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Istorie

Suntem la noi acasă datorită brâ-
ului de cetăţi ridicate de-a lungul 

Nistrului de primii voievozi ai ţării 
româneşti Moldova: Hotin, Soro‑
ca, Orheiul Vechi, Tighina, Cetatea 
Albă. Cetăţi care, alături de alte for-
tificaţii, au fost o parte familială a 
peisajului şi anturajului medieval al 
Moldovei, inclusiv al Sorocii.

În Europa medievală, concepţiile 
de cetate, castel par să fi fost împru-
mutate de nobilimea implicată în 
cruciadele creştine din însuşi Impe-
riul Bizantin, unde acest sistem de 
apărare a rămas peste secole, venind 
din tradiţiile militare de fortificare 
ale Romei antice.

Cetatea Soroca a constituit un 
element destul de esenţial al siste-
mului feudal de apărare a Princi-
patului Moldova, fiind responsabilă 
de:

1. Crearea unei frontiere politice 
la margine de ţară, şi anume pe por-

ţiunea de râu Naslavcea – Vadul-
Raşcov;

2. Securitatea economică a ţinu-
tului şi a ţării;

3. Securitatea comercială la va-
durile Nistrului şi, mai ales, la trei 
din acestea: Otaci – Moghiliov-Po-
dolsk, Soroca – Iampol şi Vadul-
Raşcov – Raşcov.

Aceste responsabilităţi atribuite 
Cetăţii Soroca, precum şi celorlal-
te fortificaţii aşezate pe Nistru, la o 
concepţie ideală, influenţate la ziua 
de astăzi de crearea Uniunii Euro-
pene şi dorinţa RM de a se integra 
în această comunitate europeană, 
au fost, după părerea noastră, mult 
mai largi, astfel că, la cele trei res-
ponsabilităţi, am adăuga-o şi pe cea 
de a fi alături de cetăţile din Ucrai-
na poloneză, acel zid de apărare a 
civilizaţiei europene de invaziile a 
tot felul de triburi care, fără de nici 
o oprelişte, la anumite perioade ţâş-

„…oricare alţii s‑ar fi risipit în lume (…) Noi am rămas cu sabia în mână de 
strajă la toate zările, iar când s‑a frânt o clipă, ca să se lege din nou, tainic, 
oţelul, am întins brutalităţii arma subţire a inteliginţei noastre. Şi iată suntem 
tot acasă”.

N. Iorga

Castelele Del Monte, Restormel, 
Queenborough, Farnese şi Cetatea Soroca – 

tangenţe arhitecturale şi defensive medievale

Nicolae Bulat
Director al Muzeului de Istorie şi 
Etnografie din Soroca.
Cavaler al Ordinului ,,Steaua 
României” (în grad de ofiţer), 2000.
Născut la 10 februarie 1952 în 
Cureşniţa, Soroca. 
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova (filologie engleză).
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neau din adâncurile Asiei barbare. 
Ne luăm îndrăzneala de a presupu-
ne o tendinţă subconştientă de apă-
rare şi, de ce nu, comună a ţărilor 
europene anume prin acest sistem 
de apărare la marginea Europei ci-
vilizate, bariera fiind şi o garanţie 
de supravieţuire a lumii creştine. 
Această tendinţă nu era, desigur, 
una politică, deoarece, chiar de la 
începuturile existenţei sale, tânărul 
principat al Moldovei s-a pomenit 
nevoit să se afirme cu arma în mâi-
ni în faţa unor vecini dornici de a-l 
dezmembra.

Destinul nostru a fost ca noi să 
fim plasaţi la această margine de 
civilizaţie, unde peste apele Nistru-
lui, asemenea unui ocean imens, cu 
începutul la Nistru, dar fără sfârşit, 
se întindea stepa sălbatică. Cu mii şi 
sute de ani în urmă, strămoşii noştri 
au construit cetăţi la Nistru, ele fiind 
platoşa Europei şi, totodată, martirii 
ei, jertfind bărbaţii Neamului întru 
apărarea ţării şi a lumii creştine.

Exemplu pot fi acele fortificaţii 
ce au dăinuit de-a lungul istoriei 
acestui pământ românesc.

Cetăţi ridicate cândva pe muchii 
şi creste de deal şi astăzi îşi mai as-
cund sub straturi de pământ istori-
ile zbuciumate. Ţinutul Soroca (ne-
limitându-ne la istoria unei frânturi 
din acel vechi ţinut, cum este astăzi 
raionul Soroca) a fost destul de bo-
gat în fortificaţii antice, ridicate din 
lemn şi pământ: Gorodoc (Cunicea, 
sec. IX-XII î.Hr.), Movila lui Iosif 
Pastuh (Inundeni), Zamca (Iorjni-
ţa), La Şanţ (Napadova), La Baba 
Neagră (Redi-Cereşnovăţ), La Trei 
Cruci (Rudi, sec. IV-II î.Hr.), Şan‑
ţul Turcului sau Brazda Turcului 
(Slobozia-Cremene), La Şanţ (Te-
meleuţi, sec. IV-III î.Hr.), Cetatea 
(Vertiujeni, sec. IV-III î.Hr.). Alte 
cinci cetăţi ce datează cu o vechi-
me de 2000–2800 de ani şi pot fi 
găsite pe harta lui Ptolomeu: Car‑
rodunum, Maetonium, Clepidava, 
Vibantavarium şi Eractum. Una 
dintre aceste cetăţi antice, Maeto‑
nium, o găsim pe teritoriul raio-
nului Soroca, lângă satul Rudi, ea 
fiind atestată ca aşezare antică, iar 

astăzi având denumirea La Şanţuri. 
Totodată, unii arheologi (printre ei, 
dr. Ilie Borziac) susţin că şi cel de-
al treilea oraş-cetate, Clepidava, se 
află pe teritoriul raionului Soroca, 
atestat ca aşezarea Zamca de lângă 
satul Cosăuţi.

La o depărtare de 700-800 de 
ani în urmă, în regiunea Nistru-
lui arheologii atestă un alt brâu de 
cetăţi: Farfuria Turcului, Alcedar, 
 Echimăuţi…

Împăratul bizantin Constantin 
Porfirogenetul, în Cartea de învă-
ţătura adresată fiului său Romanos, 
menţionează mai multe cetăţi pe 
Nistru: „Să ştii că pe partea aceas-

tă a râului Nistru în ţinutul dinspre 
Bulgaria, la vadurile peste acest râu, 
se află cetăţi pustii: prima cetate 
este numită de către pecenegi As‑
pron (albă), deoarece pietrele ei par 
foarte albe; a doua cetate – Tunga‑
te (paşnică), a treia cetate – Crac‑
nacate (de strajă), a patra cetate – 
Salmacate (de patrulare), a cincea 
cetate – Sacacate (de pari), a şasea 
cetate – Gheucate (de război). (Vlad 
Ghimpu, Biserici şi mănăstiri…, 
p. 150).

După cum se vede, la diferite 
momente ale istoriei civilizaţiei 
europene, de-a lungul Nistrului 
s-au perindat un şir de cetăţi care 

a) Cetatea Soroca (după V. Voiţehovschi),  
aspect înainte de investigaţii arheologice

b) variantă de restaurare
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au fost de strajă, de patrulare şi 
de război la frontierele Europei 
creştine, fiind zidul de apărare a 
lumii civilizate împotriva Stepei 
 barbare.

Următorul brâu de cetăţi la va-
durile Nistrului apare la sfârşitul 
sec. XIV – începutul sec. XV, cu o 
ulterioară reconstrucţie a lor, pe 
parcursul domniilor lui Alexandru 
cel Bun – Ştefan cel Mare – Petru 
Rareş: Hotin, Soroca, Orheiul Vechi, 
Tighina, Cetatea Albă.

Cursul de mijloc al fluviului 
Nistru era păzit de cetatea noas-
tră de Soroca, atestată documentar 
la 12 iulie şi 14 septembrie 1499, 
prin Coste Posadnic, pârcălab de 
 Soroca.

Foarte mulţi cercetători şi-au 
pus nu o dată întrebarea referitor la 
originea şi datarea Cetăţii Soroca. 
În urma studiilor mai mult teoreti-
ce decât arheologice, au fost prezen-
tate câteva ipoteze. Una dintre cele 
mai răspândite este aceea care con-
sideră Cetatea Soroca „opera geno-
vezilor”, care nu-i altceva decât bă-
trâna Olhionie – colonie străveche, 
iar mai târziu – factorie genoveză. 
Printre promotorii acestei versiuni 
sunt Dimitrie Cantemir, Constan-
tin Stamati, Zamfir Arbore, Nicolae 
Iorga ş.a.

Cercetătorii care au avut în aten-
ţia lor studiul Cetăţii Soroca au in-
tuit asemănarea ei cu unele castele 
europene.

G. Cebotarenco şi V. Voiţehov-
schi, în baza unui reper documen-
tar, afirmă că actuala cetate din pia-
tră a fost construită la 1543–1546 
de către voievodul Petru Rareş cu 
ajutorul meşterilor din Bistriţa.

Şi totuşi, arhitectura cetăţii vor-
beşte despre faptul că Cetatea Soro-
ca se referă la o vreme mai timpurie 
şi ar data cu sfârşitul sec. XIV – 
începutul sec. XV. Punctul slab al 
acestei ipoteze susţinute pe larg 
de cercetătorul Tamara Nesterov îl 
constituie lipsa de documente ce ar 
confirma ipoteza lansată de dna dr. 
Tamara Nesterov, ipoteza în cauză 
presupunând că Cetatea Soroca ar 
fi construită mai devreme, şi anume 
la răscrucea secolelor XIV-XV, de 
către Petru I Muşat sau Alexandru 
cel Bun. (T. Nesterov, Cu privire la 
miturile arhitecturii şi datării Cetăţii 
Soroca în artă, istorie, cultură. Stu-
dii în onoarea lui Marius Porumb, 
Cluj-Napoca).

Iar faptul că la 1543 Petru Rareş 
se adresează personal „credinciosu-
lui meşter”, care-i este necesar pen-
tru lucru la Cetatea Sorocii (Hurmu‑
zaki, XVI, p. 4322, no. DCCCVII), 
putea să fie o intenţie, şi de ce nu, 
de a repara şi întări cetatea. Se ridi-
că ograda, se construiesc beciurile, 
se mai sapă o fântână. Lucru care a 
fost luat drept începutul construcţi-
ei cetăţii din piatră de la Soroca.

În Europa sec. XI, castelele mai 
continuau să fie construite din 

lemn, şi doar mai târziu, în sec. XII, 
apar primele castele din piatră. În 
Principatele Române, construcţia 
castelelor va începe odată cu crea-
rea principatelor şi retragerea tăta-
rilor, eveniment care a avut loc în a 
doua jumătate a sec. XIV.

Cetatea Albă este una dintre 
cele mai vechi cetăţi, având o istorie 
milenară. Tighina ar fi existat deja 
pe la 1408. Hotinul este menţionat 
la 1378 prin Stephanus de Hotin 
(A. Husar, Cetatea Hotin…, p. 16). 
Orheiul Vechi, ca aşezare moldove-
nească, îşi are începutul pe la 1370.

Deşi Soroca este menţionată la 
1499, putem presupune ca cetatea 
să fi fost construită cam odată cu 
celelalte cetăţi de pe Nistru: Hotin, 
Orheiul Vechi şi Tighina.

În urma investigaţiilor arheolo-
gice efectuate la 1968–69 de G. Ce-
botarenco, s-a constatat că, pe locul 
unde în prezent se află cetatea din 
piatră, a mai fost o altă cetate, din 
lemn şi pământ. Aşadar, la Soroca, 
conform investigaţiilor, s-a desco-
perit o continuitate în ceea ce pri-
veşte construcţia unor cetăţi/caste-
le.

În istoria lor, cetăţile, de la lemn 
la piatră, au trecut prin mai multe 
idei arhitecturale. La începuturi, 
n-a fost decât un aranjament de zid 
de pământ/val, iar mai apoi o pa-
lisadă – un sistem de apărare care 
putea fi construit foarte uşor pe un 
teren drept, dar la fel de uşor putea 
fi şi distrus prin incendiere. Ulte-
rior, apar ansambluri compuse din 
turn, val de pământ, şanţ şi ziduri 
din piatră ce înconjoară întregul 
ansamblu.

Cu toate că cetăţile aveau ziduri 
înalte şi puternice, dacă asediatorii 
ajungeau la baza lor, erau pierduţi 
din vedere de apărători. Acolo, sub 
ziduri, ei se aflau în deplină siguran-
ţă. Acest fapt i-a impus pe arhitec-
ţii medievali să proiecteze în pereţi 
găuri speciale, prin care apărătorii 
turnau peste capetele asediatori-
lor ulei fierbinte sau trăgeau în ei 
cu arcul. Părea că, astfel, problema 
securităţii cetăţilor/castelelor a fost 
rezolvată, dar, mai târziu, meşterii 



Destinaţia proiectului:
Reconstrucţia galeriei de lemn şi înlăturarea daunelor provocate de umi-

ditatea excesivă la care este expus monumentul în urma ploilor şi topirii ză-
pezilor. Lucrările de restaurare efectuate în perioada sovietică (anii 1970), au 
provocat o detreriorare pe termen lung a cazematelor, datorită faptului înde-
plinirii necalitative a lucrărilor de hidroizolare a acoperişului acestora. Pro-
cesul de deteriorare continuă şi în prezent. Interiorul cazematelor ar putea fi 
un spaţiu excelent expoziţional în sezonul turistic (mai-octombrie). Lucrările 
de restaurare efectuate în anii 1970–1978 au fost necalitative, mai ales la bolta 
uşilor de intrare de la nivelul doi al turnurilor, realizate din cărămidă roşie. 
Lucrările de restaurare a pereţilor cetăţii au fost efectuate deasemenea gro-
solan, fiind folosit cimentul în combinaţie cu mortarul medieval. Prezentul 
proiect prevede curăţirea acestor locuri de contribuţiile anilor ’70 ai secololui 
XX, în favoarea restaurării lor corecte. Reconstrucţia galeriei de lemn şi pia-
tră, ar permite construcţia unui acoperiş deasupra cazematelor.

Responsabili de elaborarea
şi realizarea proiectului:

Istoric – Tamara Nesterov
Arhitect – Sergiu Cârjă
Muzeograf – Nicolae Bulat

CETATEA SOROCA,
2010

Proiect de restaurare parţială 
a curţii interioare
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au ridicat în afara peretelui princi-
pal, la o anumită distanţă, turnuri 
care ţineau sub lovitura lor întregul 
spaţiu aflat de-a lungul zidului. La 
începuturi, aceste turnuri de flan-
care aveau o formă pătrată. Cu pă-
rere de rău însă, ele puteau fi dis-
truse cu uşurinţă. Se săpau tuneluri 
sub fundament, se instalau butoaie 
cu pulbere şi, astfel, erau aruncate 
în aer.

Nu a trebuit foarte mult timp ca 
inginerii medievali să înţeleagă că 
turnurile rotunde sunt mai puterni-
ce decât cele cu zid drept.

Partea slabă a castelelor a fost, 
desigur, intrarea, de aceea nici aici 
n-a trebuit să treacă mult timp pen-
tru a se descoperi că turnurile din 
flancuri pot fi salvatoare, mai ales 
că ele puteau controla şi întreaga 
întindere a peretelui.

Castelele cu ziduri şi turnuri 
rotunde au apărut mai întâi în Eu-
ropa Apuseană, ca mai apoi, prin 
meşterii italieni (şi nu numai), 
dar şi prin meşterii din Principa-
tele Române, care au făcut studii 
şi practici în Europa Apuseană, 
asemenea castele să fie ridicate 
şi în Principatele Române. Anu-
me datorită acestui fapt, Cetatea 
noastră de Soroca include în sine 
mai multe particularităţi pe care le 
găsim la castele precum Del Mon‑
te (1240, Italia), Restormel (1265, 
Anglia, Cornwall), Queenborough 
(1361–77, Anglia, Kent) ş.a.

Prin aceste castele, meşterii 
medievali au fost liberi să dezvolte 

ultima idee, logica de apărare, dar 
şi să folosească pentru afirmarea 
ei experienţa veacurilor de mult 
trecute. Anume prin aceste cetăţi, 
inclusiv Soroca, logica apărării a 
căpătat cea mai perfectă formă, şi 
anume:

zidurile rotunde, acestea fiind  �
mai puternice decât cele drepte;
sistemul de apărare concentric; �
porţile/intrarea apărate mai  �
bine de turnurile din flancuri.

Dacă Queenborough, acest cas-
tel intelectual, este unul dintre cas-
telele perfecte, atunci această per-
fecţiune a apărut prea târziu. Deja 
la sfârşitul secolului XV, castelul 
devenea un anacronism. Cu toate 
că inginerii europeni vor continua 
să construiască castele pe parcursul 
încă a unui secol, totul va fi în zadar. 
Odată cu folosirea pe larg a prafului 
de puşcă, castelele îşi pierd însem-
nătatea lor. 

Ca exemplu de zid de apărare 
rotundă serveşte Castelul Restor-
mel din Cornwall, Anglia. Castelul 
Restormel a fost menţionat docu-
mentar la 1265, cu toate că data de 
origine ar fi cu mult mai timpurie. 
Restormel este un castel mare cir-
cular, de o rară simpleţe şi rezisten-
ţă. Posibil, castelul a fost construit 
imediat după Cucerire (1066), la 
început din lemn, iar mai apoi fi-
ind ridicat din piatră. Pe la 1100 
este proiectată o poarta pătrată, 
care a fost amplasată în partea lui 
de sud-vest. De-a lungul turnului 
circular este aşezat un rând de cre-
neluri cu terasa de mers în spatele 
lor. Mai apoi, clădirile de lemn din 
interior au fost schimbate cu altele 
din piatră. Se presupune că toate 
lucrările enumerate au fost efec-
tuate în sec. XIII cu concursul lui 
Edmund, conte de Cornwall. Acest 
castel este numit de englezi „Shell-
keep”, ceea ce înseamnă turn-cara-
pace.

Dacă am compara turnul gigan-
tic al Cetăţii Soroca cu Restormel, 
asemănarea dintre ele se reduce 
doar la turnul carapace (shell-ke-
ep). Diametrul lor este aproxi-
mativ acelaşi: Soroca – 30 metri, 
Restormel – 40 yards sau aproxi-
mativ 36 metru, înălţimea turnului 
carapace fiind mai mică. Totodată, 
castelului îi lipsesc şi turnurile din 
flancuri, ce puteau asigura apăra-
rea lui concentrică. Aceste turnuri 
le găsim la alte două castele cu care 
Cetatea Soroca are tangenţe: Del 



CETATEA SOROCA – printre 200 
de monumente importante ale lumii

Inaugurarea modelului
Cetăţii Soroca

De la stânga la dreapta:
1 – Directorul Minimundus – 
dr. Kleindienst;
5, 6 – Silvia şi Valentin Ciu‑
mac (ambasador al RM). Kla‑
genfurt, Austria, 1997.

MINIMUNDUS. Pe o suprafaţă de 26.000 m2 putem găsi, în toată splen-
doarea lor, circa 200 de modele ale unor edificii din 50 de ţări ale lumii. 
Replicile sunt confecţionate din materiale originale. Muzeul Munimundus a 
devenit, cu timpul, unul din cele mai atractive locuri din Austria.

Apropo, lângă Cetatea Soroca se află un parc, care ne-ar permite şi 
nouă să iniţiem un plan îndrăzneţ – replicile cetăţilor Hotin, Suceava, 
Bender, Cetatea Albă...

Monumentul a fost inaugurat în anul 1997. La inaugurare au participat 
ambasadorul de atunci al Republicii Moldova în Italia, Valentin, Ciumac şi 
soţia lui, doamna Silvia Ciumac…
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Monte din Italia şi Queenborough 
din Anglia, Kent.

La zece mile spre sud de Andria, 
pe culmea unei piramide cu vâr-
ful retezat, cunoscută sub numele 
Murgie di Minervino, se înalţă fai-
mosul castel Del Monte, o clădire 
cu două etaje şi o ogradă octogona-
lă. Ferestrele gotice privesc atât în 
afară, cât şi înăuntru. Opt turnuri 
puternice se află la colţurile octo-
gonului. Clădirea are aproximativ 
900 picioare în circumferinţă, iar 
pereţii au înălţimea de 100 picioa-
re (1 picior = 25-34 cm). Poarta 
principală din marmură roză este 
susţinută de coloane din marmu-
ră, sprijinite de lei. Ornamentele 
sculpturale sunt de o rară frumuse-
ţe şi pot servi drept un exemplu de 
artă clasică reminiscentă. Castelul 
a fost construit de meşterii lui Fre-
derick al II-lea, care deseori îşi avea 
reşedinţa acolo. Locul unde se află 
este destul de izolat şi e destul de 
greu de înţeles cum de acest împă-
rat iluminat, cu un caracter vesel, 
îşi căuta refugiul acolo. În castelul 
Del Monte, Charles d’Anjou i-a ţi-
nut în captivitate pe fiii lui Man-
fredi (1232?–1266), rege al Siciliei 
(1258–1266), fiu nelegitim al lui 
Frederick al II-ea.

Cercetătorii care au afirmat că 
Cetatea Soroca nu este altceva de-
cât opera meşterilor genovezi, au 
intuit şi asemănarea arhitecturală 
a sistemului de apărare al Cetăţii 
Soroca cu unele castele din Europa. 
Este un lucru explicabil, dat fiind 
faptul că meşterii italieni din sec. 

XV-XVI au lucrat nu o dată pentru 
principii români. La Buda lucrează 
Aristotele Fiorovanti şi Benedetto 
da Majano, la Bistriţa – Petru Ita-
lus Lugano, la Gherla – Domenico 
da Bologna, la Satu-Mare – Ottavia 
Boldigara, la Alba Iulia s-au afirmat 
Francesco Pozzo, Sforza Palavicini 
şi Antonio Bufalo. Sunt cunoscute 
numele zidarului Ioan din Liov şi 
al greco-genovezului Ioan Privana 
de la Chilia.

Nu putem nega faptul că o bună 
parte din meşterii români ar fi pu-
tut învăţa meseria la meşterii din 
Europa Occidentală, de unde au şi 
împrumutat ideile arhitecturale de 
epocă, pe care le găsim la unul din 
cele mai performante castele, cum 
este considerat Queenborough.

În secolele XII şi XIII, în urma 
cruciadelor, apar noi castele cu un 
sistem de apărare concentric, mult 
mai sofisticat, împrumutat din Im-
periul Bizantin, având ca exemplu 
castelul Krak des Chevaliers din 
Syria.

Castelul Queenborough, con-
struit în Kent la 1361–1377, dar 
care, din nefericire, a fost demolat 
în sec. XVII, este un exemplu de 
perfecţiune tehnică în sistemul de 
apărare, şi anume prin ceea ce am 
menţionat mai sus:

rotunjimea zidurilor; �
sistemul concentric de apă- �
rare;
poarta principală (punctul  �
slab) apărată din flancuri.

Anume aceste caracteristici le 
găsim şi la Cetatea Soroca. Zidurile 
rotunde sunt cu mult mai puternice 
decât zidurile drepte. Turnurile aşe-
zate la o anumită distanţă în jurul 
incintei rotunde creează un sistem 
de apărare concentric, unde două, 
patru, şase turnuri ţintesc într-un 
singur punct. Inamicul, mişcându-
se sub focul încrucişat al artileriei şi 
arcaşilor, ajunge la punctul cel mai 
vulnerabil al cetăţii, pomenindu-se 
într-un spaţiu restrâns, cu râul Nis-
tru în spate, cu cetatea şi apărătorii 
ei în faţă şi artileria ce-i împroaşcă 
cu obuze din cele două turnuri din 
flancuri.

Inginerii care au proiectat Ce-
tatea Soroca au avut libertatea de 
a dezvolta mai departe ultimele 
realizări în domeniul apărării, ast-
fel ajungându-se la o performanţa 
deosebită.

Şi dacă Cetatea Soroca este o per-
fecţiune alături de alte castele (Del 
Monte, Queenborough), aceasta 
calitate a ei a venit prea târziu. Şi 
asta pentru că, după cum am spus, 
odată cu folosirea pe larg a prafului 
de puşcă, cetăţile, castelele medie-
vale îşi pierd însemnătatea lor, cu 
toate că, din inerţie, construirea lor 
a mai continuat o vreme.

Prima folosire a prafului de puş-
că în Anglia a avut loc pe la 1325 şi 
anume de atunci castelele şi cetăţile 
încep a trăi alt destin.

Părerea unor istorici potrivit 
cărora Cetatea Soroca e asemănă-
toare castelului Caprarola (Italia), 
în opinia noastră, este greşită. Ar 
fi mai corect să spunem că, invers, 
Caprarola se aseamănă cu Soroca, 
deoarece castelul italian a fost con-
struit când Soroca deja exista. Lu-
crările de construcţie a castelului 
Caprarola, iniţiate de Baldassarre 
Peruzzi la 1535, au fost continuate 
de Antonio da Sangallo il Giovane, 
fiind definitivate la 1575. Castelul 
reprezenta un bloc pentagonal, iar 
destinaţia lui era cea de reşedinţă 
a Cardinalului Alessandro Farne-
se. În plan arhitectural, Caprarola 
este un pentagon, pe când Soroca 
reprezintă în plan acel turn gigan-
tic, carapace, susţinut de alte cinci 
turnuri mai mici, plasate în jurul lui 
ca frunza trifoiului (N. Bulat, Jude‑
ţul Soroca: File de Istorie, p. 18–21, 
ARC, Chişinău, 2000).

Cetatea Soroca, alături de cele-
lalte cetăţi, ca Restormel, Del Mon-
te, Queenborough a fost şi este o 
parte componenta a arhitecturii 
medieval-europene, ea fiind zid 
de apărare a civilizaţiei creştine în 
faţa invaziei străinilor. În plus, ea 
poate fi considerată un model de 
continuitate în gândire, intelect şi 
perfecţiune atât în ceea ce priveşte 
arta arhitecturală, cât şi în cea de 
apărare.
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O bună parte din informaţiile pe 
care le deţinem cu privire la istoria So-
rocii sunt culese din însemnările de că-
lătorie ale unor călători străini, care au 
vizitat Soroca în drumul lor spre Con-
stantinopol, Ierusalim, Grecia. Printre 
acestea, se numără şi cele ale stareţului 
Leontie, care a trecut prin Soroca la 
1701. Însemnările lui au fost publicate 
în „Foaia Cernigovului”, în 1862.

Stareţul Leontie, membru al sec-
tei „Popovşcina”, în 1701 e trimis de 
fruntaşii acesteia să afle adevărata 
credinţă de la greci. La 14 februarie, 
pleacă din Nemirov spre Ţara Mol-
dovenească (Moldovei), spre Soroca, 
ceea ce descrie în felul următor: „Şi 
am intrat într-o stepă fără margini 
(Podolia dintre Bug şi Nistru – n.n.); 
peste tot numai dealuri şi râpi. Suind 
dealul, am mers pe văi. Şi am mers 
prin acea stepă nevăzând nici om, 
nici fiară, nici pasăre; atâta doar în-
tâlneam – cărări bătute de caii tăta-
rilor. Locurile sunt pustiite de tătari; 
acum, fiind pace, au început a se face 
sate, departe însă de drum, în stepă. 
În vreme ce mergeam, întreaga ste-
pă înaintea şi în urma noastră ardea 
(februarie – n.n.). Şi am mers prin 
dumbrăvi patru zile. La depărtare de 
15 verste de Soroca, lângă drum, era 
o cruce de piatră, pe care era scris 
cum a ars stepa, cum au ars 18 ne-
gustori greci cu marfa şi cu caii lor şi 
au scăpat numai 3 oameni. Stăteam 
şi ne uitam cum zăceau în grămezi 
oasele cailor – oasele oamenilor au 

fost adunate şi duse la Soroca, unde 
au fost îngropate. Uimitor lucru 
cum au ars: toţi vedeau cum focul se 
apropia, iarba ardea de cealaltă parte 
a drumului şi se uitau cum bate vân-
tul, când focul a sărit drumul şi ei, 
neputând să fugă, au ars”. 

„La 17 februarie am ajuns la ora-
şul Soroca şi ne-am oprit pe malul 
polon, unde am şi stat noaptea. A 
doua zi, dimineaţa, din partea de 
dincolo a venit la noi vameşul şi a 
început să se târguiască cu grecii, 
ca să treacă dincolo, şi grecii s-au 
învoit din vamă. Tot aici a venit la 
noi un cazac din Zaporojie, Petre, 
care, spunând că se duce la Ierusa-
lim, s-a rugat să-l luăm cu noi. I-am 
zis: „Frăţioare, noi suntem bucuroşi 
de oameni buni, poftim, haide”. Şi 
era aproape gol, săracul, şi avea doar 
numai o copeică şi jumătate, şi a în-
ceput să trăiască foarte cuvios – pe 
drum a dat tot ce avea; el gândea că 
Ierusalimul e lângă Dunăre, iar nea-
jungând încă nici până la Dunăre, s-a 
răzgândit şi s-a întors înapoi. Aşa, în 
acea zi, după ce am vorbit cu vama, 
am început să trecem fluviul Nistru 
de ceea parte, în Ţara Turcească şi 
Ţara Moldovenească. Aici iau vamă 
mare: câte 15 copeici de car; vama e 
luată în arendă de evrei. Fluviul Nis-
tru, mare cât râul Moscova, curge 
lângă Soroca repede şi e pietros. Şi 
trecând, ne-am oprit în piaţă.

Oraşul Soroca este aşezat pe 
malul drept al Nistrului, sub deal. 

Soroca la 1701, februarie

Valentina Bulat
Născută la 6 aprilie 1955 în or. Sâlva, 
Verhne‑Gorodkovsk, Permi (Rusia).
Studii: Institutul Pedagogic de Stat  
„A. Russo”, Bălţi (1977).
Muzeograf la Muzeul de Istorie şi 
Etnografie (Cetatea Soroca).

Cetatea Soroca, sec. al IX‑lea
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Orăşelul e înconjurat de zid de pia-
tră. Am intrat în el şi l-am măsurat. 
Zidul are formă de cerc şi-i făcut 
din pereţi despărţiţi unul de altul de 
25 picioare în lung şi-n curmeziş. 
Provizia e foarte scumpă şi aproa-
pe lipseşte; pâine de secară aproape 
nu găseşti; tot pâini mici de grâu şi 
de orz. Şi orzul e foarte scump: un 
sfert moscovitean costă 15 copeici, 
dar chiar locuitorii n-au ce mânca. 
Trăiesc cu ochii la câmp: casele nu 
sunt înconjurate de curte cu gard; 
sunt foarte îngreunaţi cu dările de 
turc şi de domnul moldovean. În So-
roca trăiesc de o parte leşii, de alta – 
moldovenii. Din Soroca, unde am 
stat două zile, am plecat spre oraşul 

Iaşi. Dealul deasupra Sorocii e foarte 
înalt. Urcându-l cu multă greutate, 
a început o ploaie măruntă, care în-
gheţa. Peste tot piatră – caii nu pot 
merge. Tare greu ne-a mai fost. Unii 
dintr-ai noştri n-au putut sui dealul, 
iar noi ne-am oprit la popas, unde 
toţi am fost udaţi până la piele şi am 
îngheţat. Împrejurul nostru se întin-
dea stepa şi lemne n-aveam de unde 
lua. La popas am găsit doar puţine 
lemne. Se oprise solul nostru din 
Moscova, kniazul Dimitrie Mihai-
lovici, şi rămăsese de la el lemne, pe 
care noi le-am adunat, le-am pus în 
care şi le-am dus până la popas. Dacă 
n-ar fi fost acele lemne, am fi murit 
de frig. Toţi eram uzi, iar noaptea s-a 

lăsat ger şi a căzut ploaie amestecată 
cu zăpadă – nici foc nu puteam face. 
Iar grecii toţi erau uscaţi: ei şi-au fă-
cut corturi de pânză şi s-au culcat; 
iar noi toată noaptea ne-am zbătut 
de frig ca peştele pe uscat. Să-l mi-
luiască Dumnezeu pe cazacul Petre, 
el mi-a dat să mai văd lumina zilei: 
m-a acoperit cu zeghea şi m-a uscat 
la foc… Am mers cinci zile şi n-am 
găsit măcar o vargă de mânat caii 
(prin Stepa Bălţului – n.n.). Munţi 
înalţi a trebuit să trecem şi prăpăstii 
adânci, iar munţii erau aşa de îm-
podobiţi şi dealurile unul mai mare 
decât altul, încât te făceau să crezi că 
nu se mai sfârşesc… La 24 februarie 
am ajuns la Prut”.

SATuL PARCANI LA 400 DE ANI
Atestat în 1610, pe timpul domniei 

lui Grigore Ghica, satul Parcani num�r� 
azi 900 de locuitori, 230 de gospod�rii 
individuale, 373 de case tradi�ionale 
moldovene�ti, 112 fântâni. Pe teritoriul 

lui activeaz� serviciul de asisten�a so-
cial� �i medical�, serviciul veterinar, un 
gimnaziu, o bibliotec�, o biseric�. Func-
�ia de primar al satului Parcani o de�ine 
Serghei Cetulean. 

STOICANI – 400 ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCuMENTARă

Din documentele ajunse pân� la noi, 
a��m c� prima atestare a acestei locali-
t��i dateaz� cu 2 mai 1610. Este vorba 
despre o scrisoare a �ului Ilenei Mih�i-
leasa, fata Stoicii din Stoicani.

Autorul monogra�ei „Satul meu Stoi-
cani”, Hariton Prodan, ne duce la gândul 
c� satul ar � ap�rut pe timpul domniei 
lui �tefan cel Mare, odat� cu ridicarea 

cet��ii Soroca �i în�in�area satelor r�ze-
�e�ti de hotar de-a lungul Nistrului.

Actualmente, pe teritoriul satului 
activeaz� o biseric�, o �coal�, un centru 
comunitar pentru tineret, o gr�dini�� de 
copii, un o�ciu al medicilor de familie, o 
farmacie, un o�ciu po�tal, o �lial� a B�n-
cii de Economii �i dou� magazine.

În fruntea satului se a�� primarul Mi-
hai Zosim.

PIATRă DE COMEMORARE
La 27 octombrie 2007, în ora�ul So-

roca a explodat (avarie-gaz) un bloc 
locativ cu cinci etaje, 30 de familii r�-
mânând f�r� ad�post, iar cinci persoane 
pierzându-si viata, printre care un copil 
�i un salvator.

 Autorit��ile locale au hot�rât s� în-
ve�niceasc� memoria celor disp�ru�i în 

acest accident. Sculptura, realizat� în 
piatr� de Cos�u�i de Alexandru Pujlea-
cov, re�ect� exact situa�ia tragic� – o 
cl�dire semiruinat� �i o lumânare ar-
zânda, iar al�turi – o piatr� pe care sunt 
incrustate numele celor care n-au supra-
vie�uit.

Eveniment–2010
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Acum 70 de ani, la 28 iunie 1940, 
uniunea Sovietică ocupa Basarabia, 
nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, 
teritorii ce aparţineau României. 
Ocuparea s-a făcut într-un mod ci-
nic, în contradicţie cu dreptul isto-
ric, dar şi cu normele şi principiile 
juridice internaţionale.

Acest trist şi dramatic eveniment 
din istoria noastră a fost culmea mâr-
şăveniei şi cârdăşeniei dintre regimul 
comunist din URSS şi cel fascist din 
Germania. Încă la 23 august 1939, 
Uniunea Sovietică şi Germania na-
zistă au semnat pactul Ribbentrop-
Molotov, care mai avea un acord adi-
ţional secret ce prevedea împărţirea 
sferelor de influenţă în Europa de Est 
între URSS şi Germania. Împărţirea 
s-a făcut în mod josnic, fără a lua în 
seamă interesele popoarelor vizate. 
Acest pact a dat startul celui de-al 
Doilea Război Mondial. Astfel, în 
septembrie 1939, Polonia era împăr-
ţită între Germania şi URSS. La 26 
iunie 1940, Guvernul Sovietic emite 
o notă ultimativă adresată Români-
ei, în care îi cere să cedeze Basarabia, 
Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa. 
În caz că România refuza, Uniunea 
Sovietică imediat urma să înceapă 
război împotriva ei. Culmea: mo-
tivul invocat era că majoritatea po-
pulaţiei Basarabiei ar fi ucraineni! 

După cum vedem, minciuna a fost 
tot timpul o armă principală a regi-
mului comunist.

În acelaşi timp, România era in-
sistent presată să facă aceste cedări 
de către Germania fascistă (,,priete-
nă” a Uniunii Sovietice în acel timp). 
Ea mai era presată şi de Italia, Gre-
cia, Iugoslavia să facă aceste cedări, 
ca să nu-i „supere” pe cei doi tirani – 
Hitler şi Stalin. Interesant fapt, dar 
numai Turcia a declarat că, în caz 
dacă România va opune rezistenţă, 
o va susţine pe toate caile posibile. 
În aceste condiţii, România se afla 
în faţa dilemei: să cedeze aceste teri-
torii ori să opună rezistenţă timp de 
câteva săptămâni şi, după asta, să fie 
împărţită între URSS, Bulgaria, Un-
garia şi Germania? Membrii Consi-
liului de Coroană al României s-au 
pronunţat, în majoritate, pentru ce-
dare, deoarece, astfel, era păstrat Sta-
tul Român.

La 28 iunie 1940, la ora 14.00, 
trupele sovietice au invadat masiv 
Basarabia. Pentru populaţia de aici, 
a început calvarul. Cei care vroiau 
să plece din Basarabia, au putut-o 
face având la dispoziţie doar câteva 
ore. Astfel, de la 28 iunie 1940 până 
la 3 iulie 1940, s-au refugiat aproa-
pe jumătate de milion de oameni 
(din 3 milioane, cât constituia po-
pulaţia Basarabiei). Aceştia erau 

70 de ani de la Raptul Basarabiei  
din 28 iunie 1940

Mihail Zeamă
Profesor de istorie, Colegiul de Arte, 
Soroca.
Născut la 16.09.1964 în Cuşmirca, 
Şoldăneşti.
Studii: USM, Istorie (1989).
Membru al Asociaţiei Istoricilor  
din RM.

Minciuna – arma principală a regimului comunist

Tancuri sovietice
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profesori, medici, preoţi, ingineri, 
cei mai buni gospodari şi cei mai 
învăţaţi oameni de aici. Teritoriul 
Basarabiei a fost invadat de trupe 
ale N.K.V.D.-ului şi de „activişti” 
ai partidului bolşevic, care aduceau 
poporului nostru numai suferinţe şi 
nenorociri. Se fac modificări forţa-
te în structură socială, economică, 
demografică. Aceste transformări 
urmăreau scopul sovietizării şi co-

munizării şi au avut urmări grave 
pentru populaţie. Astfel, la 13 iunie 
1941 au fost ridicaţi şi represaţi cir-
ca 30 de mii de locuitori, care nu 
aveau nici o vină că Dumnezeu i-a 
aşezat să trăiască pe acest pământ, 
că erau gospodari, că au nimerit în 
faţa unei maşini represive, de care 
omenirea încă nu se ciocnise.

După 70 de ani, cred că este mo-
mentul să recunoaştem adevărul, 

să-l spunem şi să-l apărăm. Conse-
cinţele acelei nelegiuite ocupaţii le 
simţim până astăzi, le vom mai sim-
ţi şi pe viitor. Dacă cineva, şi astăzi, 
crede că la 28 iunie 1940 am fost 
„eliberaţi”, apare întrebarea: de cine 
am fost „eliberaţi”? De noi înşine? 
Pentru ce am fost „eliberaţi”? Ca să 
fim duşi în Siberia, împuşcaţi, înfo-
metaţi, divizaţi? Mai dă-le, Doamne, 
şi „eliberatorilor” o aşa „eliberare”!

Stalin, Ribbentrop, Molotov. 1939, Moscova Bucureşti, 1940. Zi de doliu naţional. României i s‑a răpit Basarabia

 
ExPOzIţIE „ADEVăRuL 

DESPRE 28 IuNIE”
La Soroca, în incinta Muzeului ora-

�ului, a fost inaugurat� o expozi�ie cu 
genericul „Pactul Molotov-Ribbentrop 
�i consecin�ele lui asupra Basarabiei”, 
prin care organizatorii �i-au propus s� 
reaminteasc� tuturor adev�rul istoric, 
care a fost unul tragic pentru Basarabia. 
Fiind materializat� ideea pictorului de-
corator, Victor Zagaevschi, pe toat� su-
prafa�a exponatelor a fost întins� sârma 
ghimpat� adus� acum câteva luni de 
la Prut – o dovad� a diviz�rii în dou� a 

unui popor. La eveniment s-au adunat 
politicieni, locuitori ai ora�ului, precum 
�i persoane care au trecut prin calvarul 
deport�rilor.

 
SâRMA gHIMPATă DE PE 

PRuT A fOST SCOASă
Premierul Republicii Moldova, Vlad 

Filat, a dispus scoaterea sârmei ghimpa-
te dintre România �i Basarabia, instalat� 
de c�tre sovietici la anexarea provinciei 

în 1940 �i reinstalat� în 1944. La 15 mar-
tie 2010 au fost sco�i ultimii metri ai celor 
360 km de sârm� ghimpat� de pe Prut. 
Linia de grani�� a mai r�mas. Pân� când?

 
SâRMA gHIMPATă DE LA 
PRuT şI-A găSIT LOCuL 

ÎN fONDuRILE MuzEuLuI 
DIN SOROCA

Dup� ce timp de mai mul�i ani a des-
p�r�it românii de pe ambele maluri ale 
Prutului, în 2010 sârma ghimpat� de pe 
Prut a fost scoas�. Cei 50 metri de sârm� 
�i patru piloni din istoricul “gard” au fost 
adu�i la Muzeul Soroca.

Eveniment–2010
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�inînd cont de Avizul Comisiei 
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldo-
va pentru aprecierea politico-juri-
dic� a Tratatului sovieto-german 
de neagresiune �i a Protocolului 
adi�ional secret din 23 august 
1939, precum �i a consecin�elor lor 
pentru Basarabia �i Bucovina de 
Nord, aprobat prin Hot�rîrea Par-
lamentului nr. 149-XII din 23 iunie 
1990, în care s-a stabilit c� la 28 
iunie 1940 U.R.S.S. a ocupat prin 
for�� armat� Basarabia �i Bucovina 
de Nord, contrar voin�ei popula-
�iei acestor �inuturi, avînd în ve-
dere propunerile Comisiei pentru 
studierea �i aprecierea regimului 
comunist totalitar din Republica 
Moldova, constituit� prin Decretul 
Pre�edintelui Republicii Moldova 
nr. 165-V din 14 ianuarie 2010, întru 
cinstirea memoriei victimelor ocu-
pa�iei sovietice din 28 iunie 1940 
�i ale regimului totalitar comunist 
�i în temeiul art. 77 �i al art. 94 
alin. (1) din Constitu�ia Republicii 
Moldova, Pre�edintele  Republicii 
Moldova decreteaz� :

Art. 1. – Ziua de 28 iunie 1940 
se declar� Zi a ocupa�iei sovietice.

Art. 2. – Anual, la 28 iunie, în 
Republica Moldova va � consem-
nat� Ziua ocupa�iei sovietice �i a 
comemor�rii victimelor regimului 
totalitar comunist.

Art. 3. – În aceast� zi, în toate 
localit��ile republicii:

a) vor � coborîte în bern� dra-
pelele de stat;

b) vor � organizate depuneri de 
�ori la mormintele, monumentele 
�i memorialele victimelor ocupa�i-
ei sovietice �i ale regimului comu-
nist totalitar;

c) la ora 10.00, va � p�strat un 
moment de reculegere.

Art. 4. – Autorit��ile publice, 
întreprinderile �i organiza�iile vor 
renun�a, în aceast� zi, la desf��ura-
rea ac�iunilor distractive de mas�.

Art. 5. – În toate institu�iile de 
înv���mînt, în taberele de întrema-
re �i de odihn� va � organizat� o 
or� a memoriei.

Art. 6. – Se recomand�:
a) redac�iilor publica�iilor peri-

odice, agen�iilor de pres�, posturi-
lor de radio �i de televiziune s� �in� 
cont de speci�cul zilei de 28 iunie 
la editarea numerelor curente ale 
publica�iilor, la difuzarea informa-

�iilor �i la formarea programelor 
din aceast� zi;

b) Prim�riei municipiului Chi�i-
n�u s� ini�ieze procedura de edi-
�care în Pia�a Marii Adun�ri Na�i-
onale, în fa�a sediului Guvernului, 
a monumentului în memoria vic-
timelor ocupa�iei sovietice �i ale 
regimului totalitar comunist.

Art. 7. – Pîn� la edi�carea mo-
numentului în memoria victimelor 
ocupa�iei sovietice �i ale regimului 
totalitar comunist, în municipiul 
Chi�in�u, ceremoniile de comemo-
rare �i depunerea de �ori vor avea 
loc în Pia�a Marii Adun�ri Na�iona-
le, unde Prim�ria va instala, provi-
zoriu, în ziua de 28 iunie 2010, o 
piatr� comemorativ�.

Art. 8. – Federa�ia Rus�, în ca-
litatea sa de succesor de drept al 
Uniunii Sovietice, s�-�i retrag� ne-
condi�ionat, urgent �i transparent 
trupele �i armamentul de pe teri-
toriul Republicii Moldova.

PRE�EDINTELE INTERIMAR  
AL REPUBLICII MOLDOVA
Mihai GHIMPU

Nr. 376-V. Chi�in�u, 24 iunie 2010

DECRET nr. 376
din  24.06.2010

privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupa�iei sovietice
Publicat: 26.06.2010 în Monitorul O�cial nr. 107, art. 330

Curtea Constituţională a RM a declarat neconstituţional Decretul nr. 376 al Preşe‑
dintelui interimar al RM, M. Ghimpu, cu privire la declararea zilei de 28 iunie 1940 
ca Zi a ocupaţiei sovietice. Cum va fi apreciat acest document în viitorul apropiat al 

societăţii noastre, esenţa lui fiind absolut corectă?

Mihai Ghimpu, Preşedintele interimar 
al Republicii Moldova, 2010
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„Cei mai nenorociţi ani ai Basa-
rabiei secolului XX” – aşa califică ţă-
ranii basarabeni anii ’40 ai secolului 
trecut, şi au dreptate, căci anume în 
acei ani ei au fost loviţi de cele mai 
groaznice nenorociri – ororile răz-
boiului, seceta şi foametea, colecti-
vizarea forţată, deportările a mii şi 
mii de familii. După încheierea celui 
de-al Doilea Război Mondial, agri-
cultura Basarabiei, ca şi întreaga ei 
economie, suferise daune materiale 
enorme. Dar, în pofida acelei mari 
sărăcii, autorităţile de ocupaţie so-
vietice (Sovietul Comisarilor No-
rodnici al RSSM şi Biroul Comite-
tului Central al PC (b) din RSSM) 
adoptă, la 9 iunie 1945, hotărârea 
„Despre predările îndatoritoare de 
pâine, răsărită, soia, cartoafe şi de 
fân la stat de către gospodăriile indi-
viduale ţărăneşti ale judeţelor Bălţi, 
Bender, Soroca, Orhei, Cahul, Chi-
şinău din RSSM”. În acelaşi timp, 
la sate se impuneau „transformări 
socialiste”, inclusiv colectivizarea 
gospodăriilor ţărăneşti. Această co-
lectivizare era înfăptuită în condi-
ţiile cultului personalităţii lui Iosif 
Stalin. A te împotrivi colectivizării 

prin cuvânt sau faptă era asemenea 
unui joc cu moartea. Conform ma-
terialelor din fondurile Arhivei din 
Soroca, primul rezultat al politicii 
de colectivizare în raionul Soroca a 
fost colhozul „Stalin” din satul Tri-
făuţi. „La 3 septembrie 1946 adu-
narea de obşte a ţăranilor (condusă 
de „upolnomocenâi”) hotărăşte să 
organizeze o gospodărie colectivă 
colhoznică din 116 gospodării indi-
viduale cu suprafaţa de 394 hectare 
de pământ. Mărimea terenului de 
pământ din câmp al ţăranului era 
de 0,25-0,50 hectare. Preşedinte al 
colhozului devine Bruma Efim Ni-
colaevici” (fond. 124, i.4, dosar 1). 
Ţăranii, intrând în colhoz, erau siliţi 
să predea nu numai pământul, ci şi 
inventarul agricol care-l aveau, ani-
malele de tracţiune etc. În procesul-
verbal nr.2 din 15 septembrie 1946 
(fond.124, i.4, dosar 5), aflăm că 
colhoznica Pastuh Raisa a luat din 
colhoz, fără voie, căruţa pe care o 
predase „benevol”. S-a hotărât de a 
o exclude din colhoz şi de a preda 
documentele la procuratură.

La începutul lui februarie 1949 a 
avut loc Congresul II al PC (b) din 

Colectivizarea forţată  
şi deportările în Siberia – tragedia Basarabiei

Silvia Cociu
Muzeograf, Muzeul Soroca.
Născută la 6 aprilie 1959  
în or. Soroca.
Studii: Institutul Politehnic 
(Chişinău, 1983).

Comuniştii au adus libertatea...
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RSSM, la care s-a subliniat că „cea 
mai importantă sarcină e de a trece 
gospodăriile mici individuale pe ca-
lea colhozului”. Se înţelege că o atare 
modalitate de abordare a problemei 
colectivizării conţinea deja pericolul 
presiunii asupra ţăranului. În primă-
vara şi vara anului 1949 s-a activizat 
munca politică de „organizare şi lă-
murire” în mijlocul ţărănimii indi-
viduale. În 1946, în raionul Soroca 
s-au format 2 colhozuri în satele Tri-
făuţi şi Iarova; în 1947 – 6 colhozuri; 
în 1948 – 3 colhozuri, iar în 1949, 
în urma „lămuririlor” mai sus viza-
te, au fost formate 26 de colhozuri. 
Creşterea considerabilă a număru-
lui colhozurilor a fost determinată, 
evident, de noile „forme şi metode” 
de lichidare a „culăcimii”. Cea mai 
importantă acţiune-operaţie de li-
chidare a „culacilor” soroceni a fost 
realizată la începutul lui iulie 1949, 
într-o singură noapte. Cârmuitorii 
locali nu se temeau în acea perioadă 
de „culaci”, mai ales că mulţi din-
tre ei acceptase deja noul sistem. În 
primăvara lui 1949, în raionul Soro-
ca, „culacii” constituiau un procent 
mizer – 47 de gospodării. „Pute-
rea” însă a mai depistat şi a exclus 
din colhozuri încă 150 „chiaburi”, 
aceştia urmând a fi deportaţi în Si-
beria. Pregătirile pentru deportarea 
oamenilor erau înfăptuite în mare 
taină, ca populaţia să fie luată prin 
surprindere. Dintr-un document de 

arhivă aflăm că reprezentantul Mi-
hailiuc al secţiei orăşeneşti Soroca al 
KGB-ului, fiind pe data de 26 apri-
lie 1949 într-o deplasare de serviciu 
la Redi-Cerşnovăţ, a intrat acasă la 
directorul şcolii, cetăţeanul Topor. 
Fiind în stare de ebrietate, Mihailiuc 
a spus că familia lui Topor şi a altor 
săteni figurează în lista celor care 
vor fi deportaţi. Pentru ca aseme-
nea zvonuri să nu se răspândească 
şi mai mult, Ministerul Securităţii 
RSSM a luat decizia de a grăbi ter-
menii operaţiei de deportare, numi-
tă „Iug” („Sud”). Semnalul începerii 
operaţiei „Iug” a fost dat la 6 iulie 
1949, la ora 2 noaptea. Responsabi-
lii („upolnomocenâi”) de realizarea 
operaţiei erau obligaţi să prezinte, 
din 2 în 2 ore, dări de seamă despre 
mersul ei. Din informaţia despre re-
zultatele îmbarcării „contingentului 
special” în sectorul Soroca aflăm 
că, în noaptea de 6 iulie, din raionul 
Soroca au fost deportate 208 fami-
lii, dintre care 135 copii, 202 femei, 
149 bărbaţi (total: 486 persoane). În 
condiţiile acelei crunte terori, se mai 
întâlneau, totuşi, oameni curajoşi, 
care acuzau noua putere comunistă, 
puneau la îndoială acţiunile „mare-
lui conducător” Stalin. Cetăţeanul 
Lenţa, paznic la Direcţia orăşeneas-
că de comerţ Soroca, declarase: „Nu 
vedeţi ce se face? Toate fărădelegile 
bolşevicilor vor trece în istorie şi 
istoria nu-i va ierta!”. O bună parte 

din populaţia băştinaşă califica de-
portările ca o acţiune a ruşilor. Ast-
fel, cetăţeanca Purice, locuitoare a 
oraşului Soroca, declara: „Au să ne 
ducă din Moldova pe toţi moldove-
nii şi vor aduce încoace ruşi. Puterea 
sovietică vrea să nimicească moldo-
venii, pentru că ei, aproape toţi, sunt 
împotriva lor”. (Avea perfectă drep-
tate dna Purice!). Această mărturie 
denotă cum nu se poate mai bine 
proporţiile dezbinării etnice – ex-
plozibil cu efect întârziat, care, ulte-
rior, a dat naştere mişcării de elibe-
rare naţională. Chiar şi după 20 de 
ani de independenţă a RM, arhivele 
fostei URSS ascund în continuare 
nenumărate crime ale comuniştilor 
şi se cunosc, din păcate, foarte pu-
ţine lucruri legate de colectivizarea, 
deportările şi represiile asupra po-
pulaţiei româneşti din stânga Pru-
tului. În vara anului 2010, raportul 
comisiei însărcinată să cerceteze 
aceste crime, prezentat preşedintelui 
interimar al RM, Mihai Ghimpu, a 
rupt, în sfârşit, vălul tainei aruncat 
asupra acelor crime, dezvăluindu-ne 
că ei, comuniştii sovietici, au expe-
rimentat între Prut şi Nistru planul 
diabolic al comunismului.

P.S. O dovadă a acelor experi-
mente diabolice din RSSM a fost 
şi difuzarea la postul naţional de 
televiziune „Moldova 1” a filmu-
lui „Golgota Basarabiei”. Doamne, 
ocroteşte-i pe români!

Încă o jertfă a „eliberatorilor” Bolşevicii au „avut grijă” şi de copii…
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Începând cu anii de după schim-
barea regimului democrat cu cel 
totalitar, adică din 18 martie 1944, 
când au intrat bolşevicii peste Nis-
tru în Cosăuţi, eu fiind la vârsta de 
10 (zece) ani pe vremea ceea, au în-
ceput zilele negre ale vieţii întinse 
pe ani şi ani de „eliberare”. Din pri-
măvara-vara anului 1944, a început 
darea obligatorie către stat a pâinii 
şi a altor produse alimentare, a măr-
furilor, a împrumuturilor de stat în 
bani, a plăţii de la familiile cu mai 
puţin de trei copii în diferite fonduri 
inventate şi alte „surplusuri”, toate 
de pe grumazul ţăranului pătimit.

Nu mai uşoară a fost şi viaţa oră-
şenilor care, şi după anii 1950, stă-
teau la coadă de la orele patru dimi-
neaţa, pentru a procura norma de 
2 pâini pentru o zi. 

Atâta timp cât au mai fost ani 
buni, roditori, omului îi mai rămâ-
nea ceva din roada strânsă, ceva ce 
se scurgea printre degete. Dar cu so-
sirea anilor 1946–1947, care au fost 
secetoşi, împuterniciţii speciali ai 
statului au măturat podurile, luând 
şi ultimul bob din gura producăto-
rului (după cuvintele lui Grigore Vie‑
ru) pentru îndeplinirea planului că-
tre stat. Chipurile, populaţia rămasă 
fără pâine pentru existenţă, nu re-
prezenta statul socialist sovietic. Ca 
rezultat, mulţi cetăţeni ai RSSM au 
decedat de foame fie pe la casele lor, 
fie în stradă, în căutarea hrănii. E de 
neînţeles faptul că pâinea smulsă cu 
forţa de la lumea nevoiaşă era adu-

nată în grămezi mari pe la gările de 
tren, sub cerul liber, unde fumega 
putrezind, dar nici omului flămând 
nu i se da.

Buneii mei de pe mamă, care au 
fost scutiţi de predarea pâinii la stat, 
fiindca erau bătrâni, iar feciorul lor 
mai mare (fratele mamei) era mobi-
lizat în Armata Sovietică, au salvat 
familia noastră, rupând din mica lor 
bucăţică şi împărţind-o cu noi. Toto-
dată, vaca de lângă casă, stegea, nalba, 
scoicile Nistrului ne-au ajutat la acea 
vreme să suportăm marea cumpănă 
organizată premeditat de bolşevicii 
sovietici.

Dacă nu s-ar fi luat pâinea de 
la ţărani, chiar dacă a şi fost un an 
secetos, oamenii s-ar fi salvat cu re-
zervele de pâine pe care le aveau în 
gospodării. 

În perioada foametei cumplite, 
în satele şi oraşele din RSSM au fost 
înregistrate câteva sute de cazuri de 
canibalism (din dosarul „strict secret” 
despre cazurile de „distrofie şi caniba-
lism” în RSSM). Pe lângă cele menţi-
onate, se mai depista scabia, păduchii 
etc. Vremurile tragice de după război, 
în Basarabia, le-au provocat cei de au 
împărţit între dânşii lumea şi nicide-
cum oamenii acestui pământ. Facto-
rul uman pentru bolşevici nu conta.

Statistica ne informează că nu-
mărul celor decedaţi din cauza foa-
mei în RSSM (1946–1947) e de circa 
150-200 mii de persoane.

În raionul Soroca, din cauza foame-
tei, au decedat aproximativ 4000-5000 

Ani tragici de foamete organizată,  
pe care i-am trăit şi eu…

Vasile Popuşoi
Născut la 15 ianuarie 1935  
în Cosăuţi, Soroca.
Studii: USM (Matematică, 1961).
Pedagog pensionat.

Puterea comunistă ne‑a furat pâinea…
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persoane de diferite vârste. Tot din 
această pricină, în comuna Cosăuţi, în 
primăvara anului 1947 au decedat cir-
ca 175 persoane de diferite vârste. De 
rând cu cetăţenii decedaţi, şi-au dat 
suflarea şi multe animale domestice. 
Cetăţenii rămaşi vii, dar şi animalele 
lor de tracţiune, erau foarte slăbiţi, îi 
bătea vântul, de abia se mişcau. Îngro-
zitor scenariu era aratul pământului şi 
semănatul de primăvară, când forţă de 
tracţiune şi inventar agricol erau omul 
cu boul, vaca sau calul, care cădeau în 
brazdă şi cu mare greu se ridicau din 
nou la muncă… La acest scenariu îm-
puterniciţii nu participau. Ei se mani-
festau doar la achiziţionarea pâinii gata 
crescută. Şi nu numai a pâinii, ci chiar 
şi a sufletului celui care o crescuse…

06.11.2010
Doi copii înfometaţi Iată ce ne‑a adus foametea…

Tableta de vineri
BASARABENII şI PREţuL PENTRu fRuMuSEţE şI ARMONIE

Victor Cobăsneanu
Fondator �i redactor-�ef al 

s�pt�mânalului independent 
,,Observatorul de Nord”, Soroca, 
laureat al Premiului Interna�io-
nal ,,Cupa de Aur pentru business 
prestigios”.

N�scut la 9 decembrie 1960 în 
Cuiz�uca, Rezina.

Studii: Universitatea Pedago-
gic� ,,Ion Creang�”, specialitatea 
Pedagogia �i Psihologia (1986). 

Faptul c� basarabenii nu sunt ca cecenii sau ca georgienii �i 
c� unii politicieni, mul�i dintre ei pretin�i lideri na�ionali, stau r�u 
la capitolul verticalitate �i patriotism este demult o certitudine. 
La fel cum este (re)cunoscut� �i apreciat� în cel mai cinic mod, 
de c�tre unii reprezentan�i ai altor popoare, proverbiala noastr� 
indiferen�� �i lips� total� de demnitate atunci când suntem c�l-
ca�i pe b�t�tur� �i când trebuie s� batem cu pumnul în mas�, 
dar nu s� ne aplec�m în fa�a agresorului. Caracterul nostru mi-
oritic �i compara�ia cu m�m�liga care, în opinia unora, poate s� 
explodeze, dar care r�mâne, pân� la urm�, un banal terci, nu pu-
tea r�mâne f�r� urm�ri regretabile. Or, cum într-o hait� cel mai 
slab �i bicisnic este ciupit de to�i, la fel �i în aceast� lume nebun� 
cel mai lipsit de onoare �i demnitate este tratat ca atare. Nu în-
tâmpl�tor moldoveanul, încet dar sigur, a luat locul ciukcilor în 
bancurile de cel mai prost gust. Cine dintre dumneavoastr� nu 
a auzit anecdote sau istorioare hazlii în care noi, urma�ii lui �te-
fan cel Mare, neamuri de sânge ale lui Mihai Eminescu, suntem 
prezenta�i drept ni�te personaje jalnice tocmai coborâte din 
copac �i ame�ite de ceea ce se întâmpl� în jur?! Ba mai mult, 
�i unii �e� de state, care, cel pu�in în virtutea func�iei ocupate, 
trebuie s� �ltreze bazarul, î�i permit ac�iuni �i declara�ii, replici 
�i compara�ii mult peste limita bunului-sim� – s� ne amintim de 
fostul pre�edinte al Ucrainei, Victor Iu�cenco, care, la o �edin�� a 
executivului de la Kiev, îi ar�ta din deget unui ministru – „Tu nu 
în�elegi ni�te lucruri elementare, de parc� ai � moldovean”. Ca s� 
nu mai amintesc despre Declara�ia semnat� chiar zilele acestea 
de liderii Rusiei �i Ucrainei, în care Republica Moldova este pre-
zentat� ca o gubernie ordinar�, c�reia i se sugereaz� s� tac� �i 

s� înghit� în continuare g�lu�ca. (Apropo, poate cineva dintre 
dumneavoastr� s�-�i imagineze c� pre�edin�ii Ghimpu �i B�ses-
cu ar îndr�zni s� dea sfaturi Ucrainei �i Rusiei cum s� procedeze 
cu Crimeea sau cu Cecenia?). În astfel de cazuri, înghi�ind în sec, 
nu pot s� nu-mi pun întrebarea: de ce se întâmpl� toate acestea 
�i cât o s� ne mai gârbovim în fa�a celor mari �i tari? Cât o s� mai 
punem obrajii �i fundul la b�taie? De unde atâ�ia la�i �i tr�d�tori 
printre noi? Sau, s� � uitat la�ii �i al�ii de teapa lor cuvintele lui 
Machiavelli, care a recunoscut c� iube�te tr�darea, dar nu iube�-
te tr�d�torii? �i dac� atitudinea celor din afar� poate � justi�ca-
t� într -un fel – pân� la urm�, �ecare cu interesul �i cu nivelul lui 
de cultur�, apoi atitudinea multora din interior, în special �i în 
primul rând a politicienilor, coco�a�i în vârful piramidei cu aju-
torul votului nostru, pune pe gânduri. (Când zic „interior”, am în 
vedere b��tina�ii, dar nu reprezentan�ii altor popoare care pe 
parcursul istoriei nu �i-au demonstrat, cu mici excep�ii, loialita-
tea cel pu�in fa�� de titulari). Oricât de mari �i importante ar � 
interesele personale �i de grup, nu po�i ve�nic s� stai strâmb �i 
s� vorbe�ti anapoda, nu po�i mereu s�-�i �tergi picioarele �i s� 
sco�i la mezat limba �i istoria, neamul �i �ara. Sau, una este când 
unul aiure�te din prostie �i cu totul alta este când cineva face 
aceasta cu bun� �tiin��, una este când î�i d� o palm� un str�in 
�i cu totul alta când te love�te din spate cineva dintre ai t�i. Se 
creeaz� impresia c� unii dintre ace�ti pretin�i lideri politici din 
interior nu au auzit vreodat� un cântec interpretat de corul ele-
vilor de la Liceul „Prometeu”, c� nu li s-a ridicat p�rul m�ciuc� 
�i nu i-au trecut �orii la audierea „Maluri de Prut” a regretatului 
cuplu Aldea-Teodorovici. Poate este cazul s�-i adun�m pe to�i 
la un loc �i s�-i d�m cu nasul de ni�te valori na�ionale, care pot 
topi �i cele mai înghe�ate inimi �i trata orice fel de mancurtisme. 
Altfel, dac� controversatul magician Grigore Grobovoi ar putea 
s� -l învie pe �tefan cel Mare, Domnitorul ar avea mult de lucru 
pe acest petec de p�mânt...

Faptul c� moldovenii nu sunt ca cei din ��rile Baltice �i nici 
m�car ca ru�ii sau ungurii, care î�i ap�r� nu numai interesele, 
dar �i cona�ionalii prin metode mai mult sau mai pu�in ortodo-
xe, oriunde s-ar a�a ace�tia, este incontestabil. Pe de alt� par-
te, cineva a spus c� aceast� lume este frumoas� tocmai gra�ie 
diversit��ii ei. Nu zic, o � tocmai a�a, dar mi se pare c� pentru 
aceast� frumuse�e �i armonie noi, basarabenii, pl�tim un pre� 
prea mare.
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În istoria omenirii, comuniş-
tii-bolşevici nu au pereche în te-
rorizarea şi exterminarea în masă 
a oamenilor. Ei au săvârşit crime 
odioase, azi cunoscute lumii în-
tregi, crime pentru care trebuie să 
fie condamnaţi pe vecie de un Tri-
bunal Internaţional al umanităţii. 
Noi dorim şi cerem asta, în numele 
milioanelor de victime!

Regimul totalitar comunist, fiind 
prin esenţa sa represiv, a fost spriji-
nit de o ideologie care, timp de 70 de 
ani, s-a menţinut la putere prin vi-
olenţă, cu ajutorul armelor şi GU-
LAG-urilor. Teroarea şi genocidul 
contra propriului popor au stat la 
baza sistemului sovieto-comunist.

În Republica Autonomă Sovietică 
Socialistă Moldovenească (RASSM), 
iar mai apoi în RSSM, regimul de 
ocupaţie a supus represiilor politi-
ce circa 885 mii de cetăţeni, ceea ce 
constituia a patra parte din popula-
ţie. Astfel, s-a urmărit tendinţa de a 
nimici mentalitatea de cetăţeni liberi, 
de proprietari, de oameni cu demni-
tate de sine şi naţională, cu scopul de 
a schimba componenţa şi structura 
etnică a populaţiei teritoriilor româ-
neşti anexate. După 1933, în RAS-
SM, şi 28 iunie 1940 în RSSM, au fost 

deportate circa 24805 familii. Dacă 
luăm în considerare faptul că fieca-
re familie era formată din 6-7 sau şi 
mai multe persoane, concluzionăm 
că au fost deportate aproximativ 175 
mii de persoane, dintre care: în anii 
1933–1940 – 8272 familii (circa 30 
mii de persoane); la 13 iunie 1941 – 
4517 familii (circa 28 mii de persoa-
ne); la 6 iulie 1949 – 11293 familii 
(circa 40 mii de persoane); la 1 apri-
lie 1951 – 723 familii (circa 4 mii de 
persoane). Iată în ce mod ne venea 
„lucoarea de la răsărit”!

Autoarea cărţii „Lupii”, Marga-
reta Cemârtan-Spânu, fiind şi ea 
deportată, se întreabâ: „Ce inimi 
de fiare aveau bolşevicii! Ce mame 
i-au născut şi crescut, de urau aşa 
oamenii?!”.

„În acea noapte fatală de 13 iu-
nie 1941, mărturiseşte în memoriile 
sale, „Surghiunul”, Elena şoimu din 
Parcani, Soroca, cam pe la cântatul 
cocoşilor, au început să se alarmeze 
câinii din sat, parcă presimţind ceva 
grav. Nu zăbavă NKVD-iştii înar-
maţi, însoţiţi de „activişti” din sat, se 
furişau ca nişte hoţi spre casele oa-
menilor trecuţi în listele pentru de-
portare. Bătăile în uşi se înteţeau şi 
se auzeau strigăte: „Otkroite, otkroi-
te!” (Deschideţi, deschideţi!)”. 

„Comuniştii ne‑au luat patria, copilăria şi viaţa…”
(Aurora Fulga, deportată de 3 ori – în 1941, 1949, 1951)

Calvarul deportărilor

Iurie Cujbă
Eminent al învăţământului public.
Pedagog, grad didactic I, la Liceul 
Teoretic „Ion Creangă”, Soroca.
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Studii: USM, Istorie şi Ştiinţe sociale 
(Chişinău, 1972).

Victimele bolşevismului
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„Atunci, în acea noapte, n-am 
dormit până târziu. Dar abia am aţi-
pit, că au răsunat bătăi puternice în 
uşă şi voci răstite ne-au poruncit să 
deschidem, îşi aminteşte cu groază 
Ion Pruteanu, originar din acelaşi 
sat, Parcani. Ni s-a umplut casa cu 
oameni străini, soldaţi cu automate 
la piept. Din tindă am auzit un stri-
găt piţigăiat şi înfuriat: „Gătiţi-vă de 
drum, pui de culaci!”. Era glasul pre-
şedintei sovietului sătesc, care adu-
cea groază oamenilor… Copii fiind, 
ne-am speriat şi am prins a plânge. 
Apoi am fost îmbrânciţi şi urcaţi în 
maşina militară din ogradă, aşa dez-
brăcaţi şi desculţi cum eram. Gheor-
ghe, fratele mai mare (14 ani), a reu-
şit să ia 2 pâini şi nişte slănină. Asta, 
precum s-a dovedit mai apoi, pentru 
o lună şi jumătate de drum, căci abia 
la Baikal ni s-a dat de mâncare”.

„La 12 iunie 1941, aveam 11 ani. 
Dormisem la sora mea. Când m-am 
întors acasă, curtea era plină de mi-
liţieni. Vroiam să intru, dar nu mă 
lăsau. Nu înţelegeam ce se întâm-
plă – o vedeam pe mama umblând 
prin ogradă, ţinându-se de cap şi 
plângând. Şi tata era foarte speriat. 
M-a văzut preşedintele sovietului 
sătesc şi le-a zis să-mi dea voie să in-
tru, că sunt din familie. Tata a vrut 
să se ducă în beci să bea un pahar de 
vin – îşi dădea seama că nu-şi va mai 
vedea casa… Dar un „activist” i-a 
închis uşa în nas şi i-a spus: „Vinul a 
fost al tău, iar acum e al nostru!”. 

„Câteva vecine au intrat în gră-
dină şi au început să rupă căpşuni. 

Una şi-a umplut un şorţ cu căpşuni, 
a venit lângă mine şi mi-a zis: „Des-
tul m-am uitat printre gard şi am în-
ghiţit în sec când voi mâncaţi”. Este 
povestea gheorghinei Cozmulici 
din Negreşti, Teleneşti, care, împre-
ună cu familia, a fost deportată în 
1941 şi în 1949. Următoarea trage-
die ne-o relatează profesoara Maria 
Cujbă despre mătuşa sa, Aculina 
Cravciuc-Sochircă, originară din 
Bulboci, Soroca, deportată în regiu-
nea Kurgan. „Abia în anul 1957 s-a 
întors acasă. Consecinţele surghiu-
nului erau pe faţă: tuşea, respira din 
greu şi la 1 decembrie 1957 a dece-
dat. Am plâns-o şi am petrecut-o în 
ultimul drum noi, nepoţii, unicii ei 
urmaşi. Am cunoscut şi un alt de-
portat din Bulboci, pe ştefan Borzi-
ac, condamnat în 1946 la 5 ani de în-
chisoare pentru neachitarea la timp 
a impozitelor. Mă adresez generaţi-
ei tinere de azi: „Fiţi cu demnitate 

pentru rezistenţa străbunicilor voş-
tri, închinaţi-vă cu pietate viitorului 
Monument al Memoriei lor!”.

Andrei Stoica, veteran al Ar-
matei Române, a petrecut 7 ani 
în lagărul de la Vorkuta, Siberia şi 
încă 35 de ani de exil politic. A fă-
cut şcoala de subofiţeri de la Timi-
şoara, apoi a participat la Al Doilea 
Război Mondial. Reîntors acasă, s-a 
angajat în calitate de profesor de 
matematică la şcoala din Ghica-Vo-
dă, Drochia, de unde l-au şi ridicat. 
„Ne-au înghesuit într-un vagon câte 
72 de oameni. Trenul avea 40 de va-
goane, dintre care aproape jumăta-
te erau pline cu moldoveni. Ne-au 
repartizat la Vorkuta, la minele de 
cărbune. Încărcam câte 15 tone de 
cărbune pe zi, pentru 700 de grame 
de pâine. Toată munca era pe gratis; 
dacă găseau asupra noastră vreun 
ban, ne băgau la carceră pentru o 
lună de zile”.

Rămaşi ai nimănui Comuniştii i‑au ucis familia

O familie basarabeană, deportată în Siberia
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Ion guzun de la Baraboi, Don-
duşeni a fost luat de NKVD-işti în 
1941, deportat în regiunea Perm şi 
condamnat la împuşcare. A fost un 
om cu autoritate în judeţ, membru al 
Partidului Liberal şi deputat în Con-
siliul Judeţean. Pentru familia lui, 
viaţa s-a năruit când au venit ruşii.

Aurora fulga, româncă basara-
beană, susţine că toată viaţa a trăit 
cu frică. Tot ce ţine de comunism 
trezeşte în ea o spaimă teribilă: „Şi 
acum mi-e frică, când aud de comu-
nişti”, ne spune Aurora Fulga, fiica 
lui Dumitru, împuşcat de regimul 
comunist în 1942, la Sverdlovsk.

„Familia noastră de agricultori 
din Rubleniţa, Soroca (părinţii Feo-
dosie şi Agafia Babin, împreună cu 
feciorii Valeriu şi Anatolie) a fost 
deportată în Siberia la 6 iulie 1949, 
ceilalţi, încă 3 copii, Boris, Tamara şi 
Iurie, au scăpat, fiindcă erau plecaţi 
la studii. Abia după 11 ani de GU-
LAG, familia noastră a reuşit să se 
reîntrunească împreună doar o sin-
gură dată, la Chişinău”, mărturiseşte 
Anatolie Babin.

Supuşi represiilor, condamnaţi 
la muncă silnică, lipsiţi de drep-
turi civile, arestaţi şi judecaţi pe 
nedrept au fost: în oraşul Soroca – 
515 persoane; în comuna Visoca – 
173 persoane; în comuna Popeştii 
de Jos – 169 persoane; în comuna 
Dărcăuţi – 99 persoane; în comuna 
Cosăuţi – 82 persoane; în comuna 
Tătărăuca Veche – 47 persoane; în 
comuna Bulboci – 37 persoane…

Operaţiunile de deportare erau 
planificate ca nişte operaţiuni mi-
litare împotriva populaţiei civile. 

Culmea absurdităţii justiţiei sovieti-
ce a fost că oamenii mai întâi erau 
ridicaţi de la vetrele lor, deportaţi 
dincolo de Munţii Ural, după care 
li se deschideau dosare penale de 
„duşmani ai poporului”. Creierul 
tuturor acestor crime împotriva 
umanităţii, după cum le-a calificat 
Sovietul Suprem al RSSM la 23 iunie 
1990, a fost conducerea partidului 
comunist, Consiliul de Miniştri al 
RSSM, iar executorii – organele de 
securitate, de interne şi de justiţie 
ale URSS şi RSSM.

După 1991, mulţi guvernanţi ai 
RM au promis că vor ridica un mo-
nument în memoria sacrificiului 
celor ucişi şi deportaţi de comu-
nişti. Au rămas însă pline oraşele şi 
satele Basarabiei cu monumentele şi 
simbolurile ocupanţilor-ucigaşi şi 
deportatori. Alţii au strigat în Par-
lament că vor întoarce averile ce-
lor ucişi şi deportaţi, dar, în loc de 
asta, au furat, au corupt şi au trădat 
drepturile celor suferinzi. În fiecare 
an, după 1991, deţinuţii politici şi 
deportaţii se adunau, la 13 iunie şi 

6 iulie, la Gara Feroviară din Chi-
şinău, iar în acest an, 2010, pentru 
prima dată s-au adunat în Piaţa 
Marii Adunări Naţionale – fapt de 
mare demnitate şi bucurie naţională 
pe acest pământ românesc, numit 
Basarabia.

În cadrul guvernării primei Ali-
anţe pentru Integrare Europeană 
(2009–2010) a fost creată Comi-
sia pentru Studierea şi Aprecierea 
Regimului Comunist Totalitar din 
RSSM, care a recomandat Preşe-
dintelui Interimar al RM, Mihai 
Ghimpu, şi Parlamentului RM 
condamnarea regimului comunist-
sovietic, pentru că acesta a comis 
crime împotriva umanităţii şi acte 
de genocid.

Comisia face un apel către bunul 
nostru simţ şi memoria noastră co-
lectivă. Nu avem dreptul să uităm şi 
să fim indiferenţi. Prin asumarea şi 
însuşirea adevărului istoric, nu vom 
permite niciodată şi nimănui să 
pună la îndoială dreptul nostru la o 
viaţă demnă şi liberă, într-o societa-
te prosperă şi democratică.

Duşi în Siberia, în vagoane de marfă... ... ca pe nişte vite necuvăntâtoare

Simbolul libertăţii comuniste – sârma ghimpată
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Mitrofan.

Dionisii Mitrofan: Suntem ra-
coviţeni-soroceni din străbunei, iar 
faptul că m-am stabilit la Soroca 
denotă că am rămas să fiu în con-
tinuare în aria strămoşească. Am 
crescut şi m-am maturizat în sânul 
unei familii de gospodari, care mi-
au transmis, prin sânge şi educaţie, 
ataşamentul faţă de locurile natale şi 
faţă de casa părintească. Tatăl meu, 
Isai (1932–2005), şi mama mea, Ma-
ria (1937–2008) Mitrofan, au crescut 
3 copii – un băiat, acela fiind eu, şi 
două fete, surorile mele: Silvia (Mi-
trofan) Branişte (n.1962), pedagog, 
stabilită în Racovăţ, şi Galina (Mi-
trofan) Răilean (n.1964), contabilă, 
stabilită în Soroca. M-am căsătorit 
în anul demobilizării din rândurile 

Armatei Sovietice, în 1982. Soţia, 
Maria (Răilean) Mitrofan (n.1957), 
originară din satul Redi-Cereşno-
văţ, este pedagog de profesie, acti-
vist al societăţii civile (ONG „Fe-
mina Club”; „Fundaţia comunitară 
Soroca), colaborator la Camera de 
Comerţ şi Industrie din Soroca. Am 
educat 2 copii: fiica Diana (n.1983), 
absolventă a două facultăţi ale Uni-
versităţii de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi („Matematica şi Informatica”; 
„Contabilitate şi Audit”) , este stabi-
lită la Chişinău. Fiul Radu (n.1990) 
este student la Universitatea Tehni-
că (facultatea Geodezie, Cadastru şi 
Construcţii) din Chişinău.

A: După încheierea studiilor su-
perioare, aţi revenit la Soroca…

D.M.: La absolvirea Institutului 
Pedagogic „A. Russo”, am fost soli-

Dionisie Mitrofan: „Căutările şi străduinţele  
noastre vor avea izbândă!”

Dionisie Mitrofan
Pedagog (fizică şi matematică); 
director al Liceului Teoretic „Petru 
Rareş”.
Născut la 14 octombrie 1957 în 
Racovăţ, Soroca.

Instruire şi educaţie

fişier biografic
1965–1975 – Studii la şcoala medie din Racovăţ, Soroca.
1970–1973 – Studii la Şcoala de Muzică (specialitatea: acordeon) 

din Soroca.
1975–1980 – Studii la Institutul Pedagogic „A. Russo” (facultatea 

Fizică şi Matematică) din Bălţi.
1980–1982 – Serviciul militar (în Crimeea).
1982–1996 – Profesor la şcoala nr. 3 (azi Gimnaziul nr. 1) din So-

roca.
1996–2006 – Director al Gimnaziului nr. 1 din Soroca.
Din 2006 până în prezent – Director şi profesor la Liceul Teoretic 

„Petru Rareş” din Soroca.

Împreună cu soţia Maria şi părinţii. Racovăţ, 1990
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citat în mod oficial de Direcţia oră-
şenească Învăţământ Soroca, fiind 
numit profesor de fizică şi disciplini 
tehnice pentru băieţi (munca în ate-
lier, educaţia tehnologică) la şcoala 
nr.3 din Dealul oraşului. Locuiam 
la o gazdă particulară din apropie-
rea şcolii şi mă încadrasem activ în 
munca pedagogică, dar nu zăbavă, 
în toamna aceluiaşi an, am fost che-
mat să-mi satisfac serviciul militar. 
Colectivul pedagogic al şcolii m-a 
petrecut în armată prieteneşte, cu 
masă şi veselie, după cum era moda 
atunci în URSS.

A: Şi după demobilizare?
D.M.: După doi ani, m-am reîn-

tors în aceeaşi şcoală, unde am fost 

primit cu braţele deschise. În curând 
m-am căsătorit. Iar peste un an, la 
naşterea fiicei Diana, soţia, spre ma-
rea noastră satisfacţie, a primit un 
mic apartament cu o singură odaie 
în blocul cu nouă etaje din spatele 
actualului magazin „Modern”. Abia 
în 1991, avându-l deja şi pe Radu, 
al doilea copil, am avut norocul să 
procurăm pe un preţ nu prea mare, 
de la alogenii care plecau atunci din 
RM, inclusiv din Soroca, un aparta-
ment cu trei odăi. Acum locuim la 
Burjărăuca, într-o casă bună la sol, 
fapt ce ne aminteşte în permanenţă 
de casa noastră părintească.

A: Sistemul sovietic de invăţîă-
mânt a fost unul performant?

D.M.: Consider că sistemul so-
vietic de învăţământ, dacă facem 
abstracţie de ideologia comunis-
tă, a avut mai multe plusuri decât 
minusuri. Practicarea examenelor 
pe care elevii le susţineau prin grai 
viu, dezvolta mult capacităţile lor 
de gândire-vorbire. Înlocuirea ace-
lor examene cu testările „mute” de 
astăzi îi lipsesc pe elevi de necesita-
tea de a-şi exprima gândurile oral. 
Dacă atunci, în perioada sovietică, 
la absolvire elevul era pregătit şi 
examinat de acelaşi profesor, care-şi 
cunoştea foarte bine discipolul, as-
tăzi, din păcate, bacalaureatul este 
realizat de profesori străini, care, 
deseori, comit erori inadmisibile 
în aprecierea gradului de pregătire 
a elevului. În rândul al doilea, sunt 
incomparabile investiţiile financi-
are în învăţământ. Dacă în perioa-

da sovietică procesul de studii era 
asigurat totalmente, astăzi buge-
tul statului nu poate asigura la un 
nivel suficient necesităţile învăţă-
mântului public (condiţii de lucru 
şi învăţământ, materiale didactice, 
echipament, mobilier, calculatoa-
re moderne etc.). Când am preluat 
conducerea Liceului „Petru Rareş”, 
situaţia în care se afla nici pe depar-
te nu era îmbucurătoare.

A: Odată cu venirea dumnea-
voastră la postul de director, aceas-
tă stare de lucruri s-a schimbat?

D.M.: În ultimii 4 ani, cu susţi-
nerea şi ajutorul APL, totuşi, am re-
uşit să schimb situaţia în liceu: a fost 
reparat acoperişul, care curgea de 
câţiva ani la rând; au fost echipate cu 
aparataj şi inventar de specialitate ca-
binetele de fizică, biologie şi chimie; 
s-a îmbunătăţit alimentaţia copiilor 
în cantina şcolii (s-au instalat plită 
mare electrică, boiler, frigider etc.); 
au fost reparate WC-urile interioare. 
Suntem pe cale de echipare a sălii de 
informatică cu computere moderne, 
conectate la Internet. Am susţinut, şi 
asigurat cu instrumente muzicale şi 
costumaţie corespunzătoare fanfara, 
ansamblurile de fluierişti şi de dan-
suri ale şcolii.

De asemenea, sala de balet a 
şcolii a fost dotată cu bare şi oglinzi 
pentru antrenamente. În 2007 am 
deschis Muzeul Liceal de Istorie şi 
Etnografie, care în prezent dispune 
de 600 de exponate. În biblioteca 
şcolii am deschis o sală de lectură, 
în care sperăm că, în cel mai apro-

Dionisie de 11 luni în braţele Nastei  
(de 10 ani). Racavâţ, 1958

Acordeonul – prieten fidel Ani de studenţie. Bălţi, 1977
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piat timp, vom instala computere 
moderne cu ieşire în Internet.

Ne bucurăm de performanţe in-
discutabile şi în ceea ce priveşte ca-
litatea procesului de pregătire a ele-
vilor noştri: implementăm cu succes 
(la ciclul primar) programul „Pas cu 
Pas”, acesta având priorităţi evidente 
în realizarea procesului instructiv-
educativ, dar şi în consolidarea co-
lectivului ciclului (16 profesori); la 
recentele olimpiade raionale, elevii 
noştri au obţinut 70 de locuri premi-
ante; în cadrul Concursului republi-
can de creaţie „Ars Adolescentina”, 
elevii noştri au câştigat două Premii 
Mari şi alte câteva premii; un număr 
de 97 de absolvenţi (din 117) ai anu-
lui precedent de studii au susţinut 
examene de admitere în instituţii de 
învăţământ superior din ţară şi de 
peste hotare. Suntem în permanen-
tă ascensiune, dar acest lucru nu ne 
opreşte din calea căutărilor şi ambi-
ţiilor pedagogice spre noi realizări în 
domeniul calităţii pregătirii elevilor 
şi al valorificării cât mai plenare a 
capacităţilor copiilor talentaţi, pe 
care îi avem din abundenţă.

A: Care sunt perspectivele lice-
ului?

D.M.: Sunt un optimist incu-
rabil şi cred, – de altfel, laolaltă cu 
tot corpul didactic, – că suntem un 
colectiv consolidat şi dinamic. Că-
utările şi străduinţele noastre vor 
avea izbândă şi ne vor fi răsplătite 
doar atâta timp, cât nu ne vom lăsa 
pradă mulţumirii de sine, care e o 

premisă stagnării şi, deci, a regre-
sului.

Suntem obligaţi să ne aflăm în 
avangarda învăţământului mediu 
general din RM atât de istoria plină 
de demnitate a şcolii medii nr.1 din 
Soroca, succesorul căreia suntem, 
cât şi de numele pe care îl purtăm – 
Petru Rareş – glorios domnitor al 
Moldovei…

Dionisie Mitrofan, director al gimnaziului nr. 1 din Soroca. Corpul didactic. 1999

Tableta de vineri
Nu „TRAgEţI” ÎN guVERNuL fILAT!

S�pt�mâna aceast� s-a produs o majorare ordinar� a pre-
�urilor la unele servicii (care va stârni o scumpire, în lan�, a mai 
multor m�rfuri �i produse) �i numai cel mai lene� nu a aruncat 
o piatr� în Vlad Filat �i echipa lui. Alt�dat�, în vremuri de sute 
de ori mai stabile decât actuala perioad� de criz� mondial�, 
aceast� abracadabr� (vorba b�trânului ex-pre�edinte cu mutra 
în�crit�) era trecut� cu vederea – comuni�tilor li se permitea to-
tul, chiar dac� pe timpul lor se majorau pre�urile la motorin�, 
bun�oar�, de dou� ori pe an �i tocmai atunci când ��ranii nu-�i 
vedeau capul de lucru, or, ei totul f�ceau doar în numele popo-
rului, iar acum to�i sunt gata s� ia guvernul în furci �i s�-l pun� 
la zid f�r� nici un fel de mil�, or, nu ei sunt du�manii poporului? 
Adic�, cineva întotdeauna a fost �a�a, iar cineva caca – fapt cu 
care nu pot � de acord nici în ruptul capului. Numai, chiar v� rog 
frumos, nu m� considera�i nebun sau mazochist – v� asigur c� 
orice matrapazlâcuri cu pre�urile m� afecteaz� ca �i pe dumnea-
voastr�, dar... S� st�m strâmb �i s� vorbim drept – poate oare 
Republica Moldova in�uen�a cre�terea galopant� a pre�urilor? 
Poate oare mica noastr� ��ri�oar� s� se l�f�iasc� atunci când �i 
cele mai mari puteri ale lumii strâng cureaua? Sau poate RM 
produce curent electric ieftin �i în cantit��i industriale, extrage 
petrol cu duiumul din vâna de la Giurgiule�ti sau nu �tie ce s� 
fac� cu gazele naturale? �i dac� r�spunsurile la aceste întreb�ri 
sunt negative, apoi de ce trebuie s� facem valuri atunci când 
nu-i cazul? De ce trebuie s� scuip�m cu venin �i s� lovim acolo 
unde doare mai tare? De ce trebuie s� d�m cu piciorul atunci 
când trebuie s� ne punem um�rul? De ce trebuie s� arunc�m 
cu învinuiri nefondate, în loc s� explic�m oamenilor neini�ia�i 
starea real� a lucrurilor? N-ar � mai bine s� avem ni�ic� r�bdare 

�i s�-i d�m guvernului lini�tea de care are nevoie? Pân� la urm�, 
nu-i mult pân� departe – iat�, americanii ne vor face injec�ie de 
262 milioane de dolari (bani nerambursabili), iar în martie vor 
veni �i banii din Europa. Altfel, s� ne imagin�m c� ast�zi la pute-
re sunt atot�tiutorii �i atotiubitorii de oameni comuni�ti, dar nu 
r�ii �i nesuferi�ii de liberali-democra�i (care, chipurile, au distrus 
�ara în trei luni de guvernare!!!) – chiar crede�i c� situa�ia ar � fost 
alta, c� nu ar � fost înghe�ate salariile �i nu s-ar � m�rit pre�urile? 
Asta e! Sunt sigur c� �ecare dintre noi în�elege c�, pentru a tr�i 
mai bine mâine, ast�zi trebuie s� scrâ�nim din din�i. Formula 
aplicat� de fo�tii guvernan�i – rupi de ici �i cârpe�ti dincolo (un 
fel de populism ieftin), pân� la urm� duce la faliment total. �i, 
în ultim� instan��, Republica Moldova este degetul mic de la pi-
ciorul stâng al unui trup integru, care se nume�te comunitatea 
mondial�, iar din experien�a �ec�ruia dintre noi cunoa�tem c� 
�i atunci când te doare un dinte sau un deget î�i vine s� re ca��ri 
pe pere�i. Cam a�a se întâmpl� ast�zi – dac� tot trupul doare, nu 
poate degetul cel mic s� huzureasc�. S� nu în�eleag� acest lucru 
�i expertul independent Visarion Ce�uiev, care turna �i sc�p�ra 
zilele trecute la televiziunea înc� public�? Ba da, îns� de ce s� nu 
mai torni oleac� de benzin� pe focul care abia mocne�te?

Ast�zi eu, de bun� voie �i nesilit de nimeni, îmi asum rolul de 
avocat al guvernului Filat �i iat� de ce – este prematur s�-i judec�m 
�i s�-i condamn�m pe acei care doar depun efort, în m�sura posibi-
lit��ilor �i cuno�tin�elor, nu f�r� gre�eli �i f�r� c�lcatul prin str�chini, 
pentru a ie�i din mocirla în care au nimerit �i gra�ie votului nostru. 
A trage ast�zi în guvernul Filat înseamn� a turna ap� la moara celor 
care nu au drept scop, ��i siguri, fericirea mea �i a dumneavoastr�, 
ci râvnesc nimic mai mult decât o ru�inoas� revan�a politic�.
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Liceul Teoretic „Petru Rareş” – o continuitate  
a şcolii naţionale româneşti

Dionisie Mitrofan
Director al Liceului „Petru Rareş”.

consecutivitatea sa corespunda cu fisierul Liceul Teoretic 
Rareş=schimbat.docx

IMNuL LICEuLuI TEORETIC „PETRu RAREş”

Muzica – V. Ţurcanu. Text – I. Onişciuc, A. Şalunin

Liceul „Petru Rareş” – cetate de ştiinţă, 
Cu fiecare piatră se-nalţ-o cunoştinţă, 
Ajunsei o lumină din stropul început, 
Liceu al nemuririi – cetate din trecut!

Liceul „Petru Rareş” – izvor fără hotare, 
Din temelia amplă ridici în slăvi comoara, 
Şi peste ani şi veacuri ne va uni un dor 
Să regăsim memorii al sacrului izvor!

Liceul „Petru Rareş” – luceafăr pe vecie 
Ce-n zare îşi revarsă a sa lumină vie, 
În cerul plin de stele, liceul se zăreşte 
Ca un Orfeu al vieţii, ştiinţă-mpărtăşeşte!

Liceul „Petru Rareş” – un testament de aur, 
Înfăţişezi o ţară, o mamă, un tezaur, 
Eşti răsărit de soare mereu strălucitor, 
Corabie din mare, plutind spre viitor.

Trăiască Domnitorul, ca o legendă sfântă, 
În inimile celor ce astăzi îl cuvântă! 
Liceul „Petru Rareş” – cetate de ştiinţă, 
Cu fiecare piatră se-nalţ-o cunoştinţă, 
Liceul „Petru Rareş” – cetate de ştiinţă, 
Cu fiecare piatră, se-nalţ-o cunoştinţă!

1. Li – ce – ul „Pet – ru Ra – reş” ce – ta – te de şti – in – ţă. Cu fi – e – ca – re pia – tră se-  

nal – ţă-o cu – noş – tin – ţă. A – jun – se-i o lu – mi – nă din stro – pul în – ce – put. Li –  

ceu al ne – mu – ri – rii ce – ta – te din tre – cut. A – ta – te din tre – cut.
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Scurt istoric

Îvăţământ  
general românesc, Soroca

1918–1940 �  – În Soroca au funcţi-
onat următoarele instituţii de în-
văţământ general şi mediu de spe-
cialitate: Şcoala Normală ”Petru 
Maior”; Liceele: de fete – „Dom-
niţa Ruxanda”; de băieţi – „Xeno-
pol”; Liceul Tehnic-Agricol. 
28 iunie 1940 �  – Noile autorităţi 
sovietice de ocupaţie lichidează 
instituţiile naţionale de învăţă-
mânt.
1941–1944 �  – Redeschiderea insti-
tuţiilor de învăţământ naţionale. 
1944  � – Lichidarea repetată a insti-
tuţiilor de învăţământ româneşti, 
scoaterea în afara legii a alfabe-
tului latin şi introducerea forţată 
şi imediată a alfabetului chirilic, 
inclusiv în învăţământ.
Crearea „RONO � ” – „Raionâi 
Otdel Narodnogo Obrazovania” 
(Secţia raională a învăţământului 
norodnic).
Convocarea adunării �  elevilor 
tuturor fostelor instituţii de în-
văţământ sorocene şi anunţarea 
noilor condiţii de studii: alfabetul 
chirilic; susţinerea testărilor la di-
ferenţele între programele româ-
neşti şi sovietice. Elevii care nu 
susţineau testările, repetau clasa 
precedentă.
Deschiderea şcolii �  mijlocii mol-
doveneşti (viitoarea nr.1) din or. 
Soroca, în clădirea fostului Liceu 
de fete „Domniţa Ruxanda”.
1976  � – Trecerea şcolii medii nr.1 
în noua – actuala – clădire-tip din 
Burjărăuca. 
1998 �  – Şcoala medie nr.1, prin 
Hotărârea Miniserului Educaţiei 
şi Ştiinţei, devine Liceu Teoretic 
în numele voievodului Petru Ra-
reş.

Veterani înscrişi în analele 
liceului:

Elizaveta Ganea (limba româ-
nă); Liubov Colcher (limba fran-

ceză); Runea Lerner (istorie); Isac 
Comarov (limba română); Naum 
Rabinovici (fizică); Mihail Marchi-
tan (matematică); Mihail Plotean 
(matematică); Eugen Cojocaru 
(geografie); Eudochia Celan (clase 
primare); Teodor şi Agripina Sâr-
bu, Eugenia Andrieş (matematică); 
Ludmila Slonovschi (biologie) şi 
mulţi alţii…

Discipoli – figuri emblematice 
pentru liceu:

Valeriu Revenco (cardiolog, 
profesor universitar, Chişinău); Oc-
tavian Grama (viceministru al Să-
nătăţii); Pavel Alexei (economist); 
Serghei Golub (profesor universi-
tar, România); Igor Slonovschi (gi-
necolog, Spitalul „Ioan Cuza-Vodă”, 
Iaşi, România); Vladimir Andrieş 
(profesor, Academia de Arte, Chişi-
nău); Marin Moloşag (viceguverna-
tor, Banca Naţională a RM). 

Liceul Teoretic „P. Rareş” – astăzi

Contingentul şcolar

Ciclul primar (clasele I-IV), an- �
trenat în programul „Pas cu 
Pas” – 224 elevi.
Ciclul gimnazial (clasele V-IX) –  �
416 elevi.
Ciclul liceal (clasele X-XII) – 320  �
elevi.

Ciclul liceal se completează anu-
al cu absolvenţi-gimnazişti din pes-
te 30 de localităţi din raionul Soro-
ca şi din raioanele învecinate.

Total contingentul şcolar – 980 
elevi.

Corpul didactic – 70 profesori 
cu grade didactice I şi II.

Atragem o deosebită 
atenţie şi optăm pentru:

Director, Dionisie Mitrofan: 

Am reuşit în ultimii 4 ani,cu sus-
ţinerea şi ajutorul APL, să schimb 
situaţia în liceu: s-a reparat acoperi-

şul care curgea de câţiva ani la rând, 
s-au echipat cabinetele de fizică, 
biologie şi chimie cu aparataj şi in-
ventar de specialitate, s-a îmbună-
tăţit alimentaţia copiilor în cantina 
şcolii (s-au instalat plită mare elec-
trică, boiler, frigider, etc.), s-au re-
parat WC-urile interioare. Suntem 
pe cale de echipare a sălii de infor-
matică cu computatoare moderne, 
conectate la reţeaua internet. Am 
susţinut, şi asigurat cu instrumente 
muzicale şi costumaţie corespunză-
toare fanfara, ansamblurile de fluie-
rişti şi de dansuri ale şcolii.

S-a echipat de asemenea sala 
de balet a şcolii cu bare şi oglinzi 
pentru antrenamente. În 2007 am 
deschis Muzeul Liceal de Istorie şi 
Etnografie, care în prezent dispune 
de 600 exponate. În biblioteca şcolii 
am deschis o Sală de citire, în care 
sperăm că în cel mai apropiat timp, 
v-om instala computatoare moder-
ne cu ieşire in internet.

Ne bucurăm de performanţe in-
discutabile şi în susţinerea calităţii 
procesului de pregătire a elevilor 
noştri: implementăm cu succes (la 
ciclul primar) a programului „Pas 
cu Pas”, care are priorităţi evidente 
în realizarea procesului instruc-
tiv-educativ, dar şi în consolidarea 
colectivului ciclului (16 profesori); 
la recentele Olimpiade raionale, 
elevii noştri au obţinut 70 de locuri 
premiante; în cadrul Concursului 
republican de creaţie „Ars Ado-
lescentina”, elevii noştri au câştigat 
2 Premii Mari şi câteva premi de 
rînd; un număr de 97 absolvenţi 
(din 117) ai anului precedent de 
studii, au susţinut examene de ad-
mitere în Instituţiile Superioare de 
învăţământ din RM şi de peste ho-
tare. Suntem în permanentă ascen-
siune, dar acest lucru nu ne opreşte 
din calea căutărilor şi ambiţiilor 
pedagogice spre noi realizări în do-
meniul calităţii pregătirii elevilor şi 
a valorificării cât mai plenare a co-
piilor talentaţi, pe care îi avem din 
abundenţă.
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Vasile Coren  
(1944–1945)

Foma Cuşmir  
(1968–1971)

Vitalie Talmaci  
(1981–1987)

Petru Lozan  
(1971–1975)

Ana Bejan  
(1987–1991)

Anton Guţu  
(1975–1976)

Mihail Catan  
(1991–2006)

Serghei Spinei  
(1976–1981)

Dionisie Mitrofan  
(din 2006 până în prezent)

Ananie Pascali  
(1945–1953)

Ion Chiroşca  
(1953–1967)

Nicolae Tacu  
(1967–1968)

Directorii Liceului Teoretic „Petru Rareş”  
(1944–2011)
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Director-adjunct, ciclul gimnazial – 
Angela Nitrean:

Organizarea optimală a procesului 
instructiv-educaţional

Subiectul şi obiectul procesului 
este elevul – viitorul cetăţean al RM.

Asigurarea controlului calităţii 
procesului de studii.

Analiza minuţioasă a rezultate-
lor controlului, stabilirea rigorilor şi 
adoptarea deciziilor.

Realizarea conexiunii inverse, ca-
dru didactic – elev – părinţi.

Organizarea seminarelor instruc-
tive, training-urilor etc. în scopul for-
mării continue a cadrelor didactice.

Director-adjunct, munca 
metodică – Maria Iavorschi:

Rolul managerului şcolar – imple- �
mentarea schimbării.
Îmbunătăţirea şi modernizarea ba- �
zei didactico-materiale.
Planificarea, analiza, stabilirea  �
obiectivelor; delegarea atribuţiilor; 
motivarea resurselor umane.

Progresarea, proiectarea schimbări- �
lor, monitorizarea şi evaluarea aces-
tora.
Schimbarea o încep de la propria  �
persoană.
Sensibilizarea şi implicarea părinţi- �
lor în procesul instructiv-educativ.
Acceptarea sclaviei culturii, pentru  �
a da posibilitate copiilor să perceapă 
fericirea anilor de şcoală.

Director-adjunct, ciclul primar – 
Natalia zadeanciuc:

Din anul 1998, în clasele primare  �
ale LT „P. Rareş” se implementea-
ză programul educaţional „Pas cu 
Pas”.
Pilonii principali ai programului:  �
învăţarea prin joc şi revelaţie; pre-
darea individualizată; parteneriat 
liceu-familie; curriculum centrat pe 
copii.
Totul se obţine prin muncă, asidui- �
tate şi cultura sufletului.
Nu constrânge, ci convinge! �
Activităţi extracurriculare: „100 zi- �

le de realizări, cuceriri, succese pas 
cu pas”(clasele I); „Lumină din Lu-
mină” (Sfintele Paşti – toate clasele), 
şi altele.
Şcoala – prietenul adevărat al copi- �
lului!

Director-adjunct, educaţie – Elena 
Iordatii:

O şcoală prietenoasă copilului. �
Protejarea delicată a sufletului, visu- �
rilor, speranţelor copilului-elev.
Protejarea de „rezultatele” sărăciei  �
şi exodului în liceul nostru: 94 fa-
milii monoparentale; 106 elevi fără 
supravegherea unui părinte; 59 elevi 
fără supravegherea ambilor părinţi; 
24 elevi semiorfani; 31 elevi invalizi; 
65 familii social-vulnerabile.
Crearea unor relaţii perfecte: profe- �
sor-elev; profesor-părinte; diriginte-
corp profesora.
Seminare: „Colectivul clasei – o  �
echipă prietenoasă”; „Respectul de 
sine – necesitate umană”; „Preveni-
rea abuzurilor în familie etc.

Angela Nitrean – director‑
adjunct, ciclul gimnazial

Maria Iavorschi, director‑ad‑
junct, munca metodică 

Natalia Zadeanciuc – direc‑
tor‑adjunct, ciclul primar 

Elena Iordatii – director‑ad‑
junct, educaţie

Liceul Teoretic „Petru Rareş”, 2010.  
Echipa „Alianţa pentru Integrare Europeană”

Liceul Teoretic „Petru Rareş”, 2010.  
Echipa „Anticriză”
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Activităţi extraşcolare:
Ansamblul de dansuri populare „Mioriţa”, multiplu  �
laureat a multorl concursuri şi festivaluri raionale şi 
republicane (conducător-coregraf – Mihai Chiriliuc).
Fanfara de copii „Mitrofan Corneţ”, laureat al concur- �
surilor locale (conducător-dirijor – Grigore Zănoagă).
Ansamblul vocal „Garofiţa”, laureat al concursurilor  �
locale (conducător artistic – Marcela Cociorvă).
Ziarul liceului „Cuvântul” (redactor-şef – Lucia Bunescu). �

Muzeul liceal de Istorie şi Etnografie (fondator şi cus- �
tode – Lucia Bunescu).
Fruntaşi sportivi elevi ai liceului: �
– şah – V. Gâscă, M. Vatamaniuc,
– atletism – I. Cebotari, V. Procopii,
– fotbal – I. Lohov, S. Gutium, C. Lopatiuc,
– judo şi kickboxing – A. Onilov, R. Ceban, S. Coţo-

fană.

Cu sufletul pentru credinţa strămoşească

Profesori, elevi – interese comune… Pro informatica

Clădirea şcolii nr. 1 (1944–1976) Clădirea actuală a liceului (din 1976)

Veniţi de luaţi Lumină!



LICEUL TEORETIC
„PETRU RAREȘ”

1. Gazeta liceului
2. Luați lumină...
3. Dionisie Mitrofan
4. L.T. „Petru Rareş”, 2010.  

Corpul didactic

5. Dans
6. Pas cu pas
7. Fondatorul muzeului liceal – 

L. Bunescu
8. Fanfara şi Ansamblul de dans 

Mioriţa
9. Cântăm în cor

21

4

5

8

9

6 7

3
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Ce mai trece timpul, fir-ar să 
fie… S-au scurs de atunci 12 ani! 
Şi ce copii eram… Mai ţineţi minte 
anii ’98 şi ’99? Despre criză econo-
mică mondială nu se vorbea nimic. 
Abia se prăbuşise un „mare” impe-
riu şi trecuse zece ani de la Marea 
Adunare Naţională. Guvernul nos-
tru se numea Ion Ciubuc, iar peste 
un an – Ion Sturza. Marian Lupu era 
director al Departamentului Relaţii 
Economice Externe. Mihai Ghimpu 
lucra ca avocat, iar nepotul lui, Do-
rin Chirtoacă, de un an luase bacala-
ureatul şi studia Dreptul la Bucureşti 
şi la Sorbona. Vladimir Voronin era 
deputat (nici vorbă de comunism la 
putere!). Barack Obama era sena-
tor al statului federal Illinois. Uni-
unea Europeană avea doar 15 state 
membre… Iar Soroca… Soroca era 
judeţ… Ziarul „Observatorul de 
Nord” abia fuseseră fondat. Pe tro-
tuarele Sorocii încă nu mirosea a 
„Fourchette”, a „Range Rover”-uri 
sau BMW X5… Era şi un liceu pri-
vat… Dar cât de multe lucruri s-au 
schimbat!.. Numai Cetatea a rămas 
aceeaşi, cu acelaşi mal bătrân al 
Nistrului şi cu aceeaşi apă… Şcoala 
medie nr.1 tocmai se transformase 
în Liceul Teoretic „Petru Rareş”, iar 
director era Mihai Catan… Dumne-
zeu să-l odihnească în pace…

Anume în acel prim mileniu, pe 
cât de confuz şi cenuşiu, pe atât de 
lucid şi luminos, noi, doi copii ti-
mizi şi necunoscuţi, neumblaţi pe 
la grădiniţe şi „dezorganizaţi” (aşa 
se scria în documente!), am mers 
la şcoală… La şcoala din imediata 
apropiere de casă şi de Cetatea pe 
care noi o consideram a noastră. 
De fapt, nu am mers la o şcoală 
obişnuită, ci la un liceu care purta 
numele unui mare voievod, Petru 
Rareş. Recunosc: nu-mi amintesc ce 
ştiam despre el, doar că era fiul lui 

Ştefan cel Mare şi este cumva legat 
de Cetatea în care mi-am petrecut 
copilăria. Era o continuare de po-
veste sau… un nou început de is-
torie. L-am petrecut în ’98 la şcoală 
pe fratele meu (eu eram încă mică), 
la prima lui învăţătoare, Nadejda 
Tighineanu. I-am dus şi ghiozda-
nul. Dar asta nu înseamnă că nu am 
mers şi la lecţii împreună. Chiar am 
fost. Oficial, eu am mers la acelaşi 
liceu abia peste un an, în celebrul 
1999. Atunci a fost şi bunica cu noi, 
o profesoară talentată de chimie şi 
biologie. Şi eram fericită înainte de 
a deveni cu adevărat fericită! Prove-
neam dintr-o familie de intelectuali 
şi mă alipeam unui mecanism, cred 
eu, perfect, numit şcoală, care era 
gata să mă sugrume şi, în acelaşi 
timp, să mă fortifice. În şcoală am 
întâlnit primele dificultăţi, primele 
duşmănii, prietenii şi am început să 
diferenţiez binele de rău.

Tot atunci am mers la primele 
olimpiade de sector şi judeţene, la 
matematică şi limbă română. M-am 
confruntat cu primele nedreptăţi. 
Dar, în final, am ocupat locurile 
întâi. Îmi plăcea îndeosebi mate-
matica; deşi mai târziu s-au adăugat 
multe obiecte, matematica am iubit-
o până la urmă.

Fratele era deja gimnazist. Ambii 
miopi, din cauza cititului şi a tele-
vizorului (calculator nu aveam pe 
atunci), păşeam încet, dar sigur prin 
holurile liceului, atins de genialitate, 
cunoscând rarietăţi de profesori şi 
dascăli, care ne-au îndrumat şi care 
ne-au iubit, fiecare în felul lui, care 
mai mult, care mai puţin. Dar, cu 
siguranţă, fiecare şi-a pus grăuntele 
lui de înţelepciune în piatra noastră 
de temelie. Drept ctitori ai limbii 
române le-am avut pe profesoarele 
Lucia Bunescu şi Valentina Şesta-
cov. Matematica ne-a fost predată de 

Liceul Teoretic „Petru Rareş” – întoarcere în timp 
sau Caruselul Memoriei şi al Recunoştinţei

Valentin şi Victoria 
Purici‑Şuşu
Studenţi, anul I, la Institutul 
de Medicină „N.Testemiţeanu”, 
specialitatea Stomatologie, Chişinău. 
Absolvenţi ai L.T. „Petru Rareş”, 
2010.
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Angela Nitrean şi Viorica Gherman, 
care ne-a fost şi dirigintă în ultimul 
an de liceu. O limbă franceză per-
fectă, încă din copilărie, ne-au dăru-
it-o Maria Talmaci, Valentina Spo-
ială, Silvia Dobrovolschi. Geografia 
ne-au predat-o Gheorghe Hanganu 
şi Lilia Ciubuc, iar sora dumneaei, 
Angela Semendeaev, şi Olga Gânga 
ne-au iniţiat în bazele informaticii. 
Biologie am învăţat de la Ludmila 
Slonovschi, iar chimie – de la Elena 
Dorogan (fosta mea dirigintă). Am-
bii eram pasionaţi de istorie, fapt ce 
i se datorează profesoarei Maia Co-
vali. Şi fizica ne plăcea, fiind preda-
tă de Anastasia Costin. Între timp, 
director al liceului devenise Dioni-
sie Mitrofan. Mai sunt încă mulţi 
profesori cărora le datorez, alături 
de părinţi, propria-mi viaţă, dar, din 
lipsă de spaţiu (şi nu doar!) nu-i voi 
numi pe toţi, însă fiecare meşter îşi 
va recunoaşte creaţia şi se va regă-
si printre rânduri, căci îl purtăm pe 
fiecare în suflet şi sentimentul pro-
fund de recunoştinţă şi evlavie va 
dăinui acolo o viaţă întreagă.

Deşi şcoala este mediul în care 
se şlefuiesc bolovanii şi se distrug 
diamantele, ea rămâne un loc im-
portant şi valoros în care se for-
mează personalitatea. Ce-am fi fost 
noi, dacă nu am fi învăţat la cel mai 

prestigios şi celebru liceu din oraş, 
„Petru Rareş”? Nu-mi pot imagina 
cum ar fi fost viaţa mea fără olim-
piadele republicane, la care deve-
neam, cu regularitate, premiantă, 
începând cu clasa a VII-a. Datorită 
acestui liceu deosebit, am ajuns să 
văd Europa. Pe când eram elevă, 
am devenit reprezentanta RM la 
aniversarea a 60-a a Consiliului 
Europei şi am zburat la Strasbourg. 
Iar fratele meu a devenit deputat în 
Parlamentul Tinerilor. Şi nu doar 
asta. Am fost primul elev care a 
promovat doi ani de studii într-un 
singur an şcolar, adică din clasa a 
10-a am trecut direct în clasa a 12-
a. Iar recent am susţinut, împreună 
cu fratele mai mare, examenele de 
bacalaureat, ambii cu 10 pe linie, 
pe semestru având aceeaşi notă 
maximă. Este meritul incontestabil 
şi munca, practic, neremunerată a 
profesorilor, care s-au zidit cu trup 
şi suflet în destinele noastre.

Nu vom fi niciodată destul de 
recunoscători faţă de pământul 
care ne-a dat totul, dar putem fi 
recunoscători obârşiei, oamenilor 
care ne-au învăţat a zbura şi ne-au 
preîntâmpinat să nu ne apropiem 
prea tare de Soare. Necesitatea de a 
fi recunoscători ne cam tulbură re-
cunoştinţa. Suntem înclinaţi să de-

venim susceptibili faţă de cei care 
ne obligă să le fim recunoscători, 
dar nu şi faţă de profesorii noştri.

După 12 ani, întreaga lume a de-
venit de nerecunoscut. Trăim într-
un alt mileniu… Dar omul? Dar… 
epoca? Ne scapă…

Stimaţi Profesori ai Liceului Te-
oretic „Petru Rareş”, sunteţi nişte 
îngeri ce ne păziţi somnul. Noi ne 
aflăm la o răscruce de viaţă. Noi, ab-
solvenţii, suntem ape şi ne trecem, iar 
dumneavoastră sunteţi pietre şi tre-
buie să rămâneţi. Ne închinăm până 
la pământ personalităţilor dumnea-
voastră remarcabile şi vă mulţumim 
pentru iubirea cerească pe care ne-aţi 
implantat-o timp de 12 ani. Sunteţi, 
prin desăvârşire, cei mai buni!

V-aş ruga, pe final, un singur lu-
cru: să nu transformaţi acest liceu 
sfânt într-un lagăr de concentrare a 
valorilor, ci să cultivaţi aceste valori. 
Să munciţi în continuare pentru a 
cuceri Everestul spiritual şi, până la 
următoarea noastră întâlnire, să re-
alizaţi spusele marelui voievod, nu-
mele căruia îl purtaţi, Petru Rareş: 
„Vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult 
decât atât…”

Cu profund respect, aleasă recu-
noştinţă şi consideraţie, absolvenţii 
promoţiei 2010, Purici‑Şuşu Valen‑
tin şi Victoria.

24 lucr�ri ale plasticianului Isaac M. Bilenki, au fost expuse 
în Sala de la Col� a Muzeului Soroca. I.M. Bilenki este n�scut 
în 1886 la Soroca, pe care o reg�sim într-un �ir de lucr�ri ale 
maestrului: „Nistru în preajma Sorocii”, „Peisaj cu cetatea Soro-
cii”, „Strad� în Soroca” etc. Operele maestrului sunt expuse �i în 
Muzeul Tretiakov din or. Moscova.

Lucr�rile expuse sunt o dona�ie a Muzeului Na�ional de 
Art� din Chi�in�u pentru Muzeul Soroca, f�cut� în anul 1980. 

ExPOzIţIE DE ARTă PLASTICă LA SOROCA

Eveniment–2010
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Chiroşca.

grigore Chiroşca: M-am născut 
şi am crescut la Rubleniţa, într-o fa-
milie numeroasă cu 6 copii – 4 fraţi 
şi 2 surori. Tatăl meu, Ion Chiroşca 
(1907–1992), fiu al lui Petru Chiroş-
ca, căzut în Primul Război Mondial 
(1914), a ştiut din copilărie nevoia. 
Bunelul Petru nu a lăsat pământ 
şi nici avere, vremurile fiind vitre-
ge. Căderea Imperiului Rus (1917), 
pentru care a luptat, şi proclamarea 
României Mari (1918), nu au adus 
familiei rămase orfană nimic bun, ea 
fiind nevoită să argăţească cu ziua…

Vremurile noi, sovietice, de după 
1944 i-au egalat pe toţi, unindu-i în 
colhozuri, care cu timpul au asigurat 
tuturor ţăranilor o bucată de pâine şi 
o viaţă oarecum stabilă. Tata a lucrat 
în viile colhozului până la pensie.

Mama mea, Axinia (Scriliuc) 
Chiroşca (1915–1991), originară 

din Şeptelici, Soroca, a fost şi ea din 
ţărani săraci, lipsiţi de pământ, şi 
după 1944 a lucrat împreună cu tata 
în colhozul satului.

Sora mai mare, Claudia Biţa 
(1936–1983), a fost colhoznică în 
Rubleniţa; Vera Jitari, sora mai mică 
(n. 1954), stabilită la Soroca, este 
pedagog (şefă de grădiniţă).

Fraţii mei, Valentin (1938–
1982) – şofer în Soroca; Mihail 
(1940–2008) – tehnician-electric 
în Chetrosu, Drochia, şi Nicolae 
(1945–1985) – şofer şi el în Che-
trosu, Drochia – toţi au fost buni 
gospodari şi părinţi, vrednici 
de o luminoasă amintire. Soţia 
mea, Maria (Furtună) Chiroşca 
(n. 1950), pedagog (absolventă a 
Institutului de Arte „G. Musices-
cu”, culturologie), originară din 
Chetrosu, Drochia, este profesoară 
la Colegiul Pedagogic „Mihai Emi-
nescu” din Soroca. 

Grigore Chiroşca: „Relansarea învăţământului 
profesional în Moldova este necesară”

fişier biografic
1954–1962 – Studii la şcoala de 8 ani din Rubleniţa.
1962–1966 – Studii la Şcoala Pedagogică „Boris Glavan” din Soroca 

(azi: Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”), specialitatea – învăţător 
la clasele primare.

1966–1967 – Învăţător la clasele primare în şcoala din Prepeliţa, 
Lazovsc (azi: Sângerei).

1967–1968 – Instructor la Comitetul raional al comsomolului din 
Lazovsc.

1968–1977 – Studii la Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău), 
facultatea Istorie, secţia f/f.

1968–1970 – Serviciul militar.
1970–1977 – Instructor la Comitetul raional al comsomolului din 

Soroca (secretar pentru studenţime şi elevi).
1977–1979 – Instructor la Comitetul raional Soroca al PCUS.
1979–1986 – Vicedirector al Direcţiei raionale Soroca de deservire 

socială.
1986–1989 – Director al Şcolii de mecanici de cinema din Soroca.
1989–1997 – Director al Şcolii Profesionale din Soroca.
1997–2004 – Director al Şcolii Polivalente din Soroca.
Din 2004 până în prezent – director al Şcolii Profesionale din Soroca.

Grigore Chiroşca
Pedagog, consilier în Consiliul 
raional Soroca, cavaler al Ordinului 
„Pentru vitejie în muncă”  
(1975, URSS).
Născut la 17 iulie 1948 în Rubleniţa, 
Soroca.
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Am crescut şi educat 2 băieţi. 
Dorian (n. 1973), absolvent al USM 
(facultatea Drept), doctor în drept, 
conferenţiar universitar, este direc-
tor general al Agenţiei de Stat pen-
tru Protecţia Intelectualităţii (Chi-
şinău). Împreună cu soţia Liliana 
educă doi copii – Mihail (n. 2000) 
şi Alexandra (n. 2003) – nepoţeii 
noştri dragi. Igor (n. 1982) e şi el ab-
solvent al USM (facultatea Drept), 
stagiar în Franţa şi Italia, în prezent 
doctor în drept, lector la USM. Stu-
diază la Institutul Naţional al Justiţi-
ei. Împreună cu soţia Valeria educă 
o fetiţă – Teodora (n. 2003), dulcea 
noastră nepoţică.

A: Anii de copilărie şi de şcoală.
gr.Ch.: Copilăria generaţiei noas-

tre, născute în perioada dezastrului de 
după al Doilea Război Mondial, a fost 
pe drept cuvânt o copilărie colhozni-
că. De la 6 ani mergeam deja cu tata 
la prăşit în viile bătute de paragină ale 
colhozului. Observând cât de greu 
îmi este să prăşesc acele buruiene în-
crâncenate, tata îmi zicea deseori: „E 
greu de câştigat pâinea la pământ! Să 
te stărui să înveţi, dacă vrei s-o câştigi 
mai uşor!”. Când am împlinit 7 ani, 
m-a luat de mână şi m-a dus la şcoală. 
Ştiam, după cum îmi spunea tata mai 
devreme, că trebuie să-mi scot căciu-
la şi să zic numaidecât „Bună ziua!” 
când întâlnesc directorul sau învăţă-
torii, să fiu cuminte şi ascultător, căci 
altfel mă va lua acasă, la prăşit. Deci, 
mă străduiam să-l bucur pe tata, dar 
şi pe învăţători: Gheorghe Carpovici 
Vâşinschi – directorul şcolii; Lidia 
Nicolaevna Saviţcaia – prima mea 
învăţătoare (cl. I-IV). În pofida tu-
turor dificultăţilor, în şcoală deseori 
aveam momente nostime – la lecţia 
de limba rusă, învăţătoarea m-a găsit 
nepregătit şi mi-a reproşat enervată: 
„Sadisi, ediniţa!”, la care eu am între-
bat-o sincer uimit: „Dar ce să fac la 
Edineţ?!”. Clasa, bineînţeles, râdea în 
hohote!

A: Anii de studenţie la Şcoala 
Pedagogică „Boris Glavan” din So-
roca ce amintiri v-au lăsat?

Patru fraţi Chiroşca – Mihail, Valentin, 
Nicolai, Grigore, 1963

Familia Chiroşca: tatăl Ion, mama 
Axinia cu sora Vera pe genunchi şi 

Grigore alături; în spate – fraţii Mihail 
şi Nicolai, 1956

gr. Ch.: Am venit la aceas-
tă şcoală fiind un băiat de 14 ani, 
după 8 clase absolvite la Rubleniţa. 
Studiam într-o grupă de vreo 25-30 
elevi, din Soroca şi satele din împre-
jurimi. O personalitate deosebit de 
inteligentă şi înţeleaptă era directo-
rul şcolii – „tatăl nostru”, după cum 
îl numea majoritatea elevilor – Mi-
hail Mironovici Grinzaid, istoric. 
O influenţă pozitivă asupra noas-
tră au avut şi profesorii I. Garaz, 
V. Garabagiu, N. Boiarschi şi alţii. 
Locuiam la o gazdă particulară în 
cartierul evreiesc din partea cen-
trală a oraşului. Soroca acelor ani 
(1962–1966) era un orăşel curat, cu 
un sistem extraordinar de scurgere 
a apelor de ploaie, cu străzi pavate 
şi curate şi cu foarte mult tineret 
studios. Se organizau diferite serate 
de odihnă, atât în şcoala noastră, 
cât şi în celelalte şcoli medii de 
specialitate („E. Sârbu”, „Medici-
na”, „Comerţ”, „Agricol”). Deseori 
ieşeam la muncă colectivă („subot-
nice”, „voscresnice”) de amenajare a 
oraşului. Şi azi îmi amintesc cu sa-
tisfacţie cum elevii şcolii noastre au 
plantat copaci pe toată coasta dea-
lului de la actuala „Lumânare a Re-
cunoştinţei” până în raza oraşului. 
Ţin minte că la şcoală eram foarte 
mulţi elevi – aproximativ 1800, şi 

un corp didactic de peste 100 de 
profesori. 

A: Cum v-au primit la Prepeliţa 
şi Lazovsc (Sângerei)?

gr.Ch.: M-au primit cu dragoste 
şi curiozitate – învăţător tânăr din So-
roca la clasele primare. Eram curios şi 
entuziasmat şi eu – să văd, să aud, să 
simt primii mei elevi la o lecţie ade-
vărată într-o şcoală dintr-un sat abso-
lut necunoscut mie. Botezul pedago-
gic mi-a fost, se vede, de bun „pocin”, 
întrucât am rămas în pedagogie pen-
tru toată viaţa, până în prezent, chiar 
dacă uneori am ocupat posturi doar 
tangenţiale ei. La Prepeliţa l-am cu-
noscut pe Costică Coşciuc, învăţător 
de muzică, băiat tânăr, de anii mei, 
care m-a frapat prin inteligenţa şi 
erudiţia lui. Nu mai întâlnisem până 
atunci asemenea tineri, prietenia 
noastră mai continuând şi astăzi, tot 
aşa ca şi prietenia cu Anatolie Gră-
chilă, învăţător de educaţie fizică în 
satul Hecii Noi din preajma oraşului 
Lazovsc, unde între 1967–1968 am 
lucrat instructor la CR al ULCTM. 
După lungi discuţii prieteneşti cu 
Anatolie despre rostul şi valoarea vie-
ţii unui „sărman tânăr învăţător”, am 
hotărât ferm să mergem la Chişinău 
pentru a ne continua studiile la USM. 
Zis şi făcut! În vara lui 1968, am susţi-
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nut împreună examenele de admitere 
şi am devenit studenţi la facultatea Is-
torie (secţia f/f) a Universităţii de Stat 
„V. Lenin” din RSSM. În toamna ace-
luiaşi an am fost chemat în rândurile 
Armatei Sovietice, fiind trimis în RSS 
Turkmenistan.

A: şi după armată?
gr. Ch.: După armată m-am 

întors acasă, la Soroca. Aici mi s-a 
propus activitate de partid în ca-
drul CR al ULCTM Soroca şi am 
acceptat. Munca ce mă aştepta era, 
în principiu, aceeaşi pedagogie so-
vietică, adeptul şi reprezentantul 
profesionist al căreia mă număram. 
Pe parcursul celor 7 ani de activita-
te (1970–1977), am ocupat diferite 
funcţii în avansare: instructor, şef al 
ecţiei organizatorice, secretar res-
ponsabil de elevi şi studenţi. În peri-
oada anilor 1970, Comsomolul mai 
era încă o organizaţie cu adevărat 
funcţională, care contribuia efectiv 
la realizarea planurilor de partid şi 
de stat, în toate sferele vieţii soci-
al-economice şi politice ale URSS. 
Eram o echipă de tineri entuzias-
maţi şi plini de energie, dispuşi să 
punem umărul şi raţiunea pentru 
a face viaţa celor din jur mai bună, 
oraşul mai frumos, ţara mai bogată. 
La venirea mea în comitet, prim-se-
cretar era Alexandr Ganenco, după 

care a venit Nina Stratulat, apoi 
Constantin Grigor. Colegi de acti-
vităţi în comitet mi-au fost Nicolae 
Bicec, Raisa Manea, Lucia Melnic, 
Tudor Frunză, Nicolae Bărăncea-
nu. Iată doar câteva din lucrările 
de amenajare a oraşului în care am 
participat activ: lucrările de terasa-
ment şi sădirea parcului de la Ceta-
tea Soroca; construcţia complexului 
de creştere a porcinelor (la drumul 
spre Iorjniţa); construcţia drumu-
lui Soroca Centru – Soroca Nouă; 
lucrările de terasament şi ridicarea 
monumentului de la intrarea în oraş 
(sud); construcţia magistralei orăşe-
neşti spre Cetate etc., etc.

A: Ce relaţii avea CR al uLCTM 
cu CR al PCM Soroca? Cine v-au 
fost şefii?

gr.Ch.: Activitatea noastra era 
condusă de secretarii CR al PCM So-
roca: secretar I – Leonid Crigănuţă; 
secretar II – Fiodor Surelu; secretar 
III – Maria Vapirovschi, pe care îi 
cunoşteam foarte bine. Leonid Cri-
gănuţă, după părerea mea, a fost uni-
cul şef al CR Soroca, care a ţinut cu 
adevărat la acest oraş, la locuitorii lui 
şi a realizat o serie de iniţiative im-
portante ce au schimbat radical faţa 
oraşului. Prin asta şi-a făcut mulţi 
duşmani care, până la urmă, au re-
uşit să-l „neutralizeze”, destituindu-l 

din funcţie. Fiodor Surelu, originar 
din Sofia, Drochia, era antipodul lui 
Crigănuţă, „cardinalul compromatu-
lui” local, luptător zelos pentru cu-
răţenia rândurilor PCUS. În ceea ce 
ţine de secretarul III, deseori colegii 
de lucru de la CR al comsomolului, 
când intram în cabinet, îmi declarau 
surâzând: „Te-a sunat Maria Ivanov-
na!”. În acest oraş aveam o singură 
frică – „chemarea la covor” de către 
două Marii: Maria Ivanovna Chiroş-
ca – soţia mea, pentru „reţineri pe la 
adunări şi în deplasări de serviciu”, 
şi de Maria Ivanovna Vapirovschi, 
pentru a mă încărca cu noi „misiuni” 
comsomoliste irealizabile…

A: Ajungem la absolvirea uni-
versităţii de Stat din Chişinău…

gr.Ch.: Universitatea de Stat am 
absolvit-o în 1977, frecventând siste-
matic, an de an, sesiunile de exami-
nare la Chişinău. Nu era prea dificil 
să susţin testările, fiind deja destul de 
copt în viaţă şi încrezut în propriul 
bagaj de cunoştinţe (deseori super-
ficiale). Dar vigilenţa înţelepciunii 
unui bun profesor al meu (Victor 
Potlog, istoric) mi-a corectat la timp 
erorile în ceea ce priveşte supraapre-
cierea cunoştinţelor mele, impunân-
du-mă să repet susţinerea testărilor 
la obiectul său (Grecia şi Roma An-
tică) de 3 ori! La a treia examinare, 
m-a apreciat cu „excelent”, fără să co-
menteze calea de 3 trepte a însuşirii 
veritabile a materialului. Dar eu deja 
reuşisem să înţeleg esenţa tacticii de 
3 scări – lucrul de care te-ai apucat, 
trebuie făcut fundamental. Acea lec-
ţie de perseverenţă dată mie de pro-
fesorul Victor Potlog îmi este şi astăzi 
unul din principiile de bază ale vieţii 
mele. Curiozitatea cea mare însă, este 
faptul că, peste ani, nepotul domnu-
lui Potlog mi-a devenit cuscru. Lucru 
plăcut, desigur, dar şi uimitor!

A: Aţi lucrat apoi (1977–1979) 
şi în calitate de instructor la CR al 
PCM Soroca, cunoscând PCUS din 
interior. De ce, după părerea dum-
neavoastră, s-a prăbuşit atât de verti-
ginos un asemenea colos ca URSS?

Elev la şcoala din Rubleniţa, 1961



fAMILIA CHIROşCA

1
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1. Casa familiei Chiroşca. 
Soroca

2. Nepoțica Teodora, 2008
3. Nepoțeii Mihail  

şi Alexandra, 2008
4. Grigore şi Maria Chiroşca, 

2009
5. Fiii şi nurorile – Valeria, 

Igor, Iuliana, Dorin
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gr.Ch.: Am activat doi ani ală-
turi de şefii sus-numiţi şi de urmă-
torii colegi: Serghei Surdu, Dumitru 
Cojoc, Ion Trofimov, Vasile Pala-
marciuc – oameni energici şi prin-
cipiali, care ţineau la valorile locale.

Imperiile, indiferent de ideo-
logia care le creează, au un singur 
final – prăbuşirea. Acesta este un 
adevăr istoric. Centralizarea excesi-
vă a puterii în stat şi minimalizarea 
sau excluderea totală a factorilor şi 
valorilor democraţiei, ca părţi com-
ponente reale ale existenţei umane, 
a dus la căderea imperiilor (Roman, 
Otoman, Austro-Ungar, Rus, URSS 

etc.). Nu poate fi vorba de o greşeală 
fatală a lui Mihail Gorbaciov – ulti-
mul secretar general al PCUS, el fi-
ind doar persoana-cheie care a per-
mis declanşarea paşnică a instalării 
valorilor democratice şi general-
umane pe întinsurile fostei URSS. 
Au dictat doar legităţile veşnice de 
dezvoltare a societăţii omeneşti.

A: Deseori, şcoala profesională 
pe care o conduceţi este numită în 
popor „Şcoala lui Chiroşca”, mulţi 
părinţi aducând copiii „să înveţe la 
Chiroşca”. Cum lămuriţi aceste lu-
cruri şi ce părere aveţi despre siste-

mul actual de învăţământ tehnico-
profesional în RM? 

gr.Ch.: Eu am fost cel care am 
creat această şcoală în baza Şcolii 
de mecanici de cinema, care avea 
(a.1986) doar 40 de elevi, 5-6 pro-
fesori şi 2 mici clădiri în dărâmare. 
Am reprofilat această instituţie de 3 
ori, dezvoltând-o încontinuu până la 
statutul şi situaţia ei de astăzi, când 
lumea aduce copiii la şcoală „ la Chi-
roşca”. După părerea mea, reformele 
sistemului de învăţământ tehnico-
profesional, efectuate în RM după 
1990, au dus la deteriorarea formală 
a lui. Din 110 şcoli profesionale exis-
tente în anii 1980 în RSSM, astăzi 
au rămas să funcţioneze doar 71. 
Numărul şcolilor pare a fi suficient 
în condiţiile unei economii slăbite, 
în care tinerii muncitori-absolvenţi 
nu-şi pot găsi un loc de muncă în 
industrie sau locurile de muncă ofe-
rite sunt foarte prost plătite. O situ-
aţie mai bună se înregistrează doar 
în sfera serviciilor (micul business). 
Finanţarea învăţământului tehnico-
profesional în RM este deocamdată 
sub limitele necesare, atât pentru 
pregătirea specialiştilor, cât şi pentru 
întreţinerea gospodăriei şi salarizare.

Sperăm, totuşi, la o relansare 
rezultativă a economiei naţionale, 
fapt care ar genera condiţii şi oferte 
favorabile învăţământului tehnico-
profesional din RM. 

Şcoala republicană a comsomolului, 1974, Chişinău

Soroceanul Oleg Osipov a d�ruit 
Muzeului Soroca o colec�ie de 33 icoa-
ne vechi de valoare (sec. XVIII- XX). Joi, 
25 februarie 2010, în incinta muzeului a 
fost inaugurat� expozi�ia acestor icoa-
ne, cu participarea corului „Orantis” (di-
rijor – V. Chi�an).

ExPOzIţIE DE 33 DE ICOANE LA MuzEuL SOROCA

Eveniment–2010
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Colectivul Şcolii Profesionale din Soroca, 2010

Scurt istoric

1955  � – Fondarea Şcolii Profesionale din oraşul Soroca, RSSM.
1988 �  – Reorganizarea ŞP, la iniţiativa directorului Gr. Chiroşca, în Şcoala Tehnică Profesională (ŞTP) nr. 98 
(profilul: pregătirea muncitorilor calificaţi pentru industria uşoară).
1997 �  – Reorganizarea ŞTP nr. 98 în Şcoala de Meserii (ŞM) nr. 14 din Republica Moldova. 
2000  � – Reorganizarea ŞM nr. 14 în Şcoala Profesională Polivalentă (ŞPP).
2004 �  – Reorganizarea ŞPP în Şcoala Profesională (ŞP) din Soroca – instituţia care activează actualmente.

La 1 septembrie 2010, contingentul de elevi număra 335 persoane, dintre care 80% – băştinaşi din raionul 
Soroca.

Corpul didactic al ŞP – 22 maiştri şi profesori.
Şcoala Profesională din Soroca pregăteşte specialişti calificaţi: 

Profesii �  – croitor, bucătar, operator la calculatoare electronice.
Meserii �  – cusător, frizer.

Termenul de studii – 3 ani. 

Şcoala Profesională Soroca
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100 de ani de la moarte
Emanuil Gavriliţă s-a născut la 

18 august 1847 în satul Nicoreşti din 
judeţul Soroca în familia lui Gheor-
ghe şi a Zamfirei Gavriliţă. Arborele 
genealogic al acestei familii îşi are 
rădăcinile în timpurile lui Alexan-
dru cel Bun. Viitorul jurist şi-a făcut 
studiile la Gimnaziul nr.1 din Chi-
şinău şi la Universitatea din Mosco-
va. Fiind licenţiat în drept, Emanuil 
a plecat la Viena, apoi la Berlin ca 
să-şi aprofundeze cunoştinţele. În 
1875 revine în ţară şi adunarea Ze-
mstvei din Soroca îl alege judecător 
de pace; după opt ani, demisionea-
ză. Un timp locuieşte la moşia sa din 
Băxani.

Savantul basarabean Teodor Po-
rucic, al cărui tată, Ştefan Porucic, 
era pe atunci învăţător la şcoala din 
Băxani, şcoală pe care o înfiinţase 
chiar el însuşi cu ajutorul proprieta-
rului Emanuil Gavriliţă, ne relatea-
ză: „Împreună cu Emanuil Gavriliţă 
şi Filimon Scârnavu, amândoi mari 
proprietari din Băxani, Ştefan Poru-
cic alcătuia cercul moldovenesc de 
cultură din sat, care avea şi o fru-
moasă bibliotecă. Biblioteca se îm-
bogăţise mult pe vremea războiului 
şi îndată după el, când graniţa de la 
Prut fusese o vreme deschisă pentru 
aducerea literaturii româneşti… În 
anul 1881, după omorârea Ţarului 
Nicolai al II-lea, în Rusia a început 
o teroare împotriva tuturor mişcă-
rilor naţionale. Cercurile culturale 
moldoveneşti au fost lichidate. La 
Băxani, Filimon Scârnavu şi Ştefan 
Porucic au căzut în arestul poliţiei. 
Emanuil Gavriliţă a scăpat de arest, 

fiind protejat de ispravnicul din So-
roca. S-a refugiat la Iampol, unde 
a locuit şase ani, apoi s-a mutat la 
Chişinău. Aici a locuit într-o căsuţă 
modestă pe str. Fierarilor nr. 32 (azi 
Bernardazzi – n.a.). Bucuria lui cea 
mare era grădina cu flori, pe care 
prefera s-o îngrijească el însuşi, cu 
multă dragoste”…

Drumurile vieţii îl duc pe avo-
catul Emanuil Gavriliţă la Sankt-
Petersburg, unde a avut o slujbă 
bună, dar în 1906 revine la Chişi-
nău, unde înfiinţează prima pu-
blicaţie în limba română, tipărită 
în Basarabia – ziarul „Basarabia”. 
Anterior, reviste cu acelaşi nume se 
tipărise peste hotarele provinciei: 
1878 – Iaşi; 1905 – Geneva; 1905 – 
Galaţi. Constantin Stere, sosit de la 
Iaşi, a contribuit la crearea nucleu-
lui viitoarei gazete şi a obţinut de 
la Eugeniu Carada o tipografie. Se-
diul redacţiei primului ziar de lim-
bă română din Basarabia se afla pe 
str. Armenească nr. 30. Din echipa 
redacţiei făceau parte: Gavriliţă, 
Pelivan, Halippa, Vântu şi fraţii In-
culeţ. Theodor Inculeţ scria: „La 24 
mai 1906 a apărut primul număr al 
ziarului „Basarabia”. După un veac 
de tăcere, mulţumită revoluţiei din 
1905, pentru întâia dată a răsunat 
graiul moldovenesc din nou pe pă-
mântul lui Ştefan cel Mare…” Zia-
rul s-a editat doar până în martie 
1907. Au apărut 76 de numere, care 
i-au adus lui Gavriliţă multe bucu-
rii… Ultimii ani de viaţă i-a trăit 
la moşia sa din Băxani. Aici, la 10 
iunie 1910, înfocatul naţionalist, 

Marele român de la Băxani,  
Emanuil Gavriliţă, simbol al demnităţii  
noastre de neam

Basarabia română

Emanuil Gavriliţă

„Noi am vorbit despre suferinţele 
poporului, despre drepturile lui… 
Noi ne-am ridicat împotriva ne-
dreptăţilor şi a cruzimilor”

(E. Gavriliţă)
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redactorul-editor al primului ziar 
moldovenesc, a încetat din viaţă. A 
fost înmormântat în cimitirul din 
localitate.

Comemorarea lui Emanuil 
gavriliţă la Băxani, Soroca

Joi, 10 iunie, în satul Băxani, la 
iniţiativa dnei Maria Vieru-Işaev 
(Chisinau), a Muzeului Soroca, a 
Direcţiei raionale Învăţământ şi a 
Consiliului Raional Soroca, a avut 
loc comemorarea înaintaşului ba-
sarabean, a directorului primului 
ziar naţional basarabean în limba 
română – Emanuil Gavrilită La 
ceremonie au participat mai multe 
personalităţi de la Chişinău şi Soro-
ca: Vasile Gavriliţă (om de afaceri), 
Maria Vieru-Işaev, poetul Nicolae 
Popa, redactor-şef al revistei „Basa-
rabia”, Maria Danilov, doctor în is-
torie ( Muzeul Naţional de Istorie şi 
Arheologie), doctorul în sociologie 
Bogoş de la USM, Nicolae Răilea-
nu, magistru în fotografie (Muzeul 
de Literatură „Mihail Kogălnicea-
nu”), un grup de profesori de la 
facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării de la USM, – Va-
sile Malaneţchi, Vlad Madan, Silvia 
Grosu. Din partea Sorocii au fost 
prezenţi: Nicolae Bulat, Ana Bejan, 
Elena Cociurcă, preoţii Radu Russu 

şi Nicolae Robu. Au asistat de ase-
menea jurnalişti de la posturile de 
radio „Vocea Basarabiei” şi „Radio 
Moldova”, TV „Moldova-1”, SOR 
TV, gazetele „Jurnal de Chişinău” şi 
„OdN”. Satul a întâmpinat oaspeţii 
cu pâine şi sare în poarta vechii bi-
serici. După ce s-au aprins lumânări 
în memoria celui care a fost Ema-
nuil Gavriliţă, toată lumea a mers la 
cimitir, unde odihneşte adevăratul 
bărbat al neamului. Părintele Radu 
Russu de la biserica „Sfânta Cuvioa-
să Parascheva” din Soroca a început 
săvârşirea tedeumului cu cuvinte-
le: „Ne-am adunat lângă mormân-
tul marii personalităţi a poporului 
nostru, Emanuil Gavriliţă, a cărui 
pomenire o săvârşim astăzi, – cel 
care a stat la straja graiului nostru, 
a limbii române, redactorul primu-
lui ziar din Basarabia editat în lim-
ba română. Dumnezeu a rânduit ca 
marii noştri înaintaşi să-şi afle loc 
de odihnă în diferite colţuri ale ţării 
şi fericiţi sunt băxănenii că îl au în 
pământul lor pe Emanuil Gavriliţă. 
Din cele 76 de numere editate de 
el, până la noi a ajuns doar primul 
număr, celelalte au fost confiscate 
şi duse la Mosocva. Istoricul Ion 
Varta mi-a spus că Gavriliţă în fi-
ecare număr chema la înţelegerea 
adevărului istoric, din care cauză 

ziarele erau confiscate. Dar cel mai 
mare număr de ziare confiscate de 
către autorităţile ţariste a fost ediţia 
în care se conţinea chemarea către 
preoţii din Basarabia, în care le ce-
rea şi-i îndemna să spună adevărul 
tuturor enoriaşilor. El a fost printre 
primii care a ridicat Drapelul Dem-
nităţii Naţionale…” Domnul Vasile 
Gavriliţă a promis că va avea grijă 
de înălţarea unui frumos monu-
ment pe mormântul înaintaşului şi 
va contribui şi la edificarea plăcii 
comemorative ce urmează să fie in-
stalată pe peretele gimnaziului din 
localitate, care îi va purta numele. 
Decizia în cauză a fost luată de Di-
recţia raională Învăţământ.

Bucuroşi de împlinirea frumo-
sului gând s-au arătat preotul de 
aici, Ghenadie Pereteatca, primarul 
localităţii Ion Vrâncean, şefa bibli-
otecii, Elena Romaşcan, colectivul 
profesoral, care au demonstrat o os-
pitalitate remarcabilă. Iar un grup de 
eleve, într-un impresionant recital, 
au convins asistenţa că sunt mândre 
de faptul că anume la Băxani odih-
neşte omul care a luptat pentru lim-
ba noastră încă pe vremea ţaristă şi 
care a făcut tot binele pe care l-a pu-
tut face pentru sat şi pentru întreaga 
Basarabie.

Nina Neculce

Mormântul lui E.Gavriliţă  
în cimitirul din Băxani Omagierea lui E. Gavriliţă la Băxani, Soroca



Basarabia română

Soroca. Almanah nr. 4/2010 45

Festivalul „Hora de la Fla-
mânzi”, a fost organizat de Con-
siliul local, Primăria şi Asociaţia 
cultural-sportivă „Trei generaţii” 
din Flamanzi (România), în peri-
oada 13–15 august 2010.

Sărbătoarea a debutat cu sim-
pozionul „Dimitrie Iov – jertfă pe 
altarul unităţii naţionale”, la care au 
participat primarul oraşului Soroca, 
Victor Său, şi Nicolae Bulat, directo-
rul Muzeului de Istorie şi Etnografie 
Soroca. Cea de-a doua zi – Ziua Ti-
neretului – a adunat tinerii din ora-
şul Flămânzi şi din apropiere în pă-
durea „Ţiganca”, unde s-a organizat 
un concert pop-dance. Sărbătoarea 
a culminat cu Festivalul Folcloric 
„Hora de la Flamanzi”, desfăşurat în 
cea de-a treia zi pe scena amplasată 
în pădurea „Ţiganca”, la care a evo-
luat şi ansamblul sorocean „Nistre-
nii,” ca invitat special.

Câteva opinii despre această 
colaborare frumoasă dintre pro-
motorii culturii de pe ambele ma-
luri ale Prutului.

Grigore Bucătaru, şeful secţi-
ei Cultură şi Turism Soroca: „M-a 
impresionat faptul că la Flămânzi se 
sărbătoreşte trei zile, bine organiza-
te. În cea de-a treia zi, la Festivalul 
Folcloric „Hora de la Flămânzi”, au 
participat şi „Nistrenii” noştri, cei 
care au evoluat pe mai multe scene 
importante ale lumii. Vizita noastră 
este un schimb cultural important 
pentru artiştii soroceni şi gazde, 
astfel promovăm oraşul nostru, 
cultura şi tradiţiile, bogatul tezaur 
din câmpia Sorocii. Cred că fieca-
re participant a simţit importanţa 
şi căldura acestui festival. Suntem 
plăcut uimiţi de nivelul de organi-
zare, de felul în care am fost primiţi, 
pentru care le mulţumim gazdelor. 

Sperăm că legătura culturală dintre 
Flămânzi şi Soroca va continua, iar 
următorul pas în acest sens este vi-
zita artiştilor din Flămânzi la Soro-
ca, planificată pentru ziua de 27 au-
gust”.

Constantin Pitorac, primarul 
oraşului Flămânzi: „Anul acesta am 
vrut să ridic ştacheta întregii sărbă-
tori a oraşului nostru, de aceea în 
prima zi am organizat un simpozi-
on dedicat lui Dimitrie Iov, născut şi 
şcolit în România, care apoi a mers 
în Basarabia, unde a ridicat româ-
nismul, fiind „adoptat de Soroca”, 
unde a activat ca deputat, senator şi 
prefect de Soroca. De aceea am do-
rit să fac această punte de legătură, 
de înfrăţire între Flămânzi şi Soro-
ca prin Dimitrie Iov. Am avut în ve-
dere şi ziua de folclor şi am invitat 
„Nistrenii” să participe. I-am văzut 
noaptea la repetiţii, mi-au plăcut 
enorm de mult, pentru că sunt au-
tentici şi trăiesc emoţii frumoase 
când văd împreună formaţiile de 
pe ambele maluri ale Prutului, care 
promovează tradiţiile româneşti”.

Gheorghe Duminică, conducă-
tor artistic, dirijor al Ansamblului 
de muzică şi dans popular „Nistre-
nii”: „Invitaţia a parvenit în urma 
relaţiilor dintre consilierii or. So-
roca Iurie Tănase şi Nicolae Bulat 
şi autorităţile din Flămânzi. Am 
acceptat cu plăcere şi am adus aici 
cele mai frumoase melodii şi cânte-
ce sorocene. I-am ascultat cu drag 
şi pe colegii noştri din România, 
„Rapsozii Botoşanilor”, profesio-
nişti care îşi păstrează stilul local de 
interpretare”. 

Nadejda Gorpin, coregraful 
Ansamblului de muzică şi dans 
popular „Nistrenii”: „A fost o plă-
cere să participăm la Festivalul 
Folcloric „Hora de la Flămânzi”. 

Cântec, dans şi voie bună la Flămânzi

Tatiana Zabulica
Născută la 25 martie 1986  
în or. Soroca.
Studii: USM, Jurnalism şi ştiinţe ale 
comunicării (Chişinău, 2008).
Redactor‑coordonator la 
săptămânalul OdN, Soroca.
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Ne-a frapat mult primirea pă-
rintească a colegilor noştri din 
Flămânzi. Am fost cazaţi într-un 
hotel confortabil, în care dansa-
torii s-au odihni după un drum 
istovitor, astfel încât să prezinte 
lucrările din câmpia Sorocii pe 
scena din Flămânzi cât se poate 
de bine. A fost o ocazie de schimb 
de experienţă, o posibilitate de a 
cunoaşte oameni talentaţi, ceea ce 
s-a întâmplat aici”.

Mihai Atodiresei, consilierul 
primarului de Flămânzi cu pro-

bleme culturale, director artistic al 
Asociaţiei cultural-sportive „Trei 
generaţii” din Flămânzi, conducăto-
rul ansamblului folcloric cu acelaşi 
nume, directorul Festivalului „Hora 
de la Flămânzi”: „Am pregătit un 
spectacol în acompaniamentul Or-
chestrei „Rapsozii Botoşanilor”, cu 
participarea grupurilor folclorice 
şi soliştilor Ansamblului folcloric 
„Trei generaţii” din Flămânzi. Au 
fost invitaţi grupul etno-folcloric 
„Ştefan Vodă” din Căpriana şi An-
samblul de muzică şi dans popular 

„Nistrenii” din Soroca, Republica 
Moldova”.

Au urmărit frumoasa sărbătoare 
Sergiu Cetulean, primarul de Par-
cani, şi Sergiu Slutu, primarul de 
Ocolina.

La finalul sărbătorii, primarul 
oraşului Flămânzi, Constantin Pi-
torac, a oferit participanţilor trofe-
ele festivalului, iar colectivului de 
dansatori „Nistrenii” – şi o diplomă 
specială din partea sa, „pentru că au 
fost deosebiţi”, a comentat domnul 
Pitorac.

Tableta de vineri
CE ESTE MAI BINE PENTRu REPuBLICA MOLDOVA: AIE-2 SAu ALEgERI ANTICIPATE?

Marele dezavantaj al s�pt�mânalelor const� în faptul c� 
nu întotdeauna evenimentele din ziua când se face ziarul �i 
cele din ziua când ziarul vine la cititor corespund întocmai. 
În aceast� lume nebun�, când este atâta loc pentru scenarii 
�i r�sturn�ri de situa�ii, riscul de a nu � în pas cu via�a este 
mare. Iat�, �i de data aceasta, când scriu aceste rânduri (mier-
curi, pân� la cea de-a �aptea rund� a virtualilor componen�i 
ai unei Alian�e pentru Integrare European�-2 – PLDM, PL �i 
PD) este o stare de lucruri, dar vineri diminea�a, când vine 
gazeta de la tipogra�e, nu este exclus ca evenimentele s� �e 
cu totul altele, iar autorul s� �e considerat r�mas în urma ca-
rului. �i totu�i. La ziua de azi (miercuri) avem cu to�ii motive 
s� ne bucur�m c� negociatorii au dep��it etapa principiilor 
�i valorilor sterile, atât de clare ca form� �i tot atât de vagi 
la con�inut, �i au purces la împ�r�irea portofoliilor, la care 
to�i râvneau pân� mai ieri, dar nu se încumetau s� o spun� 
în glas. Ce-i drept, nu este clar când acest târg al fotoliilor va 
lua sfâr�it, dar urmând logica pa�ilor întreprin�i de „negoci-
atori” pân� acum, inclusiv �inerea în suspans a celor care se 
intereseaz� de fenomenul politic, nu este exclus ca apele s� 
se limpezeasc�, în propor�ie de sut� la sut�, doar spre �nele 
zilei de luni, adic� chiar în preajma primei �edin�e a legislati-
vului nou ales. Mai cu seam� c� tratativele dintre PD �i PCRM 
mai continu� (vezi întâlnirea de mar�i a lui Lupu cu Voronin, 
dar �i optimismul emanat de liderul comunist la întâlnirea 
cu ambasadorul american), iar enigmatica ofert� generoas� 
a comuni�tilor pentru democra�i mai r�mâne o nebuloas� 
�i nu �tie nimeni cum arat� aceasta pe fondalul departaj�rii 
propuse de PLDM. Dac� la întâlnirile comuni�tilor cu demo-
cra�ii se vorbe�te �i despre cele dou� voturi care nu ajung 
eventualei alian�e pentru a-l alege pe Marian Lupu în func-
�ia de pre�edinte al Republicii Moldova, este una, dar dac� 
se urzesc ni�te planuri care vor da peste cap toate scenariile 
optimiste �i care ne vor întoarce în ziua de ieri, este alta. Pe 
de alt� parte, �i unii lideri ai râvnitei alian�e de centru-dreap-

ta continu� s� vorbeasc� enigmatic, r�mân la fel de acizi �i 
sarcastici când este vorba despre partenerii din Alian��, î�i 
scot în eviden�� nervii tari, glumesc atunci când se vorbe�te 
despre lucruri serioase �i dau, astfel, motive pentru interpre-
t�ri. Se creeaz� impresia c� politicienii �tiu multe, dar spun 
pu�ine. La întreb�rile concrete ale ziari�tilor ace�tia se feresc 
s� dea r�spunsuri cât de cât clare �i dau de în�eles c� varianta 
propus� de PLDM – 7+5+4 – nu pare s� �e cea mai optima-
l�. Pe de alt� parte, PLDM pare decis s� nu mai cedeze, dar 
s� pun� în ac�iune scenariul de rezerv� �i s� treac� în opo-
zi�ie. Adic�, ne a�teapt� câteva zile de foc, dac� �i de data 
aceasta orgoliul propriu �i ambi�ia vor � puse mai sus decât 
interesul na�ional. Se zvone�te, bun�oar�, c� mai mul�i �i-ar 
dori s� „pun� mâna” pe institu�iile de for�� – dac� este a�a, 
apoi ace�tia nu sunt deloc originali, or într-o �ar� ca a noastr� 
ministere de for�� (în sensul indirect al cuvântului), la umila 
mea p�rere, nu sunt internele sau armata, ci Ministerul Agri-
culturii sau Ministerul Muncii.

In �ne, odat� �i odat� se va pune cap�t incertitudinilor de 
tot felul, se vor limpezi apele �i vom cunoa�te ce ne a�teapt� 
în continuare – o guvernare stabil� de patru ani sau, din nou, 
alegeri parlamentare anticipate. La ziua de azi (miercuri) sunt 
�anse de reeditare a AIE, cel pu�in din dou� motive: unu – 
pre�edintele de onoare al Partidului Democrat a declarat c� 
democra�ii au memoria bun� �i �in minte cum au fost trata�i, 
în ultimii ani de comuni�ti, �i doi – acela�i Dumitru Diacov a 
spus, la unul din posturile TV, c� nu are nimic împotriv� ca 
opozi�iei comuniste, în urma departaj�rii, s�-i revin� Curtea 
de Conturi (s�-l � luat gura pe dinainte?). Ce-i drept, mai exis-
t� �i o alt� variant� – s� �e (re)constituit� formal AIE-2, dar pe 
urm� s� regret�m c� n-am preferat alegerile anticipate. Or, 
dac� aceast� alian�� era una �reasc�, �i nu tras� de p�r, mai 
era calea-valea, dar a�a... Despre aceasta îns� cu alt� ocazie.

24 decembrie 2010



CÂNTEC,
DANS ŞI VOIE BUNĂ

LA FLĂMÂNZI!
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1. Orchestra „Nistrenii”. 
 Dirijor Gh. Duminică

2. „Nistrenii” 
Dans moldovenesc

3.  Fetele de la Soroca
4. Şeful Secţiei cultură Soroca, 

G. Bucătaru – cuvânt de salut
5. Oaspeţii soroceni împreună 

cu gazdele



festivalul Internaţional de 
fanfare „Iosif Ivanovici”

Ediţia a VI-a a festivalului 
a avut loc la 27 iulie 2010 în or. 
Galaţi, România.

Au participat 5 fanfare: Fan-
fara Centrului Cultural „Du-
nărea de Jos”; Fanfara „Edirne” 
din Turcia; Fanfara Palatului de 
Cultură Soroca; fanfarele din 
Medgidia şi  Piteşti.

Manifestaţiile festivalului 
s-au desfăşurat în: Grădina Pu-
blică, Faleza Dunării, Casa de 
Cultură a Sindicatelor.

În cadrul festivalului au fost 
prezente majorete, dar şi dan-
satori de la Şcoala „Fantezia” 
şi Ansamblul Folcloric „Doina 
Covurluiului”.

1. Saxofonista Mihaela Boldescu 
a avut succes deosebit

2. În scenă – fanfara Palatului 
 Culturii Soroca

3.  Laureaţi şi gazde
4. Contrapunct
5. Împreună cu T. Griţenco, di-

rectorul CAS
6. Alături de fanfariştii turci
7. Dispoziţie bună
8. Fanfara soroceană.
 Dirijor M. Boldescu

fANfARA SOROCEANă LA gALAţI
2010
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Soroca oficială

A: Perioada de 4 ani a condu-
cerii actuale a raionului a intrat în 
faza totalizărilor…

M.M.: În perioada 2007–2010, 
au fost implementate 233 proiecte 
în sumă de 83 mln 834,5 mii lei, din 
care contribuţia raionului a consti-
tuit 63 mln 573,65 mii lei. De comun 
acord cu Fondul de Investiţii Sociale 
din Moldova (FISM), au fost realiza-
te 33 de proiecte, dintre care 15 – în 
2010. Iată doar câteva dintre ele: 

1. Renovarea grădiniţei de copii 
nr.17, or. Soroca.

2. Renovarea Căminului Cultu-
ral din satul Visoca.

3. Gazificarea satului Egoreni.
4. Construcţia Centrului comu-

nitar multifuncţional din sa-
tul Rubleniţa.

5. Reparaţia capitală şi amena-
jarea teritoriului grădiniţei de 
copii din satul Iarova.

6. Reparaţia capitală a cazangeri-
ei şi sistemului de încălzire al 
liceului din satul Nimereuca.

7. Construcţia în beton asfaltic 
a porţiunii de drum „Dealul 
Crucii – Căminul Cultural” 
din satul Vasilcău.

O realizare deosebită în cadrul 
parteneriatului transfrontalier Siret-
Prut-Nistru a fost darea în exploata-
re a Azilului de bătrâni „Acasă” din 
satul Bădiceni.

A fost câştigat proiectul „Mana-
gement performant şi eficacitatea 
administraţiei” în cadrul parteneri-
atului România-Ucraina-Republica 
Moldova.

Suntem la etapa finală a aprobă-
rii spre finanţare (3 mln Euro, prog. 

Siret-Prut-Nistru) a proiectului „Re-
construcţia Cetăţii Soroca”.

A: Dar problema apei potabile?
M.M.: Au fost câştigate proiecte şi 

în ceea ce priveşte rezolvarea proble-
mei de aprovizionare cu apă potabi-
lă a localităţilor Bădiceni, Schineni, 
Bulboci, Sobari, Hristici, Rubleniţa, 
Egoreni, Zastânca, precum şi a unei 
părţi a oraşului Soroca. 

A: Despre gazificarea raionului 
ce ne puteţi spune?

M.M.: În 2007 erau gazifica-
te doar 2 localităţi: satul Vădeni şi, 
parţial, oraşul Soroca. Astăzi (2010) 
sunt gazificate 22 de localităţi, altele 
9 fiind în proces de gazificare. Mai 
este mult de lucru în acest domeniu, 
dat fiind că raionul are 68 de loca-
lităţi.

A: Şi drumurile?
M.M.: Drumurile publice ale 

raionului Soroca (294 km) şi naţi-
onale traversante (95 km) au fost 
întreţinute şi reparate în măsura 
finanţărilor locale şi republicane 
(şi una, şi alta – insuficiente). Toate 
drumurile publice locale de pietriş 
au fost profilate cel puţin de două 
ori. În 2010 s-au reparat drumuri-
le spre Vasilcău, Racovăţ, Ţepilova, 
Slobozia Nouă, Tătărăuca Veche, 
Regina Maria – Bulboci, Niorcani – 
Visoca – Bădiceni, Soroca – Căina-
rii Vechi.

A: Economia?
M.M.: Suntem satisfăcuţi de 

realizările raionului în domeniul 
agriculturii, de creşterea permanen-

Mircea Martâniuc: „Nu m-am îndepărtat  
nici pe o clipă de principiul de bază  
al vieţii mele – Omenia…”
Interviu cu Preşedintele Raionului Soroca dl Mircea Martâniuc

Mircea Martâniuc
Preşedinte al raionului Soroca, 
legislatura 2007–2011.
Născut la 3.08.1948 în Mereşeuca, 
Ocniţa.
Studii: Institutul Politehnic ,,Serghei 
Lazo”, specialitatea inginer‑
economist (Chişinău, 1970).
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tă a rentabilităţii şi calităţii ei. S-au 
normalizat condiţiile de desfacere 
a producţiei, s-a lărgit asortimentul 
ei, precum şi arealul de desfacere. O 
speranţă aparte a dezvoltării busi-
ness-ului local este Incubatorul de 
Afaceri din Soroca (primul în RM), 
în cadrul căruia activează 17 agenţi 
economici cu 80 locuri de muncă. 
S-a activizat business-ul de produ-
cere a mărfurilor sorocene de cali-
tate; a crescut numărul pieţelor de 
desfacere atât în cadrul republicii, 
cât şi în afara hotarelor ei.

A: Invăţământul şi cultura?
M.M.: În cadrul raionului func-

ţionează 10 şcoli primare; 2 şcoli se-
rale; 23 gimnazii; 14 şcoli medii; 12 
licee; 2 şcoli sportive, cărora le sunt 
asigurate condiţii normale de activi-
tate. S-a reuşit deschiderea şi spec-
tacolul de debut al teatrului raional 
„Veniamin Apostol”. S-a renovat ca-
pital Căminul Cultural din Visoca şi 
reparate, au fost mobilate câteva alte 
instituţii săteşti de cultură. Au fost 
susţinute şi aprobate câteva noi fes-
tivaluri-concursuri raionale: „Victor 

Postolachi”; „Trandafir de pe Ceta-
te”; „Anastasia Briciuc”.

A: Poliţia raională?
M.M.: Situaţia criminogenă în 

raion şi oraş este în limitele me-
dii republicane. Se lucrează intens 
la ameliorarea şi ţinerea sub strict 
control a ordinii publice.

A: Soroca va redeveni munici-
piu?

M.M.: Conducerea oraşului nos-
tru a iniţiat o serie de adresări că-
tre conducerea RM cu scopul de a 
i se atribui oraşului Soroca statutul 
de municipiu cu subordonare repu-
blicană. La moment, ştiu doar că în 
conducerea de vârf a republicii se 
elaborează o nouă concepţie de di-
vizare teritorială a RM.

A: Cum apreciaţi activitatea 
Consiliului Raional?

M.M.: Activitatea Consiliului 
Raional pe parcursul legislaturii 
2007–2011 o consider productivă. 
S-au votat întotdeauna interesele 
comunităţii, constructivitatea fiind 
principiul de bază în deciziile prin-

cipalului for raional. De asemenea, 
sunt mulţumit şi de activitatea per-
sonalului preşedinţiei raionale.

A: Aţi avut deplasări de lucru 
după hotare?

M.M.: Am vizitat Ungaria şi Ro-
mânia cu misiuni de serviciu în in-
teresele raionului.

A: În opinia dumneavoastră, aţi 
reuşit să valorificaţi plenar manda-
tul de preşedinte al raionului?

M.M.: Din fericire, am avut des-
tulă experienţă administrativă pen-
tru a face faţă responsabilităţilor şi 
obligaţiunilor de preşedinte al raio-
nului. Anterior am ocupat posturi-
le de vicepreşedinte al judeţului şi 
raionului Soroca. Sper că am reuşit 
să-mi îndeplinesc cu onoare şi dem-
nitate sarcinile mandatului ce mi s-a 
încredinţat.

A: Ce calităţi trebuie să posede 
un conducător de comunitate?

M.M.: Cele mai importan-
te calităţi ale unui conducător de 
comunitate umană trebuie să fie 
responsabilitatea, competenţa şi 
compasiunea…

A: Veţi opta-lupta pentru un al 
doilea mandat de preşedinte?

M.M.: Vom trăi şi vom vedea. 
PLDM, la care am aderat în vara 
acestui an împreună cu 12 primari 
din raion, este un partid cu popula-
ritatea în creştere, şansele căruia în 
alegerile locale din iunie 2011 sunt 
considerabile. Nu fac însă nici o 
prognoză, timpul va arăta.

A: Cum v-a influenţat funcţia 
principiile vieţii personale?

M.M.: Nu mi-am pierdut prie-
tenii şi sper că nu mi-am făcut noi 
duşmani; nu m-am îndepărtat de 
familie şi nu am uitat de princi-
piul de bază al vieţii mele, care este 
Omenia!..

Preşedintele raionului Soroca M.Martâniuc (centru); vicepreşedinţii V. Tetiu, V. 
Nicuţă (stânga), I. Cebotrean, I. Spataru, secretar al Consiliului (dreapta)
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Dumitru Cojoc 
Pedagog, specialitatea Matematică

Născut la 05.04.1941 în Sofia, 
Drochia.

Studii: Institutul Pedagogic „T. 
Şevcenco” din Tiraspol.

Şef al Direcţiei generale raionale 
Învăţământ, Tineret şi Sport, Soro-
ca (2002–2007); şef al Secţiei Învă-
ţământ a CE or. Soroca, al Direcţiei 
Raionale Învăţământ Soroca, adjunct 
al şefului Direcţiei Judeţene Învăţă-
mânt, Tineret şi Sport, Soroca (1985–
1995; 1995–1999; 1999–2002). 

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 5/9 din 
06.12.2007.

Ecaterina Hanganu 
Pedagog, specialitatea Biologie 

şi Chimie
Născută la 22.09.1944 în oraşul 

Soroca.

Studii: Institutul Pedagogic „T. 
Şevcenco” din Tiraspol.

Şef al secţiei Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Familiei (2003–2007); 
director executiv al Fondului Jude-
ţean de susţinere socială a populaţiei 
(2001–2003); şef al Serviciului Stare 
Civilă, Soroca (1998–2001); şef al 
Direcţiei Asistenţă Socială şi Pro-
tecţie a Familiei (1980–1998); Con-
silier de Stat gradul I; deţinătoare a 
Medaliei „Meritul Civic” (2005).

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 5/9 din 
06.12.2007.

Mihail Milea 
Preot

Născut la 23.04.1958 la Câmpeni 
Buzău (România).

Doctor în Teologie; preşedinte 
al Fundaţiei pentru Copii „Sf. Sava”, 
Buzău; iniţiator şi realizator a diver-
se proiecte de binefacere creştină 
pentru copii şi bătrâni în România 
şi Basarabia; ctitor al celor 2 biserici 
româneşti din Soroca („Sf. Cuvioasa 
Parascheva” şi „Sf. Martiri Brânco-
veni”).

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 3/22 
din 23.08.2007.

Anatolii Prisacari 
Medic-chirurg

Născut la 22.05.1952 în Mara-
monovca, Donduşeni. Decedat (12 
martie 2007) în Soroca.

Studii: Institutul de Medicină 
din Viniţa (Ucraina).

Preşedinte al raionului Soro-
ca (2003–2007); Primar de Soroca 
(1999–2003); medic-şef al Spitalului 
raional Soroca (1986–1991).

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 32/2 
din 29.03.2007.

Ana Bejan 
Pedagog, specialitatea Filologie

Născută la 26.06.1948 în Căina-
rii Vechi, Soroca.

Studii: Universitatea de Stat din 
Chişinău (Moldova).

Cetăţeni de onoare ai raionului Soroca
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Prefect de Soroca (1999–2001); 
Deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova (1998–1999); „Eminent 
al învăţământului public” (URSS şi 
RSSM), Cavaler al Ordinului Na-
ţional „Pentru Merit” (în grad de 
„Comandor”, România, 2000); şefă 
a cabinetului metodic la Direc-
ţia raională de învăţământ, Soroca 
(1978–1987); – director al şcolii 
nr. 1 din Soroca (1987–1991); di-
rector al Liceului „Constantin Stere” 
din Soroca (1991–1998).

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 9/15 
din 03.07.2008.

Ion (Ieronim) Palii 
Preot

Născut la 23.02.1978 în Sârcova, 
Rezina.

Arhimandrit, stareţul Mănăstirii 
Cosăuţi; organizator al reconstruc-
ţiei şi redeschiderii Mănăstirii Co-
săuţi; susţinător activ al dezvoltării 
comunităţii Cosăuţi; binefăcător 
pentru familiile social-vulnerabile 
din comunitate.

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 7/10 
din 07.02.2008.

 
Oleg gresev  

Pedagog, specialitatea Cultură 
Fizică şi Sport

Născut la 31.08.1959 în Buzdu-
ganii de Sus, Ungheni.

Studii: Institutul Pedagogic „N. 
Ostrovschi” din Viniţa (Ucraina).

Antrenor Emerit al RM (2009); 
„Lucrător Emerit în domeniul Cul-
turii Fizice şi Sportului” (2010); 
multiplu campion republican şi 
mondial (triatlon-forţă); deţinător 
al Medaliei „Meritul Civic” (2004).

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 20/19 
din 19.11.2009.

Vasile Lupuşor  
Inginer

Născut la 13.06.1941 în Cajba, 
Glodeni.

Studii: Institutul Agricol „Mihail 
Frunze” din Chişinău (Moldova).

Preşedinte al CE raional Soroca 
(1990–1999); locţiitor al preşedinte-
lui CE raional; şef al Direcţiei Agri-
cole şi al Asociaţiei Agroindustriale, 
Soroca (1977–1990); şef al secţiei 
Protecţia Mediului şi Gestiunea Re-
surselor Naturale a Consiliului Ju-
deţean Soroca (1999–2003).

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 25/24 
din 27.05.2010.

Nicolae Branişte  
Agronom

Născut la 11.05.1939 în Racovăţ, 
Soroca.

Studii: Institutul Agricol „Mihail 
Frunze” din Chişinău (Moldova).

Director al Colegiului Tehnic 
Agricol, Soroca (1989–1998); şef 
de secţie la Direcţia Agricolă raio-
nală (2000–2003); vicepreşedinte 
al raionului Soroca (2003–2007); 
şef-adjunct al Direcţiei Agricultură 
a Consiliului Raional (2007–2009); 
cavaler al 2 Ordine „Drapelul Roşu 
de Muncă” (1971, 1976).

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 25/24 
din 27.05.2010.
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Alexei florea 
Agronom

Născut la 20.03.1942 în Dubna, 
Soroca.

Studii: Institutul Agricol „Mihail 
Frunze” din Chişinău (Moldova).

Directorul SRL „Prietenia Agro” 
(Vărăncău, Slobozia-Vărăncău, Slo-
bozia-Cremene); cavaler al Ordinului 
„Gloria Muncii” (1997); deţinător al 
Medaliei „Meritul Civic” (1992); frun-
taş al agriculturii moderne sorocene.

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 25/24 
din 27.05.2010.

Haralampie Sochircă 
Agronom

Născut la 23.02.1949 în Vădeni, 
Soroca.

Studii: Institutul Agricol „Mihail 
Frunze” din Chişinău (Moldova).

Fondator şi director al SRL 
„Agroselect-Vădeni”; fruntaş al 
agriculturii moderne sorocene.

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr.25/24 
din 27.05.2010.

Pavel Cebotari 
Agronom

Născut la 10.06.1950 în Oclanda, 
Soroca.

Studii: Colegiul Agricol din So-
roca. 

Director al SRL „Oclanda-Agro”; 
fruntaş al agriculturii moderne so-
rocene.

Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca conform Deciziei nr. 25/24 
din 27.05.2010.

Tableta de vineri
INCENDIARA VARă A LuI 2010

Suntem la câteva s�pt�mâni pân� la începerea seceri�ului, 
dar rar cine se gânde�te la grijile cotidiene ale ��ranului �i-�i mai 
aduce aminte de în�elepciunea popular� despre ziua care poate 
hr�ni un an. Toat� su�area, mai mult de nevoie decât de voie, este 
implicat�, cu o periodicitate de neinvidiat, în procese �i fenomene 
mai degrab� str�ine �in�ei sale, este nevoit� s� se dea cu p�rerea 
asupra problemelor �i chestiunilor care deseori dep��esc nivelul 
ei de preg�tire �i nici m�car nu corespund intereselor ei vitale. Pe 
de-o parte, politicienii î�i dau în petic �i ies la ramp� prin mi�c�ri �i 
ac�iuni pe cât de extravagante, pe atât de regretabile. Opozi�ia, care 
numai constructiv� nu este, cutremur� aerul cu amenin��ri gen „Nu 
vom colabora, sub nici o form�, cu actuala guvernare” �i cu fel de 
fel de etichet�ri �i injurii de birjar în adresa guvern�rii, iar b�trânul 
dictator, dar �i trubadurii mai tineri au uitat de bunul-sim� �i de în-
drumarea lui Gheorghe Urschi de a avea m�sur� în toate �i aplic� 
lovituri sub centur�. La rândul lor, componentele Alian�ei pentru 
Integrare European� (AIE) toarn� ap� la moara rivalilor, or nu exist� 
ie�ire în public a liderilor care s� nu ne fac� s� ne îngrijor�m cu pri-
vire la calitatea monolitului. În�ep�turile �i ghionturile reciproce nu 
se las� a�teptate, iar fenomenul migra�iei sau, cum i se mai zice în 
ultimul timp, turismul politic revine în actualitate �i risc� s� distrug� 
„zgârie-norii politicii moldovene�ti”. Pe de alt� parte, am ajuns s-o 
vedem �i pe asta – Biserica Ortodox� se implic� deschis în politic�, 
iar Dumnezeu mai c� nu a fost pus la vot. Dup� ce mitropolitul a 
cochetat, aidoma unei fete mari, cu fosta guvernare, f�când agita�ie 
pentru comuni�ti, trebuia s� vin� Pasat de la Moscova ca s� strice 
prietenia dintre general �i colonel �i s� tulbure r�u de tot apele �i s� 
strice �i mai mult atmosfera din societate, care �i a�a nu era pl�cut 

mirositoare. Dup� ce instan�a respectiv� le-a interzis organizarea 
unui referendum cu privire la introducerea religiei în �coal�, Pasat 
�i st�pânii lui s-au decis s�-�i „trag�” partid �i s� completeze rândul 
forma�iunilor politice care folosesc electorala doar „pentru a se în-
c�lzi”. Sunt convins c� Partidul Umanist nu vede cele patru la sut� 
din voturi cum nu-mi v�d eu urechile f�r� oglind�, dar nu în�eleg 
de ce PU, dar nu PPCD, care este �i cre�tin, �i democrat �i, posibil, 
umanist? Altfel, se creeaz� impresia c� pe cineva deranjeaz� faptul 
c�, conform sondajelor, Biserica mai este institu�ia cea mai credibil� 
în societate �i se str�duie s� fac� tot posibilul pentru a o discredita. 
Pe timpul lui Stalin astfel de ac�iuni erau considerate drept vreditel-
stvo �i consecin�ele de rigoare nu se l�sau a�teptate. Cine dac� nu 
securistul în ac�iune Pasat �i colonelul în rezerv� Cantarean cunosc 
cel mai bine aceasta? Or, zicea zilele acestea p�rintele Grigora� de 
la Cotova, credin�a î�i are �coala sa, care se nume�te Biseric�, �i nu 
trebuie s� vin� cineva din afar� �i s�-�i impun� dumnezeul s�u tutu-
ror. Adev�rat gr�ie�te gura p�rintelui, �indc� de -ajuns c� elevii sunt 
deja împ�r�i�i în copii de boga�i �i s�raci, de ��rani �i mo�ieri – cui îi 
mai trebuie s� dezbin�m viitorul �i pe principii religioase?!...

În �ne, faptul c� cei care au alt� ocupa�ie decât politica se a�� 
în vizorul celor mari �i tari mai r�ru� nu este ceva ie�it din comun. 
A�a a fost, a�a este �i a�a, probabil, va �. Bine c� la noi alegerile 
au loc o dat� în doi ani, cel pu�in, �i c�, de voie sau de nevoie, 
autorit��ile mai apleac� urechea la necesit��ile omului simplu �i, 
cel pu�in, promit s� rezolve problemele în, cum se mai zice azi, 
termene rezonabile. Bineîn�eles, oamenii politici cunosc în�elep-
ciunea c� „o zi de var� hr�ne�te un an”. Dar una este seceri�ul �i cu 
totul alta este politica.
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Almanah: Cum apreciaţi activi-
tatea conducerii oraşului în peri-
oada 2007–2011?

Victor Său: Primăria Soroca este 
satisfăcută de rezultatele activităţii 
sale în cadrul Consiliului Orăşenesc 
Soroca. Majoritatea promisiunilor 
electorale, lansate în campania ale-
gerilor locale din 2007 de către echi-
pa noastră, reprezentantul căreia 
sunt în calitate de Primar de Soroca, 
au fost îndeplinite. Bineînţeles, nu 
poate fi vorba despre o schimbare 
radicală, în condiţiile economice 
existente în RM, dar eforturile noas-
tre comune, în cadrul Consiliului 
Orăşenesc, s-au soldat cu un anumit 
succes. 

A: Noi locuri de muncă şi spaţiu 
locativ?

V.S.: În condiţiile existente ale 
economiei şi bugetului oraşului, 
realizarea unui program de con-
strucţie a blocurilor de locuit în 
cadrul urbei este imposibilă. Noi 
am facilitat prin toate mijloace-
le posibile construcţia individu-
ală şi departamentală a spaţiilor 
 locative.

Administraţia locală, în puterea 
aceloraşi impedimente economice, 
nu poate crea locuri de muncă, ci 
doar stimula şi susţine dezvoltarea 
business-ului de toate nivelele pe 
întreg teritoriul localităţii. Anume 
această susţinere este contribuţia 
noastră la apariţia unor noi locuri 
de muncă.

A: Au fost făcute investiţii stră-
ine în oraş?

V.S.: Investiţiile străine vin în 
oraş prin intermediul unor proiecte 
de finanţare externă cu participa-
rea APL. Avem o serie de asemenea 
proiecte care au atras în Soroca di-

verşi finanţatori. Iată doar câteva 
domenii:

Salubrizarea oraşului. �
Restaurarea Cetăţii Soroca. �
Reparaţia instituţiilor preşco- �
lare.

A: Ce ne puteţi spune cu privire 
la ideea creării unei zone economi-
ce libere în oraş?

V.S.: Ideea creării unui parc in-
dustrial în Soroca este provizoriu 
suspendată în legătură cu instabili-
tatea politică şi economică în RM.

A: Aţi avut deplasări de lucru 
peste hotate?

V.S.: În cadrul diferitelor delega-
ţii şi deplasări de serviciu, am vizitat 
Olanda, România, Finlanda, Italia, 
Austria, SUA, Franţa (Strasbourg).

A: Există problema apei potabi-
le în Soroca?

V.S.: Problema apeductului So-
roca-Bălţi este veche, însă rezolvarea 
ei ţine mai degrabă de autorităţile 
republicane. Noi am adresat Guver-
nului RM o cerere de deconservare 
a sondelor de apă potabilă din regi-
unea satului Egoreni. În principiu, 
problema apei potabile în oraş a fost 
rezolvată odată cu construcţia nou-
lui colector (pentru care s-au chel-
tuit 42 mln lei) în Dealul oraşului.

A: Dar ce-i cu staţia de epurare 
a oraşului?

V.S.: Odiseea staţiei de epurare a 
oraşului Soroca, din păcate, se mai 
prelungeşte şi în timpul de faţă. Pro-
iectul deja acceptat pentru finanţare 
de Banca Mondială a unei staţii de 
epurare biologice a fost respins de 
către locuitorii satului Egoreni, în 
preajma căruia, conform unei înţe-
legeri prealabile, urma să fie con-
struită. Este clar pentru toată lumea 

Primăria Soroca, 2007–2011
Victor Său, Primar de Soroca: „Ne-am îndeplinit 

majoritatea promisiunilor electorale”

Victor Său
Primar de Soroca, legislatura 
2007–2011.
Născut la 18.03.1971 în Ţarigrad, 
Drochia.
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova, facultatea Drept (2004).
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că APL Soroca nu poate şi nu doreş-
te să impună locuitorii de la Ego-
reni să accepte acest proiect. Deci, 
suntem în pragul unei noi încercări 
a unui nou proiect, care ar conveni 
populaţiei oraşului, dar şi vecinilor. 
Sperăm că vom rezolva curând şi 
această problemă.

A: Şi dacă e să vorbim despre 
drumurile urbane?

V.S.: Problema drumurilor oră-
şeneşti, – atât de acută, dureroasă 
şi veche –, în sfârşit, am reuşit s-o 
rezolvăm parţial. Au fost reparate 
capital străzile Nicolae Testemiţea-
nu, Calea Bălţului, Decebal, Ştefan 
cel Mare etc.

A: Transportul urban, curăţenia 
şi liniştea în saloanele rutierelor?

V.S.: Transportul public în oraş 
este asigurat prin contracte cu firme 
particulare sau persoane fizice, gra-
ficul de circulaţie şi tarifele (1-2-3 
lei, după categorii de vârstă) conve-
nind, pare-se, tuturor pasagerilor. 

În ceea ce priveşte muzica, pos-
turile de radio din saloanele trans-
portului public urban, n-am avut 
nicio reclamaţie din partea pasage-
rilor. Personal, cred că muzica în 
rutiere relaxează călătorii, le ridică 
dispoziţia. 

A: Tineretul oraşului şi copiii – 
cum o duc?

V.S.: Tineretul oraşului, grija 
faţă de el este o prioritate în activi-
tăţile Primăriei Soroca. Colaborăm 
cu Consiliul de Tineret de la Cen-
trul „Dacia”, cu alte structuri artis-
tice, sportive şi ONG-uri de tineret, 
pentru a rezolva în comun multiple-
le probleme ce le are la zi generaţia 
în creştere.

În perioada de după 2007, am 
reuşit să reparăm sălile sportive din 
oraş, actualmente gazificăm încăpe-
rile sportive ale stadionului orăşe-

nesc. Intenţionăm să construim un 
centru sportiv de canotaj în raionul 
Vămii Soroca; am câştigat prin ju-
decată dreptul asupra terenului de 
jocuri sportive din spatele Palatului 
de Cultură, unde de asemenea vom 
crea condiţii de agrement pentru 
copii şi tineret.

A: Gunoiul mai rămâne o pro-
blemă acută a oraşului…

V.S.: Suntem dispuşi la o colabo-
rare cu Primăria Cosăuţi, urmând să 
reglementăm problemele ce ţin de 
terenul pentru gunoiştea oraşului. 
Vom construi pe acel loc o fabrică 
de prelucrare a deşeurilor menagere 
în parteneriat cu investitori străini.

Am reuşit să ameliorăm întru-
câtva situaţia sanitară a oraşului, 
nimicind gunoiştile neautorizate 
şi autorizând gunoişti amenajate. 
Doar de pe faleza Nistrului am ridi-
cat 40 camioane de gunoi!

S-a rezolvat, spre bucuria tutu-
ror, şi problema iluminării străzilor 
şi locurilor publice din oraş.

A: Soroca e oraş gazificat inte-
gral?

V.S.: În timpul de faţă, a mai ră-
mas negazficat raionul stadionului, 
iar în raionul străzii Renaşterii din 
Dealul Sorocii lucrările de gazifica-
re sunt pe cale de demarare. 

A: Aţi reuşit să majoraţi bugetul 
oraşului?

V.S.: Toate impozitele se achită 
în volum de 97-98%, având proble-
me doar cu achitarea impozitelor pe 
imobil de populaţia romă din Deal.

Bugetul oraşului pentru anul 
financiar 2011 va constitui circa 
28 mln lei, în 2007 constituind doar 
11 mln.

A: Cinematograful „Dacia” se 
năruie în ochii oraşului…

V.S.: Cinematograful „Dacia” a 
fost vândut acum câţiva ani, până 

în 2007, Reţelei de Cinematografe 
„Patria” din Chişinău. Restaurarea 
cinematografului, după câte cunosc, 
cere investiţii colosale şi nu suntem 
la curent cu planurile actualului pa-
tron al cinematografului.

A: Sectorul Cultură?
V. S.: Colaborăm cu secţia raio-

nală Cultură şi cu alte instituţii de 
cultură din oraş şi raion, susţinem 
de comun acord cu raionul iniţi-
ativele şi dezvoltarea culturii în 
oraş. Şi-au început activitatea Tea-
trul „Veniamin Apostol” şi Corul 
„ Orantis”.

A: Flagelul cel mai înspăimân-
tător al societăţii de astăzi – corup-
ţia…

V.S.: Republica Moldova este o 
ţară mica şi flagelul corupţiei, care 
a penetrat-o la propriu şi la figurat, 
poate fi stârpit doar în plan republi-
can, împreună cu organele centrale. 
La acest capitol, cu regret, Soroca nu 
este o localitate ieşită din contextul 
întregii republici.

A: Aţi avut susţinerea deplină 
a Consiliului Orăşenesc şi Primă-
riei?

V.S.: Cred că şi-au îndeplinit cu 
cinste obligaţiunile – atât Consiliul 
orăşenesc, cât şi personalul Primă-
riei Soroca. Opoziţia a fost excesiv 
de activă, dar şi constructivă, fapt 
care a permis, în linii generale, să 
mergem într-o singură direcţie – 
schimbarea spre bine a nivelului de 
viaţă al sorocenilor.

A: Veţi candida pentru al doilea 
mandat de primar de Soroca?

V.S.: Partidul nostru (PLDM) se 
pregăteşte intens de alegerile loca-
le din iunie 2011; candidaturile la 
funcţiile de primari, inclusiv a pri-
marului de Soroca, vor fi discutate 
mai târziu.
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Valeriu Topor 

Maestru-coregraf
Născut la 4.06.1952 în 

Redi-Cereşnovăţ, Soroca.
Studii: Institutul de 

Arte „Gavriil Musicescu” 
din Chişinău (Moldova).

Maestru în Arte, fon-
datorul şi conducătorul 
artistic al Ansamblului de 
dansuri populare din So-
roca „Nisrenii”, laureat al 
numeroase concursuri re-
publicane şi internaţionale 
(URSS, Europa).

Din 2001, prim-maestru 
de balet al Ansamblului de 
dansuri populare „Plai Mol-
dovenesc” al MAI RM (ma-
ior de poliţie), Chişinău.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
28/28 din 22.04.2010. 

 
Boris Pasecinic 

Pedagog, specialitatea 
Chimie

Născut la 18.01.1931 
în Sărata Veche, Făleşti.

Studii: Institutul Pe-
deagogic „Ion Creangă” 
din Chişinău (Moldova).

Erou al Muncii Soci-
aliste, cavaler al Ordinu-
lui „Lenin” (1978); Chi-
mist de Onoare al URSS 
(1981); „Eminent al în-
văţământului public din 
RSSM şi URSS”; autor a 
114 de lucrări stiinţifice în 
domeniu.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliului 
Orăşenesc Soroca, nr. 3/5 
din 14.09.1999.

 
Eugenia Ostapciuc 

Inginer-tehnolog
Născută la 19.10.1947 

în Fântâniţa, Drochia.
Studii: Institutul de 

Economie „Evgheni Ple-
hanov” din Moscova (Ru-
sia).

Preşedinte al Parla-
mentului RM, fracţiunea 
PCRM (2001–2005); di-
rector general al Direcţiei 
orăşeneşti de Comerţ din 
Soroca (1988–1995).

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
26/10 din 29.06.2006.

 
Nicolae Soltuz 

Jurist
Născut la 21.12.1864 

în oraşul Soroca. Decedat 
la 25.06.1940.

Studii: Şcoala Judeţea-
nă din Soroca.

Primar de Soroca 
(1900–1924); membru al 
Dumei de Stat a Rusiei 
(1908–1912). 

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, 
nr.27/12 din 11.02.2010 
(în baza deciziei din 
21.06.1912 a Upravei So-
roca).

 
Leon Casso (Caşu) 

Jurist
Născut la 06.06.1865 

în Ciutuleşti, jud. Soroca. 
Decedat la 26.11.1914 la 
Sankt-Petersburg, înmor-
mântat în satul natal.

Studii: Universitatea 
din Heidelberg, Berlin 
(Germania).

Ministru al Învăţămân-
tului Public din Imperiul 
Rus (1900–1914); Magis-
tru în drept, publicist, om 
politic, poliglot (româna, 
rusa, germana, franceza , 
italiana, engleza).

Opera de bază: „Ru-
sia şi bazinul dunărean”; 
„Dreptul bizantin în Ba-
sarabia”.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliului 
Orăşenesc Soroca, nr.27/12 
din11.02.2010 (în baza 
deciziei din 17.10.1913 a 
Upravei Soroca).

 
Demir Dragnev 
Savant-istoric

Născut la 27.07.1936 în 
Cureşniţa Veche, Soroca.

Studii: Universitatea 
de Stat din Moldova (Chi-
şinău).

Membru-corespon-
dent al A.Ş.M. (270 lu-
crări ştiinţifice); doctor 
habilitat în ştiinţe istori-
ce; director al Institutului 
de Istorie al Academiei 
de Ştiinţe din Republica 
Moldova (Chişinău). 

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, 
nr.27/12 din 11.02.2010.

Cetăţeni de Onoare ai oraşului Soroca
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Jacques Brotchi 

Medic-neurochirurg
Născut la 11.08.1942 

în Liege, Belgia.
Studii: Unibversitatea 

de Stat din Liege (Belgia).
Doctor în neurologie; 

Senator în Parlamentul 
belgian; baron; susţinător 
activ al medicinii soroce-
ne.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliului 
orăşenesc Soroca, nr. 30/1 
din10.09.2002.

 
Vasilii Sacovici 

Politolog
Ambasador Extraor-

dinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Belarus în RM 
(1999–2010); membru de 
onoare al Camerei de Co-
merţ şi Industrie a Repu-
blicii Moldova.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
27/9 din 19.04.2002.

 
Nicolae Robu 

Preot
Născut la 31.10.1956 

în Chiperceni, Orhei.
Studii: Institutul Poli-

tehnic „Serghei Lazo” din 
Chişinău (Moldova); Se-
minarul Teologic din Za-
gorsk, Moscova (Rusia), 
Academia de Teologie din 
Chişinău; Academia de 
Administraţie Publică de 
pe lângă Preşedintele Re-
publicii Moldova.

Magistru în relaţii in-
ternaţionale; membru al 
Sinodului Bisericii Orto-
doxe din Moldova; De-
putat în Parlamentul RM 
(1990–1994); paroh al Ca-
tedralei „Adormirea Mai-
cii Domnului” din Soroca.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
19/10 din 16.04.2009.

 
fiodor Aleinicov  

Căpitan de Artilerie
Născut în 08.02.1835. 

Decedat la 05.02.1918. În-
mormîntat în biserica „Sf. 
Stratilat” din Soroca.

Nobil basarabean; 
mare latifundiar; primul 
preşedinte al Upravei Ze-

mstvei Soroca; filantrop; 
căpitan de Artilerie în Ar-
mata Rusă.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliului 
Orăşenesc Soroca, nr. 27/12 
din 11.02.2010 (în baza 
deciziei din 16.06.1910 a 
Upravei Soroca).

 
Valentin Purice  

Muzician
Născut la 17.12.1947 

în Voloave, Soroca.
Studii: Institutul de 

Stat al Artelor „Gavriil 
Musicescu” din Chişinău 
(Moldova).

Maestru în Arte (2000); 
„Eminent al Culturii 
RSSM şi URSS” (1983, 
1986); conducător artistic 
şi dirijor al Orchestrei de 
muzică populară „Nis-
trenii” din Soroca (1976–
2001); laureat al multor 
concursuri republicane şi 
internaţionale.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
28/29 din 22.04.2010.

 
Stepan Homenco  
Maistru-lăcătuş

Născut la 19.12.1925 
în s. Buzifii, reg. Polta-
va (Ucraina). Decedat la 
14.04.2008 în Soroca.

Studii: Şcoala Medie 
Tehnică de Construcţii şi 
de Prelucrare a Metalelor 
din Chişinău.

Veteran al Războiului 
din 1941–1945 (Arma-
ta Sovietică); Decoraţii: 
„Krasnaia Zvezda” (1944); 
„Ordin Slavî”; „Krasnaia 
Zvezda” (1945); alte 15 
medalii sovietice; maistru 
pentru prelucrarea me-
talului la Uzina de Utilaj 
Tehnologic din Soroca 
(1960–1991).

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
26/10 din 29.06.2006.

 
zinovie Vasserman 

Medic-ftiziatru
Născut în 1918 în s. 

Kameni (Belarus). Dece-
dat în 1998 (SUA).

Studii: Institutul de 
Medicină din Kazahstan.

Fondatorul Dispensa-
rului de tuberculoză şi al 
cabinetului de radiologie 
din Soroca; deţinător al 
Medaliei „Pentru Vitejie 
în Muncă”.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
7/14 din 23.07.1993.
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Adolf Aţeli  

Medic-oftalmolog
Născut la15.10.1901 în 

loc. Veliki Kikinda (Aus-
tro-Ungaria). Timpul şi 
locul decesului nu este 
cunoscut.

Studii: Universitatea 
din Cluj, facultatea Medi-
cină (România).

Medic-oftalmolog de 
înaltă calificare; medic-şef 
adjunct al Spitalului oră-
şenesc din Soroca (1940–
1941); medic-oftalmolog 
la Spitalul raional Soroca 
(1944–1970); înaintaş al 
chirurgiei ochiului.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
7/14 din 23.07.1993.

 
Semion zisman 

Medic-chirurg-oncolog
Născut la 12.02.1925 

în Tighina (România). 
Timpul şi locul decesului 
nu este cunoscut.

Studii: Institutul de 
Medicină din Chişinău 
(Moldova).

Medic-şef al Dispen-
sarului oncologic din So-
roca; chirurg-oncolog de 
categorie superioară; can-
didat în ştiinţe medicale; 
autor a 20 lucrări ştiinţi-
fice.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
5/15 din 26.05.1994.

 
Axentie gânga 

Medic-oftalmolog
Născut la 10.07.1938 

în Racovăţ, Soroca.
Studii: Institutul de 

Medicină din Chişinău 
(Moldova).

Medic-şef adjunct al 
Spitalului raional din So-
roca (1972–1979); şef al 
secţiei Oftalmologie; me-
dic-oftalmolog în Mozam-
bic, Africa (1981–1983), 
oftalmolog categorie su-
perioiară (1985); fruntaş 
al microchirurgiei ochiu-
lui; deţinător al Medaliei 
„Meritul Civic” (2000).

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliului 
Orăşenesc Soroca, nr. 3/5 
din 14.09.1999.

 
Nicolae Bulat 

filolog
Născut la 10.02.1952 în 

Cureşniţa Veche, Soroca.
Studii: Universitatea 

de Stat din Moldova (Chi-
şinău).

Director al Muzeului 
de Istorie şi Etnografie din 
Soroca; cavaler al Ordinu-
lui „Steaua României” (în 
grad de ofiţer, 2000); cer-
cetător, publicist, consili-
er în Consiliul Orăşenesc 
Soroca (2007–2011).

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
22/14 din 06.08.2009.

 
Ruhlea Lerner 

Pedagog, specialitatea 
Istorie

Născută la 04.12.1922 
în loc. Târgul Vertiujeni, 
jud. Soroca. Decedată la 
30.03.2001 în Soroca.

Studii: Institutul Peda-
gogic „Ion Creangă” din 
Chişinău (Moldova).

Pedagog de istorie la 
Şcoala nr.1 din Soroca 
(1945–1991), la Liceul „C. 
Stere” (1991–2001); deţi-
nătoare a Medaliaei „Me-
ritul Civic” (1996).

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliului 
Orăşenesc Soroca, nr. 3/5 
din 14.09.1999.

 
Ivan Rudenco 

Medic-ftiziatru
Născut la 19.01.1938 

în s. Novosiolovca, Ode-
sa (Ucraina). Decedat la 
21.03.2006 în Soroca.

Studii: Institutul de 
Medicină din Odesa 
(Ucraina).

Medic-şef al Spitalu-
lui raional Soroca (1980–
1987); medic-ftiziolog 
de categorie superioară 
(1996); Eminent al ocroti-
rii sănătăţii.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliului 
Orăşenesc Soroca, nr. 3/5 
din 14.09.1999.
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Eugenia Starâş 

Silvicultor
Născută la 01.05.1922 

în s. Volifanovca, Iampol 
(Ucraina). Decedată (10 
martie 2008) în Soroca.

Studii: Institutul de sil-
vicultură din Kiev (Ucrai-
na); Şcoala superioară a 
PCUS.

Lucrător al CR Soro-
ca al Partidului Comu-
nist din Moldova (RSSM) 
(1950–1961); director 
al Fabricii de Confecţii 
din Soroca, actualmente 
„Dana” (1961–1984). 

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliului 
Orăşenesc Soroca, nr. 3/5 
din 14.09.1999.

 
Alexandru Costeţchi 

Pedagog, specialitatea 
Istorie

Născut la 20.03.1928 
în Alexeevca, Cernăuţi 
(Ucraina).

Studii: Institutul Peda-
gogic „Ion Creangă” din 
Chişinău (Moldova).

Directorul Şcolii me-
dii ruse nr.7 din Soroca 
(1964–1985); şef de stu-
dii la Şcoala rusă nr. 2 din 
Soroca (1960–1964); şef 
al secţiei „FF” (fără frec-
venţă) a Şcolii Pedagogice 
„Boris Glavan” din Soroca 
(1954–1960); preşedinte 
al Comitetului sindical 
al învăţământului public, 
Soroca (1965–1978); deţi-
nător al Ordinului „Znak 
Pociota”.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
40/7 din 20.05.2003. 

 
Ion Popovschi 

Pedagog, specialitatea 
Biologie şi geografie

Născut la 23.03.1927 
în Soroca. Decedat la 
23.08.2009 în Soroca.

Studii: Institutul Pe-
dagogic „T. Şevcenco” din 
Tiraspol.

Director şi profesor la 
Şcoala nr.3 (actualmente 
Gimnaziul nr.1) din Soro-
ca (1959–1989); secretar 
al CEE al Sovietului orăşe-
nesc Soroca (1948–1952); 
şef de studii la şcoala 
moldovenească de 7 ani 
din Soroca (1953–1959); 
deţinător al Insignei „Ot-
licinicul Învăţământu-
lui Norodnic din RSSM” 

(1960); „Învăţător Emerit 
din RSSM” (1974).

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
10/17 din 28.10.2004.

 
Ion şincari 

Pedagog
Născut la 02.01.1932 

în Sofia, Drochia.
Studii: Institutul Peda-

gogic „Ion Creangă”, fa-
cultatea Istorie şi Filologie 
(Chişinău).

Preşedinte al CE Soro-
ca (1963–1969).

A iniţiat: construcţia 
cheiului râului Nistru, 
a Palatului orăşenesc de 
Cultură, a câtorva blocuri 
de locuit în raionul Cetă-
ţii; asfaltarea străzii Lenin 
(Independenţei). Plecat 
din Soroca în 1975.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
7/14 din 23.07.1993.

 
Maurizio Riva 
Businessman

Cetăţean al Italiei, 
fondator şi patron al în-

treprinderii de confecţii 
„Calmo”.

A contribuit la: cre-
area locurilor de muncă 
în Soroca la sfârşitul ani-
lor 1990, începutul anilor 
2000. 

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
11/8 din 15.08.2000.

 
Valeriu Ceban 

Muzician 
Născut la 24.05.1955 

în s. Nepolochivţi, reg. 
Cernăuţi (Ucraina).

Studii: Institutul de 
Arte „Gavriil Musicescu” 
din Chişinău (Moldova).

Compozitor; aranjor; 
fondator şi conducător al 
formaţiilor sorocene de 
estradă „Chitările Nistre-
ne”, „Olhionia”; conducă-
tor muzical al studioului 
„Bravo-Star” din Soroca.

Cetăţean de Onoare 
prin Decizia Consiliu-
lui Orăşenesc Soroca, nr. 
22/13 din 06.08.2009.
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Oraşul Soroca fiind unul dintre 
cele mai importante centre ale Re-
publicii Moldova, a depăşit vârsta 
de 500 de ani. Graţie monumente-
lor sale istorice, Soroca e un centru 
atractiv atât pentru turiştii din ţară, 
cât şi pentru cei de peste hotare. Nu-
mărul populaţiei depăşeşte treizeci 
de mii. În Soroca activează 827 uni-
tăţi economice de diferit profil şi cu 
diferite forme de proprietate, inclu-
siv întreprinderi a căror producţie 
se bucură de popularitate pe piaţa 
mondială. Pe parcursul multor ani, 
Soroca a fost oraş de subordonare 
republicană, fapt care a determinat 
dezvoltarea infrastructurii şi pros-
peritatea oraşului.

În conformitate cu Legea Re-
publicii Moldova nr. 306-XIII din 
07.12.1994, Soroca a fost nominali-
zată ca oraş de reşedinţă şi a intrat 
în componenţa raionului Soroca. 
Implementarea Legii despre orga-
nizarea teritorial-administrativă 
a Republicii Moldova nr. 191 din 
12.11.1998, nu permite municipiu-

lui rezolvarea integrală a proble-
melor care s-au acumulat. Primăria 
a fost absolvită, în primul rând, de 
independenţa financiară; în caz de 
necesitate, mijloacele sunt alocate 
conform principiului „din ce a mai 
rămas”. De fapt, Primăria Soroca 
se află în subordonarea Consiliului 
Raional, la fel ca şi primăriile comu-
nelor. Direcţiile Asigurare Socială, 
Cultură, Învăţământ sunt scoase din 
subordonarea primăriei, fapt care 
împiedică sau face imposibilă rezol-
varea problemelor social-culturale. 
De luat în considerare şi faptul că 
un şir de probleme necesită exami-
nare operativă la nivel republican.

Ţinând cont de urgenţa şi com-
plexitatea problemelor cotidiene, 
care cer o rezolvare rapidă şi com-
petentă, primăria oraşului Soroca se 
adresează cu rugămintea de a reve-
dea statutul oraşului Soroca şi de a 
transforma Soroca în oraş de subor-
donare republicană.

Cu respect, consilierii  
Consiliului Orăşenesc Soroca, 1999.

Soroca-municipiu:  
oportunităţi şi inoportunităţi

Scurt istoric
1835–1836 – Localitatea Soroca, prin decizia autorităţilor imperiale 

ruseşti, capătă statut de aşezare orăşenească (oraş).
1836–1918 – Oraşul Soroca – centru de judeţ (Uezd) cu acelaşi nume 

(Soroca) în componenţa obl. Basarabia, Imperiul Rus.
1918–1940; 1941–1944 – Autorităţile române atestă Soroca ca centru 

judeţean cu acelaşi nume (Soroca) în componenţa Statului Român.
1944–1990 – Oraşul Soroca deţine statut de oraş cu subordonare repu-

blicană în componenţa RSSM, URSS.
1990–1994 – Statut de oraş cu subordonare republicană, RM.
1994–1998 – Oraşul Soroca deţine statut de centru raional (Soroca), 

subordonat administraţiei raionale Soroca, RM.
1998–2003 – Oraşul Soroca deţine statut de municipiu, centru jude-

ţean (Soroca) în componenţa RM.
Din 2003 – Oraşul Soroca revine la statutul de centru raional, subordo-

nat administraţiei raionale Soroca, RM.

Preşedintelui Republicii Moldova, dlui Vladimir Voronin
Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, dlui Marian Lupu

Prim‑ministrului Republicii Moldova, dlui Vasile Tarlev

ADRESARE

Clădirea Zemstvei, Soroca  
(sec. al. IX‑lea)
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ОБРАЩЕНИЕ
Город Сорока, являясь одним 

из исторических центров Респу-
блики Молдова, перешагнул через 
свое 500-летие. Архитектурными 
памятниками он привлекает вни-
мание туристов, как из различных 
уголков страны, так и из-за рубе-
жа. Численность населения пре-
вышает 40 тысяч человек. Сорока 
располагает 827 экономическими 
единицами различного профи-
ля и форм собственности, в том 
числе предприятиями, чья про-
дукция пользуется спросом на 
мировом рынке. На протяжении 
многих лет Сорока был городом 
республиканского подчинения, 
что способствовало развитию 
его инфраструктуры и процве-
танию. В соответствии с Законом 
Республики Молдова № ЗОб-ХШ 

от 7.12.94 г.б Сорока был назван 
городом-резиденцией и вошел в 
состав Сорокского района. Введе-
ние Закона об административно-
территориальном устройстве 
Республики Молдова №191 от 
12.11.98 не позволяет муниципи-
ям в полной мере решать нако-
пившиеся проблемы. Примэрия 
лишилась, прежде всего, фи-
нансовой независимости – при 
необходимости (даже острой) 
средства выделяются по оста-
точному принципу. По сути, она 
находится в прямом подчинении 
уездного совета наряду с при-
мэриями коммун. Управления 
социального обеспечения, куль-
туры, народного образования 
выведены из подчинения при-
мэрии, что затрудняет или делает 
невозможным решение вопросов 

социально-культурного назначе-
ния. Следует учитывать также, 
что ряд вопросов требует опера-
тивного рассмотрения на респу-
бликанском уровне.

Принимая во внимание ак-
туальность и сложность каж-
додневных проблем, требующих 
оперативного и компетентного 
решения, примэрия муниципия 
Сорока обращается к Вам с прось-
бой пересмотреть статус Сорок 
и перевести его в прямое респу-
бликанское подчинение. Убеди-
тельно просим рассмотреть наше 
обращение с учетом изложенного 
выше и содействовать положи-
тельному решению вопроса.

С уважением,
Анатолий ПРИСАКАРЬ, 

примар муниципия Сорока 
14.05.2001.

Председателю парла мент ской комиссии 
по админи стра тивно‑территори аль ному 

делению г‑ну ИОВВУ Василию
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Căutarea unor căi de reformare 
a administraţiei este motivată de 
dezechilibrele regionale în creşte-
rea economică, ceea ce reprezin-
tă o sursă majoră de nemulţumi-
re pentru cetăţeni. Administraţia 
publică locală este dependentă de 
transferurile de la bugetul central 
şi nu poartă responsabilitate pentru 
implementarea politicilor la nivel 
local. Mecanismul de transferuri 
bugetare de la administraţia publică 
centrală către administraţia publică 
locală oferă spaţiu pentru manevra-
re politică, compensând localităţile 
mai loiale faţă de administraţia pu-
blică centrală. 

În aceste condiţii, la prima ve-
dere, ideea privind acordarea sta-
tutului de municipiu cu atribuţii de 
unitate administrativ-teritorială de 
nivelul doi oraşului Soroca, discu-
tată în cadrul consultărilor publice 
este ademenitoare. O analiză apro-
fundată demonstrează că reforma 
propusă nu va schimba situaţia ora-
şului, totul se va reduce la o încerca-
re de dezmembrare a raionului So-
roca, realizarea căreia va avea efecte 
inverse celor scontate atât pentru 
locuitorii oraşului, cât şi pentru cei 
din sate. 

Răspunsul la întrebarea dacă 
merită Soroca şi sunt în drept locu-
itorii să solicite declararea oraşului 
său ca municipiu este, evident, po-
zitiv şi nu cred că cineva s-ar încu-
meta să se pronunţe împotrivă. Mai 
mult ca atât, în anii 1999–2003, So-
roca deja a avut statut de municipiu 
în componenţa judeţului Soroca. 
Ulterior, statutul de municipiu a 
fost substituit cu cel de oraş. Acest 
act a fost unul neobiectiv şi chiar 
umilitor pentru soroceni, deoarece 
şi la acel moment, şi în prezent, So-
roca este o localitate de tip urban cu 

o istorie documentată de peste 500 
de ani, are un rol important în viaţa 
economică, social-culturală, politi-
că şi administrativă a ţării, cu im-
portante structuri industriale, co-
merciale şi instituţii din domeniul 
învăţământului, ocrotirii sănătăţii 
şi culturii, dispune de monumente 
ale culturii, istoriei şi arhitecturii 
naţionale, recunoscute şi pe plan 
mondial.

A doua parte a ideii se referă la 
ieşirea din componenţa raionului 
Soroca a municipiului nou declarat 
cu atribuirea competenţelor de o 
nouă unitate administrativ-teritori-
ală de nivelul doi. Această concep-
ţie se încadrează perfect în politica 
de fragmentare excesivă a unităţilor 
administrativ-teritoriale aplicată 
în perioada sovietică şi repetată în 
anul 2003. 

Invocarea ca argument a expe-
rienţei „de oraş cu subordonare 
republicană” din perioada sovieti-
că şi cea de la începutul anilor ’90 
ai secolului XX, pentru justificarea 
soluţiei propuse, este o greşeală 
flagrantă, care neglijează diferenţa 
dintre mediul politico-social din 
trecut şi cel în care societatea se 
află în prezent, diferenţa diametral 
opusă a relaţiilor de proprietate, 
formele şi metodele absolut diferite 
de administrare a treburilor publice 
şi, nu în ultimul rând, cadrul legal 
diferit. 

În perioada sovietică, la baza 
tuturor relaţiilor ierarhice din sis-
temul administrativ (ca şi în cel 
din partidul comunist) stătea prin-
cipiul „centralismului democratic”, 
care îi abilita pe conducătorii par-
tidului cu dreptul de luare a deci-
ziilor, iar pe toţi ceilalţi îi obliga 
să execute acele decizii. Sovietul 
Orăşenesc Soroca al Deputaţilor 

Opinii
Oraşul Soroca, unitate administrativ-teritorială 

de nivelul doi – un proiect fără perspectivă

Ion Spătaru 
Secretar al Consiliului Raional 
Soroca (2007–2011). 
Magistru în administrare publică. 
Studii: Institutul Agricol 
„M. Frunze”, facultatea Mecanizare 
(Chişinău, 1973); Academia de 
Administrare Publică (Chişinău, 
2000). 
Născut la 14 august 1949 în oraşul 
Soroca.
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Poporului şi Comitetul Executiv 
Orăşenesc Soroca erau parte com-
ponentă a sistemului centralizat 
de comandă. Autonomia declara-
tă a acestor structuri, fiind în sta-
re incipientă, de fapt, era limitată 
în totalitate de comitetul raional 
Soroca al PCUS, care adopta toa-
te deciziile mai mult sau mai pu-
ţin importante pentru dezvoltarea 
oraşului şi îşi impunea autoritatea 
prin politica de personal (cadre), 
asupra căreia deţinea monopolul 
absolut. Dar şi în acele condiţii, 
centrul de luare a deciziilor asupra 
dezvoltării oraşului şi a satelor din 
raion era unul singur, şi anume co-
mitetul raional de partid, care avea 
acces la toate resursele existente şi, 
în plus, o oarecare libertate de ma-
nevră pe întreg teritoriul ambelor 
unităţi administrativ-teritoriale 
(oraş şi raion). 

Părerea cum că anume comi-
tetul executiv orăşenesc, datorită 
subordonării sale republicane, a 
asigurat o dezvoltare ascendentă, 
este un mit, ce nu are nimic comun 
cu realitatea din acea perioadă. 
Dezvoltarea industriei, a sectoru-
lui locativ şi infrastructurii în ora-
şele Soroca, Cahul, Edineţ, Orhei, 
Ungheni în anii ’70-80 ai secolului 
trecut se datorează deciziei politice 
a comitetului central al partidu-
lui comuniştilor, materializată de 
comitetul pentru planificare (gos-
plan) şi pusă în aplicare de minis-
tere prin intermediul întreprinde-
rilor din subordinea lor plasate în 
aceste oraşe.

În primii ani de independenţă 
a tânărului nostru stat (anii 1991–
1995), statutul de oraş de subordo-
nare republicană n-a avantajat cu 
nimic populaţia. Staţia de epurare a 
apelor reziduale, inclusă în progra-
mele de dezvoltare a ţării lansate de 
toate guvernele din acea perioadă, 
nici până astăzi nu este construită, 
iar banii alocaţi pentru gazificarea 
oraşului Soroca au fost folosiţi de 
primăria oraşului Orhei. 

Fiind constrânsă de cheltuielile 
neeficiente, în anul 1995, guver-
narea a fost nevoită să reformeze 
sistemul administrativ, comasând 
structurile administrative care se 
dublau şi atribuindu-le oraşelor de 
subordonare republicană statutul 
de unitate administrativ-teritorială 
de primul nivel. Această acţiune a 
fost printre primii paşi practici ai 
descentralizării administrative.

Analogia cu alte municipii cu 
statut de unităţi administrativ-teri-
toriale de nivelul doi nu este rele-
vantă şi nu poate fi aplicată pentru 
oraşul Soroca, deoarece în compo-
nenţa municipiului Chişinău sunt 
35 de localităţi (structurate în 5 
sectoare, 12 comune şi sate), iar a 
municipiului Bălţi – 3 localităţi, 
pe când oraşul Soroca e compus 
dintr-o singură localitate. De ase-
menea, e necesar de ţinut cont şi 
de menţionat că populaţia munici-
piului Chişinău constituie 786 mii, 
a municipiului Bălţi – 148 mii de 
cetăţeni, ceea ce, respectiv, e de 21 
şi 4 ori mai mult decât locuiesc în 
oraşul Soroca. Prin urmare, cu tot 
respectul pentru patriotismul local 
de care este penetrată ideea, orgo-
liul de a plasa în prezent Soroca pe 
aceeaşi treaptă cu municipiile Chi-
şinău şi Bălţi este ridicolă.

Cercetările savanţilor din do-
meniul administraţiei publice au 
demonstrat că, în condiţiile Repu-
blicii Moldova, optimale se con-
sideră unităţile administrativ-te-
ritoriale de nivelul doi, populaţia 
cărora constituie circa 300–500 
mii de locuitori. În acest context, 
sunt relevante Studiul diagnostic şi 
Strategiile de dezvoltare a judeţului 
Soroca efectuate de o echipă de sa-
vanţi condusă de doctorul în c eco-
nomie Mihai Roşcovan, director al 
Business Consulting Institute, încă 
în anul 2001. 

Dorinţa Primăriei oraşului So-
roca de a căpăta o autonomie locală 
mai largă la elaborarea bugetului 
este întemeiată, fiind manifestată şi 

de toate celelalte autorităţi publice 
locale din ţară. Autonomia locală 
declarată în multe acte normative 
în vigoare, de fapt, este limitată de 
Legea privind finanţele publice loca‑
le şi Instrucţiunile metodologice de 
elaborare a bugetelor locale. Aceste 
documente generează un conflict 
de interese major, care poate fi tratat 
prin stabilirea prin lege a unor nor-
mative unice pentru toate primări-
ile şi excluderea consiliilor raionale 
din această procedură. locale.

Alt subiect controversat îl con-
stituie serviciile publice descentra-
lizate. Aici, mi se pare, se confundă 
nişte noţiuni şi se jonglează cu frân-
turi de amintiri din trecut. Un ast-
fel de serviciu ca direcţia staţiilor şi 
reţelelor termice ar fi dat faliment, 
indiferent de nivelul administra-
tiv al primăriei. Principalul motiv 
ce a contribuit la dispariţia acestei 
direcţii a fost utilajul şi tehnologi-
ile învechite, cu pierderi enorme la 
producerea şi transportarea agen-
tului termic, care nu asigurau recu-
perarea cheltuielilor. 

Fragmentarea serviciilor pu-
blice descentralizate existente în 
prezent la nivel raional va aduce 
la crearea unor structuri handi-
capate, incapabile să-şi realizeze 
atribuţiile şi să asigure calitatea 
necesară a serviciilor prestate de 
ele. Cu siguranţă, se poate afirma 
că efectul fragmentării serviciilor 
va fi cel de dublare a funcţiilor de 
conducere şi creşterea cheltuielilor. 
Cel mai elocvent exemplu serveşte 
dezmembrarea judeţelor în raioa-
ne în urma reformei administra-
tiv-teritoriale din anul 2003. În loc 
de câte un preşedinte al consiliului 
judeţean şi câte un conducător al 
fiecărui serviciu descentralizat şi 
desconcentrat, pe teritoriul fostului 
judeţ Soroca, avem în prezent câte 
trei. În loc de un vicepreşedinte al 
consiliului judeţean, avem câte 8 
vicepreşedinţi de raioane. În loc de 
2 şoferi ai automobilelor de servi-
ciu pentru conducerea consiliului 
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judeţean, avem 11 – ai automobi-
lelor preşedinţilor şi vicepreşedin-
ţilor raioanelor Soroca, Drochia şi 
Floreşti. 

Sugestiile expuse mai sus de-
monstrează cu prisosinţă că aceas-
tă concepţie – de creare a unor noi 
unităţi administrativ-teritoriale 
prin fragmentarea raioanelor Soro-
ca, Edineţ, Orhei, Ungheni – este o 
cale greşită ce nu ne va aduce o au-
tonomie locală reală.

Logica şi legităţile dezvoltării, 
conceptele ştiinţei administrarea 
publică şi practica internaţională 
sugerează că singura cale eficientă 
pentru a redresa situaţia este re-
formă administrativ-teritorială ra-
dicală la nivelul întregii ţări, care 
ar acorda unităţilor teritorial-ad-
ministrative o autonomie reală, ar 
înlătura barierele în dezvoltarea 
economiei locale, ar crea premise 
pentru prestarea către populaţie a 
unor servicii publice calitative.

Având ca unul din obiectivele 
viitoarei reforme şi comasarea ac-
tualelor raioane în unităţi adminis-

trative mai mari, putem prognoza 
cu siguranţă şi declanşarea unui 
conflict de interese între actuale-
le centre raionale pentru obţine-
rea titlului de centru de reşedinţă. 
Pregătirea pentru această compe-
tiţie, care nu va fi deloc uşoară, e 
necesar de a o începe imediat. Este 
important să nu se distragă atenţia 
şi să nu se risipească eforturile la 

alte proiecte fără şansă de izbân-
dă.

În acest context, consider că pro-
iectul privind separarea oraşului So-
roca de componenţa raionului, cu 
acordarea statutului de unitate ad-
ministrativ-teritorială de nivelul doi, 
nu are perspectivă. Cu alte cuvinte, 
promovarea lui este lipsită de sens şi 
nu merită efortul comunităţii.

Consiliul raional şi Primăria Soroca, 2010

 
PREMIERuL fILAT LA 

SOROCA
Premierul Vlad Filat a fost întâmpi-

nat la B�diceni (primar – P. V�lu��) cu 
dang�tul clopotelor bisericii locale (pa-
roh – preotul V. Botea), în interiorul c�re-
ia domnia sa a aprins lumân�ri.

Ulterior, premierul a vizitat lanurile 
de grâu ale satului Rubleni�a (lider agri-

col – G. Munteanu; primar – C. Ursachi) 
�i chiar a încercat gustul spicelor.

La cariera de pietri� �i granit din Co-
s�u�i, premierul, rugat de un muncitor, i-a 
l�sat autograful chiar pe casca acestuia. 

 
REfERENDuM–2010 – O 
TENTATIVă NEREuşITă
Potrivit rezultatelor Consiliului elec-

toral al circumscrip�iei electorale nr. 29, 
din cei peste 73 751 de aleg�tori din raion 
inclu�i în listele electorale de baz� �i supli-
mentare, doar 23 356 au participat la vot. 

Dintre ace�tia, 18 373 aleg�tori au votat 
PENTRU, 4375 – CONTRA, iar 608 buletine 
de vot au fost declarate nevalabile.

 
ROMII DIN RM şI-Au fONDAT 

PROPRIuL PARTID
La 31 martie 2010 a fost înregistrat� 

o nou� forma�iune politic� în RM – „Mi�-
carea Social-Politic� a Romilor din RM”. 
Pre�edinte al mi�c�rii a fost ales Ion Bu-
cur, vicepre�edinte – soroceanul Robert 
Cerari. Mi�carea Romilor a luat parte la 
alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010, acumulând 0,4 % 
voturi.

Eveniment–2010
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Anul politic 2010 a fost marcat, 
în temei, de „aceleaşi” alegeri antici-
pate, ca rezultat al confruntării po-
litice între Alianţa pentru Integrare 
Europeană – I şi PCRM, prelungită 
din 2009.

Pe parcursul anului 2009, au 
eşuat 4 tentative de alegere a pre-
şedintelui Republicii Moldova pe 
cale parlamentară. De la sfârşitul lui 
2009 şi până la sfârşitul verii 2010, 
s-au încercat diferite soluţii de ieşire 
din criza politică creată: adresări la 
Curtea Constituţională; modificări 
şi interpretări de legi; formarea unei 
Comisii Constituţionale pentru ela-
borarea modificărilor în Constitu-
ţie; elaborarea unui nou text al Con-
stituţiei RM; proiecte de legi privind 
modificarea Constituţiei RM; im-

plicarea structurilor internaţionale 
de mediere (Consiliul Europei, Co-
misia de la Veneţia, Uniunea Euro-
peană).

O soluţie deosebită pe care de 
asemenea s-a mizat, a fost şi Refe-
rendumul din 5 septembrie 2010, 
cu propunerea de revizuire a art. 78 
din Constituţia RM, pentru alegerea 
directă a preşedintelui RM. Refe-
rendumul, însă, a eşuat – din 2 mln 
662,052 mii de alegători înscrişi în 
liste, la urne s-au prezentat doar 
818,476 mii de alegători. În urma 
tuturor încercărilor eşuate de solu-
ţionare a problemei alegerii preşe-
dintelui RM, la 28 septembrie 2010, 
Preşedintele interimar al RM, Mihai 
Ghimpu, emite Decretul de dizolva-
re a Parlamentului (legislatura XVI-

II) şi stabileşte data noilor alegeri 
anticipate în Parlamentul RM – 28 
noiembrie 2010.

La alegerile din 28 noiembrie 
2010 au participat 39 concurenţi – 
20 partide politice şi 19 candidaţi 
independenţi.

Acum, în urma alegerilor din 28 
noiembrie 2010 şi apariţiei Alian-
ţei pentru Integrare Europeană – II 
(PLDM, PD, PL (58 mandate)), fa-
ţă-n faţă cu acelaşi Voronin (PCRM 
(42 mandate)), situaţia politică a ră-
mas, în principiu, aceeaşi – alegerea 
preşedintelui RM continuând a fi 
problema care ar putea duce la alte 
alegeri anticipate, de data aceasta – 
în 2011.

Almanah

Anul politic 2010

Marian Lupu,  
Preşedinte PD

Rezultatele alegerilor parlamentare în RM Vlad Filat,  
Preşedinte PLDM

Mihai Ghimpu,  
Preşedinte PL

AIE-2

Teatrul a luat �in�� la începutul anu-
lui 2010 prin decizia Consiliului raional 
Soroca, la ini�iativa pre�edintelui raio-
nului, M. Martâniuc. Primul director �i 
conduc�tor artistic a fost numit P. Popa, 
poet sorocean. Spectacolul de debut 
„Cântec de leag�n pentru bunici” (de 
Dumitru Matcovschi) a fost realizat de 
o trup� de la Teatrul „M. Eminescu”, con-
tractat� pentru 2 ani (V. Rusu, P. Oistrici, 
A. Ciobanu, M. Pântea �.a.).

SPECTACOLuL DE DEBuT AL TEATRuLuI SOROCEAN „VENIAMIN APOSTOL”

Eveniment–2010
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TOTAL  44856 309 6482 2599 174 171 1002 54 136 63 2089 405 20220 9903 44 57 150 52 18 108 18 186 11 6 18 42 36 26 5 5 2 10 9 17 8 4 8 21 12 15
0,7% 14,6% 5,8% 0,4% 0,4% 2,3% 0,1% 0,3% 0,1% 4,7% 0,9% 45,4% 22,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Soroca 1 1133 6 118 91 7 6 18 4 3 32 2 581 229 6 4 7 1 4 1 4 2 1 1
2 898 6 99 79 2 3 1 7 1 26 7 490 160 1 2 1 2 3 1 1 1 1
3 593 4 75 35 1 1 20 1 3 0 24 286 116 1 1 1 2 12 1 1 1
4 1428 21 157 116 6 1 12 1 8 2 52 15 725 280 2 3 6 2 1 1 1 1
5 1252 10 130 87 5 4 11 0 5 3 30 6 599 337 1 3 3 7 1 1 2 1 1 1 1 1
6 1119 2 135 63 3 3 16 4 5 2 29 3 583 253 1 1 4 1 3 1 1 2
7 1255 5 108 47 2 5 8 2 8 1 38 7 780 220 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1
8 1680 9 195 117 8 5 39 4 8 2 52 10 879 322 2 9 2 8 1 2 2 1 1 1
9 821 32 26 2 5 5 2 1 1 10 5 256 296 3 3 7 3 1 2 117 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1
10 2095 9 288 151 4 6 25 2 10 6 80 7 948 500 2 7 6 6 5 15 1 3 2 4 1 2
11 685 5 89 58 1 3 5 5 40 5 299 162 1 2 1 2 1 1 2 1
12 1441 9 242 126 4 7 12 1 4 48 13 571 368 2 0 10 2 2 2 1 2 1 2

Băxani 13 494 2 40 21 7 1 78 1 16 7 201 72 1 3 35 1 2 1 2 2 1
Bădiceni 14 772 6 137 38 7 3 8 3 1 20 3 292 230 0 0 5 2 8 2 1
Bădiceni 15 545 3 77 26 4 2 8 1 1 2 8 10 235 146 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
    Grigorăuca 16 88 10 4 3 6 2 39 21 1
Bulboci 17 945 5 194 152 1 10 9 2 44 23 314 174 1 9 1
    Bulbocii Noi 18 165 1 23 43 1 4 2 15 6 28 42 0
Căinarii Vechi 19 766 5 214 13 1 3 11 2 1 26 9 364 90 3 6 2 1 1 1 2 1 1
Căinarii Vechi 20 711 5 165 12 7 3 23 6 391 77 2 3 1 8 1 1 1 1
    Floriceni 21 94 1 9 7 2 5 52 18
Cosăuţi 22 674 4 78 34 6 1 7 1 1 1 43 6 344 123 1 2 3 1 1 2 4 2 1 1
Cosăuţi 23 658 3 79 46 2 1 14 1 2 0 80 4 237 157 2 1 3 7 0 4 3 1 1 1 1 1 1
    Iorjniţa 24 356 5 47 24 0 1 3 1 5 3 206 53 1 1 1 1 1 1
Cremenciug 25 313 1 32 10 3 1 8 0 2 2 54 1 151 45 1 2
    Sobari 26 187 3 22 14 3 0 3 0 4 0 20 8 67 35 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Dărcăuţi 27 688 2 119 19 5 1 24 0 2 0 18 4 416 75 1 1
    Mălcăuţi 28 115 1 13 2 7 4 44 42 1
Dubna 29 464 1 107 37 3 2 23 4 1 0 19 6 157 98 0 1 0 1 2 1
Egoreni 30 523 4 73 37 1 0 1 0 1 1 41 2 295 59 1 1 1 2 1 2
Holoșniţa 31 445 7 23 12 6 1 0 1 0 0 24 2 265 98 0 1 1 2 1 1
    Cureșniţa 32 221 2 32 6 2 0 5 1 15 5 101 43 1 1 2 1 1 1
Hristici 33 533 11 113 15 1 5 98 2 2 6 71 1 142 60 1 1 1 1
Iarova 34 366 39 2 1 3 1 1 23 3 215 68 2 2 1 1 1
    Balinţi 35 204 4 13 2 20 0 152 11 1
Nimereuca 36 1026 10 83 23 7 7 5 3 1 63 12 355 437 1 3 3 1 1 1 3 1 1 2
    Cerlina 37 517 6 100 41 0 2 12 2 17 3 239 81 2 1 1 2 1
Oclanda 38 356 20 7 1 18 2 294 8 1 1 2 1
Ocolina 39 522 2 51 33 2 1 19 1 1 1 23 7 233 126 0 5 2 4 2 1 2 1 1
    Ţepilova 40 458 4 34 8 10 2 51 1 267 75 1 1 2
Parcani 41 433 1 62 24 1 0 16 0 1 1 36 6 147 126 1 1 2 1 1 1
    Voloave 42 488 3 48 8 3 8 24 1 35 4 266 81 1 1 1
Pîrliţa 43 288 1 39 17 21 185 23 1 1
    Vanţina 44 162 12 1 1 16 1 10 3 100 14 1 1 1 1
Racovăţ 45 1324 15 230 52 2 6 28 1 5 67 18 517 338 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1
Redi-Cereșnovăţ 46 493 69 12 3 10 1 1 1 23 4 170 194 1 1 1
Regina Maria 47 296 1 32 2 8 1 5 73 177 1 1
    Lugovoe 48 95 7 1 2 2 52 31
Rubleniţa 49 1507 14 412 148 2 8 107 1 5 1 38 8 365 362 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
    Rubleniţa Nouă 50 91 1 7 7 53 22 1
Rudi 51 528 3 137 11 1 1 1 23 2 255 86 2 1 1 1
Schineni 52 759 7 80 9 1 30 1 24 6 343 244 1 4 1 1 1 1
Stoicani 53 462 3 47 28 11 8 1 55 7 217 69 1 1 2 1 4 2 1
    Soloneţ 54 295 2 34 26 0 3 5 1 31 1 127 61 1
Șeptelici 55 563 3 51 14 1 3 17 0 2 0 63 3 342 57 1 1 1
Șolcani 56 578 11 59 11 3 2 59 1 1 1 15 8 281 116 0 3 1 1 1 1 1 1 1
    Cureșniţa Nouă 57 175 1 14 9 0 3 3 0 2 4 107 29 1 1
Tătărăuca Veche 58 350 2 56 14 3 1 23 2 13 3 186 45 1 1
    Tătărăuca Nouă 59 246 1 24 17 2 2 1 31 2 98 57 1 3 1 1 1
    Niorcani 60 273 1 56 11 0 1 1 0 1 0 26 4 130 37 1
    Slobozia Nouă 61 180 1 6 16 0 0 3 0 0 0 13 1 119 18 1 1
Trifăuţi 62 507 2 52 27 0 2 9 1 1 0 30 9 249 121 2 0 8 0 2
Vasilcău 63 1070 5 257 41 0 2 22 0 3 0 38 3 400 287 0 1 2 2 1 2 1
    Ruslanovca 64 255 0 20 2 1 1 10 10 4 170 34 1 1
Vărăncău 65 740 5 221 91 7 3 16 1 1 1 25 3 149 202 1 1 2 1 1 1 2
    Slobozia-Cremene 66 661 4 119 35 3 2 8 0 3 0 59 20 262 127 0 4 0 1 0 2 0 0 2 1 1
    Slobozia-Vărăncău 67 334 0 75 27 3 2 4 0 3 0 22 6 126 50 0 1 1 1 2 1 1
Vădeni 68 981 12 168 59 0 3 14 0 1 1 43 3 390 261 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1
    Dumbrăveni 69 139 1 16 4 0 0 2 5 78 29 2 1
Visoca 70 1016 9 195 92 6 5 4 1 37 13 412 217 4 0 1 0 0 2 2 2 1
Voloviţa 71 606 8 105 40 1 9 1 1 1 0 22 6 263 138 2 1 2 1 1
    Alexandru cel Bun 72 294 5 55 17 0 3 22 1 3 0 15 3 93 77 0 1 1
Zastînca 73 1061 3 102 51 0 1 11 2 3 1 21 4 388 408 0 0 2 1 1 1 1

POSTELECTORALA-2010

Rezultatele alegerilor parlamentare
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Pîrliţa 43 288 1 39 17 21 185 23 1 1
    Vanţina 44 162 12 1 1 16 1 10 3 100 14 1 1 1 1
Racovăţ 45 1324 15 230 52 2 6 28 1 5 67 18 517 338 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1
Redi-Cereșnovăţ 46 493 69 12 3 10 1 1 1 23 4 170 194 1 1 1
Regina Maria 47 296 1 32 2 8 1 5 73 177 1 1
    Lugovoe 48 95 7 1 2 2 52 31
Rubleniţa 49 1507 14 412 148 2 8 107 1 5 1 38 8 365 362 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
    Rubleniţa Nouă 50 91 1 7 7 53 22 1
Rudi 51 528 3 137 11 1 1 1 23 2 255 86 2 1 1 1
Schineni 52 759 7 80 9 1 30 1 24 6 343 244 1 4 1 1 1 1
Stoicani 53 462 3 47 28 11 8 1 55 7 217 69 1 1 2 1 4 2 1
    Soloneţ 54 295 2 34 26 0 3 5 1 31 1 127 61 1
Șeptelici 55 563 3 51 14 1 3 17 0 2 0 63 3 342 57 1 1 1
Șolcani 56 578 11 59 11 3 2 59 1 1 1 15 8 281 116 0 3 1 1 1 1 1 1 1
    Cureșniţa Nouă 57 175 1 14 9 0 3 3 0 2 4 107 29 1 1
Tătărăuca Veche 58 350 2 56 14 3 1 23 2 13 3 186 45 1 1
    Tătărăuca Nouă 59 246 1 24 17 2 2 1 31 2 98 57 1 3 1 1 1
    Niorcani 60 273 1 56 11 0 1 1 0 1 0 26 4 130 37 1
    Slobozia Nouă 61 180 1 6 16 0 0 3 0 0 0 13 1 119 18 1 1
Trifăuţi 62 507 2 52 27 0 2 9 1 1 0 30 9 249 121 2 0 8 0 2
Vasilcău 63 1070 5 257 41 0 2 22 0 3 0 38 3 400 287 0 1 2 2 1 2 1
    Ruslanovca 64 255 0 20 2 1 1 10 10 4 170 34 1 1
Vărăncău 65 740 5 221 91 7 3 16 1 1 1 25 3 149 202 1 1 2 1 1 1 2
    Slobozia-Cremene 66 661 4 119 35 3 2 8 0 3 0 59 20 262 127 0 4 0 1 0 2 0 0 2 1 1
    Slobozia-Vărăncău 67 334 0 75 27 3 2 4 0 3 0 22 6 126 50 0 1 1 1 2 1 1
Vădeni 68 981 12 168 59 0 3 14 0 1 1 43 3 390 261 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1
    Dumbrăveni 69 139 1 16 4 0 0 2 5 78 29 2 1
Visoca 70 1016 9 195 92 6 5 4 1 37 13 412 217 4 0 1 0 0 2 2 2 1
Voloviţa 71 606 8 105 40 1 9 1 1 1 0 22 6 263 138 2 1 2 1 1
    Alexandru cel Bun 72 294 5 55 17 0 3 22 1 3 0 15 3 93 77 0 1 1
Zastînca 73 1061 3 102 51 0 1 11 2 3 1 21 4 388 408 0 0 2 1 1 1 1

POSTELECTORALA-2010

din 28 noiembrie 2010 pe raionul Soroca
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Cultură

Pentru prima dată, un cor din 
Republica Moldova, şi anume Co-
rul „Orantis” de la Soroca, condus 
de Veronica Chiţan, a participat la 
Festivalul Internaţional de Colinde 
de la Viena. Ajuns la a XXV-a edi-
ţie, acest festival adună an de an, 
între 26 noiembrie – 24 decembrie, 
coruri din întreaga lume. În fiecare 
zi, la festival evoluează câte 7 coruri. 
La ediţia din acest an au participat 
coruri din SUA, China, Norvegia, 
Germania, Polonia, Ungaria, Serbia, 
Suedia, Danemarca, Italia, mai mul-
te coruri din Austria, două coruri 
din România – Corala Academică 
„Divina armonie” din Bucureşti şi 
Corul „Vocile Dunării” din Drobe-
ta Turnu Severin. Corul „Orantis” a 

evoluat sâmbătă, 4 decembrie. Emo-
ţiile sincere, transmise celor din sală, 
i-au răsplătit pe corişti cu explozii de 
aplauze. La înmânarea Diplomei de 
Excelenţă, organizatorii festivalului 
aveau să constate: „Aţi fost superbi, 
extraordinari, aţi trăit cu sufletul tot 
ce aţi interpretat, iar dirijoarea ne‑a 
fascinat. Ea dirijează perfect si are o 
voce deosebită. Vă mai aşteptăm şi la 
alte ediţii”.

Plecarea corului nostru la Viena 
a fost posibilă graţie suportului fi-
nanciar oferit de Consiliul Raional, 
personal de câţiva primari şi, bine-
înţeles, datorită strădaniilor a două 
românce sufletiste, stabilite în Aus-
tria – Sifora Sava şi Lucreţia Petro-
vici, năs cută în Băxanii Sorocii.

Organizator: Centrul Regional 
de Resurse pentru Tineret „Dacia”.

Concurente: Nadejda Golic, Pa-
tricia Zeru, Doina Răilean, Cristina 
Bordeian, Snejana Guţu, Alina Bol-
descu, Marina Galuşceac, Ana Beză-
rău, Cristina Vovc.

Prezentatori: Greta Alexei şi 
Mihai Lupu.

Probe: „Rochia de Gală”; „Inteli-
genţă”; „Program liber”.

Evoluarea concurentelor a fost 
apreciată cu maximum de 10 puncte 
de un juriu din 5 persoane.

Componenţa juriului: Victor 
Cobăsneanu – preşedinte (redac-
tor-şef, săptămânalul OdN, Soro-

ca); Nadejda Gorpin – maestru de 
balet; Stela Babici – reprezentant 
al Centrului „Dacia”; Alex Kraftso-
ff – prezentator SorTV; Liviu Lis-
nic – reprezentant al Firmei „Avon” 
(Chişinău).

Plasări: câştigătoare a Concur-
sului „Miss Soroca–2010” a devenit 
Doina Răilean. Pe locurile II şi III 
s-au plasat: Patricia Zeru şi Alina 
Boldescu. 

Trofeele concursului: – Pangli-
ca de Onoare „Miss Soroca–2010” 
şi Diadema au fost înmânate Doinei 
Răilean de către primarul de Soro-
ca, Victor Său.

Corul sorocean „Orantis” la Viena

„Tinereţe, inteligenţă,  
graţie, eleganţă, tandreţe.”  

Concurs de frumuseţe „Miss Soroca” – 2010

V. Chiţan primeşte Diploma  
Festivalului vienez

Doina Răilean – Miss Soroca 2010



CORuL SOROCEAN „ORANTIS” 
LA VIENA  

2010

Austria, Viena 2010.
V. Chiţan primeşte Diploma 

Festivalului vienez

8



MISS SOROCA
2010

1. Snejana Guțu
2. În aşteptarea deschiderii con-

cursului
3.  Doina Răilean – Miss Soroca 

2010! Născută la 4 mai 1991 
în Izvoare, Floreşti. Absolventă 
a Colegiului Pedagogic „Mihai 
Eminescu” din Soroca. Studen‑
tă la Universitatea Pedagogică 
de Stat „Aleco Russo”, speciali‑
tatea Psihopedagogie, din Bălţi

4. Marina Galuşceac
5. Patricia Zeru

6. Preşedintele juriului,
 V. Cobăsneanu
7. Împreună cu Primarul de 

Soroca, V. Său
8. Cristina Vovc
9. Alina Boldescu
10. Rochii de gală
11. Nadejda Golic
12. Doina Răilean
13. Cristina Bordeian
14. Ana Bezărău

1 2
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ORgANIzATORI: Ministerul 
Culturii şi Turismului al RM, Cen-
trul Naţional de Creaţie Populară, 
secţia raională Cultură şi Turism, 
Soroca.

COMPONENţA JuRIuLuI
Nicolae Babin – Preşedinte 

(conducător artistic, prim-dirijor 
al Orchestrei Prezidenţiale a RM); 
Valentin Dânga – compozitor; Ius-
tina Scarlat – Director al Centrului 

Naţional de Creaţie Populară; Ni-
colai Usaciov – Artist al Poporului, 
dirijor fanfare, Colegiul de Muzică 
„Ştefan Neaga” (Chişinău); Oleg 
Volontir – Şef de secţie la CNCP 
(Chişinău); Grigore Bucătaru – Şef 
al SCT; Anatol Cazacu – Profesor 
fanfare, Academia de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice (Chişinău); Gri-
gore Zănoagă – Fondatorul con-
cursului, dirijor fanfare, Liceul ”P. 
Rareş” (Soroca); Vasile Feodorea-

nu – Coordonatorul concursului, 
specialist principal la CNCP.

PLASăRI – 2010

Fanfare copii:
Locul I – Zaim, Căuşeni; Locul 

II – Ustia, Dubăsari; Locul III – Hâr-
bovăţ, Anenii-Noi; Liceul „Nicolae 
Iorga”, Chişinău. Diploma de Onoa-
re – Fanfara din Zăicani, Râşcani.

Fanfare adulţi:
Premiul Mare – Orchestra „Vasi-

le Amarfii”, Nisporeni; Locul I – Or-
chestra Palatului de Cultură, Soro-
ca; Locul II – Orchestra din Comrat; 
Locul III – Orchestrele din or. Dro-
chia şi Colicăuţi, Briceni.  Diploma 
de Onoare – Orchestrele din Slobo-
zia Mare şi Sângerei.

În cadrul concursului au evoluat 
15 fanfare, dintre care trei cu statut 
de invitat special: Orchestra Prezi-
denţială, Orchestra „Valurile Dună-
rii” (Galaţi, România) şi orchestra 
din Ceadâr-Lunga.

Concursul Naţional „Fanfara argintie”,  
ediţia a XII-a

SCuRT ISTORIC

Concursul a fost fondat în primăvara anului 1989 la iniţiativa direc-
torului de atunci al Colegiului de Arte, Grigore Zănoagă (trombonist, 
aranjor, dirijor fanfară). La prima ediţie-seminar, la Soroca au fost invi-
tate 16 fanfare din toate raioanele republicii. În cadrul seminarului, a fost 
luată decizia de a organiza acest concurs la Soroca, a-l numi „Fanfara Ar-
gintie” şi a-l organiza o dată în 2-3 ani, cu participarea largă a fanfarelor 
(copii, adulţi, amatori, profesionişti) din ţara noastră şi de peste hotare. 

Concursul prevede două etape: 1. Marşul-paradă sub cerul liber şi 
2. Evoluarea în scenă cu un program muzical. Ulterior, în organizarea 
şi realizarea concursului s-au implicat Ministerul Culturii şi Turismu-
lui al RM şi Centrul Republican de Creaţie Populară. 

La 22 decembrie 2010, în Sala Palatului de Cultur� din So-
roca, s-a desf��urat edi�ia a II-a a Festivalului-concurs de muzi-
c� popular� româneasc�  „V. Postolachi”.

Plasări orchestre: premiul I – „Ciocârlia”, Edine� (dir. I. Po-
pov); premiul II – �coala de Arte, Soroca (dir. N. Zabulica); pre-
miul III – „Alboteanca”, �aul, Dondu�eni (dir. V. Znagovan).

Plasări solişti-vocalişti: premiul I – Liviu Pu�ca�, Soroca; 
premiul II – Daniel Caldare (Pârli�a), Irina Rabii (Regina Maria); 
premiul III – Ion Moraru (Soroca), Cristina Ursachi (�olcani).

Plasări solişti-instrumentişti: premiul I – Dumitru Popov, 
vioar� (Soroca); premiul II – Sergiu Izba�, nai (Soroca); Ion Gar-
maliuc, �uier (V�r�nc�u); premiul III – Petru Duminic�, �ambal 
(Soroca); Constantin Cazac, clarinet (V�r�nc�u).

Menţiuni: N. Bodiu (simpatia publicului), Cos�u�i; M. Vuicu, 
Bulboci; D. Severin, Soroca; A. Donici, Soroca; A. Magaliuc, So-
roca; N. Bo�oc, V�r�nc�u; D. Sochirc�, Zastânca.

Membrii juriului: Nicolae Botgros (pre�edinte), Artist al 
Poporului, dir. Orchestra „L�utarii”; Tamara Gri�enco, Colegiul 
de Arte (Soroca); Elena Pacatovici, Colegiul Pedagogic „M. Emi-

nescu” (Soroca); Oleg Volontir, CNCP (Chi�in�u); Grigore Buc�-
taru, �ef al sec�iei Cultur� �i Turism (Soroca).

Prezentator: Tamara Boboc-Co�ciug.

fESTIVALuL-CONCuRS „VICTOR POSTOLACHI”, EDIţIA A II-A

Eveniment–2010



fANfARA ARgINTIE
2010

1. Fanfara Hârbovăţ, Anenii Noi
2. Liceul N. Iorga, Chişinău
3.  Salutul Colegiului de Arte, Soroca
4. În scenă – fanfara liceului N. Iorga, 

Chişinău
5. Grigore Zanoagă, fondatorul con-

cursului
6. Premiul I, or. Soroca

7. Fanfara prezidențială în horă…
8. Fanfara Zaim, Căuşeni
9. Fanfara „Valurile Dunării”, 

Galați, România
10. Cătălin Cărare, 9 ani – fanfara 

Zaim, Căuşeni
11. Deținătorii Premiului Mare, 

fanfara „V. Amarfii”, Nisporeni
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Tatăl viitorului maestru al pie-
trei, Ştefan (1920–2004), s-a născut 
în Cosăuţi, Soroca, în familia lui 
Sava şi a Anei Ştirbu, până la ocupa-
ţia sovietică din 28 iunie 1940 Sava 
Ştirbu fiind primar al satului. În fa-
milie au fost patru băieţi şi trei fete: 
Zinaida (n. 1917); Ion (n. 1918); 
Ştefan, tatăl lui Victor (1920–2008); 
Nicolae (1923–2002); Dumitru 
(n. 1927); Alexandra (n. 1929) şi 
Raisa (n. 1931). În 1941 au fost ri-
dicaţi şi duşi cu toţii în Siberia, iar 
acolo despărţiţi unul de altul. 

În Siberia, Stefan s-a căsătorit 
cu Irina Peciurkin (n. 1923), exilată 
din regiunea Altai, cu care au avut 
5 copii: Nina (n. 1945), director la 

Şcoala Sportivă din Soroca; Victor 
(1950–2008); Nicolae (1952–2001); 
Lidia (n. 1955), stabilită în Moscova 
(Rusia); Natalia (n. 1959), pedagog 
la Liceul Teoretic „Constantin Stere” 
din Soroca.

Familia lui Ştefan şi Ana Ştirbu 
s-a reîntors la Cosăuţi din Siberia în 
1956. Fratele mai mare, Ion, reîntors 
mai devreme, deja se îndeletnicea, 
ca şi mulţi alţii din sat, cu cioplitul 
în piatră, muncind oficial la cariera 
locală. Ştefan s-a angajat ca meşter-
pietrar alături de frate, la aceeaşi în-
treprindere, unde până la amiază se 
executau comenzile de stat (monu-
mente, plăci funerare, pavaj etc.), iar 
„după lucru”, cu dalta şi ciocanul (în 

Un îndrăgostit de piatră – Victor Ştirbu

fişier biografic
1957–1967 – Studii la şcoala medie Cosăuţi.
1964–1972 – Studii la Institutul Drumuri Auto din Harcov (Ucraina).
1973–1975 – Inginer la Întreprinderea de Stat „Servicii auto” din 

Soroca.
1975–1993 – Consecutiv – inginer, şef de secţie, vicedirector la Uzi-

na „Hidroimpex” din Soroca.
1993–2008 – Întreprinzător, fondator şi proprietar al unui ateliter 

de lucrări în piatră.
28 martie 2008 – Decedat în urma unei intervenţii chirurgicale ne-

reuşite. 

Victor Ştirbu
Meşter popular, cioplitor în piatră. 
(14.03.1950 – 28.03.2008)
Victor Ştirbu s‑a născut la 14 
martie 1950 în localitatea Osipovo, 
regiunea Tomsk, Siberia, (Rusia).

Victor, elev în clasa 7. Cosăuţi, 1964
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Părinţii lui Victor – Ştefan şi Irina Ştirbu cu copiii Nina,  
Nicolai şi Victor. Siberia, 1953

Tatăl lui Victor – Stefan.  
România, 1940

Mama lui Victor – Irina.  
Cosăuţi, 1970

Victor Ştirbu, locotenent,  
în A.S. Bacu, Azerbaijan, 1973

taină, practica particulară fiind in-
terzisă), se realizau comenzi particu-
lare. Ciopleau la carieră, dar şi acasă, 
împreună cu feciorii, astfel meseria 
devenind o îndeletnicire familială. 
Victor, băiat energic, s-a înfrăţit cu 
piatra la vârsta de 10 ani, practicând 
şi însuşind arta cioplitului alături de 
tatăl său. În felul acesta, au fost puse 
bazele unei tradiţii în familia Ştirbu, 
pe care, ulterior, Victor o va trans-
mite copiilor săi. Însuşirea artei cio-
plitului era îmbinată de către copii 
cu obligaţiunile vieţii cotidiene. La 
1 septembrie 1957 (după un an de 
când sosisesră din Siberia, unde în 
familie se vorbea mai mult ruseşte), 
Victor, care cunoştea slab limba ro-
mână, a mers în clasa I a şcolii medii 
din sat. Elevii, curioşi să-l vadă pe 
acest „rus” din clasa I, deseori îi stri-
gau râzând, însă fără pic de răutate: 
„Rus, rus, paparus, de unde dracul 
te-a adus?!”. Asta era doar o glumă 
nostimă copilărească, toţi ştiind că 
familia Ştirbu este băştinaşă din Co-
săuţi. Victor, fiind educat în condiţii 
siberiene de muncă, era deosebit de 
sârguincios şi a fost în permanenţă 
un elev de frunte.



unele lucrări ale maestrului
VICTOR şTIRBu
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1. Licoarea vieții
2. Pilonul – Intrare în raionul  

Soroca
3.  Cămin clasic
4.  Postament pentru Domnitor...
5. Piedestalul lui Ştefan cel Mare 

şi Sfânt. Chişinău
6. Academia A. P. Chişinău
7. A.A.P. Chişinău

8. Ansamblul pietrei
9. Floare-havuz
10. În Memoriam...
11. Mormântul tatălui – Ştefan 

Ştirbu
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După absolvirea şcolii din sat, 
pleacă la Institutul de Drumuri 
Auto din Harkov, Ucraina, apoi este 
încorporat în Armata Sovietică. 
Serviciul militar de un an l-a făcut, 
în grad de locotenent, în RSS Azer-
baidjan. În 1973, demobilizându-se, 
a revenit la Soroca, unde s-a angajat 
în calitate de inginer la Întreprin-
drea de Stat „Auto Service”.

Victor Ştirbu a fost căsătorit de 
două ori. Prima soţie, Valentina 
(Safonova) Ştirbu, care i-a născut 
un fecior, a decedat într-un accident 
rutier în 1976. Fiul lor Igor, născut 
în 1974, stabilit la Soroca, este între-
prinzător, urmând meseria tatălui. 
A doua căsătorie a avut-o cu Valen-
tina (Boico) Ştirbu, originară din 
Soroca, inginer la Uzina „Hidro-
impex”, unde el însuşi a lucrat între 
anii 1975–1993.

Activitatea la Uzina „Hidroim-
pex” din Dealul Sorocii a constituit 
o carieră importantă şi durabilă în 
viaţa maestrului. Din 1975 până în 
1993, anul când intreprinderea a fa-
limentat, a avansat de la funcţia de 
inginer la cea de şef al secţiei con-
trol calitate, apoi la funcţia de vice-
director. 

Falimentul uzinei, noile condiţii 
social-economice, când se putea în-
treprinde ceva liber în orice dome-
niu, l-au decis pe Victor Ştirbu să se 
consacre totalmente îndeletnicirii 
moştenite de la tatăl său – cioplitu-
lui artistic în piatra de Cosăuţi. În 
doar câţiva ani, experienţa acumu-
lată, talentul şi munca asiduă i-au 
adus succesul binemeritat. El a reu-
şit să deschidă şi a echipat cu apara-
taj şi agregate moderne un atelier de 
lucru cu piatra; a devenit un meşter 
cunoscut, solicitat în plan republi-
can şi regional european; a fost in-
vitat şi expus în cadrul diferitelor 
expoziţii republicane şi regionale de 
profil. 

Până la 1940, familia lui Sava 
Ştirbu ţinea podgorii întinse deasu-
pra Nistrului în partea de sud a Co-

săuţilor (regiunea actualei cariere), 
slăvindu-se cu vinurile sale alese. 
Casa lor, construită fundamental 
din piatră, cu beci clasic moldove-
nesc pietruit sub ea, în care se păs-
trau “de la vin până la vin” vinuri 
fine boiereşti, mai este şi astăzi în 
Cosăuţi. Ştefan, apoi şi Victor, au 
moştenit de la Sava Ştirbu tehnolo-
giile vechi familiale de vinificaţie şi 
de păstrare a vinurilor în beciuri cu 
condiţii speciale.

Construcţia casei pe care Victor 
Ştirbu şi-a ridicat-o la Bujărăuca, 
Soroca a început-o cu pietruirea 
unui beci, asemeni celui de sub casa 
bunicului, garnisit cu lespezi şi firi-
de ornamentate artistic, fiecare arti-
col având o destinaţie specială deco-
rativă şi practică. Altfel spus, acest 
beci realizat din piatră de Cosăuţi 
cu multă trudă şi migală de maes-
trul Victor Ştirbu este o adevărată 
operă de artă – beci moldovenesc 
tradiţional cosăuţean. 

O altă operă de artă a maestru-
lui (sub cerul liber) este cascada cu 
trepte construită din piatră pe panta 
din spatele casei sale. Ea duce în jos, 
spre o poieniţă minunată amenaja-
tă cu mese, scaune şi grătar, lucrate 
decorativ de asemenea în piatră de 
Cosăuţi.

Victor Ştirbu a fost o fire des-
chisă şi comunicativă, întotdeauna 
aflându-se în centrul atenţiei priete-
nilor, oamenilor de artă şi de stat, pe 
care deseori îi avea oaspeţi în poie-
niţa cu cascadă ori în minunatul său 
beci strămoşesc.

Deseori, în concursurile vinului 
moldovenesc de casă, organizate de 
APL Soroca, vinurile şi beciul lui 
Victor Ştirbu erau recunoscute ca 
fiind printre cele mai bune. 

Casa de pe coasta nistreană a 
Burjărăucii a lui Victor Ştirbu, în-
căpătoare şi frumoasă, planificată 
special cu un atelier de prelucrare 
a pietrei, pe care moartea stupidă 
nu i-a permis s-o finiseze, se vede 
bine astăzi de pe faleza Nistrului, 

din preajma Cetăţii Soroca – răma-
să ca o amintire şi o chezăşie fermă 
că arta familiei Ştirbu va trăi şi se va 
dezvolta în continuare prin tradiţia 
lăsată fiilor săi... 

unele lucrări în piatră de Cosăuţi, 
realizate de Victor ştirbu

Simbolurile Academiei Admi- �
nistraţiei Publice a RM (2 arti-
cole-embleme), Chişinău.
Piedestalul restaurat al monu- �
mentului lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt din Chişinău (2006).
Piedestalul monumentului lui  �
Vasile Lupu din Orhei.
Răstignirea din curtea biseri- �
cii lui Vasile Lupu din Orhei 
(2005).
Pilonul-indicator de intrare în  �
raionul Soroca dinspre Chişi-
nău (2006).
Elementele arhitectonice re- �
staurate din interiorul şi exte-
riorul bisericii Mănăstirii Că-
priana (2007).
Monumentul celor căzuţi în  �
Transnistria (Coşniţa, Dubă-
sari).
Monumentul exilaţilor în Si- �
beria (Parcani, Soroca).
Pietrele cu inscripţii sacre de  �
la poalele scărilor Monumen-
tului „Lumânarea Recunoştin-
ţei” (Soroca).
Monumentul exilaţilor în Si- �
beria (Lozova, Străşeni).
Răstignirea de la intrarea în  �
oraşul Floreşti.
Piedestalele busturilor lui  �
Mihai Eminescu, Mihail Sa-
doveanu, Ion Creangă (Aleea 
Clasicilor, Soroca).
Răstignirea din centrul satului  �
Rubleniţa, Soroca.
„Teascul” din parcul sectorului  �
Râşcani (Chişinău).

Pe parcursul activităţii sale, Vic-
tor Ştirbu a mai realizat în piatră un 
mare număr de monumente funera-
re particulare.
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Eveniment–2010

pulare” – cu cali�carea “Artist instrumen-
tist, profesor de muzic�”; „Dirijat coral”, 
„Arte plastice �i decorative”, „Coregra�e”, 
„Culturologie” – cu cali�c�rile: „Dirijor 
de cor”, „Pictor”, „Dansator”, „Culturolog”; 
„Biblioteconomie �i asisten�� informa�i-
onal�”. 

Corp didactic – 46 profesori; Contin-
gent �colar – 207 studen�i.

Colective artistice instructive – Cor; 
Orchestr� de Muzic� Popular�; Orches-
tr� de Fanfar�; Cerc de dansuri; Cerc dra-
matic.

C�min studen�esc – bloc 5 nivele 
(fete, b�ie�i), condi�ii moderne de trai, 
cartier Soroca Nou�, str. D. Cantemir 
nr.26.

Tax� studii – instruire gratuit�.
Ciclu instructiv – liceal uman, cu 

sus�inerea bacalaureatului general �i cel 
de specialitate.

Examene admitere – aptitudini la 
specialitatea aleas�, punctajul atestatu-
lui �colar.

S-a desf��urat în Cetatea Soroca. 
Plasări: Premiul Mare – D. Caldare, Pârli�a; premiul I – D. 

Dub�lari, Parcani; premiul II – I. Moraru, Colegiul de Arte, �i M. 
Vuicu, Bulboci; premiul III – T. Bejenari, Pârli�a, I. St�vi�a, Soro-
ca, �i T. Caldare, Hristici. La concurs au participat 18 concuren�i 
(16 soli�ti �i 2 dinastii). Moderator – fondatorul festivalului, Ta-
mara Boboc-Cosciug.

COLEgIuL DE ARTE DIN SOROCA LA 70 DE ANI

Colectiv sorocean cu renume mon-
dial, custode �i promotor al artei muzi-
cal-coregra�ce na�onale. 

Protagoni�ti: V. Topor, N. Gorpin – 
coreogra�, M. Arseni, V. Purice, V. Posto-
lachi, I. Alexei, Gh. Duminic� – dirijori.

Repertoriu de cântece �i dansuri au-
tohtone, dar �i din diverse zone folclori-
ce române�ti �i universale.

Turnee: Anglia, Germania, Fran�a, 
Grecia, Cipru, Portugalia, Cehia, Româ-
nia, Polonia, Ucraina, Georgia, ��rile Bal-
tice, Rusia etc.

„NISTRENII” – 35 ANI DE ACTIVITATE

fESTIVALuL TELEVIzAT „TRANDAfIR DE PE CETATE”, EDIţIA A II-A

Statut – Institu�ie instructiv-edu-
cativ� de stat (studii medii speciale ar-
tistice), fondat� în 1940 (URSS, RSSM), 
subordonat� Ministerului Culturii al 
RM.

Amplasare – or. Soroca, Republica 

Moldova, str. �tefan cel Mare nr. 39.
Conducerea Colegiului – director, 

Tamara Gri�enco; �ef de studii, Tatiana 
Rusnac.

Catedre (specialit��i) – „Instrumente 
aerofone �i percu�ie”,”Instrumente po-
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Galeria medicilor soroceni 

Ecologie, Sănătate, Sport

grigorii Novojen
S-a născut la 14.12.1922 într-o 

familie de ţărani ucraineni, în satul 
Ianiş-Tamiş, Crimeea.

În 1941, la vârsta de 19 ani, a 
fost înrolat în Armata Sovietică şi 
tot războiul (1941-1945) a luptat pe 
front. A fost rănit. Are 4 ordine şi 
medalii primite pentru vitejia mani-
festată în lupte. După război, situa-
ţia materială a familiei fiind destul 
de grea, a lucrat la diferite munci 
necalificate.

Dorinţa de a deveni medic îl 
aduce la Institutul de Medicină 
din Viniţa (Ucraina) (1951–1957). 
După absolvire a lucrat în calitate 
de medic–şef în două spitale din 
Ucraina.

Din 1965 se stabileşte cu traiul 
în satul Iarova din raionul Soroca 
şi, după un scurt timp, e numit în 
funcţia de medic–şef al spitalului 
local de circumscripţie.

Cei care l-au cunoscut pe medi-
cul Grigorii Novojen îşi amintesc 
de el ca de un om binevoitor, inte-
ligent, răbdător, foarte atent faţă de 
pacienţi.

Mergea agale, liniştit, permanent 
purtând cu sine o geantă cu cele mai 
utile pentru un medic de familie 
lucruri: tonometru, fonendoscop, 
termometru, dar şi fişele medicale 
ale unor pacienţi în privinţa cărora 
avea să se consulte cu cineva dintre 
specialişti. Văzându-l în această ţi-
nută pe teritoriul spitalului, întot-
deauna aveam impresia că am în 

Ecaterina Trofimov
Născută la 1 martie 1948 în Sărata‑
Veche, Făleşti.
Studii: Institutul de Stat de Medicină 
(facultatea Generală) (Chişinău, 
1972).
Categorie superioară (medicină 
internă, management ocrotirea 
sănătăţii).
Medic‑şef al raionului Soroca 
(1991–1999).
Director al Spitalului Judeţean 
Soroca (1999–2003).
Vicedirector al Agenţiei Teritoriale 
Soroca a Companiei Naţionale de 
Asigurări Medicale.

Galeria noastră ar fi incompletă, dacă în cadrul ei n-ar fi prezenţi şi 
medicii care au activat sau activează în prezent în satele raionului Soroca – 
colegi de-ai mei, împreună cu care am lucrat mulţi ani şi am implementat 
diferite reforme (mai reuşite sau mai puţin reuşite) în sistemul ocrotirii 
sănătăţii. Iată doar câţiva dintre aceşti mult stimaţi medici: Vladimir Co-
ciorvă (Stoicani); familia Maslo (Bădiceni); Elena Verbiţchi (Vădeni); Ali-
na Avricenco (Vîsoca); familia Paşa (Bulboci), L. Buzurniuc şi N.Catan 
(Rubleniţa); Angela Sochircă (Dubna); M.Mitrofan şi M.Andrieş (Raco-
văţ); I.Starîş (Vasilcău); Daria Scutari (Căinarii-Vechi); I.Vacari (Ocoli-
na); M.Răilean (Parcani); I.Vasilache (Rudi); M. Olaru (Redi-Cereşnovăţ) 
şi alţii. Cu părere de rău, în Moldova medicii rurali deseori activează în 
condiţii dezavantajoase. Având la dispoziţie doar tonometrul, fonendosco-
pul şi cel mai simplu laborator, ei deseori sunt şi ginecologi, şi chirurgi, şi 
pediatri. Toţi aceşti medici minunaţi merită atenţia şi recunoştinţa întregii 
societăţi.

În Galeria Almanahului-2010 prezint atenţiei dumneavoastră trei 
personalităţi din domeniu, medici–şefi în trei spitale de circumscripţie 
din raionul Soroca: domnii Ion Mihălcean (Parcani) şi Grigorii Novojen 
( Iarova), care de mult timp nu mai sunt printre noi, şi doamna Zinaida 
Terentii-Rotaru (Căinarii Vechi), astăzi pensionară.
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faţa mea un medic de zemstvă din 
secolul XIX.

Pe tot parcursul activităţii sale, 
a depus multe eforturi pentru a 
micşora morbiditatea în sat. Mor-
talitatea infantilă în Iarova a scăzut 
în 1967 de la 25,7 % la 13,4%, deve-
nind cea mai mică în raion, ca după 
o scurtă perioadă de timp să scadă 
până la 0%. Prin insistenţa sa şi cu 
ajutorul colhozului local, Grigorii 
Novojen a reuşit să construiască un 
bloc nou pentru spitalul satului, să 
reamplaseze punctele de felceri şi 
moaşe din satele din circumscripţie 
în localuri cu condiţii mai bune de 
activitate.

Este clar că, având în circum-
scripţie 8 sate (Iarova, Oclanda, 
Cremenciuc, Tătărăuca Nouă, Tă-
tărăuca Veche, Slobozia, Slobozia 
Nouă, Balinţi) cu o populaţie de 
5900 locuitori, la o distanţă de 40 
km de centrul raional, fără un co-
lectiv bun şi disciplinat, medicul-şef 
nu ar fi izbutit să realizeze asemenea 
performanţe. 

Pe parcursul anilor, alături de 
Grigore Novojen a practicat medi-
cul Ion Oţel, stomatolog de specia-
litate (care se descurca foarte bine 
în terapie, în pediatrie şi care mai 
târziu s-a specializat în medicina de 
familie), asistenţii medicali M. Tri-
făilă, S. Zinchevici, T. Şestacovscha-
ia, V. Cojuhari (soră superioară), I. 
Piatcovschaia , I. Saviţcaia, G. Davi-
dova, C. Bruma ş.a.

Pe lângă lucrul de bază, docto-
rul Novojen era preocupat şi de ac-
tivitatea obştească. Mulţi ani a fost 
consilier al Sovietului Sătesc Iarova, 
membru al biroului de partid al col-
hozului. Un timp îndelungat colec-
tivul spitalului a deţinut Drapelul 
roşu trecător al Comitetului raional 
al sindicatelor din medicină.

Familia Novojen a educat doi co-
pii – Anatolie şi Zinaida.

În 1986, Grigore Novojen, îm-
preună cu familia fiicei, a emigrat în 
Federaţia Rusă, regiunea Moscova. 
A decedat tot acolo, în 2009, la vâr-
sta de 87 ani.

 
zinaida Terentii-Rotaru

S-a născut la 13 mai 1948 în Că-
inarii Vechi, Soroca în familia lui 
Afanasie şi Maria Terentii, o familie 
mare cu 7 copii, stimată în sat.

Zinaida a crescut o fetiţă cuminte 
şi sârguincioasă la învăţătură. Când 
a absolvit şcoala, încă nu avea pla-
nuri concrete, dar la sfatul familiei 
a hotărât să devină medic, pentru a 
păzi sănătatea acestei familii mari. 
Astfel, în 1966 ea a devenit studentă 
la Institutul de Stat de Medicină din 
Chişinău. Nu a regretat niciodată 
profesia aleasă. După internatură, 
fără a sta mult pe gânduri, a cerut să 
fie trimisă la lucru în satul natal.

La Căinarii Vechi (colhoz-mili-
onar) exista şi o asistenţa medicală 
respectivă: un spital cu o capacitate 
de 50 paturi (terapeutice şi pediatri-
ce), o mică maternitate, ambulato-
riu, laborator-fizioterapie şi un cabi-
net stomatologic. În circumscripţia 
care includea 5 sate (Căinarii Vechi, 
Bulboci, Bulbocii Noi, Schineni şi 
Floriceni), cu o populaţie de 8000 
de oameni, practicau 2 medici te-
rapeuţi – Z.Terentii şi D.Borziac; 
un pediatru – D.Scutaru şi un sto-
matolog – D.Rotaru (viitorul soţ al 
Z.Terentii). În cicumscripţie activa 
şi o pleiadă de asistenţi medicali 
profesionişti: F. Russu, V. Iarmen-
co, L.Parasii, L.Straton, N.Cuşnir, 
C.Borziac, G.Saftiuc, V.Graur, 
M.Parasii, P.Iurcenco ş.a.

Din 1972 până în 1981, dna Ro-
taru a activat în calitate de terapeut, 

iar din 1981 până în 1999, timp de 
18 ani, a deţinut funcţia de medic-
şef. Dna doctor îşi perfecţiona per-
manent cunoştinţele. Comisia de 
Atestare a Ministerului Sănătăţii i-a 
conferit Categoria superioară la te-
rapie şi la managementul sanitar.

În scurt timp după numirea Zi-
naidei Rotaru în funcţia de medic-
şef, s-au îmbunătăţit indicii de sănă-
tate: gravidele erau luate la evidenţă 
în termen (97,4%); mortalitatea in-
fantilă a scăzut până la 14,1%; mulţi 
ani la Căinarii Vechi n-a fost înre-
gistrată mortalitate maternă. 98,7% 
din populaţia satului în fiecare an 
era supusă unui examen microradi-
ofotografic (cel mai înalt indice în 
raion). Ca rezultat, cazurile de tu-
berculoză şi cancer pulmonar erau 
depistate în termene precoce.

Medicul-şef avea un program 
intens de activitate: dimineaţa – pri-
mire în ambulatoriu; apoi vizitele la 
domiciliul bolnavilor nedeplasabili 
şi gravi; urgenţa o deservea la ori-
ce oră în orice zi şi pe orice timp. 
Se bucura de stima şi credibilitatea 
pacienţilor. În afara serviciului de 
bază, era şi o activistă în viaţa soci-
ală, mulţi ani la rând fiind aleasă în 
consiliul Sovietului Sătesc.

Pe lângă toate acestea dna Zinai-
da este o mamă şi bunică excelentă, 
educând 2 feciori: Aurel şi Octavian, 
care şi-au făcut studiile în România, 
acuma fiind stabiliţi cu traiul în UE.

Profesionalismul, hărnicia, bu-
năvoinţa, cumsecădenia au făcut-o 
cunoscută şi respectată în raion şi 
în republică. Deseori dna Rotaru 
a fost menţionată atât de Comite-
tul Raional de partid, de Comitetul 
Executiv Raional, cât şi de Ministe-
rul Sănătăţii. În 1984, Ministerul Să-
nătăţii al URSS i-a conferit titlul de 
„Eminent al ocrotirii sănătăţii”, iar 
în 1986 , prin hotărârea Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS, a fost 
decorată cu medalia „Pentru merite 
deosebite în muncă”. Actualmente, 
dna doctor Z. Terentii–Rotaru este 
pensionară şi locuieşte în satul natal 
Căinarii Vechi, Soroca.
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Ion Mihălcean

S-a născut în Redi-Cereşnovăţ la 
18.09.1937 în familia lui Constantin 
şi Alexandra Mihălcean, ţărani-gos-
podari. În familie erau 6 copii. Fieca-
re din ei şi-a ales calea sa în viaţă. Ion 
şi-a ales-o pe cea de medic, absol-
vind Şcoala de Medicină din Soroca. 
În 1960 a fost admis la Institutul de 
Stat de Medicină din Chişinău. După 
absolvirea facultăţii Medicină Gene-
rală era, practic, pregătit mai bine în 
comparaţie cu alţi studenţi, deoarece 
până la institut lucrase la Punctul de 
felceri şi moaşe în Bursuc, Vertiujeni, 
iar pe tot parcursul studiilor la insti-
tut a lucrat asistent medical în secţii-
le Spitalului Republican. 

La vârsta de doar 29 ani, în 1966, 
a fost numit medic-şef al spitalului 
de circumscripţie Parcani. În aceas-
tă funcţie a activat timp de 17 ani 
(1966-1983), depunând eforturi 
considerabile pentru a îmbunătăţi 
baza tehnico-materială a spitalului. 
Cu susţinerea dlui Iulian Lisnic, de-
putat în Sovietul Suprem al URSS, 
părcănean de baştină, a fost constru-
it un bloc nou pentru spital. Aceas-
ta a dat posibilitatea de a spitaliza 
pacienţi şi din alte circumscripţii în 
perioadele când secţia de terapie a 
spitalului raional era supraîncărcată. 
Evident că, având în responsabilitate 
un sector cu o populaţie de 7000 de 
locuitori (satele Parcani, Redi, Vă-
deni, Voloave, Dumbrăveni) şi un 
spital cu o capacitate de 50 de paturi, 
doar o echipă consolidată şi profe-
sionistă putea face faţă necesităţi-
lor medicale ale populaţiei. Alături 
de dnul doctor Mihălcean, activau 
stomatologul A. Gruşcean, terape-
uţii S. Vescu, M. Olaru, asistentele 
medicale R. Chitic, L. Mihalcean, 
L. Cetulean, L. Dubalari, V. Guzun, 
A. Guzun, T. Purice, I. Lisnic, F. Gar-
buz, M. Gruşcean, V. Sandu, R. Bol-
descu şi alţii.

Datorită insistenţei medicului-
şef în şcoli şi grădiniţe au fost create 
condiţii optime pentru respectarea 
igienei personale şi colective. Planul 
de imunoprofilaxie a bolilor infecţi-
oase atât la copii, cât şi la maturi se 
îndeplinea permanent la 98-100%. 
Timp de mulţi ani în circumscripţie 
nu s-au înregistrat cazuri de scabie, 
rujeolă, tetanos, difterie, tifos, etc.

Doctorul Ion Mihălcean se bu-
cura de autoritate la pacienţi. Dese-
ori, eu vizitând spitalul în calitate 
de medic-şef al raionului, vedeam 
în staţionarul de la Parcani pacienţi 
din unele sate care aveau spitalele 
lor. La întrebarea mea firească de ce 
nu se tratează în satele lor, mi se răs-
pundea: „Noi vrem să ne lecuim la 
Ivan Constantinovici!”.

Era foarte atent faţă de bolnavi şi 
ei îl răsplăteau cu recunoştinţă.

Familia Mihălcean a educat 2 
copii, care au moştenit de la tatăl 
lor dragostea pentru medicină. As-
tăzi fiica Angela lucrează asistentă 
medicală, iar feciorul Vitalie este 
chirurg. Doctorul Ion Mihălcean a 
decedat în 1992 după o boală grea şi 
îndelungată şi este înmormântat în 
satul său natal Redi-Cereşnovăţ.

Eveniment–2010

Forma�ia folcloric� din Pârli�a, Soro-
ca, fondat� în 1985, poart� titlul onori�c 
de Colectiv-model din 1993.

Protagonişti: T. Vame�, Gr. Lozan, 
M. Cojocaru.

Conducători: L. Vame� (1985–2004); 
T. Bejenari (din 2004).

Acompaniator: V. Caldare.
Activităţi: festivaluri, concursuri, 

spectacole, emisiuni radio �i TV. 

„fRuNzE DE DOR” A ÎMPLINIT 25 DE ANI
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Farmacia Centrală nr. 371, Soroca

fişier biografic
1957–1965 – Studii la şcoala medie din Holoşniţa.
1965–1968 – Studii la şcoala nr. 1 din Soroca (absolvită cu menţiune).
1968–1973 – Institutul de Medicină, facultatea Farmacologie (Chi-

şinău).
1973–1976 – Şef-adjunct al farmaciei nr. 10 din Râbniţa.
1976–1978 – Şef al Farmaciei Centrale nr. 6 din Soroca.
Din 1978 – Şef, farmacist-diriginte al Farmaciei Centrale nr. 371 

din Soroca.

Scurt istoric
1857 – Prima farmacie publică în Basarabia.
1897 – În Soroca funcţionează 2 farmacii.
1924 – Apare prima farmacie publică în Soroca.
1934 – Construirea şi deschiderea farmaciei-tip particulare a lui Ben-

ţion M. Balter (proprietar şi farmacist).
1934–1940 – Perioada funcţionării în Soroca a farmaciei B.M. Balter 

(viitoarea farmacie de stat nr. 6).
1944–1998 – Perioada funcţionării Farmaciei nr.6 în clădirea fostei 

farmacii B.M. Balter, str. Lenin nr.66 (astăzi: str. Independenţei nr. 66).
1978 – Deschiderea Farmaciei Centrale nr.371 din Soroca (sediul ac-

tual: str. Ştefan Cel Mare nr.18).
1998 – Clădirea Farmaciei nr.6 (B.M. Balter), prin decizia Primăriei 

Soroca din 27.02.1998, este trecută în posesia Muzeului Soroca.
Actualmente, în Soroca activează 17 farmacii, farmaciştii soroceni 

fiind liber uniţi în „Asociaţia Farmaciştilor” (preşedinte – dna Nadejda 
Romanciuc).

Anatolie Lisnic
Farmacist‑diriginte al SRL 
„Farmacia Centrală” nr. 371, Soroca.
Născut la 1 octombrie 1950 în 
Holoşniţa, Soroca.

Almanah: Sunteţi un cuplu le-
gat de istoria dezvoltării Farmaciei 
Centrale din Soroca. Dnul Anato-
lie, şef din 1976 până astăzi, dna 
Eugenia – preşedinte al comitetu-
lui de observatori SRL „Farmacia 

Centrală” din 1995. Povestiţi des-
pre familia dumneavoastră.

Eugenia Lisnic: Sunt născută 
într-o familie de gospodari-colhoz-
nici. Tata, Ion Varari (1922–1978), 

Anatolie Lisnic: „Sperăm că viitorul farmaciilor 
ţării va fi unul benefic…”

şefi ai farmaciei centrale Soroca:
1944–1949 – ?
1949–1950 – Valentin Kiriulnikov.
1950–1960 – Elizaveta Pceleakova.
1960–1976 – Vitalii Primha.
Din 1976 până în prezent – Anatolie Lisnic.

Dicţionar: Pharmakom (l. greacă) – leac, medicament.

Farmacia Centrală nr. 371, Soroca, 2010
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fişier biografic
1961–1969 – Studii la şcoala medie din Bălăsineşti.
1969–1974 – Studii la Şcoala de Medicină de bază, specialitatea fel-

cer-sanitar (Chişinău).
1974–1982 – Felcer-sanitar la Centrul Republican de Medicină pre-

ventivă (Chişinău).
1978–1982 – Studii la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” (faculta-

tea Defectologie), secţia fără frecvenţă (Chişinău).
1982–1984 – Şef de studii la Şcoala specială pentru copii cu dizabi-

lităţi din Cureşniţa Nouă, Soroca.
1984–1994 – Medic-logoped la policlinica pentru copii din Soroca.
Din 1994 – Consultant la Farmacia Centrală nr. 371 din Soroca.

Eugenia Lisnic
Farmacist‑consultant, preşedinte al 
comitetului de observatori al SRL 
„Farmacia Centrală” nr. 371, Soroca.
Născută la 23 februarie 1956 în 
Bălăsineşti, Briceni.

prisăcar la prisaca colhozului, iar 
mama, Vasilina Varari (1922–1982), 
colhoznică de rând. Suntem 3 su-
rori – Maria Diemenciuc (n.1941); 
Olga Gubceac (n.1948) – stabilite în 
Bălăsineşti, acum pensionare, şi eu, 
mezina, care mi-am găsit fericirea la 
Soroca, în 1977 căsătorindu-mă cu 
Anatolie Lisnic.

Anatolie Lisnic: Căsătoria ne-
am înregistrat-o la Chişinău, Euge-
nia fiind atunci în serviciu la Centrul 
Republican de Medicină Preventi-
vă (CRMP) din capitală. Eu, după 
ce activasem 3 ani ca şef-adjunct 
la farmacia centrală din Râbniţa 

(1973–1976), eram şeful Farmaciei 
Centrale nr. 6 din Soroca.

A: După încheierea lucrului în 
oraşul Râbniţa, aţi dorit neapărat 
să reveniţi la Soroca?

A.L.: Bineînţeles. Plaiurile soro-
cene îmi sunt natale şi dragi din co-
pilărie. M-am născut în satul Holoş-
niţa situat la 20 km de Soroca, chiar 
pe malul Nistrului. Părinţii mei, 
Sava (1904–1987) şi Olga (Bulat) 
Lisnic (1922–2003), au fost colhoz-
nici (tatăl – şef la aria gospodăriei). 
N-am să uit nicodată Holoşniţa co-
pilăriei mele: Nistrul cu pragurile, 

Colectivul Farmaciei nr. 6, Soroca. 1978 
De la stânga la dreapta: Rodica Babii, Eugenia Zolotariova, Alexandra Losi, Tati‑
ana Spoială, Eugenia Nastas, Anatolie Lisnic (şef), Maria Losi, Zinovie Vaisbaum, 
Roza Peterborg, Ala Rotari, Clara Şveţ, Lidia Brusnic, Zinaida Primha, Elena Usa‑
taia, Zinaida Barbaroş – farmacişti; pe scaun: Polina Tataru, Nadejda Racovschi, 

Şelea Şleizer‑contabili; Riva Hantiş‑casier

Anatolie Lisnic, 1978



Ecologie, Sănătate, Sport

Soroca. Almanah nr. 4/2010 87

morile şi malurile lui pitoreşti, oa-
menii satului, harnici şi primitori. 
M-am reîntors la Soroca şi pentru a 
fi mai aproape de părinţi şi de sora 
mea mai mică Silvia (n.1953), de-
venită ulterior asistentă medicală şi 
acum stabilită în Italia. 

A: Cum a evoluat viaţa familială 
a cuplului Lisnic?

E. L.: Am crescut şi educat doi 
copii care au ales să profeseze, ca şi 
noi, medicina. Fiica, Mihaela (Lis-
nic) Andoni (n. 1977), farmacist 
(studiile şi masteratul le-a făcut la 
Cluj, 1999), actualmente stabilită în 
România, moderează o emisiune de 
medicină la televiziunea judeţeană 
Cluj. Creşte doi copii, nepoţii noş-
tri – Francesca şi Vlăduţ. Fiul Mihai 
(n.1983), economist, specialist în fi-
zica medicală (Institutul de Econo-
mie, Cluj), încă nu este căsătorit şi e 
stabilit în Polonia. 

A: Care era situaţia generală a 
farmaciilor sorocene în 1976, când 
aţi preluat conducerea Farmaciei 
Centrale nr. 6? Cine v-a fost prede-
cesorul?

A.L.: În 1976, Farmacia raională 
nr.6 dispunea de un personal de 52 
de angajaţi, dintre care: 41 – speci-
alişti-profesionişti , 6 – divizatori, 
3 – infirmiere şi 2 fochişti. Predece-
sorul meu, şef al Farmaciei nr.6, se 
numea Primha Vitalie Iacovlevici, 
care, din cauza unor probleme de 
familie, fusese nevoit să părăseas-
că Soroca. Începând cu anul 1978, 
farmacia centrală a deschis urmă-
toarele filiale: Soroca Centru – nr. 6 
şi nr. 371; Dealul Sorocii – nr. 205; 
Soroca Nouă – nr. 237; Căinarii 
Vechi – nr. 170; Parcani – nr. 201; 
Iarova – nr. 216; Bădiceni – nr. 241; 
Stoicani – nr. 256; Racovăţ – nr. 286; 
Cosăuţi – nr. 349; Slobozia-Creme-
ne – nr. 460. După 1999, filialele au 
fost treptat închise, astăzi funcţio-
nând doar filiala Racovăţ.

A: Ce s-a întreprins în perioada 
privatizărilor?

E.L.: În 1995, 378 de asociaţi, 
deţinători de cote-părţi, au fondat 
Societatea cu Răspundere Limitată 
(SRL) „Farmacia Centrală Soroca” 
nr. 371, sub conducerea unui Co-
mitet de observatori, preşedintele 

căruia am devenit eu. Situaţia gene-
rală a farmaciilor din RM este sub 
controlul Ministerului Sănătăţii şi 
al Camerei de Stat de Licenţiere, în 
urma politicii cărora, până în anul 
2000, toate filialele noastre au fost 
lichidate.

A: Care sunt condiţiile de activi-
tate ale farmaciei la ziua de astăzi?

A.L.: Actualmente, în cadrul 
SRL „Farmacia Centrală” activează 
11 angajaţi: Anatolie Lisnic – şe-
ful instituţiei, farmacist-diriginte; 
Eugenia Lisnic – preşedintele CO, 
farmacist-consultant; Ala Scoarţă, 
Zinaida Barbaroş, Valentina Zaga-
evschi, Natalia Irodoi – farmacişti; 
Melania Păcuraru – farmacist, Ra-
covăţ; Nadejda Racovschi – conta-
bil-şef; Tamara Romanova – ope-
rator; Lidia Roşcovan – infirmieră; 
Tatiana Eliseeva – divizator. Farma-
cia comercializează medicamente, 

N. Racovschi, contabil‑sef al Farmaciei 
nr. 371, Soroca, 2010

Mihaela cu Vlăduţ şi Francesca – fiica şi 
nepoţeii familiei Lisnic, 2009

Colectivul Farmaciei Centrale nr. 371, Soroca. 2010 
De la stânga: T. Demianic, N. Irodoi, E. Lisnic, Z. Barbaros, V. Zagaevschi, A. Scoartă

În sala de realizare a medicamentelor
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furnizate centralizat, conform reglementărilor Minis-
terului Sănătăţii al RM, şi medicamente preparate ne-
mijlocit în cadrul laboratorului nostru. Preparăm la 
comandă atât medicamente de uz extern, cât şi de uz 
intern. În principiu, condiţiile de activitate ale farmaciei 
sunt suficient de satisfăcătoare pentru a face faţă nece-
sităţilor populaţiei.

A: Ce viitor credeţi că vor avea farmaciile din ţara 
noastră?

E.L.: Suntem în totală subordonare a structurilor de 
stat, acestea reglementând activitatea tuturor farmacii-
lor din RM. Noua conducere a republicii a iniţiat niş-
te schimbări în politica de circulaţie şi comercializare 
a medicamentelor, proiect care se află acum la o etapă 
de analiză. Sperăm că viitorul farmaciilor din ţară va fi 
unul benefic pentru populaţie.

Farmacia nr. 6, 1960

Tableta de vineri
RuşINOSuL ROADE OSuL...

În urma alegerilor din 28 noiembrie principalul sentiment 
pe care l-a tr�it majoritatea aleg�torilor a fost ru�inea. Progno-
zele optimiste s-au dovedit a � nu mai mult decât o inten�ie 
s�n�toas�, iar euforia de dup� anun�area rezultatelor exit-
polurilor a fost de doar câteva minute, pân� la anun�area de 
câtre Comisia Electoral� Central� a rezultatelor, aceasta �ind 
înlocuit� de o stare de dezam�gire na�ional� �i de o stare de 
incertitudine sor� cu depresia. Soarele, care a str�lucit cu mul-
t� generozitate în ziua scrutinului, s-a schimbat de la o luni cu 
un întuneric ap�s�tor. �i de data aceasta ni s-a demonstrat c� 
basarabenii nu sunt ca al�ii �i c� regula despre practica care 
bate gramatica mai este înc� valabil�. Unora le-a fost ru�ine, cu 
siguran��, s� recunoasc� c�, r�mânând în cabina de vot unul 
la unul cu propria con�tiin��, au votat pentru trecut, refuzând 
de bun� voie �i nesilit de nimeni (în cabine nu a fost permis 
pân� �i accesul copiilor) la drumuri europene �i infrastructur� 
contemporan�, la pensii decente �i salarii pe m�sura muncii 
depuse, f�când astfel de râsul g�inilor sociologii ca meseria�i 
�i sociologia ca �tiin��. Altora le-a fost ru�ine de alegerea ce-
lor care au votat comunismul, le-a fost ru�ine de consângenii 
lor, care în cel mai cinic mod, mul�i dintre ei venind la vota-
re cu copiii sau nepo�ii de mân�, �i-au b�tut joc de prezent 
�i �i-au �ters picioarele de viitor. Dar ce s� discut�m despre 
ace�tia care continu� s� zic� una �i s� fac� alta, dac� la una 
din sec�iile de votare din europeanul ora� Cluj-Napoca pentru 
actuala �i, sper, viitoarea opozi�ie au votat 19 persoane – s� � 
c�zut cineva de pe lun� sau totu�i astfel în�eleg realit��ile unii 
studen�i cu mintea scurt�, care au uitat cine le-a îngr�dit, înc� 
mai ieri, dreptul de a-�i face studiile peste Prut? Ca s� nu mai 
amintesc despre cei peste 4000 de mazochi�ti, pardon, aleg�-
tori de peste hotare, care mai prefer� s� �e jertf� a în�elep-
ciunii populare u�or parafrazate „gastarbaiterul neb�tut este 

ca �i casa nem�turat�”. Sau despre partidele mici �i deputa�ii 
independen�i care �i-au adus �i ei aportul, mic, dar decisiv, în 
instaurarea haosului cel pu�in pân� la �nele acestui an. Acum 
to�i �i toate s-au transformat în scenari�ti �i regizori, acum pe 
to�i �i pe toate îi fr�mânt� r�spunsul la întrebarea: cine totu�i a 
învins la alegerile din 28 noiembrie – comuni�tii ori partidele 
de orientare democratic�? Liderii politici, la rândul lor, specu-
leaz� la maximum starea de lucruri – în virtutea situa�iei ace�-
tia ba se um�� în pene înaintând ni�te solu�ii inacceptabile �i 
chiar fanteziste, ba se deghizeaz� în „unicii care de�in pâinea �i 
cu�itul”, ba �antajeaz� subtil viitorii colegi de alian��, ba sperie 
toat� lumea cu plecarea în opozi�ie. Pe de alt� parte, aceast� 
stare de suspans nu poate continua ve�nic �i cineva care cu 
adev�rat �ine la valorile democratice va trebui s� cedeze, dac�, 
de bun� seam�, soarta ��rii îi este mai aproape decât c�ma�a 
partidului. �i precum, dup� cum am zis mai sus, to�i înainteaz� 
scenarii care mai de care, nu pot nici eu s� stau cu mâinile în 
sân, de aceea am g�sit �i eu o solu�ie care ar face ca �i lupul s� 
�e s�tul, dar �i Alian�a intact� – premier Vlad Filat, pre�edinte 
Marian Lupu, spicher Mihai Ghimpu, comuni�tilor care vor � 
nevoi�i s� dea cel pu�in dou� voturi revenindu-le un post de 
vicepremier (eventual, pe probleme de reintegrare, domeniu 
în care ace�tia sunt „puternici”) �i 1-2 de mini�tri. V� rog, dac� 
ave�i alt� p�rere, numai nu arunca�i cu pietre în mine...

Altfel, ceea ce au f�cut duminica trecut� unii dintre con-
cet��enii no�tri posibil s� nu merite cali�cativul „ru�ine”, ci un 
diagnostic ceva mai dur – la�itate sau iresponsabilitate, s� zi-
cem. Or, pân� la urm�, ru�inea este un sentiment ce �ine de 
bunul-sim�, chiar dac� în�elepciunea popular� spune c� ru�i-
nosul roade osul. Dac�, Doamne fere�te, se vor adeveri cele 
mai sinistre scenarii, nu este exclus ca pân� când ru�ino�ii vor 
roade osul, obraznicul va mânca praznicul.
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175 de angajaţi ai direcţiei, zi 
de zi contribuie la soluţionarea 
problemelor sociale ale populaţiei 
din raion:

1. Secţia Protecţia familiei şi co-
pilului aflat în dificultate se ocupă 
prioritar de soluţionarea probleme-
lor ce ţin de protecţia socială a fami-
liilor cu copii aflaţi în situaţie de risc. 
În anul 2010, graţie acestui serviciu, 
25 de copii din raion, rămaşi fără în-
grijirea părintească, au fost plasaţi în 
15 familii de asistenţi parentali profe-
sionişti. Centrul de zi „Acasă” pentru 
copiii din familiile defavorizate este 
o nouă formă de protecţie a copiilor 
aflaţi în dificultate. Scopul centrului 
este integrarea în societate a copii-
lor din familii marginalizate. Astăzi, 
Centrul „Acasă” reprezintă o institu-
ţie care oferă asistenţă temporară la 
20 copii din familii defavorizate din 
Soroca, vârsta lor fiind de 7–12 ani.

2. Secţia Protecţia persoanelor 
în etate. Serviciul cuprinde 3 secţii 
cu 93 de lucrători sociali, care deser-
vesc 1058 de persoane solitare. Bene-
ficiarilor serviciului li se acordă un 
spectru larg de servicii sociale: per-
fectarea documentelor pentru sta-
bilirea compensaţiilor şi alocaţiilor, 
acordarea ajutorului la întocmirea 

documentelor notariale, achitarea 
serviciilor comunale, organizarea 
asistenţei medicale, ajutor la respec-
tarea normelor sanitare, efectuarea 
cumpărăturilor, susţinere morală, 
mese de binefacere pentru anumite 
categorii de cetăţeni. Cantina oferă 
zilnic un prânz cald la 75 de persoa-
ne din rândurile celor defavorizate.

3. Secţia Protecţia socială a 
persoanelor cu dizabilităţi. Stabi-
lirea compensaţiilor prevăzute din 
sursele bugetelor locale şi de stat, 
perfectarea documentelor necesare 
persoanelor care au nevoie de mij-
loace speciale de locomoţie, prote-
ze, încălţăminte ortopedică şi prote-
zată, asigurarea cu foi de tratament 
sanatorial – acestea sunt doar unele 
din atribuţiile principale ale secţiei.

4. Asistenţi sociali la nivel de 
comunitate. Serviciu format în anul 
2007, care numără astăzi 42 de anga-
jaţi. Până la 9.09.2010, au fost întoc-
mite 4506 cereri pentru acordarea 
ajutorului social. În prezent, de acest 
ajutor beneficiază 1189 de persoane. 
Suma lunară pentru plata ajutorului 
social constituie 914.525 lei.

5. Fondul raional de susţinere 
socială a populaţiei. Component de 

Asistenţa Socială Soroca – principalul pilon 
de sprijin al persoanelor în dificultate

Colectivul DASPF, Soroca, 2010
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bază al sistemului de asistenţă soci-
ală pentru menţinerea persoanelor 
nevoiaşe în afara riscului social. Pe 

parcursul a 9 luni ale anului 2010, 
au fost examinate 4583 de cereri şi 

s-a acordat ajutor material în sumă 
de 1934,8 mii de lei. 

Foto obiectivele asistenţei parentale profesioniste:
De la stânga la dreapta, în picioare: D. Repeşco, D. Spinov‑

schi, A. Bejan; la masă: V. Sotnic, T. Frunză,  
A. Mâţu, E. Brânză

Aparatul central al DASPF, or. Soroca: 
De la stânga la dreapta sus, consecutiv: D. Pascariuc, V. 

Bundiuc, S.Vamiş, A. Lozan, A. Bejan, T. Tighinean, M. Jitari, 
V. Gulca, D. Spinovschi, D. Repeşco, C. Gherasim, A. Perechia‑

tco, V. Sotnic, A. Mâţu, T. Frunză, V. Onica

Secţia de îngrijire la domiciliu, or. Soroca Discuţii – Integrare Europeană

Basarabia anexată...
T. Frunză (DASP), T. Taralungă (ADDIE),  

I. Armeanu (DGASPC), Vaslui



Ecologie, Sănătate, Sport

Soroca. Almanah nr. 4/2010 91

Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Gresev.

Oleg gresev: Tatăl meu, Valen-
tin Petrovici Gresev (1927–1999), 
s-a născut în oraşul Nicolaev din 
Ucraina, dar a muncit toată viaţa 
în calitate de maistru la fosta uzină 
„Monolit” din Soroca. Mama, Ma-
ria (Cobâleanschi) Gresev (1935–
2010), sorocencă, asistentă medica-
lă, a lucrat la Spitalul raional Soroca. 
Buneii mei, atât din partea tatălui, 
cât şi din partea mamei, au fost oa-
meni onorabili la timpul lor: Piotr 
Ivanovici Gresev, general-locote-
nent, a activat la Moscova, în cadrul 
Ministerului Apărării, iar Ivan Vasi-
lievici Cobâleanschi, pedagog, până 
la război a condus şcoala evreiască 
din Soroca. Am avut un singur frate 
mai mare, Igor (1955–1984), maior 
de aviaţie, pilot militar de încerca-
re, decedat la vârstă de doar 29 ani 
într-un accident de serviciu. Şoţia 

Olga (Ghez) Gresev, născută de ase-
menea în Buzduganii de Sus (1961), 
este croitoreasă angajată la Fabrica 
„Dana” din Soroca. Am crescut şi 
educat doi copii: fiica Natalia (Gre-
sev) Cojocari (n.1984) economist, 
absolventă a Universităţii Agrare 
din Chişinău, stabilită la Soroca, 
lucrează la Asociaţia de Economii 
şi Împrumut Soroca. Suntem fe-
riciţi de primul ei copil, nepoţica 
noastră – Maria (n. 2009). Fiul Igor 
(n. 1988) este student în anul IV la 
Universitatea de Stat pentru Educa-
ţie Fizică şi Sport (manager şi antre-
nor la triatlon-forţă) din Chişinău.

A: Cum aţi nimerit în lumea 
sportului?

O.g.: Fiind elev în şcoala rusă 
nr.2 din Soroca (director – Iacu-
bova T.C., diriginte – Serebrenîi 
V.), eram un băieţel slăbuţ şi bol-
năvicios, având probleme cardiace 

Oleg Gresev: „Sunt mândru de elevii mei…”

Oleg Gresev
Lucrător Emerit în domeniul 
culturii fizice şi sportului (2010); 
Antrenor Emerit al RM (2009); 
multiplu campion mondial şi 
republican; antrenor principal al 
lotului naţional de triatlon‑forţă 
(din 2008); Maestru în Sport; 
cavaler al Medaliei „Meritul Civic” 
(2004); doctorand al USM (USEFS); 
Cetăţean de Onoare al raionului 
Soroca.
Născut la 31 august 1959 în 
Buzduganii de Sus, Ungheni.

„Atunci când muncind la extremă încordare a posibilităţilor organis‑
mului, când sugrumat de durere fizică, iar în ochi apar lacrimi, când pare 
că tot despre ce ai visat şi ai planificat să realizezi se poate prăbuşi într‑o 
singură clipă – trebuie să înţelegi că ai ales sportul anume pentru a trece 
peste aceste chinuri şi strădanii, aducând astfel sărbătoarea în inimile ce‑
lor ce au crezut în tine – sportiv şi om cu literă mare”.

(O. Gresev)

fişier biografic
1966–1973 – Studii la şcoala nr. 2 din Soroca.
1973–1977 – Studii la Şcoala republicană-internat cu profil sportiv 

din Chişinău.
1977–1980 – Studii la Institutul Pedagogic „N. Ostrovschi”, faculta-

tea Educaţie Fizică şi Sport, din Viniţa (Ucraina).
1980–1982 – Serviciul militar.
1982–1985 – Continuarea studiilor la Institutul Pedagogic „N. Os-

trovschi” din Viniţa.
1985–1987 – Antrenor la atletism la Şcoala sportivă orşenească din 

Soroca.
Din 1987 până în prezent – Profesor de Educaţie Fizică la Liceul 

„Ion Creangă” din Soroca.
Din 1998 – Preşedinte şi antrenor al Clubului Sportiv „Heracles” 

din Soroca.
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serioase. Din această cauză m-au 
înscris în grupa specială pentru 
educaţie fizică. Am fost însă dârz 
şi am depăşit neajunsurile mele fi-
zice şi, puţin câte puţin, îmi antre-
nam organismul. La vârsta de 13 ani 
m-am adresat lui S. Dubrovschi, an-
trenor de atletism la Şcoala sportivă 
orăşenească, cu rugămintea să mă 
antreneze. De atunci (a. 1973), am 
început să practic în mod sistematic 
sportul (atletica uşoară). În acelaşi 
an am avut marele noroc să fiu înca-
drat în Şcoala republicană-internat 
cu profil sportiv din Chişinău. Cei 
4 ani de studii în această şcoală au 
fost decisivi în alegerea profesiei de 

antrenor sportiv. Locuiam pe terito-
riul şcolii, la căminul pentru elevi, 
totul în jur era curat şi îngrijit, ne 
alimentam de 6 ori pe zi, hrana fiind 
calorică şi foarte gustoasă. Frecven-
tam lecţiile şi susţineam examene 
ca şi în şcolile generale, dar ocupa-
ţia de bază era, totuşi, sportul. Mă 
antrenau zilnic, dimineaţa până la 
lecţii şi după amiază, atât directorul 
şcolii Gh. Cuharschi, cât şi antre-
norii mei Evgheni Zâbcenco (să-
rituri cu prăjina) şi Andrei Gamali 
(decatlon), care doreau să facă din 
mine un sportiv profesionist şi lu-
crul acesta le-a reuşit. Specialitatea 
mea era „sărituri cu prăjina”, profi-

lul „decatlon”, care conţine 10 probe 
sportive: alergare – 100 m, 400 m, 
1500 m, 110 m cu bariere; sărituri în 
lungime, înălţime, cu prăjina; arun-
carea ghiulelei, discului, suliţei. În 
cei 4 ani de şcoală am cutreierat toa-
tă Uniunea Sovietică, participând 
la diferite campionate şi întreceri 
sportive. Eram plătiţi pentru asta 
foarte bine – 120 ruble/lunar (leafa 
lunară a unui inginer). La absolvire, 
în 1977, eram deja un sportiv pro-
fesionist şi nu-mi închipuiam viaţa 
fără sport.

A: Care a fost următoarea treap-
tă pe calea perfecţionării sportive?

O.g.: După şcoală am fost admis 
la Institutul Pedagogic „N. Ostrov-
schi” din Viniţa, Ucraina, facultatea 
Educaţie Fizică şi Sport. Aveam deja 
18 ani, eram într-o formă sportivă 
excelentă şi continuam să mă antre-
nez la specialitatea decatlon. Fiind 
un student foarte sârguincios, aveam 
bursă de eminent (56 de ruble pe 
lună), dar şi o bursă sportivă speci-
ală de 200 ruble lunar, bani mari pe 
atunci! Eram permanent implicat, 
atât în timpul procesului de studii, 
cât şi al vacanţelor în diferite com-
petiţii sportive (locale, republicane, 
unionale, mondiale). La orele de 
studii şi examene aveam frecvenţă 
liberă, dar fără note bune nu eram 
admişi la competiţii şi riscam să fim 

Oleg Gresev la sărbatoarea sportului sorocean, 2010

Părinţii Valentin şi Maria Gresev împreună cu copiii –  
Igor şi Oleg, 1961

Soţii Oleg şi Olga Gresev
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exmatriculaţi, deci, mă străduiam să 
învăţ cât se putea de bine.

A: Studiile la institut le-aţi în-
trerupt, fiind chemat în Armata 
Sovietică.

O.g.: Doi ani de zile (1980–
1982) am fost încorporat în unităţi 
sportive ale trupelor Armatei So-
vietice din Kazahstan. Şi aici eram 
implicat activ în diferite întreceri şi 
campionate sportive. Armata mi-a 
adăugit puteri, experienţă, discipli-
nă, rezistenţă fizică şi spirituală.

A: După demobilizare aţi conti-
nuat studiile la Institutul Pedago-
gic din Viniţa?

O.g.: Da. Acest minunat institut, 
pe care n-am să-l uit nicicând, avea o 
bază didactică şi materială excelentă. 
Îmi plăceau extrem de mult lecţiile 
de fiziologie şi anatomie la Institutul 
de Medicină „Pirogov”, unde se lucra 
cu cadavre, studiindu-se grupele de 
muşchi, scheletul, organele interne 
ale omului. În paralel cu sportul de 
specialitate, făceam baschet, volei, 
handbal, rugby, înot, sărituri în apă 
(de la înălţimea 5–10 metri), lupte 
(clasică şi liberă). O plăcere deosebi-
tă erau sporturile de iarnă – patinaj 
şi schi. Practica pedagogică o petre-
ceam în cele mai prestigioase şcoli 
din oraş. La specialitatea „sărituri cu 
prăjina” eram întotdeauna primul şi 
recordul meu local la această probă 
n-a fost depăşit în regiunea Viniţa 
timp de 23 de ani!

A: Şi după absolvirea acestui mi-
nunat institut aţi sosit la Soroca…

O.g.: M-am întors la baştină, la 
ai mei. Între 1985–1987, am lucrat 
la şcoala sportivă orăşenească, pe-
dagog-antrenor la atletism, dar din 
1986, în paralel cu atletica uşoară, 
am început să studiez serios şi să 
practic atletica grea (triatlon-for-
ţă). Începutul a fost destul de di-
ficil. Literatura specială la această 
probă lipsea şi eram nevoit să caut 
prin toate publicaţiile sportive 

străine şi sovietice, pic cu pic adu-
nând informaţii profesional-utile. 
Experimentam diferite metode pe 
propriul organism, riscând enorm 
şi convingându-mă, până la urmă, 
că majoritatea metodelor descrise 
în presă nu sunt decât nişte fante-
zii. Cine-şi va divulga adevăratele 
secrete de antrenament dobândite 
cu atâta trudă (alimentarea corec-
tă, restabilirea forţelor, metode şi 
exerciţii etc.)? Dar am fost insis-
tent, antrenându-mă atât de mult, 

încât nu rezistau simulatoarele (tre-
najoarele). Şi iată, în 1988, având 
deja rezultate evidente, am fondat 
în incinta şcolii nr.4 (azi – Liceul „I. 
Creangă”) un club sportiv (ulterior 
devenit „Heracles”), pentru cei care 
iubesc modul sănătos de viaţă şi an-
trenamentele cu greutăţi metalice. 
Din 1989, clubul organizează anual 
întreceri la gimnastica atletică (tri-
atlon-forţă). În anii ce au urmat am 
devenit un club de prestigiu, disci-
polii noştri plasându-se pe primele 

Oleg Gresev alături de discipolii săi, campioni mondiali  
la triatlon‑forţă, T. Moraru şi V. Prepelită. 2010

Fiica şi fiul – Natalia şi Igor Gresev, 2008
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locuri în întrecerile locale, republi-
cane, regionale şi mondiale.

A: Cine erau aceşti discipoli?
O.g.: Nişte copii deosebiţi. Spre 

exemplu, M. Balan, având vârsta de 
doar 14 ani, efectua aşezări cu hal-
tera de 205 kg, iar fiind deja elev în 
clasa a XI-a, împingea haltera în po-
ziţie orizontală cu greutatea de 175 
kg! Rezultate excelente în acei ani au 
realizat O. Lozan, V. Slutu, E. Brumă, 
Iu. Samarin, V. Stangrit, E. Cebotari, 
V. Mâţu, V. Bencheci, V. Traistari, E. 
Scutte. În 2005, la întrecerile republi-
cane, D. Tetelea a plasat Soroca pe lo-
cul I, devenind primul campion soro-
cean la triatlon-forţă. În 2006, echipa 
noastră de juniori – D. Tetelea, I. 
Mărginean, E. Cotorcea, V. Coşciuc, 
I. Cebotari – s-a plasat pe primul loc 
în republică. Participând, practic, la 
toate întrecerile sportive republicane 
şi internaţionale, în 2006 am câştigat 
38 de medalii, dintre care 31 – de aur, 
3 – de argint şi 4 – de bronz!

A: Ascensiunea Clubului „He-
racles” era evidentă pentru toţi so-
rocenii…

O.g.: Am devenit cunoscuţi şi 
apreciaţi în toată republica şi în cer-
curile sportive mondiale. La realiza-
rea activităţilor şi deplasărilor noas-

tre, am avut susţinerea administraţiei 
locale şi a unor mecenaţi, fără ajuto-
rul financiar al cărora deplasările mai 
îndepărtate ar fi fost imposibile. În 
anul 2007, la întrecerile republicane, 
băieţii noştri au câştigat 14 medalii 
de aur şi 2 de argint (juniori şi ma-
turi). Câştigătorii au fost V. Prepeliţă, 
I. Cebotari, D. Tetelea, I. Mărginean, 
V. Şveţ, V. Chiroşca, A. Munteanu, 
S. Spoială, V. Coşciuc. În acelaşi an, 
2007, la Campionatul Mondial din 
or. Grangemouth (Scoţia), Republica 
Moldova a fost reprezentată de dis-
cipolii mei V. Prepeliţă şi D. Bonda-
renco, Vladimir plasându-se pe locul 
I (realizând 9 recorduri mondiale, 
juniori, categoria 52 kg), iar Denis 
a fost al II-lea (în categoria 145 kg). 
Totalul anului 2007 – 47 de medalii, 
dintre care 36 – de aur, 6 – de argint, 
5 – de bronz. Anul 2008 a fost de 
asemenea glorios, prin participarea 
la Campionatul RM, atât pentru ju-
niori, cât şi pentru maturi: M. Gar-
maliuc, V. Chiroşca, V. Prepeliţă, O. 
Ciubarcă, V. Şveţ, A. Munteanu, T. 
Morari, A. Dubălari – locul I; M. Ba-
lan, D. Tetelea, I. Mărginean – locul 
II; S. Spoială – locul III.

A: Toate aceste victorii-perfor-
manţe sunt rezultatele Antrenoru-
lui Emerit Oleg Gresev…

O.g.: Sunt satisfăcut şi mân-
dru de realizările elevilor mei şi 
de faptul că „Heracles”, acest club 
sorocean, astăzi este cunoscut în 
întreaga lume. Activităţile noastre 
continuă să fie intense şi în ascensi-
une permanentă. Actualmente, an-
trenez 40 de elevi, sistematic 3 zile 
săptămânal. Personal, în calitate de 
pedagog-antrenor, particip la toa-
te seminarele şi conferinţele spor-
tive unde sunt invitat. Rapoartele 
mele de specialitate au fost deseori 
premiate cu diplome de onoare. În 
2008, prin hotărârea Consiliului 
Administrativ Triatlon-Forţă al RM, 
am fost numit Antrenor Principal al 
RM la această probă. Deci, acum 
sunt persoana responsabilă pentru 
completarea Selecţionatei Naţionale 
la triatlon-forţă, pentru competiţiile 
mondiale. 

A: Cum vă odihniţi, ce preocu-
pări aveţi în afara sportului?

O.g.: Îmi vine foarte greu să mă 
separ de contextul sportului, întru-
cât el este, de fapt, modul meu de 
a fi. Îmi plac pescuitul, călătoriile 
turistice, mă preocupă mult elabo-
rarea unor noi tipuri de simulatoa-
re sportive de forţă. Îmi place să fiu 
împreună cu familia – soţia, copiii, 
nepoţica… 

fOTBAL-SOROCA, CuPA ODN-2010

La competi�ie au luat parte 11 echipe sorocene de ti-
neri �i veterani, precum �i echipe din comunele Nimere-
uca, Volovi�a, T�t�r�uca Veche, Rubleni�a. Timp de dou� 
zile au fost jucate 24 de meciuri, cu participarea a 100 de 
fotbali�ti, care au marcat 216 goluri. 

De�in�toare a Cupei OdN a devenit FC „Soroca” (c�pi-
tan – Ghenadie Starâ�).

Cei mai buni: juc�tor – Mihai Nartea (ech. „OdN”); ata-
cant – Igor Lohov (ech. „OdN”); funda� – Ghenadie Starâ� 
(FC „Soroca”); portar – Liviu Chistol („Steaua”); universal – 
Dimitrie Revenco (ech. „OdN”) 

Eveniment–2010
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Consiliul Orăşenesc Soroca a 
oferit un teren în Parcul ”Mihai 
Eminescu” pentru construcţia bise-
ricii „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, 
care în prezent activează într-o mică 

încăpere adaptată. Acum câteva zile, 
a fost sfinţit locul pe care va fi înăl-
ţat acest sfânt locaş. La eveniment 
a participat Înalt Preasfinţitul Pe-
tru, Mitropolit al Basarabiei, Exarh 

al Plaiurilor, însoţit de un sobor de 
preoţi şi studenţi de la facultăţile de 
teologie din România, precum şi de 
mulţi enoriaşi din Soroca. 

La Soroca va fi construită biserica „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” a Mitropoliei Basarabiei

Sâmbătă, 30 octombrie, a avut loc 
sfinţirea pietrei de temelie a celei de 
a doua biserici a Mitropoliei Basara-

biei la Soroca – „Sfinţii Martiri Brân-
coveni”. Sfânta liturghie a fost oficiată 
de un sobor de preoţi de pe cele două 

maluri ale Prutului, în frunte cu Înalt 
Preasfinţitul Mitropolit al Basarabiei 
şi Exarh al Plaiurilor Petru. 

A fost sfinţită piatra de temelie a bisericii 
cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”
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Sâmbătă, 13 februarie 2010, în 
Parcul „Mihai Eminesu”, alaturi 
de chipurile în bronz ale lui Mihai 
Eminescu, Ion Creangă si Mihail 
Sadoveanu, a fost dezvelit şi sfinţit 
bustul lui Grigore Vieru. „Eu sunt 
absolut convinsă, a spus scriitoarea 
Claudia Partole, prezentă la eveni-
ment, că acest monument este sim-
bolul dragostei celor de la Soroca 
pentru Grigore Vieru şi că poetul 
venea aici ca să se protejeze de pie-
trele ce erau aruncate în el la Chişi-
nău. La dragostea lui Vieru pentru 
Soroca s-a referit şi scriitorul Ni-
colae Dabija, spunând: „De fiecare 
dată când se întorcea de la Soroca, 
venea cu impresii, cu poezii, cu 
cântece noi. El considera Soroca 
drept unul dintre cele mai frumoa-
se oraşe din Basarabia. Acum s-a 
întors la dumneavoastră în această 
statuie. Vreau să vă spun că am fă-
cut parte din comisia pentru bustul 
Grigore Vieru şi acest bust e unul 
din cele mai reuşite pe care le-am 
văzut. Şi este bine că şi-a găsit locul 
la Soroca, aici, lângă Creangă, Emi-
nescu, Sadoveanu…” Preotul Mi-

hail Milea, Cetatean de Onoare al 
raionului Soroca, a venit însoţit de 
avocatul şi scriitorul buzoian Mi-
hai Sălcuţan, de preotul Gheorghe 
Savtiuc din Suceava, al cărui bunel 
odihneşte în pământul Basarabiei, 
de inginerul Dragoş Ungureanu, de 
Ionuţ Vuţă, student la Facultatea de 
Teologie din Bucureşti. Bucuroasă 
de o nouă întâlnire cu sorocenii s-a 
arătat si doamna Eugenia Marin: 
”Păstrez în suflet căldura inimilor 
dumneavoastră, receptivitatea la 
poezia lui Grigore Vieru, la cân-
tecele Doinei şi lui Ion. Iată că şi 
Grigore Vieru a plecat la marii lui 
prieteni – Ion şi Doina –, pe care 
i-a iubit mult”. Cuvinte alese şi fru-
moase au mai rostit scriitorii Vasile 
Spinei şi Mihai Sălcuţan, deputatul 
în Parlament Alexandru Cimbri-
ciuc, istoricul Anatol Petrencu, vi-
cepreşedintele raionului Vladimir 
Nicuţă, primarul oraşului Victor 
Său şi preşedintele grupului de ini-
ţiativă Ana Bejan, care a remarcat 
faptul că pentru soroceni bustul lui 
Grigore Vieru nu este pur şi simplu 
un bust, ci un simbol al demnităţii 

Dezvelirea bustului lui Grigore Vieru la Soroca

Nina Neculce
Reporter la Săptămânalul 
independent OdN , Soroca.
Născută la 9 februarie 1956, Popeştii 
de Sus , Soroca. 
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova (Jurnalistică), Chişinău, 
1980. 

Sfinţirea bustului. Preoţi – Nicolae Robu, Mihail Milea, Gheorghe Saftiuc
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noastre de neam, un simbol de dăi-
nuire în lumină.

Cel din urmă discurs le-a apar-
ţinut copiilor. Şi versul, şi „Floarea 
de micşunea” revărsată în cântec a 
înflorit pe buzele lor. Iar buzele po-
etului, încremenite într-un zâmbet 
în acele clipe, parcă ne-ar fi şoptit 
aceleaşi vorbe bune ca acum câţiva 
ani: „Este adevărat că sunt fericit 
când mă întâlnesc cu dumneavoas-
tră şi când aud copilaşii cântând un 
cântec sau rostind nişte versuri de-
ale mele. Asta îmi dă tărie şi curaj 
şi-mi zic că încă nu-i sfârşitul lumii. 

Lumea de-abia începe şi poate în-
cepe cu cei de la Soroca, care aveţi 
o dragoste aparte pentru trecutul 
nostru. Şi vă spun sincer că prima şi 
cea mai frumoasă bucurie din acest 
an (2007 – n.a.) a fost că Dumnezeu 
mi-a îngăduit să văd statuia lui Şte-
fan cel Mare aici, la Soroca. M-am 
bucurat foarte mult că aţi ridicat 
un monument şi Doinei şi lui Ion, 
marilor noştri artişti, la care se cu-
vine să transmitem mereu gândurile 
noastre curate. Mă întorc acasă îna-
ripat şi-nvoinicit…”

Pentru vecie în inimile noastre

Tableta de vineri
ÎNCEPuTuL LuI 2010 – ATâT DE ASEMăNăTOR Cu SfâRşITuL ANILOR ’80!

Dup� atâta odihn� (nu chiar meritat�), lucrurile par s� in-
tre în normalitate. Cel pu�in arti�tii �i politicienii au intrat în 
noul an în tromb�. Începând cu Pre�edintele interimar Mihai 
Ghimpu �i terminând cu paznicul-compozitor Pavel Turcu – cu 
to�ii s-au pus pe treab� mare. �i dac� în cazul cu Turcu cultura 
autohton�, în opinia mea, nu va avea de suferit (poate doar în 
ceea ce prive�te imaginea general�) – or, prezen�a „costumului 
lucit” �i cântatul pe la nun�i (la trompet�) nu prea sunt destule 
ca s� ajungi pe scena Eurovizion-ului (mai cu seama c� printre 
cei aproape 80 de pretenden�i sunt �i câteva nume sonore), 
apoi cu politicul lucrurile stau altfel. Între timp s-au întâmplat 
atâtea, încât p�rul din cap se ridic� m�ciuc�, iar evenimente-
le se schimb� în ritmuri n�ucitoare �i-mi va � foarte greu s� 
alc�tuiesc o ierarhie în acest sens. În primul rând, se pare c� 
va � modi�cat� Constitu�ia, iar acest document va in�uen�a, 
într-un fel sau altul, multe din ceea ce mi�c� pe pia�a politic�. 
Speciali�tii a�rm� c� este necesar de a perfec�iona cel pu�in 
69 articole din Legea suprem� a ��rii – în a�a caz, este logic 
s� ne întreb�m: cum am putut tr�i atâta timp în imperfec�iu-
ne? Dac� se va trece de la vorbe la fapte, – dar nu prea sunt 
motive s� se întâmple altfel – , apoi alegerile anticipate pot 
� scoase de la ordinea zilei �i eforturile comuni�tilor în ceea 
ce prive�te preg�tirea de alegeri pot � în van… În al doilea 
rând, s�pt�mâna aceasta Guvernul Republicii Moldova a de-
marat negocierile de asociere cu Uniunea European�. Bineîn-
�eles, comuni�tilor, care opt ani s-au sc�rpinat �i au b�tut apa 
în piu� când era vorba de rela�ii pragmatice cu UE, le st� ca 
un nod în gât rela�iile bune dintre Chi�in�u �i Bruxelles. Ast-
fel, visele noastre roze de a � mai aproape de lumea bun�… 
pe bune??? nu mai par utopice… În al treilea rând, s-au mai 
limpezit apele în cadrul Alian�ei „Moldova Noastr�”. „Disiden-
�ii” Until� �i Colesnic �i cele 16 organiza�ii teritoriale (conform 
altor surse, este vorba de doar 9 �liale) �i-au g�sit acoperi� în 
casa pe nume Mi�carea Ac�iunea European�. De altfel, stâr-
nesc nedumerire etichet�rile care secundeaz� plecarea din 
unele forma�iuni politice a „condrume�ilor de idei” – unul din 
liderii AMN, Victor Osipov, a�rma zilele acestea c� presta�ia 
lui Until� �i Colesnic (care, conform spuselor aceluia�i Osipov, 
a mâncat ani de zile fasolele partidului, cump�rate pe banii 

pre�edintelui AMN) în cadrul forma�iunii a fost nul� (cam a�a 
spunea �i Mark Tcaciuc despre Marian Lupu, Victor Stepaniuc 
�i Vladimir �urcan) �i dac� lucrurile sunt tocmai a�a, adic�, 
dac� nu cost� nimic persoanele din prima „deseatc�”, atunci 
cât valoreaz� cei din coada listei?... În al patrulea rând, ne-au 
scos din suspans cei patru „fugari” din PCRM – Victor Stepa-
niuc, Vladimir �urcan, Valentin Guznac �i Ludmila Belcenco-
va – care n-au mers pe �liera Ciornâi-Tarlev (de�i „u�ile au r�-
mas deschise”) �i nici nu s-au alipit proasp�tului democrat �i 
mai vechiului lor coleg de partid Marian Lupu, dar au f�cut 
un pas mai pu�in original, îmbr��i�ând ideile „Moldovei Unite” 
(putea � altfel în cazul statalistului Stepaniuc?). Acum vai de 
capul electoratului de centru-stânga... Ar putea urma �i „alte 
rânduri”, dar face oare s� ne aprindem paie în cap cu Laguta �i 
umbra de pensionari care bat câmpiile sau cu comsomoli�tii 
care fur� drapelele?

În plan local, evenimentul num�rul unu a fost, f�r� îndoial�, 
spectacolul prezentat duminica trecut� de inegalabilul Fuego. 
Cele câteva sute de soroceni care au l�sat odihna de-o parte 
�i au venit la Palatul de Cultur� au descoperit un alt Fuego, un 
artist (acompaniat de extraordinarul trio „Anatolia” din Bra�ov) 
care ne-a înmuiat su�etele cu o suit� de colinde �i cântece 
pe versurile marelui Grigore Vieru. Priveam la spectatorii din 
sal� �i-mi p�rea c� ne -am întors în legendarii ani ’90 ai seco-
lului trecut – acela�i entuziasm, acela�i spirit patriotic, acela�i 
sentiment al mândriei de neam, aceea�i încredere c� va veni 
s�rb�toarea �i pe uli�a noastr�. Cu o singur� precizare: atunci 
eram numai tineri �i romantici, iar acum, dup� ce am c�lcat de 
atâtea ori pe aceea�i grebl� �i dup� ce ne-a venit mintea cea 
de pe urm�, suntem mai maturi �i mai consecven�i în ceea ce 
facem. Cel pu�in, astfel a� vrea s� cred...

P.S. Apropo, cele dou� partide extraparlamentare care au 
primit în rândurile sale deputa�ii nea�lia�i ar putea s� sufere 
schimb�ri la nivelul conducerii. Cel pu�in, Veaceslav Until� a 
declarat c� î�i va înainta candidatura la pre�edin�ia partidului 
(se mai zvone�te c� MAE î�i va schimba �i denumirea), iar actu-
alul pre�edinte al „Moldovei Unite” se vede deja în fotoliul de 
vicepre�edinte al forma�iunii, care la ultimele alegeri a acumu-
lat mai pu�in de 0,5 la sut� din voturi.
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Întotdeauna am crezut  
în forţa magică a cuvântului

Svetlana Păunescu
Născută la 10.10.1970 în Tătărăuca 
Veche (Donduşeni), Soroca. 
Studii USM, limba şi literatura 
română, 1992. 
Şef adjunct la Direcţia Generală 
Învăţământ, Soroca.

Primii paşi în lumină i-am făcut 
în satul Tătărăuca Veche, Dondu-
şeni, actualmente raionul Soroca, 
sat cu o veche istorie şi tradiţii fru-
moase, cu oameni cumsecade şi ne-
maipomenite peisaje. Părinţii mei, 
Leonid şi Veronica, m-au învăţat cu 
dragoste şi răbdare primele litere 
din alfabetul vieţii. Dumnezeu mi-a 
dăruit o soră care m-a îmbolnăvit 
de patima lecturilor şi mi-a suge-
rat, prin propriul exemplu, cum să 
înfrunt cu demnitate obstacolele 
vieţii.

Am absolvit şcoala medie din sa-
tul natal în anul 1987, iar în 1992 – 
Facultatea de Filologie, specialitatea 
l. şi lit. Română, a Universităţii de 
Stat din Moldova. Şi la şcoală, şi la 
facultate mi-a fost dat să am în ca-
litate de profesori oameni cu calităţi 
alese şi de un profesionalism înalt. 
Ar fi nedrept dacă nu aş numi azi cel 
puţin câţiva din ei: Harabagiu Vla-
dimir, Negruţi Valentina, Rusnac 
Zinaida, Lazăr Gheorghe, Anatol 
Ciobanu, Mihai Cimpoi, Ion Osad-
cenco, Cristei Tamara, Nicanor Ţur-
canu ş.a.

De mică am ştiut cu siguranţă 
cine voi deveni în viaţă, ce profesie 
voi îmbrăţişa. Astăzi pot afirma cu 
certitudine că visul meu s-a împlinit 
şi sunt un om fericit. 

Întotdeauna am crezut în forţa 
magică a cuvântului, am devenit om 
deplin încurajată şi mângâiată de 
acest miracol, fascinată de puterea 
de convingere a cuvântilui scris şi 
rostit. În tot ceea ce fac sunt ghida-
tă de cuvântul ce exprimă adevărul, 
de această forţă magică care este în 
stare să întoarcă mersul istoriei, să 
îmblânzească cel mai înverşunat 
duşman, să transforme omul într-
un Zeu.

Trăiesc cu ferma convingere că 
fiecare din noi este în stare să schim-
be lucrurile spre bine, e în puterea 

fiecăruia din noi să facă viaţa mai 
frumoasă. Pornind de la acest gând, 
pot afirma cu certitudine că profesia 
de pedagog mi-a oferit din plin po-
sibilitatea să aplic zi de zi acest dezi-
derat, care este şi un credo al meu.

În ziua de august a anului 1994, 
când am venit pentru prima oară 
la LT „C. Stere”, cred că am păşit cu 
dreptul. Din acea zi aici am găsit a 
doua mea casă şi am devenit mai 
bogată, pentru că şi colegii imi sunt 
adevărate rude de suflet. Activitatea 
mea aici mi-a oferit posibilitatea 
să mă realizez din plin, iar cei care 
m-au încurajat şi m-au susţinut au 
devenit pentru mine modele de la 
care am preluat cu recunoştinţă ca-
pitole de experienţă şi lecţii de ome-
nie. În formarea mea profesională 
un loc aparte îi revine dnei Ana Be-
jan, personalitate cunoscută şi recu-
noscută, fondator şi director al aces-
tei instituţii, care a fost şi rămâne a 
fi un om de elită nu numai în raion, 
dar şi în republică. Posedând calităţi 
deosebite, dumneaei a contribuit 
substanţial la creşterea mea în plan 
profesional şi uman, fiind mereu un 
exemplu de profesionalism, demni-
tate şi verticalitate. Aici am trecut 
botezul de foc, aici am înţeles că a fi 
pedagog nu este numai a fi un bun 
specialist, care îşi cunoaşte meseria, 
ci, în primul rând, a fi Om cu literă 
mare, a fi creator, modelator, dascăl 
şi totodată învăţăcel.

În fiecare zi păşesc cu inima 
deschisă în lumea frumoasă a co-
pilăriei, vin cu dragoste la cei care 
menţin în mine flacăra credinţei şi a 
încrederii în ziua de mâine. Fiecare 
lecţie este pentru mine un laborator 
de creaţie, o oază de lumină, o scenă 
pe care se desfăşoară cele mai cap-
tivante episoade din piesa numită 
Viaţă, iar actanţii acestui fascinant 
spectacol sunt elevii mei – cei mai 
talentaţi actori.
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Primesc tot ce este nou, neobiş-
nuit, straniu chiar ca pe un miracol 
oferit de Cel de Sus, încerc să-l trans-
form într-o altă provocare care mi-

ar permite să descopăr noi faţete ale 
trecerii mele atât de rapide pe acest 
pământ. Cred în Frumos, Adevăr, 
Dreptate, încerc să gust Libertatea, în-

văţ profundele sensuri şi complicatele 
paradigme ale verbelor „a dărui” şi „a 
iubi”, transpir la făurirea propriului 
destin şi îmi sărbătoresc existenţa.

ORAşuL MEu…
Oraşul meu îndrăgostit, 
Cu case cenuşii şi grele, 
Iar te-am visat înzăpezit, 
Bătînd la poarta vieţii mele.

Oraşul meu – tristeţe moartă, 
Copaci cu rădăcini de aţă.  
Răsună paşii mei în piaţă 
Ia vezi! A mai trecut o viaţă…

Cum va veni ziua de mîine 
Cu flori albastre, lacrimi multe. 
Eu voi cînta o simfonie, 
Chiar dacă n-am cântat mai multe.

Oraşul meu – petală rupta, 
Îţi cânt cea mai frumoasă melodie 
Şi cea mai dulce… doar a mea să fie – 
Oraşul meu îndrăgostit. 

ÎN VERDE-ALBASTRu şI găLBuI
M-am întrebat de ce nu ninge 
Cu fulgi albaştri, verzi, gălbui? 
E pentru că suntem acuma 
Un vers din strofa nu-ştiu-cui.

Dacă-ncercam să facem iarna 
În felul nostru – deosebit, 
Aveam un curcubeu acuma, 
Nu albu-acesta ramolit.

Erau atât de simple toate,  
Săream din verde în gălbui. 
Şi-apoi ne întâlneam, desigur, 
În cel(r) albastru.

# # #
Te-am învăţat ca pe o poezie 
Rând cu rând, cuvânt cu cuvânt. 
Eram atât de aproape de tine 
Încât aş fi putut 
Să-ţi ating sufletul cu mâna. 
Dar privirea ta era ostilă şi rece, 
Sărutul tău era absent… 
Atunci am rugat magii să mă înveţe 
Taina simbolurilor. 
Şi eram atât de aproape de tine, 
Încât mi-am făcut culcuş în privirea ta, 
M-am ascuns sub geana ta dulce… 
Buzele tale mi-au şoptit adevărul 
Că nu mă vrei şi nu mă iubeşti… 
Nu ma putea ascunde nici cerul 
Şi eu m-am întors în pământ.

IMPOSIBILA IuBIRE
Eu suport această povară 
Şi-mi închipui că fac  
O muncă de Sisif… 
N-am ştiut / crezut niciodată 
Cât e greu nu de iubit.

Mă apăr de tine 
Puteri nu-mi ajung. 
Departe de mine –  
Acest pahar nedorit.

Parc-aş fi-ntr-un pustiu 
Nu vreau să strig, să cer, să implor. 
Eu vreau doar să avertizez  
Că vine un mare dor.

Nisipul îmi acoperă ochii 
Nu vreau să văd nimic 
Oare unde mi-e inima – 
S-o închid, s-o acopăr, 
s-o mint?
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…PENTRu CA Să Nu TE-ACOPERE  
uITAREA…
a venit Timpul 
a deschis poarta cu aripa 
mi-a mângâiat părul 
şi s-a aplecat să bea 
din albastrul ochilor

credeam  
că se va pierde 
pe cărările visului 
credeam
 că va sta la o răscruce 
   neştiind încotro 
     s-apuce 
 credeam 
a venit Timpul 
s-a uitat sfios la umărul meu 
şi mi-a şoptit 
  Marea Taină 
te-a părăsit îngerul păzitor 
mi-am amintit că avea un nume 
l-am strigat din răsputeri 
am uitat 
 că venea doar  
  să se adape 
   şi izvoarele 
    au secat.

# # #
M-am întrebat de ce nu te mai visez, 
Mi-a părut straniu acest lucru. 
Mi-am deschis cutia toracică, 
Am scos inima şi am întrebat-o. 
Sângele nebun şi roşu alerga căutând 
Un loc unde să-şi descarce puterea,  
Iar eu priveam deznădăjduită la ea: 
 Cum a putut să te uite? 
Dacă e adevărat că inima e casa iubirii, 
Atunci mă îndoiesc că în ea  
A încăput atâta dragoste pentru tine. 
I-am dat mixtura uitării 
Şi-am aşezat-o cu grijă la loc. 
Sângele roşu şi fierbinte s-a bucurat. 
În timpul acesta pe umăr  
Mi s-a aşezat o pasăre. 
Avea un ochi de sticlă  
Şi mă privea intens. 
N-am vrut să vorbesc cu ea, 
Chiar dacă rămăsesem singură. 
Am luat-o frumos în palme  
Şi i-am făcut vânt să zboare. 
Cred că trebuie să mă duc la un medic, 
M-am gândit disperată. 
Să-i spun că sunt goală înlăuntru 
Că mi-a mai rămas doar inima 
Care s-a îmbrăcat şi ea 
 Cu cămaşa uitării. 
Sunt pierdută! – am strigat –  
Dar nu m-a auzit nimeni. 
Inima doar m-a întrebat: 
De ce ai alungat pasărea? 
 Ea a venit după mine…

POEM DESPRE ETERNITATE
Iarbă 
Tânără, gravă, 
Creşti trecând ofilirea. 
Ce mult semeni cu mine 
  Devenirea…

PENTRu TINE
M-am privit în oglindă: 
Ce straniu – nu îmbătrânesc –  
Doar eu ştiu această taină: 
E pentru că te iubesc.

EI?! CE SPuI?
E o poveste simplă tare 
Despre o iarnă-a-nu-ştiu-cui, 
Esenţialul e acesta: 
Trăim în versul nostru-acum.
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,,La început a fost Cuvântul…”  
(Evanghelia după Ioan)

Fenomenul literar în provincia basarabeană

Almanah: De unde vine dragos-
tea dumneavoastră de literatură?

Angela Bucătaru: Cred că, în 
primul rând, din exemplul părin-
ţilor, ei ne sunt primii dascăli în 
şcoala vieţii. Mama mereu cumpăra 
cărţi, erau timpuri când oamenii fă-
ceau cozi pentru a obţine cărţi bune 
în biblioteca proprie. Apoi, desigur, 
orele de literatură din şcoală şi-au 
avut impactul pozitiv, la fel cuvântul 
profesorilor şi curiozitatea proprie. 
O carte nouă m-a tentat mereu să-i 
descopăr farmecul, mesajul.

A: Care sunt scriitorii pe care-i 
citiţi cu drag? Ce gen de literatură 
preferaţi?

A.B.: Fiind profesor de limbă şi 
literatură română, pot să vă spun 
cu certitudine – e frumoasă această 

lume a Logosului, plină de labirin-
turi şi culori. Dar Cuvântul e semnul 
divin lăsat din începuturi şi ne tră-
im, de fapt, existenţa în căutarea lui 
mereu. Le vorbesc copiilor despre 
mulţi scriitori din diferite perioade, 
dar, desigur, este important să deo-
sebeşti valoarea, originalitatea. Re-
vin des la opera Marelui Eminescu – 
poetul naţional şi universal, şi de 
fiecare dată îl descopăr şi îl înţeleg 
altfel; la poezia filosofică a lui Blaga, 
la poetul Necuvintelor – Stănescu, la 
liniştea şi iubirea ce vine din creaţia 
lui Grigore Vieru… Îmi place litera-
tura filosofică, chiar dacă e compli-
cată; ea te invită la reflecţii. Acum îl 
citesc pe Dan Puric, „Omul frumos”, 
„Cine suntem”. Textele cuceresc prin 
autenticitatea mărturisirii, prin pris-
mă religioasă şi filosofică despre 

Angela Bucătaru
Năsută la 3.09.1971 în or. Soroca.
Studii: Universitatea de Stat  
„Aleco Russo”, Bălţi, filologie 
română, (1993).
Profesoară, filologie română, 
LT „C. Stere”, Soroca.

Suntem cuvinte
Suntem nişte cuvinte ce planează în univers, căutându-şi rostul, 

căci „de mii de ani încoace” ne ascundem în Logos, definindu-ne fiinţa 
şi regăsindu-ne. El, Cuvântul, respiră prin rostirea noastră, capătă aripi 
sau se destramă. El vine din lumea noastră interioară, care-i conferă o 
gamă vastă de culori-roze, albe, stralucite, plumburii, cenuşii, negre, 
sau vin dintr-o lume total incoloră… Când fiinţa noastra dialoghează 
firesc cu Divinitatea, cuvintele noastre sunt iubire şi resemnare, înţe-
lepciune şi lumină, iertare şi înălţare. Când sufletul se prăbuşeşte în 
goluri, îmbracă un veşmânt al dezamăgirii, suntem lacrimă şi gând, 
amintire şi clipă, prăbuşire sau înălţare.

Cuvântul e înzestrat cu o putere incontestabilă, el ne înalţă sau ne 
doboară, ne menţine, ne modelează. V-aţi gândit vreodată la preţul 
unui Cuvânt frumos ce vine din sinceritate, care-i este ponderea sau 
răsplata? Sau cât e de important Cuvântul pentru un fariseu. E un veş-
mânt tivit cu fire aparte, fire ce ţin o lume-ntreagă… E o mare forţă, de 
multe ori invizibilă. Un Cuvânt e viaţă, palpitare, freamăt, el reverbe-
rează diferit în inimi diferite, el revarsă lumină dintr-o inimă mare sau 
acoperă cu întuneric, dintr-o inimă meschină ce nu-şi găseşte loc din 
micimea sa. Fiinţa umană nu e concepută fără Logos, este „partea de 
nemurire încredinţată sufletului şi corpului nostru” (Ioan Alexandru). 
E o putere enormă ce guvernează fiinţa, destinul nostru. Dar e nevoie 
să învăţăm cum să sorbim din prospeţimea acestui izvor tămăduitor, 
pentru a vedea lumea mai bună, pentru a şti să te simţi un centru al 
Universului. Ne naştem în Cuvânt, prin El ne despărţim de tot ce-i 
lumesc şi profan. Suntem rostire, suntem Cuvânt… A. B.
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Dumnezeu, Om, Ţară, Destin, Fe-
ricire, Cultură, Libertate… Lectura 
e starea pe care o trăiesc şi-mi place 
să revin la un articol, ziar, revistă, o 
carte nouă sau o carte dragă, bună 
prin conţinut, la care pot să revin de 
nenumărate ori.

A: Un bun profesor dezvoltă 
şi culege talente zi de zi. Cum îi 
observaţi pe aceşti copii şi care-s 
oportunităţile create pentru ei, cei 
ce scriu, creează?

A.B.: E o vocaţie şi o plăcere să-i 
observi cum sorb cuvântul, îl şlefu-
iesc, modelează „jucăria de vorbe”. 
Creaţia, de fapt, e căutare, nesomn, 
zbucium, dăruire… şi, desigur, ta-
lentele se formeză zi de zi. Avem 
atâţia copii care încearcă să scrie 
poezie, proză, ei vin cu aceste vise 
din clasele primare. Este important 
să capete încredere în sine, să fie 
ascultaţi, şi, bineînţeles, le oferim 
sugestii mereu. Aceşti copii sunt in-
vitaţi în cadrul seratelor literare, a 
cenaclului literar, în diferite activi-
tăţi, pentru a-i promova. Noi, pro-
fesorii de limbă română, încercăm 
să-i convingem că există nişte mărci 
distinctive ale unei poezii bune, le 
vorbim care-i rolul limbajului, cum 
să decodifice o metaforă. Creaţia 
captează prin neobişnuit, neordi-
nar, spontan chiar. Tinerele talente 
participă la concursuri de creaţie în 
cadrul Săptămânii Limbii Române, 
Eminesciana, Ars-Adolescentina, 
Florii ş.a. Sigur că selectarea copii-
lor e de multe ori subiectivă, uneori 
indiferenţa sau neatenţia îi descura-
jează.

A: Şi totuşi, multe talente cresc, 
o perioadă sclipesc, se afirmă, apoi 
dispar… De ce?

A.B.: Din diferite motive. Omul 
scrie trăind o stare adecvată, de 
exemplu, poezia lui Grigore Vieru 
a venit din „singurătate şi suferin-
ţă”, dar şi din imensa dragoste pen-
tru Limba Română. Mulţi încearcă, 
puţini rezistă, dar, până la urmă, 
rămâne doar Valoarea. Poate că azi, 
vorba lui Dan Puric, „Omul fru-
mos nu mai este la modă, la modă 
e omul util…”. Sclipirile de talent 
se îneacă, dispar în banalul cotidi-
an, în indiferenţa celor din jur, în 
lipsa de atitudine. Cred că, totuşi, 
în şcoală, lângă vorba aleasă a unui 
bun profesor, copilul talentat, ajutat 
şi de părinţi, are posibilităţi să se 
afirme. Odată plecat din acest tem-
plu în şcoala dură a vieţii, are nevoie 
de nişte circumstanţe aparte. Dar în 
societatea noastră noţiunea de ta-
lent e sesizată în alte dimensiuni si e 
foarte relativă. De multe ori suntem 
nevoiţi să ascultăm texte plagiate, 
”goluţe”, fără idee şi mesaj, dar bine 
promovate. E nevoie de o mai mul-
tă muncă la acest capitol, de lecturi 
cât mai multe şi de valoare. Intuiesc 
că sunt atâţia copii talentaţi în satele 
noastre, care ar trebui să se afirme, 
să-şi publice textele, să fie ascultaţi 
şi apreciaţi.

A.: Cum credeţi, cine este con-
sumatorul de literatură adevărată? 
Mai există un cititor astăzi sau l-am 
pierdut?

A.B.: O literatură adevărată, aş 
zice, are nevoie de un cititor for-

mat, cel ce ştie să deosebească un 
text profund de unul superficial. 
Seneca afirma: „Nu contează câte 
cărţi ai, ci dacă acestea sunt bune 
sau nu”. Cred că fiecare om îşi alege 
literatură conform lumii sale inte-
rioare, mai bogate sau mai îngus-
te. Cu regret, trăim într-o ţară care 
puţin investeşte în cultură şi edu-
caţie. De aici trebuie să pornim, 
dacă vrem sa ni se deschidă uşa 
în Europa. Cititorul se formează 
în familie, în primul rând, când se 
aduce în casă şi se citeşte un ziar, 
o revistă, o carte bună. Copiii azi 
citesc foarte puţin, mereu muncim 
ca să-i motivăm la capitolul lecturi. 
Cartea trebuie promovată prin di-
ferite căi, descoperindu-i valoarea. 
E regretabil faptul că în bibliotecile 
noastre azi nu prea sunt cititori, nu 
avem mai des în oraş întâlniri cu 
scriitorii, lansări de carte, târg de 
carte, diverse activităţi ce ar pro-
mova cultura în societate.

A.: Cu ce sugestii veniţi pentru 
tinerii condeieri, cei ce-şi încearcă 
pana în ale scrisului?

A.B.: Să creadă în vise, căci „cel 
ce crede în vise e stăpân peste zare” 
(Lucian Blaga), să-şi păstreze spiri-
tul liber, căci libertatea e un lux pe 
care nu fiecare poate să şi-l permită. 
Să nu uite că inteligenţa, imaginaţia 
şi creativitatea se dezvoltă din şi prin 
lecturi. Poezia nu admite banalitate, 
ea e o vocaţie, o licărire spontană… 
Scriind-o, trebuie să-ţi auzi vocea 
inimii, să vii în această lume cu un 
aer proaspăt, ca s-o faci mai bună, 
mai nobilă, mai frumoasă.

SOROCA ARE STRADA şI PARCuL „gRIgORE VIERu”
Sâmb�t�, 16 ianuarie 2010, cu trei 

zile înainte de împlinirea unui an de 
când Grigore Vieru a plecat din aceast� 
lume, a fost dezvelit� o plac� comemo-
rativ� pe peretele unui edi�ciu de pe 
fosta strad� B.- P. Hasdeu, col� cu strada 
Independen�ei. De acum încolo aceast� 
strad� �i Parcul Central din Soroca vor 
purta numele Grigore Vieru.

Evenimentul s-a desf��urat în pre-

zen�a unui public numeros, cu partici-
parea o�cialit��ilor din ora� �i raion, a 
membrilor Consiliului coordonator, a 
unui sobor de preo�i din care au f�cut 
parte p�rintele Mihail Milea de la Buz�u, 
p�rintele �tefan de la Catedrala „Ador-
mirea Maicii Domnului”, p�rintele Ion 
Mo�negu�� de la M�n�stirea Hârbov�� �i 
protopopul de Soroca, p�rintele Nicolae 
Crave�. 

Eveniment–2010
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Femeia şi Dumnezeia

Nina Slutu‑Soroceanu
Născută la 23 februarie 1952 în 
Ţepilova, Soroca. Jurnalistă şi poetă. 
Membră a Uniunii Scriitorilor din 
Moldova.

De aceeaşi autoare:
„Timp abrupt” (versuri), Chişinău, 
2000; „Niciodată şi totdeauna” 
(versuri), Chişinău, 2000; „Portret 
de rector” (monografie), Chişinău, 
2002; „Boala de lume” (versuri), 
Chişinău, 2003; „La bunica în 
ogradă” (versuri pentru cei mici), 
Chişinău, 2004.

PRINTRE OAMENI, 
PRINTRE fLORI
Trec printre oameni, şi nu ştiu 
Dacă-i devreme sau târziu, 
Dacă întreabă cineva
Ce e soarta mea,
Ce e umbra mea.

Fug clipele în goana lor, 
Fug anii ca un stol – în zbor, 
Fug amintirile de noi -
Numai vânt şi ploi,
Numai vânt şi ploi!

Trec printre flori ca printre zei 
Şi-mi amintesc de ochii tăi, 
Şi-mi amintesc de umbra ta —
Nu te-ndepărta,
Nu te-nstrăina!

Rog florile să-mi dea tării, 
Rog stelele să-mi dea făclii, 
Rog zorile să-mi dea lumini —
Floare să rămân,
Moarte să amân.

fEMEIA şI DuMNEzEIA
între cer şi pământ,
între viaţă şi moarte,
între ură şi cânt,
între „da” şi-ntre „nu”,
între-aici şi departe –
Femeia,
peste-acum şi oricând,
peste vis şi abis,
peste floare şi gând,
peste foc şi pământ,
peste-nalt şi adânc –
Dumnezeia.

ATENţIE: fRAgIL!
Sur\de o floare.
E soare.
Lumea pare o feierie,
Lumea crede în armonie…
Dar aerul scapără,
Floarea — scapătă…
Atenţie: fragil!

Surâde omul.
Crede.
Duce de mână — un copil…
Dar sufletu-i plânge,
Răul îl frânge..
Atenţie: fragil!

Surâde stânca.
Pare veşnică.
Dar o năruie un atom…
O clatină gând smintit de om…
Atenţie: fragil!

Nu-mi doresc aripi de vultur —
Daţi-mi aripi de fluture.
Copiii să-mi răfuiască sufletul,
Să vă roage, să vă strige:
Atenţie: fragil!

INIMA PăMâNTuLuI
Apropie-te de inima pământului
cu paşii mamei,
colindând după fiu,
cu braţul stejarului -
în calea furtunii;
cu privirea soarelui -
de dor -
în asfinţit;
cu haina ierbii
în veşnica-i revenire.
Cu suflarea caldă a inimii tale – 
apropie-te de inima pământului!
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POETuL
L-a botezat în lacrimi Domnul.
Iar luna îi furase somnul.
Şi stelele i-au pus în piept
Un rug ce-l mistuie încet..

Riscă să cadă din vis în fiece 
noapte.
Speră să fie învins
Nu de mediocritate,
Ci de Eternitate.

Nu confundă nicicând
Patria cu punga.
Plânge mai mult în sine.
De-l latră vreun câine —
Îl îmblânzeşte cu ochii săi trişti.

Dăltuieşte-ntr-o stâncă nişte 
cuvinte.
Nu priveşte îndărăt —
Vede înainte.

TIMP ABRuPT
La marginea inimii timpul devine abrupt:
Te-aşezi pe scaun — scaunul  
 se rostogoleşte în hău;
urci un deal — dealul coboară în tine;
cobori în amintire — ea se lasă,
ca o imensă frunză galbenă,
peste fiinţa ta.
Te troienesc
mii de clipe răzleţe,
pe care-ncerci
zadarnic
să le-nchegi.
Timpul stă
la picioarele tale
încolăcit
ca o pisică blândă,
însă gata s-o ia din loc
la prima-ţi mişcare:
ba timpul eclipsează inima,
ba inima eclipsează timpul…
Şi lucrul acesta neprevăzut
se întâmplă tocmai în momentul
când aripile, în sfârşit,
ţi s-au desfăcut, triumfătoare,
şi peste timp,
şi peste atacul de cord!

RugA DE PE uRMă
Doamne, dacă-or plânge brazii
Când m-oi trece în pământ,
Fă, Doamne, să cânte piatra
Ce mi-or pune-o pe mormânt…

Fă, Doamne, să cânte cucii
Când or trece vara-n zbor,
Nu jalea deasupra crucii,
Dar să zică DOR DE DOR…

Fă, Doamne, să cânte iarba
Ce-mi va răsări din piept.
Din ţărâne-ngâne apa
AMINTIRI DESPRE POET…

CALE
Vin din tăcere.
Vin din singurătate.
Vin din blestem.
Vin din cădere.
Vin din moarte.
Ţin calea spre Dumnezeu.

NAşTEREA LuMINII
Dar nici aici, unde vroiam s-ajung — nu e iubire…
Dar nici aici, unde vroiam să mor — nu-i începutul…
În altă parte împăcarea voi afla — dar unde?
Şi cine paşii ar putea să-mi îndrumeze, sau cugetul de a mă bucura că pot să sufăr? 
Că pot simţi răceala pietrei, dar şi căldura soarelui ce veşniс mi-aminteşte  
 că NAŞTEREA LUMINII e şi NAŞTEREA MEA?
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Privesc uneori la televiziuni stră-
ine zbuciumul savanţilor în căutarea 
energiilor alternative, cele clasice 
fiind într-un viitor nu prea îndepăr-
tat epuizabile. Zic străine, că pe noi 
parcă nu ne-ar afecta acest aspect 
atâta timp cât stăpânim aproape 
perfect arta „gârbovitului artistic” în 
negocierile cu furnizorii. Gândeam 
cu amărăciune că mai avem un capi-
tol la care suntem restanţieri, când, 
străpungând împotrivirea pereţilor 
casei şi sunetul televizorului de la o 
vecină veşnic tonică, cu sonorizare 
pe măsură, a străbătut în încăpere 
un fragment folcloric ce m-a făcut 
să-mi schimb radical părerea. Având 
în general preferinţe muzicale oare-
cum ornitologice, în care eroii prin-
cipali sunt „cucul şi pupăza”, această 
melodie s-a strecurat accidental în 
difuzoarele dânsei, căci ţine de alte 
gusturi şi singurul lucru atractiv ce-l 
„asambla” cu repertoriul ei obişnuit 
era, probabil, ritmul vesel şi săltăreţ. 
Era vorba de binecunoscutul cân-
tec al Mariei Tănase „Aseară vântul 
bătea”, ce m-a luminat la suflet într-
un moment de adâncă recunoştinţă 
pentru acest neobosit cronicar ano-
nim – folclorul, care a imortalizat 
preocupările noastre eoliene din 
vremuri trecute. Probabil, cum ade-
sea se întâmplă, cercetările noastre 
au deraiat în altă albie, în altă direc-
ţie, şi lipsa centralelor electrice eoli-
ene moderne pe la noi nu anulează 
observaţiile subtile şi performan-
te în trecut din domeniul respec-
tiv, dovadă fiind textul cântecului: 
„Aseară vântul bătea/ Badea‑n braţe 
mă strângea…” „Cercetătoarea noas-
tră ştiinţifică”, s-o numim aşa, aflân-
du-se într-un experiment savant cu 
badea, nota pentru posteritate în 

memorie condiţiile meteorologice 
în care se derula procesul. Atunci 
când alţii şi-ar fi pierdut minţile în 
vâltoarea activităţii cu pricina, dân-
sa şi-a păstrat perfect luciditatea, 
însemnând, etapă cu etapă, evoluţia 
lucrurilor şi interdependenţa lor. La 
un moment, dat, dânsa a descoperit 
ingenios o dependenţă directă între 
fenomenul meteo natural cu pricina 
şi activitatea badelui, or nu se ştie 
dacă lipsa unei circulaţii a curenţilor 
de aer nu l-ar fi lăsat pe badea ţeapăn. 
Mai mult, mândra era conştientă de 
pericolul la care se expunea, dar, în 
numele ştiinţei, era gata să se jert-
fească pe altarul ei, căci ne mărturi-
seşte textual: „Dacă‑ar fi bătut vântul 
mult / M‑ar fi strâns de m‑ar fi rupt!” 
Aici nu rămâne decât să regretăm că 
modestia noastră proverbială, pro-
babil, nu i-a permis eroinei noastre 
să strecoare ceva date antropologice 
despre dânsa: erau şi la acea vreme 
clasicii parametri de astăzi 90-60-90 
în vogă ori ba, chiar dacă aceste cifre 
se mai pot schimba cu locul sau de-
riva pe verticală? Care era decalajul 
între „clasici” şi realităţile mândrei, 
dacă această diferenţă exista? Acest 
lucru are o importanţă primordială 
pentru experimentul nostru ştiin-
ţific, căci, vă daţi seama, una e să 
sugrumi în braţe o fiinţă plăpândă, 
istovită de munca câmpului, şi alta 
este situaţia dacă mândra era mai 
„hrăniţică”, când putem vorbi de 
acum de o adevărată „maşinărie de 
mântuire” pusă în acţiune de puterea 
vântului. Rămâne la fel să regretăm 
că cercetătoarea noastră a ignorat 
din varii motive termenii ştiinţifici, 
refuzând să dea date precise în uni-
tăţi de măsură corespunzătoare re-
feritor la puterea de strângere (sau 

Fenomene eoliene

Victor Zagaevschi
Pictor, Muzeul de Istorie şi 
Etnografie din Soroca. 
Născut la 6 octombrie 1953 în 
Cosăuţi, Soroca.
Studii: Academia de Arte Plastice 
(Kiev, Ucraina).

„Nu foloseşte la nimic alergatul,
trebuie să porneşti la timp”. 

La Fontaine
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Fiodor Bildin

Maria Novicova

Vladimir Rusnac

Volco Frehtman

Elena Cernova

Saul Iţcovici

Victor Rogov

Vladimir Şapovalov

Nicolai Corâtnic

Vladimir Grosari

Victor Pâhov

Gheorghe Sagaidac,  
redactor‑şef (1956–1982)

Victor Sacarov

Zinaida Godina

Clara Oiherman

Victor Cobăsneanu

COLABORATORI CARE Au CREAT PuBLICAţIA (1944–1990)
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Echipa B. Todirel, 1985  
De la stânga: Boris Todirel, Nina Cutureanu, Ion Donţie‑
ru, Maria Repeşcu, Liubovi Zaharova, Mihail Covalciuc, 

Ion  Spinei, Ion Talmaci, Eugenia Timcenco
În faţă: Greta Ialovoi, Liubovi Scovpina, Victor Cobăsneanu, 

Maria Novicova

Echipa Gh. Sagaidac, 1976  
De la stânga: Ion Talmaci, Victor Rogov, Valeriu Rusnac, 

 Liubovi Scovpina, Vladimir Rusnac, Clara Oiherman, 
 Gheorghe Sagaidac, Zinaida Godina, Volco Frehtman

Echipa I. Talmaci, 2005 
De la stânga: Ion Spinei, Natalia Iacubovici, Lilia Coşeru, 

Marcela Bencheci, Elena Ţărdea,Valentina Spinei, Ion Talmaci, 
Natalia Palamarciuc, Ghenadie Cepurneac, Boris Todirel

„Steagul roşu”, 1950

„Calea lui Iliici”, 1966

„Realitatea”, 2010

ECHIPELE REDACţIONALE ALE PUBLICAţIEI 
(1976–2010)

MOSTRELE PUBLICAţIEI  
(1944–2010)
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La Soroca am venit cu 28 de ani în 
urmă, când deja trecusem toate trep-
tele de gazetar – corector, corespon-
dent, şef de secţie, redactor-adjunct. 
Colectivul de profesionişti cu care 
urma să lucrez era bine organizat, 
avea peniţe ascuţite şi raţiune lucidă. 
În funcţia mea de redactor-şef mi-a 
prins bine experienţa bogată a re-
gretaţilor Vladimir Rusnac şi Volco 
Frehtman, a mai tinerilor, dar talenta-
ţilor gazetari Ion Talmaci, Ion Spinei, 
Eugenia Timcenco, Victor Cobăsnea-
nu, Greta Ialovoi, Liubovi Scovpina, 
Victor Rogov, Ion Donţieru şi a celor-
lalţi angajaţi, fără de care ziarul n-ar 
fi ajuns la cititorii noştri. Cei 18 ani 
cât am deţinut postul de redactor-şef, 
a fost o perioadă zbuciumată, dar in-
teresantă şi plăcută. Redacţia a trecut 
într-o clădire nouă, s-a modernizat 
tehnologia de editare a ziarului, ceea 
ce a influenţat radical calitatea pro-
ducţiei noastre, iar tirajul unui nu-
măr s-a dublat. Acesta a ajuns până la 
25 mii de exemplare, fapt ce ne plasa 
la acest capitol printre primele locuri 
în republică. Atunci gazeta a devenit 
rentabilă, am majorat salariile, crea-
sem un fond de susţinere materială a 
angajaţilor şi de dezvoltare a redacţiei, 
ba chiar defalcam unele sume instan-
ţelor de la Chişinău. În acea vreme, 
gazeta era organul CR de partid şi a 
Executivului raional, dar n-aş zice că 
exercitau vreo presiune asupra noas-
tră. Erau şi situaţii tensionate, însă 
nimeni n-a fost sancţionat sau demis 
pentru abaterile de la „linia generală”. 
Practic, după 1985-1986, deja nu mai 

exista cenzură şi unicul filtru al eve-
nimentelor şi faptelor era conştiinţa, 
intelectul şi responsabilitatea jurna-
listului, lucruri ce s-au păstrat şi s-au 
amplificat la „Realitatea” de astăzi. O 
practică extrem de eficientă în activi-
tatea colectivului, erau întâlnirile cu 
cititorii, diferite festivaluri gazetăreşti 
şi, în special, „zilele scrisorilor des-
chise”. În palatul de cultură, pe la în-
treprinderi, în colectivele de muncă, 
conducerea raionului şi oraşului „în 
corpore” răspundea la cele mai strin-
gente întrebări ale cititorilor. Erau 
nişte examene extraordinare pentru 
demnitarii de atunci care, cu regret, 
nu se mai practică în prezent. Colec-
tivul ziarului nostru, desigur, a trecut 
prin anii marilor primeniri şi a parti-
cipat activ la evenimentele revoluţio-
nare din anii1990. Chiar şi schimba-
rea denumirii gazetei din „Calea lui 
Ilici” în „Realitatea” reflecta intenţiile 
şi năzuinţele jurnaliştilor soroceni. 
Reformele, care uneori provocau 
divergenţe în societate, n-au afectat 
principialitatea publicaţiei noastre. 
Am rămas mereu fideli măriei sale 
cititorului. Astăzi, de la înălţimea 
anilor, unele activităţi şi publicări ale 
gazetei noastre de atunci pot fi apre-
ciate diferit. Recunosc, am şi regrete, 
dar nu şi mustrări de conştiinţă. Îm-
preună cu întreg colectivul, am pus la 
dispoziţia consumatorilor  producţia 
cerută de ei. Dar n-am depăşit princi-
piile moralităţii, n-am acceptat pola-
rizarea societăţii şi ne-am străduit să 
le altoim oamenilor mai multă bună-
tate în suflet şi dragoste de ţară.

Boris Todirel
Născut la 08.02.1948 în Grinăuţi‑
Raia, Ocniţa.
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova, filologie‑jurnalistică 
(1976), Chişinău.

La „Realitatea” – din 1982; 
în perioada 1982–1998 – redactor‑şef.

NOI AM RăMAS MEREu fIDELI  
MăRIEI SALE CITITORuLuI...

Ion Talmaci
Născut 20.09.1951 în Vărăncău, 
Soroca.
Studii: Institutul Pedagogic de Stat 
„A. Russo”, limbi străine (1972), 
Bălţi.

La „Realitatea” – din 1975; 
din 2000 – redactor‑şef.

Începuturile sunt întotdeauna 
anevoioase, mai ales dacă vorba e de 
pus pe picioare un ziar. Nu poţi să 
pătrunzi în esenţa acestei probleme 
dacă nu te-ai lovit de ea.

Gheorghe Sagaidac, regretatul 
veteran al jurnalisticii sorocene, a 
fost acel, care a pus temelia ziaru-
lui local în îndepărtatul 1965. Din 
prima pleiadă de ziarişti desprin-
dem câteva nume cunoscute şi în 
întreaga republică. Cel de-al doilea 
colaborator al gazetei a fost angajat 

Volco Frehtman, redactor-adjunct 
şi, concomitent, secretar respon-
sabil. Apoi au urmat Saul Iţcovici, 
Victor Sacarov, Victoria Oloi, Victor 
Pâhov, Nicolai Corâtnic, Vladimir 
Grosari, soţii Vladimir şi Sofia Rus-
nac, Boris Trum, Alexei Romanen-
co, Elena Martân (Cernova), Maria 
Novicova. Regretăm şi îi pomenim 
pe cei care numai sunt în viaţă: Ghe-
orghe Sagaidac, Vladimir Rusnac, 
Victor Pâhov, Volco Frehtman, Saul 
Iţcovici, Victor Sacarov, Alexei Ro-

DESPRE ÎNCEPuTuRILE „REALITăţII”
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Eugenia Timcenco
Născută la 2 martie 1950 în 
or. Soroca.
Studii: USM, filologie.
A activat la „Realitatea” în anii 
1968–1999.

Ziarul nostru a atins o vârstă 
remarcabilă, ceea ce ne permite de 
a ne întoarce privirile în urmă. În 
decursul zecilor de ani pentru unii 
el a fost doar o perioadă intermedi-
ară de timp, iar pentru alţii – sensul 
vieţii. Au fost de toate. Dar astăzi ne 
amintim doar ceea ce a fost pozitiv, 
benefic, de amploare. Şi te surprinzi 
cu gândul că au fost nu numai tine-
reţe, cutezanţă, ci, în primul rând, 
sentimentul de răspundere. Ajutorul 
reciproc ne îndemna să păşim cu în-
drăzneală peste greutăţi şi necazuri, 
să găsim ieşire din orice situaţie. 
Sunt date uitării, devenind istorie, 
linotipurile, care reliefau rândurile 
textului, dar şi îmbinarea de cuvin-
te culegere manuală puţin despre 
ce le vorbeşte generaţiilor actuale 
de ziarişti. Dar toate acestea au fost 
nu de mult, doar cu vreo zece ani în 
urmă… Anume atunci a avut loc o 
situaţie interesantă. Închipuiţi-vă: 
materialele numărului ordinar (zia-
rul apărea de 3 ori pe săptămână în 
două limbi) au fost transmise la ti-
pografie. După ceva timp, şpalţurile 
cu rânduri turnate erau de acum pe 
masa de lucru a redactorului secre-
tar. După machetare, începe proce-
sul curăţării paginilor. Şi iată mache-
tele sunt semnate de către persoana 
de serviciu pentru tipar. Când întreg 
ziarul a fost tipărit, ochiul ager al 
redactorului-şef, înainte de a aviza 

ieşirea de sub tipar, a observat că în 
literele „i” şi „ă” (varianta română a 
ziarului) lipseau „căciuliţele”. Urgent, 
în redacţie s-a anunţat stare excepţio-
nală şi toţi colaboratorii, suflecându-
şi mânecile în sensul direct al cuvân-
tului (vopseaua proaspătă se ştergea 
foarte greu de pe piele!), în mod 
manual, cu pastă de culoare neagră, 
s-au apucat să deseneze căciuliţele 
sau virgulele care lipseau… În anii 
nouăzeci, în sediul nou al tipografi-
ei au apărut maşini noi de tipar, care 
foloseau plăci din metal. Dar întreg 
procesul de până la confecţionarea 
plăcii era acelaşi ca şi până atunci. 
Aceleaşi linotipuri, aceeaşi culegere 
manuală a majusculelor. Iar macagiu 
era acelaşi nenea Colea Galuşca, fie-i 
ţărâna uşoară! Nu vă puteţi imagina 
câtă strădanie depuneam la apariţia 
oricărui număr al ziarului, mai cu 
seamă în perioada când din două în 
două ore se stingea lumina şi meta-
lul se răcea! Toate nu le mai poţi îm-
părtăşi. Multe rămân în sufletu-mi, 
ascunse de ochii lumii. Folosindu-
mă de ocazie, vreau să vă felicit cu 
jubileul ziarului nostru raional. De 
trei ori el şi-a schimbat denumirea, 
neschimbată rămânând una – obiec-
tivitatea informaţională, fără culoare 
politică. Doresc din tot sufletul tutu-
ror lucrătorilor redacţiei succese şi 
izbândă. Dar cel mai mult – sănătate 
şi bunăstare  familială...

manenco, Ion Donţieru. Cei rămaşi 
în viaţă luptă cu bătrâneţile cu pen-
sie mizeră – toată aprecierea pentru 
munca titanică depusă la afirmarea 
presei sorocene... Dar au rămas în 
memoria sorocenilor numele, fap-
tele, onoarea lor nepătată. Cred că 
aceasta este cea mai de preţ apreci-
ere. Ei nu numai că au lăsat în urma 
lor mii de evenimente, cuprinse în 
colecţiile de ziar, care se păstrează la 
muzeul din Soroca, dar au şi pregă-
tit o pleiadă întreagă de tineri jurna-
lişti, care au preluat peniţele acestor 
dascăli consacraţi. Întinerirea co-
lectivului redacţional a început la 
începutul anilor optzeci ai secolului 
douăzeci. Rând pe rând, în cohorta 
jurnaliştilor soroceni au venit Eu-

genia Timcenco, Zinaida Godina, 
Victor Rogov, Clara Oiherman, Ion 
Donţieru, Ion Talmaci, Ion Spinei, 
Greta Ialovoi, Liubovi Scovpina, 
Fiodor Bildin, Vladimir Şapovalov, 
Lilia Storceac, Nina Cultureanu, Bo-
ris Todirel, Greta Ialovoi, Victor Co-
băsneanu, Marcela Bencheci. Gene-
raţia noastră, ajunsă şi ea la o vârstă 
respectabilă, pregăteşte, precum e şi 
firesc, o altă pleiadă de tineri ziarişti, 
care vor duce mai departe faima zi-
arului local sorocean. Noi ne deose-
beam, într-un fel, de dascălii noştri, 
cei tineri se deosebesc de noi. E un 
lucru firesc. Dar şi ziariştii de ieri, şi 
cei de astăzi facem unul şi acelaşi lu-
cru – informăm societatea, îi oferim 
cel mai de preţ produs spiritual.

ASTăzI NE AMINTIM DOAR CEEA CE A fOST POzITIV...
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Fiecare dintre noi, fireşte, mai devreme sau mai târziu, ori într-un anume 
moment, îşi pune sie unele întrebări, voind parcă să aprecieze rostul vieţii pe 
care o trăieşte. Niciodată nu mi-a fost frică să-mi pun asemenea întrebări, 
voind şi eu să-mi apreciez propria moralitate, pe care mi-am zidit-o eu în-
sumi şi care-mi aparţine în măsura pe care o merit. De ce am ales munca de 
ziarist? Mai uşor şi mai simplu ar fi să mă întreb azi, după 35 ani de activitate 
la gazetă, de ce nu aş fi ales-o. Se zice că omul e fericit atunci când simte satis-
facţie de la ceea ce face în sensul deplin al cuvântului. Fericit şi împlinit sunt 
nu pentru postul pe care-l deţin; nu am alergat niciodată după funcţii. Fericit 
sunt pentru că fiecare zi îmi aduce ceva nou, pentru că nu am fost şi nu sunt 
doar participant la evenimentele care se produc, dar şi condeier la letopiseţul 
acestora. Zi cu zi nu se aseamănă şi acest fapt îmi dă inspiraţie, face ca munca 
mea de ziarist să nu se transforme în meserie obişnuită, de culoare gri. Azi 
nu cred că mi-ar plăcea să fac altceva decât ceea ce fac. Cu toate că e o muncă 
deloc uşoară, rău plătită şi periculoasă chiar. Personal, am trecut trei etape 
la gazeta raională: cu redactorul Gheorghe Sagaidac, să-l ierte Domnul, care 
m-a învăţat omenie şi sete de cunoaştere. Cu redactorul-şef, Boris Todirel, de 
la care am învăţat multe din arta condeierului, calm şi respect faţă de colegi; 
şi a treia, în care, de la 2001 încoace, realizez ceea ce am învăţat de la Gheor-
ghe Sagaidac şi Boris Todirel. În rest, vorba lui Tolstoi: „Ajută-mă, Doamne, 
să fiu nemulţumit de ceea ce cunosc şi ştiu”. Lev Nicolaevici a scris în viaţă 4 
romane şi 8 povestiri, dar ce romane, ce povestiri!..

Ion Talmaci

„Realitatea” astăzi
DE CE AM ALES MuNCA DE zIARIST?

Ion Spinei
Născut la 02.07.1952 în Bădiceni, 
Soroca.
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova, filologie‑jurnalistică 
(1974), Chişinău.
La „Realitatea” – din 1985; 
din 2000 – redactor‑şef adjunct.

Specialiştii au calculat că un sim-
plu pix are cerneală pentru 2300 
metri de linie scrisă! Mă gândesc 
acum – câţi kilometri de litere am 
scris în activitatea mea de 36 de ani 
în ziaristică? Jurnalist nu te fac stu-
diile, cu toate că sunt necesare, ci 
viaţa activă, întâlnirile cu oamenii, 
permanenta comunicare. Jurnalistul 
trebuie să cunoască particularităţi-
le vieţii economice, sociale, politice, 
să le înţeleagă şi să le aducă în mod 
veridic societăţii. Pe timpuri, în anii 
’70 ai secolului trecut, fiind redac-
tor la un ziar de tiraj mic, „Pentru 
roadă”, fusesem numit reprezentant 
al APL într-o gospodărie agricolă 
pentru perioada recoltării spicoase-
lor. În fiecare dimineaţă eram dator 
să prezint datele despre recoltarea 
boabelor, numărul de agregate uti-
lizate la seceriş... Am avut şi multe 
cazuri de coincidenţe anecdotice. În 
anii ’80, în toată presa URSS erau la 
modă pamfletele politice, de critică a 

„capitalismului în putrefacţie” şi, fi-
indcă în ziarul nostru raional „Calea 
lui Ilici” asemenea publicaţii lipseau, 
am avut indicaţia să scriu despre 
politica antisovietică a preşedintelui 
Statelor Unite ale Americii Ronald 
Reagan. L-am făcut pe „sărmanul” 
preşedinte cu ou şi cu oţet. Ce a fost 
mai departe? Peste două luni de zile, 
la alegerile prezidenţiale, Reagan nu-
şi înaintează candidatura la funcţia 
de preşedinte al SUA! O publicaţie 
periodică e de succes atunci când are 
priză la cititori şi permanent e solici-
tată. Pe timpuri, în republică se or-
ganizau diferite concursuri tematice 
ale ziarelor, revistelor, TV. Practic, nu 
era concurs la care să nu fi participat: 
economic, social, sport, turism, tine-
ret, raţionalizare etc. Chiar dacă pu‑
terea a patra în ţară, după cum mai 
este numită presa, nu-şi găseşte locul 
determinat neoficial, jurnaliştii sunt 
întotdeauna pe prima linie, nu rare-
ori influenţând opinia publică.

JuRNALIST Nu TE fAC STuDIILE…
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Dintru-ntâi a fost o cărare pe care 
am pornit incert, cântărindu-mi la 
fiecare pas puterile, posibilităţile, 
dar şi ... curajul. Mergeam culegând 
gingăşia lăcrămioarelor ce lăcrimau 
cuminţi vocale, maci purpurii ce-şi 
răsfăţau în cuvinte de laudă obrajii 
rumeni... mergeam fără să observ că 
cărarea s-a lărgit, transformându-se 
într-un drum larg, dăruindu-mi în 
cale şi taine, şi basme, şi mister, şi 
împliniri. Mă prind acum la gândul 
că, nepornind la timpul meu pe cea 
potecuţă, nu ştiam azi câtă căldură 
emană o strângere de mână cu Gri-
gore Vieru, care mi-a dorit o „viată 
şi o dragoste frumoasă ca şi numele” 
meu ... Nu ştiam că tatăl lui Gugu-
ţă, Spiridon Vangheli, are darul de a 
fermeca şi a cuminţi chiar şi pe cei 
mai năzbâtioşi copii, făcându-i să 

asculte neclintiţi numeroase poezii. 
Nu simţeam aievea bunătatea, ome-
nia ce izvorăsc din privirea şi sufletul 
lui Ion Druţă. Nu stăteam de vorbă 
cu Ninela Caranfil aşa, pur şi sim-
plu, despre toate şi nimic. Nu aflam, 
poate, că speranţa Stelianei Grama 
a murit ultima, iar Curcubeul Vi-
selor nu e altceva decât abecedarul 
copilăriei sale. Nu descopeream Co-
pilul din colivia Claudiei Partole şi 
nu aflam, după spusele dumneaei, 
că prin cuvânt ne salvăm sufletele. 
La moment, sunt redactor literar al 
ziarului. Îmi place mult ceea ce fac, 
îmi iubesc meseria. În ea-mi găsesc 
şi refugiu, şi plăcere sufletească, şi 
tărie, şi credinţă. Fiecare zi îmi adu-
ce noi cunoştinţe, informaţie proas-
pătă, iar adnotările făcute îşi găsesc 
refugiu în suflet şi inimă...

Elena Ţârdea
Născută la 16.07.1970 în or. Soroca.
Studii: Institutul Pedagogic 
„T. Şevcenco”, filologie, Tiraspol.

La „Realitatea” – din 2005; redactor 
literar.

Importanţa jurnalisticii pentru 
mine este atât de mare, încât aşi 
compara-o cu cea a sistemului vas-
cular al organismului viu. Primele 
lecţii de afirmare în jurnalistică le-
am însuşit fiind elevă, apoi stagiar la 
săptămânalul „Realitatea”. Modalita-
tea de a aborda un subiect sau altul, 
felul cum trebuie să arate un articol, 
le-am învăţat de la Boris Todirel. Mai 
apoi, pe parcursul anilor, Ion Tal-
maci mi-a împărtăşit alte secrete ale 
meseriei, încredinţându-mi subiec-
tele sociale şi cele de investigaţie. Ion 
Spinei este cel care deseori îmi îm-
părtăşeşte gândurile şi-mi dezvăluie 
tema propusă. Am convingerea că 
jurnalistul are menirea de a ajuta so-
cietatea. Multe răspunsuri la diverse 
probleme le oferim cititorilor anume 
noi şi implicarea directă a jurnalis-
tului în soluţionarea acestora, în 
majoritatea cazurilor, aduc roadele 
scontate. În acest context, am desfă-
şurat mai multe campanii, cu scopul 

de a soluţiona cele mai variate ches-
tiuni. În aprilie 2008 am venit cu un 
apel de a susţine un băieţel de şapte 
ani, rămas orfan, ce risca să-si piardă 
locuinţa în care si-a petrecut ultime-
le zile mama sa. Era necesară suma 
de 60 mii de lei. In timp scurt s-a 
adunat o sumă mai mare, surplusul 
fiind folosit la reparaţia apartamen-
tului. Un alt succes a fost campania 
de binefacere „Vreau să trăiesc”, cu 
scopul de a acoperi cheltuielile unei 
operaţii costisitoare, în urma căreia 
Mihăiţă Aramă-Şerban a rămas să 
se bucure de viaţă. Aceste succese 
s-au realizat datorita” Realităţii” şi 
sorocenilor cu inima mare. Sigur, 
au fost şi idei care nu s-au realizat, 
dar sper că, pe parcursul timpului, 
îşi vor găsi şi ele soluţia potrivită. 
Promovarea fericirii altora a devenit 
scopul existenţei mele de jurnalist, 
astfel perfecţionându-mi propriul 
suflet. Adică – sunt jurnalist, ceea ce 
înseamnă că trăiesc!

Natalia Palamarciuc
Născută la 25.03.1976 în or. Soroca.
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova, jurnalistică (2001), 
Chişinău.

La „Realitatea” – din 2001; reporter.

Nu MI-Aş PuTEA ÎNCHIPuI VIAţA făRă DE MASS-MEDIA

MAI ÎNTâI A fOST O CăRARE...
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Acest adevăr l-am aflat de mică, 
din poveştile ce mi le spunea scum-
pa mea bunică, dar pe atunci nu în-
ţelegeam toată importanţa acestor 
cuvinte. Pasiunea de a fi întotdeauna 
la curent cu cele ce se întâmplă mi-a 
apărut prin clasa X, când am însuşit 
că informaţia, dacă ştii s-o stăpâ-
neşti, este cheia succesului. Acesta a 
fost şi imboldul ce m-a determinat 
să merg la facultatea de jurnalism, 
după care nu am ratat şansa de a 
mă integra în colectivul redeschis 
al „Realităţii”– ziar cu o bogată is-
torie şi cu ziarişti profesionişti. „Re-
alitatea” rămâne a fi publicaţia care 
cuprinde o largă gamă de interese 
pentru şi despre soroceni: ştiri une-
ori cu „nuanţe”, dar de fiecare dată 
în limbajul cel mai accesibil. Un 

loc aparte în paginile ziarului îl are 
agricultura – subiect foarte intere-
sant pentru oamenii din localităţile 
rurale ale raionului. Existenţa la So-
roca a unui asemenea ziar, sarcina 
căruia întotdeauna a fost şi rămâne 
a fi oglindirea vieţii şi activităţii so-
rocenilor, este un motiv pentru care 
alegerea mea a fost „Realitatea”. În 
haosul economic ce domină astăzi, 
„Realitatea” e ca o oază de ozon pen-
tru localnici... Ca şi pentru mine, de 
altfel. Încă un motiv pentru care am 
ales „Realitatea” a fost faptul că jur-
naliştilor de aici li se impune o uni-
că cenzură – moralitatea. O calitate 
de preţ în meseria unui ziarist care 
se stimează pe el însuşi şi pe cititorii 
săi, precum spune redactorul-şef al 
săptămânalului, dl Ion Talmaci.

Lilia Coşeru
Născută la 04.12.1977 în Recea, 
Râşcani.
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova, jurnalistică (2001), 
Chişinău.

La „Realitatea” – din 2001; 
secretar responsabil.

Nu m-am gândit niciodată că voi 
activa într-un colectiv de creaţie al 
unui ziar, cu toate că, între colegii 
de clasă, întotdeauna am fost mult 
mai activă, decât dânşii, cu iniţiati-
vă, acestea fiind calităţi de jurnalist. 
Spre fericirea mea, întâmplarea m-a 
adus la „Realitatea”. Cu ajutorul spe-
cialiştilor mai versaţi, am studiat şi 
am deprins procesul de paginare a 
ziarului. E un lucru care îmi place 
şi care cere mult spirit creativ. Cu 
toate că nu e unul simplu. Am avut 
succese, dar şi nopţi petrecute asu-
pra calculatorului, pentru a face un 
ziar bun. Este eronată părerea că un 
redactor tehnic la o ediţie periodică 

s-ar ocupa doar de culesul materi-
alelor jurnaliştilor şi amplasarea lor 
în pagini. E o tehnologie mult mai 
complicată, fiind vorba de respec-
tarea unor reguli scrise şi nescrise 
de amplasare a articolelor după im-
portanţă, actualitate şi, în sfârşit, în 
satisfacerea gusturilor cititorilor. Se 
spune că ziarul trăieşte o zi şi citi-
torul trebuie să-l primească ca pe 
o pâine caldă. Dat fiind faptul că la 
Soroca nu avem o tipografie utilată 
modern, paginile gata le trimitem 
prin poşta electronică la tipografia 
din Chişinău „Prag-3”, unde se tipă-
reşte ziarul nostru. Iar a doua zi îl 
primim prin „Poşta Moldovei”...

Natalia Iacubovici
Născută la 17.10.1981 în or. Soroca.
Studii: studentă, anul II la 
Universitatea de Stat din Moldova, 
psihologie.

La „Realitatea” – din 2005; 
redactor tehnic.

CINE POSEDă INfORMAţIA – POSEDă LuMEA

O ÎNTăMPLARE fERICITă M-A ADuS LA „REALITATEA”



„REALITATEA” – 70

1. Ion Talmaci, Boris Todirel, Ion Spinei, 2008
2. Echipa Ion Talmaci, 2010
 De la stânga: Ion Talmaci, Natalia Palamarciuc, Natalia Iacubovici, Boris 

Todirel, Elena Ţărdea, Feodora Panas, Ion Spinei
3.  Echipa I. Talmaci, 2005
 De la stânga: Ion Talmaci, Natalia Iacubovici, Lilia Coşeru, Elena Ţârdea, 

Marcela Bencheci, Natalia Palamarciuc, Feodora Panas, Boris Todirel, 
 Aliona  Chirilici, Ion Spinei

4. Boris Todirel şi Elena Ţârdea în Cetatea Soroca, 2010
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Memoria e doar în ochii vii,
Ca chipul în oglindă,
Dar nu o vezi, dacă nu ţii
Făclia sus, arzândă!

„Măsura tuturor lucrurilor este Omul”
Protagorus

Soroca nu este altceva decât noi şi lucrările noastre, materializate în roadele lor. Aşa a fost, este şi va fi. Strămoşii 
ne-au lăsat rodul lor, noi vom lăsa urmaşilor roadele noastre, astfel generând, încontinuu, Dragoste şi Zidire sau 
Discordie şi Măcinare.

Din Rădăcini ne vine Providenţa şi în tăria lor ne este garanţia continuităţii...
În acest context patetic, Almanahul „SOROCA” a iniţiat o serie de interviuri cu diferiţi exponenţi ai vieţii social-

politice, economice şi cultural-artistice locale în speranţa de a elucida mai viu procesul evoluţiei societăţii sorocene 
şi a face cunoscut publicul cu promotorii lui. Autor al dialogurilor ce urmează, precum şi al celor din paginile de 
până aici, este Ignat Berbeci.

Valentin Purice

Mihail Pogorevici Marc Raiher

Mircea Scânteianu

Grigore Bucătaru Ilarion Ceban
Teodor CoticiValentin Artemii

Larisa Despa
Tudor Frunză Iulia Gulca

Boris Marciuc

Soroceni, Soroceni
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Artemii.

Valentin Artemii: Părinţii mei 
din strămoşi au avut rădăcini la 
Ţâra, sat pe malul Răutului. Bunicul, 
Gavriil Artemii, a fost ţăran înstărit, 
fapt care l-a dus la pierzanie, fiind ri-
dicat şi dus în Siberia de către comu-
nişti. Nu am mai avut nici o veste de 
la el. Tata, Anatolie Artemii (1934–
1985), a lucrat toată viaţa tracto-
rist-mecanizator în colhozul satului, 
meserie cu destul venit în timpurile 
colhoznice. Mama, Olga (Tocan) Ar-
temii (1933–1983), era dintr-o fami-
lie de muncitori la căile ferate locale. 
A lucrat toată viaţa colhoznică de 
rând, luându-ne şi pe noi, copiii, s-o 
ajutăm la „norme”. Am fost 3 copii: 
subsemnatul şi două surori – Rodica 
(Artemii) Velişco (n.1960), pedagog, 
stabilită la Soroca, şi Ala (Artemii) 
Malai (n.1965), pedagog, stabilită la 

Dubăsari. M-am căsătorit în 1978, 
soţia Svetlana (Samborschi) Artemii 
(n.1959), originară din Ţâbulăuca, 
Dubăsari, felcer-acuşer, este anga-
jată ca laborant la Spitalul raional 
Soroca. Fiica noastră Aurelia (Arte-
mii) Rusu (n.1982) e jurist, stabilită 
în Portugalia, creşte şi educă 2 fete – 
nepoţelele noastre dragi: Vladlena 
(n.1998), elevă în şcoala portugheză, 
şi Sabrina, născută în 2007.

A: Copilăria şi şcoala, ce amin-
tiri v-au lăsat?

V.A.: La Ţâra destinele tuturor 
copiilor erau la fel, marcate adânc 
de realităţile colhoznice ale satului: 
păscutul vacii, strânsul plevei de pe 
mirişti, şcoala, Răutul… La timpul 
secerişului, adunând pleavă pentru 
vitele casei, ne temeam ca de foc de 
partorgul (secretarul PCUS din sat, 
tov. Belâi, vorbea ruseşte) colhozului, 

„Conflictul de pe Nistru a fost  
un spectacol politic sângeros...”

Valentin Artemii
Locotenent‑colonel de poliţie (r.), 
comisar al poliţiei raionale Soroca, 
(1993–1998), şef al Biroului de 
avocaţi „Femida”, Soroca.
Născut la 15 septembrie 1956 în 
Ţâra, Floreşti.
Participant la conflictul 
transnistrean (Cocieri, 1991–1992); 
Cavaler al Ordinului „Ştefan cel 
Mare” (1993).

fişier biografic
1962–1972 – Studii la şcoala primară din Ţâra şi la şcoala medie din 

Ghindeşti, Floreşti.
1972–1974 – Mecanizator la Asociaţia interraională pentru creşte-

rea vitelor din Ghindeşti; studii la şcoala profesională din Rezina, spe-
cialitatea şofer.

1974–1976 – Serviciu militar în Armata Sovietică.
1976–1977 – Şofer la Uzina „Signal” din Chişinău.
1977–1981 – Miliţian (sergent) în Divizionul separat pentru paza 

organelor sovietice şi de partid (Chişinău); 1981–1983 – comandant de 
pluton (sublocotenent) în acest divizion. 

1983–1985 – Inspector superior patrulare rutieră (locotenent) la 
secţia raională Dubăsari a Afacerilor Interne (SRAI).

1985–1989 – Şef al secţiei orăşeneşti de miliţie din Dubăsari (loco-
tenent superior).

1985–1991 – Studii la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea 
Drept (fără frecvenţă).

1989–1992 – Şef-adjunct al SRAI Dubăsari (căpitan).
1992–1993 – Vicecomisar al Poliţiei raionale (maior), şef al Poliţiei 

municipale, Soroca.
1993–1998 – Comisar al Poliţiei raionale Soroca (locotenent-colonel).
1998–1999 – Vicedirector al Firmei de Producere „Mioriţa”, Soroca.
Din 2000 – Fondator şi şef ( din 2003) al Biroului de Avocaţi „Fe-

mida”, Soroca.
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care ne lua pe fugă, de fiecare dată se-
chestrându-ne sacii cu pleavă. Ştiind 
bine cât de greu muncesc părinţii 
mei, mă mira că partorgul câştigă 
mult mai bine, umblând doar de colo 
până colo prin sat şi fugărind copi-
ii de pe mirişti. În compunerea cu 
tema „Cine vrei să devii?”, spre deo-
sebire de alţi elevi, care visau să devi-
nă cosmonauţi, artişti sau învăţători, 
eu am scris cu fermitate că vreau să 
devin partorg, lămurind că „el nu 
face nimic, dar îi conduce pe toţi şi 
are de toate!”. Nu voi uita niciodată 
nici prima mea „manifestaţie politi-
că” la Ţâra, când toată clasa noastră, 
în frunte cu diriginta Evghenia Fili-
povna Eriomenco, am mers la Răut 
şi am dat pe râu, huiduind şi fluie-
rând, portretul lui Nichita Serghe-
ievici Hruşciov, secretarul general 
al PCUS, detronat atunci de Leonid 
Brejnev! Strigam cu toţii: „Nichita, 
Nichita, ne-ai luat chita, şi-ai dus-o 
în Chitai şi nouă nu ne-o dai!”. 

A: Şi adolescenţa?
V.A.: Am făcut cursuri de tracto-

rist pe loc, în Asociaţia interraională 
pentru creşterea vitelor de la Ghin-
deşti, în acelaşi timp lucrând me-
canizator. Apoi am plecat la Şcoala 
Profesional-Tehnică din Rezina, 
unde am făcut cursuri de şofer. În 
doi ani după absolvirea şcolii m-am 
făcut tractorist şi şofer, iar în1974 

La nunta noastră, împreună cu parinţii, 1978

am fost chemat în rândurile Arma-
tei Sovietice.

A: Cum aţi început cariera de 
miliţian în Divizionul din Chişi-
nău?

V.A.: După armată, la vârstă de 
20 de ani, m-am aranjat şofer la 
Uzina „Signal” din Chişinău, unde 
am lucrat un an de zile. Pe parcursul 
anului am fost chemat la Comitetul 
Securităţii de Stat (KGB). Acolo, 
şef al secţiei de cadre era pe atunci 
Gheorghe Lavranciuc, pământean-
ghindeştean. Mi s-a propus încadra-
rea într-o grupă specială de tineri 

din RSSM, care urma să fie trimisă 
la Şcoala KGB din Novorosiisk. Am 
depus cu bucurie actele necesare, 
căci doream să plec, dar la următoa-
rea chemare nu m-am prezentat şi 
grupa a plecat fără mine. Hotărârea 
de a nu pleca mi-au sugerat-o ru-
dele, socotind că serviciul în KGB 
nu ar fi unul onorabil… A fost un 
caz destul de neplăcut, pentru care 
m-au chemat sub ordin la podgo‑
tovcă (pregătire militară) şi pus la 
curăţat şenilele tanchetelor într-o 
unitate blindată din Chişinău. Soar-
ta, fiind bună cu mine, m-a întâlnit 
în acea perioadă cu căpitanul Vladi-
mir Cicea, care căuta tineri potriviţi 
pentru completarea unui divizion 
special de miliţie. Am acceptat pro-
punrea lui cu bucurie, înscriindu-
mă în rândurile miliţiei şi astfel sal-
vându-mă şi de odioasa podgotovcă. 
Structura de miliţie în care am fost 
încorporat s-a dovedit a fi „Divizio-
nul Separat de Pază a Conducerii de 
Vârf a RSSM”. În acel an, 1977, CC 
al PCM şi-a schimbat sediul într-un 
nou edificiu (azi Parlamentul RM), 
mult mai mare decât precedentul. 
În legătură cu acest fapt, divizionul 
de pază şi-a majorat componenţa de 
la 45 la 60-90 miliţieni. În obligaţiu-
nile formaţiunii intra paza blocului 
unde locuiau I.I. Bodiul, I.C. Grosu 
(primii secretari ai CC al PCM); a 
clădirii Guvernului (Sovietul Miniş-
trilor al RSSM); a Arhivei de Stat; a Părinţii – Anatolie şi Olga Artemii, 1956
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Palatului „Octombrie” (Palatul Na-
ţional); a zonelor de odihnă a con-
ducerii de vârf. Eu am fost plasat în 
plutonul (18 miliţieni) de pază a zo-
nei de odihnă Holercani. Leafa era 
boierească, de 150 ruble lunar (mi-
liţienii de rând primeau 110 ruble), 
iar când am devenit ofiţer – 180–200 
ruble lunar. Printre colegii de divizi-
on, i-am avut şi pe sorocenii V. Tete-
lea, V. Dorogan, N. Odajiu.

A: Ce reprezenta zona de odih-
nă de la Holercani?

V.A.: Holercanii, prin aşezare şi 
pitoresc, este o localitate deosebit de 
frumoasă. Pe teritoriul păzit se aflau 
case la sol pentru o familie, plasa-
te la distanţă de blocurile cu etaje. 
Casele separate erau destinate strict 
conducătorilor CC al PCM, iar blo-
curile mari comune – Sovietului de 
Miniştri, între aceste două părţi ale 
teritoriului existând un hotar neofi-
cial de delimitare a locatarilor. Inte-
riorul încăperilor atât în case, cât şi 
în blocuri era extraordinar de luxos 
şi modern: covoare scumpe, televi-
zoare color (pe atunci o raritate!), 
aparataj audio şi video, tablouri de 
valoare, obiecte de anticariat, came-
re luxoase de baie, lenjerie scumpă 
de pat, frigidere, aparataj de menţi-
nere a unei temperaturi confortabile 
etc. Locatarii erau aprovizionaţi cu 
cele mai bune producte alimentare, 
vinuri şi coniacuri, felurite alte bă-
uturi fine. Toată bogăţia aceasta se 

afla în subordinea Direcţiei Admi-
nistrative a Sovietului de Miniştri al 
RSSM (Upravlenie Delami Sovmina 
MSSR), împuternicitul căreia în zona 
de la Holercani era un oarecare C. 
Lemeakin. Plutonul de pază, ţinând 
sub strictă evidenţă toate bunurile 
mobile şi imobile ale zonei, vedea şi 
înţelegea cum se fura în proporţii co-
losale şi apoi se vindea averea statu-
lui. Dar nu puteam şi nu îndrăzneam 
să întreprindem ceva – furturile erau 
legale – bunurile, având termeni de 
folosinţă şi uzură, se decontau, prac-
tic, fiind încă noi-nouţe, se scoteau 
de pe teritoriu (copiile chitanţelor 
de decontare rămâneau plutonului), 
apoi dispăreau fără urmă. După 4 ani 
de serviciu, am fost ridicat în gradul 
de sublocotenent (până atunci, fuse-
sem sergent) şi numit comandant al 
plutonului de pază, funcţie pe care 
am deţinut-o până în 1983, când am 
fost transferat, ca inspector superior 
patrulare rutieră, la SRAI Dubăsari.

A: Cum s-a desfăşurat cariera 
dumneavoastră la Dubăsari?

V.A.: SRAI Dubăsari era una din-
tre cele mai bine instruite din întrea-
ga RSSM. Şeful secţiei, locotenent-
colonelul V. Celpan, ţinea „strâns” 
în subordine un efectiv de 260 de 
miliţeni (inclusiv secţia Pază), dis-
ciplinat şi consolidat. În 1985, fiind 
deja în grad de locotenent superior, 
am fost numit şef al secţiei orăşeneşti 
de Miliţie Dubăsari, iar în 1989, în 
grad de căpitan, avansat la postul de 
şef-adjunct al SRAI Dubăsari. Între 
anii 1985–1991 am făcut facultatea 
Drept (fără frecvenţă) la USM.

A: Care era situaţia politică în 
zona Dubăsari?

V.A.: Toate evenimentele ce se 
desfăşurau în republică, dar, în te-
mei, cele din Chişinău, legate de 
manifestaţiile mişcării democratice 
în susţinerea perestroicii lui Gor-
baciov (acţiunile căreia se realizau 
prin intermeduil Cenaclului „A. 
Mateevici”), aveau ecou negativ în 
raioanele RSSM din stânga Nis-
trului, inclusiv în oraşul şi raionul 
Dubăsari. Oamenii SRAI Dubăsari, 
printre care deseori şi eu, îmbrăcaţi 

în civil, asistau la adunările din Par-
cul Verde ale Cenaclului „A. Ma-
teevici”, condus de Anatol Şelaru, 
acumulând informaţii utile pentru 
analiza ulterioară a situaţiei generale 
în republică şi în teren. Deja atunci 
presupuneam că un război între li-
beralii din dreapta şi socialiştii din 
stânga Nistrului este iminent şi va 
începe în curând anume la Dubă-
sari, unde 60% erau ruşi, ucraineni, 
iar din cele 40% de moldoveni, doar 
10-15% – intelectuali, iar din aceştia, 
doar 50% – basarabeni. În satele ra-
ionului situaţia era aproape similară, 
iar în cadrul efectivului de miliţieni, 
în 1991, din 260 colaboratori, 47 de 
persoane au trecut în mod benevol şi 
deschis de partea noilor „autorităţi” 
ale PMR. După adoptarea de către 
primul Parlament al RSSM (1990) a 
Tricolorului, Stemei, Limbii române 
– de stat, şi a Declaraţiei de Indepen-
denţă din 28 august 1991, elemen-
tele slave din teritoriile din stânga 
Nistrului au activizat împotrivirea 
şi revoltele. Tricolorul arborat pe 
clădirile corespunzătoare de stat era 
peste noapte furat şi deseori pângă-
rit. În baza unor asemenea cazuri, la 
Dubăsari am deschis 180 de dosare! 
Mitingurile şi adunările, marşurile 
şi desele conflicte între adepţii Chi-
şinăului şi ai Tiraspolului au adus 
într-o perioadă la blocarea de către 
separatişti (Tiraspol) a structurilor 
de stat din Dubăsari (Primăria, Ju-

Inceputul carierei  
de miliţian‑sublocotenent, 1981

Angajat la uzina „Signal”,  
Chişinău, 1977
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decătoria, Poliţia). Situaţia era foarte 
problematică, şi atunci generalul Ion 
Costaş (ministrul de Interne al RM) 
a trimis la Dubăsari, în ajutorul nos-
tru, vreo 3-4 autobuze cu cursanţi 
care, în pofida faptului că noi am 
rugat întoarcerea lor la Chişinău, au 
primit ordin şi au intrat în Dubăsari. 
Atunci au fost primele jertfe umane 
(3 persoane civile) ale conflictului de 
pe Nistru (august, 1990). Războiul 
ce urma să se declanşeze mai târziu 
era, în principiu, deja comandat.

A: Începerea războiului de la 
Nistru…

V.A.: În 1991, a început al doilea 
val de neînţelegeri între Chişinău 
şi Tiraspol, în care se implica activ 
Rusia, evident, în defavoarea au-
torităţilor din Chişinău. Mai mult, 
persoanele de decizie de la Chişinău 
(V. Berlinschi) au retras din Dubă-
sari forţele armate ale RM, practic, 
lăsând poliţia locală, înarmată uşor, 
fără apărare serioasă. La începutul 
lui martie 1992, dispunând de forţe 
şi armament superioare Poliţiei din 
Dubăsari, miliţia şi cazacii au reuşit 
să ne aresteze în sediul Poliţiei Dubă-
sari şi să ne închidă (eram 32 de po-
liţişti şi 4 vameşi) pentru o perioadă 
de timp (2–29 martie 1992) într-un 
subsol din Tiraspol. Eram învinu-
iţi de uciderea maiorului Sipcenco 
(miliţian din Dubăsari), împuşcat de 
cazaci, care au tras în maşina lui, ase-
mănătoare cu maşina Poliţiei Dubă-
sari. Până la urmă, am fost schimbaţi 
de autorităţile de la Chişinău pe un 
grup de criminali penali transnistri-
eni, deţinuţi la Chişinău. După ieşi-
rea din închisoare, am fost internat 
în spital, iar la 10 mai am revenit pe 
poziţiile războiului, Platoul Cocieri.

A: Ce se întâmpla la Cocieri în 
acea perioadă?

V.A.: Pe Platoul Cocieri era o dez-
ordine organizatorică totală, în care 
KGB-ul (Securitatea de Stat RM), 
Poliţia şi armata constituiau, formal, 
o forţă militară. Comandant al Pla-
toului era colonelul N. Petrică. Fiind 
trimis pe front în calitate de coman-
dant al batalionului nr.1 de poliţie, 
oficializat în calitate de vicecomisar 

al secţiei raionale de Poliţie Soro-
ca, am plecat la Soroca pentru a mă 
prezenta comisarului local şi a mă 
întoarce imediat la Cocieri. Comisa-
rul Gh. Delejan, locotenent-colonel, 
a dispus însă să rămân la Soroca, el 
având acută nevoie de ajutorul meu. 
Chişinăul chiar a doua zi a ordonat 
întoarcerea mea imediată la Ciocieri, 
Gh. Delejan fiind aspru admonestat.

A: De ce efectiv şi armament 
dispuneaţi în cadrul batalionului?

V.A.: În batalion eram circa 
1000 de oameni înarmaţi cu pistoa-
le-automate Kalaşnikov şi revolvere 
Makarov. Platoul mai dispunea de 
2 maşini de deminare echipate şi un 
camion mare adaptat pentru luptă 
cu blindaj metalic şi cu o zenitkă 
(tun antiaerian). Frontul nostru se 
întindea pe o distanţă de aproxima-
tiv 2 kilometri, efectivul fiind iniţial 
dislocat pe teritoriul pansionatului 
local pentru bătrâni, apoi în bun-
cherul militar din zonă. Eram in-
formaţi în permanenţă de situaţiile 
de pe platourile de luptă Varniţa şi 
Coşniţa, Dubăsari. În perioada în 
care m-am aflat la Cocieri (mai-
septembrie 1992), batalionul meu a 
pierdut în luptă doar un om.

A: Ce credeţi despre conflictul 
de la Nistru?

V.A.: Conducerea nesigură şi ha-
otică de la Chişinău, ordinele con-
troversate de înaintare şi retragere, 
lipsa unor strategii şi tactici unice şi 
clare în acţiunile forţelor din dreapta 
Nistrului, multe alte lucruri stranii 
în zona conflictului sugerau ideea 
că tot ceea ce se întâmpla acolo nu 
era decât un spectacol politic sân-
geros, foarte slab regizat, în urma 
căruia şi-au pierdut viaţa peste 1000 
de militari şi civili.

A: Care era situaţia în organele 
interne raionale Soroca la acea vre-
me?

V.A.: La Soroca am sosit în sep-
tembrie 1992, după semnarea docu-
mentului de încetare a focului de pe 
Nistru de către Boris Elţin (Rusia) şi 
Mircea Snegur (RM). Conflictul mi-
litar la acea vreme era, în principiu, 

epuizat. Am intrat în funcţia de vi-
cecomisar, şef al Poliţiei Municipale 
Soroca, în subordinea locotent-co-
lonelului Gh. Delejan (preşedinte al 
CE raional – Vasile Lupuşor; Primar 
de Soroca – Boris Glavan). Peste un 
an, după plecarea lui Gh. Delejan, 
am preluat funcţia de comisar al Po-
liţiei raionului Soroca, fiind în grad 
de maior. În această funcţie am avut 
în subordine doi locţiitori – pe lo-
cotenent-colonelul Gh. Pohilă – ac-
tivitate operativă, şi maiorul C. Vol-
niţchi – muncă educativă. Efectivul 
Secţiei raionale de Poliţie Soroca, 
inclusiv paza şi pompierii, constitu-
ia 360 de persoane (1993). Situaţia 
criminogenă în arealul nostru de 
activitate era alarmantă, volumul 
de descoperiri a crimelor constitu-
ind doar 28%… Înflorea practica 
(moştenire a URSS) de ascundere 
a infracţiunilor, pentru a se majo-
ra astfel procentul de descoperiri; 
şchiopăta considerabil disciplina; la 
un nivel scăzut era pregătirea opera-
tivă şi teoretică a efectivului. Secţia 
dispunea însă şi de cadre bine pre-
gătite: Vasile Potop, Nadia Cucimi-
enco, Nina Dorogan, Lilia Goian, 
Alexandru Olşanschi, Anatolie Gu-
zun, Alexei Bocancea şi alţii (secţia 
anchetă). Am întreprins o serie de 
acţiuni, inclusiv de testare şi pregă-
tire suplimentară a colaboratorilor, 
în scopul de ridicare a moralului şi 
disciplinei contingentului. Treptat, 

Valentin şi Svetlana Artemii,  
mire şi mireasă, 1978
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situaţia în secţie s-a ameliorat con-
siderabil. Către anul 1997, volumul 
crimelor descoperite s-a ridicat la 
64%, ceea ce prezenta un succes 
evident în activitatea SRAI Soroca. 
Eram dispus să lucrez în continuare, 
realizând noi performanţe, dar, în 
1998, organele centrale ale MAI din 
RM (ministrul M. Plămădeală) au 
lansat o iniţiativă, cel puţin stranie, 
de „rotaţie” a comisarilor raionali 
de poliţie. Mi s-au propus Criulenii 
sau Cimişlia, însă, cunoscând foarte 
bine situaţia din aceste teritorii, am 
refuzat şi, prin urmare, am fost ne-
voit să depun cerere de concediere. 
După părerea mea, „rotaţia” în cau-
ză a avut scopuri bine determinate, 
unul dintre care a fost scoaterea din 
funcţie a comisarilor veterani, care 
au luptat în conflictul transnistrean. 
Şi acest lucru le-a reuşit de minune, 
treptat destituind toţi veteranii, ulti-
mul fiind A. Harcenco – comisarul 
de Poliţie Bălţi.

A: Cum s-a desfăşurat cariera 
dumneavoastră de jurist profesio-
nist, câţi avocaţi activează actual-
mente la Soroca?

V.A.: Un an de zile (1998–1999) 
după eliberarea din organele de in-
terne ale RM, am activat o perioadă 
în business-ul local – vicedirector 
la Firma de Producere „Mioriţa”. În 
2000, împreună cu avocaţii V. Mo-
loşag şi M. Belous, am fondat Biroul 
de Avocaţi „Femida” (Themis), şeful 
căruia am devenit în 2003. În cadrul 
biroului mai sunt angajaţi şi doi avo-
caţi tineri: L. Diaconu, T. Cazac.

Serviciile Biroului de Avocaţi 
„Femida” sunt solicitate în toate sfe-
rele societăţii, atât în cadrul oraşu-
lui şi raionului Soroca, cât şi în afara 
lui. Majoritatea dosarelor o consti-
tue cele civile. Prestigiul biroului 
este în permanentă ascensiune. Ac-
tualmente, în Soroca, conform date-
lor de care dispun, sunt 18 avocaţi, 
dintre care 3, din considerente de 
sănătate, nu mai activează (V. Do-
bândă, V. Potop, V. Purice). Avocaţii 
V. Moloşag, M. Belous, V. Artemii, 
L. Diaconu şi T. Cazac sunt înca-
draţi în Biroul „Femida”, iar avocaţii 
N. Dorogan, D. Ţurcan, N. Mustea-
ţă, A. Olşanschi, E. Belous, I. Gagiu, 
E. Cojocari, V. Mazniuc, V. Onică, 
I. Ursu au practică individuală.

A: Ce opţiuni politice aveţi?
V.A.: Am fost membru al 

PCUS, fapt obligatoriu pentru un 
ofiţer al organelor de interne din 
URSS. După dizolvarea PCUS 
(1991), rămânând în continuare 
ofiţer al aceloraşi organe, conform 
noilor legi, nu am avut dreptul, dar 
nici nu am dorit să aderez la vreun 
partid politic. Am convingerea că 
Constituţia RM este cu adevărat 
democratică, asemenea Constitu-
ţiei SUA, dar legile consfinţite în 
ea sunt flagrant încălcate, inclusiv 
de organele care au elaborat-o şi 
adoptat-o… Nu am acceptat nici-
odată extremismul atât de stânga, 
cât şi de dreapta. Uniunea Euro-
peană nu are, după mine, interese 
majore în RM, ca să dorească inte-
grarea ei cât mai grabnică în struc-
turile sale politice şi economice. 
Aşezarea noastră geopolitică ne 
dictează mai degrabă o poziţie ne-
utră decât un vector concret spre 
UE sau CSI. Neutralitatea ne-ar fi 
convenabilă pentru o bună dezvol-
tare a economiei ţării şi a relaţiilor 
noastre internaţionale. 

Podul peste Nistru blocat de secesionişti, 1992
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Bucătaru. 

grigore Bucătaru: Părinţii mei 
au fost extraordinari prin inteligen-
ţa şi capacitatea lor de a se descurca 
şi a le duce la bun sfârşit pe toate. 
Tata, Tudor a lui Zaharia Bucătaru 
(1924–1973), a fost pedagog, în-
temeietor al fanfarei din Selişte, 
Nisporeni şi al altor orchestre din 
raion. A avut studii speciale în do-
meniul muzicii, fiind absolvent al 
Institutului de Arte „Gavriil Musi-
cescu”, din Chişinău. Mama, Maria 
Bucătaru (n. 1932), a avut studii 
medicale, pe parcursul multor ani, 
lucrând asistentă medicală la spita-
lul din Selişte, Nisporeni. În familie 
am fost 6 copii: Mihai (1950–2001), 
studii superioare artistice la Mos-
cova, regizor de teatru; Tatiana 
(n.1954), asistentă medicală, stabili-
tă în Israel; Nadejda (n.1957), studii 
superioare pedagogice, stabilită în 
Israel; Grigore – subsemnatul; Tu-
dor (n.1963), studii speciale artisti-
ce, stabilit în Israel; Victor (n.1972), 
studii speciale în culinărie, stabilit în 

Israel. M-am căsătorit în 1982. Soţia, 
Natalia (Stici) Bucătaru (n.1962), 
este originară din Vărăncău, Soroca, 
unde ne-am cunoscut pe când eram 
profesor de vioară la şcoala de mu-
zică din această localitate. Am cres-
cut şi educat doi copii: fiul Sergiu 
(n.1983), absolvent al USM (facul-
tatea Drept), acum avocat la Biroul 
de Avocaţi din Chişinău. Este căsă-
torit cu Victoria (Marcu) Bucătaru 
(n.1985), absolventă a USM (facul-
tatea Jurnalism). În aprilie 2010, în 
tânăra lor familie s-a născut Laura-
Lucia – nepoţica noastră dragă.

Fiica Inga (Bucătaru) Ceban 
(n.1987) e absolventă a USM (facul-
tatea Economie, specialitatea Busi-
ness şi administrare). Actualmente, 
face masteratul la ASEM şi USM 
(anul IV – Drept), este căsătorită cu 
Ilie Ceban, avocat; sunt stabiliţi la 
Chişinău.

Atât fiul, cât şi fiica au absolvit la 
timpul lor Şcoala de Arte din Soro-
ca (Sergiu – clarinet, Inga – pian) şi 
sunt ataşaţi în continuare de muzică 
şi artă, fapt care mă bucură mult.

„Problemele culturii ţin de problemele 
economiei naţionale şi locale...”

Grigore Bucătaru
Pedagog, viorist, dirijor al 
orchestrei de muzică populară, 
„Om Emerit” al RM (2000), laureat 
al multor concursuri republicane 
şi internaţionale (ca viorist în 
orchestra „Nistrenii”), actualmente 
şef al Secţiei raionale Cultură şi 
Turism, Soroca.
Născut la 25 octombrie 1960 
în Selişte, Nisporeni.

fişier biografic
1967–1973 – Studii la şcoala medie Selişte, Nisporeni.
1973–1977 – Studii la şcoala nr.1 din Soroca.
1973–1977 – Studii la Şcoala de Muzică, specialitatea vioară ( Soroca).
1977–1979 – Studii la Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu” 

din Soroca.
1979–1980 – Profesor la specialitatea vioară la şcoala de muzică din 

Vărăncău, Soroca.
1980–1982 – Serviciul militar în Armata Sovietică.
1982–1984 – Conducător artistic la Casa de Cultură din Cricova, 

Criuleni.
1984–1987 – Profesor de muzică la şcoala medie din Pridnestrovsk 

(Vertiujeni).
1987–1991 – Şef al secţiei orăşeneşti Cultură din Soroca.
1991–2003 – Profesor la specialitatea vioară, şef de catedră, şef de 

studii la Colegiul de Arte din Soroca.
2003–2007 – Întreprinzător.
Din 2007 – Şef al secţiei raionale Cultură şi Turism, Soroca.
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A:Tatăl dumneavoastră, Tudor 
Bucataru, v-a determinat să îmbră-
ţişaţi o profesie legată de muzica?

g.B.: Tatăl meu a fost un adevă-
rat Om al Muzicii, un mare talent, 
care s-a jertfit artei, rămânând fi-
del satului natal. Dacă ar fi plecat 
la Chişinău, cred că ar fi putut să 
devină un mare dirijor, compozi-
tor sau pedagog, dar a preferat să-şi 
facă o familie mare şi să se consacre 
muzicii la ţară, printre oamenii gli-
ei. Cânta la toate instrumentele din 
fanfară, cunoştea baianul, fiind şi un 
dirijor şi organizator superb. Fanfa-
rele şi corurile pe care le-a creat şi 
le-a dirijat în Selişte şi Nisporeni în 
permanenţă ocupau locuri de frun-
te în nenumăratele concursuri şi 
festivaluri la care au participat. Spre 
norocul meu, am moştenit aceste 
calităţi ale tatălui, care mă ţinea pe 
lângă sine, învăţându-mă să cânt la 
diferite instrumente muzicale, dar 
mai temeinic la trompetă şi baian. 
Din clasele primare şi până la moar-
tea lui în 1973 (eram în cl.VI), am 
cântat la trompetă în orchestra col-
hozului, pe care o dirija el. Decesul 
tatălui a fost o adevărată tragedie 
pentru familia noastră.

După moartea tatălui, am rămas 6 
copii şi mamei îi venea foarte greu să 
ne poarte de grijă de una singură. Fra-
tele mai mare, Mihai, m-a luat atunci 
la Soroca (1973), aranjându-mă la 
şcoala orăşenească nr.1 şi la şcoala 
de muzică. În felul acesta, a dorit să 
continue ceea ce a început tata. Mă 
străduiam din răsputeri şi reuşeam să 
învăţ bine în ambele şcoli.

A: Cum v-a primit Soroca?
g.B.: În ochii băiatului de 13 

ani care eram, venit de la ţară, So-
roca, văzută pentru prima dată, 
părea uimitoare prin râul Nistru, 
şerpuind chiar în coasta ei, prin 
Cetatea care pe atunci domina cu 
înălţimea ei oraşul, prin aglomera-
ţia impunătoare de tineri studenţi 
care forfoteau pretutindeni în oraş. 
Pe parcursul anilor următori, fiind 
elev la şcoala de muzică, apoi şi la 
Şcoala de Iluminare Culturală „Ele-
na Sârbu”, m-am încadrat şi eu activ 

în viaţa culturală a tineretului soro-
cean. După 2 ani de studiere a vio-
rii, am fost invitat să cânt în orches-
tra de muzică populară a palatului 
pionierilor din oraş, condusă de 
multregretatul Victor Postolachi, un 
minunat pedagog, dirijor şi acorde-
onist. Acea orchestră evolua perma-
nent în public, pe scenele oraşului 
şi satelor raionului. În cadrul Şcolii 
„E. Sârbu”, am cântat în orchestra de 
muzică populară condusă de maes-
trul Victor Podeliniuc. Deci, Soroca 
anilor 1970–1980 era un adevărat 
focar de reînviere şi dezvoltare a 
culturii muzicale naţionale.

A: Cine v-au fost dascălii în ca-
riera muzicală?

g.B.: Primul meu învăţător pe 
calea muzicii este, desigur, tatăl meu, 
Tudor Bucătaru, iar la şcoala gene-
rală din Selişte, unde întotdeauna 
am fost un bun elev, prima învăţă-
toare mi-a fost Natalia Sergheievna 
Catlabuga. La şcoala de muzică din 
Soroca, profesorul Sviatoslav Tol-
maciov mi-a aşezat vioara în mâini 
şi mi-a insuflat dragostea şi zelul 
faţă de acest instrument, iar profe-
soara Maria Losi mi-a deschis lu-
mea teoriei muzicale şi a solfegiului. 
Apoi l-am avut dirijor şi îndrumă-
tor pe Victor Postolachi, muzician 
excelent, care ţinea mult la mine. La 
Şcoala „E. Sârbu”, profesor de vioară 

mi-a fost Tudor Revenco, absolvent 
al Conservatorului din Iaşi; Victor 
Podeliniuc – ţambalagiu, mi-a pre-
dat clasa de orchestră, iar Iulia Gri-
gorieva – dirijarea. Sunt mulţumit 
de studiile pe care le-am făcut la „E. 
Sârbu” în anii 1977–1979, pe când 
director era Semion Dmitrievici 
Popa, iar şef de studii – Petru Iosifo-
vici Macovschi. Atât corpul didactic 
(peste 100 de profesori), cât şi cel 
de studenţi (peste 1000), asigurau o 
conlucrare şi o înţelegere reciprocă 
excelentă, fapt care crea un proces 
de studii deosebit de rezultativ. La 
Institutul de Arte „Gavriil Musices-
cu” de asemenea am avut parte de 
profesori excelenţi: Ludmila Gon-
cearuc – vioară; Vasilisa Postică – 
dirijare; Mihail Negru-Nimerenco – 
orchestra.

A: Profesor de muzică şi instru-
mentist la Vărăncău, Soroca…

g.B.: În 1979, la absolvirea Şco-
lii „E. Sârbu”, fiind un tânăr de 19 
ani, am devenit profesor de vioară la 
şcoala de muzica din Vărăncău, So-
roca. Am fost invitat de Ion Moraru, 
directorul şcolii, clarinetist, pentru 
a deschide în şcoală clasa de vioară, 
care până atunci lipsea. Asta era şi 
dorinţa fierbinte a ctitorului culturii 
satului Valentin Gogu, preşedinte al 
colhozului local, un mare iubitor şi 
susţinător al activităţilor artistice din 

Tatăl Tudor Bucătaru‑baritonist.  
Selişte, 1970

Soroca 1978. Şcoala de Iluminare  
Culturală „E. Sârbu – elev
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sat. Locuiam la fraţii Cazacu (Ilie, 
Mihail, Anatol), care activau împre-
ună cu mine. La examenele de admi-
tere am reuşit să selectez pentru vi-
oară 10 copii talentaţi şi, în afară de 
aceasta, mi s-a încredinţat orchestra 
de muzică populară a şcolii.

Activitatea în şcoală îmi plăcea 
mult, având o satisfacţie deosebită 
să lucrez cu copiii. Deseori în tim-
pul liber plecam la Soroca. În tim-
pul uneia dintre aceste plecări, în 
autobuzul Soroca-Vărăncău, am 
cunoscut-o pe Natalia, actuala mea 
soţie, care în acea perioadă îşi făcea 
practica la spitalul raional Soroca, 
locuind la părinţii săi de la Vărăn-
cău. În primăvara anului 1980, după 
un an de activitate pedagogică, am 
fost chemat în rândurile Armatei 
Sovietice. Preşedintele colhozului, 
Valentin Gogu, mi-a organizat şi 
asigurat o petrecere în armată de 
mare amploare, cu prezenţa rudelor 
mele, a colegilor, prietenilor şi nu-
maidecât a Nataliei, care mi-a pro-
mis solemn că mă va aştepta… A 
petrecut împreună cu noi şi preşe-
dintele, exprimându-şi speranţa că 
după armată voi reveni în colhozul 
pe care-l conducea.

A: Şi aţi revenit!
g.B.: În primul rând, pentru că 

mă aştepta Natalia! Între timp Va-
lentin Gogu a decedat şi asta, într-

un fel, mi-a dezlegat legămâtul de a 
mă stabili în Vărăncău. După nunta 
cu Natalia, în 1982, deoarece ea lu-
cra la „Casa Copilului” din Chişinău, 
am plecat la Cricova, Criuleni, anga-
jându-mă conducător artistic la casa 
locală de cultură. Fiind aproape de 
capitală, cântam la vioară în vestitul 
Ansamblu de Muzică şi Dans Popu-
lar „Mărţişor” (conducător – Sergiu 
Ciuhrii) de la Casa Republicană de 
Creaţie a Tineretului. În 1984 ne-am 
mutat cu traiul şi serviciul mai spre 
Soroca, la Târgu-Vertiujeni (Pridne-
strovsc), Floreşti, eu angajându-mă 
pedagog de muzică şi dirijor de cor 

în şcoala medie şi în cea de muzică 
din localitate, iar Natalia – asistentă 
medicală la o grădiniţă din orăşel. 
Locuiam împreună cu Sergiu, fiul 
nostru, care deja împlinise un anişor, 
într-un apartament suficient de con-
fortabil. Ambii munceam cu dragos-
te şi perseverenţă, dar gândurile ne 
erau spre Soroca… Şi iată, în 1987, 
am reuşit să facem schimb de aparta-
mente Târgul Vertiujeni – Soroca.

A: Şi a început cariera de şef al 
secţiei Cultură Soroca…

g.B.: Dorinţa de a ne stabili la 
Soroca nu ne-a părăsit niciodată şi, 
în sfârşit, visul nostru a devenit reali-
tate. Fratele Mihai, stabilit la Soroca, 
fiind la curent cu toate evenimente-
le din cultura locală, m-a sfătuit să 
încerc concursul pentru funcţia de 
şef al secţiei orăşeneşti Cultură, care 
tocmai era vacantă. Am încercat şi 
am reuşit, astfel stabilindu-mă la 
Soroca şi cu serviciul. 

Din componenţa secţiei orăşe-
neşti Cultură făcea parte cabinetul 
metodic în frunte dna Liuba Rus-
nac şi eu – şeful secţiei; funcţiile de 
inspectori în cultură lipseau. Şefii 
mei cărora le eram nemijlocit sub-
ordonat au fost primul secretar al 
CR PCM – I. Popov (apoi I. Moca-
nu); preşedintele CE orăşenesc – A. 
Chişner; secretarul III al RC PMC – 
M. Dumanschi.

Soţii Grigore şi Natalia Bucătaru cu copiii Sergiu şi Inga. Soroca, 1988

Impreună cu Natalia. Soldat în armata sovietică, 1982
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În principiu, aşa-numita „cultu-
ră sovietică” era foarte ideologizată 
şi aservită intereselor partidului co-
munist. Toate structurile de condu-
cere, cât şi cele de creaţie (muzică, 
teatru, literatură etc.) ale culturii 
erau subordonate şi strict controlate 
de conducerea comunistă centrală 
şi locală. Nimic, absolut nimic nu 
se cânta, recita, juca în public fără 
acceptul prealabil al raicomului (cei 
de acolo se temeau foarte mult să 
nu fie ceva românesc în programe-
le expuse publicului!). Dar vigilenţa 
raicomului nu putea să şteargă com-
plet suflul naţional din cântecele şi 
dansurile noastre. Jertfa era bineîn-
ţeles mare, noi fiind nevoiţi să gân-
dim într-un mod, să vorbim în altul 
şi să procedăm în al treilea mod. 
Majoritatea artiştilor, dar şi a con-
ducătorilor locali ai culturii, după 
1985 nu mai luau în serios ideologia 
comunistă. Din fericire, rezultatele 
ideologizării culturii noastre, mai 
ales a celei muzicale, nu au avut pro-
funzime şi durată, noi rămânând să 
avem un spirit român.

A: Colegiul de Arte din Soroca 
e următoarea etapă în cariera dum-
neavoastră…

g.B.: Schimbările pe care le-a 
adus începutul anilor 1990 au fost 
pentru noi cu adevărat epocale: in-

dependenţa, suveranitatea, tricolo-
rul, limba română, libertatea cuvân-
tului şi a culturii etc. După alegerile 
din 1991, şef al secţiei orăşeneşti 
Cultură a devenit V. Mârzac, eu fi-
ind invitat la Colegiul de Arte, unde 
am activat până în 2003, consecutiv: 
profesor de vioară, şef al catedrei 
Muzică Populară, şef de studii.

Venirea noilor comunişti 
(PCRM) la putere (în 2001) a de-
terminat schimbarea ulterioară (în 
2003) a direcţiei Colegiului de Arte 
din Soroca (director – Petru Moisei, 
şef de studii – Gr. Bucataru), fapt 
după care am hotărât să mă avânt 
pentru o perioadă în business, cu 
atât mai mult că situaţia materială a 
familiei devenise instabilă.

A: Iar peste 4 ani, aţi revenit în 
procesul activ al culturii sorocene.

g.B.: Implicarea mea nemijlocită 
în afacerea pe care familia noastră o 
avea deja de o bucată de vreme (co-
mercializarea florilor şi seminţelor) 
nu însemna deloc că aş fi abandonat 
cultura. Am rămas în continuare în 
centrul evenimentelor culturale din 
oraş şi raion. Continuam să cânt la 
vioară în orchestra Ansamblului 
„Nistrenii” etc. În 2007, când comu-
niştii soroceni au pierdut majorita-
tea în alegerile locale, am fost din 
nou invitat să particip la concursul 

pentru postul de şef al secţiei raio-
nale Cultură din Soroca. Am reuşit 
să câştig concursul şi iată că astăzi 
sunt din nou nemijlocit implicat 
în procesul de dezvoltare a culturii 
sorocene. Împreună cu colegii-spe-
cialişti din cadrul secţiei (R. Bicec, 
A. Rudei, L. Focşa, S. Florea, L. Un-
gureanu), dar şi cu cadrele de speci-
alişti din tot raionul, în strânsă cola-
borare cu Consiliul Raional Soroca 
şi APL din comunele raionului, am 
reuşit să resuscităm şi să creăm mai 
multe colective artistice. Am iniţiat 
şi realizat noi concursuri şi festiva-
luri: „V. Postolachi”; „Trandafir de 
pe Cetate”; Concursul de Romanţe 
„Anastasia Briciuc” etc.

A: Ce opţiuni politice aveţi?
g. B.: Fiind de mai multă vreme 

membru al Partidului Democrat 
din RM (PDM), am convingerea că 
un adevărat patriot al ţării nu poate 
fi absolut în afara politicii, cum iu-
besc să declare unii „oameni liberi” 
de politică.

A: Perspectivele culturii naţio-
nale – cum le vedeţi?

g.B.: Sunt optimist. Problemele 
culturii ţin, de fapt, de problemele 
economiei naţionale şi locale. To-
tuşi, este incomparabilă situaţia în 
ascensiune lentă a culturii de as-
tăzi cu situaţia de la sfârşitul anilor 

Fraţii şi surorile Bucătaru.  
De la stânga: Mihai, Victor, Grigore, Tudor, Tatiana, Nadejda, 2001

Bunica Maria Bucătaru  
cu nepoţeii Sergiu şi Inga, 1988
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1990, începutul anilor 2000, când 
incertitudinea şi criza bugetară 
(lipsa salariilor şi investiţiilor) erau 
în apogeu. Treptat, dar sigur, admi-
nistraţia raionului restabileşte baza 
material-financiară a culturii loca-

le, susţinând o mare parte din ini-
ţiativele şi cerinţele exponenţilor şi 
instituţiilor ei. Perspectivele, – atâ-
ta timp cât ne vom dori o cultură 
naţonală prosperă şi vom munci în 

permanenţă pentru ea, – vor fi îm-
bucurătoare.

A: Sunteţi un avocat de succes, 
şef al Biroului de Avocaţi (LEX-
TAL) din Chişinău, şi asta la vârsta 
de 27 de ani, în pofida faptului că 
în Chişinău activează peste 1000 
de avocaţi. Cum aţi reuşit să ajun-
geţi acolo unde sunteţi astăzi?

S.B.: Întotdeauna am fost in-
sistent şi asiduu în studierea unor 
noi practici judiciare, unor noi te-
orii de abordare şi rezolvare a liti-
giilor, am colaborat în permanenţă 
cu birouri de avocaţi din străinătate 
(Riga, Tallinn, Vilnius, România). 
Serviciile noastre fiind de o înaltă 
calitate, au plasat biroul nostru în 
lista birourilor cu prestigiu deose-
bit. Suntem membru al Reţelei In-
ternaţionale de Companii Juridice 
„LEXCHANGE” (Chişinău, Tal-
linn, Riga, Vilnius). Deseori, unele 
dosare deosebite, câştigate de noi, 
sunt reflectate în mass-media şi In-
ternet. Deci, păşim în avangardă, şi 
asta contează.

A: Cum v-aţi aranjat viaţa fami-
lială la Chişinău?

S.B.: Bineînţeles, la început a 
fost greu, lucru firesc în condiţiile 
economice în care se află RM, însă 
rezultatele muncii depuse timp de 
câţiva ani în cadrul biroului, altfel 
spus, remunerarea acestei munci, 
mi-a dat posibilitatea să procur un 
apartament, în care şi locuiesc acum 
cu familia: soţia Victoria, jurnalistă, 
şi fiica Laura-Lucia născută la 11 
aprilie 2010. Suntem o familie iubi-
toare de casă, de călătorii periodice 
în mijlocul naturii, de artă şi sport: 
frecventăm teatrul, spectacole mu-
zicale, cinematograful; iubim mult 
tenisul de cort. Dacă îmi permite 
timpul, mă reţin cu plăcere în sala 
de forţă. Deseori mergem la Soroca 
şi la Edineţ, unde ne sunt stabiliţi 
părinţii, rudele şi mulţi dintre pri-
eteni. Suntem la început de viaţă 
familială, ne bucurăm mult de fetiţa 
noastră şi suntem optimişti şi încre-
zători în bunul viitor ce ne aşteaptă.

„Suntem optimişti şi încrezători  
în bunul nostru viitor…” 

Dialog inopinat cu Sergiu Bucătaru,  
avocat, magistru în Drept

Soţii Sergiu şi Victoria Bucătaru cu fiica 
Laura‑Lucia. Chişinău, 2010



fAMILIA
BuCăTARu

1. La nunta fiicei Natalia, 2010
2. Victoria, Grigore, Nata-

lia, Sergiu şi Laura-Lucia 
 Bucătaru, 2010

3.  Nunta fiicei. Natalia Bucă-
taru alături de miri – Ilie 
şi Inga, 2010

4. Laura-Lucia, dulcea fiică 
şi nepoţică

5. Bucuria buneilor
6. Sergiu şi Victoria Bucătaru 

cu fiica Laura-Lucia
7. G. Bucătaru: un cadou 

 muzical la nunta fiicei
8. Bunei fericiţi
9. Fiica Inga îpreună cu soţul 

Ilie Ceban, 2010
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fişier biografic
1969–1978 – Studii la şcoala medie din Vărăncău.
1978–1981 – Studii la Şcoala de Medicină (specialitatea pediatrie) 

din Cahul.
1981–1984 – Asistentă medicală la „Casa Copilului” din Chişinău.
1984–1987 – Asistentă medicală la grădiniţa de copii din Vertiu-

jeni.
1988–2008 – Asistentă medicală în secţia pediatrie la spitalul raio-

nal din Soroca.
Din 2008 – Director al SRL „Prosemtip”.

„Prosemtip” propune:

Seminţe de legume, culturi cerealiere, flori. �
Preparate de protecţie a plantelor şi de uz fitosanitar (pesticide, erbi- �
cide, îngrăşăminte minerale etc.).
Echipament şi accesorii de creştere a florilor de cameră (vazoane,  �
stimulatoare, îngrăşăminte etc.)
Rechizite de birou, blanchete statistice. �
Servicii de laminare şi copertare. �
Tipărirea documentaţiei statistice (registre de evidenţă contabilă,  �
formulare statistice etc.).
SRL „Prosemtip” realizează mărfuri şi prin contracte anuale cu po- �
pulaţia şi agenţii economici ai business-ului mic şi mijlociu. Produ-
sele realizate de către Firma „Prosemtip” sunt livrate direct de la pro-
ducătorii autohtoni, având certificatele corespunzătoare de calitate. 

SRL „Prosemtip”  
(protecţie, seminţe, tipografie)

Natalia Bucătaru
Director SRL „Prosemtip”.
Născută la 2 mai 1962  
în Vărăncău, Soroca.
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Almanah: Povestiţi despre familia 
Ceban.

Ilarion Ceban: Părinţii mei, Du-
mitru şi Maria (Sârghi) Ceban, am-
bii născuţi în Vasilcău, au fost ţărani 
gospodari, care, după 1944, odată cu 
tot satul, au devenit colhoznici. Am 
crescut şi am făcut şcoala medie la 
Vasilcău, alături de fratele Ion, care, 
cu regret, ulterior a decedat într-un 
accident, şi sora Parascovia (Maxim) 
Ceban, stabilită în satul Alexandru 
cel Bun. În 1969, pe când mai eram 
student la Politehnică, m-am căsă-
torit. Soţia, Lidia (Mihălaş) Ceban, 
este economist, absolventă a aceluiaşi 

Institut Politehnic. S-a născut la Cor-
neşti, Ungheni. Acum lucrează alături 
de mine în cadrul S.A. „ALFA-NIS-
TRU”.

La Soroca ne-am stabilit îndată 
după absolvirea Politehnicii, fiind 
repartizaţi la fabrica locală de con-
serve. Aici am crescut şi educat trei 
copii: Oxana (Petrovici) Ceban (n. 
1970), medic pediatru (Institutul de 
Medicina „N. Testemiţeanu”), repro-
filată în economie (Chişinău, 1997), 
este stabilită la Soroca şi ocupă pos-
tul de director comercial la S.A. „AL-
FA-NISTRU”; Veaceslav (n. 1979), 
inginer tehnologii alimentare (Insti-

„Mai avem cu toţii foarte mult  
de lucru, dar viitorul ne aparţine!”

Ilarion Ceban
Director general al S.A. 
„ALFA‑NISTRU” .
Născut la 31 octombrie 1946 în 
Vasilcău, Soroca.
Distincţii de Stat: „Ordinul 
Republicii” (2006); „Gloria 
Muncii” (1995); „Lucrător 
Emerit al Industriei” (1990); 
„Zvezda Sodrujestva” (2007); 
„Binecredinciosul Voievod Ştefan 
cel Mare şi Sfânt” (gradul II, 2005); 
„Cetăţean de Onoare” al satului 
Vasilcău.

fişier biografic
1953–1963 – Studii la şcoala medie din Vasilcău, Soroca.
1965–1970 – Studii la Institutul Politehnic „Serghei Lazo” , faculta-

tea Maşini şi aparate ale industriei alimentare (Chişinău).
1970–1972 – Inginer mecanic superior la Fabrica de conserve din 

Soroca.
1972–1977 – Inginer-şef la Fabrica de conserve din Soroca.
1977–1981 – Vicedirector cu probleme de producere la Fabrica de 

conserve din Soroca.
1981–1983 – Director general al Asociaţiei Agroindustriale Raio-

nale Orhei.
1983–1986 – Director general al Asociaţiei Agroindustriale din 

 Soroca.
1986–1993 – Director general al Fabricii de conserve din Soroca.
Din 1993 – Director general al S.A. „ALFA-NISTRU”.

Omagierea lui Ilarion Ceban – 60 ani de la naştere, 2006
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tutul Politehnic, Chişinău), este de 
asemenea stabilit la Soroca, activând 
alături de noi; Valentina (n. 1986), 
cosmetolog (ULIM, Chişinău), este 
stabilită la Chişinău. Creşte alături de 
noi şi umătoarea generaţie – nepoţe-
ii: Constantin (n. 1992), elev la Liceul 
Moldo-Turc „Orizont” din Chişinău; 
Lidia (n. 1996), elevă la Liceul „C. Ste-
re” din Soroca – copiii Oxanei; Ilona 
(n. 2003), elevă în clasa I la Liceul „C. 
Stere”, şi Ilarion (n. 2005)- copiii lui 
Veaceslav.

A: Prezentul şi viitorul economi-
ei RM şi al Sorocii în special cum le 
vedeţi?

I.C.: Economia ţării mai este încă 
foarte slabă, dar cu semne evidente de 
convalescenţă, pe care le văd mai ales în 
sectorul agroindustrial. Un argument 
elocvent în acest sens este S.A. „ALFA-
NISTRU”, o întreprindere agroindus-
trială în permanentă dezvoltare. Într-
un timp relativ scurt, „ALFA-NISTRU” 
s-a transformat dintr-o mică fabrică de 
conserve într-o asociaţie de producere 
ce include o fabrică modernă de con-
serve şi un centru de deservire a fermi-
erilor cu 2500 hectare de pământ arabil 
arendat. Important este să nu aşteptăm 
„pomeni”, ci acţionăm în permanenţă, 
căutând modalităţi şi posibilităţi as-
censiune în bussines-ul ales. Econo-
mia soroceană, în totalitatea ei, poate fi 
apreciată doar în contextul dezvoltării 
economice a RM (cel puţin, la etapa ac-
tuală). Mai avem cu toţii foarte mult de 
lucru, dar viitorul ne aparţine!

A: În ce direcţie ar fi mai avanta-
joasă orientarea politico-economică a 
RM? Spre UE sau CSI?

I.C.: Aşezarea noastră geopolitică şi 
starea economică ne dictează condiţiile 
lor: RM are şanse bune într-o îmbinare 

raţională de relaţii reciproc avantajoase 
atât cu Vestul, cât şi cu Estul. Alte vari-
ante, după părerea mea, n-ar trebui să 
existe.

A: Ce priorităţi politice şi spiritu-
ale aveţi?

I.C.: În politică nu m-am implicat 
niciodată în mod direct. Am fost, la 
timpurile de pomină ale URSS-ului, 
membru al PCUS (altfel nici nu se pu-
tea, dacă doreai să faci o carieră în via-
ţă), din care am ieşit odată cu dispari-
ţia lui la începutul anilor 1990. Nu am 
aderat mai apoi la nici un alt partid, dar 
am susţinut şi am lucrat pentru o de-
mocraţie veritabilă, pentru o economie 
liberă şi prosperă. Am fost întotdeauna 
şi voi rămâne în credinţa strămoşească 
creştin-ortodoxă.

A: În calitate de director general 
al S.A. „ALFA-NISTRU”, ce acţiuni de 
binefacere aţi susţinut?

I.C.: Suntem receptivi la apelurile 
de binefacere ale societăţii civile, biseri-
cii, oamenilor nevoiaşi. Familia noastră 
este ctitorul bisericii „Sf. Cuvioasa Pa-
rascheva” din satul meu natal Vasilcău, 
susţinem în permanenţă unele instituţii 
educativ-instructive, printre care liceele 
„Gr. Vieru” din Vasilcău, „C. Stere” din 
Soroca, liceul din Racovăţ etc.

A: Cu ce vă ocupaţi în timpul li-
ber?

I.C.: Timp liber am avut întotdeau-
na prea puţin, dar în momentele de 
odihnă îmi place să mă aflu în mijlocul 
familiei sau în sânul naturii, îndeosebi 
în grădina de lângă casă…

Ilarion Ceban la odihnă

Familia Ceban.  
De la stânga: (I) Ilona Ceban; (II) Lidia Ceban, Lidia Petrovici, Ilarion Ceban;  

(III) Valeriu Petrovici, Oxana Petrovici (Ceban), Valentina Ceban; (IV) Constantin 
Petrovici, Larisa Ceban, Ilarion Ceban (junior), Veaceslav Ceban
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Oxana Petrovici 
Născută în 1970 la Soroca. 
Director comercial  
la S.A. „Alfa‑Nistru”.  
Studii: Institutul de Medicină 
„N.Testemiţeanu”, pediatrie; ASEM, 
economie (1997), Chişinău.

Societatea pe Acţiuni „ALFA-NISTRU”

Din istoria întreprinderii

S.A. „ALFA-NISTRU” este succesoarea fabricii de conserve din So-
roca, fondată în 1962, care producea conserve din fructe şi legume

După 19 ani de activitate, în 1981, în cadrul fabricii a fost dată în 
exploatare secţia aseptică de prelucrare şi păstrare a sucurilor de fructe, 
iar în 1993 – finisată construcţia secţiei de îmbuteliere, unde în prezent 
se toarnă sucuri în pachete Tetra‑Pack.

În acelaşi an, în rezultatul privatizării, întreprinderea s-a transfor-
mat în societate pe acţiuni cu denumirea „Alfa-Nistru”. Proprietatea 
privată constituie acum 100%, ceea ce facilitează dezvoltarea cu succes 
a întreprinderii.

Odată cu restructurarea economiei naţionale, datorită unei orga-
nizări riguroase a activităţii întreprinderii, S.A. „Alfa-Nistru” a reuşit 
să-şi mărească capacităţile de producere, să lărgească posibilităţile de 
realizare a producţiei pe piaţa de desfacere, să-şi îmbunătăţească indi-
cii financiari şi economici. Întreprinderea se află ferm printre liderii 
restructurării economiei naţionale, orientându-se activ spre pieţele de 
desfacere externe. Cu acest scop, în 1992–2002 a fost extins asortimen-
tul producţiei şi procurat un utilaj performant. Şi anume:

presuri „Bucher” (Elveţia) cu capaci tatea de producţie 8 tone/ �
oră; 
utilaj de concentrare a sucurilor „Unipektin” (Elveţia) cu volumul  �
de producţie 5 tone de suc concentrat/oră; 
linie de producere a sucului în pachete  � Tetra‑Pack  (Suedia); 
utilaj pentru capsarea borcanelor de tip  � Twist‑Off (Italia); 
linie de producere a gemurilor (Italia);  �
autoclave moderne (Germania);  �
linie de producere a porumbului conservat (SUA);  �
linie de producere a boabelor de mazăre conservate (Germania).  �

Procesul intensiv automatizat al întreprinderii a devenit prioritar, 
ceea ce a facilitat îmbunătăţirea condiţiilor şi eficienţa activităţii de 
muncă. Odată cu implementarea noilor tehnologii, procesele de pro-
ducere au devenit mecanizate, au fost îmbunătăţite condiţiile de mun-
că. Considerabil s-a schimbat şi aspectul general al întreprinderii.

În 1997 au fost arendate 200 hectare de pământ, pe această suprafa-
ţă fiind organizată o pepinieră pentru creşterea puieţilor virus free de 
pomi fructiferi, zmeură, căpşune, coacăză de soiuri performante. În 
1998–2003, suprafaţa de pământ arendat ajunge la 2500 hectare. A fost 
creată o livada superintensivă cu suprafaţa de 30 de hectare. În perspec-
tivă se planifică de a extinde această livadă până la 300 de  hectare.

În 1998, întru susţinerea fermierilor particulari, la S.A. „Alfa Nis-
tru”, cu sprijinul Citizens Network for Foreigh Affairs, a fost creat un 
centru de deservire a fermierilor, care oferă diferite servicii în prelu-
crarea terenurilor private individuale (arat, semănat, stropitul livezilor, 
culesul recoltei). Centrul asigură fermierii cu materialul săditor nece-
sar (puieţi, seminţe) şi oferă servicii consultative şi de laborator.

Astăzi, întreprinderea noastră are o structură complexă, polifuncţi-
onală, care dispune de cadre calificate.
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Societatea pe Acţiuni „Alfa-Nis-
tru” din Soroca este una dintre cele 
mai performante şi moderne între-
prinderi agroindustriale din Repu-
blica Moldova.

SA „Alfa-Nistru” produce şi rea-
lizează producţie conservată din le-
gume, fructe şi pomuşoare cu marca 
comercială „VIS”.

Asortimentul constituie aproxi-
mativ 40 de denumiri:

Compot, gem, dulceaţă;  �
Sucuri naturale din fructe,  �
pomuşoare în ambalaj Tetra–
Pack; 
Suc natural de roşii în ambalaj  �
Tetra–Pak; 
Legume marinate;  �
Mazăre verde conservată;  �
Porumb dulce conservat;  �

Suc concentrat de mere, vişine,  �
coacăză neagră. 

Un aspect important al activităţii 
întreprinderii îl constituie creşterea 
şi realizarea fructelor, legumelor, po-
muşoarelor, a puieţilor şi răsadului.

S.A. „Alfa-Nistru” fabrică pro-
duse de o calitate înaltă din materie 
primă nemodificată genetic, care 
corespund standardelor internaţio-
nale şi cerinţelor clienţilor, la preţuri 
avantajoase pentru cumpărători.

Factorii ce asigură calitatea pro-
ducţiei S.A. „Alfa Nistru”:

Calitatea superioară a materi- �
ei prime utilizate în procesul 
de producere, o mare parte a 
căreia este crescută de însăşi 
companie; 
Calitatea superioară a apei  �
naturale utilizate în procesele 

de producere; 
Tehnologiile avansate;  �
Controlul efectiv al producţiei  �
de către laboratorul întreprin-
derii; 
Experienţa si competenţa spe- �
cialiştilor întreprinderii; 
Utilizarea unui ambalaj perfor- �
mant şi a unor etichete moderne. 

S.A. „Alfa Nistru” este interesată 
să colaboreze cu parteneri de nă-
dejde şi să stabilească noi relaţii de 
afaceri în mai multe direcţii de dis-
tribuire şi realizare, propunând:

Conserve şi sucuri din legume,  �
fructe şi pomuşoare; 
Sucuri concentrate din fructe  �
şi pomuşoare;
Legume, fructe şi pomuşoare  �
proaspete; 
Puieţi din soiuri alese de pomi  �
fructiferi şi pomuşoare; semin-
ţe şi răsad de legume. 

Toată producţia SA „Alfa-Nis-
tru” este fabricată cu marca „VIS”. 
Conservele noastre constituie pen-
tru dumneavoastră un izvor de 
putere, vitalitate, vigoare datorită 
bogatului conţinut de vitamine ne-
cesare organismului uman.

Nu rataţi şansa de a procura pro-
duse cu marca „VIS”!

Numai cu „VIS” viaţa vă este VIS, 
iar tinereţea – realitate!

Proces de producere la S. A. „Alfa‑Nistru”



S.A. „ALfA-NISTRu”

1, 2, 3, 5, 6. Proces de producţie
4. Expoziţie
7.  Ilarion Ceban împreună cu 

brigada de livădari. Vasilcău, 
2007

8. Oxana Petrovici (Ceban), di-
rector comercial al S.A. „Al-
fa-Nistru”. Diplomă guverna-
mentală pentru performanţele 
întreprinderii

9. VIS – sucuri delicioase!
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Cotici.

Teodor Cotici: Părinţii mei, 
ambii vulpeşteni, au fost oameni de 
factură veche creştinească, din ţă-
rani mijlocaşi, cu carte românească, 
care cuprindea cunoştinţe trainice 
necesare unui bun şi cult gospodar. 
Tatăl meu, Andrei Cotici (1913–
1998), a trăit 85 de ani, în care a 
reuşit, în puterea cunoştinţelor şi 
talentelor sale, să fie învăţător în 
şcoala primară a satului, vânzător, 
colhoznic, dar şi un vestit meşter 
fântânar. Lumea îl mai pomeneş-
te şi astăzi, recunoscătoare pentru 
cele 25 de fântâni săpate prin satele 
din împrejurimi, multe dintre care 
erau plătite chiar de el. Mama mea, 
Valentina (Struc) Cotici (1914–
2000), a trăit tot 85 de ani, fiind o 
femeie deosebită prin inteligenţa 
şi bunătatea înnăscută, moşteni-
te de la bunicul Alexei Struc, care 
citea ziarele din pagină în pagină, 
fiind cel mai cărturar şi mai versat 
în politică vulpeştean. Am fost o 

familie mare, cu nouă copii: Ele-
na (Cotici) Tofan (n.1934); Ale-
xandra (Cotici) Arhirii (n.1937); 
Ion (n.1939); Gheorghe (n.1941); 
Vasile (n.1953) – decedaţi; Tudor 
(n.1943), subsemnatul; Ludmila 
(Cotici) Deleu (n.1946), pedagog 
la Ştefăneşti, Ştefan Vodă; Alexan-
dru (n.1948), pedagog, profesor 
universitar, doctor în medicină, 
Chişinău; Anton (n.1951), lucră-
tor în cultură (Institutul de Arte 
„G. Musicescu”), conducător al co-
lectivului de dansuri din Vulpeşti, 
întreprinzător, Ungheni. M-am că-
sătorit fiind încă student la Institu-
tul de Arte. Silvia Ţurcanu, mireasa 
mea, avea doar 17 ani, dar ne-am 
hotărât, dragostea fiindu-ne mare, 
şi la 15 iulie 1967 am jucat nunta la 
Vulpeşti. Ne-am cunoscut la Chi-
şinău, la Şcoala de Medicină, unde 
mergeam deseori la „dansuri” îm-
preună cu prietenii mei Tudor Ne-
gară şi Ştefan Caranfil. Silvia era, 
fireşte, cea mai frumoasă fată din 
sala de dansuri! Am crescut şi am 

„Am fost şi continui să fiu  
omul Culturii noastre naţionale…”

Teodor Cotici
Pedagog, dirijor de cor, şef al 
Direcţiei raionale Cultură, Soroca 
(1972–1989), Eminent al Culturii 
RSSM şi URSS (1978; 1982), şef al 
catedrei „Dirijat coral” a Colegiului 
de Arte din Soroca, director al 
Filarmonicii de Stat din RM 
(2001–2003), actualmente director 
economic al aceleiaşi instituţii.
Născut la 21 aprilie 1943 în 
Vulpeşti, Ungheni.

fişier biografic
1950–1958 – Studii la şcoala de 8 ani din Vulpeşti, Ungheni.
1958–1962 – Studii la Şcoala Pedagogică „N. Krupskaia” (speciali-

tatea Dirijat coral) din Călăraşi.
1962–1964 – Profesor de muzică la şcoala medie din Chiţcani, Tele-

neşti (1962–1963); Coşcodeni, Lazovsc (1963–1964).
1964–1965 – Profesor de muzică la şcoala medie din Cetireni, Un-

gheni.
1965–1969 – Studii la Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” (speci-

alitatea Dirijat coral) din Chişinău.
1969–1972 – Profesor de culturologie şi dirijat coral la Şcoala de 

Iluminare Culturală „Elena Sârbu” din Soroca.
1972–1989 – Şef al Direcţiei raionale Cultură, Soroca.
1989–1997 – Şef al Catedrei „Dirijat coral” la Colegiul de Arte din 

Soroca.
1997–2001 – Întreprinzător, fondator al întreprinderii individuale 

„Teodor Cotici”, Soroca.
2001–2003 – Director al Filarmonicii Naţionale de Stat a RM.
Din 2003 până în prezent – director economic al Filarmonicii Naţi-

onale „Serghei Lunchevici”.
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educat doi fii. În 1969 s-a născut 
primul nostru copil, Viorel, ulteri-
or absolvent al Institutului Agricol 
„M. Frunze” din Chişinău (1993), 
stabilit acum la Rezina, căsătorit, 
întreprinzător. Nora Olga (Cuşnir) 
Cotici, care ne-a dăruit două scum-
pe nepoţele, pe Silvia (n.1994) şi 
Beatrice (n.2004), este originară 
din Rezina. Fiul mai mic Radu (n. 
1980) e doctor în drept, lector la 
USM, şef de direcţie la Centrul de 
Combatere a Corupţiei, stabilit la 
Chişinău, alături de noi, împreună 
cu soţia Marinela. Avem satisfacţia 
unei familii împlinite, fiind conşti-
enţi că toate realizările noastre au 
fost posibile doar datorită unei per-
manente armonii în viaţa noastră 
familială. Fiind stabiliţi la Chişinău 
din 2001, continuăm să activăm cu 
succes fiecare în domeniul său, Sil-
via – în calitate de şefă a Direcţiei 
audienţă şi eliberare a documen-
telor din cadrul SSC, eu – director 
economic la Filarmonica Naţională 
„Serghei Lunchevici”.

A: În salba de personalităţi dis-
tinse din RM, omagiate atât de po-
etic de Victor Ladaniuc în cartea sa 
„Mai întâi şi la-nceput... Răvaşe de 
dragoste”, se află şi doamna Silvia 
Cotici...

T.C.: Silvia, soţia mea, este într-
adevăr o femeie deosebită. Suntem 
în căsătorie deja timp de 43 de ani, 
în care fiecare zi am trăit-o împre-
ună. Atunci, în îndepărtatul 1967, 

când ne-am întâlnit pentru prima 
dată la o serată dansantă, Provi-
denţa a fost în bună dispoziţie şi s-a 
ferit de disonanţe, unindu-ne desti-
nele într-o căsnicie durabilă. Silvia 
s-a născut la 15 iunie 1949 în Hli-
jeni, Şoldăneşti. A absolvit Şcoala de 
Medicină din Chişinău, apoi a făcut 
facultatea Pedagogie şi Psihologie 
la Institutul Pedagogic „A. Russo” 
din Bălţi. Bunii mei socri-părinţi, 
Ion (inginer-mecanic) şi Alexandra 
(gospodină în casă) Ţurcanu, au fost 
nişte oameni inteligenţi şi au ţinut 
mult la familia noastră. Şi fraţii Sil-
viei, cumnaţii mei Gheorghe şi Iurie 
Ţurcanu, poartă în suflet pecetea in-
teligenţei şi bunătăţii caracteristice 
familiei Ţurcanu.

În perioada de 22 de ani trăiţi 
la Soroca (1972–1998), Silvia a fost 
profesoară la Colegiul Pedagogic 
„Mihai Eminescu”, apoi angajată la 
CE raional, după care, timp de 11 ani 
(1987–1998), a activat în calitate de 
şef al Oficiului Stării Civile Soroca.

Actulmente, începând cu anul 
1998, este în funcţia de şefă a Direc-
ţiei audienţă şi eliberare a documen-
telor, în cadrul Direcţiei Generale a 
Stării Civile a Republicii Moldova.

O cunoaşte şi cunoaşte o mare 
de lume, cu care a colaborat şi care a 
beneficiat de serviciile dumneaei. Îi 
sunt recunoscător Providenţei pen-
tru acest preţios dar – Silvia... 

A: Copilărie de poveste la Vul-
peşti…

Andrei şi Valentina Cotici, părinţii lui Teodor. 
Vulpesti, Ungheni, 1933

Teodor şi Silvia Cotici

Festival raional. Preşedintele juriului – T. Cotici. Soroca, 1980
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T.C.: Ca fiecare copil, eram im-
presionat mai întâi de serbările cele 
mai importante ale satului: Crăciu-
nul, Sf. Vasile (Anul Nou), Paştele, 
Hramul satului (la Sf. Gheorghe şi 
la Sf. Foca). La Sf. Vasile, pe la ore-
le 22.00, după ce urătorii-copii se 
aciuau pe la casele lor, în sat ieşeau 
cu uratul cămăraşii – flăcăi scăpaţi 
de armată şi tineri gospodari. Înso-
ţiţi de muzica satului (Moş Vasile 
Badag cu vioara, Pintilii cu harmoş-
ca cea gruzinească şi Moş Semion 
cu doba). Cămăraşii vizitau fami-
liile gospodarilor care aveau fete 
de măritat. Urătorii-cămăraşi erau 
poftiţi numaidecât în casa cea mare, 
acolo cinstiţi şi mulţumiţi cu multe 
cuvinte frumoase şi colaci rumeni, 
împletiţi în patru de gospodine spe-
cial pentru dânşii. De obicei, se ura 
în faţa casei, cu buhai, harapnic, 
clopoţei şi muzică, rostindu-se hăi-
turi tâlcoase şi întinse (Nanu Gori-
ţă avea o hăitură de 30 de minute!). 
După hăitură, cânta muzica şi cava-
lerul-cămăraş, fata căruia era gazda, 
o invita la dans. La toate sărbăto-

rile mari ale Vulpeştilor, cămăraşii 
tocmeau muzica şi anunţau Jocul 
satului, care ţinea trei zile. Jocul de 
la Vulpeşti era vestit şi prin Hora pe 
bătute, dans specific doar satului 
nostru, interpretat de unii flăcăi cu 
mare iscusinţă şi vigoare, care se mai 
joacă şi azi la Vulpeşti. Anii copilă-
riei mele au fost ani grei, plini de să-
răcie şi nevoi. Mai ţin minte, ca prin 
vis, deplasările lui tata, împreună cu 
alţi săteni, în Polonia după pâine şi 
câştig. Plecau cu trenul din gara Un-
gheni până la hotarele Poloniei, pe 
care nu ştiu cum le treceau, lucrau 
la negru, până câştigau un sac-doi 
de pâine, şi se întorceau pe aceeaşi 
cale înapoi. Noi, cei care îl aşteptam 
acasă, ne temeam nespus să nu se 
întâmple ceva cu dânsul, pentru că 
plecările în Polonia erau pe cât de 
chinuitoare, pe atât de periculoase. 
Peste tot de-a lungul acestui drum al 
pâinii, inclusiv de la Ungheni până 
la Vulpeşti, mişunau fel de fel de ele-
mente banditeşti, care îi jefuiau pe 
oamenii ce se întorceau de la câştig, 
iar deseori îi şi omorau. A nimerit şi 

tatăl nostru în asemenea situaţii pe-
riculoase, dar, din fericire, a scăpat 
nevătămat. Treptat, vremurile s-au 
liniştit, părinţii şi-au găsit locul în 
colhoz. Tata lucra magazioner (scla‑
dovşcik) la depozitul colhozului, iar 
mama – bucătăreasă la grădiniţa de 
copii, care, prin hotărârea colhozu-
lui, se afla chiar la noi în casă.

A: Cum aţi pornit pe calea mu-
zicii?

T.C.: Familia noastră nu era ata-
şată într-un mod deosebit de muzi-
că. Doar fratele Gheorghe, care era 
cu doi ani mai mare ca mine, învăţa-
se să cânte niţel la harmoşca lui moş 
Pintilii. Anume el, după absolvirea 
şcolii săteşti, văzând că îmi plăcea 
să-i ascult cântările şi am ureche 
şi voce bune, m-a dus în 1958 la 
Călăraşi, la Şcoala Pedagogică „N. 
Krupskaia”. Acolo am fost admis la 
specialitatea „Dirijat coral”, cu stu-
dierea specială a baianului. Am în-
ceput studiile destul de bine, dar s-a 
întâmplat că nişte colegi din cursu-
rile mai mari, glumeţi din fire, m-au 

Teodor Cotici – şef de catedră la Colegiul de Arte Soroca, 1993
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speriat spunându-mi că fără costum 
sportiv şi baian proprii, pe care eu 
nu le aveam, voi fi exclus din şcoală. 
Nu aveam, fireşte, bani să-mi pro-
cur nici baian şi nici „formă spor-
tivă” , şi atunci, fără a spune cuiva 
un cuvânt, mi-am făcut valiza şi 
am plecat acasă. Sosit, m-am plâns 
amarnic mamei, care porăia la cup-
toraş afară, tata fiind încă la deal. 
Seara, ascultând povestea mea, tata 
mi-a declarat solemn: „Vei avea ce-
ţi trebuie, băiete!”. Ştiam că nu avea 
destui bani pentru baian şi „formă 
sportivă” , dar tata era omul cuvân-
tului şi niciodată nu arunca vorbe 
în vânt. M-am întors la lecţii liniştit, 
de parcă nu se întâmplase nimic. În 
curând, aveam şi baian, şi „formă 
sportivă”. Tata s-a ţinut de cuvânt. 
Învăţam bine, cu toate că eram în-
tr-o situaţie materială dificilă. La di-
rijare, îl aveam profesor pe Valeriu 
Cuciuc; la baian – pe Mihail Botea, 
ambii foarte exigenţi, dar şi binevoi-
tori. Cântam în corul instructiv şi în 
fanfara şcolii condusă de Gh. Boldi-
şor – fanfară vestită pe atunci în toa-
tă republica. N-am să uit niciodată 
bunătatea directorului Şcolii Peda-
gogice, Mihail Canţir, care iubea şi 

susţinea mult fanfara lui Boldişor. 
Odată, pe timp de ploaie, având 
pantofii cam uzaţi, am întârziat la 
parada din 7 noiembrie la care par-
ticipa şi fanfara noastră. Directo-
rul m-a mustrat, informându-se de 
ce am întârziat. M-am plâns, dând 
vina pe pantofi, şi el, privindu-i în 
tăcere, m-a trimis la fanfară. După 
paradă, m-a chemat în cabinetul său 
şi m-a dus la contabilitate, unde mă 
aşteptau 19 ruble pentru pantofi. 
Am calculat atent, făcându-mi bine 
socoteală, şi de banii aceia am reuşit 
să-mi cumpăr, pe lângă pantofi, şi 
un ceas de mână „Pobeda”. Tata s-a 
mirat mult, văzându-mă înnoit şi a 
venit la şcoală să se lămurească de 
ce mi s-au dat bani… 

După 4 ani de studii, în 1962, am 
absolvit Şcoala Pedagogică din Că-
lăraşi şi am fost repartizat, ca tânăr 
specialist, învăţător de muzică, la 
şcoala medie din Chiţcani, Teleneşti.

A: Deci, e vorba de începutul 
carierei muzical-pedagogice a unui 
tânăr profesor şi dirijor…

T.C.: Cei doi ani (1962–1964), 
cât am lucrat în şcolile săteşti din 
Chiţcani şi Coşcodeni, mi-au dat o 

minunată experienţă, care m-a în-
tărit în dragostea mea pentru pro-
fesia aleasă. La Coşcodeni am reu-
şit să pregătesc primele coruri mari 
(elevi – 120 de corişti; adulţi – 60 de 
corişti), cu care în 1964 am partici-
pat la festivalul raional din Lazovsc 
(Sângerei), plasându-ne pe locul 
I cu elevii şi pe locul III cu adul-
ţii. Evoluările mele la acel festival 
au atras atenţia lui Mihail Murzac, 
membru al juriului, şef al Direcţiei 
Cultură Lazovsc, ulterior director al 
Şcolii de Iluminare Culturală „Ele-
na Sârbu” din Soroca. S-a apropiat, 
mi-a strâns mâna, felicitându-mă, şi 
m-a susţinut în dorinţa mea expu-
să în convorbirea de mai departe de 
a-mi prelungi studiile la Institutul 
de Arte.

A: Deci, a urmat Institutul de Stat 
al Artelor „G.Musicescu”, student.

T.C.: După un an de lucru la 
şcoala medie din Cetireni, Ungheni, 
am susţinut examenele de admitere 
(facultatea Dirijat coral) la Institu-
tul „G. Musicescu” din Chişinău. 
La specialitate, dirijat coral şi cor, 
l-am avut profesor pe maestrul 
docent Ion Popescu, corepetitor – 

CAS. Catedra „Dirijat coral”, o nouă promoţie
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T. Dercaci. Chişinăul, atmosfera şi 
aglomeraţia din institut, relaţiile cu 
colegii de grupă, unii deosebiţi (A. 
Tămazlâcaru, T. Negară, P. Teodo-
rovici, S. Moscalu ş.a.), frecventarea 
concertelor şi a spectacolelor la tea-
tru şi filarmonică – toate acestea şi 
încă multe altele, fiind lucruri abso-
lut noi pentru mine, m-au absorbit 
total. În scurt timp, tânărul din Vul-
peşti cu studii la Călăraşi a devenit 
o nouă personalitate. O influenţă 
colosală asupra noastră, asupra po-
ziţiei noastre civice şi naţionale, în 
cel mai pozitiv sens, a avut-o Victor 
Moldovanu, profesor de istorie ge-
nerală şi de istorie a PCUS. Am fost 
prima grupă în istoria Institutului 
de Arte, care a cerut rectorului A. 
Suslov să ne citească obiectul său 
(materialismul dialectic) în limba 
moldovenească (română). La ab-
solvire, în 1969, după cum era de 
aşteptat, am fost repartizat la Şcoala 
de Iluminare Culturală „Elena Sâr-
bu” din Soroca, unde la acea vreme 
director era susţinătorul meu Mi-
hail Murzac. 

A: Şcoala de Iluminare Cultu-
rală „Elena Sârbu” din Soroca v-a 
oferit funcţia de şef de catedră.

T.C.: Sosit la Soroca, am fost nu-
mit în funcţia de şef al catedrei Cul‑
turologie. Şcoala „E. Sârbu”, numită 
de toţi „culitprosvetucilişce”, se afla 
şi atunci într-o clădire veche, la fel ca 
şi acareturile din jurul ei, în care ea, 
de altfel, activează şi astăzi. În acele 
încăperi minuscule şi sărăcăcioase 
studiau peste 1500 de băieţi şi fete 
din toate colţurile RSSM (secţiile 
de zi şi fără frecvenţă, grupe ruse, 
moldoveneşti şi mixte). Corpul di-
dactic, într-o componenţă de peste 
140 de specialişti, în majoritate era 
constituit din specialişti cu studii 
medii speciale, care îşi continuau 
studiile la secţia fără frecvenţă a In-
stitutului „G. Musicescu”. Instituţia 
pregătea specialişti pentru dezvolta-
rea culturii în satele RSSM: dirijori 
de cor, fanfară, orchestră de muzică 
populară; coregrafi şi bibliotecari; 

conducători ai colectivelor teatrale 
de amatori. Dar cei mai talentaţi de 
obicei erau îndemnaţi să-şi continue 
studiile de specialitate la Institutul de 
Arte din Chişinău şi la alte instituţii 
de învăţământ superior din RSSM 
şi URSS. Mulţi absolvenţi ai „culit-
prosvetului” au intrat în elita culturii 
naţionale: V. Apostol, T. Negară, N. 
Botgros, B. Rudenco, I. Capraru, T. 
Tătaru, A. Ţarălungă, Gh. Şevcişin, 
M. Bătrânu şi mulţi, mulţi alţii.

A: Timp de 17 ani (1972–1989) 
aţi activat în postura de şef al Di-
recţiei raionale Cultură Soroca.

T.C.: O asemenea funcţie în 
timpurile URSS cerea competenţă 
profesională în dezvoltarea şi susţi-
nerea culturii în mediul rural, dar 
şi multă plasticitate în posibilitatea 
de a îmbina canoanele obligatorii 
ale ideologiei comuniste cu valorile 
adevărate ale spiritualităţii noastre 
naţionale. În anii 1970, la începutul 
anilor 1980, declaraţi în URSS „eta-
pa socialismului dezvoltat”, investi-
ţiile în domeniul culturalizării erau 
colosale. În acei ani s-au construit 
case de cultură în multe sate din 
raion, ele fiind dotate cu toate cele 
necesare: mobilier, covoare, instru-
mente muzicale, aparataj de am-

plificare, televizoare, costumaţie, 
transport etc. Finanţarea culturii 
se realiza atât din bugetele de stat şi 
raionale, cât şi din cel al colhozu-
lui sau întreprinderii locale. Fieca-
re colhoz din raion (asta era lege!) 
avea un cor de 50-100 de corişti, 
care activau anul împrejur, parti-
cipând în mod obligatoriu la con-
cursurile şi festivalurile organizate 
de Direcţia raională Cultură. Multe 
din aceste coruri, azi dispărute, au 
avut performanţe deosebite în dez-
voltarea şi propagarea artei noastre 
vocale, evoluând în plan republican 
şi unional (Chişinău, Moscova, Le-
ningrad etc.). Alături de coruri, în 
casele de cultură activau orchestre 
de muzică populară, ansambluri 
vocal-instrumentale, colective tea-
trale, fanfare. Majoritatea corurilor, 
fanfarelor, alte colective artistice din 
sate erau create şi dirijate de profe-
sorii şi absolvenţii Şcolii „E. Sârbu” 
din Soroca. Important este şi faptul 
că nu doar numărul acestor colec-
tive impresiona, dar şi calitatea lor 
profesionistă, bogăţia şi varietatea 
repertoriului, costumaţia cores-
punzătoare zonei. Direcţia raională 
Cultură, în responsabilitatea căre-
ia era pus un volum considerabil 
de activităţi pe teritoriul destul de 

Filarmonica „Serghei Lunchevici”. Corpul administrativ.  
Prim-plan, centru: Svetlana Bivol – director general; stânga: M.Stărcea – director 

artistic; dreapta: T.Cotici –  director economic



fAMILIA COTICI

1. Teodor şi Silvia împreună 
cu Viorel şi Olga Cotici. În 
centru – nepoțica Beatrice

2. Dulcea nepoţică Beatrice!
3.  Soţii Teodor şi Silvia Co-

tici
4. Nunta lui Radu şi Marinela 

Cotici

5. Familia Cotici.
 De la stânga: nurorile Ma-

rinela şi Olga; părinţii Sil-
via şi Teodor, fiii Radu şi 
Viorel, 2010
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vast al raionului, avea o componen-
ţă modestă de unităţi funcţionale: 
şeful DRC – Teodor Cotici; inspec-
tor al instituţiilor de cultură – Ion 
Vaculin; inspector al bibliotecilor – 
Elena Daurova; şef al bibliotecii ra-
ionale – Raisa Bicec. Conducerea de 
vârf a raionului, şefii noştri nemij-
lociţi, erau: primul secretar al CR, 
PCM, tov. Tuzlov M.; preşedintele 
CE raional – Crigănuţa L. Cu pre-
şedintele CE orăşenesc, Popov I., 
contactam mai puţin, oraşul având 
secţia sa de cultură.

A: Şi din nou Şcoala „E.Sârbu”, 
şef al catedrei Dirijat coral…

T.C.: În 1989 m-am reîntors la 
Şcoala „E. Sârbu”, ulterior rebote-
zată în Colegiu de Creaţie Popu-
lară, apoi în Colegiul de Arte din 
Soroca. Condiţiile de activitate ale 
instituţiei, comparativ cu perioada 
anilor precedenţi, erau mult mai 
dificile, în legătură cu crizele soci-
al-politice şi economice ale acelor 
ani (1990). Dar în pofida vremuri-
lor vitrege, calitatea pregătirii stu-
denţilor, numărul cărora se mic-
şorase radical (cca 200-250 elevi), 
a rămas să fie la înălţime la toate 
catedrele colegiului. Îmi amintesc 
cu multă căldură şi satisfacţie de 
colegii mei de la catedra „Dirijat 
coral”: Vladimir Covaliov, Vera 
Garaz, Alexandru Grosu, Marina 
Bratcicov, Raisa Berbeci, Ecaterina 
Burdeinâi…

A: De ce aţi părăsit Colegiul de 
Arte (fosta „E. Sarbu”) din Soroca?

T.C.: În situaţia economică de-
osebit de grea de la sfârşitul anilor 
1990, începutul anilor 2000, când 
sfera bugetară (inclusiv instituţiile 
de învăţământ mediu special) era 
lipsită cu lunile de salarii, când în-
cepuse deja exodul intelectualităţii 
noastre în străinătate, am iniţiat un 
mic business familial. Întreprin-
derea individuală „Teodor Cotici”, 
deschisă de mine, cerea consacrare 
totală şi activitate serioasă pentru a 
fi dezvoltată în condiţiile marii crize 
şi, deci, am fost nevoit să-i dau prio-
ritate. Astfel, în 1997, am părăsit cu 
mare strângere de inimă Colegiul 
de Arte, consacrându-mă business-
ului. Erau vremuri deloc uşoare!

A: Urmează Filarmonica de Stat 
din RM, funcţia de director…

T.C.: Propunerea de a prelua 
conducerea Filarmonicii de Stat 
mi-a venit în 2001. Am hotărât să 
accept, deşi cunoşteam problemele 
majore cu care se confrunta la acea 
vreme instituţia. Experienţa de viaţă 
şi de organizator de care dispuneam 
mi-au permis ca în scurt timp, pe 
parcursul unui an şi jumătate, să 
normalizez situaţia instituţiei, atât în 
plan administrativ-financiar, cât şi 
organizatoric. Am reuşit să achităm 
datoriile destul de serioase ale Filar-
monicii, activând în regim de auto-
gestiune parţială. Cele două colective 

ale Filarmonicii – Orchestra Simfo-
nică şi Capela „Doina” – au reuşit să 
depăşească climatul incertitudinilor, 
plasându-se pe o platformă stabilă 
de activitate. Stabilitatea ce s-a insta-
lat în Filarmonică genera premise de 
ascensiune a stării de lucruri şi mă 
bucuram, dar iată că bucuria curând 
mi-a trecut într-un sentiment de de-
cepţie. Am fost invitat la Parlamen-
tul RM şi, după convorbirea pe care 
am avut-o acolo cu factorii de deci-
zie cu privire la liberalismul meu în 
a oferi Sala Mare a Filarmonicii unor 
partide de extremă dreaptă arenda-
sem sala PPCD-ului), am înţeles că 
şi conducerea Filarmonicii va avea 
de suferit, în cel mai apropiat timp, 
schimbări radicale.

A: O viaţă consacrată culturii 
naţionale!

T.C.: Doamna Svetlana Bivol, ac-
tualul director al Filarmonicii Naţi-
onale „Serghei Lunchevici”, îmi era 
bine cunoscută anterior, ca o per-
soană de mare inteligenţă şi cu ex-
perienţă în domeniul administrării 
culturii. Venirea ei în funcţia pe care 
o deţinusem m-a bucurat, şi poate 
anume acest lucru m-a stimulat să 
rămân în calitate de director eco-
nomic. Acum, după părerea mea, 
conducerea Filarmonicii Naţionale 
„Serghei Lunchevici” este o echipă 
consolidată, cu responsabilitate co-
mună de asigurare a unei bune şi ca-
litative funcţionări a instituţiei şi co-
lectivelor ei artistice, care sunt acum 
trei: Orchestra Simfonică, Capela 
Corală „Doina” şi Orchestra de Mu-
zică Populară „Folclor”. Starea de lu-
cruri în activitatea Filarmonicii este 
în ascensiune continuă, fapt care mă 
bucură şi îmi insuflă convingerea că 
eforturile depuse de mine nu sunt 
din cele zădarnice… Am fost toată 
viaţa mea de până acum şi sunt în 
continuare omul Culturii noastre 
naţionale, a faptei bune în favoarea 
ei, şi, recunosc, sunt mândru (dar 
nu satisfăcut!) de ceea ce am reuşit 
să realizez în cei aproape 50 de ani 
consacraţi ei!

Filarmonica de Stat „Serghei Lunchevici”, Chişinău
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia dumneavoastră.

Larisa Despa: Părinţii mei au 
fost soroceni din familii cu mulţi 
copii, lucru obişnuit în timpul re-
formelor agrare din România de 
după 1918, când ţăranii au fost îm-
proprietăriţi cu pamânt, care trebu-
ia prelucrat. Mulţi copii în familie 
însemna mai multe braţe de muncă. 
Mama, Maria Panas, s-a născut în 
satul Zastânca într-o familie cu 15 
copii, iar tata, Vasile Panas, funcţi-
onar poştal în satul Trifăuţi, a avut 
6 fraţi şi surori. Eu însă am crescut 
una la părinţi, dat fiind că noile vre-
muri dictau alte condiţii de viaţă 
şi de construire a familiei. Părinţii 
s-au stabilit în Soroca în 1946, eu 
născându-mă soroceancă în 1947. 
Copilăria şi adolescenţa le-am pe-
trecut în acest minunat oraş. Imedi-
at după absolvirea Universităţii din 
Chişinău, m-am căsătorit cu Tudor 
Despa, originar din Vadul-Raşcov, 
coleg de facultate. Conform repar-
tizării de stat, am fost trimişi ca ti-
neri specialişti la şcoala de 8 ani din 
Găleşti, Călăraşi. Acolo, în 1971, s-a 
născut primul nostru copil, fiica Di-

ana, fapt care ne-a decis să ne trans-
ferăm la Soroca, mai aproape de pă-
rinţii noştri. Aici, în scurt timp am 
devenit învăţătoare de limbă şi lite-
ratură rusă la şcoala în care am în-
văţat şi eu, nr.1, iar soţul meu Tudor 
s-a angajat la secţia pentru minori a 
organelor locale de interne. Pe par-
cursul următorilor ani am reuşit să 
creştem şi să educăm fiicele noastre: 
Diana (Despa) Prepeliţă (n.1971), 
acum inginer-tehnician (UTM), 
stabilită la Soroca (Casa Teritori-
ală de Asigurări Sociale), şi Oxana 
(Despa) Bolodurina (n.1977), ab-
solventă a Institutului de Arte „Ga-
vriil Musicescu”, culturologie, sta-
bilită în Irlanda. Ne bucurăm şi de 
nepoţei: Cristina (n.1991) şi Nichita 
(n.2009). Durerea noastră cea mare 
este că soţul şi tăticul nostru, Tudor 
Despa, căpitan de miliţie, şi-a pier-
dut viaţa într-un accident rutier în 
apropierea satului Dărcăuţi, Soroca 
(1989), după care am rămas să fiu 
solitară, consacrându-mi viaţa fete-
lor mele dragi. 

A: Cum s-a desfăşurat cariera 
dumneavoastră pedagogică?

„Sunt convinsă că problemele  
încă nerezolvate vor fi soluţionate curând…”

Larisa Despa
Secretar al Consiliului Orăşenesc 
Soroca (1993–2011).
Născută la 19 septembrie 1947  
în or. Soroca.

fişier biografic
1954–1965 – Studii la şcoala nr. 1 din Soroca.
1965–1970 – Studii la Universitatea de Stat din Moldova, specialita-

tea filologie rusă (Chişinău).
1970–1971 – Profesoară de limbă şi literatură rusă la şcoala din Gă-

leşti, Călăraşi.
1971–1979 – Profesoară de limbă şi literatură rusă la şcoala nr.1 din 

Soroca.
1979–1983 – Inspector şcolar la Direcţia orăşenească Învăţământ 

(Soroca).
1983–1987 – Secretar al Consiliului orăşenesc Soroca de Deputaţi 

ai poporului.
1987–1993 – Inspector şcolar la Direcţia orăşenească Învăţământ 

(Soroca).
Din 1993 până în prezent – secretar al Comitetului (Consiliului) 

Executiv (Orăşenesc) Soroca.
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L.D.: Mai întâi în Găleşti, Călă-
raşi, sat mare, cu foarte mulţi copii. 
Şcoala de acolo, de 8 ani, avea ne-
voie de noi, doi profesori de limbă 
şi literatură rusă. Colectivul de în-
văţători, vreo 20 de persoane, cât şi 
elevii, ne-au primit cu multă curi-
ozitate şi simpatie, sperând că vom 
rămâne cu ei pentru totdeauna. Ne 
încadrasem destul de serios în pro-
cesul de studii, dar circumstanţele 
au fost pentru o altă alegere – So-
roca. La şcoala nr.1 toţi profesorii 
mă mai ţineau bine minte ca pe o 
bună elevă şi mă ajutau în toate. 
Îmi amintesc cu recunoştinţă de 
ei: E. Lerner (l. rusă); L. Colcher 
(l. franceză); I. Comarov (l. româ-
nă); M. Marchitan (matematica); 
A. Marchitan (l. rusă) – personali-
tăţi în pedagogie, care au instruit şi 
educat multe generaţii de soroceni. 
Doresc să-i menţionez aici şi pe di-
rectorii şcolii, sub conducerea căro-
ra am învăţat şi activat: P. Lozan, A. 

Guţu, S. Spinei, V. Talmaci. Lucram 
cu dragoste şi tragere de inimă, 
pentru că îmi plăcea profesia şi încă 
mai mult – copiii. 

A: În 1979, după 7 ani de muncă 
la şcoala nr.1, aţi trecut la Direcţia 
orăşenească Învăţămînt. Ce prio-
rităţi şi scopuri avea învăţământul 
sovietic?

L.D.: La DÎ am fost invitată de 
către Liubovi Gumionaia, şefa de 
atunci a învăţământului orăşenesc, 
care mă cunoştea. I-am avut colegi 
pe inspectorii scolari M. Golub, E. 
Râjova, F. Grişciuc, L. Turchevici, 
V. Ranga. În sistemul de învăţământ 
sovietic totul era pus la punct şi nu 
puteau să existe alternative libere în 
concepţiile ideologice, educaţionale 
sau în metodele fundamentale de in-
struire. Funcţia, obligaţiunea sfântă a 
inspectorului şcolar era supraveghe-
rea, susţinerea şi promovarea asiduă 
a procesului de instruire şi educaţie 

sovietică. Scopul învăţământului era 
pe cât de măreţ, pe atât de concret – 
formarea omului nou, „sovietic”. Ţin 
să menţionez că lucrurile mergeau 
cum nu se poate mai bine. Investiţii-
le de stat în învăţământ în anii 1970–
1980 erau grandioase. În satele raio-
nului se ridicau edificii pentru şcoli, 
şcolile nu duceau lipsă de nimic, fi-
ind asigurate cu cărbune şi lemne 
pentru foc, manuale şi echipament 
de studii, laboratoare bine amenaja-
te, instrumente muzicale, costumaţii 
artistice etc. În fiecare vară elevii se 
odihneau în tabere pionereşti, fără 
plată. Era mare şi numărul elevilor 
care îşi continuau studiile, de aseme-
nea fără plată, în instituţii superioa-
re de învăţământ din RSSM şi URSS 
(Moscova, Leningrad, Kiev, Harkov 
etc.). Mentalitatea generală a corpu-
lui didactic raional, starea lui morală 
şi spirituală era calmă şi stabilă, cel 
puţin, aşa părea. Această situaţie îi 
aranja pe toţi şi părea de neclintit. 

DOÎS. Larisa Despa cu fiica Diana.  
În centru, Liubov Gumionăi – şefa DOÎS, 1980

La parada de 1 Mai. Larisa Despa în centru, 1977

Larisa în copilărie, alături de parinţi, 1952 Larisa Despa împreună cu parinţii –Vasile şi Maria Panas,1967
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Declaraţia de Independenţă a RM în 
urma prăbuşirii URSS-ului a zgudu-
it şi a speriat vechiul sistem de învă-
ţământ, dar trecerea timpului îşi ia, 
fireşte, tributul său. Noile generaţii, 
născute după 1990, nu mai sunt ata-
şate de valorile trecutului sovietic, 
fie el chiar şi foarte glorios. Sper că 
noile concepţii şi sisteme ale învăţă-
mântului public din RM vor da roa-
de bogate şi folositoare prezentului 
şi viitorului ţării.

A: Ce obigaţiuni are secretarul 
unei structuri administrative locale?

L.D.: Secretarul este persoana 
oficială, care cunoaşte şi înţelege în 
amănunt toate iniţiativele şi acţiuni-
le legate de activitatea administraţiei 
vizate. El asigură buna funcţionare 
a instituţiei, administrând sediul şi 
bunurile ei, totodată fiind şi mâna 
dreaptă, ochii şi urechile Consiliului 
şi primarului.

A: Cine v-a fost primul şef în 
activitatea dumneavoastră de se-
cretar al APL Soroca?

L.D.: Am activat în calitate de 
secretar al Sovietului şi Comitetului 
Executiv orăşenesc între 1983–1987, 
sub conducerea preşedintelui CE 
Soroca Valentin Zaharov, originar 
din or. Odesa, anterior funcţionar la 
Sovietul Miniştrilor al RSSM. Avea 
studii superioare şi era bine şcolit 
în administrare publică. De numele 
lui este legată construcţia blocurilor 
de locuit la Soroca Nouă, Fabrica de 
articole tricotate. Valentin Zaharov 
a fost forţat să plece din funcţie, în 
urma conflictelor din Dealul Soro-
cii dintre studenţii Colegiului Agri-
col şi populaţia romă. Acum se ştie 
puţin despre cariera lui de mai de-
parte, doar atât că, rămânând după 
anii 1990 fără un loc stabil de trai şi 
muncă, a decedat uitat de toţi (prin 
anii 2006–2007) la Odesa.

A: Aţi lucrat apoi cu domnul 
Anatol Chişner?

L.D.: Da. Anatol Chişner, pre-
şedinte al CE Soroca, cu studii su-
perioare inginereşti, născut în 1950 

la Sofia, Drochia, cu experienţă în 
administrare, plin de energie şi zel 
gospodăresc, năvalnic (în oraş era 
poreclit „Buldozer”) şi insistent, 
a iniţiat şi realizat lărgirea Pieţei 
din faţa Primăriei Soroca (azi Pia-
ţa Libertăţii); prelungirea cheiului 
Nistrului până la Baza Turististică 
„Victoria”; construcţia blocurilor de 
locuit în raionul Fabricii de articole 
tricotate; construcţia drumului de 
beton spre Dealul Sorocii etc. Ac-
tualmente, după câte cunosc, este 
stabilit la Chişinău şi activează în 
cadrul unei firme republicane.

A: Cu ce primari aţi activat 
după 1995?

L.D.: În perioada de după 1995, 
Soroca a avut statut de centru jude-
ţean, apoi a rămas să fie centru raional 
subordonat Consiliului raional Soro-
ca. Am activat sub conducerea pri-
marilor Ion Trofimov (1995–1999), 
Anatolii Prisăcari (1999–2003), Mi-
hail Popovschi (2003–2007) şi acum, 
din 2007, cu primarul Victor Său. Pe 
parcursul activităţii lor, edilii s-au 
străduit să rezolve multiplele proble-
me ale oraşului nostru: avarierea şi 
închiderea cazangeriilor de încălzi-
re a oraşului; avarierea şi închiderea 
staţiei de epurare; reparării străzilor 
urbane; lipsa electricităţii permanen-
te în oraş; lipsa transportului public; 
lipsa mijloacelor pentru achitarea sa-
lariilor pentru bugetari etc., etc. În-
lăturarea acestor probleme nu a fost 
posibilă fără implicarea structurilor 
centrale de stat. Astăzi, când avem 
deja lumină electrică permanentă, 
transport, salarii la timp, căldură şi 
gaz în case, străzi suficient de bune 
şi iluminaţie nocturnă, înţelegem cât 
de dificil au fost obţinute. Treptat, 
oraşul devine mai curat, mai lumi-
nos, mai bogat, mai vesel. Sunt con-
vinsă că problemele încă nerezolvate 
vor fi soluţionate curând.

A: Cei peste 30 de ani de activi-
tate în APL v-au permis să influen-
ţaţi oarecum calitatea vieţii în oraş. 
Aţi dori să rămâneţi în funcţie, 
după alegerile locale din 2011?

L.D.: Am fost întotdeauna în 
centrul evenimentelor publice şi ad-
ministrative de la noi – atât a celor 
ce ne-au bucurat, cât şi a celor mai 
puţin plăcute, contribuind, în mă-
sura funcţiei şi competenţelor mele, 
la stabilizarea şi perpetuarea binelui 
în oraşul nostru. Ziua de mâine mă 
va îndruma si-mi va şopti ce am de 
făcut mai departe… 

Larisa Despa, elevă în cl. a X‑a,  
şc. nr. 1, Soroca, 1963

Soţii Tudor şi Larisa Despa alături  
de fiicele Diana şi Oxana, 1983
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Frunză.

Tudor frunză: Sunt născut la 
Măşcăuţi, Criuleni într-o familie cu 
7 copii: 2 băieţi – fratele Alexandru 
(1938–2004), eu – Tudor, devenit 
sorocean, şi 5 fete (surori): Maria 
(Frunză) Leahu (1936–2002), fostă 
croitoreasă în Hârtopul Mare, Criu-
leni; Ana (Frunză) Pavlova (1941–
2005), – fostă colhoznică în Măşcă-
uţu; Valentina (Frunză) Borosean (n. 
1946), pedagog în Măşcăuţi; Feofania 
(Frunză) Bătrâncea (n.1949), asistent 
social în Măşcăuţi, Criuleni; Eugenia 
(Frunză) Andriuţă (n.1954), medic 
pediatru, scriitoare, Ungheni.

Tatăl meu, Vasile Frunză (1909–
1978), măşcăuţean, a fost un meşter 
lemnar vestit în împrejurimi. Facea 
butoaie, uşi, ferestre, acoperea case, 
având permanent în preajmă uce-
nici, mulţi dintre care au devenit 
meşteri populari cunoscuţi.

Mama mea, Elizaveta (Barbă-
roşie) Frunză (1913–1997), era din 

Hârtopul Mic (Schit), Criuleni. Pe 
lângă faptul că era o mamă deose-
bită, care creştea şi educa 7 copii, 
mai lucra la normele colhozului şi 
era o mare meşteriţă în ale ţesutu-
lui, lucrând la stative în casă. În 1973 
m-am căsătorit cu Ionela (Bătrân-
cea) Frunză, pedagog-psiholog (In-
stitutul Pedagogic „A. Russo”, Bălţi). 
Din anul absolvirii (1974) şi până în 
prezent, Ionela este profesoară la Co-
legiul Pedagogic „Mihai Eminescu” 
din Soroca. Am reuşit să facem îm-
preună o familie şi o casă bună. Am 
crescut şi educat 2 băieţi-gemeni 
(Andrian şi Marian), născuţi în 
1975: Andrian, specialist în finanţe 
(ASE Bucureşti), fondator şi patron 
al firmei de curierat rapid „Expre-
ss” din Bucureşti. Este căsătorit cu 
Larisa (Manea) Frunză, născută în 
Ţarigrad, Drochia, economist (ASE 
Bucureşti), vicedirector al firmei lor 
familiale. Andrian şi Larisa educă un 
fiu – dulcele nostru nepoţel Andrei, 
născut în anul 2007; Marian, absol-

„Sunt convins că poporul nostru  
este demn de o viaţă mai bună…”

Tudor Frunză
Inginer hidrotehnic; consilier în 
Consiliile raional, orăşenesc Soroca şi 
comunal Stoicani; Magistru în relaţii 
internaţionale; deţinător al Medaliei 
„Pentru vitejie în muncă” (URSS, 
1977); actualmente şef al Direcţiei 
Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Familiei (DASPF), Soroca.
Născut la 28 septembrie 1951  
în Măşcăuţi, Criuleni.

fişier biografic
1958–1969 – Studii la şcoala medie din Măşcăuţi.
1969–1973 – Studii la Institutul Agricol „Mihail Frunze”, facultatea 

Amelioraţie (Chişinău).
1973–1974 – Serviciul în rândurile Armatei Sovietice.
1974–1976 – Inginer superioar (ameliorator) la Asociaţia raională 

pentru mecanizarea şi electrificarea agriculturii (Soroca).
1976–1978 – Secretarul II, apoi secretarul I al Comitetului raional 

al Comsomolului (Soroca).
1978–1991 – Adjunct al preşedintelui colhozului „Suvorov” din 

Stoicani, Soroca. Secretar al organizaţiei de partid din sat.
1991–1995 – Preşedinte al Asociaţiei raionale pentru gazificare (So-

roca).
1995–1998 – Studii la Academia de Administrare Publică a RM 

(specialitatea Relaţii internaţionale).
1995–1999 – Vicepreşedinte al Comitetului Executiv raional Soroca.
1999–2003 – Şef al Direcţiei generale judeţene Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Familiei (Soroca).
2003–2007 – Agronom în gospodăria ţărănească „Frunză Ionela” 

din Stoicani.
Din 2007 până în prezent – şef al DASPF Soroca.
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vent al ASE Bucureşti (contabilitate 
şi informatică de gestiune), stabilit la 
Bucureşti, este patronul şi directorul 
firmei „Izobitum”. Soţia sa, Diana 
(Struc) Frunză, originară din Bălţi, 
economist (ASE Bucureşti), este fon-
dator şi director executiv al firmei fa-
miliale „Izobitum”. Marian şi Diana 
au deja 2 copii, nepoţeii noştri – Tu-
dor (n.2002) şi Alexandru (n.2005). 
Suntem bucuroşi şi mândri de ambii 
fii şi ne vedem cu ei de câteva ori pe 
an, la Stoicani şi la Bucureşti.

A: Copilăria şi adolescenţa măş-
căuţeană, cum a fost?

T.f.: De mici copii, părinţii au 
educat în noi ascultarea şi străduin-
ţa. În şcoala din satul nostru eram 
întotdeauna printre cei mai buni: 
eminent la învăţătură, căpitan la 
TVC, brigadier la parcela agricolă a 
şcolii etc. Îmi plăceau experienţele 
la fizică şi chimie, istoria, geografia, 
dar mai ales matematica. Într-o zi, 
pe când eram elev în clasa a VII-a, 
Ştefan Carpovici, învăţătorul de al-
gebră, m-a cerut la mijlocul lecţiei 
de la geografie şi m-a dus în cabine-
tul de matematică, la lecţia clasei IX, 
unde învăţa şi sora mea mai mare. 
Pe tablă era scrisă o ecuaţie de cla-
sa IX, pe care nimeni dintre elevi 
nu reuşea s-o rezolve, inclusiv sora 
mea Feofania. Eu am rezolvat uşor 
acea ecuaţie, făcându-l pe Ştefan 

Carpovici să triumfe gălăgios: „Aţi 
văzut, leneşilor? Iată cum trebuie să 
învăţaţi!”. Eram elevul cu care dum-
nealui se mândrea.

Fiecare dintre învăţătorii mei mă 
dorea specialist în domeniul său; 
mama mă visa preot, iar tata – meş-
ter iscusit. Eu însă îmi pusesem în 
gând să devin aviator, dar, până la 
urmă, am ajuns să fiu ameliorator.

A: Şi iată că sunteţi student la 
Institutul Agricol din Chişinău…

T.f.: În vara anului 1969, proas-
păt absolvent al şcolii săteşti, când, 
îmbrăcat peste haine într-o rochie a 
uneia dintre surori, lucram la tutun 
împreună cu familia noastră nu-
meroasă, de noi se apropie colegul 
meu Timofei Mândru şi-mi zice: 
„Hai la Chişinău să căutăm vreun 
institut potrivit, poate intrăm…”. În 
vara aceea încercasem deja să intru 
la aviaţie. Trecusem comisia medi-
cală pentru Şcoala Militară Aeriană 
din Harcov, Ucraina şi eram deja 
admis, dar aşa cum colegul cu care 
aveam de gând să ne facem aviatori 
nu fusese acceptat, m-am dezis şi 
eu, pentru că mă temeam să plec de 
unul singur atât de departe de casă. 
Ducându-mă la Chişinău, am ales 
Institutul Agricol, facultatea Ame-
lioraţie, inginerii hidrotehnici fiind 
în acea perioadă în mare vogă. Şi 
iată, după examenele de admitere, 

aşteptând sub uşile institutului re-
zultatele, s-au apropiat nişte preoţi 
de la Seminarul Teologic din Ode-
sa cu propunerea de a ne înscrie 
studenţi ai seminarului, în cazul în 
care nu vom fi admişi la Institutul 
Agricol. Peste o oră au afişat listele 
celor admişi, în care figuram şi eu. 
În felul acesta, visul mamei de a mă 
face preot a ratat ultima şansă! În 
toamnă, eram deja student pentru 
4 ani… 

În cele trei grupe ale facultăţii 
(anul I) eram 103 studenţi. Speciali-
tatea se preda în limba rusă, fapt care 
ne aducea dificultăţi deosebite în în-
suşirea materialului. După primul 
examen (în ruseşte) la specialitate, 
30 de studenţi din cei 103 au părăsit 
institutul. Timpul şi străduinţa în-
născută m-au ajutat să depăşesc toa-
te dificultăţile de studii, inclusiv cele 
lingvistice. În 1973, cu diploma de 
inginer-hidrotehnic, tânăr specialist, 
am fost repartizat la Orhei în calitate 
de maistru-hidrotehnic la PMK-15 
(coloana industrială mecanizată)). 
Toate bune, însă în acelaşi an am fost 
încorporat în Armata Sovietică, în 
trupele de construcţie, în Crimeea 
(Canalul „Severocrâmsk”).

A: După demobilizare, în 1974, 
v-aţi stabilit la Soroca.

T.f.: Da. Ionela, soţia mea, la acea 
vreme era deja repartizată la Şcoala 

Tudorel cu surorile  
Feofania şi Eugenia, 1957

Soldat în armata sovietică, 
Crimeea, 1973

Student la Agricol, 22 ani,  
1973, Chişinău
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Pedagogică „Boris Glavan” (azi – 
Colegiul „Mihai Eminescu”) din 
Soroca. Sosit la noul loc de trai, ne-
am pornit să închiriem o locuinţă şi, 
după multe peripeţii (apartament nu 
era de găsit!), ne-am aciuat la Victor 
şi Nina Harevschi, în spatele Şcolii 
Auto (DOSAAF) din Dealul Sorocii, 
unde am stat doi ani. În 1976, am tre-
cut la căminul Şcolii Pedagogice de 
la Soroca Nouă, iar peste puţin timp, 
în acelaşi an, eu am primit un apar-
tament cu două odăi de la asociaţia 
în care lucram. Dar nu ne-a fost dat 
să rămânem cu traiul în oraş pentru 
totdeauna. În 1978, Comitetul ra-
ional al PCUS a decis să mă trimită 
secretar de partid în colhozul „Suvo-
rov”, Stoicani. Deci, după trei ani, în 
martie 1979, am lăsat apartamentul 
(regret că nu l-am păstrat pentru vi-
itor) şi am trecut, împreună cu fami-
lia, cu traiul la Stoicani.

A: Cum a început cariera dum-
neavoastră în Soroca? V-a plăcut 
oraşul?

T.f.: Soroca mai era pe atunci 
patriarhală, cu centrul medieval ne-
atins, cu străduţe curate şi pavate, cu 
puţin transport auto, cu Nistrul curat 
şi navigabil. Pilonii administrativi ai 
oraşului şi raionului erau Mihail Iva-
novici Tuzlov, prim-secretar al CR al 
PCUS; Leonid Nicolaevici Crigănuţă, 
preşedintele CE raional; Mihail Gri-
gorievici Prisacari, preşedintele CE 
orăşenesc; Nina Vasilievna Stratulat, 
primul secretar al comsomolului ra-
ional. Sosit la Soroca, m-am angajat 
inginer-ameliorator superior la Aso-
ciaţia raională pentru mecanizare şi 
electrificare a agriculturii (şef – Do-
rojoc Nicolai Fedoseevici; Serviciul 
Melioraţie – Pogorevici Mihail Nico-
laevici), unde am lucrat cu succes doi 
ani. Eram tânăr, energic şi în scurt 

timp am fost ales secretar al organiza-
ţiei comsomoliste a asociaţiei. Peste 2 
ani, în 1976, fiind deja bine cunoscut 
conducerii raionului, am fost înain-
tat la funcţia de al doilea secretar al 
organizaţiei comsomoliste raionale, 
funcţia fiind plătită. Condiţia de bază 
pentru noua funcţie era înscrierea 
obligatorie în rândurile PCUS, lucru 
pe care l-am făcut în 1976, astfel de-
venind cadru al nomenclaturii con-
ducerii raionale Soroca.

A: Ce funcţii avea CR al comso-
molului din Soroca?

T.f.: În conducerea comsomolu-
lui sorocean figurau: Nina Stratulat, 
prim-secretar; Tudor Frunză, secre-
tarul II; Grigore Chiroşca, sercreta-
rul III; Nicolae Bicec, şef al secţiei 
organizatorice. În anii 1970, comso-
molul era o putere ideologică colosa-
lă, pentru mine fiind o şcoală a vieţii 
sovietice comuniste, în baza căreia 
am reuşit să mă manifest ca lider, să 
acumulez experienţă organizatorică 
şi managerială. Secretarul II era res-
ponsabil de educaţia tineretului în 
spirit comunist (patriotică, estetică, 
morală, prin muncă, militară etc.). 
În raion erau înregistraţi 12 mii de 
comsomolişti, structuraţi în organi-
zaţii locale (întreprinderi, instituţii, 
colhozuri). În subordinea noastră se 
mai aflau şi organizaţiile pionereşti 
şi de octombrei ale elevilor.

A: Se activa cu adevărat serios?
T.f.: Lucram în baza planurilor 

centralizate, obligatorii pentru în-
deplinire, care prevedeau cercuri 
de învăţământ comsomolist în toate 
structurile organizaţiei, cercuri în 
care activau propagandiştii noştri 
speciali. Se lucra foarte serios şi re-
zultatele păreau a fi bune – majorita-
tea tineretului era convinsă că anu-
me comunismul va triumfa cândva 
în plan global. Toţi secretarii orga-
nizaţiilor locale erau bine selectaţi şi 
şcoliţi ideologic: S. Celac (colhozul 
„Prietenia”, Vărăncău); M. Sârghi 
(Col. Ped. „M. Eminescu”) etc., etc. 
Maşina ideologică a PCUS lucra ase-
meni unui ceas, însă în ultimul său 
deceniu (1980–1990) formalismul şi 

Familia Frunză. Sus – tata, mama, fratele Alexandru.  
Apoi – cumnata Marusea, surorile Ana, Feofania, Maria, Valentina.  

În faţă – sora Eugenia, nepoţica Larisa şi Tudor
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Parcani; Asociaţia raională „Fertili-
tatea” (30 de angajaţi), care se ocupa 
de asigurarea gospodăriilor agricole 
cu îngrăşăminte minerale şi organi-
ce. În Stoicani funcţionau spitalul de 
circumscripţie, şcoala medie, biserica 
satului, construcţia căreia este legată 
şi de strămoşii mei din neamul Frun-
ză. Colhozul „Suvorov” (satele Stoi-
cani şi Soloneţ), al cărui preşedinte, la 
venirea mea, era Vasile Savovici Ursu, 
a fost 13 ani la rând (1978–1991) câş-
tigătorul întrecerii socialiste raionale. 
Gospodăria dispunea de ferme de 
vaci (400 de capete), oi, păsări, 5 iazuri 
cu peşti, livezi (măr, prun, prăsad), 2 
brigăzi de tractoare, un parc auto. Nu 
era uitată nici viaţa spirituală a să-
tenilor: colhozul asigura activitatea 
corului popular, a fanfarei, a ansam-
blului vocal „Spicul de aur”. Echipa 
de fotbal a satului câţiva ani la rând 
a deţinut titlul de campion raional. În 
fiecare lună erau organizate 2 „Zile de 
odihnă pe stadion” (jocuri sportive). 
Am construit în sat o estradă de vară, 
pe care sistematic evoluau artişti lo-
cali şi invitaţi din Soroca, Chişinău 
etc. În sat funcţiona o grădiniţă de 
copii, pe care am construit-o în 1985, 
cu 120 de locuri. Tot în acea perioadă 
am asfaltat drumul de la traseul So-
roca-Chişinău până în sat, am reparat 
biserica satului (eu fiind preşedinte al 
comitetului responsabil de reparaţie), 
am înfiinţat un azil de bătrâni. M-am 
străduit să pun umărul, în măsura 
posibilităţilor mele, la dezvoltarea şi 

prosperarea acestui minunat sat, pe 
care îl socot natal.

A: După alegerile locale din 
1995, aţi devenit vicepreşedinte al 
raionului Soroca.

T.f.: Am lucrat în această perioa-
dă (1995–1999) în echipa preşedin-
telui CE raional V. Lupuşor (secre-
tar – V. Nicuţă, vicepreşedinţi – L. 
Creţu, M. Martâniuc, subsemnatul). 
Era o vreme deosebit de incertă şi 
dezastruoasă: salariile nu se plăteau 
cu lunile, în oraş lipsea încălzirea 
centralizată, nu era în permanenţă 
electricitate etc., etc. Sistemul sovie-
tic de asigurare a condiţiilor vieţii 
era distrus, altul nou lipsea cu de-
săvârşire. Mitingurile şi vorbăraia 
înlocuiau munca şi pragmatismul 
gospodăresc. Tâlhăria şi corupţia 
înfloreau, torpilând din start orice 
iniţiativă a noastră de „limpezire a 
apelor” şi de instalare a legalităţii.

A: Cum s-au schimbat lucrurile 
în perioada 1999–2003, când aţi deţi-
nut postul de şef al Direcţiei generale 
judeţene Asistenţă Socială şi Protec-
ţie a Familiei (DGJASPF) Soroca? 
Cine conducea judeţul şi oraşul? 

T.f.: La drept vorbind, lucrurile 
în RM nu s-au stabilizat nici până în 
ziua de astăzi. În scurta perioadă de 
existenţă a judeţului Soroca (1998–
2001) şi mai apoi, situaţia era la fel de 
dezechilibrată şi plină de probleme, 
dar, în pofida tuturor obstacolelor, în 

superficialitatea luase locul adevăra-
tului entuziasm. Tineretul modern, 
sub influenţa apusului, nu se mai în-
cadra în modelul ideologic al comu-
nismului. El dorea libertate totală.

A: Ce credeţi personal despre co-
munism, Lenin, Stalin, comsomol?

T.f.: Am fost unul dintre milioa-
nele de tineri care au crezut sincer în 
idealurile comuniste şi în promoto-
rii lor. Am activat cu tot avântul, fi-
ind convins (şi aşa era!) că fac bine 
pentru cei ce mă înconjurau – copii, 
tineri, maturi, bătrâni. Schimbările 
care au parvenit în mentalitatea so-
cietăţii URSS au fot nişte etape isto-
rice, care n-au ţinut, probabil, de noi. 
Comsomolul a realizat la timpul lui 
foarte multe lucruri bune, utile omu-
lui de rând. Sunt mândru de aportul 
nostru, al comsomoliştilor de altăda-
tă, în amenajarea capitală a oraşului. 
Sub conducerea primului secretar 
al CR Soroca al PCUS (1976–1978) 
L.N. Crigănuţă, care era un vădit 
pragmatic comunist, am construit 
cheiul Nistrului, am sădit parcul, am 
trasat şi construit strada şi intrarea în 
oraş dinspre Podul lui Bechir, am re-
staurat casa Zemstvei Sorocene etc. 
Lucrările se realizau fără finanţări de 
stat, doar cu ajutorul întreprinderi-
lor şi gospodăriilor agricole locale, 
care ne delegau voluntari şi tehnică 
(buldozere, autobasculante, camioa-
ne etc.). Printre cei mai activi tineri 
comsomolişti erau: I. Spatari, V. So-
lomin, A. Suhanova, A. Tofanciuc, 
I. Borodin, L. Frolova, N. Sârghi, L. 
Munteanu, L. Vengher şi alţii.

A: Din 1978, aţi fost numit se-
cretar de partid, vicepreşedinte al 
colhozului „Suvorov”, Stoicani.

T.f.: Stoicanii, sat de răzeşi cu o 
istorie de peste 400 de ani, era în anii 
puterii sovietice un important centru 
al sistemului socialist de dezvolta-
re rurală. Aici funcţionau: Asociaţia 
raională pentru reparaţia tehnicii 
agricole „Moldselihoztehnica”, unde 
lucrau peste 140 de mecanizatori, 
mecanici auto din Stoicani şi satele 
alăturate – Dubna, Soloneţ, Sl. Cre-
mene, Racovăţ, Redi-Cereşnovăţ, 

Tudor Frunză, delegat la congresul Partidului Comunist din RSSM, 1990
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funcţia pe care o deţineam, am reuşit 
să înfiinţez aziluri de bătrâni la Stoi-
cani, Bădiceni şi Gribova. Preşedinte 
al Consiliului Judeţean a fost mai în-
tâi dnul N. Concescu (Drochia), apoi 
dnul E. Agachi, sorocean. Primar de 
Soroca era dnul I. Trofimov.

A: În 2001 la putere în RM s-au 
reîntors comuniştii (PCRM).

T.f.: Vladimir Voronin (preşe-
dinte PCRM) s-a apucat să reforme-
ze structura administrativă a RM, 
dizolvând judeţele şi revenind la ve-
chile raioane sovietice. Astfel, noii 
comunişti s-au apucat să distrugă 
tot ce au creat vechii comunişti-de-
mocraţi (1990–2001). După alegeri-
le locale din 2003, care au fost câşti-
gate de comunişti, am fost eliberat 
din funcţia pe care o deţineam.

A: Între anii 2003–2007 v-aţi 
ocupat cu agricultura.

T.f.: Mai devreme, în 2001, soţia 
mea a fondat la Stoicani gospodăria 
ţărănească „Frunză Ionela”, în care, 
pe măsura posibilităţilor, mă impli-
cam şi eu. În 2003, fiind deja liber 
de orice funcţii publice, m-am con-
sacrat totalmente acestei gospodării. 

Am reuşit, pe o suprafaţă de 40 de 
hectare (20 – proprii, 20 – arendate), 
să dezvoltăm o agricultură profita-
bilă. Cultivăm grâu, floarea soarelui, 
orz, porumb, mazăre, sfeclă de zahăr, 
struguri, fructe, unele legume. Dis-
punem de 2 tractoare şi echipamen-
tul agricol necesar. Printr-un grant, 
am câştigat o moară de porumb, 
apoi am instalat din cont propriu şi o 
moară de furaj. Angajăm permanent 
un mecanizator-tractorist şi un mun-
citor, iar la unele lucrări mai dificile îi 
năimim pe unii săteni doritori.

A: Acum din nou vă aflaţi în 
funcţia de şef al DASPF Soroca.

T.f.: Sunt satisfăcut de activitatea 
direcţiei (şef-adjunct – V. Onică), în 
cadrul căreia activează 175 de an-
gajaţi, dintre care – 42 de asistenţi 
sociali comunitari; secţia Protecţie 
a Copilului (şef – L. Ciumac); secţia 
Persoane în Etate (şef – N. Zăbrian); 
secţia Servicii de Îngrijire la Domi-
ciliu (şefi – C. Gherasim, L. Coliţă); 
secţia Protecţia Socială a Persoanelor 
cu Dizabilităţi (şef – A. Pascariuc).

A: Sunteţi o persoană implicată 
activ în politică?

T.f.: Am fost membru al PCUS 
(1976–1991), apoi preşedinte al Fili-
alei Soroca a PDA (Partidul Demo-
crat Agrar) din RM (1991–1997). 
În 1998, întreaga Filială Soroca a 
PDA (inclusiv 29 primari), în urma 
politicii neadecvate a preşedintelui 
PDA, Dm. Moţpan, s-a transferat în 
PD (Partidul Democrat, preş. Dm. 
Diacov). Din 2005 sunt membru şi 
activist al Alianţei „Moldova Noas-
tră” (AMN, preş. S. Urechean).

A: Acum, după alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010, AMN nu a accedat în 
Parlamentul RM, iar în iunie 2011 
vă aşteaptă alegerile locale…

T.f.: Politica rămâne politică. 
Vom participa activ în campania 
electorală locală, întrucât avem 
destulă experienţă atât politică, cât 
şi administrativ-socială. Faptul că 
AMN nu a intrat în Parlament după 
alegerile din noiembrie, nu înseam-
nă că noi am dispărut. Doresc să 
reuşim cu toţii, în orice împrejurări 
politice, să scoatem ţara din cri-
za prelungită în care s-a pomenit. 
Sunt convins că poporul nostru este 
demn de o viaţă mai bună. 

Onoruri veteranilor de război. Stoicani



fAMILIA fRuNză

 

1. Marian cu soţia Diana, copiii 
Tudor şi Alexandru

2. În cabinetul de lucru
3.  Andrian cu soţia Larisa şi 

fiul Andrei. Bucureşti, 2008
4. Soţii Tudor şi Ionela Frunză
5. Doar împreună
6. Buneii Tudor şi Ionela cu ne-

poţeii Alexandru, Andrei, 
Tudor, 2010
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Almanah: Florile minunate pe 
care le creşteţi si le comercializaţi, par 
a fi rodul unor specialişti consacraţi 
acestui domeniu, pe când dumnea-
voastră aveţi cu totul alte profesii…

I. gulca: După căsătorie ne-am 
stabilit la Soroca. Eu lucram la Uzi-
na de Utilaj Tehnologic, soţul – la 
Direcţia de construcţii nr. 58. Lo-
cuiam într-un apartament cu 2 odăi 
în centrul oraşului. Viaţa decurgea 
linştit şi ritmic, până când, în urma 
perestroicii, uzina şi alte întreprin-
deri de stat din oraş au fost închise, 
noi, împreună cu soţul, rămânând 
fără lucru. Era anul 1993.

A: Cum v-aţi făcut florari?
I. g.: La momentul când am rămas 

fără loc de muncă, cu soţul cultivam 
deja şi realizam rădăcini şi flori de tran-
dafir. Pe parcursul celor 10 ani lucraţi 
la UUT, muncitorii uzinei cumpărau 
flori şi rădăcini de la florarul Mihail 
Zăbrian din Voloave, care le vindea 
chiar pe teritoriul uzinei. Am procurat 
şi eu atunci (1986) nişte rădăcini, culti-
vându-le în timpul liber (100 de tufe) 
pe solul de lângă casa părinţilor din 
Slobozia-Vărăncău. Cultivam şi vin-
deam câte puţin în sat, dar şi în oraş.

Hotărârea noastră de a ne muta cu 
traiul la sat a fost stimulată mult şi de 
un vis minunat pe care l-am visat în 
ajun de a ne decide: toată casa părin-
ţilor din Sl.-Vărăncău, dar şi gradina 
din jurul ei, s-au împlut de o lumină 
orbitoare şi caldă, care pulsa ademeni-
tor, chemându-ne parcă spre ea. Şi noi, 

familia noastră, luându-ne de mâini, 
am pornit vrăjiţi şi am intrat în casă 
,scăldându-ne în acele raze uimitoare...

A: Ce flori cultivaţi?
I. g.: Am început cu trandafiri de 

diferite culori, apoi, treptat, am ajuns 
să cultivăm crizanteme (3-4 mii tufe) 
sub cerul liber; primule (primele flori 
de primăvară) în sere, dar şi afară; 
sulfine decorative de vazon; petunii; 
muşcate; ortenzii, etc. Astăzi culti-
văm flori parte in sere, parte sub ce-
rul liber (50 ari), lângă casă.

A: Cum organizaţi cultivarea 
şi desfacerea producţiei de flori? 
Aveţi angajaţi?

I. g.: La începuturi vindeam câte 
puţin în sat şi la Soroca. Apoi vreo 
6 ani am realizat flori-buchete şi rădă-
cini la Chişinău. O perioadă de timp 
am avut vânzări şi la Iaşi, România. 
Acum iată arendăm (cam scump!) 
acest butic la Soroca cu speranţa că 
poate vom reuşi să procurăm aici un 
mic teren şi să construim o florărie 
proprie. Toată afacerea – cultivarea, 
selectarea, îmbuchetarea şi realiza-
rea florilor – este asigurată de familia 
noastră: soţul Vladimir, fiica Alina şi 
eu, subsemnata. Pentru realizare în 
buticul din Soroca angajăm, de obicei, 
periodic, un vânzător. Acum o avem 
pe dna Ala Leşan. Florile noastre cer 
o muncă şi o grijă permanentă, deci, 
o consacrare totală lor – simbolului 
frumuseţii. Iar frumuseţea, după cum 
a remarcat înţeleptul, va salva lumea! 

Firma de cultivare şi realizare a florilor 
„Florialinlux”, Slobozia-Vărăncău, Soroca

Iulia Gulca
Patronul firmei „Florialinlux”.
Născută la 21 august 1961, 
Temeleuţi, Floreşti.

familia guLCA
Iulia Gulca s-a născut la 21 august 1961 în Temeleuţi, Floreşti.
Studii: Şcoala de Comerţ Sovietic din Bălţi (1980).
Vladimir Gulca s-a născut la 25 iulie 1958 în Slobozia Vărăncău, 

Soroca.
Studii: Şcoala profesională, specialitatea sudor-electric (Drochia).
Fiul Alexandru (n.1982), zootehnician, căsătorit, stabilit in Irlanda.
Fiica Alina (n.1986), studentă la Universitatea Agricolă, facultatea 

Tehnologii Alimentare (secţia fără frecvenţă), Chişinău.
Nepoţica Patricia, nascută în 2008, Irlanda.



fAMILIA guLCA

1. Casa cu flori a familiei Gulca 
la Slobozia-Vărăncău, Soroca

2. Răstignirea ridicată de fami-
lia Gulca. Slobozia-Vărăncău, 
2010

3.  Seră cu flori decorative
4. Alina Gulca
5. Iulia Gulca
6. Soţii Vladimir şi Iulia Gulca
7. Fiul Alexandru, nora Victoria 

şi nepoţica Patricia, 2010
8. Balcon cu flori
9. Flori sub cerul liber

42 3
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Marciuc.

Boris Marciuc: Suntem am-
bii născuţi la Iarova în familii de 
gospodari, fruntaşi în muncă şi cu 
respect în sat. Tatăl meu, Semion 
Marciuc (1924–2000), veteran de 
război, şef la brigada de tutunărit, 
învrednicintdu-se de cea mai înaltă 
distincţie a URSS – titlul de Erou al 

Muncii Socialiste, în 1971 a fost de-
legat la Congresul XXIV al PCUS, 
care a avut loc la Moscova. Mama, 
Eudochia Marciuc (1928–2002), a 
muncit şi ea în brigada de tutunărit, 
fiind decorată cu Ordinul „Pentru 
Vitejie în Muncă”. Am două surori: 
Tamara (Marciuc) Tănăsoi (n.1947), 
în prezent pensionară, şi Eugenia 
(Marciuc) Zaharia (n.1952), medic 

Gospodăria ţărănească  
„Marciuc Valentina”

Boris şi Valentina Marciuc

BORIS MARCIuC 
Născut la 8 iulie 1958 în Iarova, Soroca.

fişier biografic
1965–1975 – Studii la şcoala medie din Iarova.
1975–1980 – Studii la Institutul Agricol „Mihail Frunze”, facultatea 

Mecanizarea Agriculturii (Chişinău).
1980–1998 – Brigadier al brigăzii de tractoare din colhozul „Puti 

Lenina” (Iarova, Soroca). 
1998–1999 – Fermier liber (Iarova).
Din 1999 până în prezent – Fondator şi patron al gospodăriei ţără-

neşti „Marciuc Valentina”.

VALENTINA MARCIuC
Născută la 18 februarie 1962 în Iarova, Soroca.

fişier biografic
1969–1977 – Studii la şcoala medie din Iarova.
1977–1980 – Studii la Colegiul Tehnologic, facultatea Planificare 

Economică (Chişinău).
1980–1982 – Economist la Fabrica de articole tricotate din Soroca.
1983–1986 – Contabil la Asociaţia de Mecanizare şi Electrificare a 

Agriculturii (Soroca).
1986–1998 – Contabil în colhozul „Puti Lenina” din Iarova, Soroca.
Din 1999 – Fondator şi patron al gospodăriei ţărăneşti „Marciuc 

Valentina”.

gospodăria ţărănească SRL „Marciuc Valentina”
Satul Iarova, Soroca
Anul fondării şi înregistrării – 1999.
Suprafaţa terenurilor agricole: anul 1999 – 280 ha,
anul 2003 – 480 ha,
din anul 2005 – 1217 ha.
Culturi cultivate: grâu, orz, soia, floarea soarelui, rapiţă, sfeclă de 

zahăr, livadă (85 ha – măr).
Cotaşi – 615; cota individuală (satele Iarova, Balinţi) – 1,75 ha.
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de specialitate, ambele fiind stabilite 
cu traiul la Chişinău.

Valentina Marciuc: Tatăl meu, 
Afanasie Fiodorciuc (n. 1934), a 
fost fruntaş în creşterea legumelor şi 
fructelor, iar mama, Alexandra (Ne-
delciuc) Fiodorciuc (1942–2010), 
originară din Tătărăuca Veche, a 
lucrat în brigada de tutunărit şi la 
livadă. Cu Boris ne-am căsătorit în 
1982. În acelaşi an s-a născut fiul 
nostru Alexandru, absolvent al Uni-
versităţii Nistrene din Bălţi, facul-
tatea Drept Economic, în prezent 
patron al Cooperativei de Produce-
re „Prim-Alex-Agro”, Iarova. E căsă-
torit, educă un copil, iubitul nostru 
nepoţel Alexandru (junior). Olga, 
fiica noastră (n.1992), e studentă, 
anul III, la Colegiul Pedagogic „Mi-
hai Eminescu”, specialitatea Turism 
şi Management. În timpul liber de 
studii, se implică în activitatea fir-
mei noastre familiale. 

A: Cum a luat început gospodă-
ria dumneavoastră ţărănească?

V.M.: În procesul de dizolva-
re a colhozului „Puti Lenina” (anii 
1998–1999), cotaşii s-au divizat în 
mai multe grupări. Noi, împreună 
cu rudele, am întrunit atunci 280 de 
hect are. Cota valorică din colhoz a 
grupului nostru a constituit 5 trac-
toare (3 – cu şenile şi 2- cu roţi) şi 
o combină „Niva”. În următorii ani 
(2003–2005), la grupul nostru a 
aderat majoritatea cotaşilor atât din 
Iarova, cât şi din Balinţi.

B.M.: Actualmente, parcul teh-
nic al gospodăriei dispune de 13 
tractoare (3 – cu şenile, 10 – cu roţi), 
5 combine, 7 camioane (KAMAZ, 
ZIL, GAZ), semănători, pluguri, 
cultivatoare şi altă tehnică agricolă. 
Utilizăm un agregat performant de 
curăţare a grânelor, „Ucraina”, un 
cântar electronic de mare capacitate 
(60 tone), depozite moderne de păs-
trare a producţiei agricole (720 m2), 
o moară de grâne.

A: Cine administrează gospo-
dăria? Aveţi mulţi angajaţi?

V.M.: Dezvoltarea profesională a 
agriculturii în SRL „Marciuc Valen-
tina” (planificarea, selectarea, culti-
varea, realizarea, ingineria, contabi-
litatea, statistica etc.) este asigurată, 
în temei, de membrii familiei noas-
tre, care suntem specializaţi în aceste 
domenii şi avem suficientă experi-
enţă de lucru în domeniu. Bineînţe-

les, avem şi angajaţi – mecanizatori, 
magazioneri, şoferi, paznici, munci-
tori sezonieri, aceştia fiind remune-
raţi conform legislaţiei RM.

B. M.: Realizarea producţiei o 
efectuăm prin intermediul contrac-
telor anuale directe cu persoane 
juridice şi fizice din RM, Ucraina, 
România, Rusia, interesate de cola-
borarea cu noi. Procesul de realizare 
depinde, evident, de mai mulţi fac-
tori, atât naturali şi economici, cât 
şi politici. În plus, fiecare an agricol 
are particularităţile sale.

V.M.: La situaţia din 2010, aren-
dăm pământurile a 615 cotaşi din 
satele Iarova şi Balinţi ( în total – 
1217 hectare), în bază de contracte 
individuale, care prevăd următoa-
rele condiţii de retribuţie anuală în 
natură, la fiecare cotă: grâu – 500 ki-
lograme; floarea-soarelui – 100 ki-
lograme. Pentru pensionari se mai 
prevăd câte 50 kilograme de mere.

Fiul Alexandru Marciuc

Valentina Marciuc – înaintaş al agriculturii sorocene

Fiica Olga Marciuc



fAMILIA MARCIuC

1. Roadă bună la Iarova
2. B. Marciuc – onoruri republica-

ne, 2010
3.  Vlaga-i putere!
4. Plugarii moderni ai Iarovei
5. Strânsul roadei, 2010
6. Boris şi Valentina Marciuc
7. Prânzul plugarilor
8. Olga Marciuc – studentă, dar 

şi economistă în G.Ţ. „Marciuc 
Valentina”

9. Alexandru Marciuc – patronul 
Cooperativei de producere „Prim-
Alex-Agro”, Iarova, Soroca

10. Adunăm bogăţia. Combinele 
gospodăriei „Marciuc Valentina”
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Purice.

Valentin Purice: Viaţa părinţi-
lor mei a fost cu adevărat extraordi-
nară, adecvată întocmai realităţilor 
sovietice de după al II-lea Război 
Mondial. Tatăl meu, Mihail Purice 
(1927–1989), şi mama mea, Eugenia 
(Bulat) Purice (1923–2008), urmaşi 

de ţărani răzeşi voloveni, s-au năs-
cut şi s-au luat în Voloave, Soroca. 
La 1946 s-au cununat, iar în 1947 
m-am născut eu, unicul lor copil. 
Vremurile fiind deosebit de grele şi 
periculoase (foametea, ridicările în 
Siberia, recrutările forţate în Arma-
ta Roşie etc.), tata, împreună cu doi 
fraţi ai săi, Luchian şi Ion, au hotărât 

„Nivelul de dezvoltare al culturii depinde 
în mod direct de situaţia economică a ţării…”

Valentin Purice
Născut la 17 decembrie 1947 în 
Voloave, Soroca.
Pedagog, dirijor al orchestrei de 
muzică populară, instrumentist 
(violoncel, contrabas, nai), 
aranjor, autor de piese şi cântece 
în stil popular, laureat al multor 
concursuri republicane şi 
internaţionale, dirijor al Orchestrei 
de muzică populară „Nistrenii” 
(1976–2005), Maestru în Arte 
(2000), Eminent al Culturii RSSM şi 
URSS (1983, 1986).
Cetăţean de Onoare al oraşului 
Soroca, 2010.

fişier biografic
1954–1957 – Studii la şcoala începătoare rusă din Şciochino, Tula 

(Rusia).
1957–1961 – Studii la şcoala rusă nr.2 din Soroca.
1961–1964 – Studii la şcoala rusă nr.6 din Soroca.
1962–1964 – Studii la Şcoala de Muzică (specialitatea violoncel) din 

Soroca.
1964–1967 – Studii la Şcoala republicană de muzică „Ştefan Neaga” 

(specialitatea violoncel) din Chişinău.
1968–1969 – Studii la Şcoala de Iluminare Culturală „Elena Sârbu” 

(specialitatea trompetă) din Soroca.
1969–1971 – Serviciu în rândurile Armatei Sovietice (fanfare mi-

litare).
1971–1974 – Studii la Şcoala republicană de muzică „Ştefan Neaga” 

(secţia fără frecvenţă, specialitatea violoncel); violoncelist în Orchestra 
„Folclor” a Radioteleviziunii RSSM (Chişinău). 

1972–1974 – Dirijor al Ansamblului de cântece şi dansuri „Ciocâr-
lia” de la Palatul Sindicatelor, Chişinău.

1974–1976 – Dirijor al Ansamblului de cântece şi dansuri moldove-
neşti „Viorica” (Tiraspol).

1976–2001 – Dirijor al Orchestrei de muzică populară „Nistrenii”, 
profesor la Şcoala „Elena Sârbu” (Soroca).

1994–1998 – Studii la Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”, secţia 
fără frecvenţă, specialitatea dirijat orchestral (Chişinău).

2001–2009 – Dirijor al Orchestrei „Moldova”, profesor de nai (mun. 
Roman, România).

Din 2009 – Profesor la Colegiul de Arte (nai, aranjament orches-
tral), contrabasist în Orchestra „Nistrenii” (Soroca).

unele aranjamente muzicale semnate de Valentin Purice
„Doină şi Horă”; „Aşa-s gândurile mele”; „Cântec de leagăn”; „Hora 

fetelor”; „Aşa-i toamna pe la noi”; „Cântec de nuntă”; „Nevăstuică, pui-
şorule”; „Nunta lui Vasile”; „Vino, bădişor”; „Hora sorocenilor”; „Cântă 
mierla întristată”; „Hora de la Racovăţ”; „Hora de la Pădureni”; „Lâng-
o vatră de cărbuni”; „Bulgăraş de gheaţă rece”; „Tinerel m-am însurat”; 
„Frunzuliţă de măr dulce”; „Moldovioara mea” şi altele.
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să plece benevol în verbovcă, împre-
ună cu familiile lor, în Asia Mijlocie 
(or. Stalinabad, RSS Kirghiză). Aco-
lo au trăit în nişte bordeie, mun-
cind din greu la negru. După 6 ani 
(1947–1953) de muncă istovitoare, 
tata s-a îmbolnăvit grav, şi atunci am 
părăsit acele locuri, plecând în ora-
şul Şciochino, regiunea Tula, Rusia, 
unde era un mare combinat chimic. 
Tata s-a angajat miner într-o mină 
de cărbune, familia noastră fiind ca-
zată într-o baracă neagră de lemn. 
În anul 1954 am mers în clasa I la 
şcoala rusă locală, unde am învăţat 

până în 1957, când tata s-a îmbol-
năvit din nou, fiind internat în spital 
pentru a fi operat la rinichi. Mama 
având un picior bolnav, cu pericol 
de amputare, a fost internată şi ea 
în spital, eu rămânând de unul sin-
gur în acea baracă sinistră. Mă stră-
duiam să merg zilnic la şcoală, iar 
după amiază mă angajasem să vând 
seminţe de floarea-soarelui, pentru 
a-mi câştiga copeici de pâine. Până 
la urmă, medicul care îl operase pe 
tata, înlăturându-i un rinichi, ne-a 
recomandat cu toată stricteţea re-
întoarcerea în Moldova, deoarece 
clima din Tula era contraindicată 
familiei noastre. Când am sosit, în 
1957, la Soroca, eu deja împlinisem 
10 ani, ani grei, petrecuţi prin stră-
inătăţi…

A: Ce v-a oferit Soroca natală la 
reîntoarcere?

V.P.: Erau timpuri crâncene şi 
aici, dar, cel puţin, eram acasă. Tata 
s-a angajat cum putea la o întreprin-
dere locală, muncitor, iar mama – 

croitoreasă la „Dom Bâta” (Casa de 
Deserviri Sociale). Trei ani de zile 
am locuit în condiţii grele, împreu-
nă cu familia unchiului Ion, care se 
reîntorsese din Rusia fără o mână. 
În 1960, părinţii au primit de la stat 
o casuţă, unde au stat toată viaţa 
şi care mai este şi astăzi pe strada 
Cernâşevschi nr.7. Eu am continuat 
şcoala rusă din Soroca, fiindcă lim-
ba română nu o cunoşteam.

A: Când, cum şi cu cine aţi por-
nit pe căile muzicii?

V.P.: Patima muzicii am moşte-
nit-o de la părinţii mei, a căror dra-
goste faţă de muzică era nemărgini-
tă. Ambii iubeau şi cântau folclorul 
moldovenesc, purtându-l pretutin-
deni în suflet. Tata era mare meşter 
în imitarea cu vocea a instrumente-
lor muzicale şi nu pierdea nici o oca-
zie să-şi demonstreze talentele pe la 
nunţi şi petreceri amicale. Mama 
cânta şi ea, având o voce blândă şi 
plină de suflet, cântece de lume şi 
romanţe româneşti. În 1962, familia 

Orchestra „Folclor”. La violoncel – Valentin Purice, 1972

Valentin Purice – dirijor
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noastră l-a cunoscut pe Tudor Re-
venco, profesor de vioară la Şcoala 
de Muzică din Soroca, cu studii mu-
zicale superioare la Conservatorul 
din Iaşi. În consecinţă, părinţii au 
ţinut numaidecât să mă dea să învăţ 
violoncelul la Şcoala de Muzică. De-
osebit de frumos şi delicat, neştiut 
de mine până atunci, acest instru-
ment m-a vrăjit, sunetul lui profund 
şi dulce amintindu-mi în subconşti-
ent de vocea mamei. Profesoara, Le-
niniada Zelimovna Vorsovschi, a re-
uşit să-mi câştige încrederea şi timp 
de doi ani am pregătit un program 
destul de serios (Concertul nr. 3 de 
G. Golterman), cu care, în 1964, am 
intrat la Şcoala republicană de mu-
zică „Ştefan Neaga”. Compozitorul 
Eugen Doga, violoncelist de specia-
litate, care mi-a fost examinator, s-a 
mirat mult de succesele mele. După 
trei ani de studii (1964–1967) la „Ne-
aga”, am fost nevoit să mă reîntorc la 
Soroca din considerente de sănătate 
(mi-am îmbolnăvit mâna de prea 
multă exersare la violoncel, făcând 
acest lucru câte 12 ore la rând!), 
de unde, după doi ani, unul dintre 
care am studiat trompeta la „Elena 
Sârbu” (profesor V. Chironda), în 

1969 am plecat în Armata Sovietică. 
M-am demobilizat în 1971 şi, după 
o jumătate de an de studiere a ţam-
balului la „Elena Sârbu” din Soroca, 
am plecat să-mi continui studiile la 
„Ştefan Neaga” (violoncel).

A: Vorbiţi-ne despre începutu-
rile carierei de aranjor şi dirijor de 
muzică populară românească.

V.P.: Începutul anilor 1970 au 
fost pentru mine cu adevărat cru-
ciale în ataşamentul meu faţă de 
muzica populară românească, de 
folclor şi lăutărism. Până la 1970–
1971, nu am cunoscut suficient de 
bine limba română, anturajul în 
care crescusem şi învăţasem fiind 
prioritar rusesc. Doar după arma-
tă, ascultând cu nesaţ discurile lău-
tăreşti, nimerite semiclandestin în 
RSSM, ale lui R. Puceanu, fraţilor 
Gore, G. Lunca, mi-am zis că tre-
buie să mă apuc serios de limba 
română şi de aranjamente orches-
trale. Şi în mai puţin de doi ani, da-
torită insistenţei mele, puteam deja 
conversa liber cu semenii mei de 
breaslă, având în portofoliu şi pri-
mul cântec orchestrat de mine. Este 
vorba de „Nu mai, nu mai, nu mai 

beau!”, interpretat de Nicolae Glib 
cu orchestra „Folclor” în 1971. În 
1972, în autobuzul Chişinău–So-
roca, l-am cunoscut pe naistul şi 
aranjorul, ulterior Artist al Popo-
rului, Vasile Iovu care, văzându-mă 
cu violoncelul pe genunchi, a fost 
curios să mă cunoască. Vasile Iovu, 
sora căruia, Vera Iovu-Garaz, era 
profesoară de dirijat coral la „Ele-
na Sârbu”, venea deseori la Soroca. 
Din vorbă în vorbă, aflând că eu 
sunt autorul aranjamentului impri-
mat la Radioteleviziune de Nicolae 
Glib, m-a rugat să-i fac o lucrare 
pentru nai. Ajuns acasă, în aceeaşi 
zi am reuşit să compun o horă, pe 
care Dumtru Blajinu a numit-o mai 
târziu „La căsuţa părintească” şi pe 
care Vasile Iovu a interpretat-o în 

Orchestra „Nistrenii”. La nai –V. Purice

V. Purice – dirijor al orchestrei „Nistrenii” din Soroca, 1985
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premieră. Am mai scris şi alte lu-
crări pentru Vasile Iovu, care, cu 
timpul, mi-a devenit un bun prie-
ten. Şi iată că în 1972, fiind deja cu-
noscut în cercurile celor implicaţi 
în muzică populară, am fost invitat 
în Orchestra „Folclor” a Radiotele-
viziunii RSSM, condusă atunci de 
Dumitru Blajinu, înaintaş al muzi-
cii noastre naţionale, astăzi Artist al 
Poporului. În „Folclor”, majoritatea 
instrumentiştilor erau preocupaţi 
de aranjamente orchestrale şi voce, 
lucru în care m-am inclus activ şi 
eu. Atmosfera creativă din orches-
tră era cum nu se poate mai bene-
fică pentru mine, dar aveam nevoie 
de libertate, simţind că sunt apt de 
a crea şi dirija o orchestră. Şi iată 
că în 1974 am plecat la Tiraspol în 
calitate de dirijor al Ansamblului 
de cântece şi dansuri moldoveneşti 
„Viorica”. Peste doi ani m-am reîn-
tors la Soroca, de data aceasta în 
funcţia de dirijor al orchestrei An-
samblului de dans şi muzică popu-
lară „Nistrenii”.

A: Cum aţi reuşit să îmbinaţi 
viaţa de artist cu cea familială?

V.P.: Sunt artist nu doar în sce-
nă, ci şi în viaţa cotidiană, care mi-a 
fost tot atât de furtunoasă şi zbu-
ciumată, plină de variaţiuni şi mo-
dulaţii neprevăzute, dar pe deplin 
îndreptăţite de aspiraţiile unui om 
de creaţie ce doreşte să fie perma-
nent liber. Prima căsătorie a fost din 
mare dragoste, în 1973, la vârsta de 
26 ani, cu Raisa (Covurluianu) Pu-
rice, juristă, originara din Cania, 
Cantemir, împreună cu ea având-o 
pe fiica Luminiţa (n.1975). Se pă-
rea că nimic în lume nu ne va putea 
despărţi, şi totuşi, dragostea a „ples-
nit”, aşa încât, în 1976, am divorţat. 
La un an după aceasta m-am căsă-
torit din nou, din considerentul că 
nu e bine să fiu tânăr şi singur. Noua 
soţie, Natalia (Elisovenco) Purice, 
soroceancă, pedagog, mi-a născut 
în 1979 a doua fiică, Valentina. Des-
tinul meu m-a îndepărtat însă şi de 
aceste două fiinţe dragi inimii mele. 
În 1980, am divorţat oficial.

A: De ce divorţuri? Şi ce v-a dic-
tat în continuare destinul?

V.P.: Este peste putinţa mea să 
înţeleg care sunt legităţile armoniei 
vieţii familiale, conform cărora une-
le cupluri se ţin împreună zeci de 
ani, iar altele se destramă în diferi-
te perioade de timp. Cunosc cazuri 
când perechea se despărţea chiar în 
timpul nunţii şi alte despărţiri după 
mai bine de 30 de ani de viaţă în co-
mun… Am meditat la respectivele 
subiecte timp de doisprezece ani, cât 
m-am ţinut celibatar (1980–1992), 
şi doar în momentul când destinul 
mi-a trimis-o pe Maria am înţeles 
că nu omul face soarta, ci soarta pe 
el. Dacă în cazurile cu prima şi cu a 
doua soţie providenţa mi-a măsurat 
egal câte trei ani de căsnicie, cu Ma-
ria, soţia mea de astăzi, trăim în dra-
goste şi bună înţelegere deja de opt-
sprezece ani. Maria este absolventă 
a Colegiului de Arte (culturologie) 
şi a Şcolii Cooperatiste (bucătar-cu-
linar) din Soroca. În anii convieţu-
irii noastre am înţeles că soarta nu 
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greşeşte niciodată, conducându-ne 
cu siguranţă pe drumul care ne este 
prescris. Sunt neştiute şi imprevi-
zibile abaterile şi improvizaţiile ei. 
Maria este omul care mă înţelege 
şi mă acceptă aşa cum sunt şi care 
susţine şi apreciază la justa valoare 
activitatea mea de creaţie.

A: Cine v-au fost profesori şi în-
drumători în muzică?

V.P.: Am fost întotdeauna de pă-
rerea că profesorii trebuie mai întâi 
să-şi înveţe elevii a iubi şi studia cu 
minuţiozitate profesia aleasă, apoi să 
le dirijeze atent şi tacticos căutările 
şi munca de însuşire a obiectului. 
Îmi amintesc cu mare dragoste de 
dascălii mei în muzică L. Vorsovs-
caia, (violoncel), L. Ţurcanu (teoria 
muzicii), D. Blajinu (aranjament), 
I. Negură (nai), S. Ciuhrii, M. Ne-
gru-Nimirenco (dirijat), N. Gâscă 
(Iaşi, România). 

A: Şi iată-vă fondator si dirijor 
al Orchestrei „Moldova” din Ro-
man, Piatra-Neamţ, România.

V.P.: În 2001, am fost invitat în 
mod oficial la Roman, judeţul Pia-
tra-Neamţ, România de către di-
rectorul Şcolii Municipale de Arte 
Viorel Vanzariuc, pentru a crea şi 
dirija orchestra de muzică popu-
lară, ulterior numită „Moldova”, 
a Asociaţiei Culturale SRL „Mol-
dova” şi în calitate de pedagog de 
nai la Şcoala de Arte. Am început 
fondarea orchestrei cu patru in-
strumentişti (2 viori, un clarinet 
şi o chitară), facând cu ei 7 lucrări. 
Apoi am invitat muzicieni de la noi: 
pe Nelu şi Viorica Burlacu (ţambal 
şi vioară), Iulian şi Nina Zeamă 
(trompetă şi vocal), toţi absolvenţi 
ai Academiei de Muzică din Chişi-
nău. Treptat, am reuşit să măresc 
componenţa orchestrei până la zece 
persoane, inclusiv vocalişti, pregă-
tind un repertoriu de peste 70 de 
lucrări, cu care evoluam în bază de 
contract în cadrul unor manifesta-
ţii locale, judeţene, oficiale şi parti-
culare. Evident, pentru a activa în 
sistemul românesc de învăţământ, 

în cazul meu – artistic, şi pentru a 
fi remunerat legal conform studii-
lor, a trebuit să fac cursuri speciale 
la Conservatorul din Iaşi, pentru 
echivalarea diplomelor mele din 
RM (pedagog, dirijor, instrumen-
tist). A mai trebuit numaidecât 
să-mi schimb stilul de aranjament 
muzical pentru păstrarea carac-
teristicilor zonale ale armoniei, 
coloritului local etc. Nu mi-a fost 
uşor, dar în scurt timp am reuşit să 
pătrund în subtilităţile şi nuanţele 
folclorice locale. La Şcoala de Arte 
am avut 12 elevi naişti, mulţi dintre 
care ulterior au devenit laureaţi ai 
unor concursuri naţionale. 

A: Cu cine colaboraţi în activi-
tatea dumneavoastră?

V.P.: Am colaborat şi continui să 
colaborez cu foarte multă lume din 
domeniu atât de la noi, cât şi din Ro-
mânia, din alte ţări. Am avut onoa-
rea să învăţ şi să colaborez cu artişti 
valoroşi ca I. Burdin, Dm. Blajinu, 
S. Pavlov, C. Rusnac, M. Bedicov, I. 
Furnică, V. Iovu, I. Carai, C. Bara-
novsci, N. Botgros, I. Negură (Chi-
şinău); N. Scripcaru, A. Dabija, Gh. 
Nichiforeac, A. Hasnaş, T. Boboc, 
T. Eftodi (vocalişti din Soroca). Mi-
ar trebui un spaţiu mult mai larg ca 
să-i pot numi pe toţi minunaţii in-
strumentişti soroceni alături de care 
am cântat pe parcursul anilor.

A: Cum apreciaţi nivelul de via-
ţă în ţara noastră?

V.P.: Suntem mulţumiţi de ceea 
ce avem şi conştienţi de faptul că în 
lumea aceasta mare trăiesc oameni 
mult mai amărâţi decât noi.

A: Prezentul şi perspectivele 
culturii noastre muzicale, cum le 
vedeţi?

V.P.: Calitatea interpretativă a 
orchestrelor profesioniste de la noi, 
orchestre cum ar fi „Folclor”, „Lău-
tarii”, „Mugurel”, „Fluieraş”, „Fraţii 
Advahov”, „Joc”, „Fraţii Ştefăneţ”, 
cât şi a orchestrelor cunoscute de 
amatori, printre care şi „Nistrenii”, 
a crescut considerabil în ultimii 
10-15 ani. Şcoala noastră moldove-
nească (RM) de pregătire a cadrelor 
profesionale pentru muzica popu-
lară este puternică şi place mult în 
România. În ultimă instanţă, pros-
peritatea şi nivelul de dezvoltare a 
culturii muzicale depinde mult de 
starea economică a ţării. Personal, 
sunt mulţumit şi liniştit de dinami-
ca culturii sorocene. Administraţia 
locală nu este străină colectivelor 
artistice autohtone, susţinându-le 
în măsura posibilităţilor economice 
locale. Se organizează concursuri, 
festivaluri în cadrul cărora sunt an-
trenaţi elevii noştri de astăzi, mulţi 
dintre ei, la sigur, artiştii celebri de 
mâine.

Soţii Valentin şi Maria Purice
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Almanah: Povestiţi despre fami-
lia Pogorevici.

Mihail Pogorevici: Părinţii mei, 
ambii născuţi în satul Zastânca, pro-
vin din familii de ţărani înstăriţi, cu 
mult pământ şi mulţi copii. Tata, 
Neculai Pogorevici (n. 1922), a fost 
unul din cei şase copii ai bunelului, 
care era proprietar de pământuri (la 
Voloviţa, Iarova, Schineni) şi mare 
vinificator. Devenit invalid în Răz-
boiul din 1941–1945, tata a lucrat 
toată viaţa căruţaş la Sovhozul-Teh-
nicum din Soroca.

Mama, Maria (Apostol) Pogore-
vici (1930–1994), fiind şi ea dintr-
o familie cu şase copii, a fost toată 
viaţa gospodină în casă, avându-mă 
în grijă şi pe mine, unicul lor copil. 
M-am căsătorit în 1970, fiind încă 
student, cu Tatiana (Borodachi) 
Pogorevici, originară din satul Lar-
ga, Briceni, economist, absolventă a 
Institutului Politehnic din Chişinău 
(1973), ulterior angajată în calitate 
de şefă a secţiei Planificare la Fabrica 
„Dana”, unde a lucrat până la pensie. 
Am crescut şi educat doi fii: Sergiu 

(n. 1971), neurolog, absolvent al In-
stitutului de Medicină „Nicolae Tes-
temiţeanu” din Chişinău, în prezent 
este viceprimar al oraşului Codru, 
Chişinău. Este căsătorit, educă doi 
copii – nepoţelele noastre, Patricia 
şi Mihaela, ambele eleve; şi Iurie (n. 
1977), tehnician-constructor, direc-
tor al SRL „Zion Plus” din Soroca, 
necăsătorit.

A: Zastânca copilăriei şi anilor 
de şcoală…

M.P.: La vremea copilăriei mele, 
în anii 1950, Zastânca mai era încă 
un sat compact, cu centrul în regiu-
nea actualei şcoli, înconjurat de vii 
şi livezi înfloritoare. Satul se slăvea 
cu nunţi pompoase de trei zile, cu 
cai înzorzonaţi, cu vornicei şi druş-
te, cu fanfare de lăutari şi cu vin cu-
rat, nunţi la care venea şi petrecea 
tot satul. În Zastânca funcţionau tot 
felul de ateliere şi servicii: ciubotă-
rie, cusătorie, lemnărie, fierărie, 
lăptărie etc. În anii 1950, în urma 
alunecărilor de pământ, satul a avut 
de suferit mult, reconstruindu-se 
apoi mai la vale, spre biserică. Casa 

„Doar o integrare reală în Europa  
ne poate da şansa de a ne dezvolta până  

la nivelul pe care-l merităm…”

Mihail Pogorevici
Directorul Întreprinderii de Stat 
pentru Protecţia Solurilor, Soroca.
Născut la 15 iulie 1948 în Zastânca, 
Soroca.
Consilier al Sovietului raional 
Soroca (1990–1994).
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1955–1966 – Studii la şcoala de 8 ani din Zastânca, şcoala nr. 1, 
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1966–1971 – Studii la Institutul Agricol „Mihail Frunze”, facultatea 

Hidromelioraţie (Chişinău).
1971–1971 – Inginer hidrotehnic la Direcţia agricolă raională, So-

roca.
1972–1973 – Inginer hidrotehnic la Sovietul Colhozurilor din So-

roca.
1973–1975 – Inginer-şef la Asociaţia raională de mecanizare, So-

roca.
1975–1976 – Serviciul în Armata Sovietică
1976–1986 – Şef al Serviciului de ameliorare al Asociaţiei raionale 

de mecanizare, Soroca.
Din 1986 – Director al Întreprinderii de Stat pentru Protecţia So-

lurilor, Soroca.
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noastră bătrânească s-a dărâmat 
atunci, noi fiind nevoiţi să constru-
im una noua în 1956. Şcoala de 8 
ani se afla în vechea clădire româ-
nească de lângă biserică, unde am 
învăţat în clasele începătoare. Clă-
direa actualei şcoli a fost construită 
cu ajutorul elevilor şi a părinţilor, 
în anii 1960–1963. Serata mea de 
absolvire a avut loc în clădirea noii 
şcoli. Mi-a rămas vie amintirea pri-
mei mele învăţătoare Larisa Alexe-
evna Cisteacova, a directorului şco-
lii Nicolai şi a soţiei dumnealui, Ada 
Cornea. După 8 clase la Zastânca 
(1963), mi-am continuat studiile la 
şcoala nr.1 din Soroca, pe care am 
absolvit-o în 1966 cu doar 2 note de 
4 (echivalent 9), restul fiind note de 
5 (echivalent 10). În acelaşi an am 
devenit student la Institutul Agricol 
din Chişinău.

A: Deci, sunteţi student la Insti-
tutul Agricol din Chişinău...

M.P.: Faptul că studiile la speci-
alitate le făceam în limba rusă m-a 
deranjat doar la început. În câteva 

luni am început să fac faţă situaţiei 
lingvistice (limba rusă o cunoşteam 
binişor), conformându-mă realităţi-
lor. La sfârşitul anilor 1960 şi înce-
putul anilor 1970, în URSS mai era 
în vogă dezgheţul politic al lui N.S. 
Hruşciov. Studenţimea chişinăueană 
naţională era preocupată furtunos 
de evenimentele legate de judecata 
lui Moroşanu, student la Politehnică, 
învinuit de naţionalism. Concertul 
formaţiei „Mondial” (România) de 
la Teatrul Verde (1970) din preajma 
Lacului Comsomolist (astăzi „Valea 
Morilor”) a avut efectul unei bombe 
nucleare cu radiaţie de naţionalism. 
Tineretul care era în număr foarte 
mare la acest concert scanda: „Ro-
mânia, Basarabia, Unire!”. Până la şi 
după concert, străzile din jurul Par-
cului Teatrului Verde erau patrulate 
de forţe miliţieneşti motorizate şi 
pe cai. Am fost şi eu la acel minu-
nat concert, am ascultat acea muzică 
care trezea în noi genele strămoşeşti, 
încă vii… În acel val de resuscitare 
naţională, frecventam entuziasmaţi 
spectacolele Teatrului „Luceafărul”, 

concertele „Joc”-ului, „Fluieraş”-
ului, „Mugurel”-ului, „Lăutari”-lor, 
„Noroc”-ului, „Plai”-ului… La unul 
din concertele lui Ştefan Petrache, în 
Sala Mare a Filarmonicii, am cunos-
cut-o pe Tatiana, care după doi ani 
mi-a devenit soţie.

Mihail cu buneii şi părinţii, 1955Părinţii – Nicolae şi Maria Pogorevici,  
cu micuţul Mihăiţă. Zastânca, 1951

Soldat în A.S. – 1975
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A: La absolvirea Institutului aţi 
revenit la Soroca?

M.P.: În 1971, am fost reparti-
zat la Soroca, tânăr specialist, in-
giner-ameliorator la Direcţia Agri-
colă Raională. Şeful direcţiei, tov. 
Chiselnicov Nicolai Grigorievici, 
un rus cult şi elegant, m-a primit 
foarte binevoitor şi m-a iniţiat mi-
nuţios în toate nuanţele activităţii 
direcţiei. Urma să fiu responsabil 
de organizarea întrunirilor raiona-
le ale mecanizatorilor, crescătorilor 
de vite, grânarilor, care de obicei se 
convocau iarna, în sala cinemato-
grafului „Moldavia” (azi „Dacia”). 
Ordinea de zi a acestor întruniri era 

întotdeauna aceeasi: agricultorilor 
le vorbeau şi le înmânau premii bă-
neşti şi diferite diplome de onoare 
şefii raionului şi ai oraşului – pri-
mul secretar al CR de partid Soroca 
I. Dolgoşei, preşedintele CE raional 
L Crigănuţa, preşedintele CE orăşe-
nesc M. Popov, şeful Direcţiei Agri-
cole N. Chiselnicov, invitaţi de la 
Chişinău. După cum era moda brej-
nevistă de atunci, toate întrunirile 
se încheiau cu banchete copioase 
pentru şefi şi invitaţi, ce înghiţeau 
sume considerabile de bani, care 
trebuiau documentaţi cumva. Con-
tabilul-şef al direcţiei mi-a interzis, 
pentru binele meu, să semnez orice 
document financiar ce viza aceste 

mese, zicând: „E treaba şefilor să le 
semneze!”. Activitatea mea de bază 
era însă participarea la proiectarea 
şi construcţia sistemelor capitale de 
irigare a câmpurilor din raion (Ego-
reni, Dumbrăveni, Iarova, Oclanda, 
Slobozia-Cremene, Vasilcău, Cosă-
uţi). Am fost membru al Comisiei 
de Stat la aprobarea acestor sisteme 
pentru exploatare. În cadrul direc-
ţiei s-au proiectat şi o serie de iazuri 
cu construcţii inginereşti, la reali-
zarea cărora am luat parte şi eu, ca 
specialist în domeniu.

A: Istoria amelioraţiei şi iriga-
ţiei moderne în raionul Soroca îşi 
are începuturile în anii 1970, fiind 
legată şi de numele dumneavoas-
tră…

M.P.: Întreprinderea de Stat Soro-
ca pentru Protecţia Solurilor, pe care 
o conduc de la fondare (1986), este 
succesoarea Serviciului raional Soro-
ca de Amelioraţie (1976–1986), con-
dus de asemenea de mine în cadrul 
Asociaţiei Raionale de Mecanizare. 
Deci, istoria amelioraţiei şi a irigaţiei 
în raionul Soroca este într-adevăr le-
gată de numele meu. Serviciile noas-
tre au fost permanent solicitate atât 
pe timpurile URSS, cât şi ale RM: de-
frişări, construcţii de bazine acvati-
ce, iazuri, sisteme agricole de irigare, 
asanări de mlaştini, lucrări de terasa-
ment, podeţe, treceri etc.

A: Care este componenţa şi situ-
aţia actuală a întreprinderii?

Soţii Mihail şi Tatiana Pogorevici cu fiii Sergiu şi Iurie. Soroca, 1978

Reconstrucţia lacului Soroca Nouă, 2010



fAMILIA
POgOREVICI

1. Impreună cu soţia, familia fi-
ului Andrei şi cuplul Tofan, 
2004

2. Soţii Mihail şi Tatiana Pogo-
revici cu nepoţica Mihaela

3.  In cabinetul de lucru
4. Un nou proiect...
5. În centru – nepoţica Mihaela, 

2003

6. Alături de primul Preşedin-
te al Republicii Moldova, 
Mircea Snegur, 1995

7. Arcul geodezic Struve. Tera-
sament şi instalare – Echipa 
Pogorevici
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M.P.: Actualmente, la între-
prindere lucrează 30 de angajaţi, 
dintre care 5 specialişti cu studii 
superioare în domeniu: directo-
rul–subsemnatul; inginerul-şef 
Mihail Bădărău; diriginţi de şanti-
ere – Tudor Pădure şi Iurie Alexei; 

contabil-şef – Valentina Guţu. În 
subordinea specialiştilor activează: 
screperişti – 8 persoane; buldoze-
rişti – 3 persoane; excavatortişti – 3 
persoane; tractorişti – 3 persoane; 
şoferi – 3 persoane; maiştri-con-
structori – 2 persoane; paznici – 3 

persoane, în total – 30 de angajaţi. 
Comenzi am avut în permanenţă, 
cu mici excepţii în perioada actu-
ală de criză economică. Câştigul 
mediu lunar al muncitorilor noş-
tri este de 4-5 mii lei şi depinde de 
volumul de lucrări calificate înde-
plinite. 

A: Ce simpatii politice aveţi?
M.P.: Am fost membru al PCUS 

cu carnet roşu, fapt oblgatoriu pentru 
oricine-şi dorea o carieră în structu-
rile de stat. Dar comunist cu sufletul 
nu am fost niciodată, întotdeauna 
crezând în Dumnezeu, cununân-
du-mă şi botezându-mi copiii, aşa 
precum ne dicta legea strămoşească. 
Din 1990, am părăsit PCUS, dar nu 
am aderat la alte formaţiuni politice, 
susţinând, totuşi, democraţia, româ-
nismul şi tendinţele spre UE. Cred 
că doar o integrare reală în Europa 
ne poate da şansa de a ne dezvolta 
economic şi spiritual până la nivelul 
pe care îl merităm.

Lucrări de terasament

Dimineaţa la Nistru



Soroceni, Soroceni

Soroca. Almanah nr. 4/2010 169

„Sperăm la o altă ordine, mai raţională, 
în economia Republicii Moldova…”

Marc Raiher
Preşedinte al Biroului executiv 
„UNIVERSALCOOP”, Soroca.
Născut la 12 ianuarie 1945 în 
Hlijeni, Făleşti.

fişier biografic
1951–1958 – Studii la şcoala medie din Sângerei.
1958–1960 – Ucenic-tâmplar la Combinatul de producţie din Sân-

gerei.
1960–1961 – Tâmplar la Direcţia de construcţii nr.4 din Chişinău.
1961–1965 – Studii la Colegiul Comercial (specialitatea Merceolo-

gie) din Chişinău.
1965–1968 – Serviciu în rândurile Armatei Sovietice (Moscova).
1968–1986 – Direcţia Orăşenească de Comerţ (Gortorg). Succesiv: 

director al magazinelor nr. 9, 10, 12; şef al secţiei Comerţ; director al 
magazinului „Universam” (Soroca).

1986–1991 – Director al Pieţei Colhoznice din Soroca.
1991–2002 – Director general al Asociaţiei (Uniunii) de colectări şi 

achiziţii din Soroca.
2002–2005 – Preşedinte al Cooperativei de Consum Soroca.
Din 2005 până în prezent – Preşedinte al Biroului executiv UNI-

VERSALCOOP, Soroca.

Almanah: Povestiţi despre fami-
lia Raiher.

Marc Raiher: Părinţii mei, Boris 
(1908–1967) şi Haica (1916–2004) 
Raiher, locuiau în satul Hlinjeni, Fă-
leşti, unde, la 12 ianuarie 1945, m-am 
născut eu, primul copil în familie. În 
1947 s-a născut Ciaca, iar în 1950, 
Roza – surorile mele. În timpul răz-
boiului (1941–1945), părinţii au avut 
de suferit mult, tata fiind prizonierul 
unor lagăre odioase fasciste. Soarta a 
fost însă relativ binevoitoare şi ambii 
părinţi au supravieţuit. După război, 

tata, urmând tradiţiile familiale, se 
îndeletnicea cu comerţul, iar mama 
gospodărea în casă şi avea grijă de 
sănătatea şi educaţia copiilor. Pe când 
eram deja o familie din 5 persoane 
(mama, tata, 2 surori şi eu, băiat de 6 
ani), în 1951, ne-am mutat cu traiul 
în orăşelul Sângerei (Lazovsc), unde 
în acelaşi an am mers în clasa I la 
şcoala locală.

A: Anii de şcoală se scurg verti-
ginos…

M.R.: După 8 clase, în 1958, 
m-am înscris ucenic de tâmplărie 

Colectivul Asociaţiei de Comerţ Soroca la parada din 7 noiembrie, 1982
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la Combinatul de producţie Sânge-
rei, iar în 1960, fiind deja tâmplar 
calificat, am plecat la Chişinău, 
angajându-mă la Direcţia de con-
strucţii nr.4. Cariera mea de tâm-
plar s-a întrerupt însă peste un an, 
când, în 1961, respectând tradiţi-
ile familiale, am intrat la Colegiul 
de Comerţ Sovietic, specialitatea 
Merceologie, pe care l-am absolvit 
în 1965. În acelaşi an am fost re-
crutat în Armata Sovietică (1965–
1968).

A: După demobilizare, aţi ales 
Soroca drept loc de trai şi serviciu.

M.R.: Anul 1968 a fost în via-
ţa mea crucial: m-am demobilizat, 
m-am căsătorit, m-am stabilit cu 
serviciul şi traiul la Soroca. Soţia 
mea, Liubovi (Dmitrievna Zacrevs-
caia) Raiher, tehnolog în alimenta-
ţia publică, este născută în 1948 în 
localitatea Velikii Liubeni, regiunea 
Lvov din Ucraina, însă are rădăcini 
sorocene, tatăl ei fiind originar din 
raionul Soroca. Stabilindu-ne, deci, 
la Soroca, ne-am angajat în muncă: 
eu – şef de magazin la Direcţia oră-
şenească de comerţ; Liubovi – în 
sistemul alimentaţiei publice locale. 
Cariera mea s-a dezvoltat destul de 
reuşit, fiind plină de responsabili-
tăţi: şef la magazinele nr. 9, 10, 12, 
la „Universam”, apoi responsabil de 
secţia Comerţ a „Gortorg”-ului, a 
pieţelor colhoznice orăşeneşti şi, din 
1991, m-am consacrat, la modul cel 
mai serios, cooperaţiei raionale de 
consum.

A: Cum a evoluat situaţia fami-
liei Raiher?

M.R.: Tatăl având o sănătate sla-
bă în urma suferinţelor din război, a 
decedat la vârsta de doar 59 de ani, 
în 1967. Mama a fost în viaţă până în 
2003. Surorile şi-au făcut studii spe-
ciale, s-au căsătorit – Ciaca (Raiher) 
Cenac, pedagog, şi Roza (Raiher) 
Caliniuc, tehnolog. În 1978 ambele, 
împreună cu familiile, au emigrat în 
Israel. Comunicăm permanent, des-
tul de activ. Fiul nostru Boris, mer-
ceolog (Institutul de Cooperaţie din 
Lvov, Ucraina), este stabilit împreună 
cu familia în Germania. Fiica noastră 
Ludmila (Raiher) Pavlenco, econo-
mist (Academia Agricolă din Viniţa, 
Ucraina), este stabilită în Soroca, fi-
ind întreprinzător liber. Creşte şi ur-
mătoarea noastră generaţie – nepoţe-
ii Borislava (n. 1991) şi Ecaterina (n. 
2001) – copiii lui Boris; Nichita (n. 
2001) – fiul Ludmilei. Marea trage-
die a familiei noastre a fost pierderea 
în 2007 a nepoţelului nostru, primul 
copil al Ludmilei, Victor, la vârsta de 
doar 11 ani, într-un accident stupid. 
Suntem până acum îndureraţi cu to-
ţii.

A: Cum aprecieţi, ca veteran şi 
cunoscător experimentat al comer-
ţului din RM, situaţia economică a 
republicii şi perspectivele ei?

M.R.: Comerţul a fost întotdeau-
na o oglindă a stării economice a 
statului. Circulaţia mărfurilor este 
indicatorul de bază al progresului 
sau regresului în economia ţării. Sfe-

ra de producere industrială în RM 
este încă foarte slab dezvoltată, iar 
agricultura abia iese din stagnare. În 
comerţul public prevalează importul 
mărfurilor, atât în sfera alimentară, 
cât şi în cea a industriei de larg con-
sum. Lipsa sferei de producere în-
seamnă lipsa locurilor de muncă atât 
la oraş, cât şi la sat. Magazinele parti-
culare de tot felul, supraîncărcate cu 
mărfuri de origine străină (China, 
Turcia etc) se înmulţesc, torpilând 
iniţierea unor afaceri autohtone de 
producere. Importul e mai profitabil 
decât producerea, cu atât mai mult că 
impozitele către stat ale producători-
lor autohtoni sunt fantastic de mari. 
Paradoxal este şi faptul că, lipsind 
locurile de muncă, în acelşi timp, nu 
ai pe cine angaja la un lucru calificat 
(constructori, vânzători profesio-
nişti). Majoritatea specialiştilor noş-
tri sunt plecaţi la munci peste hotare, 
unde se plăteşte mult mai bine, iar 
şcolile profesionale din republică par 
a fi închise. Şi încă ceva. Sistemele 
bancare de creditare a business-ului 
mic şi mijlociu sunt de asemenea lip-
site de atractivitate, având procentul 
dobânzilor nejustificat de înalt. Dar 
şi insistenţa de a dobândi cu ori-
ce preţ profit din business a multor 
aşa-numiţi întreprinzători autohtoni 
este un impediment. O atitudine 
mai raţională şi chiar mai savantă a 
statului faţă de dezvoltarea business-
ului în RM ar ameliora mult situaţia 
economiei naţionale, chiar şi fără in-
vestiţii străine considerabile. Haosul 
n-a adus niciodată prosperitate, deci, 

La nunta fiului Boris, 1998M. Raiher, 1982
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SOROCA
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2. COOP pentru noi
3.  Preşedintele Biroului Executiv 

al  UNIVERSALCOOP Soroca, 
Marc Raiher

4. Deserviri COOP
5. Colectivul UNIVERSALCOOP Soroca, 
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sperăm la o nouă ordine, mai raţio-
nală, în economia RM.

A: Sunteţi stabilit la Soroca de 
42 de ani, ani în care au avut loc 
schimbări radicale sociale, politice, 
economice. S-au schimbat şi oame-
nii. Marea majoritate a evreilor so-
roceni au emigrat în Israel…

M.R.: Chiar în primele zile după 
sosirea mea la Soroca, în 1968, am 
simţit şi înţeles că aşezarea pitoreas-
că, Nistrul, microclima, liniştea, cu-
răţenia, cumpătul şi simplitatea oa-
menilor, bunătatea lor – toate acestea 
m-au cucerit totalmente. De atunci 
în Soroca s-au schimbat multe, in-
clusiv oamenii, dar dragostea şi fi-
delitatea mea au rămas neclintite. Ca 

fiecare om normal, am avut prieteni 
şi neprieteni, dar am căutat să fiu co-
rect şi tolerant, mai ales în situaţiile 
dificile. Emigrarea în Israel, dar şi în 
toate statele lumii, este acum abso-
lut liberă, eu însă nu simt, cel puţin, 
până acum, dorinţa de a pleca. Aş 
numi aici doi oameni care au fost şi 
au rămas în viaţa mea adevăraţi prie-
teni, susţinători ai mei în momentele 
deosebit de grele: Anatolie Chişner, 
fost primar de Soroca, şi Vasile Ce-
botari, preşedintele COOP-ului din 
Floreşti.

A: Ce relaţii aveţi cu politica şi 
credinţa? Cum vă odihniţi?

M.R.: În URSS, dacă nu erai mem-
bru al PCUS, nu aveai nici o perspec-

tivă de a te manifesta în sfera de stat. 
M-au făcut comunist în armată – aşa 
trebuia. În 1991, am ieşit din rânduri-
le PCUS şi de atunci nu am mai ade-
rat la alt partid, cu toate că mi s-au 
făcut diferite propuneri. Mă rog lui 
Dumnezeu, care pentru mine este o 
Divinitate Universală, în momentele 
de grele încercări şi dureri sufleteşti. 
Frecventez periodic atât biserica or-
todoxă, cât şi sinagoga, fiind convins 
că o fac sincer şi curat. În timpul de 
răgaz, pe care îl am foarte puţin, îmi 
place să citesc (literatură universală, 
rusă, română, detective), să ascult 
muzică (populară moldovenească şi 
de estradă, îndeosebi Vitalie Dani) şi 
să mă întâlnesc cu cei apropiaţi, mai 
ales cu nepoţeii. 

Cooperaţia de consum
Dicţionar: „Cooperatio” (l. lat.) – colaborare

Scurt istoric al mişcării 
cooperatiste mondiale

1844 – Începutul Mişcării co-
operatiste (or. Rochdale, Anglia), 
infiinţarea unei cooperative de 
aprovizionare a muncitorilor.

1869 – Fondarea primei coo-
perative de consum „Sberejenie” 
în Basarabia (Chişinău).

1895 – Fondarea Alianţei Co-
operatiste Internaţionale.

1896 – Fondarea primei coo-
perative de consum rurale în Ba-
sarabia (s. Sarata, jud. Akerman).

1918 – Prima adunare a împu-
terniciţilor Uniunii Cooperative-
lor de Consum din Basarabia.

1925 – Congresul Cooperato-
rilor din România Mare (Bucu-
reşti).

1930 – Congresul Cooperati-
velor din Basarabia (Chişinău).

1940 – Fondarea Uniunii Co-
operativeler din RASSM, după 
care a început formarea coopera-
tivelor în Basarabia.

1944 – Deschiderea Tehnicu-
mului Cooperatist din Soroca, 
RSSM.

1948 – Primul Congres al Co-

operaţiei Sovietice de Consum 
din RSSM (Moldavpotrebsoiuz).

1959 – Transferarea Şcolii Co-
mercial-cooperatiste din Chişinău 
la Soroca.

1992 – Rezoluţia ONU despre 
instituirea Zilei Internaţionale a 
Cooperaţiei în prima sâmbătă a 
lunii iulie, anual.

1993 – Fondarea Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din RM 
(UCCM).

1993 – RM devine membru cu 
drepturi depline al Asociaţiei Co-
operatiste Internaţionale.

1994 – Congresul XI al Coo-
peraţiei de Consum din RM. Ori-
entarea la noile condiţii ale eco-
nomiei de piaţă.

1999 – Congresul XII al Coo-
peraţiei de Consum din RM.

2003 – Congresul XIII al 
MoldCOOP.

2004 – Fondarea Cooperativei 
de Consum UNIVERSALCOOP, 
Soroca.

2007 – Congresul XIV al 
MoldCOOP.

2009 – 140 de ani (1869–2009) 
a Cooperaţiei de Consum din Re-
publica Moldova.

uNIVERSALCOOP

Cooperativa raională de con-
sum Soroca a fost fondată La 2 iunie 
2004, în baza asocierii cooperatori-
lor. 

Activităţile de bază
Comerţ. �
Prestare servicii. �
Achiziţionare de produse agri- �
cole

Sructura
Adunarea reprezentanţilor acţi- �
onarilor (55 de persoane, o adu-
nare la 4 ani).
Biroul executiv (7 persoane  �
alese la adunarea reprezentan-
ţilor).
Preşedintele şi vicepreşedinte- �
le biroului executiv.

Salariaţi – 85 de persoane: con-
ducerea, contabilitatea, vânzătorii, 
controlorii, şoferii, paznicii.
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Almanah: Povestiţi despre fa-
milia Scânteianu.

Mircea Scânteianu: Familia 
noastră s-a stabilit în satul Voloave 
prin bunicul meu de pe tată, Samoi-
lă Scânteianu. Tatăl meu, Ion, s-a 
născut în 1916 şi a căzut în cel de-al 
II-lea Război Mondial (1945), având 
doar 29 de ani. Am crescut alături de 
bunic, care era ţăran înstărit, cu pă-
mânt şi gospodărie mare în sat: casă 
încăpătoare şi acareturi împrejmuite 
cu zid de piatră; sub casă – beci mare 
pardosit cu lespede (primul în Voloa-
ve); cai; căruţă; vaci; porci; oi; păsări 
etc. Mama mea, Iulia (Guţu) Scânte-
ianu (1911–1989), a fost de aseme-
nea din ţărani voloveni înstăriţi. Ră-
masă văduvă de război în 1945, s-a 
recăsătorit în 1947 cu Semion Gruş-
cean, care avea doi copii (deveniţi 
apoi fraţii mei) – Ion (1936–2007) şi 
Maria (1932–2007). M-am căsătorit 
în 1970, luând-o de nevastă pe Na-
dejda Ciocan (n. 1952) din Slobozia 
Cremene, Soroca, cu care am făcut, 
slavă Domnului, familie şi gospodă-
rie bună. Fiul nostru Ion (n. 1970), 
motorist-tehnician, şi nora Tatiana 
(n.1973) locuiesc într-o casă cu noi, 
facem o gospodărie unică şi ne bu-
curâm cu toţii împreună de noua 

generaţie a Scânteienilor – nepoţeii 
Nadia şi Mircel.

A: Ce amintiri şi impresii v-au 
lăsat copilăria şi adolescenţa?

M.S.: Am reuşit să depăşim toa-
te nevoile venite peste noi în anii 
1940–1950: războiul, foametea, co-
lectivizarea forţată, exilările în Sibe-
ria, frica de regimul comunist etc. 
Eram încă mic, dar ţin minte sfâr-
şitul anilor 1940, începutul anilor 
1950, când veneticii comunişti, îm-
preună cu golănimea satului, terori-
zau familiile de gospodari voloveni. 
Am văzut cu ochii mei cum i-au luat 
şi i-au dus (în Siberia) pe vecinii 
noştri, familia Petrovici: la poarta 
lor s-a oprit o maşină mare cu câţiva 
soldaţi ruşi, înarmaţi. I-au încărcat 
pe toţi, cu câte ceva de prin casă, şi 
duşi au fost. Cu toate că plângeau şi 
se văicăreau în gura mare, iar copi-
ii lor ţipau de se auzea în tot satul, 
nimeni nu putea să-i ajute cu ni-
mic. Tata îi privea neputincios şi cu 
compătimire, dar nu le putea veni în 
ajutor, căci se temea că ne vor lua şi 
pe noi. Mare frică bântuia în sat – 
azi erai, mâine puteai să dispari. 
În 1949, în sat s-a format colhozul 
„Kirov”, din pământurile şi averile 
sătenilor: cai, căruţe, pluguri, bo-

„Întotdeauna am fost ataşat de pământ, 
am simţit dorinţa de a-l îngriji gospodăreşte…”

Mircea Scânteianu
Născut la 15 decembrie 1942 
în Voloave, Soroca.

fişier biografic
1949–1957 – Studii la şcoala de 7 ani din Voloave.
1957–1959 – Studii la şcoala medie din Ocolina.
1959–1960 – Studii la Şcoala de Mecanizare nr. 11 (specialitatea me‑

canizator) din Târgul-Vertiujeni.
1960–1962 – Tractorist în Kazahstan, regiunea Kokcetav, la ridica-

rea pământurilor de ţelină.
1962–1965 – Serviciu în rândurile Armatei Sovietice.
1965–1991 – Şofer la Baza auto nr.11 din Soroca.
1991–2000 – Întreprinzător, ÎI „Mircea Scânteianu” (Voloave).
Din 2000 până în prezent – fermier liber, proprietar al Gospodăriei 

ţărăneşti „Mircea Scânteianu” (Voloave).
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roane, vite etc. Majoritatea sătenilor 
intrau în colhoz de frica morţii şi a 
Siberiei. Cine ar fi îndrăznit atunci 
să se opună? Colhozul le-a dat tutu-
ror norme de popuşoi, grâu, floarea 
soarelui etc. În curând s-au înfiinţat 
ferme de vaci, porci, păsări. Tata a 
devenit căruţaş (ezdovoi) în colhoz. 
În primii ani se ara cu pluguri mici 
trase da cai, apoi au apărut primele 
staţii de maşini şi tractoare (MTS). 
Viaţa, prin munca oamenilor, se 
ameliora câte puţin. Eu învăţam la 
şcoala din sat şi-i ajutam în toate 
pe părinţi. În 1957, absolvind 7 cla-
se la Voloave, am continuat încă 2 
clase, până în 1959, la Ocolina. Până 
a merge la şcoală, în 1949, am păs-
cut vacile pe imaşurile satului, îm-
preună cu alţi băieţi. La şcoală am 

mers în vechea clădire românească 
„Şcoala lui Pogorevici”, fiind îm-
părţiţi în clase mixte, adică învăţam 
împreună cu cei maturi, dornici să 
termine 7 clase. Primul învăţător în 
şcoala primară mi-a fost Scânteianu 
Nicolai (Pantelemonovici), o rudă 
mai îndepărtată a noastră. O caldă 
amintire mi-a lăsat familia Nicov: 
Raisa Petrovna (cântul) şi Ivan Pe-
trovici (istoria). M-am străduit să 
învăţ bine şi de aceea părinţii m-au 
trimis la Ocolina, la şcoala de 10 
ani. Acolo trăiam la căminul şcolii, 
în zilele de odihnă venind acasă. Ne 
alimentam în ospătăria şcolii. Eu, 
având tată căzut pe front, mă ali-
mentam gratis. Învăţam bine, îmi 
plăcea mult matematica şi mai ales 
tehnica, din care cauză, absolvind 

clasa a IX-a, am plecat la Şcoala de 
mecanizare din Târgul-Vertiujeni.

A: Cum a mers învăţătura acolo?
M.S.: De mic copil, am avut un 

ataşament deosebit faţă de tehnică. 
Mama mă ruga să termin 10 clase la 
Ocolina, apoi să fac studii superioa-
re, eu, însă, aflând că la Vertiujeni 
se deschide o şcoală de mecanizare, 
care formează grupe de studii (cu 
termenul de 11 luni) din 25-30 de 
elevi, fără examene de admitere, am 
hotărât să plec încolo. Şcoala preve-
dea studierea următoarelor obiecte: 
agrotehnica (tractoare, combine); 
reparaţia tehnicii; motoare; agrega-
te; tehnologii agricole etc. După 11 
luni de studii, se înmâna un atestat 
cu calificarea mehanizator şirocogo 

Mircea Scânteianu cu soţia Nadejda şi fiul IonMircea şi Nadejda Scânteianu.Voloave, 1995

Soţii Scânteianu cu fiul Ionel, 1978 Buneii şi nepoţeii Scânteianu Fiul, nora şi nepotul în faţa casei  
parinteşti. Voloave, 1997
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profilea (mecanizator de larg profil). 
Şcoala dispunea de cămin, hrană şi 
haine speciale pe gratis. La absolvi-
re, elevii care erau trimişi la studii 
din colhozuri se reîntorceau obli-
gatoriu în gospodăriile natale. Cei 
care nu erau trimişi de colhozuri, 
erau obligaţi sa plece pentru 2 ani la 
ţelină în Kazahstan. Eu nu am avut 
îndreptare din colhoz şi în cadrul 
unei grupe de 200 de elevi în frunte 
cu doi maiştri supraveghetori, care 
ţineau într-o valiză specială toate 
actele noastre personale, am plecat 
cu trenul din gara Floreşti spre Ka-
zahstan.

A: La ţelină, în Kazahstan!
M.S.: Călătoream în mod or-

ganizat, aflându-ne în subordinea 
celor doi maiştri. Nimeni dintre 
cei care nu doreau să plece la ţelină 
nu putea evada, fiindcă toate docu-
mentele noastre, inclusiv paşapoar-
tele, erau închise în valiza specială 
pe care o ţineau sub bancheta unuia 
dintre ei şi nu o lăsau niciodată fără 
supraveghere. Abia trecusem Mos-
cova, şi câţiva băieţi mai zdraveni, 
prinzând momentul când unul din-
tre maiştri se spăla în capătul opus 
al vagonului, l-au ridicat pe celălalt 
care dormea pe banchetă, au scos 
valiza şi au împrăştiat documentele 
din ea prin tot vagonul! Mai mult 
de jumătate de grupă, găsindu-şi 
documentele, au lăsat trenul şi au 
dispărut. Ajunşi la faţa locului în 
Kazahstan, maiştrii au avut de su-
ferit, pentru că erau rensponsabili 
de noi şi obligaţi să predea grupa 
întreagă, conform listelor. Eu cu 
încă şase băieţi am fost repartizaţi 
în sovhozul „Maiski” din raionul 
Kîzîltuisk. Era sfârşitul lui aprilie, 
dar pe câmpuri mai albea încă ză-
pada. Ne-au repartizat pe la gazde 
particulare în sătucul de acolo, eu 
nimerind într-o familie de nemţi ri-
dicaţi de pe Volga, care erau pe cât 
de gospodăroşi, pe atât de amabili şi 
grijulii faţă de mine. Sovhozul mi-a 
dat un tractor bunişor, DT-54, pe 

care lucram singur, arând şi boro-
nind întinsurile de ţelină ale gospo-
dăriei. La strânsul roadei am primit 
o combină nou-nouţă, CK-3. În al 
doilea an de lucru (1961), am fost 
trimis la nişte cursuri de agrono-
mie, după absolvirea cărora urma 
să fiu recrutat în Armata Sovietică 
pentru trei ani de zile. Atunci am 
hotărât să las cursurile şi să revin 
acasă la Voloave, ca să plec în arma-
tă din familie, din satul meu natal. 
Era anul 1962.

A: În armată – tanchist, la va-
tră – şofer.

M.S.: După trei ani de cătănie 
în Armata Sovietică (regiunea Ka-
liningrad, tanchist), în 1965 m-am 
demobilizat şi am sosit la baştină. 
În Voloave apăruse lumină electri-
că; drumul spre sat era acoperit cu 
pietriş; în sat se construiau case noi 
şi începuse să fie ridicată o nouă 
clădire a şcolii. Ai mei m-au întâl-
nit cu mare bucurie, sfătuindu-mă 
să mă mai odihnesc vreo lună-do-
ua, eu însă am plecat la Soroca, la 
şcoala de şoferi profesionişti (ter-
men de studii – 4 luni). M-am aran-
jat la o gazdă particulară şi m-am 

M. Scânteianu la volanul combinei sale. Recoltarea–2010

Gânduri despre glie…
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apucat serios să învăţ şoferia, aşa 
încât la momentul absolvirii, în 
aprilie 1966, eram deja şofer pro-
fesionist, cu actele în regulă. M-am 
angajat la Baza auto nr.11 din Soro-
ca (ATB-11, dir. Golovenco Vasilii 
Ivanovici), pe un camion GAZ-51, 
cu uşile de lemn, pe care am lucrat 
timp de doi ani, transportând spre 
şi din Soroca muncitori din sate-
le din îmrejurimi, care construiau 
blocuri de locuit la Soroca Nouă. 
Peste doi ani am primit o autobas-
culantă de mare tonaj, „Colhida”, 
apoi am lucrat mulţi ani la rând, 
până la pensie, pe un camion ZIL-
130. Am cutreierat Moldova în 
lung şi-n lat, transportând diferite 
materiale de construcţie, în temei, 
piatră din carierele republicii (Cri-
cova, Brăneşti, Cosăuţi). Am lucrat 
la construcţiile de la Soroca Nouă, 
la ridicarea fabricii de tricotate de la 
Bujărăuca, la spitalul din deal.

A: Şi, după 25 ani de şoferie, aţi 
revenit la pământ…

M.S.: Am fost întotdeauna ata-
şat de pământ, de necesitatea de a-l 
îngriji gospodăreşte, cu mâinile şi 
cu străduinţele mele. Din 1991, de 
când am ieşit la pensie, împreună 
cu familia, am reuşit să dezvoltăm o 
bună gospodărie ţărănească, pe care 

am oficializat-o în 2000 cu denumi-
rea „Mircea Scânteianu”.

A: Ce prezintă gospodăria dum-
neavoastră?

M.S.: Dispunem de 32 hectare 
de pământ, pe care cultivăm alter-
nativ grâu, ovăz, floarea-soarelui, 
fasole, diferite legume. Exploatăm 
o suprafaţă de 1,6 hectare de livadă, 
nucari. Lucrările agricole le efec-
tuăm cu ajutorul a trei tractoare 
(T-74 – o unitate; T-40 – 2 unităţi) 
şi o combină germană, având şi toa-
te echipamentele agricole necesare: 
cultivator, discuri, boroane, pluguri, 
stropitoare etc. În gospodărie func-
ţionează o moară de măcinat cereale 
pentru vite. Regretabil însă faptul că 
mulţi ţărani din Voloave şi din îm-
prejurimi şi-au vândut cotele pe un 
preţ de nimic şi nu mai au acum ce 
măcina. Ţinem, fireşte, vite, porci, 
păsări.

A: Cum vă reuşeşte să lucraţi 
cele 36 hectare de pământ? Acest 
pământ vă aparţine?

M.S.: Nu este atât de uşor, în 
condiţiile realităţilor agriculturii de 
astăzi, dar, slavă Domnului, o scoa-
tem la capăt cu puterile familiei, din 
când în când angajând oameni doar 
la unele lucrări. Arendăm 10 cote de 

pământ din Voloave şi Parcani (cota 
la Voloave – 1,5 ha; la Parcani – 1,1), 
cu stăpânii cărora ne socotim ase-
meni celorlalţi 4-5 lideri-fermieri 
locali – 400 kg grâu/anual. Impo-
zitele le achităm onorabil; suntem 
membru al Federaţiei fermierilor 
liberi din RM şi al Biroului coordo-
nator al Federaţiei.

A: Atitudinea faţă de politică? 
Sunteţi un om credincios?

M.S.: Am fost de la începutul 
anilor 1990 în rândurile mişcării 
democratice din RM, care apoi a 
devenit partid (PPCD), şi am ră-
mas cu ei până azi. M-am străduit 
să contribui, în măsura posibilită-
ţilor mele, la democratizarea soci-
etăţii noastre, la revigorarea capaci-
tăţilor ei economice în agricultura 
locală. Nu am fost străin niciodată 
acestui stat, dar nici acestui sat, 
unde m-am născut şi trăit o viaţă – 
Voloave. Sunt consilier în consiliul 
local şi preşedinte al comitetului 
bisericesc din sat, dar şi fără asta 
am un ataşament deosebit faţă de 
comunitate, de problemele şi reali-
zările ei. Credinţa în bunul Dum-
nezeu pentru familia noastră este 
temelia pe care, muncind cu cinste 
şi răbdare, ne construim prezentul, 
dar şi viitorul.

Ion şi Tatiana  
cu copiii Nadia şi Mircel, 2004

Noi generaţii de agricultori – fiul Ion, nora Tatiana, 
nepoţeii Nadea şi Mircel.Voloave, 2002


