţării să contactaţi şi 
să colaboraţi cu Biserica Ortodoxă 
Română? Se vorbea în acea perioa-
dă, la cel mai înalt nivel bisericesc 
al ambelor părţi, despre reîntregi-
rea Statului şi Bisericii Române? 
Care era climatul relaţiilor dintre 
ambele Biserici?

Pr. Nicolae Robu: În perioada 
despre care vorbim, relaţiile noas-

tre erau deosebit de calde şi con-
structive. În calitate de preşedinte 
al Comisiei parlamentare pentru 
Culte, am fost primit nu o dată 
de Preafericitul şi mult regreta-
tul Teoctist (pe atunci Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române), 
care era foarte mult ataşat şi avea 
permanent în inimă Basarabia, cu 
toate durerile ei. Atunci s-au pus 
bazele colaborării noastre în do-
meniul pregătirii cadrelor de tineri 
teologi basarabeni în România, 
inclusiv masteratul şi doctoratul 
în teologie. Au început şi au luat 
amploare în acei ani vizitele reci-
proce (inclusiv particulare) la nivel 
de parohii, mănăstiri; pelerinajele 
prin locurile sfi nte din România. 
Au fost readuşi în bisericile noas-
tre Sfi nţii noştri comuni Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, Petru Movilă, Da-
niil Sihastru, Sfânta Cuvioasa Pa-
rascheva – ocrotitoarea Moldovei, 
Sfânta Teodora de la Sihla. Întâl-
nirile mele de sufl et cu înalte feţe 
bisericeşti din România, printre 
care – Daniel, Mitropolit al Mol-
dovei şi Bucovinei, Duhovnicul Ilie 
Cleopa, Stareţul Mănăstirii Putna 
Melhisedec – erau dese şi purtau 
un caracter frăţesc şi foarte cordial. 
La marile sărbători ale Neamului 
eram întotdeauna împreună. În 
1993, la Alba Iulia, am participat 
la Tedeumul închinat aniversării a 
75 de ani ai Marii Uniri, alături de 
Preafericitul Teoctist. Începuturi-
le reîntregirii Statului şi Bisericii 
Româneşti au fost puse atunci, 
cu binecuvântarea lui Dumnezeu, 
şi cred cu multă speranţă că vom 
ajunge să fi m o turmă şi să avem un 
păstor. 

A: După cum este bine cunoscut, 
Parlamentul Republicii Moldova în 
care aţi activat a pus bazele stata-
lităţii basarabene de astăzi, deci, şi 
ale dezastrului în care am intrat, 
treptat, pe parcursul anilor şi care 
ne-a adus la situaţia catastrofală în 
care ne afl ăm azi. A fost, la păre-

rea dumneavoastră, acel Parlament 
liber de infl uenţa imperială a Rusi-
ei?

Pr. Nicolae Robu: Primul Parla-
ment al ţării a pus baze sănătoase 
acestui stat şi doar evenimentele 
care au urmat ulterior au adus ne-
voile zilei de azi. Este foarte difi cil 
acum, după 14 ani de la încheie-
rea mandatului meu, să judec şi să 
apreciez corect activitatea deputa-
ţilor primului Parlament al Mol-
dovei. Da, s-a votat atunci cu mult 
entuziasm suveranitatea, simboli-
ca statului, limba română, imnul 
„Deşteaptă-te, române”, multe acte 
normative de mare importanţă na-
ţională, care urmau să consolideze 
şi să înveşnicească nişte adevăruri 
istorice. O infl uenţă colosală asu-
pra Parlamentului a avut-o Marea 
Adunare Naţională de la 27 august 
1991, acele sute de mii de oameni 
în faţa cărora am luat cuvântul şi 
eu, alături de Mircea Snegur, Pre-
şedintele Parlamentului, şi Ion Ha-
dârcă, Preşedintele Frontului Po-
pular din Moldova. Exista atunci 
o atmosferă de totală coincidenţă 
a vrerii poporului şi conducerii re-
publicii (cel puţin, aşa părea până la 
1992). Dar, în valurile fi erbinţi ale 
marelui avânt naţional, se simţeau 
permanent praguri ascunse, reci şi 
ostile mersului nostru înainte, spre 
Occident. Parlamentul era parcă în-
văluit de sufl ul rece al Siberiei. Fri-
ca ereditară băgată în taţii şi buneii 
noştri domina în mentalitatea unei 
bune părţi de deputaţi ai poporu-
lui. Stupidul război de pe Nistru, 
dezlănţuit cu bună ştire de Rusia în 
primăvara anului 1992, ne-a fost o 
demonstrare clară, ca să înţelegem 
cine este stăpânul adevărat al situa-
ţiei şi de unde vine pericolul. Acest 
semnal de forţă a dat ton lucrărilor 
de mai departe ale parlamentelor 
ţării, inclusiv ale celui de astăzi. 
Cred că este o mare aberaţie învi-
nuirea lui Mircea Snegur, Mircea 
Druc sau a altor politicieni naţio-
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nali în declanşarea acelui război de 
pe Nistru, cu cazacii şi alte elemen-
te strânse de pe întinsurile fostului 
Imperiu Sovietic. Toată tragedia 
noastră a pornit din voia metropo-
lei răsăritene. Soarta ţărilor mici se 
hotărăşte în marile cancelarii ale 
lumii. Resping încă o dată ideea 
că primul Parlament al Republicii 
Moldova ar fi  pus bazele dezastru-
lui de astăzi, care, de fapt, este un 
faliment politic al conducerilor care 
au venit după 1994. Ar fi  bine să nu 
se dea uitării nimic ce ţine de istoria 
noastră adevărată. Memoria învaţă 
şi îmbogăţeşte.

A: În 1999, aţi fost numit 
consilier economic al Mitropoliei 
Moldovei şi protopop al judeţului 
Chişinău, în cadrul căruia intrau 
raioanele Anenii Noi, Ialoveni, 
Criuleni, Dubăsari, Străşeni, în 
total 160 de parohii. Eraţi gata să 
vă despărţiţi de Soroca pentru tot-
deauna?

Pr. Nicolae Robu: Din 1991, 
când m-am stabilit în or.Soroca, şi 
până în 1999, am dovedit să prind 
rădăcini adânci în relaţiile mele cu 
creştinii, clerul şi diriguitorii lo-
cali. M-am ataşat mult de Soroca 
şi oamenii ei. Cu ei împreună, am 

reuşit în aceşti ani multe lucruri 
bune, printre care şi reparaţia ca-
pitală a edifi ciului Catedralei. În 
1999, s-a ofi ciat sfi nţirea edifi ciului 
înnoit – de un sobor de preoţi în 
frunte cu Vladimir, Mitropolit al 
Chişinăului şi întregii Moldove. La 
această memorabilă ceremonie, Mi-
tropolitul mi-a acordat dreptul de a 
purta Mitra şi funcţia de consilier 
economic al Mitropoliei Moldovei. 
Tot atunci, am devenit membru al 
Sinodului Bisericii Ortodoxe din 
Moldova. Numirea mea în funcţia 
de protopop al judeţului Chişinău a 
fost un imperativ al timpului. Gân-
dul de a reveni la Soroca nu m-a 
părăsit niciodată. Cum se spune, 
nebănuite sunt căile Domnului...

A: Cum aţi reuşit să vă păstraţi 
neclintită poziţia civică în anii cei 
mai activi din viaţa dumneavoas-
tră?

Pr. Nicolae Robu: Am susţinut 
întotdeauna şi le-am rămas fi del 
idealurilor democratice şi valorilor 
naţionale ale poporului nostru. În 
acest context, am ţinut permanent 
să mă perfecţionez atât în plan cle-
rical, cât şi social, şi asta pentru a 
fi  la înălţimea cerinţelor moderne 
ale societăţii şi Bisericii. La studi-

ile teologice, pe care le-am făcut 
cu frecvenţă liberă la Seminarul 
Teologic din Zagorsk, Moscova 
(1988-1993) şi la Academia Teo-
logică din Chişinău (1996-2000), 
am absolvit cu frecvenţă serală 
masteratul, la Academia de Ad-
ministrare Publică pe lângă Preşe-
dintele Republicii Moldova (2004-
2006), cu titlul de „Magistru în 
relaţii internaţionale” (cadou pe 
care mi l-am făcut la jubileul meu 
de 50 de ani). În toţi aceşti ani de 
după 1990 încoace, m-am străduit 
să nu mă îndepărtez, ci să pătrund 
şi să cunosc mai adânc lucrurile ce 
se desfăşoară în sânul societăţii şi, 
deci, am fost tot timpul în mijlo-
cul oamenilor. În 1990 am vizitat 
Ţara Sfântă şi m-am închinat la 
Mormântul Domnului nostru Ii-
sus Hristos de la Ierusalim. În anii 
parlamentari, am vizitat, în cadrul 
unor delegaţii, parlamentele Greci-
ei, Italiei, Franţei, Ciprului, Maltei, 
Israelului, Turciei; am vizitat Va-
ticanul. În 1992, împreună cu I. 
Druţă şi V.Plasiciuc, l-am vizitat 
ofi cial pe Mihail Gorbaciov, Pre-
şedintele URSS. În 1990, am avut 
onoarea să-l vizitez pe Preafericitul 
Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic 
la Constantinopol (Istanbul), iar 
în 1991 – pe Alexii II, Patriarh al 
Moscovei şi întregii Rusii. Deseori 
l-am vizitat pe Preafericitul Teoc-
tist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române. În 2007, am avut din nou 
fericirea, în cadrul unei delegaţii în 
frunte cu Vladimir, Mitropolit al 
Chişinăului şi întregii Moldove, să 
vizitez Ţara Sfântă şi să mă închin 
la Mormântul Domnului, ofi ciind 
acolo o slujbă alături de Mitropo-
lit. 

A: Este frumoasă, impunătoare 
şi fundamentală casa în stil rustic, 
încă nefi nisată, pe care o construiţi 
aici, în inima Sorocii, aproape de 
Cetate şi de Catedrală şi de pe te-
rasele căreia toată Soroca veche se 
aşterne ochilor ca în palmă. Este 

Părintele Robu: „Această casă am proiectat-o personal... În curând va fi  gata”
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asta o dovadă că Soroca e alegerea 
făcută de dumneavoastră o dată şi 
pentru totdeauna?

Pr. Nicolae Robu: Ani de zile 
am circulat între Soroca şi Chişi-
nău şi tot timpul acesta am avut în 
faţă dilema – un drum sau altul? 
Fiecare loc pe acest pământ îşi are 
farmecul, dar şi neajunsurile sale 
şi, deseori, ne vine greu să facem o 
alegere categorică. Eu însă, până la 
urmă, în ajunul jubileului meu de 
50 de ani de viaţă pământească, am 
ales soluţia fericită de a-mi împlini 
rostul pământesc al vieţii mele anu-
me la Soroca, în preajma Cetăţii lui 
Ştefan, pe malul bătrânului Nistru, 
sub dangătul clopotelor Catedra-
lei „Adormirea Maicii Domnului”. 
Această casă am proiectat-o perso-
nal, materializând idei arhitecturale 
şi de design care m-au impresionat 
pe parcursul anilor în călătoriile şi 
pelerinajele mele prin multe ţări ale 
lumii: România, Austria, Belgia, 
Germania, Franţa, Cipru, Italia, 
Vatican, Israel, Olanda, Egipt, Ru-
sia, Ţările Baltice, Ucraina, Belarusi 
şi altele. Am ales Soroca, pentru că 
aici sunt Racovăţul şi Rădi-Cereş-

noveţul, Vărăncăul şi Dubna, Sto-
icanii şi Parcanii, Slobozia-Creme-
ne, Slobozia-Vărăncău şi Soloneţul 
– sate în care am făcut ascultare şi 
cărora le sunt recunoscător pentru 
tot ce am realizat ca preot, cetăţean, 
parlamentar şi om. Mă voi ruga veş-
nic pentru sănătatea şi prosperarea 
lor. Această alegere este şi un sim-
ţământ al datoriei faţă de acest colţ 
de rai. Dar nu uit nici o clipă că vin 
de la Orhei, din vigoarea Codrilor, 
care mi-au dat curajul de a păşi cu 
fruntea sus prin viaţă. 

A: În condiţiile instabilităţii 
economice de azi, cum îşi asigură 
existenţa lumească un preot şi cum 
procedaţi dumneavoastră personal, 
pentru a vă asigura material fami-
lia şi viitorul ei?

Pr. Nicolae Robu: Condus de 
înţelepciunea poporului pot afi r-
ma cu certitudine că eu nu am 
„ucis” ţăranul din mine. Am fost 
toată viaţa grijuliu şi econom la 
avere, am căutat să-mi fi e munca 
rezultativă şi de folosul celor din 
jur. Acum, de când m-am stabilit 
defi nitiv la Soroca, am creat, în 
parteneriat cu primarul de la So-

loneţ, dl Mihai Zosim, o gospo-
dărie ţărănească liberă – „Nicolae 
Robu” – şi am sădit 28 hectare ce 
livadă. Suplimentar la această gos-
podărie, am creat şi o societate cu 
răspundere limitată – „Pârcălabul 
Cetăţii”, care va facilita şi va spori 
activitatea primei.

Neamul nostru are multe valori 
neclintite, printre care şi cele de ne 
învaţă să fi m harnici, întreprinză-
tori şi prevăzători. Este înţelept şi 
bine să procedezi precum spune 
vorba din bătrâni: 

– să sădeşti un pom,
– să faci o fântână,
– să educi un copil,
– să zideşti o casă...
Şi atunci nu vei rămâne singur 

şi fără nici un sprijin la bătrâneţe. 
Patosul zidirii a fost şi este una din 
priorităţile vieţii mele. Noţiunea 
de „casă părintească” are pentru 
mine o semnifi caţie universală, căci 
cuprinde în sine toate acele valori 
pomenite mai sus, spre realizarea 
cărora am tins şi am muncit per-
manent toată viaţa mea de până 
acum.

Sfi nţirea locului pentru înălţarea Sfântului Locaş
Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” îşi 

are contingentul de enoriaşi pe care 
îi merită. I-am văzut adunaţi gră-
măjoară de Ziua Limbii Române la 
ritualul de sfi nţire a locului pentru 
înălţarea Sfântului Locaş. Or, după 
un an şi mai bine de aşteptare, cere-
rea respinsă de fosta conducere a ora-
şului a fost aprobată acum de noul 
consiliu. Astfel, încet, dar sigur, ope-
ra pornită în vara lui 2006 îşi scrie 
frumos paginile. Stropită mai întâi 
cu agheasma cerului, apoi cu apa 
sfi nţită de către preoţii Radu Rusu şi 
părintele dr. Mihail Milea de la Bu-
zău, această pagină a ceremoniei de 
sfi nţire veni ca o adiere de primăvară 
peste ziua rece şi ploioasă de afară. 

Mişcător şi de astă dată discursul 
dragului nostru părinte Mihail Mi-
lea, emoţionante vorbele parohului 
Bisericii Neamului de la Soroca, 
Radu Rusu, pline de sens şi cuge-
tare românească gândurile doamnei 
Bejan, care a mulţumit autorităţilor 
pentru sprijin şi înţelegere. Şi, ca un 
adaos la această nouă rază de lumi-
nă şi credinţă, au curs peste sufl etele 
noastre vibrantele cântări interpreta-
te de învăţăceii profesorului Mihail 
Milea – elevi ai Seminarului Teolo-
gic din Buzău. Voi mai spune că au 
venit să fi e părtaşi acestor înălţătoare 
clipe primarul Victor Său, numeroşi 
consilieri din administraţia oraşului 
şi raionului, fl oarea intelectualităţii 

sorocene. Şi cred că toţi şi-au zis în 
gând: „Doamne, ajută-ne să împli-
nim ce gândim în acest ceas de cin-
stire şi credinţă!”. 

Nina NECULCE
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Nimic nu poate fi  mai înălţător, mai luminat, mai 
sacru ca dragostea durabilă. Aristofan spunea că oa-
menii nu conştientizează deloc puterea adevărată a 
dragostei, în caz contrar, ei ar înălţa în numele ei tem-
ple măreţe şi ar aduce jertfe mari, însă nimic asemănă-
tor nu se întâmplă, deşi toate acestea ar trebui făcute 
în primul rând. Astăzi, cea mai mare jertfă adusă pe 
altarul dragostei ar fi  perceperea, înţelegerea profundă 
şi refl ectarea conceptului de dragoste.

Coform teoriei lui Fromm, dragostea este o orien-
tare a caracterului (deoarece anume el, caracterul, este 
latura raţional valorică), ce oferă personalităţii atitu-
dinea faţă de lume în general, forma de manifestare a 
grijii, responsabilităţii, stimei şi înţelegerii faţă de alţi 
oameni. Cu alte cuvinte, dragostea este o artă care ne-
cesită variate cunoştinţe şi abilităţi: disciplină, răbdare, 
cointeresare, încredere, devotament, altruism, empatie. 
Toate aceste valori spirituale trebuie să fi e orientate 
spre binele persoanei iubite.

În psihologie au fost elaborate diverse clasifi cări ale 
dragostei, însă cea mai acceptabilă este a lui Fromm, 
care include:

dragostea «fraternă» – «dragostea dintre egali»,  
dragostea de aproapele;
dargostea maternă – dragostea faţă de fi inţa ne- 
ajutorată;
dragostea erotică – conform teoriei psihoanalis- 
tului Z.Freude, este nucleul dragostei şi are drept 
scop unirea sexuală;
dragostea faţă de sine; 
dragostea faţă de Dumnezeu. 

Fromm susţine că tipul fundamental, ce serveşte 
drept bază pentru celelalte, este dragostea fraternă, 

anume ea constituind răspunsul la problema existenţei 
umane, deoarece fi ecare teorie ce ţine de acest senti-
ment trebuie să se centreze pe condiţia umană.

Antoine de Saint-Exupéry defi nea omul ca un nod 
de legături şi considera comunicarea dintre oameni ca 
cel mai mare lux. În psihologie sunt descrise două ti-
puri de relaţii care pot fi  stabilite între oameni:

omul pentru om este scop, prin urmare, un om  
face relaţii cu un alt om de dragul acestui om;
omul pentru celălalt om este mijloc, unealtă, deci,  
stabileşte relaţii cu un alt om pentru a-şi realiza o 
dorinţă, un scop. 

Din punct de vedere psihologic, cel mai favorabil 
este primul tip de relaţii, în care omul se realizează ca 
personalitate. În cadrul celui de al doilea tip, omul se 
produce ca individ. Kant menţiona că nici un om nu 
trebuie să servească mijloc de realizare a unui scop 
pentru alt om, deoarece toţi oamenii sunt egali şi pre-
zintă unul pentru altul scop, şi numai scop, în nici un 
caz mijloc.

În societatea contemporană, relaţiile de dragoste 
sunt infl uenţate de legile economiei de piaţă şi se reali-
zează sub diverse forme ale pseudodragostei:

dragostea ca mijloc de satisfacţie sexuală recipro- 
că;
dragostea ca un lucru bine aranjat şi refugiu de  
singurătate.

Spre regret, «actorii» contemporani, care evoluea-
ză pe marea scenă a dragostei, – tineretul – urmează 
cu fi delitate aceste două modele, deoarece el, cel mai 
mult, satisface necesităţile instinctive ale personalităţii, 
ele fi ind cele mai puternice. Ştim, însă, că satisfacţia 
aduce după sine plăcerea. iar plăcerea – păcatul. Prin 

Dragoste pentru o viaţă

Ala SOLOVEI,
psiholog

E difi cil să defi neşti dragostea, despre ea poţi spune doar că 
pentru sufl et este setea de a domina, pentru raţiune – remediu in-
tern, iar pentru corp – dorinţa ascunsă şi rafi nată de a poseda...
 (Francois de La Rochefoucauld)
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urmare, modelele descrise contravin tradiţiei creştine. 
Marele poet mistic Rumi susţinea că înţelepciunea 
transcendentală este soarta şi voinţa, care poruncesc să 
ne iubim unul pe altul. Predestinarea acestor cuvinte 
constă în faptul că fi ecare particulă din lume caută să 
se unească cu perechea sa, urmând să respecte porun-
ca dumnezeiască de a iubi aproapele ca pe tine însuţi. 
Prin urmare, spunând cuiva: «Eu te iubesc», poţi spu-
ne «Prin tine, îi iubesc pe toţi, prin tine iubesc lumea, 
prin tine mă iubesc pe mine însumi». 

Dragostea este ceea ce culminează relaţiile fi inţei 
umane cu Universul. Unul dintre cei mai mari pro-

zatori au secolului XX, Marin Preda, a spus la sfârşi-
tul romanului său «Cel mai iubit dintre pământeni»: 
«Dacă dragoste nu e – nimic nu e». Cuvintele, de fapt, 
îi aparţin Apostolului Pavel, care spunea: «Dacă aş 
avea credinţă încât să mut şi munţii, dacă aş şti şi toate 
tainele şi toată ştiinţa, iar dragoste nu am – nimic nu 
am», având în vedere dragostea de aproapele, dragos-
tea de tot ce ne înconjoară.

Numai atunci când cel mai uman şi nobil sentiment 
cu numele dragostea va fi  tratat prin prisma viziunilor 
citate, putem miza pe relaţii trainice, care ar consolida 
dragostea pentru toată viaţa.

Cititorul ştie bine că pe Planeta 
Pământ nu sunt oameni ideali. So-
ţia mea Sofi a, care a plecat în ceruri 
cu patruzeci de zile în urmă, a fost 
pentru mine un ideal. Fiind împre-
ună peste 40 de ani, astăzi trebuie 
să-i mulţumesc lui Dumnezeu că 
mi-a dat-o anume mie. La început, 
recunosc, n-o meritam, dar, datori-
tă înţelepciunii şi răbdării ei, m-am 
schimbat mult spre bine, fapt pen-
tru care îi voi fi  recunoscător până 
la moarte. Îndrăznesc chiar să afi rm 
că, pe alocuri, ne-am completat unul 
pe altul. A avut credinţă şi frică de 
Dumnezeu, or, aceasta este şcoala 
înţelepciunii. Harul dat de Dumne-
zeu i-a ajutat să îmbine de minune 
munca intelectuală cu cea fi zică. N-a 
supărat pe nimeni, inclusiv pe mine, 

deşi uneori o meritam. Credinţa, 
omenia, onestitatea, răbdarea au 
fost sfetnicii noştri, care ne-au aju-
tat pe parcursul întregii vieţi. Sofi a 
a luminat minţile discipolilor săi, pe 
care îi iubea şi care îi răspundeau cu 
acelaşi sentiment.

Pe lângă faptul că a fost un pe-
dagog cu literă mare, soţia mea a 
fost şi o gospodină extraordinară, o 
familistă desăvârşită. Întotdeauna a 
iubit natura în toată splendoarea ei. 
Se bucura de succesele altora şi se 
mândrea cu performanţele elevilor 
săi. Iubea munca şi o îndeplinea la 
cel mai înalt nivel. Un rol foarte im-
portant în formarea, educaţia ei l-a 
jucat familia Vescu.

Păţit fi ind, aş da un sfat tineri-
lor care se gândesc să-şi înfi ripeze 

o familie: depistaţi-vă la timp me-
tehnele şi înlăturaţi-le până la for-
marea cuplului. Nu vă grăbiţi să 
puneţi accentul pe exterior, or, lu-
mea interioară a omului este mult 
mai importantă. Niciodată bogăţia 
materială nu poate prevala asupra 
bogăţiei spirituale. Conform spu-
selor unor oameni celebri, pentru 
cei vii viaţa este o clipă, iar moar-
tea – o veşnicie. De aceea face să ne 
trăim viaţa în înţelegere, dragoste, 
unire, credinţă în Dumnezeu şi în 
cel apropiat. Recunosc, în viaţă nu 
întotdeauna am preţuit-o cum a 
meritat şi, cu mare regret, am înţe-
les multe lucruri doar atunci când a 
plecat în lumea celor drepţi.

Adio, scumpa şi iubita mea soţie 
Sofi a, şi veşnica ta pomenire...

Îngeraşului meu cel scump şi drag îi închin 
acest răvaş Vasile Popuşoi

Prietenei de-o viaţă
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VIITOR
Sub streşina casei noastre
Şi-au făcut cuib rândunele,
Aducând din zări albastre
Aripi visurilor mele.

Într-o dalbă dimineaţă
M-oi porni şi eu în zbor
S-aduc setea mea de viaţă
Şi de-un dulce viitor.

(4 iunie 1988)

DOAR MOARTEAAR MAI 
PUTEA SĂ NE ÎMPACE...

Doar Moartea-ar mai putea 
 să ne împace,
Dar nu e prea ridicol să murim

Şi-azvârliţi în gropi de ţintirim –
Abia-n extremis, noi să facem pace?

Şi nu-i ridicol, de un veac încoace,
De nimenea să nu ne-ndrăgostim,
Nevrând să fi m răniţi, nici să rănim
C-un gest sau cu o vorbă cam stângace?

În viaţa asta, chiar de nu ne place,
Ne-ascundem toţi sub câte-o carapace,
Cercând prudenţi la maximum să fi m

Şi chiar de-o fi  aievea să murim,
Mai bine singuratici să ne ştim,
Decât – măcar o dată – să greşim...

NE IARTĂ, DRAGOSTE, NE 
IARTĂ!

E frig în zodii şi în soartă,
Singurătatea-i tot mai grea...
Ne iartă, Dragoste, ne iartă
Că n-am ştiut a te păstra!
Şi paşii tot mai des ne poartă
Spre locul nostru de cândva...
Ne iartă, Dragoste, ne iartă
Că n-am ştiut a te salva!

O lume-a vrut să ne despartă
Şi-am fost prea laşi de-a riposta,
Şi zaci în faţa noastră, moartă,
Şi nu putem a te-nvia,

Nici a pleca, nici a uita,
Şi Amintirea nu ne iartă...

Steliana GRAMA
(1974-2006)

„Poeţii mor în zbor. Şi rămân pe acolo” 
Iulian Filip
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CE URME???
Ce urme voi lăsa pe-acest pământ
Şi-n sufl etul tău ros de remuşcare,
Când mă voi prăbuşi din nou, înfrânt,
Cu aripa gemând de-atâta sare?

Când se va rupe-n şapte al meu cânt
Şi să-l continuu nu voi fi  în stare,
Ce urme voi lăsa pe-acest pământ
Şi-n sufl etul tău ros de remuşcare??

Nu ţi-am cerut nicicând vreun legământ
Şi cu nimic acum nu-mi eşti datoare,
Şi totuşi, încă viu, eu te descânt
De Deznădejde, Moarte, şi Uitare...

Lăsa-voi urme pe acest pământ
Şi-n sufl etul tău ros de remuşcare???

„AICEA ZACEO DRAGOSTE 
DE OM...”

La căpătâiul Dragostei ce pom
S-ar cuveni să răsădesc, cuminte,
Ca lumea – cât o fi  – să ţină minte
C-aicea zace-o Dragoste de om?

O cruce nu-i destul s-o baţi în ţinte -
Nici să împarţi, la toţi, vin ars şi rom
Nu e destul, ca să se ţină minte
C-aicea zace-o Dragoste de om...

În universul ăsta monocrom
Doar pomii ce se-nalţă din morminte
Ne-ar face, poate, să luăm aminte
La fructul şi puţinele cuvinte

Înscrise pe plăcuţele de crom:
„Aicea zace-o Dragoste de om...”.

Post-Post-Epilog
LOC DE VECI

Cumpără-mi, te rog, un loc de veci
Nu printre salcâmi sau lilieci,
Căci mireasma lor îţi va părea
Mult mai dulce ca Iubirea mea.

Şi spre toamnă stropi de ploaie reci
Te vor obliga, oricum, să pleci,
Glodul cărăruia-mi va schimba
Şi-ai să-ncepi cu timpu-a mă uita.

Ci să mă dezgropi din nou aşi vrea
Dintre cărţi pierdute undeva
La subsol de vechi biblioteci – 

Ăsta fi e locul meu de veci
Şi-astfel, poate, din Iubirea mea
S-ar păstra ceva, măcar ceva...

PESIMISTE
Îngrop în mine poezia,
mereu e nelalocul ei,
nu se grăbeşte nici Mesia,
se umple lumea de pigmei.

În marea asta de păcat
noi ne bălăcim cu saţ,
păstrând în sufl et nepătat
doar ici-colo câte-un abzaţ.

Se reclamează detergenţii,
suntem, probabil, de spălat,
sunt ocoliţi subtil poeţii,
mai pe-nţeles cuvântul plat.

Stăm drepţi la uşa de paradă,
vânând în preajma ei vreun os,

e plină cleampa de pomadă
sărutată-a fost din gros.

Cad anotimpurile toate
pedeapsă peste cei plecaţi,
lachei la curţile bogate,
străini copiilor lăsaţi.

Marionete-n fruntea ţării
ne dau spectacol gratuit,
acei ce sunt sortiţi uitării
vor monumente de granit...

Îngrop în mine poezia,
mereu e nelalocul ei,
nu se grăbeşte nici Mesia,
şi-i plină lumea de pigmei...

TSUNAMI
Dezghioc tristeţea-n sure fi re,
norii cern o caldă ploaie,
cu regrete în privire
mă retrag într-o odaie.

Nimicuri grave trec pe-alături,
televizorul iar mă minte,
se-mproaşcă toţi vărtos cu lături,
se-neacă gura de cuvinte.

Cu amintirile în braţe
admir fereastra care plânge,
cad picăturile prin aţe,
păienjenişul ud se frânge.

Geometria încăperii
în spaţiu îmi fi xează locul,

camufl at de umbra serii,
în linişte-mi deplâng norocul.

De după geam străina lume
vine năvalnic peste mine,
din tranzistor pe medii unde
o muzică îmi face bine.

Mor picăturile încet
în armonii medievale,
curg pârăiaşele discret
formând procese funerare.

Cortegii unde se-ntâlnesc,
procesiunea ia amploare,
apele tulburi se rotesc,
prin râuri se revarsă-n mare.

Şi undeva, în Ocean,
în Filipine sau Miami,
adăugând din an în an,
vor creşte valuri de tsunami.

ÎMI PARE RĂU
Îmi pare rău, dar nu cedez,
stimate doamne, vrednici domni,
eu singur idolii-mi pictez,
ei nu au calităţi de clowni.

În chipul lor dumnezeiesc 
eu caut altfel de valori,
ce printre voi nu prea găsesc,
şi-i plină lumea de culori.

Îmi vreau un tată, un părinte,
ceva onest, chiar muritor,

Victor ZAGAEVSCHI
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ceva ce nu mă poate minte,
ecou la tot ce simte-un dor.

Ipocrizia omenească
nu mi-o propuneţi spre-nchinat,
deşi vopsită, să lucească,
esenţa nu şi-a preschimbat.

Îmi pare rău, dar nu cedez,
stimate doamne, vrednici domni,
eu singur idolii-mi pictez
şi nu au calităţi de clowni.

ÎNGER DECĂZUT
Noi ne-am vorbit doar din priviri
fugare, cu subînţeles,
aveai mereu în ochi sclipiri
şi, Doamne, cum ne-am înţeles?!

Mereu cu altul te-ntâlneam
voioasă legănându-ţi sânii,
în felul meu, eu te iubeam,
şi voi – iubindu-vă cum câinii.

Vânai plăcerea indecent,
carnale orgii savurai,

eu mă simţeam un repetent,
un anacronic samurai.

N-aveai cum şti că-n templul meu
imaginar, păgân, fantastic,
tronai, în loc de Dumnezeu,
deşi erai un zeu de plastic.

Noi ne-am vorbit doar din priviri
fugare, fără conţinut,
erai profesor de iubiri
şi-un tânăr înger decăzut...

ANUL 1989
Anul de pomină ‘89
Ne-a-mpărţit în cete, 
ne-a scindat în două:
o parte-n piaţă –
alta-n cabinete.

Afară se scanda de Tricolor,
urmăriţi cu ochiul de erete
de după portiere incolor
cei din piaţă –
de cei din cabinete.

Imaginare baricade se-nălţau,
se împuşca verbal cu epitete,
strămoşii în mormânt
se bucurau
de cei din piaţă,
nu din cabinete.

Viitorii noştri preşedinţi,
ascunşi fi ind în locuri mai discrete,
înjurau în sine, printre dinţi,
pe cei din piaţă, 
nu din cabinete.

Pretinşi amici 
cu tentă eliberatoare,
bastarzii întâlnirilor secrete
sărit-au mişeleşte în spinare
la cei din piaţă, 
nu din cabinete...

Decolorat e steagul Tricolor,
Imnul e cu faţa la perete,
rămânem toţi pe vechi,
la locul lor,
noi – în piaţă,
ei – în cabinete... 

ÎNDEMN
(după Decalog)

Fii unui Dumnezeu fi del,
Oricând – la bine şi la greu – 
Şi să nu ai, ţinând la El,
Alt Dumnezeu.

Cununa vieţii tale-ntregi
E crezu-n Cel ce te-a zidit,

Ca să te-nchini, să nu-ţi alegi
Alt chip cioplit.

De-a pururi viu Măria Sa,
Căci numele Lui sfânt e cert
Şi să nu-l iei în zefl emea,
Nici în deşert.

De ziua Domnului Iisus,
Oriunde-ai fi , să-ţi aminteşti
Prin jertfa care i-ai adus –
Să i-o cinsteşti.

Părinţii dragi să-i preţuieşti
Şi să-i respecţi cu crezământ,
Ca mult şi bine să trăieşti
Pe-acest pământ.

De-ţi face unul rău în viaţă,
Să-l ierţi de şaptezeci de ori,
Căci Dumnezeu aşa ne-nvaţă:
Să nu omori.

Curat ca apa cristalină,
Cinstit soţia să-ţi iubeşti
Şi necătându-i nici o vină,
Să nu curveşti. 

Când sărăcia-ţi bate-n uşă,

Foame oricât ar fi  să-nduri,
Mănâncă-ţi turta de cenuşă,
Dar să nu furi.

Aproapele să ţi-l iubeşti,
Cum toţi făcut-au din străbuni.
Nicicând să nu mărturiseşti
Spunând minciuni.

Fii devotat aproapelui,
Ca nu cumva să-ţi pară rău,
Că tot ce e-n ograda lui
Nu e al tău.

RONDELUL 
OMULUI DE CUVÂNT

Nepreţuit e omul de cuvânt
Şi-i căutat de-a pururi pestotlocul,
Căci prin cuvântul dat sfi nţeşte locul,
Nu face numai umbră pe pământ...

Pe mincinos l-a ocolit norocul,
Căci el nimic pe lume n-are sfânt.
Nepreţuit e omul de cuvânt
Şi-i căutat de-a pururi pestotlocul.

Pe cel făr’ de cuvânt să-l ardă focul,
Totuna mincinos va fi  oricând.

Victor COJOCARU

Poezie de inspiraţie creştină
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NE JERTFIM
În numele Planetei care moare,
Murim
Pentru ceva ce sens nu are,
Păstrăm
Construcţii incidente ale fericirii,
Căutăm
Cadre abstracte ale iubirii,
Şi trăim
Cu un moment maxim de rotaţie
Într-o lume fără modul al inducţiei,
Unde nu e prezentă forţa de atracţie
Între corpurile de aceeaşi origine.
Şi căutăm cuvinte pe care
 le-am putea rosti,
Restabilim trăirea pierdută 
 între generaţii
Şi oamenii pe care i-am putea iubi 
Fără ambiţie, cu simple veneraţii.
Suntem precum materia, 
 blocată între secole,
Descătuşată de prostime şi invidie,
Rătăcită incognito
 în labirintele trecutului,
Ucisă fără milă
 în zilele de Proscomidie.

Şi la ce trăim, când
 nu vedem speranţa,
Fără de scop, construind
 fortăreţe cât mai tari?
Păstrăm o lume
 cancerogenă olfactivă,
O lume fără ochelari!

Februarie, 2008 

CĂDEA O STEA
Cădea o stea,
Se dizolva în drumul ei speranţa,
Se descompunea materia, şi viaţa mea
Părea a nu a mai avea nuanţă.
Părea că mă mişc numai din inerţie,
Iar drumul meu decurge prin 
 catalizator
Şi, de-aş putea să retransform
 totul ca-n chimie,
Mi-aş pune monument –
Chimist-Iluminator.

Dar cădea o stea şi
 n-o puteam împiedica,
Prin norii grei de fum şi de trădare,
Ea luneca uşor, cinstit, curat.
Ea lumina.
Şi pân’la ultima sclipire,
 mândru ardea a lumânare.

Şi-atât de mult noi ne asemănăm – 
Stea căzătoare, eu şi cerul,
Nimic din viaţă nu ne luăm –
Lăsăm şi dragostea, şi binele, şi greul...

Iunie, 2007
LACRIMĂ 

A LUI DUMNEZEU
Sunt o lacrimă a lui Dumnezeu,
O picătură dintr-un ocean nesecabil,
O pată de soare – eclipsă de inspiraţie,
O monedă scumpă din aur inoxidabil,
O privire de om simplu muncit...

Sunt o lacrimă, şi doar atât.
Mai mult eu nu pot face nimic
Şi chiar pe cerul iritat şi urât

Eu sunt doar un pleşuv mic,
Ce cu aripile vreau să rup norii.

Şi ce să fac când mă voi evapora,
Iar pământul se va îneca în sare,
Pe când hidrogenul se va cristaliza
În tablouri de ceară din lumânare?
Ce va fi  cu focul etern?

Sunt o lacrimă a unei mame
Care şi-a pierdut sufl etul la război
Şi oastea de păgâni o visează
Cum îi zdrobeşte gândurile de pe foi,
Pe care zac adormite scrisorile.

Şi ce să fac când steaua mea
Se va stinge, din lacrimi străine,
Şi va curge de pe cer soarta mea,
Iar tu o vei prinde în mână?
Unde voi fi  eu, lacrimă
 a lui Dumnezeu?
Unde voi fi  şi cine mă va iubi?
O simplă lacrimă,

Prin viaţă fără scop şi sens trecând,
Pieri-va anonim, ca dobitocul...

Ce minunat e omul de cuvânt!

RONDELUL 
CELUI INSULTAT

M-a insultat un bădăran
Cu vorbe grele de ocară
Şi viaţa mi-a făcut amară,
De-am mai îmbătrânit cu-n an...

Acel ce vorba nu-şi măsoară
E mai scârbos ca un duşman.

M-a insultat un bădăran
Cu vorbe grele de ocară...

Din vina unui mitocan,
Dispreţu-n sufl et se strecoară,
M-apasă greu, ca o povară,
Căci nu i-am fost dator cu-n ban...

M-a insultat un bădăran...

RONDELUL 
UNUI ZGÂRCIT

A fost odată un zgârcit,
Care-aduna bănuţi cu anii,

Într-un ciorap păstrându-şi banii
În locul cel mai tăinuit.

Când i s-au dus pe gârlă banii,
Grozav de tot s-a mai ţicnit.
A fost odată un zgârcit,
Care-aduna bănuţi cu anii.

De scârbă, bietul a murit,
Când într-o bună zi chiţcarii
I-au hăcuit toţi gologanii
Şi-avutul lui s-a risipit...

Anul naşterii – 1992, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Petru-Rareş” 

Victoria PURICEŞUŞU
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pentru ce să mai fi u păstrată?..
Aprilie-septembrie, 2007

AXIOMĂ 
Totul pare a fi  atât de simplu,
Şi viaţa, pe care ne-o deapănă
Pasiunea,
Devine luciformă,
Cu tangenţe uşoare de melancolie.
Şi totul devine parcă un jurnal
La care anexezi fotografi i mate,
Iar scrierile devin un dosar penal,
Cu fi şiere biografi ce pătate.
Iarăşi întrebare, răspuns, monolog...
Cafeaua de dimineaţă,
În care vezi ochii iubitului,
Şi felia de lămâie concentrică,
În care simţi părul iubitului,
Şi mânerul uşii,
 alipit strâns pământului,
Aminteşte de mâna lui...

Şi, totuşi, e simplu...
Rutiera.
Roţile conjugate total în glod
Şi strigăt omenesc, de-a dreptul anapod.
Afară – o nouă eră glaciară,
În rutieră, ca-ntotdeauna – 
Difuziune de elemente compoziţionale
Şi o domnişoară care stă numai una
Şi priveşte inform la fereastra aburită,
În aşteptarea dragostei,
Şi numai a dioptriilor o scădere-aiurită
O impune să coboare
la o-ntârziată oprire,
La margine de oraş...

Octombrie, 2007

PLÂNG 
Plâng rar;
În sufl et – des.
Plâng atunci când îmi este greu,
Lacrimi îmi curg banal,
De parca-ar fi  sufl etul meu

Ploând peste oraş cotidian.
Plâng rar;
Şi totuşi, plâng.
Plâng ce a fost şi nu mai pot schimba,
Ce va fi , iar eu nu voi putea interveni,
Ce am pierdut şi nu voi putea recupera,
Că am plecat şi nu voi reveni.
Plâng rar
Şi-mi este greu.
Eu nu-s poet, sunt tânăr condeier,
Dar plâng şi eu, aşa, cu jale.
Mă dor ochii – adolescent miop,
Căruia ochelarii nu i-ar strica în cale.
Plâng rar;
Să mă iertaţi!
Eu, om bolnav, puţin ce pot schimba.
Fiind miop, eu îmi cunosc menirea:
Eu pot simţi, dar nu mai pot vedea,
Nu pot vedea cu ochii mei fericirea,
Cu ochii mei non-sticlă!

Vara 2007

TESTAMENTUL 
SUPORTERULUI

Sub pernuţă să-mi pui, mamo,
În sicriu, şi tranzistorul:
De-o juca cumva „Dinamo”,
Cel puţin, să afl u ... scorul.

UNUI ALCOOLIC
Şi-a dat ultimul suspin
Lângă un butoi cu vin.
Soaţa-l plânge înfundat:
În sfârşit, s-a săturat.

UNDE DAI ŞI UNDE CRAPĂ
Probozii un an pe Nelu
Ca să lase păhărelu’.
Mi-a făcut pe plac feciorul:
Bea acuma cu... ulciorul.

REPLICĂ 
Spune-o mamă amărâtă:
-Profesorii toţi iau mită.
-Ai dreptate dumneata:
Nu le da şi... n-or lua.

UNUI ELEV MEDIOCRU
Leneşul Vadim Oloi
În agendă n-are-un doi,
Pentru că părinţii lui
Cunosc rostul... banului.

SUGACII
Tinca lui Vasile Tcaci
Are-acasă doi sugaci:
Cel mic suge din sticluţă,
Taică-său – din balercuţă.

NEPOŢII LA PRIVEGHI
Toată noaptea au bocit,
Mai n-au răguşit, sărmanii:
Bunicuţa a murit,
Făr-a spune unde-s... banii.

TESTAMENTUL FUMĂTORULUI
Ortul popii de voi da,
Am atât a vă ruga:
În loc de toiag de ceară
Să-mi aprindeţi o... ţigară.

TESTAMENTUL 
ALCOOLICULUI

Eu, Tudose Ciocârlie,
La copil şi la soţie
Las avere două oale
Şi-un pod plin cu sticle... goale.

RĂVAŞ DIN GRECIA
A primit răvaş Ipate
De soţia sa semnat:
„Poţi să te însori, bărbate,
Că şi eu m-am... măritat”.

CUPLU
Ea nu duce la ureche,
El – beţiv fără pereche.
Vorba ceea: ambii breji.
O minune-i să-i vezi... treji.

OBSERVAŢIE CRITICĂ
- Măi, la noră-ta în tindă
A ajuns gunoiu-n grindă!..
- Ce te miri aşa, Fănel?!
Şi la maică-sa-i... la fel!

Versuri umoristice

Aureliu LOZANU
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Memoria e doar în ochii vii,
Ca chipul în oglindă,
Dar nu o vezi, dacă nu ţii
Făclia sus, arzîndă!

„Măsura tuturor lucrurilor este Omul”
Protagorus

Soroca nu este altceva decît noi şi lu cră ri le noas tre, materializate în roa de le lor. Aşa a fost, este 
şi va fi . Stră mo şii ne-au lăsat rodul lor, noi vom lăsa ur ma şi lor roa de le noastre,  astfel generând, 
în con ti nuu, Dra gos te şi Zidire sau Dis cor die şi Măcinare.

Din Rădăcini ne vine Providenţa şi în tăria lor ne este garanţia con ti nui tă ţii...
În acest context patetic, Almanahul “SOROCA” a ini ţiat o serie de interviuri cu diferiţi ex po-

 nenţi ai vieţii social-politice, economice şi cultural-artistice locale în speranţa de a elucida mai viu 
pro ce sul evo lu ţiei societăţii sorocene şi a face cunoscut publicul cu promotorii lui. Autor al dialo-
gurilor ce urmează, precum şi al celor din paginile de până aici, este Ignat Berbeci.

S o r o c e n i ,  s o r o c e n i
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ALMANAH: Anul 1990 a fost „uşa” prin care 
Providenţa v-a plasat într-o viaţă absolut nouă, pli-
nă de şanse şi posibilităţi de manifestare, la care tâ-
nărul profesor sorocean de informatică Andrei Baş-
tovoi nu visase, probabil, niciodată. Şi iată că s-au 
scurs 18 ani, difi cili şi controversaţi la culme pentru 
destinul Moldovei şi, deci, pentru al fi ecăruia dintre 
noi. Sorocenii nu v-au uitat şi ar fi  curioşi să afl e 
care este situaţia dumneavoastră actuală – în plan 
social, politic, material, familial. Sunteţi satisfăcut 
de viaţa ce o trăiţi şi activitatea pe care o desfăşuraţi 
după plecarea, în 1990, din Soroca?

ANDREI BAŞTOVOI: În cei 18 ani trecuţi de 
atunci, în jurul nostru s-au schimbat multe: s-a ridi-
cat şi maturizat o nouă generaţie de cetăţeni – copiii 
şi nepoţii noştri; au îmbătrânit sau au plecat în lumea 
celor drepţi o parte din cei care au pus începuturile 

edifi cării unui nou stat şi unei noi societăţi – părinţii 
şi buneii noştri; ne-am schimbat mult şi noi, gene-
raţia care la 1990 aveam în jurul a 30-40 ani şi eram 
forţa motrice a evenimentelor de atunci, epocale pen-
tru Basarabia. La general, am rămas acelaşi Andrei 
Baştovoi şi nu mi-am schimbat radical principiile 
fundamentale de viaţă: sunt, ca şi odinioară, patrio-
tul acestui neam românesc, muncesc mult, îmi iubesc 
mult familia, dar am şi mari dezamăgiri. Pe parcursul 
activităţilor mele în calitate de deputat şi fruntaş al 
Frontului Popular din Moldova (1990-1994), la fel 
ca şi în perioada următoare de vreme, m-am convins 
adânc de lipsa de sinceritate, calitate şi, deci, efi cienţă 
a politicilor practicate în Republica Moldova. M-am 
dezamăgit total de liderii acestor politici, care în 18 
ani au îndreptăţit absolut toate presupunerile şi te-
merile mele în ceea ce priveşte calităţile lor de înain-

FIŞIER BIOGRAFIC

Născut la 20 august 1959 în satul Bujărăuca, Soroca.
1966-1976 – Şcoala Nr.5 Bujărăuca, şcoala nr.1 Soroca.
1976-1977 – Uzina Utilaj Tehnologic, Soroca, strungar.
1977-1982 – Institutul Politehnic „S. Lazo”, facultatea „Electrofi zica” (proiectare şi producere calculatoare).
1982-1984 – Serviciu militar în Armata Sovietică. 
1984-1989 – Uzina Utilaj Tehnologic, Soroca, şef-adjunct al secţiei „Sisteme de dirijare automatizată a producerii”.
1984-1985 – Vilnius, Lituania, cursuri PDP (calculatoare).
1989-1990 – Profesor de informatică, şcoala nr.1. 
1990-1994 – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2001-2003 – Studii la Academia „Serviciul de Stat al Economiei Naţionale” pe lângă Guvernul Federaţiei Ruse (secţia 
f/f ).
Din 1994 – Grupul Industrial Financiar „ASCOM” SA (succesiv: director al Departamentului Informatică şi Teleco-
municaţii; vicepreşedinte, responsabil de activitatea Companiei în America Latină şi Kazahstan, relaţii internaţionale; 
în prezent – vicepreşedinte executiv, coordonator general al proiectelor din Africa (Sudan şi Chenia)).

„Sunt, ca şi odinioară, patriotul acestui neam...”

Andrei BAŞTOVOI,
deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994),
vicepreşedinte al Grupului Industrial Financiar 
„ASCOM” SA (CHIŞINĂU)
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taşi, dând dovadă de incompetenţă, făţărnicie, laşita-
te, corupţie, imprevizibilitate. Problemele de azi ale 
Moldovei sunt rezultatul „muncii” acestor cunoscuţi 
şi învechiţi lideri ai politicii basarabene moderne de 
toate culorile şi orientările.

După încheierea mandatului de deputat (1994), 
am avut şansa să mă încadrez în business. Împreună 
cu fi rma „ASCOM” SA, fondată atunci, am trecut 
prin toate etapele de ascensiune şi crize posibile, ca să 
ajungem astăzi o structură de anvergură globală, care 
activează profi tabil în multe ţări ale lumii: Uganda, 
Kenya, Sudan, Egipt, Libia – Africa; Iran, Kazahstan 
– Asia; Bolivia, Peru – America Latină. „ASCOM” 
SA administrează astăzi afaceri, scara cărora depă-
şeşte posibilităţile fi nanciare şi organizaţionale ale 
Guvernului Republicii Moldova. Firma contribuie 
considerabil la formarea unei imagini pozitive inter-
naţionale a Republicii Moldova şi la completarea, la 
fel destul de considerabilă, a bugetului naţional. În 
cadrul fi rmei sunt angajaţi peste 1000 de cetăţeni ai 
Republicii Moldova. 

A: Cum s-a dezvoltat cariera dumneavoastră în 
cadrul „ASCOM” SA?

A.B.: De la început, am activat în domeniul pro-
fesiei mele, fi ind angajat în calitate de director al de-
partamentului fi rmei pentru informatică şi telecomu-
nicaţii. Apoi, treptat, parcurgând o cale fi rească de 
perfecţionare şi acumulare de experienţă, am ocupat, 
consecutiv, posturile de vicepreşedinte al fi rmei – res-
ponsabil de relaţiile internaţionale, iar actualmente 
sunt vicepreşedinte executiv şi coordonator general 
al proiectelor din Africa. Aş dori să se înţeleagă că, în 

spatele acestor 
trepte de cari-
eră se ascunde 
o muncă titani-
că în domeniul 
managementu-
lui internaţio-
nal, cât şi una 
de autoperfec-
ţionare (limbi 
străine, tehno-
logii perfor-
mante, infor-
matică).

A: Politica 
(Frontul Popu-
lar din Moldo-
va) a fost forţa 
care v-a pro-

pulsat din negura provinciei sorocene pe platforma 
posibilităţilor nelimitate ale Parlamentului anilor 
1990-1994, în cadrul căruia aţi deţinut funcţia de 
secretar al Comisiei Parlamentare pentru Ştiinţă 
şi Învăţământ. Viaţa şi activitatea dumneavoastră 
pe parcursul celor 4 ani a fost fi erbinte şi entuzi-
asmată, la fel ca şi a majorităţii parlamentare de 
atunci. De ce, totuşi, aţi abandonat politica şi când 
aţi conştientizat faptul că locul dumneavoastră 
este în business?

A.B.: Nu poate un om, cu atât mai mult un po-
por, să fi e toată viaţa, în permanenţă, entuziasmat de 
o singură idee, fi e ea şi naţională! Euforia luptei de 
eliberare naţională a anilor 1980-1990 a trecut de-
mult, lăsându-ne mari dureri, şi nu doar de cap, pe 
care le mai simţim şi astăzi. Dar atunci, la începuturi, 
era cu totul altă atmosferă! Entuziasmul nostru, ieşea 
din maluri şi, datorită lui, în Parlament s-au reuşit 
lucruri importante, punându-se bazele democratice 
ale noului stat. 

Nu neg nici una dintre realizările democratice po-
zitive ale primului Parlament, dar s-au făcut şi nişte 
greşeli care ar fi  fost demult uitate, dacă nu erau pre-
meditate şi fatale: abaterea conştientă de la vectorul 
mişcării Ţărilor Baltice (fostele republici-surori ale 
RSSM – Lituania, Letonia, Estonia); subaprecie-
rea forţelor revanşarde comuniste şi legalizarea lor 
(această legalizare a comuniştilor, care fuseseră scoşi 
în afara legii, a fost iniţiată şi votată de unii înaintaşi 
ai democraţiei basarabene); profanarea actului priva-
tizării de stat şi transformarea lui într-o diversiune 
antisocială; lipsa unui adevărat control de stat asupra 
utilizării banilor publici. Aceste neglijenţe politice 
şi economice admise atunci nu au fost deloc întâm-
plătoare, ci foarte bine conştientizate şi regizate de 
liderii Republicii Moldova de atunci. Drumul pe care 
l-am parcurs de atunci până astăzi era deja trasat, şi 

Părinţii Ştefan şi Daria Baştovoi

Miri. Andrei şi Svetlana, 1986, Soroca
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noi urma să fi m 
doar conduşi pe 
el de către pri-
mele persoane 
ale statului. Pu-
tem constata că 
acest lucru le-a 
reuşit de minu-
ne!

Fiind un ro-
mantic în po-
litică, de altfel, 
ca şi marea ma-
joritate a depu-
taţilor provin-

ciali, am venit în 
Parlamentul de la Chişinău ca să reprezint şi să apăr 
idealurile naţionale şi economice ale alegătorilor mei 
soroceni. M-am inclus, în cel mai serios mod, în acti-
vitatea parlamentară, dar, în curând, am înţeles că pa-
triotismul adevărat poate fi  o prioritate doar pentru 
miile de oameni care scandau în pieţe, purtând icoane 
şi prosoape. În Parlament, priorităţile erau cu totul 
altele... Doar atunci şi acolo am înţeles contextul şi 
interesele economice ale politicii, acolo am înţeles 
adevărata fi re a oamenilor, care, fi ind, de fapt, nişte 
nimicuri, se dau drept lideri naţionali, ducând astfel 
poporul spre prăpastie. Dezamăgirea mea în politica 
şi în politicienii noştri, a fost un proces de conştien-
tizare a unui adevăr – că locul meu şi misiunea mea, 
pot fi  găsite doar într-un mediu în care să mă pot ma-
nifesta liber şi sincer prin ceea ce pot face bine şi fără 
să păcătuiesc în faţa lui Dumnezeu şi a poporului 
meu. Sunt un inginer bun şi am ales businessul. 

A: E lucru ştiut că nu doar dumneavoastră v-aţi 
dezamăgit în calitatea politică a liderilor basara-
beni de la 1990 încoace. O mare parte din înain-
taşii care, practic, au creat Mişcarea de Eliberare 
Naţională în 1988-1990 şi au ridicat poporul (Ion 
Hadârcă, Valeriu Matei, Grigore Vieru, Leonida 
Lari, Vasile Nedelciuc, Alexandru Moşanu etc.), 
s-au retras din politica activă, lăsând Mişcarea pe 
mâna celor care la începuturi rezemau uşile sălilor 
de întruniri ale Mişcării. Poate era cazul să mai ră-
mâneţi în ring?

A.B.: Eu nu m-am considerat niciodată pe sine un 
profesionist în politică. Am fost şi sunt, după cum am 
mai menţionat, un patriot romantic, ridicat de pri-
mul val al avântului naţional, prin voia Providenţei, 
în Legislativul ţării, ca reprezentant al alegătorilor 
mei. Am participat la elaborarea şi legiferarea acte-

lor epocale, care au adus independenţa şi democraţia 
în Moldova. Am votat întotdeauna, după cum am 
promis alegătorilor mei, prin asta îndeplinindu-mi 
obligaţiunile sfi nte faţă de ei. Am rămas fi del progra-
mului meu electoral. Consider că, în linii mari, Par-
lamentul din care am făcut parte şi-a îndeplinit mi-
siunea epocală, punând bazele noului stat, iar odată 
cu el, mă consider şi eu un deputat împlinit. Ringul 
politic din Republica Moldova, în cadrul căruia nu 
există nici un fel de etică de joc, nu este pentru fi rea 
mea. Nu mă îndoiesc că istoria le va pune pe toate şi 
pe toţi la locurile lor. 

A: Urmăriţi, totuşi, evoluţia dezvoltării politice 
şi economice a ţării noastre?

A.B.: Soarta Basarabiei mă doare, dar nu pot să 
mă implic în apărarea ei decât prin ceea ce fac. Înţeleg 
că problema cea mare a tuturor guvernărilor noastre, 
inclusiv a celei de azi, este neputinţa (nedorinţa) de 
a-şi determina clar obiectivele politice şi economice, 
aşa cum au făcut-o, la timpul potrivit, Republicile 
Baltice şi cum o fac, acum, Ucraina şi Georgia. Po-
litica conducerii actuale a Republicii Moldova, pen-
tru mine, nu este greu de înţeles. După confruntările 
din timpul alegerilor, care cer fi nanţări serioase, şi nu 
doar interne, se selectează şi se cristalizează o condu-
cere care în activitatea sa este nevoită-cointeresată să 
ţină cont de interesele clanurilor subterane fi nanţa-
toare. Cred că, pentru a se evita asemenea situaţii, la 
putere în Republica Moldova ar fi  rezonabil să vină 
reprezentanţii economiei reale a ţării. 

Sunt regretabile şi şochează manevrele politice 
stupide, de ultimă oră, ale liderilor de dreapta, in-
competenţa şi imprevizibilitatea lor.

A: După 18 ani, de când v-aţi stabilit cu traiul 
la Chişinău, vă mai socotiţi sorocean? Cunoaşteţi 
problemele locale? Mai aveţi pe cineva la Soroca?

A.B.: Sunt sorocean prin naştere. Vizitez Soroca 
cel puţin de două ori pe an, pentru a-mi vedea mama, 
rudele şi prietenii. În ceea ce ţine de problemele loca-
le ale Sorocii, le cunosc bine, pentru că sunt, în fond, 
aceleaşi care erau în 1990, plus o serie de probleme 
noi, cum ar fi  exodul populaţiei locale, murdăria, co-
rupţia şi multe altele.

Soroca poate deveni prosperă prin oamenii ei, care 
sunt întreprinzători din fi re. La începutul Perestroi-
cii, prin 1988-1989, în Soroca activau mai multe coo-
perative decât în oricare alt centru raional din RSSM. 
Cunosc bine acest lucru, fi indcă am fost şi eu un pio-
nier în acest domeniu, fondând atunci o cooperativă 
de crescut ciuperci, în baza unor tehnologii moderne. 
Arendasem o încăpere în subsolul umed al Şcolii nr.1 

La mama acasă...
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şi, depunând eforturi neomeneşti (ciupercile creşteau 
în condiţii speciale de mlaştină), am avut nişte rezul-
tate îmbucurătoare. N-a fost să iasă din mine un bun 
„ciupercar”, dar iniţiativa mi-a aparţinut. 

Soroca suferă de foarte multe neajunsuri, dar, din 
păcate, nu va putea schimba nimic spre bine, ca de al-
tfel, şi alte centre raionale din Moldova, atâta timp cât 
va rămâne neschimbat regim actualul comunist din 
Chişinău şi exodul tinerilor soroceni, apţi de mun-
că, nu va lua o direcţie inversă (din străinătate spre 
casă). Soroca are, totuşi, nişte începuturi modeste de 
revitalizare, care ţin mai mult de sfera comercială a 
businessului privat local, iniţiat în baza câştigurilor 
venite de după hotare.

A: Se vorbeşte astăzi mult şi peste tot în Mol-
dova despre integrarea în Uniunea Europeană. 
Majoritatea populaţiei, în temei, partea tânără 
a ei, doreşte o integrare cât mai urgentă, pe când 
conducerea republicii are alte planuri în acest sens. 
Care este părerea dumneavoastră referitor la aceas-
tă importantă problemă?

A.B.: Integrarea în Uniunea Europeană nu ar fi  o 
problemă în cazul în care aceasta s-ar dori cu adevă-
rat de Moldova ofi cială. Această integrare nu prezintă 
o povară prea difi cilă pentru UE şi, după câte cunosc 
eu, UE este dispusă să susţină activ procesul de inte-
grare reală, dacă acesta va fi  iniţiat şi intensifi cat de 
către Republica Moldova prin paşi concreţi. Soarta 
ideii depinde doar de conducerea de vârf a ţării. 

A: Care este istoria familiei sorocene Baştovoi, 
pe care aţi memorizat-o în perioada de până la ple-
care (1990)? 

A.B.: Am crescut în mijlocul unei familii mari, cu 
5 copii: 3 fraţi – fratele mai mare Vladimir (n.1938) 
a decedat de tânăr, la 20 de ani, Valentin (n.1943), 
Mihail (n.1950) şi 2 surori – Maria (n.1946) şi Lidia 
(n.1952). Eu fi ind mezinul, am fost cam răsfăţat, dar 
am avut şi multe obligaţiuni faţă de cei mari. Casa 
părintească din Bujărăuca, cu viţă-de-vie şi livadă în 
jurul ei, cu fântână la poartă şi pârău în fundul curţii, 
ne-a deprins să fi m una cu natura, sănătoşi şi iubitori 
de muncă fi zică. Mama mea, Daria (Lozan) Başto-
voi (n.1918 la Cosăuţi), la cei 90 de ani ai săi, se mai 
ţine bine, în mare parte datorită acestui loc pitoresc 
al casei noastre părinteşti. Tatăl meu, Ştefan Başto-
voi, născut în 1907 la Bujărăuca, a fost un munte de 
bărbat, grijuliu şi muncitor. 

Întors din Armata Sovietică în 1984 şi având stu-
dii superioare, m-am angajat la Uzina de Utilaj Teh-
nologic (UUT) din Soroca în calitate de şef-adjunct 
în secţia „Sisteme automatizate de dirijare a produ-

cerii”. În 1986, 
m-am căsătorit 
cu Svetlana Ser-
ghienco, inginer 
p ro g ra m a t o r, 
profesor de ma-
tematici, origi-
nară din Biela-
rus, iar în 1987 
s-a născut primul 
nostru fi u – Valentin. Am trăit cu soţia şi copilul ală-
turi de mama, în casa părintească, fraţii şi surorile fi -
ind deja zburaţi din cuib. Apoi au început activităţile 
mele politice legate de Mişcarea de Eliberare Naţio-
nală, de Mircea Snegur, Mircea Druc, numele cărora 
l-am dat, cu cel mai mare entuziasm, celui de al doilea 
fi u al nostru – Mircea, care s-a născut la Soroca în 
1990, anul când am fost ales deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova. Atunci am părăsit Soroca îm-
preună cu copiii şi nevasta, pentru activitatea parla-
mentară la Chişinău. Ne-am instalat provizoriu, pen-
tru 4 ani de zile, alături de alţi deputaţi provinciali, în 
hotelul „Zarea”, situat într-o mahala chişinăueană, nu 
departe de clădirea Parlamentului. După încheierea 
mandatului de deputat, m-am angajat la „ASCOM” 
SA, trecând cu traiul împreună cu familia la o gazdă 
particulară. O duceam foarte greu, fi rma era abia în 
proces de stabilizare şi nu reuşea să ne achite la timp 
salariile. Copiii creşteau, Valentin a devenit elev în 
clasa I. Doar peste vreo 2-3 ani, fi rma s-a stabilizat şi 
a pornit în ascensiune, astfel schimbându-se şi situ-
aţia noastră materială. Am încasat atunci restanţele 
lefi i pentru câţiva ani, din care am reuşit să procur şi 
să reconstruiesc capital o casă în centrul Chişinăului, 
în care stăm şi acum cu familia. E o casă bună, mo-
dernă, la care am râvnit şi pe care am câştigat-o prin 
munca mea, trecând peste multe greutăţi. Acum ne 
simţim bine: Svetlana are grijă de copii, care sunt deja 
mari – Valentin studiază la Universitatea din Aber-
din (Marea Britanie) – anul II, geologie petrolieră; 
Mircea este elev în clasa XI la Liceul Moldo-Turc din 
Chişinău şi studiază concomitent la Şcoala Cambrid-
ge (Marea Britanie), (Filiala Chişinău). Sunt împăcat 
cu sine şi cu familia. Este mulţumită şi mama, cu care 
ne sunăm destul de des.

A: Amintirile sunt o parte a vieţii noastre, care 
ne însoţesc în tablouri de diferite culori şi carac-
tere... 

A.B.: Tablourile amintirilor mele sorocene au cele 
mai calde şi diverse culori ale copilăriei, adolescen-
ţei, ale anilor de şcoală şi începutului de viaţă fami-

„Azi visez – mâine realizez...”
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lială. În anii care au 
trecut de la plecarea 
mea, m-am schim-
bat, fi reşte, am de-
venit, practic, un alt 
om, dar bazele mele 
sorocene, datorită 
temeiniciei lor, mă 
domină şi în ziua 
de azi. Am să rămân 
pentru totdeauna 
un purtător fi del al 
dragostei şi recunoş-

tinţei faţă de bunii mei 
învăţători, care mi-au 

pus în sufl et şi în creier acel trainic fundament, pe 
care mi-am construit „castelul” vieţii mele: 

Arcadie (Borisovici) Nusinovici – profesor de 
matematici la Şcoala nr.5 (Bujărăuca) – perseverenţa 
lui mi-a dat dragoste către ştiinţele exacte şi m-a de-
cis să-mi aleg profesia; 

Isaac (Iosipovici) Comarov – profesor de limba 
română, Şcoala nr.1, Soroca, – m-a făcut să înţeleg 
cât de frumoasă şi scumpă este limba noastră.

Samson (Isaacovici) Goldştein – profesor de ma-
tematici la Şcoala nr.1, Soroca.

Petru (Timofeevici) Lozan – profesor de chimie...
Un alt tablou drag al amintirilor mele sorocene 

este oraşul copilăriei mele: cu verdeaţa, curăţenia şi 
aglomeraţia lui pestriţă de tineret studios; negocianţi 
evrei şi ţigani gălăgioşi; cu grădina publică şi estra-
da de vară, cu concertele duminicale; cu caldarâmul 
străzilor centrale, care ţocăia sub potcoavele cailor în-
hămaţi la căruţele ţăranilor. Imaginea actuală a ora-
şului şi-a pierdut farmecul de altădată şi asta s-ar fi  
putut evita, dacă stăpânii lui de după anii 1960 ar fi  
priceput ce să taie şi ce să lase. Oraşul de astăzi nu-şi 
mai are, din păcate, irepetabila imagine de odinioară 
a unei mici Elveţii. 

A: Aceste diverse tablouri ale amintirilor soro-
cene vă sugerează nişte nostalgii după acel Andrei 
Baştovoi care aţi fost până la 1990? Ce schimbări 
radicale s-au produs în personalitatea dumnea-
voastră, dacă abstractizăm viziunile politice?

A.B.: Atunci eram doar omul visului şi asta era 
prima etapă în viitoarea mea carieră. Astăzi visez în 
continuare, dar la nivel mult superior visurilor ante-
rioare, pe care am reuşit demult să le realizez – astfel, 
devenind un adevărat om de afaceri, a cărui deviză 
este: „Azi visez – mâine realizez”. Deci, astăzi sunt 
omul acţiunii rezultative. Majoritatea iniţiativelor 

mele s-au realizat, poate şi mai reuşit decât se aştep-
ta, şi aceasta întotdeauna mi-a adus mari satisfacţii, 
pentru că au fost rezultatele unor eforturi titanice. 
Sfera în care activez este nu doar un izvor de succe-
se, ci o permanentă luptă cu împrejurările, erorile, 
îndoielile, frica şi, mai ales, cu sine însuşi. Învăţ, mă 
documentez, sunt la curent cu toate – deci, mă simt 
confortabil, pentru că sunt convins în oportunita-
tea şi efi cacitatea lucrării iniţiate. Cred că reuşesc să 
câştig prin competenţă, îmbinată cu temperament şi 
ambiţie. În Africa, în locuri necălcate de picior ome-
nesc, am pus infrastructurile unor proiecte colosale, 
iniţiate de mine, la a căror realizare nu s-ar fi  decis 
oricare. Câteodată, poate chiar destul de des, trăsă-
turile ambiţioase ale caracterului meu şi fanatismul 
chiar în ceea ce fac mă ajută ori sunt decisive în iz-
bândă. Important este că mai privesc încă înainte, 
spre orizonturi nebănuite, simţind că mai am multe 
trepte de urcat.

A: Aveţi în „marşul” dumneavoastră triumfal 
şi oponenţi înverşunaţi, adică „duşmani” – vorba 
moldoveanului?

A.B.: Doar dacă nu aveam îndrăzneala să fi u An-
drei Baştovoi – nu aveam duşmani. Dar, pe de altă par-
te, faptul existenţei oponenţilor mă mobilizează şi mă 
impune să-mi „betonez” bine proiectele în toate aspec-
tele şi să risc, fi ind conştient şi convins de rezultat. 

A: Ce aţi dori să le spuneţi sorocenilor?
A.B.: Am fost şi voi rămâne sorocean, lucru cu 

care mă mândresc şi care îmi dă o identitate deose-
bită în marea de lume cu care colaborez. Soroca este 
pentru mine cuvântul în care mă pot regăsi şi întă-
ri, în care-mi sunt părinţii şi buneii, fraţii şi surorile. 
Sunt convins că, în cel mai apropiat timp, Soroca va 
reuşi să-şi revadă poziţiile şi potenţialul, deci, va pu-
tea rupe stereotipurile învechite şi stagnante şi trece 
la o nouă etapă de dezvoltare, la standardele gândirii 
economice şi spirituale ale lumii libere, civilizate. 

Cu preşedintele Republicii Moldova P. Lucinschi. Chişinău

Cu fi inţa dragă
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Almanah: În acest an, la 25 de-
cembrie, se vor împlini 90 de ani 
de la înfăptuirea Marii Uniri şi 
întregirea statului unitar Româ-
nia Mare. V-aţi născut în 1926, la 
8 ani de la producerea evenimen-
tului, crescând şi fi ind educat în 
condiţiile acelui stat. Cum v-au 
rămas în memorie îndepărtatele 
timpuri trăite în sânul vetrei pă-
rinteşti?

Nicolai Chirtoacă: Părinţii mei, 
Gheorghe şi Zinaida Chirtoacă, ţă-
rani văscăuţeni, au avut 5 hectare de 
pământ arabil, casă bună şindrilită, 
cu 17 ari aferenţi, îngrădită de jur 
împrejur cu gard trainic de nuiele. 
Aveau o pereche de cai buni, vacă, 
15 oi, aceasta fi ind o gospodărie 

obişnuită de ţăran pe acele vremuri. 
Copii am fost cinci – doi băieţi şi 
trei fete. Petre – cel mai mare din-
tre toţi, şi eu – Coliţă, apoi Dochi-
ţa, Agafi a şi Eugenia. Lângă casă 
aveam 80 tufe de viţă-de-vie (căp-
şună), grădină cu cartofi  şi zarzava-
turi, pomi de meri, cireşi şi prăsazi. 
Mama, meşteriţă în toate, ţesea la 
stative pânză de cânepă, peretare şi 
ţoluri de lână, cu care împodobea 
Casa Mare, în care mai erau brode-
rii şi perne minunat de frumoase, 
făcute tot de ea, căci era o gospodi-
nă extraordinară. Tot mama era şi 
gospodina bucătăriei, ogrăzii, îngri-
jindu-ne şi, totodată, educându-ne 
pe noi, copiii. Mama era o femeie 
cultă, cu mult har, cu toate că nu ştia 

carte. Tata însă, fi ind cam ursuz din 
fi re, petrecea puţin timp împreună 
cu noi şi deseori ne pedepsea aspru, 
bătându-ne şi punându-ne mereu 
la lucru. La vârsta de 6-7 ani, mer-
geam deja împreună cu alţi copii la 
păscut caii sau vaca pe imaşul de la 
Stânca – râuleţul satului. Îmi plă-
ceau foarte mult „cnişurile” – nişte 
plăcinte mari şi gustoase cu cartofi , 
mere sau varză, pe care le cocea 
mama şi mi le punea în traistă, căci 
plecam pe toată ziua. Îmi amintesc 
foarte bine cum trecea prin sat bo-
ierul cel tânăr, Mişa Gudevici, băr-
bat înalt şi frumos, care deseori ne 
angaja la prăşit soie pe pământurile 
sale, plătind la sfârşitul zilei cu bani 
buni. Curtea lor (clădirea s-a păs-

„Generaţia noastră a fost una de jertfă”

Nicolai CHIRTOACĂ,
director al Asociaţiei Orăşeneşti de Comerţ Soroca 

(„GORTORG”)(1963-1986)
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trat până azi), situată în inima sa-
tului, revărsa zilnic peste Văscăuţi 
o muzică frumoasă cântată la „pia-
nină” în preajma unei ferestre larg 
deschise de cucoana Zinaida, sora 
boierului. Satul ştia că boierii erau 
„belogvardişti” refugiaţi din Rusia, 
iar curtea în care trăiau o câştigase 
la cărţi. 

A: Frecventau copiii văscău-
ţeni şcoala?

N.C.: Şcoala românească de 7 
ani era obligatorie, şi eu, în 1933, 
am fost înscris în clasa I împreună 
cu alţi 25 de copii văscăuţeni. Pri-
mul meu învăţător, dl Iustin Gujă, 
originar din Cotiujenii Mari, era 
sever până la culme şi deseori ples-
nea elevii cu rigla peste palmă. Eu, 
fi ind stângaci din natură, am încer-
cat să scriu cu stânga, aşa cum îmi 
părea mai uşor. Învăţătorul însă, 
văzându-mă, mi-a cerut să las tocul 
şi să întind spre el mâna cu palma 
deschisă în sus. M-a plesnit pu-
ternic peste palmă cu o riglă de un 
metru încât mi-au dat lacrimile şi 
mi-a zis: „La şcoală se scrie doar cu 
mâna dreaptă, stânga-i pentru alte 
lucruri, înţeles?”. Am înţeles per-
fect, şi de atunci nu am mai încercat 
să scriu cu mâna stângă sau să vin 
la şcoală nepregătit. Am fost silitor 
şi disciplinat, străduindu-mă să fi u 
primul în clasă, dar am reuşit să fi u 

doar al doilea, după Leica Gher-
ţen, o fetiţă evreică cu capacităţi 
fenomenale. Locul 2 l-am avut şi 
în concursul anual al absolvenţilor 
organizat la Văscăuţi între şcolile 
din Vertiujeni, Ciorniţa, Coşniţa, 
Hârtop, Cuhureşti şi Temeleuţi, 
cu probe la istorie, geografi e, limbă 
română şi matematică. N-am să uit 
niciodată învăţătorii, a căror muncă 
pedagogică m-a infl uenţat şi m-a 
format ca personalitate: domnii 
profesori Ploşniţă – matematician; 
Terleţchii – geograf; Vremeş – is-
toric. Dar un ataşament deosebit 
l-am avut faţă de preotul Frunză, 
care mă iubea şi mă ocrotea ca pe 
un fi u al său. În toată duminica, îm-
brăcat în veşmânt bisericesc, citeam 
„ceasurile”, aveam acces şi în altar, 
cântam în corul bisericesc, în care 
cânta şi tata. Doar începutul Răz-
boiului al II-lea Modial a zădărnicit 
intenţia preotului de a mă trimite la 
şcoala de dascăli. Copilăria mea de 
şcoală este dominată însă de un alt 
eveniment: l-am văzut şi am stat de 
vorbă cu marele Mihail Sadoveanu, 
care a vizitat şcoala de la Văscăuţi. 

A: Cum a decurs întâlnirea şi 
discuţia dumneavoastră cu Mi-
hail Sadoveanu?

N.C.: În 1939, împreună cu 
scriitorul basarabean Apostol Cu-
lea, Mihail Sadoveanu a vizitat sa-

tul Văscăuţi, intrând numaidecât 
şi prin şcoala din localitate. A ve-
nit într-o maşină mică, nemţească, 
oprindu-se direct la poarta şcolii. 
Ieşind din maşină, au pornit spre 
noi, elevii, care în acel moment al-
toiam o livadă de pomi în curtea 
şcolii. Eu, fi ind din fericire cel care 
lucram mai aproape de poartă, am 
fost întrebat de scriitor: „Îţi place 
să altoieşti copacii? Ştii bine cum 
se face asta?”. Eu, privindu-l cu ochi 
mari, pentru că Mihail Sadoveanu 
era un bărbat mare, chipeş şi blond, 
i-am răspuns cu îndrăzneală că am 
învăţat foarte bine să altoiesc orice 
copăcel, la care el m-a rugat să-l în-
văţ şi pe dânsul a altoi. I-am lămu-
rit amănunţit cum se altoiesc copa-
cii la Văscăuţi şi el mi-a mulţumit 
frumos, netezindu-mă drăgostos 
pe cap. Peste 2-3 săptămâni, toată 
şcoala Văscăuţi vuia: marele scrii-
tor a trimis prin poştă, special pen-
tru mine, un pachet cu cărţi de-ale 
sale. Toate erau cu autograful lui, 
adresat personal mie. Directorul 
a adunat toţi elevii la careu în faţa 
şcolii, pachetul cu cărţi fi ind expus 
pe o măsuţă în faţa tuturor, şi mi 
le-a înmânat, ţinând şi o cuvânta-
re de laudă pentru mine şi pentru 
şcoala noastră. Din păcate, în tim-
pul războiului acele 5 cărţi ale lui 
Mihail Sadoveanu dăruite mie s-au 
pierdut fără urmă...

A: În vara lui 1940 a fost ce-
dată Basarabia, act tragic pentru 
sute şi sute de mii de oameni ne-
vinovaţi, care au fost deportaţi, 
înfricoşaţi, batjocoriţi de invada-
torii bolşevici...

N.C.: Din fericire, la Văscăuţi în 
acea vară nu au avut loc vărsări de 
sânge. Toţi care au dorit sau au fost 
nevoiţi să se refugieze au reuşit s-o 
facă până a intra ruşii în sat, încăr-
când doar cele mai necesare lucruri 
în căruţe şi plecând spre gările Un-
chiteşti şi Floreşti. Casele refugiaţi-
lor, inclusiv conacul boieresc, au fost 
devastate şi pângărite de golănimea 

Împreună cu soţia Maria şi copiii – Natalia şi Victor
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satului. Exponenţii noii puteri, mi-
litari şi civili veniţi în câteva căruţe, 
s-au oprit lângă şcoală şi au chemat 
satul la adunare. Preşedinte al Sel-
sovetului a fost pus unul Botnari 
Stepan, un tâlhar local ieşit din în-
chisoare, care acum se dă drept „acu-
zat politic”. Selsovetul l-au instalat 
în casa unui refugiat, iar în conacul 
boieresc au deschis o bază care se 
chema „Moldplodovoşci” şi clubul 
satului, călcându-se şi distrugându-
se în mod sălbatic tot ce mai amin-
tea de frumosul boier Mişa Gude-
vici. Doar nouă, câtorva copii care 
nu prea înţelegeam ce se întâmplă, 
ne plăcea să ne amintim de tânărul 
boier şi frumoasa lui soră, „cântând” 
cu înverşunare la „pianină”, aceasta 
rămasă orfană şi schilodă, dar, ca 
prin minune, întreagă, şi ea răsuna 
fals şi jalnic sub degetele noastre ne-
îndemânatice în fosta cândva falnică 
curte boierească...

A: A urmat apoi începutul 
Războiului al II-lea Mondial, care 
a ridicat hotarele de pe Prut şi a 
trecut departe spre Est, lăsând în-
tr-un „tâl” adânc satele basarabe-
ne, inclusiv Văscăuţii. Ce ampren-
tă sufl etească v-au lăsat cei patru 
ani de război?

N.C.: În perioada 1941-1944, 
la Văscăuţi era stăpân doar şeful 
de post, unul Sârbu, şi jandarmul 
Iordache Broască. Era război, sără-
cie, vremuri tulburi de tot. Lumea 
muncea la câmp şi trăia greu, fără ca 
cineva să ştie ce va fi  mai departe. 

A: După instalarea puterii so-
vietice în Basarabia (1944), viaţa 
pe care aţi avut-o până la acel mo-
ment, toate speranţele legate de 
vechea orânduire s-au spulberat 
irevocabil. Ce v-aţi propus în lo-
cul lor, reieşind din noile condiţii 
sociale şi materiale?

N.C.: În noile condiţii, cel mai 
important lucru era să supravieţu-
im. În iunie 1944, noua putere so-
vietică a mobilizat contingentul de 
tineret basarabean născut în 1926. 

Recruţii din satele de prin jurul 
Floreştilor au fost concentraţi la 
gara Floreşti, de unde, încolonaţi, 
ne-au pornit de dimineaţă pe jos 
spre Soroca. Mulţi dintre noi erau 
desculţi şi lipsiţi de merinde; seara 
am dormit la intrarea în Soroca în-
tr-o grădină pe panta dealului, iar 
la zori am fost trecuţi peste Nistru 
pe podul de lemn Soroca-Ţichină-
uca. Eram o coloană jalnică de fl ă-
mânzi şi jerpeliţi, la care lumea din 
sat ne arunca câte ceva de-ale gurii. 
Am înnoptat la Ţichinăuca, unde, 
cu încă câţiva recruţi, am mâncat 
ca lăcustele un copac mare de dud, 
lăsând pe el doar frunzele, spre mi-
rarea stăpânului acelui copac.

Am mers apoi pe jos, tot înco-
lonaţi şi, practic, fără mâncare, încă 
250 de kilometri, până la Slobodca, 
de unde, încărcaţi noaptea în vagoa-
ne-platformă complet deschise, dez-
brăcaţi şi fl ămânzi cum eram, am 
fost trimişi spre Nikolaev, unde am 
şi ajuns până dimineaţă. Aici ne-au 
spălat, ne-au îmbrăcat în haine de 
pe morţi şi ne-au băgat într-o cazar-
mă. A fost un an de „botez”, care m-a 
remodelat pentru noua viaţă ce mă 
aştepta în viitor. În luna noiembrie, 
la trei zile după ce am ascultat toţi 
soldaţii, aliniaţi în coloane, cuvânta-
rea tovarăşului Stalin despre situaţia 
pe front şi victoria care ne aşteaptă 
numaidecât, ne-au urcat în vagoa-
ne şi ne-au dus la Brest-Litovsk în 
Bielorusia, iar de acolo – în Polo-
nia. Din gara în care ne-au adus am 
mers în marş pe jos 100 de kilometri 
până la oraşul Lipa, unde ne-au dis-
locat în pădurile din jur. Am săpat 
zemlenci(rom.bordeie) şi am rămas 
acolo. La 1 ianuarie 1945 am avut o 
surpriză grozavă. Dimineaţa ne-au 
încolonat, ne-au dat cu ocazia Anu-
lui Nou 1945 câte o sută de grame 
de vodcă şi ne-au mânat prin pădure 
până într-o poiană, unde, aranjân-
du-ne într-un careu larg în jurul unei 
spânzurători impunătoare, au spân-
zurat în ochii noştri un soldat fără 

cizme şi centură. S-a anunţat cu glas 
tare că este trădător ucrainean, care 
trecuse de partea nemţilor... Am tras 
o frică nemaipomenită! 

La 12 ianuarie 1945 s-a forţat 
Visla cu mii de projectoare orbi-
toare şi cu tunuri mici. Degrabă 
am ajuns în or.Sandomir, apoi în 
or.Fraunshtadt (Germania), unde 
am fost contuzionat şi internat în 
spitalul militar. De acolo pe etape, 
din spital în spital (Fraunshtad, 
Lvov, Kiev), m-am întors la Văs-
căuţi, invalid de război. Aveam 19 
ani. 

A: După absolvirea cursurilor 
de contabil la Soroca, aţi lucrat un 
an de zile la Glodeni şi Cuhureşti, 
apoi v-aţi înscris la Tehnicumul 
(şcoală) Cooperatistă de Comerţ 
din Soroca, merceologie, pe care 
l-aţi absolvit în 1951, devenind 
apoi un om dedicat comerţului. 
Aveaţi atunci, în 1951, nişte spe-
ranţe la o carieră? Ce posibilităţi 
de avansare putea avea un tânăr 
specialist, fecior de ţăran român 
văscăuţean? Aţi intrat în Parti-
dul Comunist? Aveaţi vreun gând 
nostalgic legat de societatea ro-
mânească în care v-aţi născut?

N.C.: După încheierea războiu-
lui şi instalarea puterii sovietice, în 
Basarabia a fost formată Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească 
şi, de atunci, vorba despre „feciori 
de ţărani români” nu s-a mai auzit 
la noi pe nicăieri. 

Eu şi mulţi ca mine, care am 
trecut prin calvarul ultimului an 
al războiului în rândurile Armatei 
Sovietice, fi ind contuzionat şi lăsat 
la vatră invalid de război, aveam, 
fi reşte, multe priorităţi în noua 
societate sovietică şi calea îmi era 
deschisă. Urma doar să mă mani-
fest aşa încât să câştig încrederea 
celor care promovau puterea. După 
tehnicumul din Soroca, am fost 
purtat bine prin republică: la Chi-
perceni (Orhei)(1951-1952); la 
Taraclia (director de bază comer-
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cială) (1952-1955); la Lipcani (şef-
adjunct al Asociaţiei Raionale de 
Comerţ) (1955-1959); la Olăneşti 
(preşedinte al Uniunii Raionale de 
Consum) (1959-1960). La Soro-
ca m-am întors abia peste 9 ani, în 
1960, în funcţia de şef al Secţiei de 
Comerţ a „Gortorg”-ului (Asociaţia 
Orăşenească de Comerţ). Politica 
de cadre în acei ani o făceau orga-
nele de partid şi nu putea fi  vorba 
despre o avansare în carieră, dacă 
nu erai comunist. Viaţa în acei ani 
fi erbea în clocot socialist şi puţini 
dintre foştii copii de ţărani români 
liberi aveau conştiinţa să mai pri-
vească nostalgic înapoi – spre soci-
etatea de până la război... Nu mai 
avea nici un rost, fi ind, totodată, şi 
foarte periculos! 

A: După trei ani de la întoar-
cerea dumneavoastră în Soro-
ca, aţi devenit prima persoană a 
„Gotorg”-ului sorocean, funcţie 
pe care aţi deţinut-o timp de 23 
de ani, până în 1986, când aţi tre-
cut la pensie. Aţi căutat în mod 
special posibilitatea de a reveni la 
Soroca, sau a fost doar o întâm-
plare?

N.C.: Soroca este baştina mea, 
şi a fost absolut normal ca atunci, 
când mi s-a propus un post de 
conducere a comerţului în raionul 
Târnova, să insist pentru Soroca, 
cu atât mai mult că soţia mea Ma-
ria s-a născut în satul Ţechinăuca, 
peste Nistru de Soroca. Doream să 
fi u mai aproape de părinţi şi să mă 
stabilesc undeva defi nitiv, Soroca 
fi ind locul indicat şi dorit de toată 
familia noastră. La acel timp, eram 
deja un om matur şi obosit de pe-
regrinări. M-am căsătorit în 1953, 
pe când eram la Taraclia, cu Maria 
Trofi m, pe care o cunoscusem încă 
la tehnicumul din Soroca, ea fi ind 
studentă la specialitatea economie. 
În acelaşi an s-a născut Natalia, fi i-
ca noastră cea mai mare, acum ingi-
ner, stabilită în Italia, iar în 1963, la 
Soroca, s-a născut Victor, fi ul nos-

tru, inginer, stabilit la Soroca. În cei 
48 de ani de când m-am stabilit la 
Soroca, am trecut prin multe, fi ind 
în nucleul comerţului sorocean, 
acolo unde nu este atât de uşor să 
te ţii, fi ind în văzul şi judecata tutu-
ror – şi al celor de sus, şi al celor de 
jos, dar şi al celor de o profesie cu 
tine. Odată venit la Soroca într-un 
post atât de responsabil, trebuia să 
îndreptăţesc şi aşteptările celor care 
m-au promovat, şi cele ale comerţu-
lui sorocean. 

A: Cum arăta Soroca anilor 
1960 şi care era atunci situaţia în 
comerţul local? 

N.C.: La momentul sosirii mele 
în Soroca, director al „Gortorg”-
ului era tovarăşul Andrei Leonido-
vici Cristea, un bun administrator, 
comunist, de prin părţile Kotovs-
cului (Hânceşti), mai târziu avan-
sat la Comitetul Central al PCM. 
Soroca veche de atunci, neatinsă 
încă de planurile de urbanizare 
modernă ,era aşezată compact în 
jurul Cetăţii, care domina oraşul. 
Comerţul nostru a fost unul de 
stat, monopolizat totalmente, şi, 
deci, dezvoltarea lui era strict pla-
nifi cată şi centralizată. La începu-
tul anilor 1960, după cum se ştie, 
în URSS bântuia o criză totală, in-
clusiv în sfera comerţului, dar efor-
turile autorităţilor de ameliorare a 
situaţiei erau destul de efi ciente şi, 
treptat, lucrurile se mişcau, totuşi, 
înainte. În 1960, toate magazine-
le şi depozitele se afl au în încăperi 
vechi, neamenajate, iar conducerea 
„Gortorg”-ului se înghesuia în nişte 
condiţii primitive. Calitatea deser-
virii, organizarea muncii, evidenţa, 
aprovizionarea, distribuirea şi păs-
trarea mărfurilor – toate cereau 
schimbare, construcţie, moderni-
zare. 

A: Cum aţi devenit director al 
„Gortorg”-ului? Care au fost re-
laţiile dumneavoastră în această 
calitate cu conducerea comunistă? 
Aţi fost un adevărat comunist?

N.C.: În 1963, Andrei Leonido-
vici Cristea, şeful meu nemijlocit, 
directorul Asociaţiei Orăşeneşti 
de Comerţ, cu care eram în relaţii 
foarte bune, a fost avansat la CC al 
PCM (Secţia Comerţ). După cum 
era atunci procedura de investire în 
orice post de responsabilitate, am 
fost recomandat şi apoi acceptat 
în instanţele superioare de partid 
şi de specialitate. Faptul că am fost 
promovat însemna că mi s-a dat 
„mână liberă” să acţionez în felul 
meu, pentru că sus – şi la partid, şi 
la minister – îmi ştiau foarte bine 
caracterul. Relaţiile mele cu comi-
tetul raional de partid se constru-
iau conform normelor în vigoare: 
ca între un bun ofi ţer de luptă şi un 
sever comandant superior. Am avut 
cu ei şi mici confl icte „pipărate”, dar, 
în principiu, am fost întotdeauna 
un bun comunist. 

A: Confl icte „pipărate” cu 
„Raicom”-ul?

N.C.: La una din plenarele CR 
Soroca al PCUS am fost aspru cri-
ticat că nu asigur populaţia locală 
cu mărfuri autohtone şi mă avânt 
mereu după lucruri capitaliste de 
import. Am îndrăznit atunci să ies 
la tribună şi să întreb elita comu-
nistă din raion, prezentă la plenară, 
poartă vreunul din ei haine pro-
duse în RSSM? Au tăcut molcom, 
pentru că toţi purtau doar haine de 
import, pe care le asiguram tot eu! 
Exista atunci o ordine secretă, prin 
care elita de partid şi anturajul lor 
era deservită în mod special atât cu 
mărfuri industriale, cât şi cu cele 
alimentare. Unii dintre ei îşi permi-
teau chiar să nu plătească! Fostul 
prim-secretar al „Raicom”-ului, A. 
Miron, şi azi îmi este dator cu 850 
de ruble! Aceste lucruri păreau, la 
prima vedere, nostime şi nevino-
vate, dar, de fapt, oglindeau esenţa 
conducerii acelor ani, care nu avea 
hotare în deprinderea de a dicta tu-
turor şi peste tot, în oraş şi raion. 
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A: Dar aţi fost susţinut de 
„Raicom” în cele mai importante 
iniţiative ce ţineau de moderniza-
rea comerţului sorocean?! 

N.C.: Fără susţinerea organelor 
de partid, toate iniţiativele mureau 
din start. În 23 de ani cât am fost 
în fruntea „Gortorg”-ului, am reu-
şit să realizez foarte multe. Am să 
amintesc doar câteva din cele mai 
importante. Am construit clădirea 
„Gortorg”-ului; mai multe magazi-
ne – „Haine gata”, „Mărfuri sporti-
ve”, „Primăvara”, „Mugurel”, „Doina”, 
„Gloria”, „Confort” ş.a., şi apoi 
restaurantele „La Cetatea Ve-
che”, „Nistru”, „Beciul Vechi”, 
chiar şi garajul „Gortorg”-ului 
(27 unităţi de transport); ba-
zele de mărfuri şi multe altele. 
Am reuşit, împreună cu Mark 
Raiher, pe care mi l-am luat 
ca locuţiitor, să lărgesc sorti-
mentul de mărfuri defi citare 
în reţeaua orăşenească de co-
merţ, căutând parteneri de co-
laborare pe întinsurile URSS 
(Kiev, Moscova, Riga, Odessa, 
Transcarpatia, Caucaz, Asia 
Mijlocie, etc.). Am aprovizio-
nat tot timpul oraşul cu pro-
duse alimentare de calitate: 
salamuri – Bălţi, Donduşeni; 
carne – Bălţi; uleiuri, cereale – 
Chişinău. Am asigurat sufi ci-
ent şi calitativ oraşul cu pâine 
(Fabrica Soroca), produse lac-
tate (Fabrica Soroca), băuturi, 
bere (Fabrica Soroca). Nu 
putea exista atunci producţie 
falsifi cată, iar acuma a inundat 
pieţele comerciale sorocene! Con-
sumatorul sorocean de rând avea de 
toate şi de bună calitate. Evident, 
crizele unionale sau republicane nu 
ocoleau Soroca. În perioada de 23 de 
ani, comerţul sorocean s-a schimbat 
radical, devenind o reţea comercială 
puternică şi respectată de populaţie. 
Dacă în 1960 în reţea activau 350 de 
angajaţi, în 1986, anul plecării mele 
la pensie, lucrau 640 de angajaţi. 

În 1967, prin dispoziţie de Gu-
vern, Trustul alimentaţiei publice 
Soroca a fost structurat în cadrul 
„Gortorg”-ului; în fruntea acestuia 
l-am numit pe Mihail Purice. 

A: Toate aceste realizări au 
fost obţinute nu doar datorită 
dumneavoastră şi puterii comu-
niste, ci şi datorită muncii colegi-
lor, subalternilor, conducătorilor 
de subdiviziuni ale „Gortorg”-
ului. Sunt, probabil, printre ei şi 
persoane care s-au manifestat în 
mod deosebit în această lungă pe-

rioadă de 23 de ani, cât v-aţi afl at 
în fruntea comerţului sorocean? 

N.C.: Am avut susţinerea colec-
tivului în toate iniţiativele mele. Mă 
bucur că, uneori, şi astăzi, după 22 
de ani, de când am plecat la pensie, 
intrând în unele magazine, vânzătorii 
discută amabil şi bucuroşi cu mine, 
povestindu-mi despre situaţia de azi 
a comerţului sorocean. Mă mai ţin 
minte! N-am uitat nici eu pe nimeni 

dintre cei cu care am reuşit să facem 
lucruri bune pentru soroceni. Iată 
doar câţiva dintre foştii mei colegi: 
Valentina Munteanu – contabil-şef; 
Elizaveta Cojocari – director al ba-
zei; Raisa Brenici – şef de magazin; 
Lidia Marinescu – şef al secţiei cadre; 
Daria Trocinscaia – secretară; Lidia 
Fedea – merceolog; Efi m Zubcu – 
şef de magazin ;Fiodor Mahu – şef 
de magazin; şi mulţi alţii.

A: Sunteţi trecut de 80 de ani 
şi aţi avut o viaţă deosebit de acti-
vă. După 1986, când aţi fost tri-

mis la pensie, cum aţi trăit, 
cu ce gânduri şi activităţi? 
Ce aţi dori comerţului, dar 
şi întregii societăţi de astăzi 
a Republicii Moldova, tine-
retului ei?

N.C.: Aş fi  putut să mai 
fac multe lucruri bune pentru 
comerţul sorocean, căci eram 
încă în stare, având în 1986 
doar 60 de ani! Ministrul de 
atunci al Comerţului RSSM, 
tov. Bobuţac, m-a înlăturat 
arbitrar din funcţie şi am fost 
nevoit să plec. Nu cunosc nici 
acum care au fost cauzele 
adevărate ale înlăturării mele, 
dar astăzi nici nu mai con-
tează! Anii au trecut repede, 
şi acum am rămas doar cu 
amintirile. Generaţia noas-
tră a fost una de jertfă, care a 
tras multe, a avut mari ispite 
şi s-a înjugat benevol, pentru 
că nu avea de ales. Asta a fost 
viaţa noastră. Nu am uitat de 

Dumnezeu niciodată, dar l-am 
ţinut adânc în mine, pentru că 

aşa erau vremurile. Azi e mare tra-
gedie în această ţară! Toate s-au 
amestecat într-un ghem atât de în-
curcat, încât nu pot să înţeleg nimic: 
nici comuniştii nu-s comunişti, nici 
democraţii nu-s democraţi! Înfl o-
reşte banditismul şi corupţia şi nu 
se teme nimeni de nimic, nici mă-
car de Dumnezeu. Noi nu am fost 
aşa, în cele ce am făcut, am fost mai 
buni! Aş dori binele pentru toţi... 

Cu mama, la Văscăuţi, Soroca
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Almanah: S-au scurs, în mur-
mur de izvor al muzicii corale, 35 
ani de când v-aţi stabilit la So-
roca şi aţi început activitatea la 
Colegiul Pedagogic „Mihail Emi-
nescu”...

Veronica Chiţan: Au trecut ver-
tiginos, în permanentă fi erbere a 
sufl etului, legată de elevii, corurile, 
romanţele mele, legată de credinţă 
şi familie, de dragii mei băieţi, căci 
am trei – soţul Alexandru, Sergiu şi 
Alexandru-junior, mezinul. Au fost 
35 de ani trăiţi rodnic în partitura 
vie şi diversă a colectivului profeso-
ral al Colegiului Pedagogic „Mihail 

Eminescu”, colectiv datorită căruia 
şi împreună cu care am avut ferici-
rea să tot învăţ, să mă perfecţionez 
şi să mă manifest. 35 de ani, în care 
Dumnezeu m-a întâlnit şi m-a ar-
monizat cu atâta lume bună, care 
m-a sprijinit, cu care am cântat, 
colaborat, prietenit şi cu care voi fi  
împreună până la urmă... 35 de ani, 
în care Muzica, care vine odată cu 
Lumina de la Dumnezeu, nu m-a 
lăsat nici o clipă singură, ca să mă 
umple şi să mă fure durerea şi dezo-
larea în perioade mai grele, de care 
avem parte, mai rar sau mai des în 
această viaţă, toţi, îndeosebi tag-

ma noastră artistică. 35 de ani care 
m-au legat pe veci de Soroca, acest 
minunat sân al lui Dumnezeu!

A: Dar nu mai rupi nicicând 
din inimă casa părintească, locu-
rile de baştină...

V.C.: Casa părintească sălăşlu-
ieşte în noi, fi ind o părticică a su-
fl etului nostru, pe care, fi reşte, nu o 
poate, dar, probabil, nici nu doreşte 
să o rupă nimeni de acolo. Am cres-
cut într-o familie mare şi unită, fi ind 
patru fraţi – Gheorghe, Constantin, 
Ion, Jorj, şi două surori – Natalia şi 
eu, Veronica. Părinţii noştri, Maria 
şi Alexandru Creţu, au fost nişte oa-

Veronica CHIŢAN,
dirijor, vocalist, pedagog (grad didactic II), înaintaş şi 
animator al vieţii cultural-artistice sorocene, laureat al multor 
concursuri republicane

„În mijlocul muzicii divine 
am reuşit să mă împlinesc...”

FIŞIER BIOGRAFIC

Născută la 28 mai 1948 în comuna Vladimireşti, Găvănoasa, Cahul.
1955-1966 – Studii la şcoala generală (Vladimireşti, Găvănoasa, Cahul).
1966-1967 – Studii la şcoala republicană a instructorilor de pionieri (Chişinău).
1967-1968 – Instructoare de pionieri la şcoala nr. 2 din Cahul.
1968-1972 – Studii la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”, specialitatea „Dirijat coral” (Chişinău).
1993-1998 – Studii la Institutul de Stat al Artelor „Gavriil Musicescu”, facultatea „Dirijat coral” (f/f ).
Din 1972 – Profesor la specialitatea dirijat coral şi clasa corală la Colegiul Pedagogic „Mihail Eminescu” (Soroca).
Din 1994 – Dirijor al corului bisericesc de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” (Soroca).

Discipoli: Angela Armaş, Galina Deliu, Natalia Munteanu, Svetlana Creţu, Ştefan Nevodaru, Svetlana Bazic, Virginia 
Istrati, Silvia Ureche, Marin Bălean, Polina Burlacu, Corina Spânu ş.a.

Spicuiri din programele corale prezentate de dna V. Chiţan:
G. Musicescu – „Concertul nr. 1 pentru cor mixt” (Andante şi Adagio); C. Porumbescu – „Lăudaţi pre Domnul!”, „Tatăl 
nostru”; D. Berezovschi – „Heruvimii”, „Ca pre Împăratul”; I. S. Bach – „Gloria”; V. A. Mozart – „Sanctus”; S. Popescu 
– „Foaie verde viorea”; S. Ciuhrii – „La horă-n sat”.
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meni cu un deosebit simţ al muzicii 
de la natură, mama având o voce foar-
te frumoasă, iar tata fi ind un iscusit 
meşter la fl uieratul artistic. În serile 
lungi de iarnă ale copilăriei, lângă 
soba caldă, părinţii ne învăţau dife-
rite cântece, pe care apoi ne puneau 
să le cântăm la petrecerile de sărbă-
tori în faţa oaspeţilor casei. Eu cân-
tam mai pe placul tuturor, şi parcă-i 
văd îmbujoraţi de mândrie! Primele 
mele cântece au fost colindul „Flori-
le dalbe” şi un marş cadenţat, cântec 
de cătănie, pe care îl cântam, mărşă-
luind îndesat prin casă – „Fanterist, 
fanterist” (Infanterist, infanterist”), 
iar tata râdea nostim, bătându-mi 
tactul din palme şi aplaudându-mă. 
Eram o copiliţă de 5-6 ani. Acum 
merg în fi ecare an la Găvănoasa, îmi 
vizitez fraţii, mă duc la mormintele 
părinţilor. Muzica a intrat în mine 
acolo, în casa părintească. 

A: Dar, după absolvirea şcolii 
generale, nu aţi urmat muzica, ci 
aţi preferat şcoala republicană de 
instructori de pionieri. Cum aţi 
ajuns, totuşi, să studiaţi muzica?

V.C.: Această instituţie a fost o 
etapă intermediară, în care a tre-
buit să mă regăsesc ca om al mu-
zicii. Anume acolo profesorul de 
muzică, Iacob Flocea, un minunat 
muzician şi pedagog, mi-a observat 
şi mi-a apreciat aptitudinile muzi-

cale înnăscute şi vocea mea. El m-a 
convins să mă consacru muzicii vo-
cal-corale. După un an de lucru în 
calitate de instructoare de pionieri, 
pe parcursul căruia m-am pregătit 
binişor, am fost admisă la Colegiul 
de Muzică „Ştefan Neaga” din Chi-
şinău, la facultatea „Dirijat coral”. 
Acolo am pătruns în tainele mu-
zicii corale profesionale şi am pus 
bazele activităţilor mele pedagogi-
ce de dirijor şi de vocalista de mai 
departe. Doamna Elena Apostol, 
originară din Trifăuţi, Soroca, mi-a 
fost primul profesor de specialitate. 
Doamna Ludmila Pelin mi-a pre-
dat canto. Domnul Petru Stroiu 
– corul. Mult mai târziu, între anii 
1993-1998, am studiat cu frecvenţă 
liberă la Institutul de Arte „Gavriil 
Musicescu”, în care am avut fericita 
ocazie să mă perfecţionez la aseme-
nea maeştri în domeniu ca Teodor 
Zgureanu, şeful Catedrei „Dirijat 
coral”, şi Veronica Gălescu, profe-
sor la specialitatea dirijat coral. 

A: Cum v-a primit Colegiul 
Pedagogic „Mihail Eminescu” în 
anul 1972? 

V.C.: Pe atunci, instituţia se nu-
mea Şcoala Pedagogică „Boris Gla-
van”, şi ne-am îmbrăţişat cu încrede-
re reciprocă, care, treptat, a crescut 
în dragoste, dovada vie fi ind faptul 
că nu ne-am mai despărţit până 

astăzi. Colegiul pentru mine a fost 
tot timpul un laborator în care am 
învăţat şi am acumulat experienţă 
profesională, am avut un sprijin, în 
baza căruia m-am realizat ca profe-
sor, dirijor, vocalist. Am pregătit, în 
aceşti ani, 5 promoţii de cor, actual-
mente pregătind-o pe a 6-a. 

A: Între anii 2003-2005, aţi 
condus Catedra „Dirijat coral, 
canto şi discipline muzical-teore-
tice” a colegiului, fi ind în nemijlo-
cit contact cu statisticile privitor 
la starea muzicii corale în Repu-
blica Moldova. Ce ne puteţi spune 
în acest context?

V.C.: Au fost timpuri când mu-
zica corală era în mare ascensiune 
pe meleagurile noastre. Coruri mari 
de amatori, cu un nivel de pregătire 
profesională destul de înalt, activau 
aproape în fi ecare sat moldovenesc, 
în fi ecare întreprindere mare. În-
tre 1986-1991, personal, am con-
dus un cor din 30 de participanţi 
la Uzina de utilaj tehnologic din 
Soroca, acompaniator fi ind Ana-
tol Tacu. Cu acest cor, nu o dată 
m-am plasat pe locuri de frunte în 
cadrul diferitelor concursuri şi fes-
tivaluri. Am evoluat cu mare succes 
în oraşul Zalău, România, şi am 
fost în excursie în oraşul Sankt-Pe-
tersburg. După părerea mea, socie-
tatea de astăzi nu mai are gusturile 

Împreună cu o nouă promoţie de dirijori. Şcoala pedagogică „B. Glavan” din Soroca
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corale care au dominat-o cândva. 
Ne străduim, totuşi, să păstrăm, 
cum se zice, focul în vatră. Colegiul 
Pedagogic „Mihail Eminescu”, în 
acest context, este cel mai frumos 
şi elocvent exemplu. Corurile in-
structive ale colegiului, dar mai ales 
corul profesorilor Secţiei de instru-
ire muzicală, sunt rezultate ale unei 
misiuni salvatoare faţă de muzica 
corală. 

A: Mai aveţi o activitate minu-
nată – corul bisericesc al Catedra-
lei „Adormirea Maicii Domnului” 
din or. Soroca...

V.C.: Nu mă încumetam s-o fac, 
aveam parcă o frică, îmi părea că 
nu voi reuşi, dar părintele Nicolae 
Robu, care la îndoielile mele şi la 
ideea că Dumnezeu va hotărî când 
să fi e timpul potrivit, mi-a vorbit: 
„Dacă vrea omul, vrea şi Domnul!”. 
Am început activitatea în 1994 şi, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, cântăm 
şi astăzi. Am reuşit să devenim un 
cor academic bisericesc, cu tradi-
ţii, având deja o istorie de 14 ani şi 
consolidându-ne într-un colectiv 
de bază: E. Pacatovici, P. Pacato-
vici, V. Vovc, T. Boboc-Coşciug, M. 
Andrieş, E. Botnari, C. Ursachi, V. 
Sulima, A. Bondarenco, L. Cârlig, 
I. Ivanes. O tradiţie mai specială a 
corului nostru bisericesc sunt pe-
lerinajele anuale pe la mănăstirile 
din Republica Moldova şi Româ-
nia. Am vizitat în aceşti ani peste 
20 de mănăstiri. Mulţumesc, cu 

deosebită satis-
facţie, preotului 
paroh mitrofor 
Nicolae Robu 
şi clericului Şte-
fan Călugărul 
de la Catedra-
la „Adormirea 
Maicii Dom-
nului” pentru 
ataşament şi 
susţinere per-
manentă a co-
rului. 

A: Vă cu-
noaşte şi vă 
admiră Soroca, 
dar şi lumea 

melomană din republică, ca pe o 
soprană dulce a romanţei româ-
neşti. Aţi participat cu succes la 
diferite concursuri locale şi repu-
blicane de romanţă, fi ind menţio-
nată la diferite niveluri. 

V.C.: Am o dragoste deosebită 
pentru romanţa românească, ea fi -
ind într-o totală armonie cu trăirile 
sufl etului meu. Am cântat acompa-
niată de bunul meu coleg, minuna-
tul muzician Anatol Tacu, pentru 
public mare, dar şi pentru cercuri 
mai restrânse, pentru muzicieni 
consacraţi, dar şi pentru oameni de 
rând.

A: Şi mai aveţi un ataşament – 
ansamblurile vocale de tot felul – 
academice, folclorice – cu care aţi 
dus faima Colegiului „Mihai Emi-
nescu” în Soroca şi republică...

V.C.: E o pasiune şi o tactică mai 
veche a mea legată de aceeaşi muzi-
că vocal-corală. Caut, prin interme-
diul acestor formaţiuni vocale mici, 
nişte momente de specialitate şi de 
sufl et mai fi ne, abia-abia percepti-
bile, pe care este aproape imposibil 
să le prinzi şi să le conştientizezi 
în lucrul cu un cor integral. În an-
samblurile mici este mai lesne să 
evidenţiezi şi să relevezi individu-
alitatea artistică şi vocală a fi ecărui 
participant. Ansamblurile folclo-
rice şi cetele de colindători şi ură-
tori mai sunt şi chezăşia nemuririi 
noastre naţionale, iar noi suntem 

obligaţi să transmitem, din genera-
ţie în generaţie, nestematele comori 
folclorice ale neamului românesc. 

A: Să ne întoarcem la cei trei 
băieţi dragi ai dumneavoastră...

V.C.: Acum îl am lângă mine 
doar pe soţ – Alexandru, continu-
ând să ne fi m sprijin unul altuia. 
Ceilalţi doi, Sergiu şi Sandu, după 
cum sunt realităţile de azi, sunt 
împrăştiaţi prin lume. Sergiu este 
stabilit în Spania, unde face muzi-
că. El m-a fericit anul acesta (2008) 
cu o nepoţică extraordinar de dul-
ce – Catincuţa Chiţan! Sandu s-a 
stabilit, după studiile din Constan-
ţa, la Bucureşti, şi mă sună aproape 
zilnic.

A: Viaţa dumneavoastră a fost 
în mijlocul muzicii corale şi rămâ-
ne să fi e şi astăzi acolo. Cum vă 
simţiţi în asemenea ambianţă?

V.C.: Muzica a început de la 
divinele voci omeneşti, prin care 
Dumnezeu ne apropie de Sine. 
Instruind şi cultivând tinere voci 
omeneşti, apoi unindu-le într-un 
cânt cald şi viu, dirijându-le, ca să 

Cu soţul Alexandru şi fi ul Sergiu
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se consolideze într-un singur simţ 
şi o singură sufl are, te faci, în mod 
conştient, adeptul Frumosului şi 
Umanismului. Doar în mijlocul 
acestei muzici am reuşit să mă îm-

plinesc, pentru că aşa a vrut Dum-
nezeu. Genul coral a fost şi este o 
mângâiere a sufl etului meu, şi toată 
bunătatea din el mi-a fost dăruită 
de oamenii cu care am avut fericirea 

să lucrez. Visez să conduc sau ,cel 
puţin, să ajung să văd şi să ascult un 
splendid cor profesionist sorocean, 
care ne-ar înmulţi bunătatea şi sla-
va.

Almanah: În 1990, după căde-
rea puterii sovietice şi Declara-
ţia de Independenţă a Republicii 
Moldova, a început privatizarea 
pământurilor fostelor colhozuri 
şi sovhozuri, adică împroprietări-
rea ţăranilor cu pământ, conform 
cotelor calculate. Au fost inves-
tiţi cu titlu de proprietar al cotei, 
mai devreme sau mai târziu, toţi 
ţăranii basarabeni. La Vădeni, 
majoritatea cotaşilor au vândut 
la preţuri de nimic, sau au dat în 
arendă, pământurile pe care le-
au primit. Doar o mică parte din 
săteni s-a încumetat să-şi ducă 
gospodăria de sine stătător, unul 
dintre ei fi ind şi dumneavoastră.

Isai Coţaga: Fiecare a procedat 
după cum l-a ajuns capul. Au do-
rit să-l vândă sau să-l dea în arendă 
unui lider local, au făcut-o liber, fără 
să fi e impuşi de cineva. S-au adunat, 
s-au sfătuit, s-au împărţit, s-au des-
părţit, apoi din nou s-au adunat şi 
şi-au ales conducători. E dreptul lor, 
dar mulţi nu-şi dau seama că toate 
încercările de a reface colhozul de 
altădată nu au sorţi de izbândă şi 

doar îmbogăţesc pe cineva, ceilalţi 
rămânând un fel de noi proletari: 
nici colhoznici, nici proprietari!

A: Cum s-a desfăşurat proce-
sul de împroprietărire la Vădeni?

I.C.: La noi, valoarea cotelor a 
fost calculată de 1,7 hectare. Eu am 
luat pământul în 1994, 3,4 hectare 
– al meu şi al soţiei, cu mari peripe-
ţii. Mi se puneau fel de fel de piedici 
şi pricini ca să nu reuşesc să-l priva-
tizez, adică să nu mi-l dea. Am fost 
nevoit să mă adresez în judecată, 
am ajuns chiar şi pe la Chişinău!

A: Ce pricini se găseau pentru 
a se ocoli legea prin care fi ecare 
fost colhoznic/ sovhoznic trebuia 
să fi e împroprietărit cu pământ şi 
cotă valorică, eliberându-i-se titlu 
legal de proprietar?

I.C.: În primul val, la Vădeni 
au fost împroprietăriţi 25 de ţărani 
sovhoznici, fără prea multe proble-
me. Dar valului al doilea de ţărani, 
în care eram şi eu, i s-a refuzat ca-
tegoric privatizarea cotelor, pentru 
că, după cum ni se spunea, fosta 
gospodărie agricolă „Dumbrăveni” 
era de stat şi se ocupa cu produce-

rea seminţelor. Nu înţeleg nici azi 
ce avea sovhozul „Dumbrăveni” cu 
pământul meu, care mi se cuvenea 
conform legii!

A: Care a fost, până la urmă, 
hotărârea judecăţii?

I.C.: Am umblat mult prin in-
stanţe şi la Soroca, şi la Chişinău, 
dar nu am avut noroc de un răs-
puns clar. Ne purtau pe drumuri 
şi ne puneau la cheltuieli zadarni-
ce, iar sfârşitul nu se mai vedea. Şi 
atunci, ne-am hotărât împreună 
vreo 5 gospodari, am mers la câmp 
şi am bătut pari de hotar, luându-
ne singuri cotele noastre, alături de 
pământurile celor 25 de ţărani li-
beri din primul val. Ce puteau ei să 
facă? Ne-au lăsat în pace chiar şi cei 
de la raion (V.Lupuşor), şi cei de la 
SA „Dumbrăveni” (H.Sochircă)...

A: De ce aţi ţinut atât de insis-
tent să vă despărţiţi de SA „Dum-
brăveni”? Nu era mai bine oare 
pentru dumneavoastră, doi oa-
meni trecuţi peste 60 de ani, să daţi 
cotele în arendă lui H.Sochircă, 
liderul SA „Dumbrăveni”, cum au 
făcut majoritatea ţăranilor din 

„Azi ne-am ridicat mai aproape de Dumnezeu...”

Isai COŢAGA,
fermier liber
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Născut la 12 mai 1931 în satul Vădeni, Soroca.
1938-1940 – Studii la şcoala primară românească Vădeni.
1941-1945 – Casa părintească (al II-lea Război Mondial).
1954-1994 – Colhoznic.
Din 1994 – Ţăran liber, proprietar.
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Vădeni? Aveţi sufi cientă putere şi 
bani pentru a lucra calitativ cele 
3,4 hectare de pământ? Vă ajută 
copiii sau angajaţi sezonieri?

I.C.: Din 1994 până acum, în 
2008, ne-am isprăvit în doi cu so-
ţia. Angajăm tehnică pentru arat, 
recoltat (bine că este aici în sat). Se 
mai întâmplă în unii ani să angajăm 
pe cineva la prăşit, în rest, ne-am is-
prăvit de unii singuri, Slavă Dom-
nului. Este adevărat că nu mai avem 
acum puterea de altă dată, de o bu-
cată de vreme pe mine mă cam su-
pără un picior, dar vom trăi şi vom 
vedea. De când ne ţinem minte, noi 
am fost oameni ai pământului, şi de 
lucru nu ne temem. Părinţii mei au 
avut, până a veni ruşii în 1944, 7 
hectare de pământ, şi nu s-au temut 
că nu-l vor putea lucra. De ce să mă 
tem eu? În colhoz tot nu m-am te-
mut să lucrez – am fost tot timpul 
„peredovik” (rom. fruntaş), m-au 
dus, împreună cu alţi colhoznici, 
chiar şi pe la Moscova! 

A: Aveţi o familie mare de fi i şi 
fi ice, nepoţei şi nepoţele. Vă ajută şi 
vă sprijină când vă este mai greu?

I.C.: Nu ne-a obijduit Dum-
nezeu. Ne bucurăm de toţi – şi de 

copii, şi de nepoţi, dar fi ecare dintre 
ei au gospodăriile şi grijile lor, după 
cum este viaţa de azi. I-am crescut 
copii buni, să nu se teamă de mun-
că, să nu uite de mamă şi de tată, să 
aibă grijă de sine şi de copii. Avem 
trei băieţi şi două fete: Ion (n.1959) 
– cel mai mare, este stabilit în satul 
Egoreni de sub Soroca, unde con-
duce, în bază de arendă, o gospodă-
rie agricolă; Costică (n.1966), me-
zinul, este fermier legumicultor cu 
rezultate deosebite în gospodăritul 
serelor moderne. Ceilalţi: Dumi-
tru (n.1960) este inginer; Ludmila 
(n.1962), care lucrează în dome-
niul fi nanţelor, şi Nina (n.1964), 
care e medic, sunt stabilite de câţiva 
ani în Italia, unde le merge bine. Ne 
vizitează în fi ecare an. Nepoţi avem 
mulţi şi bucuria ne este mare! 

A: Aveţi urmaşi mulţi şi de nă-
dejde . . . 

I.C.: Aşa ne este viţa – să fi m 
mulţi şi să nu ne ferim de greutăţi. 
În familia părinţilor mei, Ştefan şi 
Cleopatra Coţaga, am fost 8 copii. 

A: Cum o ducea lumea pe 
atunci? Ţineţi minte casa părin-
tească, copilăria, timpul războiu-
lui al II-lea mondial?

I.C.: O duceam bine. Cei care 
erau gospodari şi munceau, trăiau 
bine. Aveam casă mare acoperită 
cu şindrilă, acareturi în ogradă, o 
pereche de cai buni cu căruţă, vacă, 
aproape la 100 de oi, păsări fel de 
fel. Tata ne punea pe toţi la lucru, 
pe fi ecare după vârsta şi puterea lui: 
la măturat ograda, la păscut vitele, 
la lucrări în câmp, la curăţat ocolul. 
La 1 septembrie 1938, am mers în 
clasa I la şcoala primară româneas-
că din Vădeni. Mi-au rămas pentru 
totdeauna în memorie rugăciunile 
clasei, ochii părinteşti ai învăţătoa-
rei, vocea autoritară a directorului 
şcolii, Nichita Coţaga. Când s-a în-
ceput războiul şi peste sat de câteva 
ori căzuse bombe sau obuze, ne-am 
refugiat cu toată familia la „Şapte 
iepe”, imaşul satului, unde ne-am 
adăpostit într-un bordei. După ce 
frontul a trecut departe spre răsărit, 
viaţa satului a intrat în albia sa ţă-

rănească, plină de munci şi de griji. 
După război s-a început foametea şi 
alte nenorociri. Seceta şi Stalin ne-
au lăsat fără pâine, „polnomocinîi” 
ne mănau în colhoz, iar noi trebuia 
să ne hrănim, ca să nu murim. 

A: Cum aţi reuşit să supravie-
ţuiţi perioada foametei, depor-
tărilor în Siberia, colectivizării 
forţate?

I.C.: În 1946, tata a plecat în Po-
lonia cu încă câţiva oameni din sat 
– la lucru, după câştig, cu speranţa 
că va reuşi să ne scoată din sărăcie. 
Peste un an, în 1947, pe drum îna-
poi, când trecuse deja Nistru, în sa-
tul Bujărăuca a fost atacat, bătut de 
moarte şi prădat. A murit în spital 
la Bujărăuca, unde am fost chemaţi 
să-l luăm acasă. Eu aveam atunci 16 
ani şi m-am încumetat să mă por-
nesc cu încă un băiat din sat spre 
Polonia, unde, în închipuirea mea, 
era salvarea familiei noastre. Am 
trecut prin multe peripeţii, la Lvov 
am nimerit în mâinile autorităţi-
lor, care ne-au plasat într-un lagăr 
pentru copii bejenari şi vagabonzi, 
dar am reuşit să evadăm şi până la 
urmă să ajungem din nou la Vă-
deni, sărind dintr-un tren în altul, 
aşa cum ne-am pornit – fl ămânzi şi 
sărmani.

A: Treptat, s-a stabilit viaţa 
colhoznică a Vădenilor şi s-a uitat 
de toate câte au fost până şi după 
războiul din 1941-1945. 

I.C.: După toate pierderile şi 
nevoile suferite, lumea s-a liniştit 
parcă, dar nici nu avea de ales. Un 
cuvânt spus nelalocul lui, dar mite 
o împotrivire deschisă noii puteri 
bolşevice, în anii de până la moar-
tea lui Stalin era pedepsită grav. Lui 
Pavel Cazacu, trombonist, lăutarul 
satului, numai pentru că a strigat 
reprezentanţilor puterii în glumă, 
la o adunare, – „Eu v-am cântat 
de întâlnire, eu am să vă cânt şi de 
ducă” – i-au dat 25 ani de puşcă-
rie, şi numai moartea lui Stalin l-a 
salvat, prin amnistia anului 1953. 
Trebuia să ne trăim şi noi viaţa, 
cu toate fărădelegile şi nedreptăţi-
le care ne apăsau. După ce am ve-

În armata sovietică. 1954
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nit din Armata Sovietică în 1954, 
m-am apucat sârguincios de lucru 
în colhozul nostru de la Vădeni 
care purta numele „Ceapaiev”. Pes-
te patru ani, am jucat nunta cu cea 
mai bună şi mai frumoasă fată din 
Vădeni – Maria Strechi. Am ales 
bine şi n-am greşit. Eu aveam 27, 
iar Maria – 17 ani. La nuntă, ne-a 
cântat muzica satului în frunte cu 
lăutarul Pavel Cazacu. 

A: Mai târziu colhozul „Ceapa-
iev”, a fost transformat în sovho-
zul „Dumbrăveni”. Din acel mo-
ment, toţi colhoznicii au devenit 
muncitori agricoli – cu leafă luna-
ră, cu disciplina unei instituţii de 
stat. Ce s-a schimbat în legătură 
cu aceste renovări?

I.C.: Sovhozul a fost o născo-
ceală mai şmecheră decât colhozul 
pentru a înşela şi jecmăni ţăranul 
simplu. Robia pentru cineva rămă-
sese tot robie, doar că am fost lipsiţi 
de orice drept, las-să fi e şi teoretic, 
asupra pământurilor părinţilor 
noştri. Şi noi, şi pământul nostru 
am devenit proprietate de stat. Ca-
litatea vieţii oamenilor de rând, în 
noile condiţii, a scăzut.

A: Au avut loc revoltări ţără-
neşti, în legătură cu trecerea pă-
mântului din posesia colhozului 
în cea a statului?

I.C.: Doamne fereşte! În anii 
1970-1980, ţăranii de acum pier-
duse, în majoritatea lor, simţămân-
tul de stăpân al pământului. Pentru 
noi, această noutate nu însemna şi 
nu schimba, poţi să zici, nimic, doar 
că a dat o oarecare libertate pentru 
o parte din ţăranii care nu doreau să 
muncească obligatoriu în colhoz. 

A: În istoria satului moldove-
nesc al RSSM, anii 1980 s-au ma-
nifestat cu un puternic val de spirit 
întreprinzător, prin creşterea în 
mod particular şi realizarea în vo-
lum destul de mare a legumelor şi 
fructelor, vinurilor, cărnii etc. Au 
practicat şi vădenenii asemenea 
activităţi „antisocialiste”? Care era 
reacţia autorităţilor locale şi raio-
nale în asemenea cazuri?

I.C.: Azi, Costică al meu are 
nişte „tepliţe” (rom. sere) mari şi 
amenajate cum scrie cartea, în 
dreapta şoselei dinspre Soroca, la 
intrarea în Vădeni, chiar pe malul 
iazului. El se ocupă serios de dân-
sele, se sfătuie cu experţi de prin 
ţări străine, experimentează, şi are 
rezultate bune. Acum e democraţie 
şi nu are nimeni nimic cu dânsul, 
cu pământul şi serele lui. Atunci, 
însă, în 1982, când, urmând sfatul 
lui Ion Strechi, care-şi făcuse de 
acum sere în ogradă, mi-am con-
struit şi eu una şi am crescut nişte 
roşii devremi mari şi frumoase, au 
venit de la Selsovet şi mi-au inter-
zis activitatea, dându-mi termen să 
dărâm sera. Dacă n-am dărâmat-o, 
m-au chemat din nou la Selsovet, 
apoi din nou şi din nou. Am fost 
şi atunci câţiva oameni pe la Chişi-
nău, să ne apărăm, şi acolo şefi i nu 
erau atât de categorici şi agresivi, ca 
cei din sat. 

Într-un rând au venit într-un au-
tobus o echipă întreagă de „activişti” 
locali, în frunte cu unul Pastuşenco 
de la Soroca şi Ionel Graur, preşe-
dintele Selsovetului Vădeni, să ne 
dărâme serele. Unul dintre dânşii, 
Anatol Melnic, secretar comsomo-
list, se îndârjea rău cu toporul spre 
ograda noastră. Ne-a salvat (nu ştiu 

ce le-o fi  spus!) miliţianul de sector 
Vădeni – Partole, după care s-au 
urcat toţi în autobus şi au plecat su-
păraţi de tot. Aşa că am crescut şi 
noi în sere, câţiva ani la rând, necă-
tând la antihriştii ceia, roşii bune şi 
frumoase, pe care le vindeam destul 
de bine în Ucraina. Pe urmă a venit 
Perestroika lui Gorbaciov, care ne-a 
adus ceea ce avem azi. 

A: Cum aprecieţi situaţia ţăra-
nului de azi în Vădeni? Dumnea-
voastră sunteţi satisfăcut de ceea 
ce aveţi astăzi?

I.C.: Nu pot să zic că astăzi 
este uşor de trăit, nici că ţăranul 
vădenean este îndestulat cu toate 
cele trebuincioase pentru viaţă. Nu 
pot să afi rm că ţăranul şi-a găsit, 
în sfârşit, dreptatea şi nu mai este 
înşelat şi exploatat de nimeni. Dar 
pot să spun cu siguranţă, de la înăl-
ţimea vârstei mele, după atâtea câte 
le-am văzut şi le-am avut de tras, 
că azi ne-am ridicat mai aproape 
de Dumnezeu, care nu ne va lăsa 
mai mult, sperăm, niciodată pradă 
antihriştilor şi ucigaşilor. Răbda-
rea şi munca din zi în zi, înţelege-
rea faptului că binele doboară răul, 
iar viaţa se dă doar o singură dată, 
trebuie să ne dea puterea de a trăi 
frumos şi cinstit şi de a lăsa urmaşi 
destoinici.

Familia lui Isai şi a Mariei Coţagă, Vădeni, Soroca, anii ‘70
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Almanah: Ce plasament şi con-
tribuţie are Camera de Comerţ şi 
Industrie a Republicii Moldova 
în procesul de dezvoltare a econo-
miei ţării?

Vladimir Ceban: Camera de 
Comerţ şi Industrie (CCI) este 
o structură nonguvernamentală, 
care reprezintă businessul local în 
relaţiile cu Administraţia Publică 
Locală şi Centrală. Asta doar în 
ceea ce ţine de relaţiile cu statul, 
dar CCI mai are o gamă de alte 
funcţii şi obligaţiuni faţă de fon-
datorii şi membrii săi. Este vor-
ba de promovare, mediatizare, 
instruire, informare, asigurare, 
contribuire, organizare, formare, 
acordare, participare. Altfel spus, 
CCI este un promotor absolut al 

procesului de dezvoltare a econo-
miei ţării. 

A: Ce direcţii prioritare de ac-
tivitate practică CCI?

V.C.: Scopurile Camerei – de 
susţinere a activităţii antreprenoria-
tului, de stabilire a relaţiilor de par-
teneriat, de promovare a exportului 
autohton, de atragere a investiţiilor, 
de dezvoltare a relaţiilor economice 
internaţionale, de reprezentare am-
plă şi efi cientă a intereselor busine-
ssului regional – dictează, în mod 
fi resc, direcţiile noastre prioritare 
de activitate şi anume:

- consultaţii în probleme econo-
mice şi juridice,

-instruire profesională a antre-
prenorilor,

- organizări şi desfăşurări a ex-

potârgurilor şi misiunilor econo-
mice,

- stabilirea partenerilor de afa-
ceri în Republica Moldova şi peste 
hotare,

- servicii Internet,
- certifi carea şi expertiza mărfu-

rilor,
- eliberarea certifi catelor şi per-

fectarea declaraţiilor vamale.
A: Care este istoria fondării 

Filialei Soroca a CCI?
V.C.: Filiala Soroca a CCI a fost 

instituită în 1994, ca o subdiviziu-
ne structurală a CCI a Republicii 
Moldova. În acea perioadă de înfi ri-
pare a businessului local, era nevoie 
stringentă de o asemenea structură, 
care l-ar fi  consolidat şi reprezentat 
în procesul lui de dezvoltare, – atât 

Vladimir CEBAN,
director al Filialei Soroca 
a Camerei de Comerţ şi Industrie,
consilier în Consiliul Raional Soroca (2007)
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1977-1979 – Studii la şcoala medie din Ocolina.
1979-1984 – Studii la Institutul Politehnic „S.Lazo”, facultatea Construcţii Industriale şi Civile (Chişinău).
1987-1992 – Instructor, şef de secţie, secretar II la comitetul raional al comsomolului (Soroca). 
1992-1993 – Specialist principal în Construcţii şi Gospodărie Comunală, Primăria Soroca.
1993-1995 – Şef al secţiei Relaţii Externe la SA „Monolit” (Soroca).
1994-1996 – Manager al Fondului de Investiţii „Nord-Invest” (Soroca).
1998-2001 – Studii la Universitatea Umanitară Modernă, specialitatea economie (UUM Moscova). 
Din 1995 – Director al Filialei Soroca „Camera de Comerţ şi Industrie a RM”.

„Scopul CCI îl constituie susţinerea activităţii 
antreprenoriatului”
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în relaţiile interne, cât şi în cele ex-
terne, în plan republican şi inter-
naţional. În 1994, fi ind angajat la 
SA „Monolit” cu responsabilitatea 
asupra exportului de mărfuri, am 
simţit nemijlocit necesitatea creării 
unei asemenea structuri, care ar fi  
putut facilita realizarea mărfurilor 
prin acordarea unor servicii agen-
ţilor economici în acest context. 
După o consultaţie cu directorul 
SA „Monolit”, dl A. Oleinic, în sep-
tembrie 1994 am adresat o scrisoa-
re ofi cială preşedintelui Camerei de 
Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova, dlui Vasile Gandrabu-
ra, cu propunerea de a deschide la 
Soroca o fi lială. Răspunsul a fost 
pozitiv, având doar nişte condiţii 
formale care cereau: 

– un număr minim de membri 
iniţiatori, 8-10 agenţi economici,

– o încăpere pentru sediul Fili-
alei,

– echipament şi utilaj de ofi ciu.
Primii membri-fondatori ai 

Filialei Soroca CCI au fost: SRL 
„Mioriţa” (director M.Balan); SA 
„Comtiras” (director E.Cojocari); 
SA „Dana” (director T. Curtasov); 
SRL „Citrin” (director O.Bârcă); 
SA „Monolit” (director A.Oleinic); 
SA „Stil” (director E.Martâniuc). 
Sediul şi echipamentul ne-a fost 
asigurat de SA „Monolit”. Adunarea 
de constituire, la care am fost pro-
pus şi ales în calitate de director al 
Filialei Soroca CCI, a avut loc în de-
cembrie 1994. Tot atunci, prin ordi-
nul preşedintelui CCI al Republicii 
Moldova, în Filiala Soroca au fost 
incluse reprezentanţele CCI Bălţi, 
Drochia şi Floreşti. Actualmente, 
structura Filialei Soroca are repre-
zentanţele sale în două sectoare: 
Floreşti şi Drochia. Componenţa 
Filialei include 4 direcţii: direcţia 
Relaţiilor Economice Externe şi cu 
Publicul; direcţia Tehnologii Infor-
maţionale; direcţia Expertize, Cer-
tifi cate şi Declaraţii Vamale; direc-
ţia Finanţe.

A: Cine şi în ce condiţii poate 
deveni membru al CCI?

V.C.: CCI este o structură care se 
autofi nanţează din cotizaţiile mem-
brilor şi prestările de servicii agenţi-
lor economici. Membru al CCI poate 
deveni oricare întreprindere intere-
sată, care recunoaşte regulamentul, 
statutul CCI şi achită regulamentar 
cotizaţiile: SRL şi SA – 560 lei anu-
al; întreprinderile individuale – 96 
lei anual. La moment (a.2008), Filia-
la Soroca CCI are 108 membri. 

A: În perioada de 12 ani de la 
fondare, aţi realizat nişte perfor-
manţe sesizabile?

V.C.: Evident. Faptul cel mai 
elocvent este numărul crescând 
de membri, de la 7 în 1994 până 
la 108 în 2008, şi volumul anual 
al serviciilor prestate până la 1,2 
milioane lei în 2007. Conform in-
dicilor de bază, Filiala Soroca CCI 
se plasează pe locul III, după Chi-
şinău şi Bălţi. În ceea ce priveşte 
asigurarea unor condiţii favorabile 
de lucru pentru personalul Filialei, 
avem şi aici unele realizări. Mai 
întâi, este bine că ne-am procurat 
şi acum avem sediul nostru privat, 
dispunem de echipament de lucru 
performant, de mobilier. În ceea 
ce ţine de calitatea serviciilor pre-
state, pot constata cu satisfacţie că 
toţi experţii noştri, atestaţi anual, 
dispun de categorii şi grade de cali-

fi care I, II şi superioară. Am extins 
raza activităţilor de colaborare atât 
în cadrul republican cît şi interna-
ţional. Avem legături constructive 
şi fructuoase cu structurile simila-
re din: România ( jud. Suceava, Bo-
toşani, Buzău, Piatra Neamţ); Be-
larus (Mensk, Breansk); Ucraina 
(Kirovograd, Viniţa); Germania 
(SES Bonn-Senior Experten Ser-
vice). Deci, odată cu dezvoltarea 
pieţei libere şi extinderea terenuri-
lor de afaceri, creşte şi se dezvoltă 
şi fi liala noastră.

A: Este fi resc să presupunem 
că realizările fi lialei se datorează 
unui colectiv califi cat şi bine în-
chegat...

V.C.: Complexitatea şi dinami-
ca activităţilor noastre, punctuali-
tatea şi corectitudinea în relaţiile 
cu membrii fi lialei şi cu partenerii, 
cer, evident, o bună pregătire profe-
sională, dar şi nişte calităţi speciale, 
tandemul cărora caracterizează co-
lectivul nostru. Iar pe acesta îl for-
mează următorii colaboratori:

Lilia Catruc – contabil-şef;
Maria Mitrofan – consultant, 

lucrul cu membrii fi lialei;
Anatol Procopii, Tudor Cilipic, 

Petru Rusu– experţi-evaluatori;
Ghenadie Bujor – consultant 

pentru eliberarea certifi catelor de 
origine a mărfurilor, informatician;

CCI, Filiala Soroca, „in corpore”
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Olesea Tertea, Gabriela Co-
dreanu – specialişti în domeniul 
vămuirii;

Aurel Capaţina – consultant 
pentru eliberarea certifi catelor de 
origine a mărfurilor, specialist în 
domeniul vămuirii;

Nina Darii – expert, specialist 
în domeniul vămuirii;

Anastasia Mutuzoc – consul-
tant pentru eliberarea certifi catelor 
de origine a mărfurilor.

A: Sunteţi acum la vârsta de 
45 ani, e vârstă a maturităţii per-
fecte, când visurile tinereţii fi e că 
s-au împlinit, fi e că s-au spulberat 
pentru totdeauna, şi omul deja 
şi-a format o poziţie fi losofi că 
bine determinată de viaţă. Care 
este poziţia dumneavoastră în 
plan personal şi familial?

V.C.: Sunt satisfăcut, pentru că 
am reuşit să realizez o mare parte 
din cele ce mi-am propus. Sunt con-
ştient de faptul că multe nu le-aş fi  
putut realiza, dacă nu aveam susţi-
nerea sufl etească a soţiei Valentina 
şi a fi ilor mei Sergiu şi Dumitru. 
Încrederea lor m-a ţinut vertical 
în momentele când îndoielile mă 
năvăleau şi nărăveau să mă doboa-
re: fi ul mai mare, Sergiu (n.1986), 
este student, anul IV, la ASEM 
(Finanţe şi Bănci), preşedinte al 
Consiliului studenţesc al facultăţii, 
membru al Colegiului Ministerului 
de Finanţe al Republicii Moldova; 

mezinul, Du-
mitru (n.1989), 
este elev în cla-
sa XII la Liceul 
Teoretic „Con-
stantin Stere” 
din Soroca, iar 
soţia Valenti-
na – director 
al Gimnaziului 
din Ţepilova. 
Sentimentul sa-
tisfacţiei fami-
liale, care, sper, 
nu mă va aban-
dona niciodată, 

îmi este sprijinul de bază şi izvorul 
inepuizabil de energii pozitive!

A: Sunteţi un om politic local, 
membru activ al Alianţei „Moldo-
va Noastră” (AMN), din partea 
căreia, în alegerile locale 2007, 
aţi candidat la funcţia de primar 
al oraşului Soroca. Preşedinte-
le Filialei Soroca AMN, colegul 
dumneavoastră de partid, dl Mir-
cea Martâniuc, a devenit preşe-
dinte al raionului Soroca. Cum 
aprecieţi şi trataţi situaţia social-
politică şi economică a oraşului şi 
raionului acum, după jumătate de 
an de la alegerile locale?

V.C.: Ce s-ar putea schimba 
radical în plan local, când puterea 
de vârf a Republicii Moldova, atât 
cea legislativă, cât şi cea executivă, 
a rămas în mâinile comuniştilor? 
Toate pârghiile economice – dar 
acestea joacă 
rolul primordi-
al în realizarea 
unor schimbări 
spre bine, cu 
adevărat radi-
cale în mersul 
vieţii raionului 
şi oraşului – au 
rămas în mâi-
nile lor. Atunci 
când alocări-
le din bugetul 
statului pentru 

dezvoltarea locală se fac în baza cri-
teriilor politice, vă puteţi dumeri în 
ce situaţii difi cile este plasat raionul 
nostru la acest decisiv capitol! Sfor-
ţările noastre trebuie să fi e îndrep-
tate spre o consolidare puternică a 
dreptei, pentru a schimba radical 
poziţia politicilor interne, dar şi ex-
terne ale Republicii Moldova. Nu 
poate funcţiona şi înainta efectiv o 
maşină, fi e şi cu unele agregate per-
formante, dacă şeful tehnic şi şofe-
rul ei sunt nişte amatori deprinşi 
să meargă doar până la marginea 
satului şi înapoi, schimbând la ne-
sfârşit direcţiile – azi spre Est, mâi-
ne spre Vest... În condiţiile politice 
existente în ţară, investiţiile lipsesc, 
economia ţării se sufocă, populaţia 
este pe jumătate după hotare şi altă 
jumătate se pregăteşte de plecare!

A: Care sunt aşteptările dum-
neavoastră de la viitor, în contextul 
alegerilor parlamentare din 2009?

V.C.: Sunt optimist şi cred că 
nu poate fi  altfel decât bine atunci 
când vom fi  perseverenţi, coerenţi şi 
insistenţi în activităţile de realizare 
a visurilor noastre. Doar prin mun-
că asiduă şi califi cată, fi ecare la locul 
său, şi prin consolidare politică în 
aspiraţiile noastre de democratiza-
re veritabilă, vom reuşi să câştigăm 
alegerile din 2009 şi apoi să purce-
dem la o integrare reală şi efi cientă 
în Uniunea Europeană. Un viitor 
civilizat înseamnă un prezent plin 
de efort şi credinţă!

Cu soţia Valentina şi fi ii Sergiu şi Dumitru



Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 2/2008 111

Almanah: Perioada de 50 de 
ani a colhozurilor în Basarabia 
(1945-1995) a deposedat ţăra-
nul basarabean de sentimentul 
proprietăţii private asupra pă-
mântului şi de memoria lucrării 
lui în mod individual. Majori-
tatea colhoznicilor, care în anii 
1990 au fost împroprietăriţi cu 
cote de pământ, nu au salutat 
acest eveniment şi au dorit să 
păstreze gospodărirea colecti-
vă. La Oclanda nu a fost oare 
posibilă crearea SRL „Oclanda-
Agro” în 1995, pentru a evita 
astfel prădarea şi distrugerea 
colhozului „Komsomoleţ ”, creat 
şi îmbogăţit prin munca ţărani-
lor?

Pavel Cebotari: Colhozul 
„Komsomoleţ ” într-adevăr a fost o 
gospodărie bogată şi bine aranjată, 
la timpul ei dispunea de masive de 
tutun crescut şi lucrat cu tehnologii 
moderne; livezi bine îngrijite şi ro-
ditoare; lanuri de cereale; ferme de 
vite cornute mari (600 vaci), ovine, 
porcine; 60 camioane; 50 tractoa-
re, etc. Toate aceste bogăţii au fost 
produsul muncii de câteva zeci de 
ani a colhoznicilor, în condiţiile 
asigurate de conducătorii lui, de 
la începutul şi până la sfârşiul ac-
tivităţii gospodăriei (1995). Col-
hozul a început a se clătina după 
1989-1990, dar anii 1995-1999 
au fost fatali. În aceşti ani a fost 
vândut, împrăştiat şi distrus tot 

ce se putea. La 12 februarie 2000, 
când am fost ales preşedinte a ceea 
ce mai rămăsese din fostul colhoz 
milionar „Komsomoleţ ”, se numea 
Cooperativa Agricolă „Oclanda”. 
Această cooperativă rămăsese doar 
cu 3 tractoare şi 2 combine, în rest 
totul era vândut şi distrus, inclu-
siv utilajul fermelor, uscătoriile de 
tutun şi imobilul comun. Gospo-
dăria nu avea nici măcar câţiva litri 
de benzină pentru a mă deplasa la 
Soroca în calitate de preşedinte 
nou ales. Din păcate, această totală 
distrugere s-a produs nu numai la 
Oclanda, ci a cuprins întreaga re-
publică. Pierderile au fost colosale 
şi irecuperabile, iar vinovaţii s-au 
ales cu buzunarele pline şi s-au fă-

Pavel CEBOTARI,
director al SRL „Oclanda-Agro”

„Proprietatea privată prevede o altă mentalitate”
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1965-1967 – Studii la şcoala de meserii din Pridnestrovsk (Tîrgu-Vertiujeni), specialitatea mecanizator.
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1980-1984 – Studii la (f/f ) Tehnicumul (şcoala) de Mecanizare şi Electrifi care (Soroca). 
1985-1993 – Şef al depozitului central al colhozului „Komsomoleţ” (Oclanda).
1993-1995 – Şef al sectorului de producere al colhozului „Komsomoleţ” (Oclanda).
1995-1999 – Ţăran liber (Oclanda).
Din 2000 – Director al SRL „Oclanda-Agro”.
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cut nevăzuţi. Cine poate să ştie azi 
a cui este vina pentru acel stupid 
dezastru? 

A: Cum aţi devenit preşedinte 
al Cooperativei „Oclanda” şi cine 
a fost predecesorul dumneavoas-
tră?

P.C.: Din 1995, când colho-
zul „Komsomoleţ ” a fost dizolvat 
şi în locul lui creată Cooperativa 
Agricolă „Oclanda”, până la alege-
rea mea în funcţia de preşedinte 
al ei în 2000, am lucrat în aceas-
tă gospodărie cooperator de rând. 
Fiind un muncitor simplu, vedeam 
foarte bine ce se întâmplă, însă nu 
puteam să întreprind nimic, chiar 
dacă raportul de opinii în sat şi în 
centrul raional pe parcursul celor 
patru ani a fost în favoarea mea. 
Ocazia de a interveni a apărut la 
începutul anului 2000, când pre-
şedintele cooperativei, dl Grădi-
nari, împins de problemele acute 
ale cooperativei, a depus cerere de 
eliberare cu speranţa că va fi  rugat 
de populaţie să rămână în funcţie 
pentru a îndrepta situaţia. Având 
un sufi cient sprijin din partea unei 
părţi considerabile a sătenilor, mi-
am înaintat candidatura la func-
ţia de preşedinte al cooperativei. 
Eram convins că voi reuşi să scot 

gospodăria din dezastru, şi lumea 
m-a crezut. Iată aşa am fost ales de 
majoritatea covârşitoare a mem-
brilor cooperativei. 

A: De unde aţi avut încrede-
rea că veţi reuşi? Aţi avut „spete” 
bune la raion sau la Chişinău? Aţi 
mizat pe nişte credite bancare 
considerabile, ca să puteţi scoate 
gospodăria din insolvabilitate?

P.C.: Am avut mai multe punc-
te de sprijin. Cunoscând bine oa-
menii din Oclanda, am promis să 
nu fac din conducerea cooperativei 
un clan de familie. În orice afacere, 
părtaşii au nevoie de transparenţă 
şi adevăr, şi eu le-am pus pe ambe-
le în capul mesei. Mi-a dat încre-
dere şi faptul că m-a votat marea 
majoritate a adunării, contra mea 
fi ind doar trei oameni ai lui Grădi-
nari. Nu aveam de gând să aştept 
daruri de la raion sau de la Chişi-
nău. Primăvara bătea în poartă şi 
câmpurile aşteptau mâna plugaru-
lui. M-am pornit să caut, întâi de 
toate, combustibil pentru tehnică, 
seminţe, piese de schimb, îngrăşă-
minte minerale, etc. – şi toate în 
contul roadei viitoare. Condiţiile 
erau doborâtoare: spre exemplu, 
pentru un litru de motorină mi 
se cereau 8 kilograme de grâu! 

Statul şi raionul nu aveau cu ce să 
mă ajute. Totuşi, am reuşit în acea 
primăvara a lui 2000 să lucrez şi 
să însămânţez câmpurile cu grâu, 
sfeclă şi tutun. 

A: Pentru a conduce profi ta-
bil o gospodărie agricolă, este 
nevoie de o experienţă serioasă, 
de caracter deosebit şi de o pre-
gătire profesională în domeniu. 
De unde le aveţi?

P.C.: M-am născut ţăran din 
ţărani. Părinţii mei, Ion şi Efi mia 
Cebotari, oclăndeni, mi-au lăsat, 
prin sânge, şi mi-au altoit, prin 
educaţie, intuiţia de plugar. Disci-
plina şi insistenţa tatălui, îmbinate 
cu hărnicia şi acurateţea mamei, 
mă domină şi-mi sunt reperele de 
bază ale activităţilor mele. Şcoala 
de 8 ani din Oclanda mi-a conso-
lidat cei şapte ani de acasă. N-am 
s-o uit niciodată pe Parascovia 
(Artiomovna) Cervatiuc – prima 
mea învăţătoare; pe Grigore (Pa-
vlovici) Costiuc – directorul şco-
lii. O educaţie extraordinară de 
agricultor mi-a dat Şcoala Profe-
sional-Tehnică din Pridnestrovsk 
(Tîrgu-Vertiujeni) (1965-1967), 
în gospodăria experimentală a că-
reia am învăţat să înţeleg limbajul 
gliei. Funcţiile mele în colhozul 
„Komsomoleţ ” pe parcursul a pes-
te 30 de ani – tractorist, şofer, şef 
de depozit, responsabil de sectorul 
de producere, – precum şi studiile 
în Sovhozul-tehnicum de Electri-
fi care şi Mecanizare din Soroca, 
mi-au asigurat încrederea în pro-
priile puteri şi convingerea că voi 
reuşi să gospodăresc profi tabil.

A: Aveţi o familie numeroasă? 
În ce măsură este implicată ea în 
treburile SRL „Oclanda-Agro”?

P.C.: Suntem o familie cu doi 
copii, obişnuită pentru zilele de 
azi. Soţia Nina, originară din satul 
Chetrosu, Drochia, economistă de 
profesie, activează în cadrul între-
prinderii. Cei doi fi i ai noştri – Igor 
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(n.1973), agronom, de asemenea e 
angajat la SRL „Oclanda-Agro”, iar 
Serghei (n.1978), stabilit la Soro-
ca, lucrează în organele Ministeru-
lui Afacerilor Interne. 

A: Care este situaţia de azi a 
SRL „Oclanda-Agro”? Cum vă 
descurcaţi în relaţiile cu statul şi 
cotaşii?

P.C.: Conducerea actuală a Re-
publicii Moldova este perimată şi 
nu mai are nici-o şansă să pună pe 
picioare economia ţării, dacă nu 
a reuşit să facă acest lucru până 
acum, după opt ani de guverna-
re. Cota ţărănească în Oclanda 
constituie 1,51 hectare, iar cotele 
valorice – de la 10 până la 20 mii 
de lei. În baza contractelor indi-
viduale-standard din republică, 
cotaşii, anual, au dreptul la: 350 
kilograme de grâu, 30 kilograme 
de fl oarea soarelui, 10 kilograme 
de zahăr, 50 kilograme mere. 

A: Aceste condiţii sunt rezul-
tatul unor negocieri cu arendaşii, 
a unor calcule ale dumneavoas-
tră sau ale unor instituţii de stat? 
Credeţi că e un sistem echitabil? 

P.C.: În situaţia în care se afl ă 
agricultura astăzi, unicul sistem 
real, mai mult sau mai puţin echi-
tabil şi convenabil proprietarului 
cotei, cred că este anume acesta. 
Lucrarea individuală calitativă şi 
profi tabilă a cotei de 1,5-5 hecta-
re de pământ, din punct de vedere 
fi nanciar şi tehnic, este, la părerea 
mea peste puterile cotaşului. Dân-
du-mi în arendă pământul, ţăranul 
îl lasă în grija mea, fi ind garantat 
de calitatea sa de proprietatar în 
baza contractului legal. La Oclan-
da, ne-am străduit să împărţim 
cotele compact, după principii 
propuse de cotaşi (rude, mahala-
gii etc.), astfel lăsând perspectiva 
unor eventuale regrupări. Condi-
ţiile contractului sunt elaborate, 
la părerea mea, destul de echitabil, 
reieşindu-se din posibilităţile agri-

culturii de azi. Pentru a ne face o 
închipuire mai clară despre starea 
pământurilor ţărăneşti şi perspec-
tivele lor de exploatare raţională, 
constatăm că în Oclanda numă-
rul locuitorilor (conform listelor 
arendaşilor) inapţi de a-şi lucra 
de sine stătător pământul ajunge 
la cifra 600. Deci, SRL „Oclanda-
Agro” este unica soluţie fericită 
de a le rezolva problema în cauză. 
Mai constatăm că în şcoala din 
Oclanda astăzi învaţă doar 65-70 
de copii, grădiniţa este frecventată 
de 20-30 copii, iar tineretul stabi-
lit în sat constituie doar vreo 20-
30 de băieţi şi fete! Ce vom face 
mâine? Cine va lucra pământurile 
cotaşilor?!

A: Ce opinii politice împărtă-
şiţi?

P.C.: Nu am fost niciodată co-
munist, cu toate că în anii tinere-
ţii mă invitau insistent să depun 
cerere de întrare în PCUS. Sunt, 
totuşi, înclinat spre doctrinele de 
stânga, care, la părerea mea, con-
solidează mai strâns păturile largi 
ale populaţiei şi, într-un fel, şterge 
diferenţierile naţionale. 

A: Aţi avut în Oclanda, sat în 
majoritate populat de ucraineni, 
vreo problemă legată de aparte-
nenţa naţională?

P.C.: Asemenea probleme nu 
am avut nicio-
dată în istoria 
satului. Din 
moşi-strămoşi, 
u c r a i n e n i i 
oclăndeni s-au 
înţeles de mi-
nune cu moldo-
venii, ei vorbind 
moldoveneşte, 
iar moldovenii 
din sat, în mare 
parte, cunosc 
limba ucrai-
neană. Este nu 
doar o obligaţi-

une de cetăţean să cunoşti limba 
ţării în care trăieşti, ci şi un semn 
de respect faţă de naţionalitatea 
majoritară. 

A: Care, la părerea dumnea-
voastră, va fi  baza dezvoltării 
de mai departe a agriculturii în 
Moldova – proprietatea privată 
sau colectivă?

P.C.: Generaţia de ţărani-col-
hoznici, care s-au născut, au mun-
cit şi au trăit toată viaţa în colhoz, 
adică într-o gospodărie colectivă, 
în care nimeni nu purta o răspun-
dere individuală directă de tot 
ceea ce se petrecea în jur, nu-şi va 
putea schimba niciodată această 
mentalitate sovietică. Proprietatea 
privată prevede o altă mentalitate 
şi o altă modalitate de abordare în 
societatea modernă a pieţei libere, 
care se numeşte business. Anume 
această nouă abordare nu este în-
ţeleasă de vechea mentalitate şi, 
asta, în primul rând, din cauza 
că privatizarea s-a realizat fără o 
echitate socială şi fără o pregătire 
prealabilă. Condiţiile ei iniţiale nu 
au fost egale în societate. Am şi eu 
unele îndoieli legate de proprieta-
te, însă tind, totuşi, mai mult spre 
cea privată-cooperată, cel puţin, 
pe parcursul anilor de tranziţie şi 
stabilizare a economiei naţionale.
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Almanah: Vioara, femeia, enig-
ma şi frumuseţea sunt, probabil, 
acel buchet excelent de sinonime 
care a inspirat enorm harul crea-
ţiei şi ambiţiei umane de-a lungul 
secolelor de înfl orire a civilizaţiei. 
În ce măsură vă permiteţi să cre-
deţi (cel puţin, uneori) că vioara 
dumneavoastră este înţelegătoare 
şi o aveţi demult prietenă?

Raisa Ciumac: În cei aproape 
40 de ani de când am luat pentru 
prima oară vioara în mână şi m-am 
atins, timid, cu arcuşul de coarde-
le ei, astfel înfi ripând primul nos-
tru dialog, nu am mai contenit să 
comunicăm sistematic şi intens. 

Vioara nu admite rupturi în rela-
ţii nici atitudini „fl irtoase”, ea cere 
doar fi delitate şi consacrare totală, 
în schimbul cărora îţi poate deveni 
un adevărat prieten şi îţi poate des-
chide cărări spre Dumnezeu. Am 
avut în viaţă, ca şi fi ecare om viu, nu 
doar zile cu soare, ci şi zile pline de 
durere, în care sprijinul viorii mele a 
fost decisiv, iar fi delitatea ei – întot-
deauna neclintită. Vorbesc nu doar 
la fi gurat, ci şi la propriu, pentru că 
anume ea este garantul reuşitelor 
mele, serviciului meu. Datorită ei, 
am văzut lumea în calitate de solist-
instrumentist, am avut satisfacţia 

„Aş dori o Sorocă mai prosperă şi mai cultă”

Raisa CIUMAC,
viorist, pedagog, grad didactic II, şeful Catedrei „Instrumente 
populare” a Colegiului de Arte din Soroca
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1970-1976 – Studii la Şcoala de Muzică din Soroca. 
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Din 1992 – Profesor de vioară, dirijorat, şef de catedră la Colegiul de Arte (Soroca).
Discipoli: Nadejda Mâţa, Rodica Nucă, Rodica Hanganu, Irina Tataru, Victor Apostol, Victoria Ilic, Tatiana Martin, 
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uxtemps.
Turnee: Anglia, Italia, Franţa, România, Rusia, Grecia, Georgia, Belarus.

Cu fi ul Sergiu
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împlinirilor artistice şi conştiinţa că nu voi fi  niciodată 
singură.

A: Care este, după părerea dumneavoastră, locul 
viorii în societatea soroceană de astăzi?

R.C.: Vioara nu poate fi  impusă individului, cu 
atât mai mult – societăţii, fără o pregătire estetică 
prealabilă. Eu, fi ind 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 familie, având o voce 
frumoasă şi un auz muzical deosebit, nu ştiam nimic 
despre vioară, şi la Şcoala de Muzică am mers cu gân-
dul să învăţ acordeonul – instrument la care cânta 
atunci verişoara mea. Dar n-a fost să fi e aşa. Locuri 
libere la specialitatea „acordeon” nu mai erau şi mi s-a 
propus vioara, cu promisiunea că peste un an-doi voi 
putea să mă transfer la acordeon. Profesorul meu, 
mult stimatul S. Tolmaciov, căruia îi sunt foarte recu-
noscătoare, a ştiut şi a reuşit, într-un an de zile, să mă 
ataşeze de acest minunat instrument şi să mă încura-
jeze la absolvire pentru continuarea studiilor la Bălţi 
(profesor – G. Gaber). Muzica serioasă, inclusiv vi-
oara, cere implementare metodică în mentalitatea so-
cietăţii, mai ales a generaţiei în creştere. Un asemenea 
val de educaţie muzicală a societăţii luase amploare 

prin anii 1970-’80, când copiii veneau să înveţe vioara 
şi erau admişi doar printr-un concurs riguros, fi ind 
foarte mulţi doritori. Astăzi, situaţia 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. Societatea 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, Sergiu, este mulţumit de 
faptul că l-aţi orientat să devină şi el viorist? Ce per-
spective i se deschid pentru viitor?

R.C.: Sergiu (născut în 1982) a făcut Şcoala de 
Muzică şi Colegiul de Arte, iar acum este student la 
Universitatea Pedagogică din Bălţi, Secţia Muzică 
(frecvenţă liberă). La Soroca, cântă 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 lip-
seşte cu desăvârşire, astfel că este nevoit să lucreze la 
fabrică pentru a câştiga. 

A: Naveta zilnică (Zastânca-Soroca-Zastânca) 
către serviciu, repetiţii, deseori seara târziu, în con-
diţiile transportului public existent, nu vă face pro-

bleme mari?
R.C.: Ne-am deprins să le de-

păşim pe toate şi să le compensăm 
prin conştiinţa că Zastânca este 
nu doar un sat situat, practic, în 
raza oraşului, ci e şi un rai al na-
turii. Casa părintească în care lo-
cuim este înecată în viţă-de-vie şi 
pomi fructiferi. Părinţii mei, Ele-
na (1937-1999) şi Victor (1934-
1996) Ciumac, m-au avut doar pe 
mine, şi toată dragostea nemărgi-
nită către odrasla şi casa lor mi-au 
investit-o mie. Această casă, aceas-

Cu părinţii Victor şi Elena Ciumac Colegiul de Arte, Soroca. Lecţie de vioară

Orchestra de muzică populară „Nistrenii”, Soroca
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tă bucată scumpă de pământ, îmi dă puteri şi dragos-
te de viaţă. 

A: Colegii dumneavoastră vă atribuie şi nişte ca-
lităţi deosebite de bucătar. Aveţi nişte reţete speci-
ale de bucate? 

R.C.: Părinţii mei au fost nişte oameni comunica-
tivi şi primitori. 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 pedagogică cu calitatea de şef al Catedrei de in-
strumente populare la Colegiul de Arte?

R.C.: Îmbinarea se realizează normal, fără diso-
nanţe, întrucât este vorba despre un singur subiect – 
muzica. Activez împreună cu nişte oameni, pedagogi 

şi muzicieni, excelenţi, care se susţin reciproc în toate, 
înlesnind astfel realizarea obiectivelor catedrei şi ale 
colectivelor artistice. 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 invidiat. Criza de cadre tinere profeso-
rale 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 Ser-
giu, fi ul meu, ar fi  în siguranţă pentru ziua de mâine, ar 
fi  bine-sănătos şi necesar ţării, iar noi, eu şi vioara mea, 
am putea să-l susţinem cântând: „Cât de frumoasă este 
viaţa!”...

Almanah: Cariera dumnea-
voastră în businessul sorocean 
de producere este într-un fel uni-
că. Un fi u de ţărani din Şolcani, 
care face studii pedagogice, apoi 

lucrează timp de patru ani în ca-
litate de profesor, devine brusc 
şef de direcţie la Inspectoratul 
Fiscal Judeţean. Încă peste 4 ani 
– director la Secţia 2000, Centrul 

de Servicii „Calmo”, iar încă peste 
doi-trei ani, în 2005, la vârsta de 
35 ani, devine director general al 
SRL „Ermo Grup”. Sunteţi un om 
cu noroc extraordinar, un titan al 

„Întotdeauna, m-am bizuit doar pe puterile proprii”

Sergiu DRĂGAN,
directorul general al SRL „Ermo Grup”, consilier în Consiliul 
Orăşenesc
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muncii sau un diplomat deosebit? 
În condiţiile din Republica Mol-
dova de dezvoltare a businessului, 
care nu au fost niciodată perfecte 
şi nici stimulatorii, cum aţi reuşit? 
Cine v-a promovat?

Sergiu Drăgan: M-am bizuit în-
totdeauna doar pe puterile proprii. 
Cred că posed toate calităţile des-
pre care aţi vorbit mai sus: dorinţa 
şi capacitatea de a munci, diploma-
ţia în relaţiile cu oamenii de afaceri, 
norocul pe care mi l-a hărăzit soar-
ta, dar nu sunt sufi ciente doar aces-
tea pentru a reuşi în condiţiile unui 
început de eră nouă în economia 
ţării, care se numeşte „piaţă liberă”. 
Cred că mai este nevoie de un spirit 
avansat de iniţiativă, de insistenţă, 
cunoştinţe în domeniul ales şi de 
un management chibzuit, apoi de 
calm şi, în acelaşi timp, de curajul 
de a risca. 

Eu am început să fac business, 
ca şi multă altă lume învăţătoreas-
că, când era imposibil să trăieşti 
din leafă. În 1994, am înregistrat 
o fi rmă comercială, SRL „Doru” 
(în numele fi ului Dorian), şi am 
început să mă ocup de exportarea 
în Rusia a fructelor şi legumelor. 
A fost o iniţiativă îndrăzneaţă, un 
lucru de care putea să se apuce ori-
cine dorea în perioada anilor 1990. 
Riscul „rachetului” internaţional 
era atunci uriaş şi, deci, la aseme-
nea business puteau să se hotărască 
puţini. Eu am riscat şi am reuşit. 
În doi ani (1994-1996) de activi-
tate a fi rmei „Doru”, am acumulat 
sufi cientă experienţă pentru a mă 
implica fără timiditate în lumea 
businessului. Pe parcursul anilor 
următori, m-am convins profund 
că timiditatea, anume această bună 
calitate a moldovenilor, împiedică 
de cele mai multe ori mersul nostru 
înainte, şi nu doar în business! O 
altă iniţiativă a mea a fost că m-am 
înscris şi am studiat la cel mai seri-
os mod la facultatea Management 

a Academiei de Studii Economice 
din Moldova (1994-1997), lucru 
pe care de asemenea putea să-l facă 
oricine. Studiile în paralel cu pre-
darea la Colegiul Tehnic Agricol 
şi activitatea în SRL „Doru” mi-au 
cerut eforturi considerabile, dar 
am depus multă străduinţă, şi am 
reuşit. Fiind student în ultimul an 
la ASEM (1996), m-am angajat la 
Inspectoratul Fiscal Judeţean, ac-
tivitate în cadrul căreia, pe parcur-
sul a patru ani, am mai acumulat 
experienţă în relaţii de conducere, 
în management etc. La momentul 
în care am fost invitat la Centrul 
de Servicii „Calmo” (a.2000), eram 
deja un om bine pregătit pentru a 
mă include într-un business serios 
de producere. Deci, reuşita mea 
m-a costat nişte eforturi considera-
bile permanente. Apropo, şi limba 
italiană am însuşit-o doar în baza a 
zece lecţii speciale – în rest, lucrând 
de sine stătător cu dicţionarul şi vo-
cea, citind în glas tare sute de texte 
în limba italiană. 

A: Ce reprezintă astăzi SRL 
„Ermo Grup”?

S.D.: „Ermo Grup” este o fi rmă 
mixtă moldo-italiană, destul de 

mare (700 angajaţi), care coase îm-
brăcăminte pentru bărbaţi, femei şi 
copii (scurte, geci, haine sportive). 
În cadrul oraşului Soroca, „Ermo 
Grup” este cel mai mare plătitor 
de impozite, fi ind cea mai mare în-
treprindere în domeniul industriei 
uşoare în oraş. Salarizarea angajaţi-
lor se realizează la standarde înalte 
şi în baza tabelării orelor de lucru, 
angajatul având, deci, garanţia sala-
riului, chiar dacă o perioadă de timp 
lipsesc comenzile. Întreprinderea a 
fost supusă unui „Audit social” in-
ternaţional asupra condiţiilor pro-
cesului de producere şi ale celor de 
odihnă a angajaţilor în cadrul în-
treprinderii – şi a căpătat aviz po-
zitiv – în baza căruia s-a constatat 
că SRL „Ermo Grup” corespunde 
standardelor mondiale. Personalul 
tehnic şi de conducere este com-
pletat cu cadre experimentate de 
califi care înaltă, iar contingentul de 
muncitori îl înnoim după necesitate 
cu cadre tinere, pregătite special de 
întreprindere la cursurile noastre 
interne de ucenicie. Avem intenţii să 
deschidem în cel mai apropiat timp 
încă alte câteva linii de producere şi 

Cu soţia Alina şi copiii – Dorean şi Marinela
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să investim în crearea unor condiţii 
mai avansate de lucru.

A: În alegerile locale din 2007 
aţi fost ales consilier în Consiliul 
Orăşenesc Soroca din partea Par-
tidului Democrat din Moldova. 
Sunteţi un om politic activ? 

S.D.: Până la alegerile locale din 
2007, nu am fost membru nici al 
unui partid. Dar nu am fost străin 
politicii şi am susţinut activ insta-
larea şi consolidarea democraţiei 
şi dreptăţii în Republica Moldova. 
Între anii 1987-1992, fi ind student 
la Institutul Pedagogic „Taras Şev-
cenco” din Tiraspol, am simţit pe 
pielea mea ce înseamnă atitudinea 
tiraspolenilor faţă de România şi 
de limba română. Acolo a vorbi 
moldoveneşte în public este ruşine, 
pentru că toţi vorbesc doar ruseşte, 
iar pe noi ne socot oameni de mâna a 
doua, a treia. În anii 1990, era chiar 
periculos să vorbeşti româneşte sau 
să aminteşti măcar de România! 
Probabil, primul Parlament al RM 
a greşit, accentuând românismul 
nostru prin diferite declaraţii pom-
poase, dar puţin efi ciente, trezind 
astfel românofobia şi agresivitatea 
nemăsurată a celor din stânga Nis-
trului, care, în 1992, cu susţinerea 
Rusiei au dezlănţuit războiul de pe 
Nistru. Atunci, în 1992, moldove-
nii din Tiraspol, dacă-şi permiteau 
cumva vreun gest prin care erau re-
cunoscuţi că sunt moldoveni, erau 
bătuţi crunt. Ne temeam şi noi, 
studenţii de la „Taras Şevcenco”, să 
ieşim în oraş şi doar zidul din jurul 
căminelor ne-au salvat o bucată de 
vreme. Până la urmă, în primăvara 
lui 1992, cu examenele de absolvi-
re încă nesusţinute, am fost nevoiţi 
să ne refugiem în partea dreaptă 
a Nistrului. Abia după epuizarea 
confl ictului am reuşit să-mi pri-
mesc diploma de absolvire, fără să 
susţin examenele, pentru că aveam 
punctajul reuşitei de 9,5 – poziţie 
care asigura înmânarea diplomei de 

specialist fără susţinerea examene-
lor de absolvire. În 2007, am aderat 
la Partidul Democrat, la părerea 
mea fi ind unicul partid din Repu-
blica Moldova cu adevărat demo-
crat. Cel puţin, aşa cred eu acum. 
La aderarea mea la acest partid a 
contribuit şi cumnatul meu, care 
m-a convins că suportul unui par-
tid în activitatea politică a oricărei 
persoane este hotărâtor. 

A: Dacă cei din Transnistria, în 
baza unor argumente istorice şi po-
litice susţinute sută la sută de Ru-
sia, ne socot de mâna a doua şi nu 
vor accepta niciodată să se numeas-
că români, are oare Republica Mol-
dova vreo şansă se rezolve în folosul 
ei problema transnistreană?

S.D.: Nu ştiu. Rezolvarea, după 
părerea mea, nu ţine aproape de loc 
de Republica Moldova, ci de marile 
puteri mondiale, care au interese-
le lor strategice într-o regiune sau 
alta a globului pământesc. Până la 
urmă, doar ele, marile puteri, vor 
decide cui aparţine Transnistria şi 
care va fi  viitorul ei.

A: În situaţia politică şi econo-
mică în care se afl ă acum Repu-
blica Moldova, s-ar putea realiza 
aderarea la Uniunea Europeană?

S.D.: La părerea mea, noi acum 
nu suntem doriţi de Uniunea Eu-
ropeană, pentru că nu prezentăm 
vreun interes real convenabil pen-
tru ei. Nu aş putea crede că UE 
este gata să ne înghită problemele 

noastre – şi nu atât cele economice, 
cât cele politice – interne şi exter-
ne, legate de conducerea comunistă 
a Republicii Moldova şi de proble-
ma transnistreană. Noi, din păcate, 
am ratat şansa integrării în UE, pe 
care ne-a oferit-o în cel mai serios 
şi frăţesc mod dl Traian Băsescu, 
preşedintele României, propunân-
du-ne a ne pregăti şi adera la UE 
împreună cu România. Acum UE, 
inclusiv România, nu vor sta să 
ne aştepte până vom fi  şi noi gata 
pentru aderare. Unica variantă po-
sibilă, care a mai rămas viabilă, este 
aderarea Ucrainei şi, într-un val cu 
ea, şi noi.

A: Ce se face în Consiliul Oră-
şenesc Soroca, ales în 2007, în 
care comuniştii au rămas în mino-
ritate? După o jumătate de an de 
activitate, puteţi afi rma cu sigu-
ranţă că, pe parcursul a trei ani şi 
jumătate care au mai rămas, acest 
consiliu va rezolva problemele 
stringente ale oraşului?

S.D.: Consilierii actuali, la pă-
rerea mea, sunt persoane cu mul-
tă experienţă politică şi gospodă-
rească, inclusiv cei comunişti, dar 
foarte diferiţi în modalitatea de a 
aborda problemele, de a gândi, de a 
fi  coerenţi şi sinceri în dezbateri şi 
luări de decizii. Din păcate, deseori 
nu se poate ajunge la un numitor 
comun. Este regretabil că nu are 
cine ne consolida, conducerea fi -
ind, poate, dominată de interesele 
partidului, ştirbind astfel interese-
le comune. Sunt, însă, optimist şi 
cred că, în câteva şedinţe, care vor 
urma Consiliul se va consolida, în 
baza necesităţilor oraşului. Este 
bine că în consiliu nici un partid 
nu este majoritar, astfel lipsind po-
sibilitatea adoptării unor decizii 
arbitrare. 

A: Cum evoluează rezolvarea 
problemelor ce ţin de crearea în 
Soroca a unei zone economice 
libere, a reîntoarcerii oraşului la 

Dorian şi Marinela
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statutul de municipiu, a construc-
ţiei staţiei de epurare?

S.D.: Toate aceste probleme, şi 
încă multe altele, au fost deja abor-
date în consiliu. Eu, admitem, nu 
văd necesitatea creării în Soroca a 
unei zone economice libere. Ce ne-
ar da această zonă, în afară de pro-
bleme suplimentare de concurenţă, 
ecologie, transport, aglomeraţie, 
antisanitărie etc.? Ceea ce ţine de 
întoarcerea statutului municipal So-
roca, ea nu are la moment numărul 
sufi cient de locuitori, dar şi condu-
cerea raionului nu este deloc încân-
tată de asemenea pretenţii. Staţia de 
epurare, construcţia căreia se discută 
de atâţia ani de zile, pare a fi  în pra-
gul unei noi etape de discuţii sterile 
la tema locul amplasării ei. 

A: Care vă sunt speranţele în 
ceea ce priveşte viitorul oraşului, 
raionului? 

S.D.: Aştept cu multă încredere 
alegerile din 2009, în urma cărora 
se va putea, sau nu se va putea, vor-
bi despre un viitor stabil şi prosper. 
Debarcarea conducerii comuniste 
este unica condiţie de bază a schim-
bării spre bine. Personal, nu aş dori 
eliminarea totală a comuniştilor, 
pentru că mai avem nevoie de o 
opoziţie categorică şi radicală, care 
nu ar permite noii puteri să repete 
greşelile majorităţii comuniste din 
perioada anilor 2000-2009. 

A: În intensitatea activităţilor 
dumneavoastră de businesman, 
cum aţi reuşit să vă aranjaţi viaţa 
personală, familia?

S.D.: Nici o realizare a mea, 
oricât de mare ar părea, pentru 
mine nu ar costa nimic, dacă mi-ar 
lipsi sentimentul plenar al familiei. 
M-am căsătorit în 1992, abia ieşit 
din auditoriile institutului, cu con-
săteana mea Alina Drăgan (Mun-
teanu), profesoară, şi ne-am apucat 
să facem familie bună. Ne-a fost de 
la început greu, ca la toată lumea 
pedagogică de azi, dar împreună 
am izbutit, treptat, puţin câte pu-
ţin, să ne facem casă şi masă. Este 
clar că a trebuit să respectăm o con-
diţie – trecerea mea în alte domenii 
decât activitatea pedagogică. Avem 
2 copii pe care îi iubim mult: Dori-
an (n.1994) şi Marinela (n.1998), 
ambii elevi la Liceul Teoretic „Con-
stantin Stere” din Soroca.

Pavel GÂSCĂ

„Comerţul rămâne comerţ în orice vremuri 
şi cere multă chibzuinţă şi spirit gospodăresc”

FIŞIER BIOGRAFIC

Născut la 8 noiembrie 1922 în satul Vanţina, Soroca.
1929-1933 – Studii la şcoala primară românească din Vanţina.
1944-1945 – Serviciu în Armata Sovietică (Frontul de Vest).
1945-1949 – Invalid de război lăsat la vatră, agent pentru colectarea produselor agricole, Vanţina.
1949-1953 – Muncitor la Combinatul de Pâine (Soroca).
1952-1958 – Studii la şcoala medie serală (Soroca).
1953-1968 – Vânzător, apoi şef de magazine alimentare şi mărfuri industriale, şef de depozite ale Asociaţiei Orăşeneşti 
de Comerţ (Soroca) şi Asociaţiei Alimentării Publice (Soroca).
1968-1991 – Şef al halei de semifabricate alimentare a Asociaţiei Orăşeneşti de Comerţ (Soroca).
Din 1991 – pensionar. 
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Almanah: Din an în an, tot mai puţini rămân 
sorocenii care s-au născut şi s-au maturizat în tim-
purile de aur ale neamului nostru românesc – Ro-
mânia Mare. Pe tot parcursul dominaţiei sovietice 
(1944-1951), istoria noastră începe doar cu anul 
1944, când în Basarabia s-a reinstalat bolşevismul. 
Conform istoriografi ei sovietice, învăţământul, cul-
tura, medicina, economia, la noi, îşi au începutul din 
1944... Dumneavoastră v-aşi născut în 1922, la pa-
tru ani de la Marea Unire, în Vanţina, sat din apro-
pierea centrului judeţean Soroca, unde aţi crescut şi 
v-aţi maturizat în condiţiile statului român. Aţi fost 
dumneavoastră, vănţinenii, lipsiţi, până la 1944, de 
realizările civilizaţiei umane? Cum o ducea în acele 
timpuri o familie simplă de ţărani?

Pavel Gâscă: Părinţii mei, Ion şi Ştefana Gâscă 
(tata-vănţinean, mama-voloveancă), au fost gospodari 
cu 6,5 hectare de pământ arabil, cu 7 ari de vie bună 
(Tărăsică şi Corniţă, mai am şi astăzi poamă din viţa 
ceea!), 7 ari de livadă (nucari, perjari, vişinari, cireşari, 
merari). Aveau casă mare şindrilită cu patru odăi, un 
sarai în ogradă, în care ţineau o pereche de cai buni, 
vaca, cerealele, plugul, boroana, „cocelitorul” de pă-
mânt. Mai aveau vreo 10-15 oi, păsări (găini şi gâşte), 
o scroafă cu purcei şi două porcine. În casă aveau un 
cuptor mare de copt pâinea şi „duda”, unde ne tolăneam 
noi, cei cinci copii ai lor: Feodosia (n.1920), eu – Pavel 
(n.1922), Ileana (n.1927), Gheorghe (n.1929) şi Tama-
ra (n.1931). Părinţii noştri au reuşit şi ne-au crescut pe 

toţi, ne-au edu-
cat şi ne-au pus, 
cum se zice, pe 
picioare sănă-
toase. 

A: Ce sat 
era Vanţina în 
1 9 2 0 - 1 9 3 0 ? 
Aveaţi şcoală, 
magazin, post 
de jandarmi, 
felcer, primă-
rie?

P.G.: Van-
ţina avea pe 
atunci vreo 80-
90 de case. Pri-
marul era plasat 
la Hristici, la 
Vanţina se afl a 
delegatul pri-
marului. Docto-

rul şi şeful de post se afl au de asemenea la Hristici, dar 
veneau des şi pe la Vanţina. În sat funcţionau numai-
decât şcoala primară şi magazinul. Îmi amintesc că în 
anii 1930 la noi activa „Comitetul de Curatori” al satu-
lui, format din cinci persoane – cei mai buni gospodari 
– care organizau şi consolidau comunitatea, având gri-
jă de drumuri, curăţenie, amenajare şi ordine publică. 
Acest comitet a realizat construcţia clădirii şcolii din 
Vanţina, care mai este şi azi, au pus locul şi fundamen-
tul viitoarei biserici din sat, dar năvălirea bolşevicilor 
din 1940 a zădărnicit ridicarea ei. 

A: Aţi fost elev la şcoala din sat?
P.G.: La vârsta de 7 ani (1929), am mers la şcoală 

în clasa I, echipat cu câteva cărţi şi caiete în străistuţa 
cusută de mama. Aveam toc cu peniţă de metal şi că-
limară cu cerneală pentru scris. Şcoala pe atunci era 
într-o casă mare arendată de comitet de la un gospo-
dar. Îmi amintesc foarte bine de primul meu învăţător, 
director al şcolii Vanţina – dl Mihail Sochircă, ofi ţer 
în rezervă al armatei române, trăitor în s.Ocolina, care 
venea la şcoală cu motocicleta. Această motocicletă 
făcea mare zarvă printre noi, băieţii, care nu ne mai 
rupeam ochii de pe ea tot timpul cât eram în şcoală. 
Mihail Sochircă mi-a rămas pentru totdeauna în me-
morie şi ca un exemplu de brav bărbat al neamului. 
Alt învăţător pe care-l ţin minte era Grigore Marciuc, 
care în 1940, când au venit comuniştii, s-a dovedit a fi  
„podpolşcic”(rom. Ilegalist); o amintire luminoasă mi-a 
lăsat doamna învăţătoare Nastasia Samsonova (An-
don), conacul căreia se afl a la marginea satului nostru. 
Această tânără, deşteaptă şi frumoasă învăţătoare mai 
era şi plină de dragoste şi mărinimie faţă de noi, elevii 
ei – copii ai ţăranilor de rând. Deseori dumneaei ne 
încolona pe toţi câţi eram în şcoală (vreo 40 de copii), 
băieţi şi fetiţe, ne ducea la conacul familiei sale de pe 
hotarul satului şi ne servea pe toţi cu câte o felie mare 
de pâine albă unsă cu miere şi cu câte un măr, privin-
du-ne cu un zâmbet luminos pe faţă cum înfulecam 
cu poftă din bucatele boiereşti. Erau atât de dulci acele 
bucate, încât mai simt şi azi gustul mierii,dar şi bu-
nătatea acelei femei, pentru noi sfi nte! La şcoală, am 
învăţat patru clase obligatorii, până în 1933, după care 
tata m-a luat de ajutor în gospodăria familiei, pentru 
că aceasta cerea îngrijire şi consacrare adevărată.

A: Cum a întâmpinat Vanţina ştirea despre ceda-
rea Basarabiei în 1940? 

P.G.: Ţăranii de rând nu ştiau aproape nimic despre 
ceea ce se întâmplase. La vremea ceea, satele noastre 
erau lipsite de gazete şi radiou. Informaţia o deţineau 
doar învăţătorii, funcţionarii şi militarii, o bună parte 
dintre care, dacă nu toţi, s-au refugiat atunci în Româ-1954. Mirii Pavel şi Haritina Gâscă
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nia. Majoritatea sătenilor însă, erau curioşi să ştie ce va 
fi  mai departe. În sat a fost adus cu o maşină militară 
„polnomocinîi predstaviteli” (rom. împuternicit pleni-
potenţiar), care s-a instalat la cineva acasă, începând să 
facă propagandă ca lumea să intre în colhoz şi, totoda-
tă, să colecteze produse cerealiere şi alimentare pentru 
noua putere. Alături de el, activau şi o parte de săteni, 
dintre cei mai leneşi şi răi, de alde Cociorvă, Bonda-
renco, Cioca, Hodorog, Morari. Acel „polnomocinîi” 
avea revolver la şold şi deseori ameninţa cu el popula-
ţia. În acel timp nu mai exista lege, de la ţărani se lua 
totul – şi pâinea, şi caii, şi căruţa – pentru conducerea 
de la raion. 

În 1940, în tot raionul Soroca au fost înfi inţate doar 
două colhozuri – la Vanţina, în frunte cu Nicu Mora-
ru, purtând denumirea „Vladimir Lenin”, şi la Trifăuţi, 
cu denumirea „Iosif Stalin”. După un an, în 1941, când 
s-a început războiul, averea colhozului a fost întoarsă 
ţăranilor, dar acest lucru s-a făcut cu unele nedreptăţi. 

A: Cum aţi reuşit să scăpaţi de mobilizarea în Ar-
mata Sovietică în 1940 şi în cea Română în 1941?

P.G.: În 1940, fi ind foarte tânăr, nu am fost mobi-
lizat în Armata Roşie, iar la 1941 am fost recrutat de 
autorităţile române la nişte cursuri de schiori militari 
în oraşul Bălţi, dar împrejurările create nu au permis 
ca să fi u încadrat în Armata activă Română. 

A: În primăvara anului 1944, trupele sovietice au 
trecut Nistrul în regiunea satului Cosăuţi şi au îna-
intat pe teritoriul raionului şi oraşului. Cum aţi în-
tâmpinat vestea şi care a fost reacţia vanţinenilor?

P.G.: În 1944, am fost mobilizaţi toţi bărbaţii satu-
lui cu vârsta de până la 50 de ani. Eu am fost încadrat 
în efectivul Frontului Belorus (pervii beloruski front) 
şi am mers prin Belorusia, Polonia, Germania până 
în oraşul Kionigsberg (azi or. Kaliningrad), unde am 
fost rănit şi internat într-un spital din Polonia. Peste 
o bucată de timp, am fost dus într-un spital din orăşe-
lul Buzuluc, regiunea Orenburg, Rusia, de unde, mai 
târziu, „comisuit” ca invalid de război, în 1945. Întors 
la vatră, am nimerit în timpurile foarte grele ale foa-
metei provocate de seceta acelor ani (1946-1947), dar 
şi de prădările totale a ţăranilor basarabeni de către 
autorităţile staliniste, care au curăţit atunci până la ul-
timul grăunte podurile lor de pâine şi de alte produse 
alimentare. Lumea murea ca muştele pe drumuri şi 
nimeni nu putea să te ajute cu nimic. Această situaţie 
năştea adevărate sălbăticii, chiar şi canibalism. 

A: Au fost asemenea cazuri la Vanţina?
P.G.: Din păcate, au fost... Chiar eu sunt cel care am 

pus capăt unui asemenea caz extraordinar. Era în pri-
măvara lui 1947. Foametea bântuia şi secera cumplit 

oamenii pe tot teritoriul raionului, autorităţile locale 
deschisese atunci o serie de cantine publice, pentru cei 
fără căpătâi, în oraşul Soroca, dar şi la Cosăuţi, unde 
oamenii erau hrăniţi conform unei liste. Producte erau 
puţine, majoritatea ţăranilor demult tăiase şi mâncase 
vitele, carnea fi ind o raritate. La Vanţina se mai auzise 
până atunci că, cică, Vanea Repeţchi, un bărbat singu-
ratic, care trăia la marginea satului într-o casă tupilată, 
ademeneşte oameni în casă, îi ucide şi le vinde carnea la 
cantinele publice de prin oraş şi raion. Era acel Vanea 
Repeţchi un bărbat de peste vreo 60 de ani, ursuz, ră-
mas văduv (lumea vorbea că-şi mâncase soţia). Rudele 
îl vizitau rar, iar altă lume nu intra pe la dânsul nicio-
dată. Din când în când veneau pe la el nepoţii să-l ajute 
la tăiatul lemnelor pentru sobă. Eu, cu încă doi prie-
teni, Scridon Tabunşic şi Mişa Macovei, ne-am apucat 
să urmărim atent ce se întâmplă în jurul casei lui, şi 
iată că într-o zi spre seară am observat cum au intrat 
în ogradă doi băieţi necunoscuţi şi, după ce Repeţchi 
i-a întâlnit în prag, unuia dintre ei dându-i toporul de 
despicat lemne, celălalt a intrat după el în casă, de unde 
nu a mai ieşit. Urmărind mai mult timp băiatul pus la 
tăiat lemne, ne-am dat seama că era pus special pentru 
pază, pentru că nu despica lemne, dar privea atent în 
jurul gospodăriei. Peste o bucată de timp, băiatul cu 
toporul a plecat. Noi am aşteptat până seara târziu să 
iasă cineva din casă, care părea pustie, şi iată, în sfârşit, 
spre zori, uşa se deschise şi ieşi Repeţchi cu un tobul-
toc în spate, luând-o repede prin câmp spre şoseaua ce 
ducea la Soroca. Noi ne-am pornit din urma lui, ţinând 
distanţa, ca să nu ne simtă, dar, după o vale mai adâncă, 
l-am pierdut din vedere şi, oricât ne-am străduit, n-am 
dat de el. Ne-am întors lângă casa lui, iar unul dintre 
noi a mers la Selsovet şi, împreună cu preşedintele, au 
găsit „băiatul cu toporul”, au pus pe masă înaintea lui 
două pâini mari şiau cerut să povestească tot ce ştia, în 
schimbul pâinilor. Văzând pâinile, băiatul (era vremea 

Cu generaţii noi...
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foametei!) a povestit că „nanu” Vanea Repeţchi l-a pus 
acolo să stea cu toporul în mână, chipurile, că taie lem-
ne, ca să vadă dacă nu se apropie cineva de casă. Atunci 
primarul, după ce a trimis după miliţianul de la Oco-
lina, a mai chemat câţiva gospodari şi a mers spre casa 
lui Vanea Repeţchi. Până a venit miliţia, lumea din sat 
a controlat toată casa şi a găsit în sobă şapte cranii arse 
de om, iar în pod, pe sub leaţuri, diferite haine, strânse 
sul, de copii, femei, bărbaţi. Eu am fost unul din cei 
care l-au adus pe Vanea Repeţchi până la Soroca, unde 
l-am predat autorităţilor. Peste o bucată de timp, s-a 
auzit că-i la colonia de la Mărculeşti, Floreşti – „Valea 
Norocului”, unde erau adunate elemente antisociale 
fără verdict de judecată, şi că acolo l-au pus să lucreze 
cu toporul la măcelărie... 

A: Viaţa postbelică, cu toate grozăviile ei, se miş-
ca, totuşi, înainte. De ce aţi părăsit Vanţina în 1949, 
având o îndeletnicire atât de favorabilă pe atunci 
(agent pentru colectarea produselor alimentare şi 
agricole), şi aţi trecut la Soroca, angajându-vă mun-
citor la combinatul de pâine?

P.G.: În Vanţina, era strâmt pentru mine când, în no-
ile condiţii, altceva decât colhozul, în sat nu se prevedea 
nimic. Soroca însă era un teren mai larg, unde aveam 
şanse să mă manifest. Îmi plăcea să am de a face cu lume 
multă, diferită, căutându-mi astfel rostul în vâltoarea noii 
vieţi proletare. M-am angajat ca ucenic la combinatul de 
pâine, de unde peste puţin timp m-au trimis la cursuri 
speciale la Odessa, pe care le-am făcut „s otliciem” (rom. 
cu menţiune). În 1952 m-am înscris la şcoala serală (pe 
care am absolvit-o în 1958), iar în 1953 mi-am început 
activitatea în sistemul comerţului orăşenesc Soroca.

A: Cum o ducea Soroca anilor 1950-1960?
P.G.: Soroca, atunci, era mai mică, mai curată, dar 

şi mai săracă. Circulau mai mult căruţe, maşinile fi ind 
o raritate. Lume, însă, era multă – se întorceau la vatră 
bejenarii evrei, erau aduşi de prin toate colţurile Rusiei 
fel de fel de specialişti şi şefi  noi, în oraş se deschisese 
câteva instituţii republicane de învăţământ. În Dealul 
Sorocii se aşezau încetişor în şatre şi cocioabe dărăpă-
nate ţiganii, în frunte cu bulibaşul Cerari. Construcţi-
ile mari, cu mai multe etaje, atât în centrul orăşelului, 
cât şi în dealul lui, lipseau cu desăvârşire. Doar Ceta-
tea, cu vârfurile zidurilor şi turnurilor sfărâmate şi îm-
pânzite de buruiene, şi bisericile, care păreau orfane, 
dominau, tăcute şi umilite, Soroca. Lumea soroceană 
o ducea greu atunci, dar se impunea puternic o viaţă cu 
totul nouă, care-i obliga pe toţi să se implice în muncă, 
să creadă şi să spună la tot pasul că o duc foarte bine. 
Făceam şi eu la fel, că nu aveam de ales!

A: De ce aţi ales comerţul? 

P.G.: În dezastrul şi criza acelor vremuri, mai de-
grabă comerţul m-a ales pe mine. Experienţa pe care 
o aveam acumulată în relaţiile cu oamenii, pe când am 
fost agent de colectări în Vanţina, viţa înnăscută de 
gospodar întreprinzător lăsată de strămoşi, cursurile 
de la Odessa de comerţ şi industrie alimentară m-au 
adus în această sferă. Comerţul rămâne comerţ în ori-
ce vremuri şi cere multă socoteală, chibzuinţă şi spirit 
gospodăresc, pe care, Slavă Domnului, le-am avut în-
totdeauna. Datorită acestor calităţi m-am ridicat trep-
tat, de la simplu vânzător, la posturi mai responsabile, 
pe care le-am îndreptăţit, şi şefi i au fost permanent 
mulţumiţi de rezultatele muncii mele. Din fericire, am 
fost preţuit la justa mea valoare, pentru că am ştiut cum 
să mă comport cu fi ecare om în parte, aşa încât să nu 
sufere nimeni, dar asta fără să calc pe principiile cinstei 
şi moralei creştine. N-am fost niciodată comunist, însă 
am reuşit să conveţuiesc împreună cu ei şi să le câştig 
respectul faţă de mine. În cei aproape 40 de ani lucraţi 
în comerţul sovietic am trecut prin toate metamorfo-
zele societăţii, reuşind să păstrez în mine, spre deose-
bire de mulţi colegi şi şefi  de-ai mei, conştiinţa naţio-
nală. Spun acest lucru, pentru că toată perioada de 50 
de ani de ocupaţie sovietică am fost dureros uimit de 
faptul cât de uşor uită cine sunt şi scuipă pe valorile 
strămoşeşti semenii noştri, născuţi din români!

A: Vă interesează politica?
P.G.: În măsura în care am fost liber s-o fac în tim-

purile URSS-ului, m-am interesat. Ştiam bine ce se 
întâmplă şi încotro mergem, iar atunci când s-a lansat 
Perestroika lui Gorbaciov, am fost capabil să înţeleg că 
s-a început sfârşitul regimului comunist. Până la trăda-
rea din aprilie 2005, când Roşca l-a votat pe comunis-
tul Voronin pentru a obţine postul de vicepreşedinte 
în parlamentul majoritar comunist, am fost membru al 
PPCD. Din 2007, am aderat la Mişcarea Social Politi-
că „Acţiunea Europeană”. 

Printre veteranii Războiului II Mondial
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A: Ce scopuri urmăriţi în această mişcare?
P.G.: Dorim urgentarea unirii cu Ţara şi integrarea 

reală în Uniunea Europeană. Dacă rezolvăm problema 
Unirii, celelalte dispar de la sine. 

A: Cum v-a reuşit şi cu ce vă bucură azi viaţa fa-
milială?

P.G.: Am jucat nunta în 1954, după aceea mi-am 
aşezat cât de cât treburile privind cariera. Am luat-o 
în căsătorie pe Haritina Veisa (Tănase (n.1932)) de 
la Cosăuţi, o fată minunată cu o fi re darnică şi blân-
dă, gospodină extraordinară, bucătăreasă neîntrecută, 
specialist care a lucrat mai mulţi ani de zile la fosta 

fabrică de salamuri din Soroca. Peste un an (1955) 
s-a născut fi ica noastră, Irina, care a devenit pedagog 
şi acum e stabilită la Chişinău, iar în 1965 s-a născut 
fi ul Vladimir, acum economist, din 2001 stabilit cu 
traiul în Australia. Avem şi 3 nepoţele dulci – Vic-
toria, Aliona şi Anişoara – cele mai frumoase fl ori... 
De mai mulţi ani suntem la pensie, dar continuăm să 
muncim în gospodărie şi să acordăm oamenilor buni 
servicii califi cate de afumare a peştelui, cărnii, slăninei 
etc. Suntem satisfăcuţi şi mulţumim Bunului Dum-
nezeu pentru toate câte ne-a dat şi cu câte ne-a în-
vrednicit...

Vasile LUPUŞOR,
preşedinte al Comitetului Executiv Raional Soroca (1990-1999), 

cavaler al ordinului „Drapelul Roşu de Muncă” (1973)

„Am fost fi del timpurilor mele şi mi-am 
parcurs căile cu fermitate şi credinţă”

FIŞIER BIOGRAFIC

Născut la 13 iunie 1941 în satul Cajba, Glodeni, jud. Bălţi.
1947-1957 – Şcoala medie Cajba.
1957-1962 – Institutul Agricol „M. Frunze”, specialitatea inginer-mecanic (Chişinău).
1962-1963 – Inginer-şef în colhozul „Jdanov” (s.Selişte, Nisporeni).
1963-1968 – Inginer-şef, secretar de partid în colhozul „Leninskaia Pravda”( s.Şuri, Drochia).
1965-1966 – Şcoala republicană de pregătire a cadrelor de conducere pentru colhozuri şi sovhozuri (Criuleni).
1968-1969 – Serviciul în Armata Sovietică.
1969-1970 – Instructor la Comitetul Raional al PCUS Drochia. 
1970-1972 – Preşedinte al colhozului „Femeia Moldovei” (s.Bulboci).
1972-1977 – Director al sovhozului „Bulboci” (s.Bulboci, Soroca).
1977-1990 – Locţiitor al preşedintelui Comitetului Executiv Raional, şef al Direcţiei Agricole, şef al Asociaţiei Agro-
industriale (Soroca).
1990-1999 – Preşedinte al Comitetului Executiv Raional Soroca.
1999-2003 – Şef al Secţiei „Protecţia Mediului şi Gestiunea Resurselor Naturale” a Consiliului Judeţean Soroca.
Din 2003 – pensionar. 
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Almanah: Căsuţa în stil mol-
dovenesc, situată pe malul Nis-
trului în s. Egoreni, la 7 kilometri 
de Soroca, în care staţi acum îm-
preună cu tânăra dumneavoastră 
soţie Galina, contrastează oare-
cum cu faima autoritarului pre-
şedinte al Executivului Raional 
Soroca, care, pe parcursul a peste 
20 de ani (1977-1999), a condus 
agricultura, apoi şi întreg raionul 
Soroca. Din ce familie vă trageţi? 
Au avut Lupuşorenii nişte tradiţii 
de liderism înnăscut?

Vasile Lupuşor: Din ţărani 
m-am născut şi am rămas ţăran! 
Satul Cajba, în care am apărut în 
această frumoasă lume, se afl ă doar 
la câţiva kilometri de râul Prut, în 
raionul Glodeni. Un sat moldove-
nesc care a trecut acelaşi destin ca 
şi toate satele basarabene. Părin-
ţii mei, Gheorghe (1902-1944) şi 
Sofi a (1911-1985) Lupuşor, au 
fost ţărani căjbeni cu 14 deseati-
ne de pământ, iar mama a devenit 
colhoznică de rând după instaura-
rea puterii sovietice în 1944. Tatăl 
a murit pe front, şi noi, trei copii 
– fratele mai mare Petru (1929-
1963), sora Eugenia (1932-2005) 
şi eu, mezinul, am rămas atunci 
doar cu mama. În familia Lupuşor 
„liderismul” s-a manifestat, de când 
mă ţin minte, în avântul mamei de 
a se isprăvi cum se poate mai bine 
cu toate, de a ţine în ordine şi bună 
stare gospodăria şi de a mă vedea pe 
mine, mezinul, om mare şi învăţat. 
Mai târziu, mama s-a recăsătorit şi 
părinţii au dorit şi au reuşit să mă 
facă, după cum planifi case, gospo-
dar cu carte, la 6 ani dându-mă la 
şcoala din sat, iar la 16 – la Insti-
tutul Agricol din Chişinău, dorind 
să mă plaseze, întotdeauna şi pes-
te tot locul, printre înaintaşi. La 
21 de ani (1962), după absolvirea 
Institutului Agricol, am „înaintat” 
în s.Selişte, Nisporeni, departe de 

casa părintească, ca să fac agricultu-
ră socialistă performantă în colho-
zul „Jdanov”, fi ind numit în funcţia 
de inginer-şef. Deci, tendinţa de a 
înainta mereu şi a fi  printre fruntaşi 
am avut-o din copilărie. 

A: Au trecut de atunci peste 
40 de ani, timp în care v-aţi afl at 
în permanenţă la posturi respon-
sabile de conducere, începând cu 
cel de inginer-şef al unui colhoz 
(1962) şi încheind cu cel de pre-
şedinte al Comitetului Executiv 
Raional Soroca (1999-2003). Vă 
mai urmăreşte şi azi nostalgia pu-
terii de conducere?

V.L.: În sufl et, arareori, da! Aşa 
mi-a fost, probabil, destinul, dar fi -
rea mea nu a dorit niciodată să do-
bândească cu orice preţ un post de 
conducere. În esenţa mea, am fost 
întotdeauna, şi am rămas, un om 
muncitor, un inginer disciplinat, 
care a dorit tot timpul să fi e activ şi 
de folos celor din jur. Nu am avut 
obiceiul să las baltă lucrurile odată 
începute şi nu am permis aceasta 
nici partenerilor cu care am colabo-
rat. Fiind student, visam la o carieră 
ştiinţifi că, deseori reţinându-mă în 
laboratoarele institutului până la 
ore târzii. La absolvire, am fost reco-
mandat pentru aspirantură, dar nu 
a fost să fi e, căci am plecat pe calea 
„şefi ei” în satul Selişte. Apoi la Şuri, 
apoi la Şcoala Republicană de Con-
ducători ai Gospodăriilor Agricole, 
şi tot aşa mai departe. Cariera mea 
se dezvolta uşor, de la sine, eu doar 
munceam insistent şi permanent la 
posturile pe care le deţineam. 

A: Cariera dumneavoastră de 
conducător a fost pe cât de furtu-
noasă, pe atât de reuşită. În con-
diţiile regimului comunist, era 
posibilă o asemenea carieră pen-
tru o persoană fără de partid?

V.L.: Organele PCUS le diri-
jau în URSS pe toate şi peste tot, 
şi asta era atunci o normă a vieţii 

statului. Evident că nu putea fi  vor-
ba despre numirea unei persoane 
fără de partid într-un post seri-
os de conducere. Toate cadrele de 
conducere care s-au format şi au 
activat în timpurile URSS au fost 
membri activi ai PCUS. Membri 
activi ai partidului au fost şi marii 
„democraţi” de mai apoi, în frunte 
cu Mircea Ivanovici Snegur şi Piotr 
Chirilovici Lucinschi, cât şi majo-
ritatea liderilor politici de stânga şi 
de dreapta, mai mari sau mai mici, 
de ieri şi de azi, care stau în opo-
ziţie sau exercită puterea în Repu-
blica Moldova. Generaţia noastră, 
educată şi maturizată în condiţiile 
PCUS, a reuşit, totuşi, cred eu, în 
mare parte, – cei care au dorit şi au 
avut talent, – să se manifeste plenar 
în toate domeniile vieţii. Ar fi  păcat 
să nu recunoaştem acest lucru!

A: În 1970, pe când deţineaţi 
funcţia de instructor pentru agri-
cultură la Comitetul Raional 
Drochia al PCUS, aţi fost reco-
mandat şi ales preşedinte al col-
hozului „Femeia Moldovei” din 
Bulboci. Cum aţi apreciat atunci 
acest eveniment – ca o avansare 
sau ca o retrogradare?

V.L.: Acest eveniment a fost o 
şansă de a mă manifesta profesional 
în teren – şansă pe care am folosit-o 
din plin. Colhozul „Femeia Moldo-
vei” era la acel timp (1970) o gos-
podărie adusă în prag de faliment 
şi avea nevoie de un conducător 
apt să salveze situaţia. Autorităţile 
drochiene de partid şi de stat m-au 
prezentat adunării colhoznicilor, o 
bună parte dintre care îl mai susţi-
neau pe fostul preşedinte. Aveam 
neplăcuta senzaţie că nu voi fi  vo-
tat, dar recomandările insistente ale 
conducerii raionului au schimbat, 
totuşi, opinia majorităţii şi am fost 
ales. Aveam 29 de ani şi eram plin 
de dorinţa să mă manifest şi să le 



Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 2/2008 125

dovedesc oamenilor că se poate face 
agricultură bună şi la Bulboci. 

A: Cum aţi pornit lucrurile?
V.L.: La început, a trebuit să 

pun capăt anarhiei şi furturilor. 
Furau toţi: cu sacul, cu căruţa, cu 
camionul, care cu ce putea – noap-
tea şi ziua în amiaza mare. Chiar 
în primele zile de preşedinţie, şeful 
fermei colhoznice din sat mi-a adus 
la poartă cu căruţa, în zorii zilei, un 
şold uriaş de carne de porcină, aşa 
cum proceda cu fostul preşedinte, 
ca să mă „îmbuneze”. Carnea era, fi -
reşte, de la ferma colhozului. L-am 
dus, cu tot cu carne, la cârmuirea 
colhozului, am adunat tot activul, 
le-am ţinut o lecţie de moralitate 
şi le-am declarat tare şi ferm: „Bi-
nefacerile cu bunurile colhozului 
au luat sfârşit acum şi pentru tot-
deauna!”. Acest gest al meu a avut 
un ecou extraordinar în tot satul şi 
chiar în tot raionul, plasându-mă în 
faţa colhoznicilor de rând într-o si-
tuaţie foarte favorabilă. 

Planurile de revitalizare a gospo-
dăriei îmi erau mari şi radicale, iar 
realizarea lor îmi cerea să fi u aspru 
şi intransigent. Nu toleram lenevia, 
beţia, hoţia şi în toate acestea aveam 
susţinerea raionului şi a majorităţii 
colhoznicilor. În asemenea condiţii, 
în doi ani de zile (1970-1972) am 

reuşit să reorga-
nizez colhozul 
falimentar „Fe-
meia Moldovei” 
şi să-l transform 
într-un puternic 
sovhoz-semin-
cier, „Bulboci”, 
cu un potenţial 
agricol de 3000 
de hectare de 
pământ şi 1300 
de muncitori 
agricoli. 

A: Care era 
diferenţa structu-

rală dintre fostul colhoz „Femeia 
Moldovei” şi noua gospodărie 
fondată de dumneavoastră – sov-
hozul semincier „Bulboci”?

V.L.: Crearea sovhozurilor spe-
cializate în acea vreme era o prio-
ritate a politicii de stat a URSS 
în domeniul gospodăriei săteşti. 
Scopul formal era de a pune pro-
ducerea agricolă a URSS pe baze 
ştiinţifi ce, progresiste. Care erau 
deosebirile dintre sovhoz şi colhoz? 
Sovhozul, ca unitate structurală, 
nu mai era o gospodărie colectivă 
ţărănească, ci una de stat, în care 
ţăranii îşi pierdeau statutul de pro-
prietari „teoretici” ai pământurilor 
pe care le lucrau. Colhoznicii de-
veneau, dacă doreau, prin cerere 
regulamentară, muncitori agricoli 
angajaţi, cu leafă lunară calculată 
într-un anumit mod, şi aveau obli-
gaţiuni şi drepturi conform regula-
mentului sovhozului. Preşedintele 
colhozului, conform noului statut, 
devenea director şi era reprezen-
tantul statului, fi ind numit în func-
ţie de către instanţele superioare de 
stat. Întreaga avere a sovhozului era 
trecută în proprietatea statului. So-
vhoz, în traducere din limba rusă, 
înseamnă „gospodărie sovietică”, iar 
colhoz „gospodărie colectivă”.

A: Cum aţi reuşit să faceţi sov-
hozul „Bulboci” milionar? Care au 
fost bazele unui asemenea succes? 
Ce au avut de câştigat ţăranii de 
rând în urma creării acestei gos-
podării comuniste exemplare?

V.L.: Colaborarea strânsă a so-
vhozului nostru cu Institutul de 
Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul 
legumiculturii din or.Tiraspol şi în-
cadrarea în Asociaţia Ştiinţifi că de 
Producere „Codru” din Chişinău, 
care se ocupa cu cercetări ştiinţifi -
ce în domeniul creării şi exploatării 
pepinierelor, cu alte cuvinte, trece-
rea sovhozului pe o platformă ştiin-
ţifi că de gospodărire ne-a asigurat 
succesul. Producerea şi realizarea 
seminţelor legumicole de ceapă, ri-
diche, roşii, morcov etc., precum şi 
a puieţilor de pomi fructiferi (2,1 
milioane de bucăţi anual) au fost 
proiectele de valoare, care ne-au fă-
cut sovhozul milionar. Dar, vă asi-
gur, nici un succes, nici un progres, 
în condiţiile mentalităţii ţăranului 
anilor 1970, nu ar fi  fost posibile 
fără o disciplină de fi er şi o muncă 
asiduă, pe care mi le-am impus mie 
şi subalternilor mei, în acei ani de 
renovări socialiste la Bulboci. În so-
vhozul „Bulboci” care, după cum am 
spus, dispunea de 3000 de hectare 
de pământ, 1500 dintre care erau 
irigate, şi 1300 de angajaţi, funcţi-
onau: 3 brigăzi de tractoare cu un 
efectiv de 50-60 unităţi; 2 brigăzi 
– câmp; 1 brigadă – legumicultori; 
1 brigadă – livădari; 1 brigadă – vi-
eri; 1 brigadă – semincieri legume; 
2 brigăzi – pepinieri. Sovhozul mai 
dispunea de ferme: vaci mulgătoare 
– 400; porcine – 600; ovine – 200; 
păsări. Bazine de apă – 3 (1 – de 
peşte); păşuni; depozit de produse 
petroliere; depozite alimentare, ce-
rialiere, tehnice; un parc de 25 – 30 
camioane. Toate brigăzile funcţio-
nau în bază de „hozrasciot” (auto-
gestiune) şi aveau o metodă internă 

Cu mama şi sora. Anii 1950
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de apreciere lunară a remunerării 
muncii (de 5 puncte). Sfatul brigă-
zii decidea lunar volumul remune-
rării membrilor, premierea sau pe-
depsirea lor, conform rezultatelor 
muncii şi disciplinei. Sistemul aces-
ta a fost elaborat şi implementat de 
multregretata mea soţie, Tamara 
Lupuşor, pe atunci economist prin-
cipal al sovhozului „Bulboci”. Având 
în vedere efi cacitatea lui în ridicarea 
productivităţii muncii, gospodăriile 
din raion, dar şi din republică, ni se 
adresau după consultaţii speciale 
în acest domeniu. Câştigul angaja-
ţilor sovhozului era destul de înalt 
pentru acele timpuri, şi cel mai im-
portant, – remunerarea era garan-
tată. Leafa medie a unui muncitor 
angajat în brigăzile sovhozului con-
stituia 200-300 de ru-
ble lunar, iar directorul 
sovhozului avea o leafă 
garantată de 230-250 de 
ruble.

A: În 1977, după 
şapte ani de muncă în 
Bulboci, aţi fost trans-
ferat la Soroca în func-
ţia de locţiitor al pre-
şedintelui Comitetului 
Executiv Raional, şef 
al Direcţiei Agricole 
Raionale, precum şi al 
Asociaţiei Agroindus-
triale Soroca. Având aceste res-
ponsabilităţi timp de treisprezece 
ani, până în 1990, ce realizări aţi 
obţinut în domeniu? Cine v-au 
fost şefi i nemijlociţi de partid şi 
de stat? Cine au fost conducătorii 
subdiviziunilor pe care le-aţi diri-
jat?

V.L.: Primii secretari ai Comi-
tetului Raional PCUS în această 
perioadă, cu care am conlucrat des-
tul de fructuos, au fost, succesiv: 
Tuzlov M.I., Crigănuţă L.I., Miron 
A.S., Popov I.V. şi Mocanu I.A.. 
Conducători ai structurii raiona-

le de vârf au fost Crigănuţă L.I. şi 
Arnaut D.N. Realizările raionului 
în această perioadă de timp pot 
fi  apreciate impunătoare, şi asta 
pentru că investiţiile în domeniul 
agricol erau considerabile, politica 
de stat a RSSM în acest domeniu 
fi ind prioritară. În 1983, raionul 
Soroca s-a învrednicit de Drapelul 
Roşu transmisibil al CC al PCM şi 
Sovietului de Miniştri al RSSM – 
pentru locul întâi în întrecerea so-
cialistă în domeniul agriculturii din 
RSSM. În acele timpuri, raionul 
producea câte 80 tone de lapte pe zi. 
Producerea de tutun întrecea 5000 
de tone anual. Tot în acea perioadă, 
am sădit livada interraională care 
se întindea de-a lungul traseului 
Chişinău-Otaci, pe întreg teritoriul 

raionului, de la Slobozia-Cremene 
până la Oclanda-Iarova. În raion au 
fost instalate sisteme performante 
de irigaţie în colhozul „Komsomo-
leţ” şi sovhozul „Bulboci”. Structura 
conducerii agricole din raion era 
atunci alcătuită din două divizi-
uni, una dintre care o conduceam 
eu (Direcţia Agricolă Raională), 
iar alta – Branişte N.S. (Sovietul 
Colhozurilor). Şefi i noştri comuni 
erau, fi reşte, cei de la Raicom. Aş 
vrea să-i menţionez cu o deosebi-
tă satisfacţie pe partenerii mei de 
lucru, conducătorii unităţilor agri-

cole de pe teritoriul raionului în 
perioada 1977-1990: colhozurile 
„Octombrie” (Slobozia-Cremene) 
– S. Gogu, A.Florea; „Miciurin” 
(Vasilcău) – I.P.Ignatiev, V.Ursu; 
„Zvezda” (Racovăţ) – V.Cotoman, 
N.Cairac; „Serghei Lazo” (Redi-
Cereşnoveţ) – A.Dolghii; „Znamia” 
(Căinarii-Vechi) – V.Munteanu, 
F.Rusu; „Bulboci” (Bulboci) – 
P.Donţu; „Komsomoleţ” (Oclanda) 
– P.Zolotariov, P.Cebotari; „Pro-
gress” (Bădiceni) – P.Ţurcă; „Puti 
Lenina” (Iarova) – N.Tureatco, 
G.Cravciuc; „Rodina” (Rubleni-
ţa) – F.Catan, L.Ianev, I.Cujbă; 
„Dumbrăveni”(Vădeni) – A.Sîrghi, 
H.Sochircă; „Avrora” (Dercăuţi) 
– I.Puică; „Suvorov” (Stoicani) – 
V.Ursu, I.Cebotarean; „Ovoşcevod” 

(Egoreni) – A.Ouş, 
C.Grigor; „Fabrica In-
tercohoznică de Porcine” 
(Iorjniţa) – E.Prisacari; 
„Kotovschii” (Dubna) – 
N.Bârcă, I.Leşco.

A: Cariera profesi-
onală în agricultură nu 
putea să nu se răsfrân-
gă, mai mult sau mai 
puţin, asupra familiei 
dumneavoastră... 

V.L.: M-am căsăto-
rit la 21 de ani (1962), 
imediat după absolvirea 

Institutului Agricol. Tamara, mul-
tregretata mea soţie, economist (In-
stitutul Agricol, Chişinău, 1962) 
născută în satul Mălăieşti, Râşcani, 
mi-a fost nu doar soţie, ci şi un 
foarte bun prieten. M-a susţinut în 
toate începuturile mele, însoţindu-
mă şi fi indu-mi un fi del sprijin în 
momentele grele ale vieţii mele zbu-
ciumate. În vara lui 2005, deplasân-
du-ne împreună de la Chişinău, eu 
fi ind la volan, am pierdut subit cu-
noştinţa şi maşina noastră, în plină 
viteză, s-a lovit violent de un copac 
de pe marginea traseului Chişinău 

Împreună cu soţia Tamara
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– Soroca. Eu am avut norocul să-mi 
revin după circa 2 luni de spitaliza-
re, Tamara însă, din păcate şi spre 
marele nostru regret, s-a stins la 18 
zile de la accident, fără să-şi revină 
din starea de comă... Am crescut şi 
educat împreună cu ea două fi ice 
minunate – Silvia (n.1963), peda-
gog la Liceul „Petru Rareş”, Soroca, 
care mi-a dăruit un nepot –Stanis-
lav, actualmente student anul IV la 
ASEM Chişinău, şi o nepoată Stela 
(n.1971), programator, stabilită în 
SUA, care m-a bucurat cu 3 nepo-
ţei: Sofi a, Filip şi Ana-Alexandra. 
Cu Galina, actuala mea soţie, ne-am 
cunoscut recent şi am găsit multe 
tangenţe care ne bucură şi ne bine-
cuvântează să fi m împreună. Desti-
nul a fost indulgent cu mine..., după 
câte le-am avut de trăit. 

A: Următoarea etapă, cea mai 
importantă în cariera dumnea-
voastră de conducător economic, 
a fost funcţia de preşedinte al Co-
mitetului Executiv Raional Soro-
ca, pe care aţi deţinut-o timp de 
nouă ani (1990-1999), perioadă 
îndelungată şi extrem de contro-
versată atât din punct de vedere 
politic, cât şi economic. Cum aţi 
ajuns în această funcţie şi de ce 
forţe politice aţi fost promovat?

V.L.: La alegerile din 1990, am 
fost susţinut şi promovat de Par-

tidul Comunist 
al RSSM. La 
prima şedinţă a 
Consiliului Ra-
ional Soroca, în 
primăvara lui 
1990 (martie), 
pentru funcţia 
de preşedinte 
al Executivu-
lui Raional am 
candidat 5 per-
soane: N. Bra-
nişte, D. Arna-
ut, M. Ceban, 

A. Sârghi şi subsemnatul. Şedinţa 
a fost foarte înfl ăcărată, dictatura 
obişnuită a Raicom-ului lipsind 
cu desăvârşire. După prima etapă 
de votare, am rămas 2 candidaţi – 
N. Branişte şi V. Lupuşor, având 
diferenţa de un vot. Consiliul se 
divizase în 2 tabere şi a fost nevo-
ie să se voteze de trei ori, până a 
se stabili defi nitiv rezultatul fi nal. 
Am câştigat eu, cu 39 voturi con-
tra 28 acumulate de N. Branişte, 
devenind astfel primul preşedinte 
al CER Soroca în noile condiţii 
democratice ale RSSM. 

A: Ajuns în vârful piramidei 
puterii la Soroca în 1990, cum 
vedeaţi şi apreciaţi atunci situaţia 
politică şi economică a oraşului 
şi raionului? Cine v-au fost adep-
ţii şi oponenţii în implementarea 
strategiilor dumneavoastră în ca-
litate de preşedinte al CER Soro-
ca? Care vă erau relaţiile cu con-
ducerea ofi cială de la Chişinău? 

V.L.: În 1990, – atât în raion, cât 
şi la Centru, – situaţia mai era încă 
(cel puţin, aşa părea) sub controlul 
autorităţilor publice, dar lucrurile 
balansau deja periculos pe margi-
ne de prăpastie. Partidul comunist 
al URSS şi RSSM se clătina, dar 
se mai convocau încă fele de fel de 
şedinţe de lucru ale „Raicom”- ului, 
conferinţe, plenare de partid, iar în 

mai 1990 a avut loc ultimul congres 
(al XVII-lea) al PCM. 

Prim-secretar al PCM, la acel 
congres, a fost ales Piotr Chirilovici 
Lucinschi. Delegaţia soroceană era 
numeroasă şi în componenţa ei in-
trau comuniştii de frunte ai raionu-
lui, mulţi dintre care, ca la comandă, 
peste puţin timp, au devenit „demo-
craţi” înfl ăcăraţi! În acea perioadă, 
Mircea Ivanovici Snegur a fost ales 
Preşedinte al Sovietului Suprem 
al RSSM, iar în iunie 1990 a fost 
adoptată Declaraţia de Suverani-
tate a RSSM. Schimbări se făceau 
multe şi radicale, dar, la suprafaţă, 
viaţa îşi ducea cursul ei obişnuit: 
activau colhozurile şi sovhozurile, 
întreprinderile industriale; ordinea 
publică şi justiţia mai erau încă în 
disciplină. Răsturnările de situaţii 
în oraş şi raion s-au înteţit în 1991, 
când, în februarie, Consiliul orăşe-
nesc a votat scoaterea monumen-
tului lui Vladimir Ilici Lenin din 
Piaţa centrală a oraşului; în august 
a fost interzis, prin lege, Partidul 
Comunist al Moldovei; s-a prăbu-
şit URSS-ul şi în RSSM (august 
1991) s-a anunţat stare excepţiona-
lă. În acea situaţie, eu am fost numit 
preşedinte al comisiei pentru starea 
excepţională în raionul Soroca. În 
aceeaşi lună (august 1991), Repu-
blica Moldova şi-a declarat Inde-
pendenţa. 

Erau nişte vremuri deosebit de 
grele şi imprevizibile. A fi  într-un 
post de prim-rang în teritoriu la 
acea vreme era un lucru deosebit de 
difi cil. Eu, practic, eram responsabil 
de tot ce se întâmpla, sau putea să se 
întâmple în oraş şi raion. Mă afl am 
într-o ocnă umană – între ciocanul 
puterii de sus, care nu ştia prea bine 
modalităţile de implementare a 
propriilor sale „reforme”, şi nicovala 
de jos, care nici ea nu ştia cum să 
procedeze corect, toată lumea avân-
tându-se în mitinguri şi răzvrătiri şi 

Inaugurări...
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căutând „bârna” cea mare în ochiul 
lui Vasile Lupuşor... 

Din păcate, toată dezordinea şi 
dezastrul care au urmat după aceas-
ta, – în 1991, 1992, 1993, şi mai 
departe, – au fost posibile din lipsa 
unei strategii şi tactici bine gândite 
în activitatea Centrului de la Chi-
şinău. Neînţelegerile, remanierile 
prea dese în conducerea centrală, 
făcute în interesele cuiva, au pus 
pe burtă agricultura şi industria 
republicii, inclusiv a Sorocii, dis-
trugând-o totalmente în doar câţiva 
ani. Actul privatizării a fost complet, 
conştient sau inconştient, nepregă-
tit pentru o implementare metodică 
şi reglementată, din care cauză s-a 
transformat într-o batjocură, iar în 
ultimă instanţă, într-o jecmănire 
ofi cială a statului şi a poporului. Cei 
care m-au învinuit şi au rămas şi azi 
la părerea că eu am fost de vină, fi -
ind în funcţie de preşedinte al CER 
Soroca, în fărădelegile şi prăbuşirile 
normalităţilor umane şi economice 
în oraş şi raion, se înşeală amarnic, 
şi nu le-aş dori un asemenea post de 
conducere în vremuri de tranziţie şi 
de restrişte!

A: Frontul Popular din Moldo-
va luase în anii 1990 o amploare 
considerabilă în RSSM, inclusiv 
în Soroca. Se scanda şi se acţiona 
împotriva nomenclaturii comu-
niste şi a vechii conduceri; se cerea 
implementarea reformelor econo-
mice; se cerea unirea cu România. 
La marile adunări naţionale de la 
Chişinău, Mircea Snegur, viitorul 
preşedinte al Republicii Moldova, 
apărea în faţa lumii alături de Ion 
Hadârcă – preşedinte al Frontu-
lui Popular din Moldova. Care era 
atitudinea dumneavoastră faţă de 
FPM la Soroca?

V.L.: În acea harababură a pu-
terii, care s-a instalat după alegerile 
din 1990, nu era deloc simplu să 
înţelegi care sunt adevărurile şi care 

sunt insinuările. Eu purtam răspun-
derea ofi cială, după cum am menţi-
onat mai sus, de toate lucrurile care 
se întâmplau în raion, şi nici o forţă 
politică nu putea să mă impună să 
deviez de la îndeplinirea obligaţiu-
nilor mele de serviciu. Nu ar fi  fost 
normal, dacă m-aş fi  lăsat condus de 
dnul Vasile Apreutesei, unul dintre 
liderii locali ai FPM, care îmi cerea, 
într-o situaţie, să închid drumurile 
de acces în unele localităţi ale raio-
nului. Această cerinţă şi multe alte-
le nu ţineau de competenţa FPM, 
ci doar de Administraţia Publică 
ofi cială. Nu am interzis însă, nu am 
oprimat şi nu am încălcat nici într-
un fel drepturile constituţionale ale 
FPM. Atitudinea mea faţă de ei a 
fost întotdeauna doar ofi cială şi nu 
a avut niciodată un caracter duşmă-
nos. Socot că a cere puterea fără a o 
putea duce, nu este o politică înţe-
leaptă, ci una periculoasă, fapt care 
s-a adeverit ulterior în mai multe 
rânduri. FPM a făcut multe lucruri 
bune, fundamentale, dar, neavând 
capacităţi pentru a le purta mai 
departe, le-a înmânat altor puteri, 
străine idealurilor FPM. 

A: Cum vi s-au constituit rela-
ţiile dumneavoastră cu structurile 
locale ale PCUS după 1990 şi care 
era infl uenţa lor asupra poziţiei şi 
activităţilor dumneavoastră de 
serviciu? Cum v-aţi încheiat cali-
tatea de membru al PCUS şi la ce 
forţă politică nouă aţi aderat?

V.L.: În august 1991, PCUS, 
inclusiv PCM, au fost interzise 
prin lege şi noi, agrarienii, am ade-
rat masiv la Partidul Democrat 
Agrar, în frunte cu Dumitru Moţ-
pan, devenit ulterior preşedinte al 
Parlamentului Republicii Moldova. 
Fiind în funcţia de preşedinte al 
CER Soroca, l-am rugat nu o dată 
pe dl Moţpan să vină în teritoriu, 
pentru a lua cunoştinţă nemijlocită 
de problemele locale, dar, de fi eca-

re dată, nu se ţinea de cuvânt şi nu 
ne vizita. Deci, am părăsit Partidul 
Democrat Agrar înainte de a se 
autodestrăma. În 1996-1997, am 
mers cu „Rândunica” (formaţiunea 
politică a lui P.C. Lucinschi), apoi 
în Partidul Democrat al lui Dumi-
tru Diacov. Astăzi sunt liber, fi ind-
că nu mai vreau să fi u împreună cu 
„trădătorii” – asta după votul din 
aprilie 2005 al lui Diacov pentru 
preşedintele comunist Voronin. În 
diversitatea politică de astăzi, îmi 
vine greu să fac o apreciere mai ca-
tegorică asupra calităţilor şi poten-
ţialelor partidelor politice existente. 
Cred că generaţiei mele i-ar sta bine 
să promoveze în politica naţională 
oameni tineri, cu viziuni proaspete 
şi constructive.

A: Anii 1990-1999, în care 
aţi condus raionul, s-au mai pro-
slăvit, ca şi în tot spaţiul postso-
vietic, atât în Moldova cât şi lo-
cal, prin înfl orirea şi activitatea 
deschisă a mafi ei economice şi a 
rachetului. Lumea soroceană ţine 
bine minte până azi cefi le groase 
ale bandiţilor lui Talamud, care a 
belit şi jecmănit sute de soroceni 
întreprinzători, fermieri liberi, 
ţărani şi funcţionari în posturi de 
răspundere. Lumea soroceană ştia 
prea bine că organele de resort lo-
cale, care ar fi  trebuit să nu admită 
dezmăţul, să ia măsuri de apărare 
a societăţii şi de stârpire imediată 
a formaţiunilor banditeşti, erau 
legate şi chiar concrescute cu ele. 
Ştia preşedintele raionului despre 
aceste lucruri? 

V.L.: Ştiam absolut tot, în pute-
rea funcţiei pe care o deţineam, dar 
competenţa acestei funcţii, conform 
legislaţiei în vigoare, nu-mi permi-
tea să întreprind careva operaţiuni 
de constrângere. Legea este strictă 
în toate timpurile, inclusiv şi în cele 
de tranziţie, pentru funcţionarii 
publici, cadrul competenţei cărora 
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este strict reglementat. Preşedinte-
le CER are dreptul de a recomanda 
organelor de resort unele lucruri ce 
ţin de viaţa publică a raionului, şi 
doar atât. În rest, toate activităţile 
şi tacticile de luptă cu crima orga-
nizată ţin de organele speciale, care 
nu mi s-au supus ofi cial niciodată. 
Cazuri de crimă organizată în oraş 
şi raion au fost multe şi evidente, 
dar nu puteam să întreprind nimic, 
decât să mă revolt alături de toată 
lumea, iar o dată am fost încercat 
şi eu, chiar în birou. Au intrat nişte 
tipi care m-au rugat „să dau nişte lă-
muriri” unor „autorităţi” interlope, 
în legătură cu nişte datorii ofi ciale 
ale Executivului raional. I-am scos 
afară imediat şi mă miră şi azi fap-
tul că m-am reţinut să nu-i agresez 
fi zic... Mi s-a întipărit în memorie 
şi cazul unui oarecare Străinu din 
Şolcani, cu o afacere dubioasă de 
peste 1 milion de lei, întreprinsă cu 
o fi rmă moldo-greacă, care falsifi ca-
se ştampila CER Soroca. Dezmăţul 
crimei organizate era în acei ani în 
plină ascensiune, – nu doar în plan 
local, ci şi în plan republican.

A: A avut conducerea locală, în 
perioada 1990-1999, posibilita-
tea legală de a nu admite pe teri-
toriul raionului, inclusiv al oraşu-
lui, privatizarea ilicită a bunurilor 
publice şi vânzarea coruptă, la 
preţuri de nimic, a imobilelor, te-
renurilor, întreprinderilor? Sun-
teţi de acord cu părerea că pri-
vatizarea în Republica Moldova 
a fost un act de prădare a acestui 
popor de către o ceată de bandiţi 
concrescuţi cu puterea din ţară? 

V.L.: Administraţia publică 
locală nu a avut competenţa să se 
implice în procesul legal de priva-
tizare. Toate operaţiunile decur-
geau în cadru legal şi doar maşina 
subterană a corupţiei, despre care 
ştia toată lumea, dar care era abso-
lut invizibilă şi insesizabilă pentru 

aceeaşi lume – lucra intens, învâr-
tind milioane şi concentrându-le în 
buzunarele „cuiva”. Privatizarea s-a 
înfăptuit în defavoarea majorităţii 
populaţiei Republica Moldova şi 
anume această realitate a şi provo-
cat distrugerile spontane ale bunu-
rilor publice şi ale statului. 

A: Din momentul când Soroca 
şi-a pierdut statutul de munici-
piu cu subordonare republicană 
(1994), dumneavoastră aţi deve-
nit, practic, unica putere supremă 
executivă în oraş şi raion. Cum 
aprecieţi activitatea primarilor 
oraşului cu care aţi colaborat: 
Anatol Chişner, Boris Glavan, 
Ion Trofi mov, Anatol Prisacari? 
Ce părere aveţi despre activitatea 
ex-primarului Mihail Popovschii 
şi a actualului, Victor Său?

V.L.: Primarii oraşului Soroca, 
începând cu Boris Glavan şi înche-
ind cu Mihail Popovschii, au activat, 
la părerea mea, în circumstanţe şi 
situaţii politice, economice şi cultu-
ral-spirituale diferite. Nu mă apuc 
să judec activitatea nici unuia dintre 
dânşii, dar îi înţeleg şi îi compăti-
mesc pe toţi, pentru că au fost puşi 
în faţa unor vechi probleme ale ora-
şului, deosebit de difi cile, care şi as-
tăzi este greu de spus când vor putea 
fi  rezolvate. Condiţiile politice, dar 
şi cele economice, în fond, au rămas 
aceleaşi, şi rezolvarea problemelor 
grave, din păcate, nu ţine aproape 
deloc de competenţa primarului 
oraşului. Până acum, a făcut fi ecare 
cât a putut face pentru acest oraş, în 
măsura în care a avut susţinere de 
la Chişinău, dar, după cum se vede, 
această susţinere a primarilor soro-
ceni a lipsit cu desăvârşire. 

A: Aveţi acum, fi ind pensionat, 
destul timp ca să meditaţi asupra 
celor trăite – realizări, eşecuri, 
speranţe şi dezamăgiri, bucurii 
şi amărăciuni. Cum vă aprecieaţi 
calea pe care aţi parcurs-o şi cum 

speraţi să vă fi e drumul de mai 
departe?

V.L.: Sunt, la general, satisfăcut 
să conştientizez că mi-am îndepli-
nit obligaţiunile în calitate de om 
de stat, dar şi de familie. Am fost 
fi del timpurilor mele şi mi-am par-
curs căile cu fermitate şi credinţă, 
în ceea ce am făcut. Mă bucur că 
străduinţele mele au dat rezultate 
bune şi acest lucru îl poate confi r-
ma fi ecare agricultor sorocean care 
a conlucrat cu mine. Pământul şi 
pâinea sunt mai presus decât în-
vălmăşeala politică a omului şi eu 
am ştiut întotdeauna acest lucru, 
făcându-mi cinstit datoria faţă 
de ele. Am arat, am semănat, am 
recoltat, am înmulţit şi îmbună-
tăţit, am păstrat – şi atunci, când 
lucrarea a ţinut de perseverenţa 
mea, – am reuşit. N-a fost deloc 
uşor, pentru că cei de la pământ, 
cei care hrănesc această lume, sunt 
absolut necesari oricărei orânduiri 
sociale, şi ei au avut şi vor avea şi în 
viitor cu ce să se mândrească. Am 
fost şi sunt un om activ, dar a ve-
nit timpul că trebuie să implicăm 
în treburile societăţii cât mai mult 
tineret, pentru a ne asigura ziua de 
mâine. Aveam doar 21 de ani, când 
mi-am început cariera în colhozul 
„Jdanov”, în calitate de inginer-şef. 
Sunt şi astăzi recunoscător celor 
care mi-au încredinţat mie, unui 
specialist atât de tânăr, să fac agri-
cultură cultă! Să nu uităm de tine-
retul nostru de astăzi, care, din pă-
cate, se rupe de pe locurile natale, 
lăsând pământul paragină şi luând 
drumul pribegiei. Sunt conştient 
şi îngrijorat de situaţia de criză, 
din care nu putem ieşi vreme de 
circa 20 de ani, dar, în acelaşi timp, 
sunt şi liniştit, pentru că am fer-
ma convingere: fi ind copiii unui 
asemenea pământ mănos şi blajin, 
cum este Moldova – suntem sor-
tiţi izbânzii!



130

Almanah: Fişierul dumneavoastră biografi c de-
notă o carieră profesională sănătoasă în ascensiune 
treptată, cu o geografi e variată, în cadrul RSSM şi 
RM – la Criuleni, Căinari, Soroca – care, judecând 
după spiritul activ, rezultatele şi optimismul de care 
daţi dovadă în afacerile curente, în calitate de direc-
tor al SRL „Nou Stil”, mai este în plină dezvoltare. 
Care, la părerea dumneavoastră, este acea forţă care 
îl plasează pe om în braţele succesului – e vorba de 
noroc sau de nişte calităţi şi capacităţi deosebite?

Ecaterina Martâniuc: Un om lipsit cu desăvârşire 
de noroc nu are şanse să reuşească în cariera vieţii. Este 
nevoie şi de puţin noroc, ca să poţi avea parte de cele-
lalte lucruri necesare pentru zidirea unui succes: spri-
jin, înţelegere, tărie şi condiţia de bază – dorinţa de a 
munci. Spunând acestea, mă refer, desigur, la succesul 
realizat prin muncă. Munca rezultativă, la rândul ei, 
cere o mulţime de calităţi şi trăsături: sănătate, iniţi-
ativă, insistenţă, competenţă, experienţă, curaj, încre-
dere în sine, fermitate şi dragoste faţă de ceea ce faci. 

Dar baza unui succes adevărat poate fi  numai şi numai 
munca! 

A: O parte din calităţile pe care le-aţi enumerat, 
pot fi  acumulate prin experienţă, pe când o altă parte 
omul le poate avea doar prin ereditate. Din ce fami-
lie vă trageţi? 

E.M: Uneori, involuntar, surprind în mine un gest, 
o vorbă, o privire, un vaiet şi altele întocmai ca la pă-
rinţii, fraţii sau surorile mele... Mama mea, Maria (Lo-
zinschi) Amarie (1906-1974), era o femeie severă şi 
foarte rezervată în emoţii. Nu-mi amintesc s-o fi  văzut 
vreodată bocind sau râzând de faţă cu noi, copiii. Ta-
tăl, Iacob Amarie (1902-1992), care a trăit 90 de ani, 
dimpotrivă, era un om blând şi deseori lăcrima dacă era 
tulburat de careva sentimente. El a fost un gospodar de 
frunte şi cu carte. În 1940, la instalarea în Basarabia a 
puterii sovietice, a fost numit preşedinte al Comitetului 
Executiv Călăraşi, din care cauză, în 1941, autorităţile 
române l-au arestat şi condamnat la moarte. L-au salvat 
în 1944 circumstanţele războiului. Noi, cei 4 copii ai 

„Nu mă apuc niciodată de lucruri 
pe care nu voi fi  în stare să le realizez”

Ecaterina MARTÂNIUC,
director SRL „Nou Stil”
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lor, am fost educaţi în severitate şi dragoste de muncă, 
curăţenie şi punctualitate în toate. Surorile mele Anisia 
(n.1926) şi Olga (n.1932), au devenit pedagogi; fratele 
Gheorghe (n.1938) şi eu, mezina, am devenit econo-
mişti. Trăsăturile caracterului meu le-am moştenit de 
la ambii părinţi şi în viaţă am urmat întocmai sfaturi-
le lor. Tata ne repeta mereu fraza proletară de atunci: 
„Noi n-am avut posiblitatea să învăţăm..., învăţaţi voi, 
ca să nu rămâneţi la păscut vacile!”.

A: Facultatea de Economie, Finanţe şi Credit, pe 
care aţi ales-o, era în anii 1960-1970 una de deose-
bit prestigiu?

E.M: În acei ani, pentru noi, copiii de după război, 
toate profesiile erau de prestigiu. A învăţa la facultate 
era un act de onoare, deoarece concursurile de trecere 
erau mari şi riguroase, reuşind să devină studenţi doar 
cei mai buni. În condiţiile construcţiei unei vieţi noi, so-
cialiste, pentru tinerii specialişti de orice profi l nu exista 
problema angajării în câmpul muncii. Absolvenţii erau 
repartizaţi conform cerinţelor de producere şi obligaţi 
să urmeze hotărârea comisiei de repartizare. Cred că 
am avut nişte înclinaţii şi un ataşament deosebit faţă de 
ştiinţele exacte. 

A: În ianuarie 1982, după 11 ani de carieră în 
domeniul economiei şi fi nanţelor publice, în diferite 
posturi de conducere, v-aţi stabilit la Soroca în ca-
litate de economist principal la Fabrica de articole 
tricotate, abia dată în exploatare (1980), pe atunci o 
întreprindere prestigioasă de însemnătate unională 
(URSS). Aţi fost invitată şi pregătită special pentru 
acest post?

E.M: La Soroca, m-am stabilit datorită soţului meu, 
dl Mircea Martâniuc, care, fi ind repartizat la Comitetul 
Executiv Raional în calitate de şef al secţiei Finanţe în 
1981, a decis trecerea familiei noastre cu traiul în acest 
oraş. La 2 ianuarie 1982, am sosit şi eu să fac cunoştin-
ţă cu Soroca. Vremea era ploioasă şi posomorâtă, bătea 
un vânt rece şi pătrunzător. Fiind a două zi de Anul 
Nou, în faţa cinematografului „Dacia” se înălţa bradul 
de sărbătoare, înfruntând trist gunoaiele împrăştiate 
haotic de vânt prin mica piaţă. Soţul se străduia din 
răsputeri să mă convingă de frumuseţea oraşului. Ne-
am plimbat pe cheiul Nistrului spre Cetate, pe lângă 
Palatul orăşenesc al culturii, pe strada centrală Ştefan 
cel Mare, pe atunci Krasnoarmeisckaia, prin câteva ma-
gazine, inclusiv „Mugurel”. Seara am mers la cinema, la 
„Dacia”. În cinematograf era cam frig, dar sala plină de 
oameni, şi eu am prins a mă „dezgheţa” puţin câte puţin 
în favoarea Sorocii, iar când pe ecran, ca înadins parcă, 
s-a proiectat un splendit jurnal cinematografi c despre 
frumuseţile naturii şi realizările sorocene, gheaţa s-a 

topit. Din cinematograf am ieşit deja o captivă a Soro-
cii. Până în primăvară, soţului i s-a repartizat de la Co-
mitetul Executiv Raional apartament la Soroca Nouă, 
unde ne-am şi stabilit cu toată familia. 

Am venit la Soroca în fl oarea vieţii, având doar 32 
de ani, şi timpul care a urmat a fost, cu siguranţă, cel 
mai frumos din viaţa noastră, în care ne-am făcut soro-
ceni adevăraţi. Am avut, fi reşte, şi noi de înfruntat dife-
rite probleme, mai ales la începuturi, însă nu mai multe 
decât majoritatea sorocenilor. Dar încetişor, cu răbdare 
şi insistenţă, le-am depăşit treptat pe unele, făcând loc 
pentru altele, uneori încă mai mari şi încurcate. Totuşi, 
nimic nu m-a oprit să fi u mereu în mişcare şi căuta-
re, pentru a reuşi în cele ce făceam. În ceea ce ţine de 
angajarea mea la lucru, nu am avut nici o invitaţie. La 
secţia Cadre a Fabricii de articole tricotate am intrat în 
căutarea unui loc de muncă, presupunând că o aseme-
nea întreprindere s-ar putea să aibă nevoie de specialişti 
cu experienţă în economie şi fi nanţe. Din fericire, am 
nimerit la ţanc. Mi-a zâmbit norocul. Am fost angajată 
imediat chiar în funcţia vacantă de şef al secţiei Finan-
ţe! Fabrica era într-adevăr foarte mare, fi ind una din-
tre doar trei asemenea întreprinderi în URSS şi având 
peste 1600 de angajaţi. Aprovizionarea cu materii pri-

Împreună cu părinţii, fraţii şi surorile 
(prima din stânga – Ecaterina)

Noi generaţii, noi bucurii...
Împreună cu soţul şi un nou nepoţel!
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me şi desfacerea producţiei gata se realiza într-un vast 
cadru geografi c unional, şi asta, chiar de la început, ge-
nera diferite probleme, una mai complicată decât alta: 
cadrele de specialişti şi muncitori, transportul, achită-
rile reciproce, furnizările, livrările, calitatea producţiei, 
ordinea, disciplina etc. O problemă aparte, şi cea mai 
importantă, erau delapidările şi furturile. La fabrică se 
încuibase adânc aceste vicii care, în anul angajării mele, 
luase proporţii catastrofale. Director al fabricii în acei 
ani era tovarăşa Liubov Vinnic, cu care am găsit lim-
baj comun şi m-am încadrat activ în lucru. La doi ani, 
în aprilie 1984, am devenit economist-şef şi, totodată, 
la recomandarea Comitetului Raional al PCUS, secre-
tar al organizaţiei de partid a fabricii, care număra 110 
membri. Responsabilităţile mele creşteau...

A: Anul 1987 a fost un an de răscruce pentru Fabri-
ca de articole tricotate, dar şi pentru dumneavoastră. 
În luna mai, părăsind funcţia de economist, aţi devenit 
director al Filialei Soroca a Băncii de Economii, iar în 
decembrie al aceluiaşi an vă întoarceţi din nou la fabri-
că, devenită, între timp, SA „Stil”, dar în funcţie de di-
rector, exercitând-o timp de 13 ani, până în 2000...

E.M: În 1986, a fost schimbat directorul, Lubov 
Vinnic, pentru că fabrica nu îndeplinea, practic, obiec-
tivele trasate de economia planifi cată a statului: se în-
călcau termenele livrărilor, calitatea producţiei era scă-
zută, continuau delapidările şi furturile, lipseau cadre 
califi cate de specialişti etc. Noul director, tovarăşul Ca-
ralazar, funcţia precedentă a căruia a fost de şef al unei 
subdiviziuni de producere a Fabricii de textile din Ben-
der, nu avea, din păcate, experienţa corespunzătoare de 
administrare economică a unei asemenea întreprinderi 
mari, randamentul căreia lăsa mult de dorit. Mai exis-
tau şi probleme organizatorice, legate de calitatea pro-
fesională a contabilităţii, a specialiştilor de producere. 
Noul director s-a dovedit a fi  mult inferior preceden-
tului. Situaţia fabricii se înrăutăţea catastrofal. Fiind în 
funcţia de economist-şef şi secretar al organizaţiei de 

partid, nu am găsit, din păcate, limbaj comun cu noul 
director (nu suferea limba română) – nici la direct, 
nici la fi gurat. Avea obiceiul să se închidă de unul sin-
gur în cabinet, unde căuta, probabil, căile de ieşire din 
impas. Una din măsurile de salvare a situaţiei, cu care 
a intervenit tovarăşul Caralazar, a fost scoaterea mea 
din funcţia de economist principal şi învinuirea de toa-
te relele fabricii! Culminaţia confl ictului a fost şedin-
ţa comună a Ministerului Industriei Uşoare a RSSM 
(ministru – M.Manuchean), a secţiei corespunzătoare 
a CC al PCM, a CR PCM Soroca, a biroului de partid 
şi a direcţiei fabricii. Şedinţa a avut loc în primăvara lui 
1987, cu o singură chestiune la ordinea zilei: „Situaţia 
catastrofală în care a fost adusă fabrica”. Raportor – 
Ecaterina Martâniuc.

Eu întotdeauna am fost, şi am rămas şi astăzi, pe-
dantă în perfectarea şi evidenţa documentaţiei mele de 
lucru, în toate domeniile în care am activat. La şedinţă 
aveam în faţa mea mapa cu toate acţiunile mele ofi ciale, 
în calitate de economist principal şi secretar al organi-
zaţiei de partid, legate de problema în discuţie. În urma 
discursului argumentat pe care l-am ţinut, ministrul 
Manuchean s-a ridicat şi a exclamat, cerându-mi scuze: 
„Tovarăşa Martâniuc este unica persoană în conducerea 
fabricii, care a luptat cu adevărat contra viciilor încui-
bate aici şi a dorit, după cum am înţeles din cele spuse 
de dumneaei, prosperitatea întreprinderii!”. Documen-
tele prezentate de mine erau într-adevăr convingătoare, 
pentru că mi-am făcut întotdeauna datoria în cadrul 
competenţei funcţiei mele. Toate încălcările anunţa-
te de mine la timp Procuraturii erau clasate şi puse la 
sertar, infractorii continuându-şi, în urma unei aseme-
nea atitudini, furturile şi delapidările. La acea şedinţă, 
am reuşit să-i conving pe toţi că sunt învinuită arbitrar 
şi că vinovaţii trebuie căutaţi în alte cabinete, decât în 
al meu. Şi, totuşi, am plecat de la fabrică, când mi s-a 
propus postul de director al Filialei Soroca a Băncii de 
Economii, chiar atunci deschise. 

A: Dar în decembrie v-aţi reîntors, acum în func-
ţie de director! 

E.M: După plecarea mea, fabrica continua să se su-
foce, sugrumată de vechile probleme. Tovarăşul Cara-
lazar nu a îndreptăţit aşteptările şi a dus de râpă tot 
ce mai rămăsese bun în procesul de activitate a fabricii, 
aşa încât, sus, s-a hotărât schimbarea lui. M-au invitat, 
m-au rugat şi m-au convins – atât Ministerul, cât şi 
organele locale de partid, – să accept propunerea de a 
prelua conducerea fabricii (SA „Stil”). Conform noilor 
modalităţi de activitate aduse de Perestrokă, directo-
rul era ales numaidecât de colectivul întreprinderii. Am 
sosit împreună cu reprezentanţii Ministerului şi ai Co-ONG „Femina Club”
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În colectivul de muncă

mitetului Raional de Partid la adunarea generală a fa-
bricii, pentru a fi  recomandată colectivului. Am rămas, 
deci, să aştept în una din odăiţele aferente scenei, iar 
în scenă, la o masă lungă, se instalase toţi şefi i, inclu-
siv sărmanul tovarăş Caralazar. Doamne, ce se făcea în 
acea sală! Ţipau şi se revoltau toţi, cerând leafa care nu 
se plătise de câteva luni; înjurau îngrozitor şi învinuiau 
toată conducerea, dar mai ales pe Caralazar! Era o situ-
aţie atât de înfocată, încât m-am speriat, m-am ridicat 
şi, ieşind tiptil din fabrică, am plecat acasă! Peste câteva 
zile am acceptat să fi u numită în post, fără votarea co-
lectivului, şi m-am apucat serios de lucru. Era sfârşitul 
lunii noiembrie, 1987. 

Într-un an de zile am ridicat fabrica. Am deschis fi li-
ale la Vărăncău, Vasilcău şi Racovăţ, am introdus achi-
tările reciproce prin „barter” şi remunerarea muncii prin 
articole de producţie ale fabricii. Venitul fabricii a avan-
sat de la 0 la sfârşitul anului 1987 la 9 milioane de lei la 
sfârşitul anului 1988 şi 10,2 milioane de lei în 1989. Am 
pus la punct disciplina şi calitatea muncii, am instalat 
un control riguros al tuturor operaţiunilor de livrări şi 
furnizări de mărfuri şi materii prime. În asemenea si-
tuaţie, când colectivul s-a convins de calităţile pozitive 
ale noului director, am convocat adunarea generală şi, în 
martie 1989, am fost aprobată unanim în funcţia pe care 
o deţineam de un an şi două luni. În anii următori, veni-
tul fabricii a început să scadă în legătură cu evenimentele 
prăbuşirii URSS şi, din 1992, am intrat din nou într-o 
criză, legată de schimbarea condiţiilor economice din 
Republica Moldova. Situaţia s-a ameliorat doar în anii 
2000-2002 şi acum mergem în ascensiune. 

A: Intensitatea activităţii în business nu vă pro-
voacă probleme în familie? Mai sunteţi implicată şi în 
activităţi sociale, fi ind membru activ al ONG „Femi-
na-Club”, aţi scris şi editat o carte consacrată soţului 
dumneavoastră, sunteţi, fi reşte, soţie, mamă şi buni-
că. Cum reuşiţi să faceţi faţă bună atâtor obligaţiuni, 
care cer numaidecât mult timp şi multă energie?

E.M: Pe parcursul vieţii de până acum, mi-am sta-
bilit un ritm şi nişte principii de viaţă de care mă stră-
dui să mă ţin neclintit. Nu mă apuc niciodată de lucruri 
pe care nu voi fi  în stare să le realizez, iar dacă m-am 
hotărât la ceva, îndeplinesc acest lucru cu orice preţ. 
Toate activităţile de care sunt aptă au locul lor în viaţa 
mea şi nu le suprapun nemotivat niciodată. Deci, încarc 
doar atât cît voi putea duce până la bun sfârşit. Con-
tează mult oportunitatea iniţiativelor, dat fi ind faptul 
că ele trebuie să bucure, să tămăduiască, fi e un om, fi e 
o mulţime de oameni – copii sau adulţi. Familia pen-
tru noi este ca şi pentru toţi creştinii, un lucru sfânt, de 
mare valoare, în sânul căreia se naşte şi se coace dragos-

tea. Copiii noştri, Oxana (n.1973), stabilită în Soroca, 
şi Oleg (n.1974), stabilit la Chişinău, ne calcă pe urme, 
ambii fi ind economişti şi bucurându-ne cu urmaşi de 
nepreţuit, respectiv: Oxana – cu Sănduţa (n.1994), 
eminentă la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, iar 
Oleg – cu Maxim (n.1998) şi Petrică (n.2003)! 

A: După alegerile locale din vara lui 2007, soţul 
dumneavoastră, Mircea Martâniuc, a devenit preşe-
dinte al raionului Soroca. Cum vă simţiţi în calitate 
de primă doamnă? Vă asumaţi responsabilităţi de 
asistenţă a preşedintelui în unele probleme?

E.M: Faptul că soţul meu a devenit preşedinte al ra-
ionului Soroca mă bucură, fi reşte, şi nu doar pentru că 
îmi este soţ, ci şi pentru că nu am motive de îndoieli, care 
mi-ar adumbri această bucurie. El este un om lipsit de 
superfi cialitate şi, o dată decis la ceva, va face totul pen-
tru a reuşi să-şi îndeplinească promisiunile. Ştiu că-i este 
greu, mai ales în condiţiile politice în care activează, însă 
are destulă tărie şi experienţă pentru a fi  constructiv. Mă 
bucur şi pentru cariera lui de funcţionar public, pe care 
şi-a onorat-o cu cinste toată viaţa, şi cred că are dreptul să 
se socoată pe sine un om împlinit. Dar cunoscându-i atât 
de bine receptivitatea şi calitatea de a se deda totalmente 
problemelor publice, pe lângă sentimentul bucuriei, am şi 
o teamă, strecurată involuntar în inimă, pentru sănătatea 
lui. Este inclus în lucru peste cap, zilnic, de la 6 dimineaţa 
până seara târziu, iar ajuns acasă, îşi pregăteşte „temele” 
pentru următoarea zi... Discutăm, căci suntem oameni 
vii, soţ şi soţie, unele lucruri publice mai difi cile, dar nu 
mă implic adânc în ele, având destule probleme şi eu... În 
calitate de primă doamnă ofi cială a raionului, mă strădui 
să rămân cea care am fost întotdeauna şi să nu afi şez ac-
tivităţile mele de binefacere, pe care le-am avut şi până 
acum. Voi continua să le fac, pentru că este în felul meu 
de a fi . Dar mă strădui să-i fi u un sprijin de nădejde în 
toate, la fel cum îmi este şi mi-a fost şi el întotdeauna...
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Almanah: Aţi reuşit foarte bine 
să faceţi faţă problemelor carierei 
atât în perioada sovietică, cât şi 
după prăbuşirea URSS. Care v-au 
fost reperele în asigurarea acestei 
reuşite?

Filip Pilipeţchi: Destrămarea 
URSS-ului şi a sistemului sovietic 
de gospodărire începute odată cu 
Perestroika lui Gorbaciov, încă prin 
1985-1986, nu au fost nişte eveni-
mente surprinzătoare, ci un proces 
destul de durabil, în care au existat 
condiţii legale de redresare a eco-
nomiei noastre, odată cu schimbă-
rile politice, aşa cum s-a făcut, spre 

exemplu, în Republicile Baltice. La 
noi toate au rămas pe vechi, şi Inde-
pendenţa (1991) ne-a găsit absolut 
nepregătiţi. Privatizarea a luat căile 
subterane, în care fi ecare a rupt cât 
a putut, în funcţie de post, gaşcă 
şi nivel de informare în domeniu. 
Politica a devenit doar un paravan 
pentru hoţii de scară mare. În aceas-
tă hărmălaie numită ofi cial „privati-
zare”, oamenii bine plasaţi şi ageri în 
„afaceri” s-au făcut milionari, aca-
parând moşii, întreprinderi, bănci, 
bogăţii naturale ale fostului stat 
RSSM. Dar cei mai mulţi, oameni 
de rând, în văzul cărora se împărţea 

„turta mare” a statului, s-au căpătuit 
cu ce s-a putut: nişte hârtii de pri-
vatizare fără nici o valoare (bonuri 
patrimoniale), o maşină agricolă 
părăsită în rugină, nişte utilaj uzat 
sau nişte stocuri de marfă învechi-
tă, o uşă sau o fereastră de la ferma 
colhozului, o foaie-două de ardezie 
găurită. Aşa s-a terminat această 
misterioasă privatizare, într-o ceaţă 
de nepătruns, cum s-a şi început. 
Departamentul cu pricina a fost di-
zolvat şi toate întrebările au rămas 
fără şanse de a găsi vreun răspuns. 
Personal, în acest proces de tranziţie 
la noile relaţii economice, am căutat 

„Soroca merită un destin mult mai demn 
şi mai prosper”

Filip PILIPEŢCHI,
director general SRL „Debut-Sor”
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să fi u în rând cu toată lumea bună şi 
să nu ratez ceea ce mi-a fost hărăzit 
de soartă. Cele mai importante re-
pere pe care trebuie să se sprijine un 
om de afaceri au fost întotdeauna şi 
sunt cele clasice: intuiţia (talentul), 
curajul, experienţa şi relaţiile. Dar 
toate aceste calităţi pot fi  valorifi -
cate doar în jurul şi cu contribuţia 
unei importante noţiuni care se nu-
meşte fi nanţe. 

A: Aceste repere – calităţi cla-
sice – sunt, de fapt, un bagaj care 
se valorifi că treptat, în măsura 
acumulării lui, în lupta pentru 
succes. Care a fost prima treaptă a 
succesului dumneavoastră?

F.P.: Activitatea mea de muncă 
am început-o în calitate de simplu 
muncitor. După absolvirea în 1970 
a Sovhozului-Tehnicum de meca-
nizare şi electrifi care a gospodăriei 
săteşti (azi – Colegiul Tehnic Agri-
col din Soroca) şi doi ani de serviciu 
în Armata Sovietică (1970-1972), 
m-am angajat muncitor la PMK-
90 (organizaţie de construcţii), apoi 
lăcătuş la organizaţia „Moldselihoz-
tehnica” din raion. Munceam bine, 
lucru care se vedea, probabil, pentru 
ochii înţelegători. Potenţialul orga-
nizatoric şi energia ce fi erbea în acel 

simplu băiat, 
care eram, după 
doi ani, a făcut 
să fi u observat 
şi în 1975 reco-
mandat la Uzina 
Experimentală 
(Opâtnâi zavod) 
din Soroca, în 
calitate de şef al 
secţiei de aprovi-
zionare la funcţia 
de director-ad-
junct. Noul loc 
de muncă s-a do-
vedit a fi  pentru 
mine acea plat-
formă favorabi-
lă, care mi-a dat 
posibilităţi largi 
de manifestare 

în relaţiile de afaceri cu oamenii, în 
capacităţile mele organizatorice şi 
gospodăreşti. Experienţa şi calităţile 
omului de afaceri acumulate aici au 
fost decisive în mersul carierei mele 
ulterioare. 

A: Următoarea treaptă a cari-
erei a devenit fabrica „Artizanat”, 
fondată de dumneavoastră, direc-
torul căreia aţi fost pe parcursul 
a 15 ani (1979-1994). Cum aţi 
iniţiat, construit şi pus în funcţie 
această întreprindere, care, din 
păcate, nu a supravieţuit până as-
tăzi?

F.P.: Fabrica „Artizanat”, care a 
produs un sortiment larg de artico-
le, este, pe drept cuvânt, o realizare 
a mea. Am construit-o în bază de 
„hozrasciot”, având toată încrederea 
autorităţilor locale. Se ştia foarte 
bine şi atunci, în timpurile de sla-
vă ale URSS, că, dacă nu aveai un 
cerc bine plasat de cunoştinţe şi 
relaţii de afaceri constructive, reci-
proc avantajoase, fără acel cerc nu se 
putea rezolva nimic nici într-o sfe-
ră a vieţii, inclusiv în construcţii şi 
comerţ. Am fost asigurat cu fi nanţe 
şi, având relaţiile corespunzătoare 
pestetot, am reuşit să construiesc şi 
să pun fabrica pe picioare bune. Nu 

toţi cei 15 ani de activitate în cadrul 
acestei întreprinderi au fost în as-
censiune, mai ales după 1989-1991. 
Actul privatizării a atins şi fabrica 
„Artizanat”, ea fi ind acţionată de 
trei fonduri republicane, care, trep-
tat, s-au dizolvat, odată cu ele dis-
părând şi întreprinderea noastră.

A: Toate străduinţele de a o 
salva v-au fost zădarnice. Cu ce v-
aţi ales personal, în urma acestui 
eveniment?

F.P.: M-am făcut, ca şi mulţi 
soroceni, liber întreprinzător. Am 
procurat câteva maşini de cusut şi, 
în 1995, am înregistrat întreprinde-
rea mică de cusătorie „Sputnic”. La 
1995, viaţa cooperatistă, germenii 
businessului sorocean de astăzi, 
fi erbea. Concurenţa era „groazni-
că”, iar susţinerea statului lipsea cu 
desăvârşire. „Sputnic” s-a menţinut 
până în 1996, apoi am fondat fi r-
ma farmaceutică „Dioscorida”, după 
care, în 2003, am iniţiat şi înregis-
trat fi rma de producere şi prelucrare 
a cărnii „Debut-Sor”.

A: Care sunt realizările şi per-
spectivele SRL „Debut-Sor”?

F.P.: Prosperăm. În condiţiile 
economice actuale este foarte difi cil 
să prosperi în orice domeniu al in-
dustriei alimentare, dat fi ind faptul 
unei agriculturi slab dezvoltate şi, 

Familia Pilipeţchi. Căinarii Vechi, Soroca. Anii 1950

Sergent în Armata Sovietică, 1972



136

deci, a potenţialului scăzut al po-
pulaţiei de a creşte animale pentru 
carne. Înfruntând aceste probleme, 
fi rma „Debut-Sor” reuşeşte să-şi 
îndeplinească planurile trasate, ba-
zându-se pe colaborări şi parteneri-
at atât în plan raional, cât şi republi-
can. Împreună cu partenerul meu, 
directorul comercial al fi rmei, dl 
Oleg Hroniuc, reuşim să depăşim 
vicisitudinile concurenţei şi lipsei de 
materii prime, făcând chiar şi nişte 
planuri de dezvoltare şi extindere în 
perspectivă a fi rmei. 

A: Vă trageţi dintr-o familie de 
origine ucraineană din Căinarii 
Vechi, Soroca, ţărani înstăriţi, cu 
vechi tradiţii creştine şi gospodă-
reşti. Cum vă reuşeşte continuita-
tea spiritului familiei Pilipeţchi?

F.P.: Căinarii Vechi, satul meu de 
baştină, în care m-am născut şi am 
crescut alături de părinţii mei, este 
un sat unic. Aici, de secole, convie-
ţuiesc împreună, în bună înţelegere, 
căinăreni de origine ucraineană şi 
moldovenească, păstrându-şi tradi-
ţiile, obiceiurile şi limba naţională, 
lucrând împreună pământul şi fi ind 
întotdeauna solidari şi la bine, şi la 
rău. 

Tatăl meu, Trofi m (1910-1991), 
ucrainean, şi mama mea, Leonida 
(1918-2001) – moldoveancă, au 
avut 30 hectare de pământ, chiar 
în coasta de deal dinspre Soroca a 
Căinarilor, care şi azi a mai rămas în 
memoria satului cu numele de „Cli-
nul lui Pilipeţchi”. Am fost învăţat cu 
dragoste, dar şi cu severivitate să nu 
mă tem de muncă, căci din ea, vorba 
lui tata, „iese şi sănătatea, şi averea”. 
M-am căsătorit în 1970, în preajma 
plecării mele în Armata Sovietică, 
cu Olga, originară din Ţichinăuca 
(Iampol, Ucraina), sat situat peste 
Nistru, vis-a-vis de oraşul Soroca. 
În 1972, s-a născut Aliona, fi ica mai 
mare, stabilită acum la Soroca, iar 
în 1977 – fi ica mai mică, Svetlana, 
medic neurocardiolog, stabilită la 
Chişinău. Îmi cresc nepoţii – Filip, 
elev la Liceul „A. Puşkin”, şi Poli-

na, care mai frecventează grădini-
ţa – nepoţei soroceni. La Chişinău 
o avem pe Olguţa, elevă în clasa a 
III-a. Cu mare durere pentru noi, în 
urma unei boli incurabile, am pier-
dut-o pe soţia şi mămica noastră, 
Olga (1994). M-am recăsătorit în 
1995 cu actuala mea soţie, dna Li-
lia, doctor farmacist, întreprinzător, 
un om extraordinar, care s-a înscris 
perfect în familia Pilipeţchi. 

A: La alegerile locale din 2004 
şi 2007, aţi candidat ca indepen-
dent la postul de primar al oraşu-
lui Soroca. Numărul de alegători 
care au votat pentru dumneavoas-
tră a fost destul de impunător, dar 
insufi cient pentru a câştiga scruti-
nul. Ce interese vă impun la aceste 
încercări care cer, fi reşte, nu doar 
cheltuieli considerabile de bani şi 
energie, dar şi sunt nişte riscuri de 
responsabilitate?

F.P.: Cunosc foarte bine Soroca 
şi potenţialul ei uman şi natural. 
Acest oraş demult nu a avut, poate 
de la primul său „cap”, boierul Alei-
nicov, un adevărat stăpân, interesat 
de destinul oraşului. Dacă ne refe-
rim doar la perioada de după 1990, 
putem constata că oraşul a avut în 
acest timp doar de pierdut. În 18 
ani, Soroca a pierdut aproape ju-
mătate din populaţie (1980 – 47 
mii de locuitori, 2007 – 27 mii de 
locuitori) şi întreprinderile cele mai 

mari („UUT”, „Hidroinpex”, „Mo-
nolit”), fabrica de bere, cinemato-
graful, staţia de epurare, drumurile, 
apeductul, canalizarea etc.etc. A 
fost încălcat planul de dezvoltare şi 
construire a oraşului, a fost poluat 
şi se poluează râul Nistru, oraşul 
s-a transformat într-o gunoişte. S-a 
vândut şi s-a distrus aproape tot. 
Nu poate fi  vorba despre o activita-
te concentrată şi sistematică de sal-
vare şi făurire a acestui oraş, nici în 
una din conducerile oraşului de la 
1990 încoace (Boris Glavan, Anatol 
Chişner, Anatol Prisăcari, Mihail 
Popovschi). Toţi aceşti foşti primari 
de Soroca nici măcar nu au încercat 
să depăşească la modul serios inte-
resele proprii şi de gaşcă, să pună în 
fruntea intereselor durerile orăşeni-
lor şi ale oraşului. Toate aceste ade-
văruri amare nu pot fi  admise să se 
prelungească la nesfârşit. Eu am în 
mine sufi cientă energie, competen-
ţă şi încredere că, venind în funcţia 
de primar al acestui oraş, voi reuşi 
să schimb radical situaţia şi faţa lui. 
Este un mare păcat că o asemenea 
perlă de oraş, cu asemenea bogăţii 
naturale şi umane, vegetează la ni-
velul unui sat uitat... Oraşul nu a 
fost gestionat gospodăreşte. Voi 
candida neapărat şi în 2010, pentru 
că trebuie să salvăm Soroca, care 
merită un destin mult mai demn şi 
mai prosper.

Fabrica  „Artizanat” la o demonstraţie sovietică de sărbătoare.
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Almanah: De peste 12 ani vă 
afl aţi în fruntea SRL „Ascensiu-
ne”, o fi rmă de construcţii care, în 
mentalitatea tradiţională a po-
pulaţiei noastre provinciale, s-ar 
lega mai degrabă de numele unui 
bărbat, pentru că a construi este 
într-adevăr un lucru fundamen-
tal şi foarte responsabil. Chiar 
dacă înţelegem emanciparea fe-
meii moderne (dna Zina Greci-
anîi a devenit deunăzi Premierul 
Republicii Moldova), rămâne, 
totuşi, puţin enigmatic cum o 
tânără şi fi ravă femeie, cum sun-
teţi, reuşeşte să realizeze victorii 
în domeniul construcţiilor, mai 
ales acum, în perioada liberei 

concurenţe! Care vă este spriji-
nul de bază?

Angela Prisăcaru: Sprijinul de 
bază îmi este ataşamentul, dragos-
tea faţă de ceea ce profesez. Sunt 
un arhitect romantic şi natura zi-
ditoare este idealul meu. Aş dori să 
înţelegeţi de ce spun asta. De mic 
copil, împreună cu sora mea gea-
mănă Lilia, am crescut în mijlocul 
naturii, în pădure, cu buneii noştri, 
casa cărora se afl ă pe panta dealului 
spre sud de Soroca, la câţiva metri 
de serpentina şoselei ce coboară 
spre Podul lui Bechir. Această casă, 
în care mai trăieşte şi azi, la 86 de 
ani, bunica mea Ana Ungureanu, 
bucură zilnic de ani de zile privirile 

încântate ale călătorilor ce coboară 
spre Soroca prin aşezarea pitoreas-
că şi gospodăria îngrijită din jurul 
ei. Bunelul meu, Mihai Ungurea-
nu, a fost cândva pădurarul acestor 
locuri şi a sădit pădurea în mijlocul 
căreia se înalţă azi Lumânarea Re-
cunoştinţei.

A: Cum s-a conturat natura 
romantică a copilăriei dumnea-
voastră într-o dragoste durabilă 
faţă de arta arhitecturii?

A.P.: Dragostea mea din copi-
lărie faţă de natură şi arta plastică 
era evidentă prin toate câte le de-
senam, construiam, modelam, co-
mentam, şi părinţii, numaidecât, 
când am mers în clasa I la şcoala 

Angela PRISĂCARU, 
director al FPC „Ascensiune” SRL

„Sunt un arhitect romantic şi natura ziditoare 
este idealul meu”
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nr.1, m-au înscris şi la Şcoala de 
Arte Plastice din Soroca. Calea 
mea spre arhitectură mi-a fost 
trasată şi binecuvântată de doam-
na Ala Ilieş, profesoara mea de la 
Şcoala de Arte, care, privind lu-
crările mele, deseori zicea: „Tu ai 
să ajungi în viaţa ta un mare ar-
hitect...”. În 1978, după absolvirea 
şcolii nr.1, am plecat să studiez, ar-
hitectura la Tehnicumul de Con-
strucţii din Chişinău. Am plecat, 
fi reşte, împreună cu sora mea Li-
lia. A fost în viaţa mea şi o perioa-
dă când am încercat să-mi schimb 
predestinaţia, depunând actele la 
facultatea Istorie (îmi place foarte 
mult şi istoria) a Universităţii de 
Stat din Moldova. Dar nu a fost 
să fi e. Alexandru Moşanu, vesti-
tul nostru istoric, ex-preşedintele 
Parlamentului Republicii Moldo-
va, mi-a zis cu adâncă convingere, 
privind încântat notele mele din 
diploma de arhitect: „Tu eşti năs-
cută pentru a construi!”. Deci, am 
rămas în construcţii şi consider că 
am destin fericit!

A: Sora geamănă Lilia are ace-
leaşi aptitudini şi talent? Unde 
este acum şi cum suportaţi des-
părţirea?

A.P.: Sigur că da. Lilia este pic-
tor, pedagog, e stabilită la Chişi-
nău, dar a fost tot timpul alături 
de mine până în 1987, când ne-
am căsătorit şi una, şi alta. Este 
o fi inţă superbă şi talentată, însă 
puţin mai aprinsă decât mine la 
caracter. În copilărie, o irita serio-
zitatea şi pacifi smul meu. Mă ţinea 
permanent de mână, de parcă ar fi  
avut nevoie de sprijinul meu. Era 
năzbâtioasă şi bătăuşă. Odată, în 
clasele primare, pe când învăţam 
la şcoala nr.1, a bătut după şcoa-

lă cu urzică un băiat obraznic, iar 
pe mine deseori mă ruga să ies la 
tablă în locul ei, aşa – pentru năz-
bâtii! Îmi amintesc, pe când învă-
ţam împreună la Tehnicumul de 
Construcţii din Chişinău, Lilia a 
făcut cunoştinţă pe undeva în oraş 
cu doi băieţi, gemeni şi ei, şi a or-
ganizat (aşa, pentru năzbâtii) o 
promenadă a noastră împreună cu 
ei. Eram deja fete mari, aveam vreo 
17-18 ani, băieţii fi ind aproxima-
tiv de aceeaşi vârstă, şi plimbarea 
noastră publică a două perechi de 
gemeni pe bulevardul aglomerat a 
provocat, fi reşte, curiozitatea tre-
cătorilor, ba chiar a şi făcut mare 
vâlvă! Acum, că şi până acum, ţi-
nem permanent legături strânse 
şi foarte prietenoase. Ne simţim 
dispoziţia şi sănătatea la distanţă, 
fi indcă, practic, întotdeauna am 
fost ca şi o fi inţă, însă cu două ca-
ractere diferite...

A: Mai aveţi fraţi, surori? Cine 
vă sunt părinţii? Cum v-aţi aran-
jat viaţa familială?

A.P.: Părinţii mei, acum am-
bii la pensie, pedagogi de profesie, 
sunt oameni cunoscuţi în Soroca: 
mama – Rodica Ungureanu-Prisă-
cari, născută în satul Zastânca în 
1941, şi tata – Arcadie Prisăcari, 
născut în 1933 în satul Voloave. 
Avem un frate mai mic (n.1969), 
Liviu, economist, stabilit la Soro-
ca. Eu sunt acum doar cu fi ul An-
gel Raileanu (n.1988), actualmen-
te student, anul I, la Universitatea 
Tehnică din Moldova, facultatea 
Construcţii Industriale şi Civile, 
Chişinău.

A: După absolvirea, în 1982, a 
Tehnicumului de Construcţii din 
Chişinău, un an de zile aţi predat 
arta plastică la Şcoala de Ilumina-

re Culturală „E.Sârbu” (Colegiul 
de Arte), iar în 1983 v-aţi angajat 
în calitate de inginer-constructor 
la Uzina de Utilaj Tehnologic 
(UUT) din Soroca. Aici aţi lu-
crat timp de 13 ani (1983-1996), 
în care aţi reuşit să cunoaşteţi 
bune această întreprindere şi să 
acumulaţi experienţa necesară, 
care v-a prins bine ulterior, când 
aţi devenit liber întreprinzător. 
V-aţi făcut nişte concluzii aparte 
despre cauzele distrugerii sălba-
tice a acestei cândva glorioase şi 
bogate uzine sorocene?

A.P.: La momentul angajării 
mele (1983), UUT era un orga-
nism industrial colosal pentru 
Soroca, în baza căruia trăiau şi 
munceau peste două mii de oa-
meni. Îmi amintesc cu plăcere şi 
nostalgie acele timpuri frumoase şi 
pline de acţiune ale tinereţii mele. 
În calitate de inginer-construc-
tor, responsabilă de documentaţia 
de proiectare, am construit două 
blocuri splendide cu nouă nive-
le şi opt blocuri cu cinci nivele în 
raionul Fabricii de Articole Trico-
tate, şi multe alte lucrări serioase 
de construcţie şi amenajare – atât 
în cadrul uzinei, cât şi în exteri-
orul ei. Aveam o leafă stabilă de 
160 de ruble lunar, pe atunci bani 
buni pentru un tânăr inginer-con-
structor. Uzina a însemnat mult în 
viaţa mea, dăruindu-mi experienţă 
profesională şi de comunicare cu 
oamenii, satisfacţia realizărilor şi 
încrederea în propriile puteri. Un 
om extraordinar, pe care se ţinea, 
practic, această întreprindere, era 
directorul ei, Iurii Nicolaevici Ti-
moşenco, datorită căruia, la păre-
rea mea, s-a ridicat, dar şi a căzut 
UUT. În calitate de unitate indus-
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Două frumuseţi gemene – Angela şi Lilia Prisăcaru

trială unională în cadrul URSS, 
uzina era completamente depen-
dentă de Moscova. Anume faptul 
că nu s-a dorit ruperea de vechiul 
sistem de aprovizionare şi desfa-
cere şi conectarea operativă la un 
sistem nou, occidental, a fost fatal 
pentru ea. Uzina a fost „cărată” şi 
vândută cu bucata, cam aşa cum 
un muşuroi de furnici se isprăveş-
te în 24 de ore cu un sac mare de 
zahăr!

A: Crearea Firmei „Ascensiu-
ne” este legată de UUT?

A.P.: Da. SRL „Ascensiune” am 
fondat-o împreună cu partenerul 
meu, multregretatul Vasile Leş-
co, director-adjunct pentru con-
strucţii al UUT, în baza sectorului 
construcţii al uzinei, pe care l-am 
arendat cu toată gospodăria, inclu-
siv localul, angajând prin contract 
37 de muncitori constructori, care 
la acel moment nu mai aveau de lu-
cru la uzină. 

A: Care a fost rolul dumnea-
voastră şi motivele creării acestei 
fi rme?

A.P.: Firma a fost fondată în 
perioada când UUT nu mai avea 

nici o şansă să fi e revitalizată şi era 
limpede că sectorul Construcţii nu 
mai are nici o perspectivă în cadrul 
uzinei. Toţi muncitorii sectorului, 
inclusiv eu, ne-am pomenit în faţa 
riscului de a rămâne fără lucru şi, 
deci, fără un câştig. Iniţiativa a fost 
a dlui V.Leşco şi a mea, eu, în ca-
litate de inginer-şef, luând asupra 
mea perfectarea tuturor actelor ne-
cesare şi aprobarea lor în instanţe, 
asigurarea comenzilor, evidenţa şi 
organizarea procesului de lucru. 

A: Aţi rostit multregretatul 
V.Leşco cu o durere deosebită în 
glas...

A.P.: Am avut toţi un înalt 
respect pentru acest om, datori-
tă căruia am reuşit să creăm şi să 
dezvoltăm întreprinderea noastră. 
Ne-a fost un conducător înţelept, 
împreună cu care am reuşit să de-
păşim sau să evităm nenumăratele 
momente de criză care ne păşteau 
la tot pasul. Din păcate, a plecat pe 
neaşteptate dintre noi în septem-
brie 2000, surprinzător şi în nişte 
împrejurări misterioase. 

A: Ce realizări ale FPC „As-
censiune” aţi dori să menţionaţi? 

Aveţi în permanenţă un minim 
de contracte ca să supravieţuiţi 
sau sufi cient de multe ca să pros-
peraţi?

A.P.: Firma a fost solicitată 
de benefi ciari de la bun început, 
în baza experienţei şi numelui pe 
care îl avea sectorul Construcţii în 
cadrul UUT şi oraşului. Am avut 
întotdeauna diferite comenzi mai 
mari şi mai mici, mai prestigioase 
şi mai modeste, particulare sau de 
stat. În condiţiile Sorocii, unde se 
construieşte foarte puţin, fi rma re-
uşeşte, totuşi, să se menţină în ca-
drul celor mai solicitate organizaţii 
locale de construcţii. În ultimii ani, 
printre multe alte lucrări, pot men-
ţiona construcţia clădirilor Vămii 
de Stat la Soroca şi Cosăuţi; repa-
raţiile colegiilor de Arte şi „Mihai 
Eminescu”; construcţia unei serii 
de magazine mici, fundamentul şi 
scările Monumentului „Lumânarea 
Recunoştinţei” etc.

A: Aveţi astăzi satisfacţia şi 
convingerea că sunteţi la locul 
potrivit şi lucrurile, până la acest 
moment, merg în ascensiune? Aţi 
avut încrederea permanentă că 
veţi reuşi?

A.P.: Prognoze speciale nu am 
făcut niciodată, dar am ştiut cu 
siguranţă că voi fi  în stare să rea-
lizez ceea ce mi-am propus, dacă 
voi fi  insistentă şi voi ţine doar ca-
lea pe care am ales-o. Ştiu că mai 
am foarte multe de făcut, dar voi 
munci cu dragoste, şi asta îmi va 
înlesni izbânda. Vorba înţeleptu-
lui: „Nu schimba prea des cărările, 
căci nu vei ajunge nicăieri!”. Mă 
voi ţine de construcţii – calea pe 
care, cred, mi-a hărăzit-o Însuşi 
Dumnezeu...
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Almanah: Alegerile din 1990 
au rămas în istoria noastră ca fi -
ind cu adevărat democratice. Le-
gislativul ales atunci şi-a schimbat 
denumirea din „Soviet Suprem 
al RSSM” în Parlamentul Repu-
blicii Moldova. Acel Parlament a 
pus, practic, bazele ţării în care 
trăim astăzi...

Elisei Secrieru: Acele alegeri au 
fost într-adevăr o luptă dreaptă şi 
grea între multitudinea de alterna-
tive râvnitoare la un mandat în Par-
lament. În circumscripţia în care 
am candidat au fost mai multe can-
didaturi, dar alegătorii mi-au acor-
dat încrederea mie ca să-i reprezint 

în primul Legislativ democratic al 
statului nostru. 

A: Aţi fost înaintat şi susţinut 
în calitate de candidat de Fron-
tul Popular din Moldova. Ce 
prezenta atunci această mişcare 
politică?

E.S: La Soroca, în acei ani 
(1989-1990), Frontul Popular era 
o putere serioasă, cu un potenţial 
numeric şi uman semnifi cativ. Ma-
rea majoritate a populaţiei din oraş 
şi din raion, toată intelectualitatea 
susţineau entuziasmaţi linia politi-
că a Frontului Popular: eliberarea 
naţională, democratizarea, statali-
zarea. 

A: Cum aprecieţi acum, după 
18 ani, activitatea primului Parla-
ment al RM?

E.S: Marea majoritate a Parla-
mentului au fost oameni entuzias-
maţi, nici unul dintre noi, deputaţii, 
nu a avut experienţa necesară poli-
tică ca să putem aşeza lucrurile fun-
damental şi corect, aşa încât să evi-
tăm toată tragicomedia ce a urmat 
mai apoi şi ne-a adus la bufonada 
comunistă de astăzi. Am fi  putut 
realiza mult mai mult, fi ind azi ală-
turi de România şi Ţările Baltice în 
NATO şi UE. 

A: Vina tuturor eşecurilor o 
poartă doar lipsa de experienţă 

„Politica este o artă care nu are nimic comun 
cu entuziasmul”

Elisei SECRIERU,
deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994), 
viceminstru al Justiţiei Republicii Moldova (1998-1999)
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politică şi democratică a majori-
tăţii, cum o numiţi, entuziasma-
tă a parlamentarilor? Credeţi că 
nu a făcut nimeni atunci în Ţara 
asta politică rece, lipsită de entu-
ziasm?

E.S: Politica este o artă care nu 
are nimic comun cu entuziasmul, 
doar că îl poate folosi cu dibăcie, 
determinându-i un vector bine 
chibzuit. Sigur că politica rece a 
fost şi ea este manipulantul de esen-
ţă al vieţii şi căilor de dezvoltare a 
fi ecărei structuri statale. Durerea 
cea mare că acest manipulant, din 
păcate, activ şi astăzi, care deţine 
cele mai importante şi vitale pâr-
ghii în politica Republicii Moldova 
este, fără nici o îndoială, categoric 
împotriva orientării Moldovei spre 
România şi Occident. 

A: Acel istoric „Parlament al 
entuziaştilor” a votat simbolica 
noului Stat Republicii Moldova, 
Tricolorul, Stema, Imnul, Suvera-
nitatea, Limba Română! Toată lu-
mea basarabeană triumfa atunci, 
învăluită de mari sentimente de 
fraternitate cu românii şi Româ-
nia. Mai ţinem bine minte podu-
rile de fl ori de pe Prut... De ce nu 
s-a votat atunci în Parlament uni-
rea cu Ţara-Mamă România?

E.S: Situaţia era atunci într-
adevăr favorabilă, şi Parlamentul ar 
fi  votat cu marea majoritate unirea 
cu România, dar manipulantul nu 
a dorit categoric acest lucru. Unirea 
Moldovei cu România nu fi gura în 
planurile lui strategice. În vremea 
Puciului de la Moscova, posibili-
tatea votării Unirii a atins cotele 
maxime, dar conducerea de vârf a 
ţării (Mircea Snegur, Alexandru 
Moşanu) a fost împotriva include-
rii acestei chestiuni în ordinea de 
zi a plenului Parlamentului, moti-
vând (cum se mai motivează şi azi, 

de altfel) că „nu s-a copt problema”. 
Sunt convins că momentul acela a 
fost ratat cu bună ştiinţă!

A: Puciul de la Moscova a in-
fl uenţat votarea Independenţei 
Republicii Moldova?

E.S: Sesiunea extraordinară a 
Parlamentului, convocată cu ocazia 
Puciului de la Moscova, a condam-
nat atunci acest act antigorbaciovist, 
dar propunerea fracţiunii FPM de 
proclamare a Independenţei RM a 
fost respinsă de aceeaşi conducere, 
cu aceeaşi motivaţie sacră moldo-
venească – „nu s-a copt problema”. 
Abia după ce s-a declarat indepen-
dentă Ucraina, au îndrăznit s-o facă 
şi lideri noştri de stat. 

A: Pe parcursul anilor, aţi de-
ţinut funcţii înalte atât în Parla-
ment (secretatul Comisiei Par-
lamentare pentru Combaterea 
Criminalităţii), cât şi în Guvernul 
RM (viceministru al Justiţiei). 
Cum aprecieţi starea lucrurilor în 
justiţia RM?

E.S: Justiţia unui stat bolnav, 
evident, este şi ea contaminată 
grav de acelaşi virus. Starea justi-
ţiei noastre este proastă de tot. Şi 
asta pentru că chiar dacă legislaţia 

RM este adaptată ofi cial la stan-
dardele democraţiilor occidentale 
(Uniunea Europeană), aplicarea ei 
este infi mă, şi, deci, de fapt, legea 
în Republicii Moldova nu dictează.
Am o bogată experienţă în acorda-
rea asistenţei juridice, în calitate de 
avocat, atât persoanelor juridice, 
cât şi celor fi zice, şi realităţile în sfe-
ra justiţiei aici sunt de plâns, dar şi 
de indignare. 

A: Prin ce se manifestă aceste 
realităţi? Este vorba doar de igno-
rarea Legislaţiei sau şi de alte de-
fi cienţe ale dreptului ofi cial?

E.S: Statul nostru, după cum se 
ştie, este unul dintre cele mai corup-
te în Europa. Corupţia însă, acest 
lucru de asemenea se ştie peste tot, 
este microbul unei anumite politici 
de stat, care pătrunde în toate sfe-
rele vieţii sociale, din tălpi şi până-n 
creştet, şi se manifestă prin impu-
nerea factorului politic în justiţie: 
justiţia telefonului; înlăturarea din 
structurile ofi ciale de justiţie a „in-
comozilor”, care, de regulă, sunt 
oameni competenţi şi incoruptibili, 
ei fi ind înlocuiţi cu cadre docile şi 
„ascultătoare de stăpân”, dar, în cele 
mai multe cazuri, incompetente 
şi lipsite de experienţă; adaptarea 
legislaţiei la necesităţile politice şi 
social-economice ale clanului di-
riguitor; competenţa profesională 
slabă a aparatului judecătoresc; 
remunerarea mizerabilă a muncii 
celor din domeniu, lucru care ge-
nerează condiţii ideale pentru în-
fl orirea corupţiei şi cumătrismului; 
fl uctuaţia înaltă a aparatului auxi-
liar. Toate aceste realităţi ruşinoase 
nasc structuri mafi otice de diferite 
niveluri şi proporţii, care nu-l lasă 
liber în exercitarea justiţiei pe nici 
unul din exponenţii ei (procuratu-
ra, poliţia, judecata).

Copilăria – Armonia...
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A: Poate exista, în cadrul unui 
raion sau altul, o altă stare de lu-
cruri în domeniul justiţiei?

E.S: La Soroca nu poate fi  altfel 
decât în restul Republicii Moldova, 
şi chiar dacă liderii raionali demo-
craţi ar încerca să pună legea pe 
picioare, nu ar fi  chip să reuşească! 
La general, avem ca exemplu cazul 
Primarului General al Chişinău-
lui, dnul Dorin Chirtoacă, care, în 
străduinţele sale de a pune Adevă-
rul în capul mesei, nu este susţinut 
de conducerea de vârf a Republicii 
Moldova, ci dimpotrivă – este hui-
duit şi denigrat public!

A: Deci, astăzi, în anul 2008, 
aplicarea legislaţiei în Republica 
Moldova depinde de voinţa poli-
tică a Preşedintelui ţării şi Parti-
dului Comuniştilor din Republica 
Moldova – Vladimir Voronin?

E.S: Asta-i, din nefericire, reali-
tatea obiectivă, actuală, în republică 
în domeniul justiţiei ofi ciale. Cazu-
rile „Pasat”, „Urecheanu”, „Cubrea-
cov” şi altele sunt nişte mostre cla-
sice de justiţie cu interese politice. 
Dosarele se fabrică şi se clasează la 
comandă fără nici o teamă de reac-
ţia opiniei publice.

A: Care sunt şansele reale de 
salvare a justiţiei şi, odată cu ea, 
a moravurilor de onoare civică în 
Republica Moldova?

E.S: Cred că o schimbare radi-
cală şi fundamentală ar putea fi  re-
alizată doar de o conducere de vârf 
absolut de tip nou, incoruptibilă şi 
onorabilă, cu frică de Dumnezeu şi 
de popor. O asemenea conducere 
este greu de închipuit în Republi-
ca Moldova, dar, în cazul aderării şi 
integrării noastre în UE, lucrurile 
ar putea lua o perspectivă absolut 
reală. Aspectul material al proble-
mei nu este mai puţin important 
– crearea unor condiţii normale de 
muncă şi remunerarea pe măsură 
a cadrelor, ar pune capăt mitelor – 
cel puţin, celor mărunte. Controlul 
departamental în domeniul pregă-
tirii cadrelor de specialitate ar fi  de 
asemenea un factor pozitiv în cură-
ţarea justiţiei naţionale.

A: Astăzi, conform statisticii 
ofi ciale, oferta cadrelor tinere în 
domeniul jurisdicţiei depăşeş-
te cu mult solicitarea. În familia 
dumneavoastră, în care toţi sunt 
jurişti, nu există probleme lega-
te de lipsa locurilor de muncă în 

domeniu şi remunerarea nesatis-
făcătoare a muncii?

E.S: Suntem, într-adevăr, o fa-
milie de jurişti. Mezinele noastre 
gemene, Alina şi Carolina (n.1988), 
sunt studente anul I la facultatea 
de Drept a Universităţii de Stat 
din Moldova. Rodica, fi ica noastră 
mijlocie (n.1983), este consilier al 
ministrului Justiţiei al Republicii 
Moldova. Fiica mai mare, Diana 
(n.1980), este magistru în drept, 
deţinătoare a bursei Eifel (Bordo-
ux, Franţa), şi soţia, Maria, – jurist 
la Ministerul Justiţiei al Republicii 
Moldova. Eu, după cum se ştie, sunt 
avocat la Biroul Asociat de Avocaţi 
„Conex”, Chişinău. Cred că, în con-
diţiile în care societatea Republicii 
Moldova se va debarasa de toate 
atavismele, dar aceasta se va produ-
ce în cel mai apropiat timp, proble-
mele amintite mai sus vor dispărea, 
împreună cu multe altele. Privim 
viitorul cu speranţă şi încredere. 

A: Mergeţi des la Cerlina, sa-
tul dumneavoastră de baştină? 

E.S: În măsura în care mi-o 
permite cercul vertiginos al activi-
tăţilor mele, dar mult mai rar decât 
mă trage inima. Casa părintească 

La nunta noastră... Azi, cu soţia Maria
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a găzduit o familie mare din patru 
fraţi şi două surori, care suntem: 
Elisei (n.1954), Vitalie (n.1957), 
Andrei (n.1962). Ghenadie 
(n.1965) şi Elena (n.1960) cu Vi-
orica (n.1968). Părinţii noştri, buni 
gospodari cerlineni, Ion (n.1931) 
şi Lidia (1930-1970) Secrieru, ne-
au crescut şi ne-au educat cu mare 
dragoste şi ataşament. Tragedia 
pierderii mamei în 1970 în urma 
unei boli incurabile nu se va şterge 
niciodată din inimile noastre. Tatăl 
o mai duce şi astăzi, confruntându-
se şi el cu problemele vremurilor, 
dar având conştiinţa că ne are ală-
turi pe noi – fi ii şi fi icele lui.

A: Din 1982 până în 1990, aţi 
fost judecător la Soroca. Ce amin-
tiri vă leagă de oraşul acesta?

E.S: Soroca este oraşul în care, 
de fapt, mi-am pus bazele vieţii mele 
familiale, ale carierei profesionale şi 
politice, ale numelui meu de cetă-
ţean şi patriot. Am sosit la Soroca 
fi ind tânăr, căsătorit (1979), când 
fi ica Diana avea doar doi anişori, în 
anul 1982. Funcţia mea de judecă-
tor m-a plasat deodată în mijlocul 
oamenilor şi evenimentelor, în to-
rentul vieţii sovietice, încă puternic 
şi autoritar pe atunci. Judecam doar 
conform legii, căutam să-mi aranjez 
viaţa de familie, să-mi educ fetiţa. 
Soroca era un oraş care pe atunci 
se industrializa şi se construia in-
tens. Se construia şi spaţiu locativ, 
se modernizau străzile, parcurile, 
funcţionau grădiniţele, creşele pen-
tru copii, funcţiona cinematograful 
„Dacia”. Aspectul oraşului era atră-
gător şi fi erberea vieţii publice era 
promiţătoare de bune perspective 
pentru toţi. 

A: Cum v-aţi desprins de po-
litica activă în cadrul PPCD şi de 
ce nu aderaţi la altă mişcare poli-
tică?

E.S: Am ră-
mas un patriot 
al ţării, dar sunt 
un dezamăgit 
în clasa politică 
din Basarabia, 
dacă mai există 
aşa ceva la ora 
actuală. Mul-
ţi ani în urmă, 
fi ind un acti-
vist de frunte în 
PPCD, aveam deseori nişte revela-
ţii care mă puneau în gardă asupra 
multor momente decisive ale liniei 
politice de vârf a PPCD. Atunci, 
după debarcarea Guvernului Stur-
za, în cel mai responsabil moment, 
legat de dezvoltarea relaţiilor noas-
tre cu Uniunea Europeană, mi-am 
dat seama şi m-am convins defi ni-
tiv în esenţa comandată a politicii 
lui Iurie Roşca. Orice încercare de 
a schimba sau a stopa diversiunile 
vârfului PPCD-ist erau anihilate 
pe loc, din păcate, cu ajutorul chiar 
celor care aveau şi ei îndoieli şi care, 
peste ani, după plecarea mea, au 
plecat şi ei tot aşa, cu capul plecat, 
dar, după ce mai susţinuse şi anima-
se, activ sau tacit, multe diversiuni 
antinaţionale ale lui Roşca. Eveni-
mentele care au derulat în Moldova 
din momentul în care am hotărât să 
mă retrag au adeverit cele mai neve-
rosimile presupuneri ale mele: votul 
lui Roşca cu comunistul Voronin în 
2005, cazul Cubreacov, izgonirea 
din PPCD a unor veterani-activişti. 
Din păcate, sau, poate, din fericire, 
experienţa mea PPCD-istă mi-a 
deschis prea larg ochii, ca să pot ad-
era azi la vreo formaţiune politică, 
fără să mi se facă pete arzătoare pe 
aceşti ochi. Fără participarea mea, 
evenimentele nu s-au stopat, goana 
lor e activă şi imprevizibilă, mai ales 
acum, în preajma alegerilor parla-

mentare 2009, care îngrijorează, cu 
atât mai mult că trădările politice 
după pasa lui Roşca au devenit ca şi 
cum o virtute...

A: Şi alegerile parlamentare 
2009?

E.S: Mă tem, pentru că lucrea-
ză foarte bine echipa acelui tainic 
şi omniprezent „manipulant”, dez-
binând ştrengăreşte tot ce a mai 
rămas din temutele forţe democra-
tice. Dar vom merge numaidecât la 
alegeri şi după asta vom mai vedea 
cum se vor desfăşura evenimentele.

A: Vă rog să transmiteţi un 
mesaj de salut pentru Soroca şi 
soroceni...

E.S: Cerlina, satul meu de baş-
tină, este parte componentă din 
plaiurile sorocene, deci, şi Soroca 
este tot atât de natală şi dragă su-
fl etului meu. Viaţa are căi nebănu-
ite şi, dacă după opt ani de zile, pe 
care i-am trăit cu multă dragoste şi 
ardoare la Soroca, m-am pomenit 
la Chişinău, nu înseamnă deloc că 
nu mai sunt sorocean. Din viaţă nu 
poţi şterge nici o zi, dar mite opt 
ani din cei mai frumoşi ai tinereţii 
familiei noastre! Soroca este ora-
şul natal al fi icelor noastre Rodica 
şi al gemenelor Aliona şi Carolina! 
Deci, mesajul din partea familiei 
sorocene Secrieru este: Sănătate, 
Prosperitate, Fericire tuturor soro-
cenilor!

Drageile noastre fi ice Diana, Rodica, Aliona şi Carolina
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Almanah: Sunteţi pedagog, 
profesor de istorie cu studii su-
perioare în domeniu, dar de mai 
mulţi ani vă ocupaţi de business, 
lucru tipic pentru o mare parte 
din intelectualii sovietici de după 
1990. Cum s-a produs recalifi ca-
rea? Aţi fost ajutat de nişte pro-
grame speciale de stat?

Anatol Şapovalov: În Republi-
ca Moldova, n-au existat programe 
serioase de stat, cu ajutorul cărora 
s-ar fi  putut pune bazele unui bu-
siness particular sănătos. Nu am 
avut, practic, nici o susţinere din 
partea statului, dimpotrivă, dese-
ori am suferit din cauza lui. Situa-
ţia din anii când învăţătorul, având 

un salariu de 300-400 lei, îl putea 
ridica cu întârzieri de 2-6 luni, m-a 
făcut să abandonez pedagogia, căci 
nu eram în stare să-mi întreţin fa-
milia. Am luat calea businessului 
de-a valma cu alţi intelectuali: pro-
fesori, medici, jurişti, ingineri, etc. 
Chiar de la bun început, am avut 
o mare satisfacţie de la acest lucru, 
alimentată şi de o curiozitate de 
explorator. Căutam să mă implic în 
nişte afaceri profi tabile şi am găsit 
potrivit comerţul cu combustibil 
pentru mijloace de transport. La în-
ceputul anilor 1990, la noi bântuia 
o mare criză de asemenea produse. 
Ideea mea a fost simplă: comercia-
lizarea surplusului de combustibil 

a trupelor Armatei Sovietice, care 
în acea perioadă erau în program 
de retragere de pe teritoriul noului 
stat Republica Moldova. Procuram 
la Bălţi şi Floreşti, în cantităţi des-
tul de mari, combustibil la preţu-
rile vechi de stat, le depozitam la 
Soroca şi apoi le vindeam la pre-
ţuri de piaţă. Aşa am început să fac 
business comercial şi am reuşit să 
acumulez un mic capital, pe care 
l-am investit în afacerile mele ulte-
rioare.

A: De unde aţi luat bani pen-
tru primele tranzacţii cu ofi ţerii 
ruşi ai Armatei Sovietice? Aţi 
luat un credit în bancă?

„Pentru orice business, în condiţiile pieţei libere, 
riscul a existat întotdeauna...”

Anatol ŞAPOVALOV,
businessman, director al SRL „Ţărăncuţa”
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A.Ş.: La acel timp, în Republica 
Moldova încă nu existau bănci cu 
credibilitate, de la care s-ar fi  pu-
tut lua un credit pentru afaceri. În 
plus, procentele bancare erau fan-
tastic de înalte. Majoritatea primei 
generaţii de întreprinzători basara-
beni au înjghebat nişte bănuţi co-
mercializând fel de fel de mărfuri 
sovietice de larg consum în ţările 
Europei de Est. Eu am colindat Iu-
goslavia, vizitând-o de şase ori pe 
parcursul a doi ani de zile.

 A: Ce comercializaţi în Iugos-
lavia?

A.Ş.: Ferestraie „Drujba”, pom-
pe de apă „Rodnicioc”, motociclete 
„Java”, diferite scule şi multe alte 
lucruri defi citare acolo, care se mai 
găseau pe teritoriile întinse ale 
URSS-ului. Încărcam bine mica 
mea remorcă şi plecam la volanul 
„Jiguli”-ului cu speranţa că voi re-
uşi să realizez marfa şi să mă întorc 
nevătămat înapoi. Şoselele inter-
naţionale ale Europei de Est erau 
atunci inundate de asemenea auto-
garnituri.

A: În anarhia şi dezmăţul ce 
domneau în anii 1990 în spaţiile 
exsovietice, inclusiv în Republi-

ca Moldova şi Soroca, apăruse 
atunci, ca ciupercile după ploaie, 
aşa numiţii „bratva” (echivalent 
român nu există). Aceste bande 
teritoriale ale mafi ei ruseşti, îm-
barcate în maşini de import, care 
nu respectau semafoarele, în scur-
te negre de piele, cu cefele groase 
şi ochii tulburi, în mare majori-
tate rusofoni, obligau toţi între-
prinzătorii mari şi mici să plă-
tească „bir” pentru „crîşă” (rom. 
acoperiş, pază), care asigura invi-
olabilitatea faţă de alte bande şi, 
probabil, faţă de organele fi scale 
şi poliţieneşti, care prădau şi ele 
crunt lumea întreprinzătorilor. 
Se mai întâlnesc şi azi prin oraş 
mutrele acelor terorişti, deveniţi 
astăzi „gospodari” sau chiar func-
ţionari publici! Aţi avut de furcă 
cu ei, fi ind liber întreprinzător? 
Care era atunci poziţia organelor 
de resort faţă de această molimă 
care a pus bazele corupţiei totale 
de azi?

A.Ş.: Cunosc bine povestea cu 
rachetul moldovenesc, care, într-
adevăr, era atunci şi continuă să 
rămână şi astăzi, într-o formă bine 
camufl ată, o parte componentă 
a crimei organizate în Republica 
Moldova. Eu am fost întotdeauna 
un om informat şi aceasta m-a ferit 
de incidente neplăcute şi neprevă-
zute cu această categorie de per-
soane. Aceste structuri criminale 
aveau nişte criterii de selectare a 
victimelor, fi ind, la părerea mea, 
în strânsă legătură de „colaborare” 
cu toată verticala organelor ofi ciale 
de drept, prin care, de fapt, conlu-
crau cu Puterea în exerciţiu. Este 
greu de spus acum cine pe cine 
conducea: mafi a – Puterea sau in-
vers. Formula conlucrării ambelor 
poluri a existat şi sunt convins că, 

perfecţionată şi bine camufl ată, 
această caracatiţă mai dictează încă 
şi azi multe vieţii acestui stat. 

A: Cine erau în acea perioadă 
persoanele care, conform legii şi 
bunului simţ, erau responsabile 
şi obligate să asigure securitatea 
întreprinzătorilor, dar şi a tutu-
ror cetăţenilor soroceni?

A.Ş.: În anii care s-au scurs de 
atunci, în fruntea organelor loca-
le responsabile direct de ordinea 
publică şi securitatea cetăţenilor 
soroceni, inclusiv şi a întreprinză-
torilor, s-au perindat mai multe 
persoane. În cei mai grei şi dezechi-
libraţi ani, primele feţe responsabi-
le ale oraşului şi raionului au fost 
Vasile Lupuşor, preşedinte al Exe-
cutivului Raional; Anatol Chişner, 
Boris Glavan, primari de Soroca; 
I. Gherman, şeful local al KGB; V. 
Artemi, Gheorghe Delejan, şefi  ai 
poliţiei; N. Musteaţă – procuror 
al raionului. După câte cunosc eu 
personal, dar şi foarte multă lume 
din oraş şi raion, aceste persoa-
ne erau atât de diferite din toate 
punctele de vedere, inclusiv politic, 
încât şansa de a se uni toţi într-o 
echipă bine consolidată şi pusă se-
rios în asigurarea legalităţii, ordinii 
publice, protejării populaţiei, lipsea 
cu desăvârşire. 

Bunel fericit...

La odihnă în Grecia
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A: Mai există astăzi, la părerea 
dumneavoastră, vreo activitate 
criminală organizată în Soroca?

A.Ş.: Rachetul primitiv de jec-
mănire deschisă al anilor 1990-
2000 nu se mai vede. Dar asta nu 
înseamnă deloc că el a dispărut. 
S-a schimbat doar modalitatea şi 
scara de activitate. În 18-20 ani 
de creştere şi înfl orire liberă, el a 
devenit azi un sistem perfect de 
crimă organizată infi ltrat în toa-
te sistemele vitale al Republicii, 
inclusiv în conducerea de vârf. 
Corupţia totală, legea telefonu-
lui, protecţia, cumătrismul, ho-
ţia – toate sunt roadele actuale 
ale acelui rachet primitiv, crescut 
şi ocrotit de cei care erau obligaţi 
să-l nimicească în faşă. Echipa de 
sus protejează echipa de jos, peş-
tele mare papă peştele mic, şi toate 
încercările unui simplu cetăţean, 
fără bani mari în buzunar, de a 
găsi dreptate sunt din start sortite 
eşecului. Noi suntem acum prin-
tre cei mai corupţi dintre corupţi. 
Această ruşinoasă realitate ar 
dispărea doar odată cu aderarea 
Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană, lăsând astfel mafi a lo-
cală fără „ţâţa belşugului”. Hoţii şi 
corupţii nu doresc nicidecum în 

UE, pentru că mai au „de lucru” în 
această ţărişoară!

A: Cum aţi reuşit dumnea-
voastră, în ciuda lipsei de condiţii 
favorabile de dezvoltare a busine-
ssului local, să puneţi bazele şi să 
ridicaţi o afacere prosperă?

A.Ş.: A fost foarte greu. Fiind 
doborât, mă ridicam din nou şi o 
luam de la început. În 1995, am 
înregistrat SRL „Ţărăncuţa” – o 
afacere de familie – cu cele mai no-
bile intenţii de a stimula, promova 
şi dezvolta meşteşugurile populare. 
Am ales împletitul în lozie şi am 
încheiat contracte de colaborare 
cu meşterii locali, deschizând un 
atelier de specialitate. Contracte-
le prevedeau reclama producţiei, 
promovarea ei în cadrul republicii 
şi peste hotare, expoziţii cu vânza-
re, dar, din păcate, în unele pozi-
ţii nu am putut găsi înţelegere cu 
partenerii noştri, aşa că proiectul 
nu a fost durabil. Am pornit apoi 
o afacere de confecţionare a jucă-
riilor moi, conform tehnologiilor 
moderne, cu designul şi croiala 
noastră. Am făcut acest lucru timp 
de doi ani (1996-1998), în regim 
experimental legal. Producerea şi 
desfacerea mergeau bine, dar, pen-
tru eliberarea licenţei, după ce am 

îndeplinit toate cerinţele perioadei 
experimentale (2 ani), trebuia să 
plătim 500 mii lei. Suma, în raport 
cu profi tul pe care îl puteam spera, 
era fantastic de mare! Am fost ne-
voiţi, cu mare regret, să ne oprim 
din nou dintr-o afacere care părea 
că merge bine. Producătorul au-
tohton nu era stimulat, pentru că 
cineva făcea bani mari la importul 
jucăriei moi din străinătate. Preţul 
şi calitatea nu contau. 

A: Aţi avut posibilitatea să lu-
aţi un credit bancar de 500 mii lei 
ca să deveniţi, treptat, un mare 
producător autohton de jucărie 
moale. De ce nu aţi riscat?

A.Ş.: Pentru mine, suma de 500 
mii lei era atunci uriaşă, iar procen-
tele bancare (18-28%) – ucigătoare. 
În ţările occidentale, spre exemplu, 
în Franţa, băncile acordă credite cu 
2,2-2,7%. Acolo, procentul de 3,4 
pare exagerat de mare şi revoltă bu-
sinessul local! Şi asta într-o ţară bo-
gată, cum este Franţa! Iar la noi, în 
sărăcia care domină, băncile culeg 
şi culeg procente colosale, iar statul 
nu este interesat în susţinerea busi-
nessului autohton de producere. 

A: Care a fost următoarea eta-
pă în activitatea dumneavoastră 
de întreprinzător? 

A.Ş.: În 1994, am deschis un 
centru comercial aici, în inima So-
rocii, chiar lângă Piaţa Libertăţii. 
Soţia mea Svetlana, director al 
centrului, l-a numit drăgostos „Or-
hideea” şi, poate din această cauză, 
deja de 14 ani lucrurile merg aici 
bine. Comercializăm o gamă largă 
de mărfuri de larg consum, artiza-
nat, artă, parfumerie, compoziţii 
fl orale, suvenire, cosmetică etc. 

A: În anii trăiţi sub semnul bu-
sinessului de familie, aţi reuşit să 
acumulaţi experienţa şi cunoştin-

Familia Şapovalov
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ţele unui businessman modern? 
Sunteţi acum sigur de poziţia 
dumneavoastră în acest dome-
niu sau mai există riscul ca într-o 
bună zi să falimentaţi din nou?

A.Ş.: Din puzderia de între-
prinzători ai anilor 1990, au prins 
rădăcini şi au reuşit să iniţieze un 
business serios doar o mică parte 
dintre ei, printre care, Slavă Dom-
nului, suntem şi noi, Şapovalovii. 
În lungul maraton de afaceri, am 
acumulat, fi reşte, un bagaj de ex-
perienţă şi nişte dexterităţi pe care 
nu le poţi învăţa în nici o instituţie. 
Pentru orice business, în condiţiile 
pieţei libere, riscul a existat întot-
deauna ca o componentă stimula-
toare şi chiar mobilizatoare. Evi-
dent, avem concurenţi, care nu ne 
lasă să „adormim la volan”, ţinându-
ne permanent într-o formă bună de 
activitate. Ne străduim să mergem 
în pas cu cerinţele moderne în do-
meniu, să analizăm şi să planifi căm. 
Pe parcursul anilor, am reuşit să ne 
asigurăm cu multe cumpărătorul 
nostru permanent. Un factor îmbu-
curător este şi apariţia în Soroca a 
oamenilor care dispun de bani buni 
şi care-şi pot permite nişte comenzi 
stabile de valoare.

A: Au fost legaţi cumva de bu-
siness strămoşii dumneavoastră? 
Pentru a reuşi în acest domeniu, 
sunt sufi ciente doar competenţa 
şi experienţa sau este nevoie şi de 
un talent ereditar?

A.Ş.: Mă trag din strămoşi în-
treprinzători. Bunelul meu Tu-
dor, un bărbat zdravăn şi înalt de 
peste doi metri, care a trăit 93 de 
ani, a fost vechilul moşiei Chiselia, 
măna dreaptă a boierului local. El 
dirija, practic, toată averea boieru-
lui, ţinând, evident, şi gospodăria 
familiei sale. Era un om hotărât, 

cu un caracter de fer, descurcăreţ 
şi curajos. La 1944 s-a refugiat în 
România, dar în 1947 s-a reîntors 
clandestin în sat. Mult timp a fost 
nevoit să se ascundă prin stufăriile 
din împrejurimi de teama teroris-
mului bolşevic, dar, până la urmă, 
a reuşit să se descurce în aşa fel, 
încât a fost numit „zagatoviteli” 
(rom. achiziţionar de produse) în 
sat. Părinţii mei, Ştefan (n.1926) şi 
Tamara (n.1931) Şapovalov, suro-
rile mele Tatiana (n.1959), peda-
gog, Victoria (n.1961), economist, 
şi Mariana (n.1964), contabil, au 
iubit întotdeauna munca şi viaţa 
calitativă. Mă mândresc mult cu 
genealogia noastră familială şi sper 
că am moştenit cel puţin o părticică 
din fermitatea şi patriotismul pă-
rinţilor şi buneilor mei. În ceea ce 
ţine de talent, sunt demult convins 
că nu doar businessul, ci toate acti-
vităţile umane, dacă se doresc bine 
făcute, cer talent. Iar talentul poa-
te fi  materializat doar prin muncă. 
Multă muncă şi inteligenţă. 

A: Sunteţi interesat de politică? 
A.Ş.: Politica m-a interesat în-

totdeauna. Am simpatizat şi sus-
ţinut democraţia chiar şi în tim-
pul regimului comunist, dar până 
în 2007 nu am aderat la nici un 
partid. Nu am fost niciodată nici 
membru al PCUS. Acum sunt 
vicepreşedinte al fi lialei Soroca a 
Mişcării Social-Politice „Acţiunea 
Europeană”.

A: De ce aţi hotărât că anume 
acum este necesar să vă implicaţi 
activ în politică?

A.Ş.: Situaţia din ultima vreme 
a Republicii Moldova, trădările 
şi trecerea în tabăra comunistă a 
unor partide de dreapta mi-a tre-
zit sentimentul că trebuie să în-
treprindem neapărat ceva efectiv 

pentru a debarca în alegerile par-
lamentare din 2009 clica condu-
cerii comuniste. M-au infl uenţat 
în această hotărâre şi călătoriile 
recente, împreună cu familia, prin 
unele ţări ale Uniunii Europene. 
Acolo m-am convins încă o dată că 
destinul nostru poate avea o pre-
lungire fericită doar împreună cu 
România, în Uniunea Europeană. 
Toate „teoriile” conducerii noas-
tre despre neutralitate şi pregătiri 
veşnice pentru intrarea în UE sunt 
doar nişte aiureli comuniste. Este 
clar că bolşevicii ne vor integra în 
Uniunea Europeană tot atât de 
reuşit, cum ne-au dus spre comu-
nism timp de 50 de ani!

A: Şi familia dumneavoastră? 
A.Ş.: Familia mă completează 

perfect şi acest lucru, probabil, este 
baza pe care ne construim viaţa şi 
businessul. Soţia mea, Svetlana 
(Lupu) Şapovalov, născută la Bă-
diceni, este pedagog, iar acum par-
tenerul meu de business, director 
al Centrului comercial „Orhideea”. 
Este alături de mine şi în partidul 
„Acţiunea Europeană”, fi ind şi un 
activist în societatea civilă sorocea-
nă în calitate de cofondator al cu-
noscutei ONG „Femina Club”. Ca 
şi toate bădicenencele, este o gos-
podină neîntrecută. Am crescut şi 
educat doi fi i: Corneliu (n.1979), 
jurist de profesie, partenerul nos-
tru în SRL „Ţărăncuţa”, şi Dumitru 
(n.1986), student la Academia de 
Studii Economice din Moldova, 
facultatea Turism, Comerţ, Servi-
cii hoteliere (Chişinău). Suntem o 
familie obişnuită, care, ca şi multe 
alte asemenea familii din Republi-
ca Moldova, se străduie, prin mun-
că, să facă viaţa mai calitativă şi mai 
destoinică, pas cu pas apropiind-o 
de valorile civilizaţiei occidentale.
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Almanah: Primii ani de edi-
fi care a noului stat Republica-
Moldova, începând cu 1990, au 
fost deosebit de difi cili şi tulburi. 
După paravanul trăncănelilor po-
litice, cei mai „ageri” se ocupau 
de privatizarea gospodăriei soci-
aliste: întreprinderi, colhozuri, 
bănci, terenuri, bogăţii naturale şi 
multe, multe alte bunuri de stat. 
Populaţia, prin munca comună a 
căreea au fost create acele bunuri, 
pricepea foarte bine adevăratul 
rost al aşa-numitei „prihvatizări” 
(rus.prihvatiti – a acapara). Între 
1990-1993, fi ind Comisar ad-
junct al Poliţiei raionale, iar în 

1993-1994 – şef al Poliţiei Eco-
nomice Soroca, dumneavoastră 
aţi dispus, cu siguranţă, de toată 
informaţia operativă în domeniul 
privatizării. Cum s-a desfăşurat 
acest proces la Soroca? S-au de-
pistat încălcări sau abuzuri?

Constantin Volniţchi: Este pa-
radoxal faptul că privatizarea, care, 
de altfel s-a realizat în baza legilor 
adoptate de Parlamentul Republi-
cii Moldova, a fost monitorizată 
de structuri internaţionale compe-
tente, aparent a decurs fără încăl-
cări grave, s-a dovedit a fi , în fi nal, 
pentru marea majoritate a popula-
ţiei, un act lipsit de echitate socială. 

Nici un cetăţean de rând al ţării nu 
susţine azi părerea că privatizarea 
a fost echitabilă! Oamenii au ră-
mas cu nimic, fi ind jecmăniţi ziua 
în amiaza mare, iar în raion nu au 
fost depistate nici un fel de cazuri 
serioase de încălcări ale Legii cu 
privire la privatizare! Din păcate, 
n-au existat mecanisme efi ciente 
de depistare şi tragere la răspunde-
re a infractorilor în acest domeniu. 
Anume faptul că populaţia era con-
ştientă de nedreptăţile acestui act a 
impus-o, în multe cazuri, să distru-
gă şi să fure bunurile comune (din 
colhozuri, întreprinderi etc.). Per-
sonal, nu am avut niciodată încre-

„În jurul lucrurilor bune, trebuie să se unească 
întreaga societate”

Constantin VOLNIŢCHI,
director SRL „CMV”, 
consilier orăşenesc şi raional
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dere în mecanismul de privatizare 
aplicat de autorităţile Republicii 
Moldova. Toată această operă de 
distrugere şi jecmănire s-a încheiat 
cu pace, dar nu şi echitabil, ducând, 
din păcate, la pierderi colosale. 

A.: După 25 de ani (1978-
2003), cu întreruperi pentru ser-
viciul în Armata Sovietică (1978-
1980) şi studiile la Şcoala Politică 
Superioară (1983-1988), de acti-
vitate în Organele de Miliţie ale 
RSSM (1978-1991) şi Poliţie ale 
Republicii Moldova (1991-2003), 
v-aţi pensionat. Ce a însemnat 
pentru dumneavoastră această 
perioadă de un sfert de secol?

C.V.: Activitatea în organele 
MAI m-a atras de mic copil prin 
caracterul ei, să-l numim aşa, mi-
lităros şi bărbătesc, prin situaţiile 
şi problematica ei de detectiv. Din 
cărţile citite şi din fi lmele privite la 
clubul din sat, profesia imi părea cea 
mai romantică şi interesantă dintre 
toate activităţile posibile. Am deve-
nit, după cum am dorit, colabora-
tor al MAI şi întotdeauna am fost 
un poliţist bun şi muncitor. Mi-au 
plăcut mult sportul, ţinuta corectă, 
punctualitatea militară, dar şi liber-
tatea gândirii operative, a verticali-
tăţii morale şi profesionale. Cei 25 
de ani i-am trăit din plin, cinstit şi 
cu consacrare toată – calităţi cu care 
mă mândresc şi care mă alimentea-
ză în continuare, ajutându-mă să 
fi u aşa în toate împrejurările vieţii. 
Este adevărat că nu toate visurile 
şi aşteptările mele s-au îndeplinit 
întocmai. Romantica serviciului în 
organele MAI s-a dovedit a fi  mult 
mai prozaică, mai monotonă şi mai 
uzuală, decât aşteptările mele ado-
lescentine, dar bărbatul din mine a 
acceptat-o aşa cum a fost, perma-
nent străduindu-se s-o înnobileze 
şi s-o înalţe, în măsura posibilului. 
Miliţia sovietică a avut realizările şi 
carenţele ei, pe care le cunoaşte toa-
tă lumea, iar poliţia moldovenească 

a fost şi este aşa după cum o ştiţi. 
Un lucru însă este cert: profesioniş-
tii adevăraţi rămân profesionişti în 
orice condiţii sociale. 

A.: Din anul pensionării 
(2003) v-aţi avântat în businessul 
sorocean, activând, mai întâi, în 
fruntea SRL „Milagro”, apoi, din 
2004, preluând conducerea SRL 
„CMV”, funcţie pe care o deţineţi 
şi astăzi. În ce condiţii a luat naş-
tere şi s-a consolidat „CMV”? Ce 
înseamnă ea pentru familia dum-
neavoastră?

C.V.: Firma SRL „CMV” este o 
întreprindere de familie, fondată în 
1995 de soţia mea şi de mama mea, 
ambele – Maria Volniţchi, doar că 
de diferite vârste. În anii de maximă 
încordare socială (1990), Maria, fi -
ind contabilă la Uniunea Raională 
de Consum (RAIPO), în urma 
dizolvării acestei instituţii a rămas, 
ca şi multă altă lume, fără serviciu. 
Ne-am întrebat atunci: dacă fel de 
fel de elemente cu reputaţie pătată 
şi studii de „4 clase sovietice” fac bu-
siness şi se îmbogăţesc ca din apă, 
noi, având studii economice şi ex-
perienţă în relaţiile cu oamenii, de 
ce n-am încerca? 
A fost o între-
bare retorică a 
soţiei, după care 
ea s-a apucat cu 
râvnă să-şi rea-
lizeze planurile. 
Eu nu aveam 
dreptul să mă 
implic direct în 
afaceri, fi ind în-
cadrat în orga-
nele MAI, dar o 
susţineam cum 
puteam în toate 
străduinţele ei. 
În scurt timp, 
am reuşit să pu-
nem pe roate un 
proces de cusă-
torie, procurând 

câteva maşini de cusut şi arendând 
o încăpere într-un subsol. Dar, în 
urma unui accident nocturn, sub-
solul nostru a fost inundat şi toată 
afacerea „s-a înecat” – şi la propriu, 
şi la fi gurat. Am cărat toată noaptea 
cu căldarea apa din subsol împre-
ună cu soţia, care plângea amărâtă 
la culme. Din păcate, n-am reuşit 
atunci să salvăm prea multe, pier-
zând astfel afacerea. Norocul ne-a 
fost în procurarea unei mori cu o 
capacitate de 6 tone pe zi în satul 
Bădiceni, pentru care am pus în 
gaj casa şi am luat un credit ban-
car. Acest lucru s-a întâmplat în 
1994. Moara de la Bădiceni a pus 
bazele gospodăriei „CMV” – busi-
nessul nostru familial de astăzi. A 
fost nevoie de nişte eforturi deose-
bite organizaţionale, de răbdare şi 
insistenţă, de curaj civic, de multă 
sănătate şi putere, ca să ne extin-
dem şi să ne afi rmăm în faţa ţăra-
nilor, partenerilor, autorităţilor şi 
să ne consolidăm pentru noi trepte 
de dezvoltare. Deci, „CMV” este 
rezultatul străduinţelor noastre, în 
deosebi ale soţiei mele Maria, care, 

Şef al secţiei Pază de Stat a MAI RM. 
Locotenent colonel, 2003
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până în 2003, a condus afacerea de 
una singură. 

A.: Astăzi sunteţi consilier în 
consiliile raional şi orăşenesc din 
partea Partidului Democrat, un 
important businessman local în 
sectorul agro-comercial, propri-
etar al Studioului de televiziune 
locală „SOR-TV”, un om bine pla-
sat, bine informat şi cu avere, care 
cunoaşte foarte bine situaţia ora-
şului şi raionului. Acum jumătate 
de an, cu o minimă prevalare de 
voturi, democraţii au luat, în sfâr-
şit, iniţiativa puterii locale, după 
opt ani de guvernare comunistă. 
Ce ziceţi despre aceasta?

C.V.: Situaţia care s-a creat în 
consiliile orăşenesc şi raional, după 
alegerile din 2007, este complicată 
şi insufi cient de constructivă. În 
urma dezbaterilor iniţiale de după 
alegeri asupra candidaturilor la pos-
turile-cheie, inclusiv al preşedinte-
lui raionului, unitatea opoziţiei an-
ticomuniste a dat unele fi suri. S-au 
developat şi s-au văzut din nou, în 
vâltoarea discuţiilor aprinse, in-
teresele de bază ale politicienilor 
noştri locali, care sunt concentrate, 
în temei, asupra asaltării „fotoliilor 
moi” de şefi , deseori nici nu pentru 
salarii, ci pentru îndeplinirea unor 
orgolii personale, ca apoi aceştia, 
ajunşi în funcţie, să demonstreze 
că nu cunosc nimic şi că nu pot 
realiza nimic. Toate raţionamen-
tele expuse în favoarea creării unui 

bloc constructiv 
de conducere, 
adică unul ce 
ar aranja toate 
forţele politice 
r e p r e z e n t a t e 
în consilii, nu 
au avut nici un 
rezultat. Toate 
modelele alter-
native de com-
promis politic 

propuse au fost 
respinse cu înver-

şunare de „umblătorii după fotolii 
moi”. Nu am nimic împotriva unei 
sau altei persoane plasate acum în 
funcţii responsabile, ci pledez pen-
tru o conlucrare constructivă cu 
toate partidele, inclusiv cu cel al 
comuniştilor, mai ales când avem 
în faţă atâtea probleme dureroase, 
care se cer rezolvate urgent! Acum, 
după alegerile din 2007, a fost sto-
pată fi nanţarea gazifi cării părţii de 
nord a raionului Soroca. Conduce-
rea raionului argumentează acest 
fapt prin lipsa de fi nanţare centra-
lă, învinuind Guvernul că nu alocă 
bani. Poate oare cineva (în cazul de 
faţă, guvernanţii comunişti), care 
este criticat şi ignorat, iar uneori şi 
murdărit, să aloce bani celui care a 
procedat astfel? Deci, relaţiile reci 
cu Guvernul este pricina adevărată 
a lipsei fi nanţării pentru gazifi care. 
Nu avem dreptul şi nu avem timp 
să ne certăm! Nu s-a procedat de-
loc corect, fi ind ignorate propune-
rile consilierilor comunişti, fără să 
se ţină cont de faptul puterii lor 
centrale şi necesitatea conlucrării 
cu ei în vederea rezolvării proble-
melor noastre comune. Cred că în 
alegerile parlamentare din 2009 
comuniştii vor câştiga – dacă nu 
majoritar, atunci considerabil. Şi 
asta pentru că ei sunt organizaţi 
şi coerenţi. Declaraţiile lor atrag 
atenţia oamenilor de afaceri, ceea 
ce le va aduce succes. Trebuie să re-

cunoaştem şi unele realizări ale lor, 
oricât de banale ar părea: pensiile, 
salariile şi indemnizaţiile ce le-au 
adus să fi e plătite cu regularitate, la 
fel soluţionarea problemei privind 
asigurarea cu energie electrică, gaze 
etc. Personal, în calitate de busine-
ssman, sunt satisfăcut de cadrul ju-
ridic adus de comunişti la normali-
tate, de posibilităţile de dezvoltare 
a businessului mic şi mijlociu; sunt 
mulţumit de subvenţiile şi ajutorul 
acordat businessului rural. Dacă e 
să fi m sinceri, o asemenea atitudine 
faţă de problemele statului şi soci-
etăţii n-a avut-o nici una din con-
ducerile precedente ale Republicii 
Moldova. Comuniştii sunt unicul 
partid care susţine fără echivocuri 
statalitatea şi independenţa reală a 
republicii noastre, şi asta coincide 
întocmai cu convingerile mele na-
ţionale. Ceea ce nu înseamnă că tot 
ceea ce întreprind comuniştii con-
sider acceptabil şi perfect. După 
ce am distrus totul în această ţară, 
ce rost mai are vorbăraia despre 
orientarea noastră spre Uniunea 
Europeană sau Rusia? Cui trebu-
im noi? De ce trebuie să ne „unim” 
neapărat cu cineva? Eu doresc să 
construim o Moldova cu adevărat 
independentă şi prosperă. Numai 
consolidarea în jurul acestui de-
ziderat, la care am adăuga munca 
noastră zi de zi, – bineînţeles, o 
muncă onestă cu adevărat, cu res-
pectarea legilor de către toţi, fără 
nici o excepţie – ne-ar permite să 
ajungem să avem o ţară cu adevărat 
demnă şi stimată de toţi. Aceasta 
ar trezi patriotismul cetăţenilor 
noştri şi ar opri exodul spre ţări 
străine cu gândul de a câştiga ceva 
acolo. Dacă şi va fi  cândva o careva 
unire, să păşim în ea cu mândrie!

A.: După evenimentele anu-
lui acesta (2007) – am în vedere 
scindarea Partidului Democrat 
(Diacov – Filat) şi a fuziunii lui 
cu PSL (Diacov+Serebrean), – 

Împreună cu soţia Maria
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cu cine aţi rămas dumneavoastră? 
În general, ce se întâmplă, în acest 
context, la Soroca?

C.V.: Eu am rămas un consili-
er, dar şi un cetăţean independent. 
După toate evenimentele politice 
legate de Diacov, Filat, Serebrean 
sau de neînţelegerile din consiliile 
orăşenesc şi raional, voi adera, până 
la urmă, la acel partid care mă va 
convinge că doreşte şi va reuşi să 
schimbe spre mai bine starea lucru-
rilor în RM. Paradoxal, însă astăzi 
doar Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova propune nişte 
proiecte concrete şi adecvate reali-
tăţilor existente, ceilalţi – nu sunt 
clari.

A.: Conducerea comunistă şi 
pseudocomunistă din centru şi de 
pe teren se străduie în fel şi chip 
să „separe” politica de problemele 
social-economice şi spirituale ale 
societăţii, chemând la tot pasul, 
„să nu se facă politică”.În situaţia 
dezastruoasă în care se afl ă azi 
această ţară bolnavă, este posibi-
lă oare separarea politicii de viaţa 

de toate zilele şi de problemele ei? 
Care este poziţia dumneavoastră 
referitor la această problemă, în 
calitate de patron al Studioului 
local „SOR-TV”?

C.V.: În occident această sepa-
rare a politicii de viaţa societăţii 
civile există. Noi trebuie să tindem 
spre asta. Spre exemplu, chiar din 
primele zile de independenţă a 
RM, democraţii soroceni au venit 
cu iniţiativa de a ridica în oraş un 
monument lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt. Iniţiativa a fost salutată şi 
acceptată de întreaga populaţie a 
oraşului şi raionului, dar iniţiatorii 
democraţi au rămas doar cu vorba, 
uitând să înfăptuiască ceea ce au 
propus. Dacă democraţii doar au 
avut intenţii măreţe – comuniştii 
le-au realizat şi au ridicat monu-
mentul în centrul oraşului. Acum 
aceşti iniţiatori – democraţi, care 
au venit 15 ani în urmă cu ideea 
acestui monument, declară că nu 
trebuia ridicat! Absurdul e pe faţă 
şi de vină e doar amestecul politicii 
în lucruri care nu ţin de ea. Monu-

mentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 
nu este al unui partid politic, ci al 
nostru, al tuturor, indiferent de 
faptul cine l-a ridicat şi care este 
valoarea lui artistică şi istorică. 

Deci, socot că politizarea vieţii 
noastre de toate zilele este doar 
dăunătoare şi nu duce la făurire, ci 
la destrămare. În jurul lucrurilor 
bune trebuie să se unească toată so-
cietatea, indiferent de apartenenţa 
politică şi de faptul cine a propus şi 
cine a realizat ideea cea bună!

A.: La părerea unei părţi con-
siderabile a populaţiei noastre, 
doar integrarea cât mai urgentă 
în Uniunea Europeană ar fi  salva-
rea din criza fără sfârşit, care ne-a 
sărăcit complet şi ne-a împrăştiat 
prin lume. Vorbind despre aşa-
numita „necesitate a schimbării 
mentalităţii” poporului, înain-
te de aderarea la UE, cum cre-
deţi că s-ar putea realiza această 
„schimbare a mentalităţii” şi în 
cât timp? 

C.V.: Eu sunt un optimist şi 
toate, sau aproape toate de câte 
m-am apucat, le-am isprăvit! Tre-
buie doar de muncit mult şi cu cre-
dinţă în izbândă. E o teorie mare, 
ce ar trebui de făcut pentru a ne 
integra în UE, însă este clar că prin 
mitinguri nu vom reuşi, acestea fi -
ind doar nişte jocuri politice şi niş-
te cheltuieli zădarnice de bani, de 
timp şi de energie. Aceste cheltuieli 
ar folosi mai bine pentru pregăti-
rea cadrelor autohtone moderne şi 
ajutorarea oamenilor nevoiaşi, care 
se „autodeportează” în ţări străine, 
după câştig. Educarea sentimen-
tului de ţară ar duce la schimbarea 
mentalităţii şi atunci, dacă s-ar re-
uşi, ar apărea şi modalităţile efec-
tive de integrare în UE în cel mai 
scurt timp! 

A.: În decembrie 2007, în legă-
tură cu serbarea publică, în Piaţa 
Libertăţii din centrul oraşului 
nostru, a jubileului de 89 ani de O nouă bucurie a familiei Volniţchi
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la Marea Unire a Basarabiei cu 
România din 1918, aţi publicat 
în săptămânalul local („Observa-
torul de Nord”, decembrie 2007) 
un articol cu titlul categoric „Sunt 
moldovean, şi punctum”, în care 
declaraţi că nu sunteţi român. 
Cum înţelegeţi cuvintele marelui 
moldovean Mihail Eminescu – 
„Suntem români, şi punctum”?

C.V.: Marele Mihail Eminescu a 
trăit în alte timpuri, când în societa-
te nivelul de dezvoltare economică 
şi mediul socio-istoric era cu totul 
altul decât cel modern, se discutau 
nişte lucruri depăşite azi. Acele lu-
cruri ţineau mai degrabă de proble-
mele naţionale interne ale Regatu-
lui României de atunci. Noi nu am 
făcut niciodată parte din România, 
în afară de cei 22 ani (1918-1940), 
care în istoriografi a noastră moldo-
venească se socot de ocupaţie româ-
nească. Nu recunosc nici noţiunea 
„Basarabia”, care a fost inventată de 
ocupanţii străini. Ţara noastră se 
cheamă Moldova şi nu Basarabia.

E o chestie delicată de atitu-
dine. Nu acuz pe nimeni dintre 
moldovenii care se socot români, 
dar îmi asum şi cred că am acest 
drept, să mă socot moldovean, 
după cum s-au socotit şi părinţii 
şi buneii mei. Eu am avut ocazia 
să mă conving, discutând cu mulţi 
oameni simpli de la ţară, că foarte 
multă lume, dacă nu toţi, gândeşte 
ca mine. Cei mai bătrâni, îşi amin-
tesc în amănunte atitudinea batjo-
coritoare a autorităţilor române, în 
cei 22 ani, de toate nivelurile faţă 
de moldoveni, în toate sferele vie-
ţii sociale, dar mai ales în armata 
română. „Chiar şi în lagărele de 
prizonieri din Siberia nu exista aşa 
discriminare. Acolo erau toţi egali: 
ruşi, nemţi, moldoveni, baltici, ro-
mâni, cu toate că chinurile fi zice au 
fost deosebit de grave”.

Există nişte adevăruri, pe care 
nu le-am inventat eu şi cu care, 
probabil, ar fi  bine să ne socotim. 

Uneori şi eroarea este dulce, dacă 
prezintă adevărul şi credinţa ta 
şi nu aduce nici un rău nimănui! 
„Sunt moldovean, şi punctum!” – 
nu ştiu, pentru sine, nimic mai fru-
mos şi mai adevărat!

A.: Familia Volniţchi, cum 
este ea?

C.V.: Suntem soroceni, bădi-
ceneni. Mama (n.1941) Maria 
(Andronic) şi tata (n.1935) Orest 
Volniţchi, ţărani din ţărani, surori-
le Amalia (n.1964), pictor designer, 
stabilită în Italia, şi Alina (n.1969), 
merceolog, angajată în Soroca. So-
ţia Maria (Cernatânschi) (n.1963) 
Volniţchi este de asemenea bădi-
ceneană, cu toate calităţile care le 
caracterizează: frumoasă, gospodi-
nă, deşteaptă şi harnică ca o furni-
că. Nunta am jucat-o în 1983, iar 
la sfârşitul aceluiaşi an s-a născut 
fi ul nostru mai mare Vadim – ju-
rist, anchetator MAI. În 1987 s-a 
născut Violina – acum studentă la 
ASEM, Chişinău, Facultatea „Fi-
nanţe şi Bănci”, iar în 1995 – me-
zinul Ciprian, elev la Liceul Teore-
tic „Constantin Stere” din Soroca. 
Suntem uniţi într-un avânt perma-
nent, pentru că businessul pe care 
l-am iniţiat şi îl avem azi ne obligă 
să fi m într-o permanentă stare ac-
tivă şi dinamică. Businessul nostru 
este o afacere de familie şi toate pro-
blemele fi rmei le purtăm şi le rezol-
văm împreună, în măsura vârstei şi 
responsabilităţii fi ecăruia. Apropo, 
abreviatura fi rmei „CMV” poate fi  
descifrată în iniţialele prenumelor 
familiei noastre sau într-o întrebare 
nostimă caracteristică unui colectiv 
veşnic în mişcare – „Ce mai vrei?”, 
cu un răspuns-deviză: succesul şi 
prosperitatea familiei se ascund în 
munca cea de toate zilele. 

A.: Firma de producere şi co-
merţ „CMV” poate fi  tratată ca 
un prototip al structurării perfor-
mante a agriculturii noastre în vii-
torul apropiat? Ce argumente, din 
experienţa acumulată pe parcursul 

anilor de activitate (1995-2008) a 
fi rmei, aveţi în favoarea ei?

C.V.: Politica conducerii actuale 
a RM în domeniul agriculturii nu 
afectează deloc, la părerea mea, bu-
sinessul rural. Legile în vigoare nu 
pun piedici în calea dezvoltării lui, 
iar subvenţiile ultimului an acordate 
de stat de 200 lei la 1 ha pentru su-
prafeţele însămânţate şi acoperirea 
a 20% din cheltuielile pentru îngră-
şămintele minerale şi procurarea 
tehnicii sunt oportune şi evident în-
curajatoare. Dar aceasta nu înseam-
nă că nu mai avem probleme. 

Azi businessul meu se dezvol-
tă. Am început de la 200-300 ha 
şi, datorită politicii constructive 
manageriale în relaţiile cu cotaşii, 
am ajuns la 3000 ha pământ arabil 
arendat, în baza a 1000 cotaşi, din-
tre ţăranii satelor Bădiceni, Grigă-
răuca, Cureşniţa, Holoşniţa. 

Firma dispune de 2 parcuri tehni-
ce (Holoşniţa, Bădiceni) cu un efectiv 
de 6 combine pentru cereale (NIVA; 
DON), 34 tractoare (MTZ, T-150, 
K-700). Angajaţi permanenţi acti-
vează 50-60 persoane (mecanizatori, 
vânzători, manageri).

Magazinele alimentare ale fi r-
mei (Soroca-4; Bădiceni-1 alimen-
tar-1 agro; Zguriţa-1) funcţionea-
ză în regim permanent şi sunt la 
dispoziţia populaţiei.

Condiţiile contractelor indi-
viduale de arendă sunt la general 
standardizate în RM, în cadrul 
„CMV” specifi când pentru fi eca-
re cotă: 350 kg de grâu, 15 l ulei, 
75 kg orz sau porumb. 

În această perioadă de dezvol-
tare a agriculturii moldoveneşti, cel 
mai important lucru este că există 
libera alegere a ţăranului de a co-
opera cu cine doreşte, reieşind din 
presupusele avantaje. Este adevă-
rat că multe asemenea gospodării 
(SRL) s-au compromis şi sunt în 
criză, dar noi, SRL „CMV”, ne dez-
voltăm şi, deci, avem o perspectivă 
încurajatoare, reală!



Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 2/2008 153

Almanah: Vorbind despre pe-
rioada de după 1988 încoace, este 
greu de spus în ce aspect vă cunosc 
şi vă apreciază mai mult sorocenii 
– ca om politic sau ca om al co-
merţului local. În măsura în care 
este posibilă separarea politicii 
de activitatea profesională, într-o 
societate bolnavă şi strigătoare la 
cer, în care trăim, cărui aspect aţi 
dat prioritate, pe parcursul anilor 
care s-au scurs de atunci?

Efi m Zubcu: În situaţia când 
încă nu am reuşit să ne aşezăm casa 
la locul ei, să o curăţăm de toate gu-
noaiele şi să o sfi nţim, pocăindu-ne 
cu toţii în faţa ei şi a Bunului Dum-
nezeu pentru toate relele câte le-am 

admis şi mai continuăm să le ad-
mitem peste sfântul ei trecut, pre-
zent şi viitor – nimeni dintre noi, 
cei care ne credem buni români, fi i 
şi fi ice ale acestui neam, nu avem 
dreptul să nu îngrijim permanent, 
de trupul şi sufl etul ţării. Această 
politică pe care o fac pe parcursul 
anilor, de la constituirea în 1989 a 
Mişcării de eliberare naţională, nu 
este altceva, decât exteriorizarea 
spiritului care m-a dominat întot-
deauna. Trebuie să se înţeleagă un 
lucru: politica se poate separa de 
alte domenii ale vieţii doar într-o 
ţară aşezată, la noi însă, în mizeria 
şi incertitudinea în care ne-au adus 
antihriştii şi trădătorii de tot felul, 

este nevoie de o includere totală şi 
permanentă!

A: Care ar fi  acea situaţie bine 
aşezată a RM, când politica ar pu-
tea fi  o alegere liberă?

E.Z.: Revenirea la sânul Ţării-
Mamă – România. Vă asigur că toa-
tă vânzoleala tuturor conducerilor 
RM cu nişte planuri iluzorii de re-
vitalizare a economiei, culturii şi de 
integrare „treptată” în Uniunea Eu-
ropeană, bazate pe platforma „mol-
dovenismului” şi antiromânismului, 
nu sunt altceva decât nişte încercări 
de a concepe din deget. Nu are acest 
petec de pământ, numit RM, rupt 
din trupul sfânt al mamei şi năpă-
dit de toate relele posibile în această 

Efi m ZUBCU,
deputat în Parlamentul Republicii Moldova (2001-2005), 

consilier judeţean Soroca (1999-2001),
deputat în Sovietul Orăşenesc Soroca (1990-1995)

„Sunt sigur că, până la urmă, 
Dumnezeu le va aşeza pe toate la locul lor...”
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lume, nici o şansă să se smulgă din 
coşmarul politic şi economic în care 
a fost adus. Mai mult, în această si-
tuaţie nu s-a ajuns prin rostogolire 
dezordonată, cum ar dori să ne con-
vingă cointeresaţii, ci într-un mod 
bine dirijat. Nimic întâmplător pe 
acest pământ!

A: Aţi crescut şi v-aţi maturi-
zat în perioada când ocupaţia bol-
şevică punea bazele programului 
de nimicire metodică a spiritului 
creştin şi românesc în Basarabia. 
Cine v-a insufl at românismul şi 
cum aţi reuşit să-l păstraţi pe par-
cursul terorii antiromâneşti?

E.Z.: Spiritul românesc şi anti-
bolşevic s-a născut şi a trăit în mine, 
sufl at din sufl etul mamei prin sân-
ge, dar şi prin grai. Tatăl meu, lăsat 
la vatră de statul român, pentru că 
avea 6 copii, a fost luat în 1944 de 
către Armata Roşie şi dus la front, 
de unde nu s-a mai întors. Mama, 
care ne-a rămas unicul sprijin, nu 
s-a mai căsătorit, tot aşteptându-l, 
şi doar în 1972 i-a făcut parastasul, 
lăsând gândul că tata se va mai în-
toarce. Mama a fost o femeie deose-
bită, cărturară; ştia bine programele 
şcolii româneşti de 7 ani, dar era şi 
plină de curaj – în colhoz nu a dorit 
să intre şi pământul nostru îl prelu-
cra de una singură, doar cu ajutorul 
nostru, al copiilor ei. Eram numiţi 
„edinolicinici” şi „activiştii comu-
nişti” nu ne-au lăsat în pace până 
când, prin 1951-1952, am intrat şi 
noi în colhoz. 

Povestea frumoasă a neamului 
nostru românesc am auzit-o de la 
mama: victoriile glorioase ale lui 
Ştefan cel Mare, mai ales cea din 
Codrii Cozminului, Codri care, în 
închipuirea noastră, se asociau cu 
pădurile din jurul sătucului ucrai-
nean Cozmin, situat vizavi de Cer-
lina, pe malul opus al Nistrului; 
povestiri despre Rege şi Regină, 
despre tânărul Rege Mihai. Ne re-
cita din memorie „Doina” lui Mihai 
Eminescu, „Hora Unirii” a lui Vasile 
Alecsandri. O ascultam cu încrede-
re nemărginită şi simţeam în făptu-

ra mea de copil cum mă învăluia o 
nespusă mândrie că şi eu sunt ur-
maşul acestor înaintaşi ai neamului! 
După ce veneam de la şcoală, unde 
ni se spunea că nu este Dumnezeu, 
mama ne îngenunchea în faţa icoa-
nelor şi ne învăţa rugăciuni, zicân-
du-ne: „Dumnezeu este al nostru 
şi trebuie să-L purtăm în sufl et”. 
Cei 7 ani de acasă nu s-au clătinat 
şi nu s-au şters nici astăzi din fi rea 
mea. Românismul din mine l-am 
întărit şi în anii 1960 (timpurile 
lui Hruşciov), când am început să 
culeg materiale referitor la istoria 
României şi RSSM. Am cumpărat 
atunci antologiile prozei RSSM, 
căutând răspuns la problema lim-
bii, românismului, şi am reuşit să 
colectez multe cărţi la acest capitol. 
În anii 1967-1968 am fost abonat 
la publicaţiile periodice româneşti: 
„Viaţa românească” – revista Uniu-
nii Scriitorilor din România, revis-
tele „Magazin”, „Ştiinţa şi tehnica”, 
„Femeia”, „Luminiţa”. În anii 1970, 
în magazinele pe care le conduceam, 
scriam reclama şi în limba română. 
Toată propaganda comunistă an-
tiromânească nu prezenta în acele 
timpuri, pentru mine, mai mult de-
cât un cântec fals şi periculos. 

A: Din păcate, nu toţi copiii 
generaţiilor sovietice au avut no-
roc de asemenea mame şi nu toate 
mamele acelor generaţii au avut 
noroc de asemenea copii. În con-
secinţă? 

E.Z.: În consecinţă, programele 
comuniste ruseşti de deznaţiona-
lizare a românilor basarabeni s-au 
soldat cu rezultate bune, în urma 
cărora astăzi toate eforturile noastre 
de consolidare naţională şi avansare 
sunt din start sortite eşecului. 

A: Partidul Comunist al 
URSS, membrul căruia aţi fost şi 
dumneavoastră, a fost autorul şi 
implementatorul acelor progra-
me odioase de deznaţionalizare 
a popoarelor URSS. Cum aţi re-
uşit să împăcaţi patriotul român 
din sufl et cu comunistul Efi m 
Zubcu?

E.Z.: Eu nu am fost niciodată 
comunist, cum nu au fost şi multe 
alte sute de mii de cetăţeni ai URSS, 
ci doar membru de nevoie al PCUS. 
Am devenit membru în 1980, după 
câţiva ani de insistenţă autoritară 
a conducerii “Gortorg“-ului (Aso-
ciaţia orăşenească de comerţ) so-
rocean. Carnetul de membru mi-a 
fost înmânat personal de primul se-
cretar al „Raicom”- ului (Comitetul 
raional al PCUS) Soroca, tovarăşul 
Anton Miron. Primirea în rândurile 
PCUS în anii 1970-1980 devenise 
demult o banalitate, comandată şi 
realizată doar din interese de pro-
pagandă. Am fost întotdeauna un 
fruntaş în activitatea mea profesi-
onală şi comuniştii, care nu scăpau 
nici o personalitate mai avansată, au 
hotărât să-mi înscrie cu orice preţ 
numele în listele lor. Aşa era peste 
tot şi rară persoană cu merite deose-
bite în muncă era în putere să evite 
„primirea publică” în PCUS. Carne-
tul roşu care mi s-a înmânat solemn 
n-a avut nimic comun cu sufl etul 
meu şi în 1989 am făcut o declara-
ţie scrisă de învinuire a PCUS, cu 
cererea de a fi  eliberat din rândurile 
partidului.

A: La 7 noiembrie 1987, la 
adunarea solemnă a „Gortorg”-
ului, consacrată jubileului de 70 
ani ai Marii Revoluţii Socialiste 
din octombrie, aţi ţinut un lung 
discurs de la tribună în limba ro-
mână – fapt uimitor pe atunci!

E.Z.: După 1944, limba româ-
nă a fost izgonită în Basarabia din 
toate domeniile vieţii ofi ciale. Spe-
cialiştii din toate domeniile, func-
ţionarii, conducătorii mari şi mici 
– toţi şi peste tot vorbeau doar 
ruseşte. Majoritatea lor nu cunoş-
teau absolut şi nici nu doreau să 
cunoască limba română, sfi dând-o 
deschis, iar moldovenii nu îndrăz-
neau sau se ruşinau să-şi vorbească 
limba, pentru că nu cunoşteau şi 
nu se străduiau să cunoască limba 
literară. Şefi i, chiar dacă erau mol-
doveni şi cunoşteau bine limba, 
nu-şi permiteau niciodată să vor-
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bească în public, la vreo întrunire 
ofi cială, în limba română. Acest 
lucru, până în 1989-1991, ar fi  în-
semnat un act de „naţionalism” şi 
„antisovietism” deschis, cu urmări 
grave pentru oratori. În 1987, când 
am ieşit la tribună în faţa unei săli 
arhipline şi am început să-mi citesc 
discursul în limba română, lucru 
nemaipomenit în Soroca de după 
1944, cu voce tare şi respicată, res-
pectând normele limbii române li-
terare, prin sală a trecut un val de 
uimire, prezidiul de onoare a înăr-
murit, făcând ochii mari – apoi, în 
jur s-a lăsat o linişte de mormânt 
în care vocea mea suna ca într-o 
peşteră pustie.

Am vorbit atunci despre multe 
probleme, legate de Perestroika lui 
Gorbaciov, care erau atunci actuale, 
abordând şi problema vorbirii lim-
bii române în reţeaua comercială, 
numind-o atunci, fi reşte, „moldo-
venească”. După ce a răsunat ulti-
mul meu cuvânt, liniştea în sală s-a 
rupt în câteva clipe într-un torent 
de aplauze furtunoase. Aplaudau şi 
cei din prezidiu. Moldovenii noştri 
au înţeles că nu se va întâmpla ni-
mic groaznic, au călcat pe frică şi au 
salutat actul meu de „naţionalism” 
deschis. Eram în al treilea an al Pe-
restroicii.

A: Care au fost urmările aces-
tui act de curaj? Aţi avut de furcă 
cu KGB-ul?

E.Z.: Pe parcursul întregii pe-
rioade de ocupaţie sovietică (1944-
1991), Basarabia (RSSM) a fost 
supusă masiv rusifi cării deschise. 
Învăţământul superior şi mediu de 
specialitate era realizat în ruseşte. 
Limba română, care se vorbea doar 
în câmp, „la kolhoz pe dealul mare” 
şi la gura sobei, era ignorată, dese-
ori batjocorită, şi nu doar de cei 
străini. În 1987 însă, Perestroika 
lui Gorbaciov luase deja amploare 
şi problemele limbii se discutau în 
majoritatea republicilor unionale, 
inclusiv la noi. „Literatura şi Arta”, 
publicaţia Uniunii scriitorilor din 
RSSM, publicase deja mai mul-
te materiale la temă şi ieşirea mea 
cu un discurs în limba română, în 
plan republican, nu era o noutate 
ieşită din comun. KGB-iştii soro-
ceni, în acea perioadă, erau în de-
rută şi nu ştiau prea bine ce au de 
făcut. Conducerea Raicom-ului se 
temea atunci să ia o atitudine des-
chis negativă, din aceleaşi conside-
rente. Am fost luat totuşi „la ochi” 
ca persoană periculoasă regimului, 
fapt pe care îl simţeam în relaţiile 
de mai departe cu conducerea de 
partid.

A: Cariera de serviciu nu a avut 
de suferit?

E.Z.: Nu. Nu am fost destitu-
it din funcţie, nici terorizat speci-
al, cum se practica de obicei până 
atunci în asemenea cazuri. Condu-
cerea ştia bine că Zubcu nu avea în 
domeniul profesional nici un fel de 
fi suri şi orice control comandat era 
sortit eşecului. În toţi anii lucraţi 
în comerţul sorocean, începând cu 
1961, când în calitate de tânăr spe-
cialist am sosit la Soroca, şi până în 
2005, anul pensionării, am muncit 
cinstit şi profesional, fi ind perma-
nent plasat de către conducerea 
„Gortorg”-ului în posturi respon-
sabile de conducere a unităţilor de 
comerţ. 

A: Mai mult de 40 de ani aţi 
participat, în cel mai activ mod, la 
edifi carea comerţului sovietic so-
rocean, fi ind până la urmă şi mar-
torul prăbuşirii lui. 

E.Z.: După absolvirea Tehnicu-
mului de Comerţ Sovietic din Chi-
şinău în 1961, m-am cerut special 
la Soroca, astfel fi ind mai aproape 
de casa părintească. Soroca, încă 
în covalescenţă postbelică, mutilată 
spiritual şi fi zic, mai purta încă pe 
atunci urmele oraşului vechi ante-
belic – caldarâmul curat şi strălu-
citor al străzilor centrale, căsuţele 
evreieşti şindrilite, îngrămădite în 
centrul oraşului, fântânile de asa-
nare de pe coasta dealului. Se mai 
simţea, pe ici pe colo, spiritul viu 
al românismului, scos din 1944 în 
afara legii. Forfoteau foarte mulţi 
studenţi, care dădeau oraşului un 
aspect aglomerat şi tânăr. Comerţul 
era adăpostit în fostele dughene şi 
magazine evreieşti, adaptate la re-
pezeală noilor cerinţe. În oraş func-
ţiona o reţea comercială de stat în 
frunte cu A.Z. Cristea, cadrele de 
toate nivelurile ale comerţului oră-
şenesc fi ind, în cea mai mare parte, 
dominate de evrei descurcăreţi şi 
binevoitori. Pe parcursul celor 40 
de ani, comerţul sorocean a luat o 
amploare dirijată: s-au construit 
magazine tip, s-a lărgit sortimentul În armata sovietică
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de mărfuri, s-a completat şi înnoit 
personalul de specialişti şi vânzători. 
Comerţul sovietic, în plan intern, se 
dezvolta cu succes, dar nu putea să 
depăşească şi nu a depăşit niciodată 
nivelul unei repartizări planifi cate 
de mărfuri.

A: Un şef al unei baze comer-
ciale sau al unei alte unităţi de co-
merţ sovietic, mai ales în timpurile 
lui Leonid Brejnev, dar şi după el, 
era în opinia publică un personaj 
cel puţin anecdotic, dacă nu nega-
tiv. Dumneavoastră, fi ind mereu 
în asemenea posturi de conducere, 
aţi avut cumva de suferit?

E.Z.: Ideologia comunistă a în-
tors totul cu tălpile în sus, născând 
peste tot monştri, inclusiv în co-
merţ. În opinia poporului de rând, 
mai ales în timpul „socialismului 
dezvoltat” al lui Brejnev, nu doar di-
rectorii, ci toţi angajaţii comerţului 
erau trataţi la fel de negativ. Cauza 
era defi citul de mărfuri. Trebuie să 
se înţeleagă un lucru: putrezea nu 
doar sistemul socialist, dar şi mo-
ravurile! Atunci, în anii 1970-1980, 
a luat naştere pleiada „oamenilor 
trebuincioşi” (rus. nujnie liudi), care 
treptat a concrescut cu conducerea 
comunistă. Ţin bine minte acea 
atitudine faţă de angajaţii comer-
ţului, care era, fi reşte, alimentată de 
cazuri şi oameni concreţi, dar asta 

nu însemna deloc că tot comerţul 
în totalitate era corupt. Este vor-
ba mai degrabă de o aberaţie, care, 
prin inerţie, mai persistă şi astăzi în 
mentalitatea multor oameni, rămaşi 
să fi e până acum sovietici. Năluci-
le comunismului ne vor mai amărî 
viaţa încă mult timp!

A: Din păcate, comuniştii s-au 
instalat din nou, ca prin minune, 
în mod democratic, la putere în 
2001 şi huzuresc astăzi incom-
parabil mai confortabil şi bogat, 
decât semenii lor de până la 1991. 
Comuniştii de astăzi construiesc 
„capitalismul dezvoltat”, limba 
„moldovenească”, „statul multina-
ţional” etc. Situaţia de astăzi în 
RM vă retrezeşte simţămintele 
anilor 1989-1990 de răsturnare a 
regimului antinaţional comunist?

E.Z.: Făcând o comparaţie ge-
nerală a situaţiilor de atunci şi de 
acum, se poate constata cu durere 
că am ajuns din nou în mocirla din 
care ne-am pornit să ieşim în 1988-
1989. Doar că regimul comunist are 
azi legitimaţie nouă, înmânată de cei 
care ieri scandau „jos comuniştii!”. 
Cât ar părea de paradoxal, dar ade-
vărat este că noi, cei care am iniţiat 
debarcarea comuniştilor în 1990-
1991, pas cu pas, an de an, i-am că-
utat, i-am selectat, i-am iertat, i-am 
păzit, i-am promovat, i-am votat şi, 

în mod demo-
cratic, i-am adus 
din nou la pute-
re, continuând 
să declarăm sa-
tanic că suntem 
democraţi şi an-
ticomunişti! Cei 
care ieri sfi dau 
şi scuipau tri-
colorul, azi stau 
tolăniţi în fotolii 
moi, umbrite de 
fl amura tricolo-
rului, iar noi, cei 
care l-am apărat 
şi l-am abordat 
pe fruntea re-
publicii, suntem 

din nou în opoziţie. Sunt înclinat să 
cred că trebuie s-o luăm din nou de 
la început.

A: Cum s-a creat şi a acţionat 
Mişcarea de Eliberare Naţională 
în Soroca la sfârşitul anilor 1980?

E.Z.: Prin 1988, la Chişinău şi 
în republică, Mişcarea în susţine-
rea Perestroicii lui Gorbaciov luase 
amploare şi se manifesta activ prin 
diferite întruniri publice de masă 
în pieţele şi parcurile Chişinăului. 
Un ecou deosebit îl avea Cenaclul 
Literar „Alexe Mateevici” condus 
de Anatol Şelaru, la adunările căru-
ia mergeam şi noi, sorocenii, orga-
nizaţi în grupe mici (4-5 persoane 
în automobil). Ascultam acolo pe 
I.Druţă, Gr.Vieru, L. Lari, I. Ha-
dârcă, etc., întorcându-ne la Soroca 
entuziasmaţi şi plini de dorinţa de a 
iniţia şi aici o Mişcare organizată şi 
efi cientă. 

În octombrie 1988, am reuşit să 
constituim un grup de sprijin, care 
urma să organizeze dezvoltarea de 
mai departe a Mişcării, devenită în-
tre timp de eliberare naţională, şi să 
ia legătura cu Chişinăul. Întrunirea 
de constituire a avut loc într-un au-
ditoriu la şcoala nr.4 din Dealul So-
rocii, seara, fi reşte, fără ştirea direc-
ţiei şcolii. Eram următorii activişti 
(ordine alfabetică): Tudor Bogatu, 
Ignat Berbeci, Sergiu Gânga, Mi-
hai Herescu, Victor Jamba, Vasile 
Mârzac, Mihai Rusnac, Vladimir 
Toderaş, Efi m Zubcu. Ne adunam, 
practic, în fi ecare seară, punând la 
cale mersul de mai departe al Miş-
cării în teren. Atunci, în 1988-1989, 
oponenţii noştri erau, practic, toate 
structurile de partid şi de stat, care, 
în virtutea evenimentelor de scară 
republicană şi unională, se clătinau 
serios, astfel devenind din zi în zi tot 
mai încăpăţânate şi agresive în faţa 
valului crescând al Restructurării lui 
Gorbaciov. În vârful piramidei loca-
le de opoziţie a Mişcării erau primul 
secretar al „Raicom”-ului sorocean 
– Alexandru Mocanu; preşedintele 
Sovietului Raional Soroca – Vasile 
Lupuşor; preşedintele Comitetului Cu soţia Maria
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Executiv orăşenesc Soroca – Ana-
tol Chişner. Dezideratele iniţiale ale 
Mişcării noastre erau: limba de stat 
şi grafi a latină, stoparea migraţiei, 
transparenţa.

A: Care era atitudinea popula-
ţiei faţă de Mişcare şi grupul local 
de sprijin Soroca?

E.Z.: La început, susţinerea era 
foarte modestă, limitându-se doar 
la o parte a intelectualităţii şi a unui 
număr restrâns de funcţionari ca-
mufl aţi, în rest, marea majoritate ne 
aveau de nişte „ciori albe” care „caută 
pe dracu”. Treptat însă, pe măsura 
dezvoltării evenimentelor, situaţia 
se schimba vertiginos. Atunci când 
ne cunoştea deja tot oraşul şi raio-
nul, o bună parte din populaţie ne 
accepta în tăcere, aşteptând dezno-
dământul; unii ne întărâtau înfocat 
împotriva puterii, ei preferând să 
rămână în umbră; erau mulţi şi cei 
care ne urau de moarte, etichetân-
du-ne „rumânschie naţionalistî”; o 
altă parte a pornit deschis cu noi, 
dar având planuri personale bine 
calculate; însă cea mai mare parte 
a orăşenilor şi ţăranilor soroceni 
rămânea să fi e o masă neiniţiată în 
ceea ce se întâmpla cu adevărat. 

A: Fiind în fruntea Mişcării de 
Eliberare Naţională la Soroca, aţi 
avut probleme de ordin personal 
– ameninţări, denigrări, atacuri 
fi zice?

E.Z.: Lipsa de informaţie liberă 
şi veritabilă a populaţiei, dezinfor-
maţia răspândită special de opo-
nenţii noştri comunişti prosovietici 
şi proruşi, defaimau mult Mişcarea, 
lucru care năştea desigur o mulţime 
de probleme, inclusiv de ordin per-
sonal: am fost chemat la „Raicom” şi 
mustrat în mod obraznic; de mul-
te ori mi-au atacat casa cu pietre; 
deseori eram ameninţat la telefon; 
primeam scrisori denigratoare, jig-
nitoare şi ameninţătoare. 

A: A avut grupul de sprijin al 
Mişcării din Soroca, în preajma 
alegerilor din 1990, o strategie şi 
o tactică bine puse la punct?

E.Z.: În linii generale, noi am 
ştiut întotdeauna ce avem de făcut 
şi cum trebuie să procedăm. Politi-
ca de bază se făcea la Chişinău, iar 
noi păşeam doar pe urmele ei, pro-
iectând acţiunile în plan local. Fiind 
o structură pornită legal să răstoar-
ne puterea comunistă, şi acest lu-
cru se întâmpla pe întreg teritoriul 
URSS, noi optam pentru reforme 
şi schimbări radicale, una dintre 
care era abrogarea articolului 6 din 
Constituţia URSS, prin care Parti-
dul Comunist era declarat puterea 
supremă în stat. Presiunea noastră 
asupra „Raicom”-ului Soroca, sus-
ţinută larg de soroceni, era atât de 
puternică şi îndrăzneaţă, iar inca-
pacitatea lui de a riposta sau a ceda 
atât de evidentă, încât, înaintea ale-
gerilor din 1990, puterea, practic, 
nu le mai aparţinea, ei fi ind nevoiţi 
să se socoată cu noi ca egali cu egali. 
În urma alegerilor locale din acel an, 
Mişcarea a câştigat doar 40 de man-
date în Sovietul Orăşenesc Soroca şi 
nici unul în Sovietul Raional. Majo-
ritatea mandatelor o deţinea Blocul 
Comuniştilor, şefi lor de colhozuri şi 
întreprinderi. Blocul acesta nu avea 
de gând să-şi cedeze moşiile, asupra 
cărora aveau o putere nelimitată de 
hani locali.

A: Se creează impresia că, după 
alegerile democratice din 1990, în 
republică nu s-a instalat un stăpân 
apt să ţină sub control legal desfă-
şurarea reformelor democratice. 
În mâinile cui a trecut puterea? 
Cum erau grupate forţele politice 
în Soroca şi cine erau reprezen-
tanţii lor după alegerile din 1990?

E.Z.: După alegeri (1990-
1994), nu se mai putea vorbi despre 
comunişti ca despre o forţă politică 
serioasă. Parte dintre ei, trecuse în 
adâncă ilegalitate, alţii s-au camufl at 
în mantie de democraţi, o altă parte 
s-au dizolvat în Blocul conducăto-
rilor de întreprinderi şi colhozuri. 
Mişcarea fi ind şi ea foarte amorfă şi 
neînchegată, a început deja atunci 
să dea primele fi suri care peste pu-
ţin timp au dezmembrat-o com-
plet, transformând-o într-un club 
de discuţii sterile. Sunt convins că 
toată această situaţie sumbră, care a 
născut toate relele de mai departe, 
a fost opera serviciilor secrete ru-
seşti. Dezbinările au început şi în 
sânul fi lialei Soroca a FPM, inclusiv 
în fracţiunea Frontului Popular în 
Sovietul Orăşenesc al Deputaţilor 
Poporului Soroca. 

A: A făcut fracţiunea FPM în 
Sovietul Orăşenesc, în perioada 

Manifestări cultural-naţionale, 1987
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1990-1994, totul pentru a stopa 
distrugerea şi haosul, fărădele-
gea şi criminalitatea în oraş? Cine 
conducea atunci, de fapt, oraşul?

E.Z.: Conducerea ofi cială a ora-
şului, în acea perioadă, era deosebit 
de şubredă, fi ind încadrată total în 
lupte de culise, pentru a se menţine 
la putere. În luna mai 1990, preşe-
dinte al Sovietului Orăşenesc Soro-
ca a fost ales (în cadrul Sovietului) 
dl Boris Glavan – până la alegeri, 
procuror raional Soroca. Lupta de 
substituire a lui o ducea înverşu-
nat Anatol Chişner, fost şi din nou 
ales (în Sovietul Orăşenesc 1990) 
preşedinte al Comitetului Executiv 
Orăşenesc Soroca. Această intrigă 
politică era de fapt o proiectare în 
teren a situaţiei din conducerea de 
vârf a RSSM. În învălmăşeala de 
după alegeri, care domnea peste tot, 
încă nu se stabilise noile forme şi 
noile structuri de conducere de stat 
pe verticală, ea fi ind în stadiu de de-
terminare. În această perioadă a fost 
reinstituită funcţia de primar şi prin 
Decretul Preşedintelui Parlamentu-

lui RM (Sovietul Suprem), Mircea 
Snegur, Boris Glavan a fost numit 
Primar de Soroca, lucru care l-a 
supărat serios pe noul prim-minis-
tru al RM, Andrei Sangheli, omul 
căruia era Anatol Chişner. Intrigile 
s-au terminat în 1992, prin demite-
rea lui Boris Glavan şi „întoarcerea” 
în funcţia de primar de Soroca a lui 
Anatol Chişner. Fracţia FPM nu a 
fost categorică în acest confl ict, fi -
indcă nici unul dintre confl ictuali 
nu era omul nostru, Anatol Chişner 
fi ind protejatul vechii nomenclaturi 
comuniste şi a lui Andrei Sangheli 
– comunist şi agrarian înveterat, iar 
Boris Glavan, fi ind un nedeterminat 
politic, fapt care i-a şi jucat festa, el 
pierzând încrederea tuturor.

Deci, în asemenea situaţii care 
domneau în conducerea oraşului, 
dar şi a republicii, era imposibil de a 
asigura o ordine şi o legalitate con-
stituţională, care ar fi  stopat distru-
gerile, fărădelegile, hoţia, „rachetul”, 
care dominau atunci nestingherit 
peste tot. 

Fracţiunea noastră a iniţiat şi 
a reuşit totuşi 
câte ceva, lu-
cruri foarte im-
portante pentru 
democratizarea 
şi reîntoarce-
rea demnităţii 
noastre naţio-
nale: scoaterea 
monumentului 
lui Vladimir 
Ilici Lenin din 
piaţa centrală a 
oraşului; înlo-
cuirea denumi-
rilor bolşevice 
ale străzilor ora-
şului cu altele 
noi, naţionale; 
deschiderea Li-
ceului românesc 
„ C o n s t a n t i n 
Stere”, la Soroca 
Nouă. 

A: Care au 
fost primii de-

putaţi ai poporului în Sovietul Su-
prem al RSSM (primul Parlament 
al RM) din partea FPM Soroca şi 
cum au îndreptăţit aşteptările ale-
gătorilor?

E.Z.: Alegerile din 1990 în So-
vietul Suprem al RSSM de Legis-
latura XIII au fost cu adevărat de-
mocratice şi societatea a fost liberă 
să-şi aleagă reprezentanţii săi în acel 
Legislativ. Noi am avut candidaţi 
în toate circumscripţiile electorale 
ale oraşului şi raionului: Bădiceni – 
circ. 306 – Revenco Alexei; Căinarii 
Vechi – circ.307 – Captari Victor; 
Cosăuţi – circ. 308 – Gâtlan Sergiu; 
Secrieru Elisei – circ. 309 – Pârliţa; 
Sandulache Petru – circ. 310 – Ră-
di-Cereşnovăţ; Apreutesei Vasi-
le – circ. 311 – Stoicani; Baştovoi 
Andrei – circ.105 – Dealul Sorocii; 
Gânga Sergiu – circ.107 – Soroca 
Nouă; Zubcu Efi m – circ.106 – 
Centrul Oraşului. Noi am câştigat 
doar în 3 din ele: Andrei Baştovoi, 
Elisei Secrieru, Petru Sandulache. 
Munca noastră a fost enormă pe 
măsura concurenţei, pentru că în 
fi ecare circumscripţie candidau nu 
mai puţin de 5-6 persoane. Staful 
nostru se găsea într-un auditoriu 
la şcoala nr.1 (azi Liceul „Petru Ra-
reş”). Bucuria că am câştigat 3 man-
date a fost mare, pentru că, pentru 
prima dată în istoria postbelică 
a Basarabiei, în Legislativ au fost 
aleşi oameni liberi de nomenclatu-
ră – democraţi adevăraţi, pe care îi 
cunoşteam şi în care credeam. I-am 
petrecut plini de speranţe la Chişi-
nău, în Parlament, unde s-au înca-
drat activ în viaţa politică atât de 
controversată a RSSM. 

A: În urma alegerilor din 2001, 
dumneavoastră aţi devenit depu-
tat în Parlamentul RM (2001-
2005) din partea PPCD, după o 
perioadă de 10 ani de la constitui-
rea noului stat basarabean. Ştiind 
foarte bine istoria evenimentelor 
acestor 10 ani şi acumulând o 
nouă experienţă în calitate de de-
putat, ce concluzii aţi putea face 
asupra mersului procesului poli-

Împreună cu soţia şi copiii – Viorel şi Stela. Anii 1980
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tic în RM, mai ales după ce Iurie 
Roşca, liderul dumneavoastră de 
partid (PPCD), l-a votat pe co-
munistul V. Voronin în postura de 
Preşedinte al RM?

E.Z.: Parlamentul RM (2001-
2005), în care am avut onoarea 
să deţin mandatul de deputat din 
partea PPCD (succesorul juridic al 
Frontului Popular din Moldova), a 
fost un Legislativ majoritar comu-
nist, în care opoziţia democrată nu 
a avut, practic, nici o infl uenţă. În 
cei 4 ani de contact nevoit cu fracţi-
unea odioasă a comuniştilor, m-am 
convins încă o dată că toate străda-
niile şi nereuşitele noastre, ale ba-
sarabenilor, vin de la ei. Doar din 
momentul când acest criminal par-
tid va fi  scos din nou în afara legii, 
vom mai putea spera la un viitor ci-
vilizat. Acest Parlament comunist a 
pus bazele unei distrugeri metodice 
a tot ce am realizat noi din momen-
tul Declaraţiei de independenţă a 
RM, a tot ce este românesc şi, deci, 
naţional: au dizolvat judeţele şi au 
revenit la raioane; au lansat şi lega-
lizat concepţia de stat multinaţio-
nal, limbă moldovenească, moldo-
venism primitiv; au ridicat la rangul 
politicii de stat antiromânismul; au 
profanat ideea aderării noastre la 
NATO şi UE. Şi toate acestea în-
tr-o atmosferă specifi că doar bolşe-
vicilor – de agresivitate şi sălbătă-
cism. Să-l fi  văzut şi auzit doar pe 
Victor Stepaniuc – capul fracţiunii 
comuniste în Parlament! Era des-
tul ca să înţelegi cine face politica 
pierzătoare a românilor basarabeni. 
Parlamentul 2001-2005 a fost unul 
comunist, revanşard, şi, deci, me-
rită o apreciere istorică negativă în 
cronologia dezvoltării noastre naţi-
onale. În ceea ce ţine de votul lui Iu. 
Roşca din primăvara lui 2005, prin 
care comunistul V. Voronin a fost 
din nou instalat la putere, dar acum 
cu susţinerea directă şi publică a 
conducerii PPCD, în care m-am 
investit de la fondarea lui, socot că 
s-a produs o trădare ruşinoasă a 
idealurilor noastre naţionale. Cred 

că aceasta este o crimă de neiertat, 
care va rămâne ca o pată neagră în 
istoria luptei noastre de eliberare 
naţională, şi ştiu că Dumnezeu le 
va aşeza pe toate la locul lor!

A: În 1962 v-aţi căsătorit cu 
Maria Golubcov, fată din Soro-
ca, plecând tot atunci, pentru 3 
ani de zile, în Armata Sovietică. 
A fost grea despărţirea? Care este 
locul familiei în viaţa dumnea-
voastră?

E.Z.: Familia pentru mine este 
tot. Datorită susţinerii ei cu adevă-
rat jertfelnice, am reuşit să realizez 
câte ceva în această viaţă şi să ajung 
bine sănătos la ziua de azi. Aşa este 
fi rea noastră familială – să ne sus-
ţinem şi să ne cruţăm reciproc în 
toate condiţiile şi surprizele pe care 
ni le aruncă viaţa. Pe Maria, soţia 
mea, am întâlnit-o şi am îndrăgit-o 
la prima vedere la o serată de dan-
suri din oraş. Aveam ambii câte 19 
ani şi, de frică să nu ne pierdem 
dragostea în cei 3 ani pe care aveam 
să-i fac în Armata Sovietică, am 
hotărât să ne căsătorim până la ple-
carea mea, care era aproape de tot. 
„Ştii că Maria este capricioasă?”- 
m-au întrebat părinţii ei, când, lu-
ând un buchet de fl ori, am venit şi 
le-am cerut-o solemn în căsătorie. 
Familia Mariei mă cunoştea foarte 
bine, pentru că veneam deseori la 
ea acasă, dăruindu-i de fi ecare dată 
câte o carte interesantă. Maria era 
„foc şi pară”, şi atunci când se su-
păra, în semn că „totul s-a sfârşit”, 
îmi întorcea cărţile cu categoricul 
verdict: „Ia-ţi-le, şi te rog să nu-mi 
mai vii!”. Le luam (a câta oară?) cu 
inima împăcată, ştiind prea bine că 
în câteva zile Maria le va primi la 
rugămintea mea din nou, zâmbin-
du-mi şi uitându-şi cu desăvârşire 
supărarea. Ne-am căsătorit chiar 
în preajma plecării mele în Arma-
ta Sovietică, acesta fi ind un gest 
care ne caracterizează pe amân-
doi – „hotărât – făcut”. Trei ani au 
trecut, şi încă 40, iar noi suntem şi 
acum un sufl et. În 1972 s-a născut 
primul nostru copil – fi ul Viorel, 

stabilit acum în Suceava, absolvent 
al Universităţii locale „Ştefan cel 
Mare” (silvicultura). Viorel ne-a 
bucurat în 2006 cu o nepoţică de 
aur – Arianna-Maria. Stela – fi ica 
noastră născută în 1974 (merceo-
log – Şcoala de Comerţ Soroca, ju-
rist USM) este stabilită la Soroca 
şi ne bucură mult cu cei 2 nepoţei 
ai noştri: Roberto (n.1998) – elev 
la Liceul „Constantin Stere” şi la 
Şcoala de Muzică Soroca (pian), şi 
Andrea-Roberta (n.2006).

A: Unirea cu România, iar 
acum şi cu Uniunea Europeană 
este un ideal pe cât de real, pe atât 
de irealizabil, pe cât de sfânt, pe 
atât de profanat azi, atât în RM, 
cât şi în România. Acum suntem 
poate mai departe ca oricând 
de realizarea Unirii, dar mâine 
această posibilitate poate să apa-
ră din nou faţă în faţă cu noi, ca 
neuitatele şi ratatele şanse ale 
podurilor de fl ori, pe care ni le-a 
trimis Providenţa – dar nu le-
am folosit! Care sunt, la părerea 
dumneavoastră, şansele noastre 
de realizare a Unirii în condiţiile 
existente?

E.Z.: Unirea se va produce ne-
apărat. Procesul integrării europe-
ne este dictat de duhul vremurilor 
şi nu poate fi  stopat. Iar Basarabia 
este o parte a României, vremelnic 
în circumstanţe nefavorabile reve-
nirii la normalitate. Toată lumea 
civilizată, inclusiv Rusia, cunoaşte 
bine această situaţie. Majoritatea 
poporului nostru, în temei tinere-
tul, nu-şi vede viitorul decât în fa-
milia Uniunii Europene!

Puterea neocomunistă de azi în 
RM este o confuzie istorică, care 
a fost posibilă doar în legătură cu 
nevoile şi sărăcia, create tot de di-
versanţii comunişti în anii grei de 
tranziţie politică şi economică a 
RM. Această putere nu mai are 
nici un viitor şi va pieri în cel mai 
scurt timp. Căderea ei va fi  începu-
tul adevărat de reintegrare în Ţară 
şi în Uniunea Europeană. 

Dumnezeu nu ne uită!
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