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Începuturile
Acest material este o cronică 

succintă a constituirii şi afirmării 
Grupului de sprijin Soroca al Miş-
cării Democratice din RSSM pentru 
susţinerea restructurării lui Gorba-
ciov în URSS (1988–1989), ulterior 
devenit Grupul de coordonare So-
roca al Frontului Popular din Mol-
dova (FPM) (1989–1992), Filiala 
Frontului Popular Creştin Democrat 
(FPCD) (1992–1999), iar din 1999 – 
Filiala Soroca a Partidului Popular 
Creştin Democrat (PPCD)�

Odată cu restructurarea gor-
baciovistă, în RSSM au început 
procese de reînnoire a societăţii, 
de revenire la bogăţia naţională şi 
spirituală a poporului nostru, pri-
ma problemă fiind redresarea situ-
aţiei catastrofale a limbii române 
(moldoveneşti) în RSSM� În luna 
mai 1987, sub presiunea Mişcării 
Democratice, Comitetul Central 

al Partidului Comunist al RSSM a 
adoptat o hotărâre sterilă „Despre 
îmbunătăţirea predării limbii mol-
doveneşti”, care, fireşte, n-a dat nici 
un rezultat� Mişcarea Democrati-
că pronaţională lua amploare şi, la 
3 iunie 1988, la Chişinău, în sala 
mare a Uniunii Scriitorilor, s-a con-
stituit Grupul de iniţiativă al Mişcă-
rii Democratice pentru Susţinerea 
Restructurării în RSSM� 

La 17 septembrie 1988, revista 
„Învăţământul Public” găzduieşte 
cunoscuta „Scrisoare a celor 66”, 
semnată de intelectuali din RSSM – 
scriitori, savanţi, artişti, pedagogi – 
şi adresată Comisiei Interdeparta-
mentale pentru problemele limbii, 
în care se declara că nu există două 
limbi romanice în spaţiul românesc, 
ci doar una – limba română� Aşa a 
început marea bătălie pentru liber-
tate, pentru trezirea din somnul de 
moarte a moldovenilor�

„Limba română este tezaurul cel mai de preţ pe care-l moştenesc copiii 
de la părinţi, depozitul cel mai sacru, lăsat de generaţiile trecute şi care 
merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc”.

Vasile Alecsandri

20 de ani de speranţe, bucurii şi dezamăgiri… 
Declaraţia de Independenţă  

a Republicii Moldova
PARLAMENTUL REPUBLICII MODLOVA, constituit în urma unor alegerii libere şi democratice,
AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale;
CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 şi 1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de 

neam şi cu statutul juridic al Ţării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei 
Basarabiei şi Bucovinei;

SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a teritoriului istoric şi etnic al poporului nostru;
LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declaraţiile lor consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între 

Guvernul URSS şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat şi de 
Conferinţa internaţională „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia” prin Declaraţia de la Chişinău, adoptată 
la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, ocupate prin forţă la 28 iunie 1940, pre-
cum şi a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcînd chiar preroga-
tivele sale constituţionale, a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldoveneşti unionale”, iar Prezidiul său a 
emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniţei între RSS Ucraineană şi RSS Moldovenească”, acte normative prin care 
s-a încercat, în absenţa oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii şi apartenenţa noii republici la URSS;

REAMINTIND că în ultimii ani mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat 
aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naţionale de la 
Chişinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 şi 27 august 1991, prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind 
decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin, din 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, 
stema de stat, din 3 noiembrie 1990, şi schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PORNIND de la Declaraţia suveranităţii Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, şi de la faptul că populaţia 
Republicii Moldova, exercitînd dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de 
stat ale URSS, la referendumul asupra menţinerii URSS;

ŢINÎND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa şi în lume de democratizare, de afirmare a libertăţii, independenţei 
şi unităţii naţionale, de edificare a statelor de drept şi de trecere la economia de piaţă;

REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final de la 
Helsinki şi normelor de drept internaţional;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrşirii unui act de justiţie, în concordanţă cu istoria poporului 
nostru, cu normele de morală şi de drept internaţional,

PROCLAMĂ solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populaţii a Republicii Moldova şi în 
faţa întregii lumi:

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI 
VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN 
SPAŢIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.

În calitatea sa de STAT SUVERAN şi INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:
SOLICITĂ tuturor statelor şi guvernelor lumii recunoaşterea independenţei sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul 

liber ales al Republicii, şi îşi exprimă dorinţa de interes comun cu ţările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la 
stabilirea de relaţii diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internaţional şi practicii existente în lume în această materie;

ADRESEAZĂ Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi depline în organizaţia mondială şi în 
agenţiile sale specializate;

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki şi la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie 
admisă cu drepturi egale la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi la mecanismele sale;

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea 
stării ilegale de ocupaţie a acesteia şi să retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al Republicii Moldova;

HOTĂRĂȘTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituţia, legile şi celelalte acte normative adoptate de organele 
legal constituite ale Republicii Moldova;

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţii politice ale tuturor cetăţenilor Republicii Mol-
dova, inclusiv ale persoanelor aparţinînd grupurilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, în conformitate cu prevederile Actului 
final de la Helsinki şi ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Adoptată la Chişinău, de Parlamentul Republicii Moldova, 
la 27 august 1991

20 de ani de Independenţă a RM (1991–2011)

Efim Zubcu 
Născut la 15 octombrie 1943 
în Cerlina, Soroca. 
Deputat în Parlamentul RM (2001–
2005). 
Preşedinte al Filialei FPM, Soroca.

E. Zubcu – Omagiu lui Eminescu, 1983
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Crearea Grupului de Sprijin 
al MDSR la Soroca

Noi, aici, la Soroca, urmăream 
cu sufletul la gură fiecare rând din 
presa pronaţională – „Literatura şi 
Arta”, „Învăţământul Public”; re-
vistele „Nistru”, „Orizontul”, fiecare 
adresare a scriitorilor fiind tratată ca 
un crez, ca o chemare la fapte mari� 
Venise timpul să ne consolidăm şi 
să acţionăm organizat şi în teren, în 
provincie�

Astfel, la 14 noiembrie 1988, a 
luat naştere Grupul de susţinere a 
Mişcării Democratice pentru restruc-
turare din Soroca� Constituirea Gru-
pului a pornit de la întâlnirea orga-
nizată în cabinetul medicului-legist 
Mihai Herescu a lui Efim Zubcu cu 
Mihai Rusnac şi Ignat Berbeci, unde 
s-a hotărât convocarea unei adunări 
a susţinătorilor activi ai MD din 
oraş� Prima adunare a avut loc în 
subsolul şcolii nr� 4 din Dealul So-
rocii, din grupul iniţial făcând parte: 
Efim Zubcu – director al magazinu-
lui „Doina”; Mihai Rusnac – profe-
sor la Colegiul Pedagogic; Ignat Ber-
beci, profesor la Colegiul de Arte; 
Vasile Mârzac, profesor de muzică 

la Şcoala nr� 4; Mihai Herescu, me-
dic-legist; Victor Jamba, profesor la 
Liceul Agricol; Tudor Bogatu, profe-
sor la Liceul Agricol; Valeriu Mitro-
fan, profesor la Liceul Agricol; Vasile 
Apreotesei, economist la Fabrica de 
Articole Tricotate; Andrei Başto-
voi, inginer la UUT; Sergiu Gânga, 
programist la Centrul de Statistică; 
Dina Bostan, merceolog la Direcţia 
Comerţ; Ion Bostan, medic�

Primul nostru pas a fost organi-
zarea criticii şi respingerii publice 
a tezelor doctrinar-conservative şi 
antinaţionale ale CC al PCM, apăru-
te în acea perioadă, noi convocând 
adunări în colectivele de muncă� În 
acelaşi timp, am depus prima cere-
re la Comitetul Executiv Orăşenesc 
(preşedinte – Anatol Chişner) pen-
tru convocarea unui miting al oră-
şenilor, unde să susţinem necesitatea 
decretării limbii moldoveneşti ca 
limbă de stat şi revenirea ei la grafia 
latină� Cererea noastră a fost respin-
să, dar, la Chişinău, Mişcarea Demo-
cratică convocase deja pentru ziua de 
31 octombrie 1988 un mare miting 
în faţa CC al PCM, iar în parcul Aleii 
Scriitorilor sistematic se desfăşurau 

istoricele şedinţe pronaţionale ale 
Cenaclului literar „Alexei Mateevici”, 
şedinţe la care participa toată sufla-
rea românească din fosta RSSM� Va-
lul conştiinţei naţionale, pornit peste 
Basarabia, nu mai putea fi oprit!

Prima omagiere publică 
a lui Ştefan cel Mare 
în Cetatea Soroca!

La Soroca ne-am propus să oma-
giem public, în Cetatea Sorocii, în 
cadrul acţiunilor planificate de către 
Grupul nostru pentru revenirea la 
rădăcini, la tezaurul nostru literar şi 
istoric, victoria lui Ştefan cel Mare 
în bătălia cu turcii (1475) de la Po-
dul Înalt lângă Vaslui, unde doar cu 
40�000 de oşteni a înfrânt oastea de 
120�000 de turci� S-a depus o mun-
că mare de selectare a materialelor 
istorice despre Ştefan cel Mare (Dm� 
Bolintineanu, Gh� Coşbuc, V� Alec-
sandri, M� Eminescu, Gh� Asachi şi 
alţi clasici ai literaturii române) şi de 
creare a unui scenariu pe măsură, cu 
includerea artiştilor locali� Data oma-
gierii am stabilit-o pe 7 ianuarie 1989� 
Comitetul raional Soroca al PCM, în-
tâlnit pentru prima dată în istoria sa 
cu asemenea iniţiative, a făcut mare 
zarvă: ne-a cerut numaidecât să pre-
zentăm scenariul şi materialele isto-
rice utilizate; a convocat pentru dis-
cuţia scenariului un oarecare consiliu 
artistic al lor; în repetate rânduri am 
fost invitat personal să dau explicaţii 
de ce am inclus cutare sau cutare ma-
terial; mi s-a cerut să exclud de peste 
tot cuvântul „român”� Le-am spus că 
nu am nici un drept să revizuiesc cre-
aţiile lui V� Alecsandri, M� Eminescu 
etc� Cei mai vigilenţi comunişti din 
CR al PCM Soroca erau Maria Du-
manschi (secretar III) şi Ion Brânză 
(inspector)� Chiar la o oră de la în-
ceperea spectacolului, am fost iarăşi 
invitat la CR, să pun semnătura pe 
fiecare pagină a scenariului, „citobî, 
cac bî cego ne vîşlo” (ca să nu se în-
tâmple… ceva)� Astfel, pe 7 ianuarie 
1989, în ziua de Crăciun (stil vechi), a 
avut loc prima omagiere publică na-
ţională în Soroca de după 1944 a lui 
Ştefan cel Mare� La spectacol a luat 

parte şi noul ansamblu folcloric so-
rocean „Colinda”, condus de Tamara 
Boboc-Coşciug� Manifestaţia s-a des-
făşurat cu mare avânt şi succes, după 
fiecare evoluare Cetatea fiind zgudu-
ită de aclamaţiile numerosului popor 
care abia de încăpea în interiorul ei� 
Sub comunişti, oamenii nu mai vă-
zuse în viaţa lor aşa ceva şi mulţi nu 
se dumereau ce se întâmplă… Eveni-
mentul a avut un larg ecou în rându-
rile oamenilor de bună credinţă din 
oraş şi raion, iar noi, realizatorii, am 
trăit sentimente de adevărată mân-
drie şi satisfacţie morală�

Primul miting cu adevărat 
democratic la Cetatea Soroca

Activitatea Grupului a continuat� 
La CE orăşenesc a mai fost depusă o 
cerere de convocare în oraş a unui 
miting cu genericul „Democratiza-
rea vieţii – imperativ al timpului”, 
fiind din nou refuzaţi� Dar am insis-
tat repetat şi, la 19 februarie 1989, 
în faţa Cetăţii Soroca, a avut loc 
primul miting cu adevărat popular 
şi democratic� Atunci, pentru prima 
dată la Soroca, s-a dat citirii textul 
Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, s-a pus în discuţie situaţia 
lingvistică din republică, necesita-
tea decretării limbii moldoveneşti 
ca limbă de stat şi revenirea la gra-

fia ei firească – latină� În calitate de 
măsuri de prim-plan se impuneau: 
asigurarea imediată în toate institu-
ţiile preşcolare a funcţionării grupe-
lor cu limbă moldovenească de in-
struire; în instituţiile de învăţământ 
mediu de specialitate şi superior 
să fie organizate grupe cu predare 
a materialului în limba moldove-
nească; toate posturile de condu-
cere în sfera deservirii sociale să fie 
ocupate de cunoscători ai limbilor 
moldovenească şi rusă; asigurarea 
funcţionării limbii moldoveneşti la 
toate şedinţele, la întocmirea actelor 
de secretariat, la şedinţele de jude-
cată; crearea condiţiilor de studiere 
a limbii moldoveneşti pentru alo-
lingvi� La miting s-au adunat mij-
loace băneşti în susţinerea noului 
ziar democratic editat în grafie lati-
nă „Glasul”, care se tipărea la Vilnius 
şi Riga�

O mare tensiune în societate 
a creat apariţia în acea perioadă a 
noilor proiecte de legi despre lim-
bă şi alfabet, care au ţinut întreaga 
republică într-o încordare greu de 
imaginat� În timpul discuţiilor cu 
cetăţenii la locurile lor de muncă, 
apelam la vestitul articol al lui Va-
lentin Mândâcanu „Veşmântul fiin-
ţei noastre”, la publicaţiile lui Du-
mitru Matcovschi, Grigore Vieru, 

Leonida Lari, Ion Vatamanu, Ion 
Buga şi ale altor luptători ai Mişcării 
de Eliberare Naţională�

După publicarea proiectelor de 
legi despre statutul limbii moldo-
veneşti, a apărut necesitatea de a 
convoca din nou un miting, la care 
să fie discutate aceste proiecte� Am 
înaintat autorităţilor locale, conse-
cutiv, trei demersuri pentru orga-
nizarea mitingului, dar toate au fost 
respinse�

Întâlnirea oficială a Grupului 
nostru cu conducerea 
comunistă din Soroca

La insistenţa Grupului nostru, la 
28 aprilie 1989 am reuşit să convo-
căm o întâlnire cu autorităţile comu-
niste şi de stat locale, cate a avut loc 
la Comitetul raional al PCM Soroca� 
Din partea noastră au participat: E� 
Zubcu, V� Jamba, V� Apreotesei, I� 
Berbeci, S� Gânga, M� Rusnac, M� 
Herescu, T� Bogatu� Din partea con-
ducerii comuniste au fost prezenţi: 
M� Ceban, M� Dumanschi – secre-
tari ai CR; A� Chişner – preşedinte 
al CE Soroca; V� Hâncu, A� Ilieş, V� 
Mrazic, I� Mârza, A� Podolean, A� 
Prisacari, I� Brânză – exponenţi ai 
CE orăşenesc şi CR al PCM Soro-
ca� La întâlnire s-au pus în discuţie 
o serie de probleme care frământau 
toată societatea, şi anume:

1� Proiectele de legi despre sta-
tutul şi grafia latină a limbii mol-
doveneşti; blocarea prin orice mij-
loace de către autorităţile locale a 
discutării publice a acestor proiecte; 
refuzurile permanente privind con-
vocarea mitingurilor pentru fami-
liarizarea cetăţenilor cu aceste pro-
bleme�

2� Problema grădiniţelor de co-
pii cu instruire în limba moldove-
nească.

3� Problema şcolilor mixte mol-
do-ruse din oraş.

S-au discutat şi multe alte pro-
bleme, inclusiv de ordin social-
economic� Era evident că auto-
rităţile sunt împotriva decretării 
limbii moldoveneşti ca unică lim-
bă de stat în RSSM şi reîntoarce-

În rolul Domnitorului – V. Apreotesei (1990)

Proces nr. 1
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noastră de bază, crezul nostru sfânt, 
erau apărarea demnităţii naţionale 
şi renaşterea conştiinţei de neam�

Pe 15 iunie 1989, a fost omagiată 
aniversarea a 100 de ani de la intra-
rea în nemurire a marelui Eminescu� 
Au participat mii de oameni de bună 
credinţă, învăţători, studenţi, elevi, 
muncitori, ţărani atât din oraş, cât 
şi din raion, toţi dând dovadă de o 
mare dragoste faţă de poetul nepere-
che şi de tezaurul nostru spiritual�

O întoarcere la rădăcini a fost şi 
omagierea a 485 de ani de la moartea 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, desfăşura-
tă în Cetatea Sorocii la 15 iulie 1989� 
Şi-au dat concursul multe colective 
folclorice din raion; au asistat oaspeţi 
de la Chişinău împreună cu Artistul 
Poporului, naistul Vasile Iovu; expe-
diţia „Nistru-89” în frunte cu acade-
micianul Ion Dediu; coresponden-
tul de la „Literatura şi Arta”, Alecu 
Reniţă� Prezenţa miilor de oameni 
la această manifestare a demonstrat 
că munca noastră nu era zadarnică� 
S-au adunat mijloace băneşti pentru 
restaurarea Mănăstirii Căpriana, cti-
torită de Ştefan cel Mare şi Sfânt� La 
această mare adunare s-a adoptat şi 
un demers către CE orăşenesc Soro-
ca, pentru a conferi străzii Krasnoar-
meiskaia din centrul oraşului numele 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt�

Clubul Social-Politic 
„Patrimoniu”

Un capitol aparte în activitatea 
Grupului de sprijin al FPM din So-
roca a fost fondarea Clubului Soci-
al-Politic „Patrimoniu”� Activitatea 
acestuia avea scopul primordial de 
propagare a tezaurului nostru cultu-
ral� După multe peregrinări, adresări 
către autorităţile locale, Clubul a fost 
înregistrat ca structură a Palatului 
orăşenesc de Cultură� Preşedinte al 
Clubului a fost ales Mihai Rusnac� 
În scurt timp, la Club au aderat peste 
300 de persoane, lucru care a făcut 
autorităţile locale să ne impună dife-
rite restricţii, una dintre ele fiind că 
un astfel de club nu poate avea mai 
mult decât 50 de membri� După o 
perioadă scurtă de activitate, în urma 

rii alfabetului latin, motivând că 
adoptarea unor asemenea legi ar 
provoca destabilizare în societate 
şi că va fi nevoie de mari cheltuieli 
financiare pentru implementarea 
lor� Noi înţelegeam, însă, că, de 
fapt, ei intuiau sfârşitul epocii co-
muniste, în disperare încercând să 
stopeze cumva Mişcarea de Renaş-
tere şi Eliberare Naţională�

Pe 10 mai 1989, am mai avut o 
întâlnire cu autorităţile orăşeneşti, 
la care am insistat asupra convo-
cării unui miting în faţa Cetăţii pe 
16 mai 1989� Mitingul a fost auto-
rizat cu condiţia că va fi desfăşurat 

în sala Palatului de Cultură� Ne-
au interzis însă arborarea în sală 
a tricolorului, lucru pe care l-am 
ignorat şi am plasat tricolorul pe 
unul din pereţii sălii� Prezenţa în 
sală a fost masivă, sala devenind 
neîncăpătoare� A fost o manifesta-
ţie de mare amploare şi importan-
ţă! Mitingul a adoptat o rezoluţie 
de susţinere a proiectelor de legi 
despre limba de stat şi revenirea 
la alfabetul latin; despre „funcţio-
narea limbilor vorbite pe teritoriul 
RSSM” – proiecte propuse de In-
stitutul de Limbă şi Literatură al 
Academiei de Ştiinţe a RSSM� La 

Mişcarea Democratică adera tot 
mai multă lume, care participa cu 
mare elan la toate întrunirile pu-
blice organizate de noi�

În acelaşi timp, la Chişinău, Miş-
carea Democratică organizează la 
11 martie 1989, în faţa CC al PCM, 
prima mare demonstraţie de pro-
test cu lozincile „Limbă şi Alfabet!”; 
„Jos Grosu!”; „Jos comunismul!”� Pe 
9 aprilie 1989, Mişcarea Democrati-
că protestează activ împotriva ma-
sacrului de la Tbilisi�

Congresul de constituire a 
Frontului Popular din Moldova

Pe 20 mai 1989, Grupul de iniţia-
tivă al Mişcării Democratice pentru 
Susţinerea Restructurării convoacă 
în sala mare a Uniunii Scriitorilor 
Congresul de constituire a Frontu-
lui Popular din Moldova, la care au 
participat delegaţi din 30 de raioane 
şi oraşe, inclusiv din Soroca� FPM 
a fost creat în baza Mişcării Demo-
cratice de Susţinere a Restructurării, 
fiind alese organele de conducere şi 
adoptate Programul, Statutul şi o se-
rie de rezoluţii� Congresul a hotărât 
editarea buletinului său informativ 
„Deşteptarea”� Preşedinte al FPM a 
fost ales poetul Ion Hadârcă�

Prima acţiune publică de am-
ploare a FPM a fost protestul în 
masă organizat la 26 iunie 1989 în 
Piaţa Victoriei (azi Piaţa Marii Adu-
nări Naţionale) din Chişinău, la care 
s-a denunţat public ocuparea Basa-
rabiei, Bucovinei şi Ţinutului Herţa 
de către trupele sovietice la 28 iunie 
1940� Zeci de mii de manifestanţi au 
purtat tricoloruri în bernă, come-
morând victimele regimului sovie-
tic comunist de ocupaţie� Ziua de 
28 iunie este declarată Zi de Doliu 
pentru Basarabia�

La Soroca, activitatea noastră 
continua� Din momentul constitui-
rii FPM, noi am devenit Grupul de 
coordonare al FPM� Orice activitate 
planificată de noi era supusă unei 
analize minuţioase, examinându-se 
orice detaliu, aşa încât rezultatele 
realizărilor să se bucure de susţi-
nerea populaţiei locale� Prioritatea 

Coloana FPM Soroca, 7 noiembrie 1989

Primul program FPM, 1989 (pagina 1) Lista membrilor clubului „Patrimoniu”, 1989
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fiei latine şi a legii despre funcţio-
narea limbilor în teritoriul RSSM� 
La 31 august 1989, s-a realizat visul 
mai multor generaţii de români basa-
rabeni –Limba română a fost decreta-
tă limbă de stat şi trecută la alfabetul 
latin. Lupta s-a încununat de succes!

Toamna anului 1989 a fost rodni-
că pentru adepţii şi susţinătorii FPM� 
După o tărăgănare de jumătate de an, 
Guvernul RSSM recunoaşte oficial 
FPM ca organizaţie social-politică� 
Acest eveniment a favorizat consti-
tuirea grupurilor de sprijin ale FPM 
la întreprinderi industriale, instituţii, 
şcoli, cât şi în sate� Într-un timp foarte 
scurt, la Soroca s-au constituit 41 de 
grupuri de sprijin ale FPM, care au 
prezentat procese-verbale centrului 
nostru raional� Foarte mulţi cetăţeni 
doreau să participe activ la Mişcarea 
de Eliberare Naţională, spre înnoirea 
societăţii şi restabilirea drepturilor şi 
libertăţilor omului�

La 7 noiembrie 1989, Grupul 
nostru a organizat participarea 
FPM Soroca, sub drapele tricolore 
şi lozinci patriotice, la demonstraţia 
tradiţională comunistă din centrul 
oraşului� Coloana impunătoare a 
FPM, care pornise de la Cetate spre 
centru, inundată de tricolore, lozinci 
şi aclamaţii patriotice, a schimbat 
esenţa întregii demonstraţii, dân-
du-i, pe bună dreptate, tonalitatea 
unei demonstraţii anticomuniste�

Prima Conferinţă raională de 
consolidare a FPM din Soroca

Odată cu constituirea spontană a 
numeroase grupuri de sprijin în oraş 
şi raion, a apărut necesitatea consoli-
dării tuturor forţelor naţional-patri-
otice locale într-o singură structură 
raională a FPM� În acest scop, s-a ho-
tărât convocarea primei Conferinţe 
raionale a FPM, pentru organizarea 
căreia a fost creat un grup organi-
zatoric în următoarea componenţă: 
S� Gânga, E� Zubcu, A� Baştovoi, V� 
Apreotesei, V� Mârzac, I� Berbeci�

Conferinţa a fost convocată la 26 
noiembrie 1989, în sala mare a Pa-
latului de Cultură Soroca, cu urmă-
toarea ordine de zi:

1. Activitatea grupului de sprijin 
al FPM Soroca�

2. Situaţia social-politică din re-
publică şi din raion�

3. Legea despre alegeri şi sarcini-
le grupurilor de sprijin în perioada 
electorală�

4. Alegerea Comitetului de Co-
ordonare, Comisiei de Revizie şi a 
Trezorierului�

Preşedinte al Conferinţei a fost 
ales Sergiu Gânga, secretar – Dina 
Bostan� Au fost înregistraţi 134 dele-
gaţi, reprezentanţi ai oraşului şi între-
gului raion� Raportul despre activita-
tea Grupului de Sprijin Soroca a FPM 
l-a prezentat E�Zubcu� Despre situa-
ţia social-politică a vorbit S�Gânga, 
iar informaţii privind Legea despre 
Alegeri au fost expuse Conferinţei de 
către V�Jamba� Au mai vorbit: 

Sergiu Gâtlan �  – despre starea 
economică şi fărădelegile organelor 
de partid şi de stat� 

Vladimir Todiraş �  – despre pro-
blema migraţiei necontrolate, despre 
înaintarea candidaţilor la funcţia de 
deputaţi în Sovietul Suprem al RSSM�

Mitrofan Sârghi �  – despre în-
toarcerea la credinţa noastră orto-
doxă strămoşească�

Vasile Apreotesei �  – a condam-
nat persecutările membrilor FPM la 
locurile de muncă, în special de către 
directorul UUT – Iurii Timoşenco�

Elifir Gânga �  – a propus să ale-
gem în Parlamentul ţării oameni 
credincioşi poporului�

Iurie Tănase �  – a vorbit despre 
tărăgănarea traducerii în viaţă a le-
gilor despre limbă şi alfabet�

multiplelor piedici şi insinuări biro-
cratice ale conducerii locale, Clubul 
„Patrimoniu” şi-a sistat activitatea�

La Chişinău, pe 30 iulie 1989, 
a fost convocat un mare miting la 
Teatrul de Vară, unde au fost lansate 
primele două numere ale buletinu-
lui informativ al FPM „Deştepta-
rea”, tipărite clandestin la Vilnius, 
Lituania� Redactorul-şef al publica-
ţiei, Sergiu Burcă, a înmânat atunci 
Preşedintelui Sovietului Suprem al 
RSSM, Mircea Snegur, prima ediţie 
independentă a FPM�

În aceeaşi lună, iulie 1989, Gru-
pul de sprijin de la Soroca a orga-
nizat deplasarea unei mari delegaţii 
sorocene la omagierea lui Ştefan cel 
Mare şi Sfânt la Mănăstirea Căpria-

na, organizată de Grupul de sprijin 
al FPM de la Străşeni�

Prima Mare Adunare 
Naţională de la Chişinău

Pe 27 august 1989, foarte mulţi 
adepţi ai FPM din Soroca, în frunte 
cu V� Jamba, au participat la Prima 
Mare Adunare Naţională de la Chişi-
nău, unde s-au întrunit peste 800 de 
mii de oameni� La acest mare eveni-
ment din viaţa Basarabiei au luat cu-
vântul: Mircea Snegur, Preşedintele 
Prezidiului SS al RSSM, care a promis 
că limba moldovenească va deveni 
limbă de stat şi va fi înveşmântată în 
grafie latină; Ion Hadârcă, preşedinte-
le FPM; scriitorul Ion Druţă; preotul 
Petru Buburuz şi numeroşi oaspeţi 

din Ţările Baltice, Ucraina, Bielarusi� 
Ion Ungureanu, Artist al Poporului 
din RSSM, a dat citirii

Hotărârea Marii Adunări 
Naţionale din 27 august 1989,

în care este stipulat: 
Suveranitatea naţional-statală  �

a RSSM trebuie să fie realizată pe 
deplin; 

Dreptul inalienabil al repu- �
blicii de a fi stăpân pe întreaga sa 
avuţie naţională – pământul, apele, 
resursele naturale, finanţele etc�

Îmbunătăţirea condiţiilor de  �
trai ale populaţiei�

RSSM îşi rezervă dreptul de a  �
ieşi din componenţa URSS�

Limbii naţiunii, care dă denu- �
mirea republicii, i se acordă statut 
de limbă de stat�

Să fie restabilite: numele istoric  �
al poporului nostru pe care l-a pur-
tat de-a lungul veacurilor – numele 
de Român şi denumirea limbii lui – 
limba română�

Să fie repuse în drepturile lor  �
simbolurile naţionale ale poporu-
lui nostru: drapelul tricolor (roşu, 
galben, albastru) şi stema istorică a 
Moldovei (capul de zimbru cu stea-
ua între coarne, soarele din dreapta 
şi luna din stânga)�

În aceeaşi zi de 27 august 1989, la 
Cetatea Soroca, Grupul de sprijin al 
FPM a convocat o adunare a tuturor 
sorocenilor, la care au participat mii 
de cetăţeni ai oraşului – intelectuali, 
muncitori de la uzinele „Hidropri-
vod”, UUT, Fabrica de Articole Tri-
cotate, Fabrica de Confecţii, ţărani 
din satele raionului� S-au discutat 
proiectele de legi despre limbă şi 
alfabet şi necesitatea aprobării lor la 
Sesiunea a XIII-a a SS al RSSM, care 
urma să aibă loc�

În timpul adunării, elemente an-
tinaţionale au făcut încercări de a 
zădărnici lucrările ei şi de a provo-
ca împotriviri contra legilor limbii 
şi alfabetului� Aceste acţiuni duş-
mănoase au fost condamnate însă 
de către participanţii la adunare� În 
final, s-a votat o rezoluţie în spriji-
nul decretării limbii de stat şi gra-

Soroceni la Prima Mare Adunare Naţională. Chişinău, 1989
Primul organ de conducere FPM Soroca
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rea alegătorilor din oraş şi raion� Ală-
turi de miile de cetăţeni, la ea au par-
ticipat şi candidaţii noştri la funcţia 
de deputaţi ai poporului din partea 
FPM� În cadrul adunării a fost expus 
Programul electoral al Frontului Po-
pular, în care era stipulat:

Zorii libertăţii se arată şi pen- �
tru neamul nostru� Încă nu suntem 
liberi, dar sperăm că ziua izbăvirii 
nu este departe� Dintr-o populaţie 
scoasă din circuitul istoriei, margi-
nalizată şi strivită de forţe şi struc-
turi străine aspiraţiilor noastre, tre-
buie să redevenim ceea ce am fost: o 
naţiune demnă într-o ţară liberă şi 
independentă�

Pentru a atinge acest scop, cerem:
Să fie restabilită suveranitatea  �

deplină a statalităţii moldoveneşti� 
Statul să se numească Republica 
Moldova în frunte cu organul său 
suprem – Parlamentul�

Drapelul de stat al republicii  �
să fie tricolorul (albastru, galben, 
roşu), stema de stat – zimbrul�

Limba de stat în Republica  �
Moldova să fie Limba Română�

Cetăţeni ai RM să fie declaraţi  �
toţi locuitorii republicii, fără deose-
bire de naţionalitate, care recunosc 
independenţa statului moldovenesc 
şi se supun legilor lui�

Dreptul inalienabil de a dispu- �
ne şi de a folosi întreaga avuţie na-
ţională�

Republica Moldova să revină  �
la divizarea teritorial-administrati-
vă în judeţe�

Republica Moldova să-şi re- �
vendice dreptul la teritoriile sale 
trecute în mod nelegitim sub juris-
dicţia Ucrainei�

Renaşterea şcolii naţionale (li- �
cee, universităţi, academii)�

Dreptul la proprietate privată� �
Libertatea conştiinţei şi religiei� �
Anularea privilegiilor nomen- �

claturii comuniste ş�a�
În rezultatul alegerilor din 25 fe-

bruarie 1990, FPM a obţinut o treime 
din mandatele Legislativului de la Chi-
şinău – 130 de deputaţi din cei 380�

În circumscripţiile din Soroca, 
din partea FPM du fost aleşi 3 de-
putaţi ai poporului: Elisei Secrieru, 

Andrei Baştovoi, Petru Sandulache� 
Ne-am bucurat nespus de mult de 
această primă şi modestă victorie, 
obţinută într-o luptă inegală cu re-
gimul totalitar comunist� A urmat:

6 mai 1990 – Podul de flori pes-
te Prut, amplă manifestaţie publică, 
organizată de Asociaţia „Bucureşti-
Chişinău”, sprijinită de FPM, în 
scopul atenţionării opiniei publice 
internaţionale asupra faptului că ho-
tarul cu sârmă ghimpată de pe Prut 
constituie pentru Europa o proble-
mă de conştiinţă asemeni celei a zi-
dului de la Berlin, pentru că, în plan 
politic, dar şi moral, Europa sfârşeş-
te acolo unde începe această graniţă 
româno-română� Un alt obiectiv al 
acestei acţiuni a fost obţinerea tre-
cerii libere a cetăţenilor RSSM şi 
României peste Prut în ambele sen-
suri, fără vize şi fără taxe vamale�

25 mai 1990 – alegerea lui Mircea 
Druc, înaintaş al FPM, în funcţia de 
Prim-ministru al RSSM, eveniment 
deosebit în viaţa politică a RSSM, 
dar şi în procesul democratizării re-
publicii�

Fracţiunea FPM Soroca 
în Sovietul Orăşenesc local 

(1990–1994) 
În aprilie 1990, Filiala Soroca a 

FPM participă activ la alegerile de-
putaţilor în Sovietul Orăşenesc So-
roca, în rezultatul cărora, din 101 de 
mandate, 40 le-au obţinut membrii 
şi susţinătorii FPM� Ulterior, depu-
taţii din partea FPM au desfăşurat o 
activitate intensă pentru implemen-
tarea legilor despre limba de stat, 
grafia latină şi funcţionarea limbilor 
în teritoriul oraşului Soroca�

Mihai Rusnac �  – despre legea 
asupra proprietăţii şi consolidarea 
FPM�

Ion Iaţcu �  – a condamnat gre-
viştii de la Tiraspol, Bender, Râbni-
ţa, care luptau împotriva drepturilor 
naţionale ale moldovenilor�

Stelian Moldovanu �  – despre 
tricolor şi restabilirea bisericii de la 
Bujărăuca�

Valeriu Afanas �  – despre apă-
rarea lui Grigore Vieru şi oprirea 
campaniei de discreditare a ziarelor 
„LA” şi „Învăţământul Public”�

Alexandru Boguş �  (Chişinău), 
membru al CE al FPM – despre 
conferinţele FPM la Tighina şi Vul-
căneşti, despre campania electorală�

Conferinţa a ales organele de 
conducere şi revizie ale Filialei FPM 
Soroca – Comitetul de coordona-
re – în următoarea componenţă: 

1. Efim Zubcu – director al ma-
gazinului „Doina”,

2. Ignat Berbeci – pedagog la Co-
legiul de Arte,

3. Andrei Baştovoi – pedagog la 
Şcoala nr� 1,

4. Vasile Apreotesei – inginer la 
Fabrica de Articole Tricotate,

5. Sergiu Gânga – inginer la Cen-
trul de Statistică,

6. Victor Jamba – pedagog la Li-
ceul Agricol,

7. Mitrofan Sârghi – pedagog la 
Şcoala Medie Vasilcău,

8. Ion Borozan – contabil (Raco-
vâţ),

9. Tudor Bogatu – pedagog la Li-
ceul Agricol,

10. Sergiu Gâtlan – pedagog la 
Şcoala nr� 1,

11. Vasile Mârzac – pedagog la 
Şcoala nr�4

12. Ion Iaţcu – pedagog la şcoa-
la din Slobozia-Cremene,

13. Ion Bostan, medic,
14. Mihai Herescu, medic-legist�
Comisia de revizie în compo-

nenţa:
1� Simion Ursachi, pedagog (pen-

sionar),
2� Rodica Andrieş, economist 

(Banca de Economii),
3� Valeriu Mitrofan, pedagog 

(Colegiul Tehnic Agricol),

4� Parascovia Rotaru, pedagog 
(Racovăţ),

5� Eugenia Munteanu, pedagog 
(Parcani)�

Trezorier: Dina Bostan, merceo-
log (Asociaţia de Comerţ)�

Preşedinte al Filialei Soroca a 
FPM a fost ales Efim Zubcu, lucră-
tor în comerţ (Asociaţia orăşeneas-
că de comerţ Soroca)�

Au fost adoptate rezoluţii:
Cu privire la autonomia găgău- �

ză: noi pledăm pentru o autonomie 
culturală pentru găgăuzi;

Cu privire la cetăţenie în repu- �
blică;

Cu privire la situaţia ecologică  �
din republică;

Cu privire la simbolurile naţi- �
onale: cerem revenirea la drapelul 
istoric Tricolor (albastru, galben, 
roşu), cu stema Moldovei istorice 
(capul de zimbru pe fundal galben)�

Au fost adoptate adresări:
Către toţi cetăţenii oraşului şi  �

raionului Soroca:
„Noi, membrii FPM, partici-

panţi la Conferinţa raională, ne 
adresăm populaţiei oraşului şi a 
raionului Soroca, pentru a-i adu-
ce la cunoştinţă opinia noastră 
referitor la problemele ce trezesc 
o deosebită îngrijorare� Necesita-
tea acestei adresări este dictată de 
noua campanie antimoldoveneas-
că a cercurilor şovine, la braţ cu 
conducerea republicii, răspândirea 
născocirilor şi falsurilor murdare, 
a urii faţă de FPM, aţâţarea vrajbei 
între naţiuni�

Noi, membrii FPM, nu avem 
nimic împotriva reprezentanţilor 
altor naţionalităţi care locuiesc ală-
turi de noi� Totodată, ne adresăm 
conlocuitorilor vorbitori de limbă 
rusă şi ucraineană să dea dovadă de 
o atitudine cu adevărat internaţio-
nalistă faţă de problemele dureroase 
ale moldovenilor”�

Către Prezidiul SS al RSSM,  �
dl Mircea Snegur, Procurorului Ge-
neral Demidenco:

„Cu privire la apărarea vieţii şi 
demnităţii deputaţilor poporului din 
URSS Grigore Vieru, Leonida Lari, 
Nicolae Dabija, Ion Hadârcă ş�a�”�

Către Prezidiul SS al RSSM,  �
dl M� Snegur:

„Cu privire la proclamarea săr-
bătorii naţionale a republicii în 
ziua de 2 decembrie� În această zi 
de 2 decembrie 1917, Sfatul Ţării a 
proclamat Republica Democratică 
Moldovenească”�

Cu adoptarea acestor documen-
te, Conferinţa şi-a încheiat lucrările�

Documentele Conferinţei au fost 
prezentate conducerii centrale de la 
Chişinău a FPM, astfel, structura 
FPM Soroca fiind înregistrată ofici-
al ca Filiala Soroca a FPM�

FPM în primele alegeri 
democratice parlamentare din 

RSSM din 25 februarie 1990
Activitatea Filialei a continuat în 

conformitate cu Statutul şi Progra-
mul FPM� Ne-am încadrat activ în 
campania electorală a primelor ale-
geri libere şi democratice în Sovietul 
Suprem al RSSM� În toate circum-
scripţiile am înaintat candidaţi din 
partea FPM: Petru Sandulache, Ale-
xei Revenco, Victor Captari (Chişi-
nău); Elisei Secrieru, Andrei Başto-
voi, Vasile Apreotesei, Efim Zubcu, 
Sergiu Gânga (Soroca)� A trebuit să 
învăţăm din mers tehnologia orga-
nizării acestei campanii electorale 
pluraliste, având contracandidaţi din 
nomenclatura comunistă, care încă 
deţinea deplina putere de partid şi 
administrativă� Noi aveam în dotare 
doar cuvântul, unica armă prin care 
urma să-i convingem pe cetăţeni că 
trebuie să voteze schimbarea şi astfel 
să înlăture de la putere nomenclatu-
ra comunistă� Am organizat sute de 
întâlniri cu alegătorii în toate satele 
raionului� Un eveniment aparte a 
fost venirea la Soroca a preşedinte-
lui FPM, Ion Hadârcă, şi a preotu-
lui Petru Buburuz, care au asistat la 
adunările populare din satele Băxani 
şi Schineni� În campania electorală, 
grupurile de sprijin din satele raio-
nului şi din oraş au fost foarte active 
şi, datorită lor, toate adunările erau 
organizate la cel mai înalt nivel�

Pe 4 februarie 1990, la Soroca, în 
faţa Cetăţii, a fost convocată aduna- Arborarea oficială a tricolorului la Soroca
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La insistenţa fracţiunii FPM, So-
vietul Orăşenesc a adoptat o hotă-
râre privind schimbarea denumiri-
lor ruseşti şi comuniste ale străzilor 
din oraş� Curând, oraşul Soroca s-a 
transformat într-un oraş multe din-
tre străzile căruia au început să poar-
te numele celor mai mari persona-
lităţi ale neamului românesc: Ştefan 
cel Mare, Alexandru cel Bun, Mihai 
Eminescu, Vasile Alecsandri, Ion 
Creangă, Mihail Kogălniceanu ş�a�

Deschiderea la Soroca Nouă a 
Liceului Teoretic Naţional „Con-
stantin Stere” în noua clădire-tip 
şcoală a fost un important succes al 
deputaţilor FPM în Sovietul Orăşe-
nesc în perioada când autorităţile 
şi conducerea locală a învăţămân-
tului pledau cu o deosebită insis-
tenţă pentru o şcoală rusă sau, cel 
puţin, ruso-moldovenească� Pentru 

că, totuşi, influenţa comunistă era 
încă foarte puternică� De aceea Fili-
ala Soroca a FPM activa în condiţii 
destul de complicate� Membrii FPM 
erau supuşi presiunilor la serviciu 
de către conducerile proruse ale în-
treprinderilor, erau bruscaţi în stra-
dă de diferite elemente duşmănoase 
antinaţionale, de nomenclatura de 
partid� Eu personal eram presat de 
conducerea de partid să mă dezic de 
activitatea politică, în permanenţă 
fiind tratat cu duşmănie� Aceeaşi 
atitudine duşmănoasă faţă de FPM 
o simţeam şi în societatea noastră, 
în mare parte grav bolnavă de co-
munism� Eram brutalizat prin te-
lefon, primeam diferite scrisori cu 
ameninţări de răfuială fizică� Moli-
ma comunistă ignorantă şi sălbatică 
ne mai face şi astăzi, după 20 de ani, 
probleme deosebit de perfide…

Mai fiind la acel timp membru al 
PCUS, am meditat mult asupra aces-
tei stări de lucruri şi am luat o hotă-
râre fermă de a înainta organizaţiei 
comuniste a Asociaţiei orăşeneşti 
de comerţ Soroca, unde mă aflam la 
evidenţă, o declaraţie-cerere de ieşi-
re din PCUS� La adunarea de partid 
a Asociaţiei, după o lungă discuţie şi 
critici aspre la adresa mea, cererea 
mi-a fost aprobată�

Congresul II al FPM
Pe 30 iunie şi 1 iulie 1990, au avut 

loc lucrările celui de-al II-lea Congres 
al FPM în sala Palatului „Octombrie” 
(azi Palatul Naţional)� Filiala Soroca 
a FPM participă cu o delegaţie de 60 
de membri� Congresul adoptă un 
program tranşant anticomunist şi 
antisovietic, militând pentru: scoa-
terea PCUS în afara legii, retragerea 
trupelor sovietice de ocupaţie, desfi-
inţarea KGB-ului, proclamarea inde-
pendenţei R� Moldova faţă de URSS, 
admiterea ei în ONU şi alte organis-
me internaţionale, ieşirea Bisericii 
Naţionale de sub tutela Patriarhiei 
Ruse, repunerea în drepturi a etno-
nimului „popor român” şi a glotoni-
mului „limba română”�

Congresul cere schimbarea denu-
mirii Pieţei Victoriei în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale şi a Palatului „Oc-
tombrie” în Palatul Naţional� În final, 
au fost alese organele de conducere 
ale FPM şi redactorul-şef al publica-
ţiei FPM; s-a hotărât convocarea celei 
de-a doua Mari Adunări Naţionale� 
Congresul adoptă imnul „Deşteaptă-
te, române!” ca imn al FPM�

Congresul a adoptat şi modifi-
cări în Statutul FPM, în care se sti-
pulează:

FPM este o mişcare social-po- �
litică de eliberare naţională, antito-
talitaristă, care a apărut ca rezultat al 
activismului patriotic al poporului;

Scopul suprem al activităţii  �
FPM este realizarea unei suverani-
tăţi depline a poporului în cadrul 
unui stat suveran şi reintegrarea te-
ritoriilor româneşti de la răsărit de 
Prut, ocupate în 1940 de URSS, într-
un stat independent şi democrat�

Obiective:
Ridicarea gradului de conştiin- �

ţă a unităţii naţionale a românilor şi 
cultivarea sentimentului de respect 
faţă de obiceiurile, tradiţiile şi cul-
tura neamului;

Organizarea în cadrul legal a  �
manifestărilor publice (adunări, mi-
tinguri, demonstraţii, pichetări);

Participarea la conducerea sta- �
tului prin reprezentanţii săi aleşi în 
organele puterii de stat�

Comitetul de coordonare al FPM 
Soroca ia atitudine faţă de situaţia 
curentă şi cere recunoaşterea in-
dependenţei Lituaniei, denunţarea 
pactului Ribbentrop-Molotov, în re-
zultatul căruia Armata Roşie a ocu-
pat Basarabia şi Bucovina de Nord�

Am salutat şi ne-am bucurat ne-
spus de mult de apariţia în august 1990 
a primului număr al ziarului „Ţara”�

A doua Mare Adunare 
Naţională din 16 decembrie 

1990, Chişinău
Conform Hotărârii Congresului 

II al FPM, pe 16 decembrie, se con-
voacă a doua Mare Adunare Naţio-
nală� Adunarea proclamă, prin votul 
sutelor de mii de participanţi, inde-
pendenţa naţională a românilor din 
teritoriile ocupate� Adunarea decide 
să se ceară schimbarea denumirii RSS 
Moldova în Republica Moldova şi ad-
optă Hotărârea cu privire la reforma 
teritorial-administrativă în judeţe� 

Filiala Soroca a participat cu o 
masivă delegaţie şi cu cel mai mare 
entuziasm a votat Proclamaţia Marii 
Adunări Naţionale din 16 decem-
brie 1990�

În Proclamaţia Adunării se mai 
spune:

Procesul ce s-a declanşat în  �
teritoriile româneşti ocupate este o 
mişcare de eliberare naţională anti-
colonialistă şi antiimperialistă;

Viitorul teritoriilor româneşti  �
ocupate poate fi hotărât doar de în-
treaga naţiune română, fără nici un 
amestec din afară;

Procesul de restabilire a inde- �
pendenţei naţionale nu se poate des-
făşura în condiţiile aflării armatei 

sovietice pe teritoriul nostru� Marea 
Adunare Naţională cere retragerea 
unităţilor militare ale Ministerului 
Apărării al URSS de pe teritoriul 
Moldovei�

La 27 decembrie 1990, FPM for-
mează Alianţa Naţională pentru In-
dependenţă „16 decembrie”, în care 
intră un şir de organizaţii politice, 
culturale şi profesionale�

În ianuarie 1991, Comitetul de 
coordonare Soroca al FPM condam-
nă agresiunea militară împotriva 
Lituaniei şi susţine cererea Alianţei 
„16 decembrie” de a opri înrolarea 
tinerilor moldoveni în Armata So-
vietică�

Alianţa cheamă populaţia să res-
pingă referendumul din 17 martie 
1991 şi cere Parlamentului să ia o de-
cizie în această privinţă� Filiala Soro-
ca a FPM a chemat cetăţenii oraşului 
şi raionului să nu participe la refe-
rendum� Comitetul de coordonare a 
boicotat secţia de votare deschisă la 
Comisariatul Militar şi, ca rezultat, 
referendumul nu a avut loc�

Anul 1991 a fost, poate, cel mai 
dinamic an de la începutul luptei de 
eliberare naţională�

Filiala Soroca a FPM a participat 
la mitingul din 11 mai, la care Par-
lamentului i s-a cerut ca neîntârziat 
să adopte Declaraţia de indepen-
denţă, legile cu privire la cetăţenie, 
la privatizare, Codul funciar, Banca 
Naţională, partide, presă, precum şi 
introducerea valutei naţionale şi na-
ţionalizarea averii PCM�

Membrii, simpatizanţii, susţină-
torii FPM şi cetăţenii oraşului, cu 
cea mai mare bucurie şi speranţă, au 
susţinut această cerere a mitingului�

În luna mai 1991, din iniţiati-
va Preşedintelui Mircea Snegur, cu 
concursul deputaţilor din clubul 
„Viaţa satului” – preşedinţi de ra-
ioane, colhozuri, secretari de partid 
şi altă nomenclatură comunistă de 
„maldaveni”, – Mircea Druc a fost 
demis din funcţia de Prim-ministru� 
Sfatul Filialei Soroca a FPM a con-
damnat această acţiune a conducerii 
republicii, pledând pentru institui-
rea unei republici parlamentare�

Cu cea mai mare satisfacţie am 
salutat întrunirea de la Chişinău, la 
iniţiativa FPM, a reprezentanţilor 
mişcărilor de eliberare naţională din 
Armenia, Georgia, Estonia, Letonia, 
Lituania şi R� Moldova, care au cre-
at Forul de la Chişinău, organism de 
luptă pentru decolonizare şi resta-
bilire a independenţei popoarelor 
ocupate de URSS�

La 28 iunie 1991, Sfatul Secţiei 
Soroca FPM organizează un miting 
consacrat consemnării zilei în care 
Basarabia, în 1940, a fost ocupată de 
către trupele sovietice, manifestaţie 
la care se adoptă o rezoluţie în care 
se cere denunţarea Pactului Ribben-
trop-Molotov�

Paralel cu activitatea politică a 
Filialei, fracţiunea FPM în Sovietul 
Orăşenesc se implică activ în tre-
burile oraşului� La iniţiativa fracţi-
unii, au fost discutate probleme ce 
ţineau de:

Privatizarea nelegitimă a imo- �
bilelor (cluburi, casa de economii, 
punctul de poliţie), evidenţa tere-
nurilor etc�;

Transparenţa procesului de  �
privatizare;

Activitatea comisiilor primăriei; �
Gazificarea oraşului; �
Construirea staţiei de epurare; �
Stimularea întreprinzătorilor  �

particulari;
Inventarierea spaţiului locativ  �

etc�
Cu concursul grupurilor de spri-

jin, în satele raionului se convoacă 
adunări pentru a organiza discuţii 
cu privire la împroprietărirea ţăra-
nilor cu pământ� 

Pe 19 august 1991, în prima zi a 
puciului de la Moscova, FPM lan-
sează un apel către cetăţeni să mani-
feste nesupunere faţă de pucişti�

În aceeaşi zi, la şedinţa Sovietu-
lui Orăşenesc, deputaţii FPM Zub-
cu, Rusnac, Jamba, Tănase au che-
mat la nesupunere faţă de pucişti 
şi adoptarea unei hotărâri în acest 
sens� A doua zi, la chemarea condu-
cerii centrale a FPM şi a republicii, 
Soroca a luat parte activă la paza 
instituţiilor statului – Preşedinţia, 

Сэ студием проблема мултилатерал, пентру  
а хотэры ын мод компетент 

(фрагмент)
Ну пот фи индиферент фацэ де проблема че се дискутэ 

реферитор ла шкоала ын конструкцие де ла Сорока Ноуэ� 
Е ши ложик: сынт педагог де професие, ам копий де шкоалэ, 
трэеск ын ачастэ локалитате� Ши аш май зиче, кэ ну-с де акорд 
ку вииторул школий, пе каре-л рекомандэ шефул дирекцией 
орэшенешть пентру ынвэцэмынтул публик, Кожок Думитру, 
ши Консилиул Орэшенеск� Ну-с де акорд, фииндкэ думнялор 
ну адук декыт ун сингур аргумент ын фавоареа школий ной 
ку предаре ын лимба русэ, ши ануме – нумэрул де копий 
русофонь, каре локуеск ын асест картиер� Ши атыт� Нимень дин 
чей визаць май сус ну шь-а дат стэруинца сэ афле май ынтый, 
пынэ а хотэры дестинул школий, кыць копий русофонь, дин 
чей 1112, вор вени ла шкоала ноуэ ши кыць вор континуа сэ 
фреквентезе шкоала русэ нр� 2�

Дар ну ын ачаста-й тот рэул� Дин мотиве некуноскуте, 
Консилиул Орэшенеск пентру ынвэцэмынт веде нумай 2 кэй 
посибиле пентру дестинул школий ной: орь шкоалэ русэ, орь 
шкоалэ русо-молдовеняскэ� Оаре н-ар фи реал ши обьектив 
сэ фие пусэ ын дискуцие ши а трея вариантэ – шкоала ноуэ cэ 
фие шкоалэ молдовеняскэ?

Май ынтый, ачеста ар фи ун ӂест пур оменеск, етик, кэч де 
че сэ обиждуим копиий молдовень де ла Сорока-Ноуэ нумай 
дин причина, кэ ей, ла баштина лор, ынчеп а фи пе алокурь ын 
миноритате?…

С. Гытлан, педагог.

Scrisoare în susţinerea deschiderii LT „C. Stere” (1988)
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Guvernul, Parlamentul, Televiziu-
nea�

Pe 27 august 1991, deputaţii 
FPM organizează a treia Mare Adu-
nare Naţională�

Adunarea impune Parlamentului 
votarea nominală a Declaraţiei de 
Independenţă şi adoptarea imnului 
de stat „Deşteaptă-te, române!”�

Declararea independenţei ne-a 
adus mari bucurii� În sfârşit, s-a re-
alizat un vis la care au năzuit multe 
generaţii ale poporului nostru� Noi 
am perceput independenţa faţă de 

imperiul sovietic ca un pas spre uni-
re cu Ţara, crezând că Unirea este 
foarte aproape�

În august 1991, printr-o hotărâre 
a Parlamentului, Partidul Comunist 
a fost declarat în afara legii� 

Dar fericirea n-a fost de lungă 
durată� Parlamentul adoptă o lege 
strâmbă privind alegerea Preşedinte-
lui, aceasta fiind impusă de Snegur şi 
deputaţii din clubul „Viaţa satului”�

Nu trece nici o lună de la De-
claraţia de Independenţă şi Mir-
cea Snegur, Preşedintele Republicii 

Moldova, atacă imnul „Deşteap-
tă-te, române!”�

Pe 12 octombrie 1991, are loc 
conferinţa FPM, în cadrul căreia 
Frontul se declară în opoziţie faţă de 
puterea de stat din Republica Mol-
dova şi decide boicotarea alegerilor 
prezidenţiale din 8 decembrie1991�

La şedinţa Sfatului FPM Soroca, 
cu prezenţa tuturor coordonatorilor 
din toate localităţile raionului, s-a 
discutat despre situaţia social-po-
litică din republică în legătură cu 
alegerile prezidenţiale şi ameninţă-
rile lui Mircea Snegur de a închide 
ziarul „Ţara”�

Toţi membrii Sfatului au con-
damnat atacurile asupra imnului 
„Deşteaptă-te, române!” şi interzi-
cerea ziarului „Ţara”�

Pe 17 noiembrie 1991, a fost con-
vocată o conferinţă raională a FPM, 
cu prezenţa deputaţilor poporului 
Elisei Secrieru şi Andrei Baştovoi� 

Conferinţa a ales organele de 
conducere ale Filialei Soroca şi a 
hotărît să susţină conducerea cen-
trală a FPM de a boicota alegerile 
prezidenţiale din 8 decembrie 1991 
şi a trece în opoziţie faţă de puterea 
de stat a Republicii Moldova, subli-
niind că obiectul de bază al mişcării 
noastre naţionale este desprinderea 
definitivă de imperiul sovietic şi re-
întregirea Patriei�

Pe 30 noiembrie 1991, în sala 
mare a Palatului de Cultură din 
Soroca, Filiala Soroca a FPM a or-
ganizat o manifestare de amploare, 
consacrată Zilei Marii Uniri din 
1decembrie 1918 a tuturor români-
lor şi formării României Mari� Au 
fost prezente personalităţi publice 
din România şi de la Chişinău: Va-
leriu Matei, Alexandru Zub, Victor 
Socaciu� Pe scena palatului au evo-
luat formaţii artistice din Soroca; 
Victor Socaciu a prezentat un recital 
de cântece patriotice ale neamului 
românesc� 

Pe 1 decembrie 1991, la Chişinău, 
Alianţa „16 decembrie” organizează 
un miting consacrat Marii Uniri�

În cadrul mitingului a fost anun-
ţată crearea Consiliului Naţional al 

Unirii� Această veste ne-a însufleţit, 
ne-a bucurat foarte mult�

În acelaşi timp, în raioanele de 
est ale republicii separatiştii şi caza-
cii atacă instituţiile statului, provoacă 
dezordine, greve, înarmează forma-
ţiuni paramilitare� Societatea e cu-
prinsă de nelinişte, de teamă� Cetăţe-
nii cer de la conducerea statului să ia 
măsuri împotriva acestor fărădelegi�

Conferinţa raională Soroca a 
FPM din 26 ianuarie 1992
Timp de mai multe ore, conferin-

ţa a discutat starea de lucruri în oraş 
şi raion, dezastrul economic, priva-
tizarea ilicită, sărăcia care domnea 
în societate� Conferinţa a condam-
nat semnarea de către Mircea Sne-
gur a Acordului CSI, care ne întor-
cea iarăşi în imperiul de care abia ne 
debarasasem… S-a mai subliniat că 
Guvernul, Parlamentul, Preşedintele 
ţării nu-şi mai pot exercita controlul 
constituţional în Transnistria�

Speranţa că preşedintele votat de 
„tăt norodu”, Mircea Snegur, va lua mă-
suri de lichidare a pseudorepublicii din 
stânga Nistrului s-a prăbuşit� Cu ve-
nirea cazacilor la Tiraspol, situaţia s-a 
agravat şi mai mult� Ei semănau groază 
în satele moldoveneşti, declarând că au 
venit să apere pământul Rusiei� Confe-
rinţa a încuviinţat crearea Consiliului 
Naţional al Unirii la Chişinău şi la Iaşi, 
la care aderase 60 de deputaţi moldo-
veni şi 70 de deputaţi români, preşe-
dinte fiind ales Mircea Druc�

Pe 19 ianuarie 1992, un grup de 
deputaţi ai Consiliului Orăşenesc 
Soroca au convocat o adunare la 
care au constituit secţia Soroca a 
Consiliului Naţional al Unirii� 

Conferinţa a adoptat o rezoluţie 
în care şi-a exprimat:

1� Încuviinţarea politicii unio-
niste a FPM şi crearea Consiliului 
Naţional al Unirii�

2� Condamnarea politicii ne-
chibzuite a Guvernului Moldovei, 
care a condus la pauperizarea totală 
a populaţiei�

3� Condamnarea oricărui refe-
rendum separatist pe actualul teri-
toriu al Republicii Moldova�

4� Condamnarea manifestărilor 
românofobe, dirijate de nomencla-
turiştii de la putere�

5� Adresarea parlamentarilor 
din Soroca către Guvern, Departa-
mentul de gazificare cu cererea de 
a fi construit gazoductul Floreşti-
Soroca�

6� Organizarea în sate a secţiilor 
Consiliului Unirii�

Rezoluţia a fost adoptată la con-
ferinţa secţiei Soroca a FPM din 26 
ianuarie 1992�

Congresul III al FPM  
din 15–16 februarie 1992
Congresul şi-a desfăşurat lu-

crările în incinta Operei Naţionale 
din Chişinău, reconfirmând aflarea 
FPM în opoziţie faţă de regimul de 
la Chişinău� Programul şi Statutul 
adoptat se axează pe ideea unionis-
tă, concepută ca un proces de inte-
grare culturală, spirituală, economi-
că, politică şi socială cu Ţara�

Preşedinte al FPM este ales 
Mircea Druc, prim-vicepreşedin-
te – Iurie Roşca� Ştefan Secăreanu 
este ales redactor-şef al publicaţiei 
„Ţara”� FPM îşi modifică denumirea, 
devenind Frontul Popular Creştin 
Democrat� Congresul afirmă drep-
tul populaţiei româneşti din stânga 
Prutului de a participa la alegerile 
prezidenţiale din România� 

La acest congres, Filiala Soroca a 
fost prezentă cu o numeroasă dele-
gaţie, care a votat unanim hotărârile 
şi rezoluţiile congresului�

Războiul separatist pe Nistru 
Pe 3 martie 1992, elementele 

criminale de cazaci şi separatişti, 
susţinute de Rusia, atacă populaţia 
civilă din Dubăsari şi Cocieri şi de-
clanşează războiul de pe Nistru� În 
republică s-a dezlănţuit o campanie 
antifrontistă-antiromânească, dirija-
tă de aşa-numiţii interfrontişti, foşti 
nomenclaturişti comunişti� Mircea 
Snegur învinuieşte FPCD de destabi-
lizare a situaţiei� Conducerea FPCD, 
în aceste momente tragice pentru R� 
Moldova, a fost la înălţime� Membrii 
FPCD sunt chemaţi să se înroleze 
în rândurile Armatei Naţionale şi în 
trupele de interne, în detaşamente de 
voluntari� În această bătălie pentru 
apărarea independenţei, au căzut sute 
de oameni, printre ei fiind şi membri 
şi simpatizanţi ai FPCD� Atunci au 
fost arestaţi de către gardiştii separa-
tişti şi ţinuţi în subsolurile armatei a 
14-a ruse preşedintele FPCD Tiras-
pol, Ilie Ilaşcu, membrii FPCD Ale-
xandru Leşco, Tudor Petrov-Popa, 
Andrei Ivanţoc, Petru Godiac�

Pe 21 iulie 1992, la Moscova, Pre-
şedintele Mircea Snegur, în prezen-
ţa lui Smirnov, liderul-marionetă al 
Rusiei în Transnistria, semnează Ac-
tul de capitulare în faţa Tiraspolului, 
numit „Convenţia Elţin-Snegur”� 
Această convenţie a mai impus Chi-
şinăului şi un guvern „de conciliere” 
prorus, în frunte cu nomenclaturis-
tul comunist Andrei Sangheli�

Filiala raională Soroca a FPCD 
şi-a continuat activitatea în acele 

Primii Delegați soroceni în Romania

30 mii de volume din România

Membrii FPM Soroca împreună cu preotul V. Tăruş în vizită la apărătorii R.M. 
Cocieri, 1992
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împrejurări complicate şi primej-
dioase, dând dovadă de curaj şi 
demnitate: am condamnat crimele 
săvârşite de bandele smirnoviste; 
am protestat împotriva ţinerii în 
detenţie a grupului Ilaşcu; am luat 
atitudine critică faţă de politica re-
gimului Snegur; am participat activ 
în campania electorală a alegerilor 
preşedintelui României, cu susţi-
nerea candidaturii lui Mircea Druc; 
am organizat manifestări cu prilejul 
Marii Uniri; am salutat constituirea 
Alianţei Creştine pentru Reintregi-
rea României şi reactivarea Mitro-
poliei Basarabiei�

În acelaşi timp, am acuzat, ca 
fiind inoportun, faptul demisiei 
Preşedintelui şi a vicepreşedintelui 
Parlamentului, Alexandru Moşanu 
şi Ion Hadârcă; a preşedintelui Co-
misiei mass-media, Valeriu Matei; a 
preşedintelui Comisiei pentru afa-
ceri externe, Vasile Nedelciuc�

În urma demisiei lui Alexandru 
Moşanu, preşedinte al Parlamentului 
a fost ales veteranul nomenclaturii co-
muniste din RSSM, Petru Lucinschi�

Relegiferarea comuniştilor 
în Republica Moldova!

La 7 septembrie 1993, la Chişi-
nău s-a produs un eveniment senza-
ţional – după doar 2 ani de la scoa-
terea în afara legii (23�08�1991) de 
către Parlamentul RM a comunişti-
lor (PCM), Prezidiul Parlamentului 
RM, în frunte cu Petru Lucinschi, a 
relegiferat Partidul Comunist� 

Iată cine au fost atunci membri 
ai Prezidiului: Amihalachioae Ghe-
orghe, Andronic Nicolae, Arseni 
Alexandru, Berlinschi Victor, Bor-
şevici Ion, Brânzan Nadejda, Buru-
ian Alexandru, Capangi Vladimir, 
Cotorobai Mihai, Darmancev Kiril, 
Fandofan Sergiu, Gusac Pavel, Lef-
ter Valentin, Lucinschi Petru, Ma-
criniuc Tudor, Mazilu Gheorghe, 
Moşanu Alexandru, Patraş Mihai, 
Plasiciuc Mihail, Prisăcaru Ion, Po-
catilova Larisa, Puntea Dumitru, 
Puşcaş Victor, Simac Anatolii, Sol-
tan Petru�

În FPCD se produc scindări: 
apare Congresul intelectualităţii în 

frunte cu Valeriu Matei şi Nicolae 
Dabija; Partidul Social-Democrat în 
frunte cu Oazu Nantoi; Partidul Na-
ţional Creştin în frunte cu V� Nicu�

Filiala Soroca a rămas în cadrul 
FPCD, continuând să respecte pro-
gramul şi statutul mişcării, optând 
şi luptând în continuare pentru în-
tregirea neamului, pentru unire cu 
Patria-mamă, declarând încredere 
în conducerea centrală a FPCD�

Toate campaniile electorale ale 
alegerilor în Parlamentul Republicii 
Moldova – 1990, 1994, 1998, 2001, 
2005 – au fost organizate la cel mai 
înalt nivel, dându-se dovadă de 
competenţă şi profesionalism, obţi-
nându-se rezultate bune în promo-
varea echipei FPCD în Parlament� 
De fiecare dată speram că va veni 
schimbarea aşteptată de noi, că ade-
vărul istoric va triumfa, că va veni 
acel Parlament care, asemenea Sfa-
tului Ţării în 1918, va vota Unirea� 
Dar n-a fost să fie…

În campaniile electorale locale, 
în permanenţă am promovat oa-
meni buni, cinstiţi, dar, din păcate, 
întotdeauna fiind în minoritate, era 
imposibil de a înfăptui nişte refor-
me radicale� 

În toţi aceşti ani de luptă inega-
lă cu forţele ostile neamului nostru, 
am militat pentru aşezarea limbii 
române la locul ei de cinste – în 
Constituţie şi în toate sferele vieţii 
sociale� De asemenea, am optat con-
secvent pentru revenirea oficială la 
istoria românilor�

Anii 2001–2005 au fost ani trăiţi 
la cea mai mare intensitate� S-a dat 
o adevărată dovadă de demnitate, 
de dragoste de neam, de curaj în 

apărarea limbii şi istoriei� În 2002, 
studenţii, liceenii, cu zecile de mii 
zilnic, timp de jumătate de an, au 
stat la straja demnităţii de neam şi 
a democraţiei, ieşind şi manifestând 
în Piaţa Marii Adunări Naţionale� 
Atunci a fost oprit tăvălugul bolşe-
vic, care a atentat la valorile sacre 
ale românilor basarabeni, la valorile 
democratice�

În 2003, prin manifestări masive 
ale studenţilor şi populaţiei de bună 
credinţă, a fost zădărnicită federali-
zarea Republicii Moldova�

Trădarea idealurilor naţionale 
unioniste şi anticomuniste
Pe 4 aprilie 2005, după încheie-

rea alegerilor parlamentare, echipa 
deputaţilor noştri, pentru care am 
muncit şi am câştigat în campania 
electorală cu lozinci anticomuniste 
şi antiVoronin, îl votează, în frunte 
cu Iurie Roşca, preşedintele PPCD, 
pe liderul comunist Vladimir Voro-
nin, candidatura bolşevică la postul 
de preşedinte al Republicii Moldo-
va, astfel, instalându-i pe comunişti 
la guvernare încă pentru 4 ani� 

Membrii Sfatului Filialei raionale 
Soroca a PPCD, în urma acestei ru-
şinoase trădări publice a idealurilor 
anticomuniste de către conducerea 
de vârf a PPCD, convocaţi în şedin-
ţă, au hotărât să protesteze, publi-
când în presa centrală o declaraţie 
semnată de 65 de fruntaşi ai Filia-
lei Soroca a PPCD, în care au cerut 
convocarea unui congres extraordi-
nar şi demisia imediată a conducerii 
de vârf a PPCD�

În replică, Biroul permanent al 
PPCD hotărăşte excluderea din partid 

Mitingul „Jos comunismul!”. Piaţa Libertăţii, Soroca, 2003

În susţinerea limbii române! Chişinău, 2003

DECLARAŢIA-APEL 
a Conferinţei Raionale a Filialei PPCD Soroca 

din 25 decembrie 2005

Convocată după votarea de către deputaţii PPCD, în frunte cu Iurie Roşca, a preşedintelui comunist şi trecerea 
fracţiunii parlamentare a PPCD în vasalitatea liderului comunist, preşedintelui nou-ales al RM – V. Voronin.

Conferinţa raională a filialei PPCD Soroca constată cu îngrijorare:

Imaginea şi combativitatea politică a PPCD, credibilitatea lui în RM au fost zdruncinate fatal, aşa încât partidul  �
şi-a pierdut, practic, majoritatea susţinătorilor.
Situaţia reală în interiorul partidului, datorită apucăturilor dictatoriale ale preşedintelui Iurie Roşca, este dezas- �
truoasă şi contiunuă să degradeze, riscând să distrugă partidul. PPCD a fost adus conştient în pragul unui colaps 
politic catastrofal.
Acum se vede elementar că voturile deputaţilor PPCD pentru preşedintele comunist nu au avut şi nu vor avea  �
un alt efect, decât lichidarea de sus a PPCD, ca unică forţă de opoziţie reală, cu care erau nevoiţi să se mai so-
coată comuniştii.
Această mare trădare s-a reuşit în mod strălucit, membrii de rând ai PPCD fiind batjocoriţi şi umiliţi.  �
PPCD este acum pe calea sigură de a deveni o umbră urâtă şi iritantă a lui Iurie Roşca, persoana căruia a devenit  �
deja în popor o negativitate proverbială.
Speranţele şi credinţa celor 8 % de alegători, care i-au asigurat ultimii ani lui I. Roşca tribuna Parlamentului RM,  �
iar acoliţilor lui – iluzia de deputaţi liberi ai PPCD, s-au spulberat acum totalmente.
Ajunşi la stringenta necesitate de a salva ceea ce a mai rămas sănătos în rândurile PPCD şi a reveni la strategiile  �
şi tacticile politice adecvate realităţilor actuale şi esenţei PPCD ca forţă Creştin-Democrată incompatibilă cu 
doctrina comunistă,

Conferinţa conchide:

Degradarea integrităţii, combativităţii şi credibilităţii PPCD este cu adevărat fatală; �
Comoara noastră spirituală – PPCD – în care am investit cu adeziune şi speranţă mulţi ani de zile, este în pericol  �
evident;
Conducerea de vârf a PPCD (preşedintele Iurie Roşca, vicepreşedinţii Ştefan Secăreanu şi Vlad Cubreacov) este  �
incapabilă şi dezinteresată de a redresa situaţia catastrofală în care au adus PPCD.

În baza celor expuse mai sus, Conferinţa Filialei PPCD Soroca cheamă toate filialele şi toţi membrii PPCD din RM să 
se solidarizeze cu noi şi să cerem convocarea Congresului Extraordinar al PPCD cu ordinea de zi:

Demisia necondiţionată a actualei conduceri de vârf a PPCD (preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general) şi  �
alegerea unei noi conduceri.
Alegerea unei comisii speciale de cenzori pentru soluţionarea problemelor patrimoniale ale PPCD. �
Modificarea statutului PPCD. �
Elaborarea strategiilor politicilor de partid până în anul 2009. �

Votat

Soroca, 25 decembrie 2005
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La 26 iulie 2011, satul Cremenciug a marcat 400 de ani de la prima menţiune 
în documente istorice. Evenimentul s-a desfăşurat în câteva etape şi a adunat 
multă lume bună: săteni, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi raionale, primari 
din raion şi alţi invitaţi. Atmosfera de sărbătoare a fost susţinută de fanfara pre-
zidenţială, de interpretul Alexandru Lozanciuc şi de artişti din comuna Cremen-
ciug. Întâmpinaţi chiar la intrarea în sat, după tradiţiile vechi, cu pâine şi sare, 
oaspeţii se grăbeau la sărbătoare. În scurt timp, centrul satului mişuna de lume. 
Ziua satului a întrunit mai multe activităţi importante pentru comună, inclusiv 
sfinţirea grădiniţei locale de copii.
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a dlor Zubcu Efim, Jamba Victor, Ber-
beci Ignat, Zgardan Vasile – veterani 
care au stat la baza constituirii Mişcării 
de Eliberare Naţională din Soroca şi 
au condus-o timp de 18 ani� Astfel, un 
impostor a reuşit, călcând în picioare 
încrederea sutelor de mii de oameni 
anticomunişti-unionişti veritabili, să 
distrugă, ca la comandă, un partid atât 
de viguros şi popular, cum a fost FPM! 

În pofida acestui eveniment, noi 
am rămas fideli idealurilor de renaş-
tere şi eliberare naţională�

În aceşti 20 de ani ce s-au scurs 
de la declararea independenţei, re-
publica nu s-a bucurat, din păcate, 
de nici o conducere cu adevărat na-
ţională, care ar fi dorit şi reuşit să 
realizeze ceea ce s-a adoptat în de-
claraţiile Marilor Adunări Naţiona-
le din 27 august 1989, 16 decembrie 
1990 şi 27 august 1991� 

S-au perindat doar preşedinţi şi 
guverne antinaţionale, compuse din 
vechea nomenclatură comunistă: 
preşedinţii Mircea Snegur, Petru Lu-
cinschi, Vladimir Voronin; guverne-
le Muravschi, Sangheli, Ciubuc, Bra-
ghiş, Tarlev, Greceanâi, printre care, 
ca nişte sclipiri scurte de speranţă, 
guvernele Druc şi Sturza, distruse cu 
repeziciune de forţele antinaţionale, 
inclusiv roşchiste subversive� 

Prin activitatea lor, aceste con-
duceri au sărăcit ţara, populaţia fi-

ind silită să părăsească pământuri-
le natale în căutarea unei bucăţi de 
pâine� Astfel, la trecerea acestor 20 
de ani de independenţă, ne-am ales 
cu o ţară săracă, dezbinată, coruptă 
şi criminalizată� 

După 20 de ani, guvernanţii nu 
ştiu încă ce ţară vor să construiască, 
încotro merg, ce limbă şi ce istorie 
are ţara aceasta� Cei care au luptat 
în rândurile Mişcării de Eliberare 
Naţională, au dorit o cu totul altă 
ţară – ţară prosperă, unită, cu ce-
tăţeni fericiţi, cu generaţii de mare 
viitor, într-o familie europeană� 

Pentru aceste idealuri s-au sacri-
ficat Nicolae Costin, Ion Vatamanu, 
Lidia Istrati, Ion şi Doina Aldea-Teo-
dorovici, Grigore Vieru, Ion Dume-
niuc, Dumitru Matcovschi şi mulţi-
mulţi alţi patrioţi adevăraţi ai acestui 
plai� Ne închinăm lor în semn de re-
cunoştinţă şi consideraţie… 

Cu prilejul aniversării de 20 de ani 
de la Declaraţia de Independenţă a 
Republicii Moldova, le aducem urări 
de bine şi de sănătate tuturor soroce-
nilor care au luptat pentru renaştere 
şi libertate naţională, în mod special, 
membrilor Mişcării de Eliberare Na-
ţională din Soroca, Coordonatorii 
FPM din satele raionului:

Constantin Pârlii – Vărăncău; Tu-
dor Rotaru – Vărăncău; Maria Cio-
mârtan – Slobozia-Vărăncău; Tatiana 

Mazniuc – Slobozia-Cremene; Liuba 
Solovei – Dubna; Raisa Marchitan – 
Vădeni; Nicolae Marchitan – Vădeni; 
Nina Zagaevschi – Cosăuţi; Eugenia 
Zolotariov – Cosăuţi; Victor Zaga-
evschi – Cosăuţi; Raisa Răileanu – 
Rubleniţa; Leonid Berzedean – Bă-
diceni; Mitrofan Sârghi – Vasilcău; 
Gherasim Moldovan – Vasilcău; Emil 
Starâş – Vasilcău; Nicanor Luca – Cu-
reşniţa; Eugenia Munteanu – Parcani; 
Valentin Răileanu – Soloneţ; Nica-
nor Potoroacă – Soloneţ; Veaceslav 
Burlacu – Trifăuţi; Zinaida Brumă – 
Trifăuţi; Larisa Coţaga – Alexandru 
cel Bun; Nicolae Boicu – Voloviţa; 
Nadejda Coţaga – Voloviţa; Mircea 
Scânteianu – Voloave; Andrei Zăbri-
an – Voloave; Ion Borozan – Racovăţ; 
Valeriu Afanas – Hristici; Natalia Pu-
rice – Şolcani; Iurie Purice – Şolcani; 
Vasile Gornea – Bulboci; Pavel Vie-
ru – Dărcăuţi; Galina Ganea – Oco-
lina; Valeriu Eftodi – Ocolina; Alina 
Eftodi – Ocolina; Tudor Stelea – Că-
inarii Vechi; Victor Mocanu – Căina-
rii Vechi; Grigore Marinescu – Că-
inarii Vechi; Viorel Bâcu – Visoca; 
Pavel Covalciuc – Zastânca; Vasile 
Vition – Tătărăuca; Larisa Cojoca-
ru – Schineni�

Aducem un omagiu de recunoş-
tinţă tuturor celor care s-au consa-
crat luptei de eliberare naţională şi 
care astăzi nu mai sunt printre noi:

Tudor Bogatu, Semion Ursachi, Grigore Lozinschi, Olga Groza, Vera Garaz, Grigore 
 Statnic, Valeriu Guzic, Ludmila Sochircă, Alexandru Gruşcean, Gheorghe Delejan, Mihail 

Bucătaru, Victor Postolachi, Tudor Iaţcu, Constantin Coţaga, Nicolae Baragin, Tudor Bostan,  
Sava Matei, Petru Topor, Ion Ceaicovschi, Iurie Popa, Valeriu Mitrofan.

Satul Cremenciug la 400 de ani

Eveniment–2011
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S-au sărbătorit cu mult fast cei 
20 de ani de independenţă ai Repu-
blicii Moldova� S-a băut şampanie, 
s-au ţinut discursuri, s-au felicitat 
reciproc politicienii, dar şi muritorii 
de rând� Important e că a fost sărbă-
toare� Acum, după ce temperatura 
evenimentului a mai scăzut, se poa-
te analiza la rece ce am sărbătorit: 
douăzeci de ani de independenţă 
sau 20 de ani de la crearea statului 
Republica Moldova? Aceste două 
evenimente se cam bat cap în cap� 
Când a apărut statul Republica Mol-
dova, când a fost cotropit, ce forţe 
l-au eliberat şi de cine? Al cui stat 
este Republica Moldova? Cred că la 
elucidarea acestor întrebări va trebui 
încă mult timp să muncească istori-
cii, dar şi mai mult timp e necesar 
pentru a conştientiza fenomenul în 
cauză� În fond, cine suntem noi şi ce 
vrem? Suntem o naţiune, o parte a 
unei naţiuni sau o populaţie trecă-
toare, fără viitor?

Este imposibil să dai un răspuns 
exhaustiv într-un articol, şi totuşi, 
vreau să punctez unele nuanţe pen-
tru a atrage atenţia asupra proble-
melor ce pun întrebări, însă nu prea 
oferă răspunsuri� 

Părinţii mei, născuţi până la 
1940, s-au format în şcoala sovie-
tică� Erau prea mici ca să înţeleagă 
ce se întâmplă, iar buneii, speriaţi 
de tăvălugul represaliilor bolşevice, 
s-au lăsat în voia instinctului auto-
conservării� Aşa că, la 1971, m-am 
pomenit absolvent al şcolii moldo-
veneşti nr�1 din oraşul Soroca� În 
tot oraşul era o singură clasă de-a 
8-a cu vreo 30 de elevi� Profesorii 
din şcoala noastră, mulţi de origi-
ne evreiască şi chiar moldoveni din 
familii mixte, şi nu numai, preferau 
şcoala rusă nr� 2� Oraşul era rusifi-
cat� Limba „moldovenească” era ad-
misă doar la bucătărie şi, din când 
în când, cu vreun cântec, la manifes-
taţiile culturale din centrul oraşului� 

Intrase în modă chiar şi traducerea 
în rusă a cântecelor populare mol-
doveneşti� La recreaţii, pe coridoa-
rele şcolii nr� 1 se auzea doar vorbă 
rusească� Era un fel de prestigiu să 
se vorbească ruseşte� Dacă vorbeai 
ruseşte, erai mai orăşean, erai cu un 
cap mai sus decât „ţăranii” – cuvânt 
jignitor la acea vreme� La lecţiile de 
„limba moldov’nească” studiam cu 
înflăcărare „operele” lui I� Canna, 
A� Lupan, I�C� Ciobanu, E� Bucov, 
L� Corneanu, L� Barskii etc� Eram 
ferm convinşi că românii ne-au asu-
prit încă de pe vremea piramidelor 
egiptene şi doar prietenia de veacuri 
ruso-moldo-ucraineană ne-a făcut 
oameni� Cu acest bagaj românofob 
am ajuns student al Institutului Po-
litehnic din Chişinău, unde chiar 
din prima zi am început studierea 
materiilor doar în limba rusă� Pe 
atunci deja se ducea lupta – pe la 
Universitate, Politehnică şi Medici-
nă – cu naţionalismul� Noi, tineretul 
studios, ne puneam tot mai des în-
trebarea: de ce? De ce la Politehnică 
studiile se fac doar în rusă? De ce ne 
vin „specialişti” din tot cuprinsul 
Uniunii Sovietice, iar ai noştri sunt 
trimişi prin Caucaz şi Belarus, prin 
Siberia? Şi încă multe, multe de ce? 
Dar mai departe de discuţii în cer-
cul îngust de prieteni nu s-a ajuns 
nicicând� 

Prin `80, revenisem la Soroca� 
Schimbările erau pe faţă: şcoala 
moldovenească a fost mutată la o 
periferie în cartierul Bujărăuca, iar 
în centru se aflau două şcoli ruse: 
nr�2 şi nr�7� Din 5 şcoli de cultură 
generală, două erau cu predarea în 
limba rusă, două – mixte şi doar 
una cu predare în limba română� În 
cartierul Soroca Nouă începea con-
strucţia unei noi şcoli tot cu predare 
în limba rusă� Toate străzile din oraş 
purtau denumiri de proletari mon-
diali gen K� Tzetkin, G� Kotovski şi 
de scriitori ruşi� Numele lui Ştefan 

După douăzeci de ani…

Sergiu Gânga 
Născut la 23 martie 1954. 
Profesor de informatică, grad 
didactic superior.

1   5   Şedința jubiliară a veteranilor FPM Soroca
2   Veteranii FPM Soroca� August, 2011
3   Rugăciune pentru veteranii FPM
4   P� Sandulachi şi E� Secrieru, deputați ai FPM în 

primul Parlament al RM, şi E� Zubcu, deputat PPCD 
în Legislatura 2001–2005

6   Nina Zagaevschi, Cosăuţi: „Primul Tricolor ţesut cu 
mâinile mele în 1989…”

7   Manifestații anticomuniste, Chişinău, 2003
8   9   Manifestații anticomuniste la Soroca, 2003

10   Echipa PPCD� Alegeri locale� Soroca, 2003�  
De la stânga: Sus: V� Ciuvaga, V� Şterbate, R� Mun-
teanu, V� Gâtlan, V� Lipovanciuc, I� Berbeci, V� Bagrii, 
G� Glavan, E� Spinei, V� Ghindă� Jos: V� Coşciug, P� Gâs-
că, V� Jamba, I� Golovatâi, S� Zubcu, E� Zubcu, S� Poci-
tari, R� Andrieş, I� Cucer, N� Bostan, V� Roşca, I� Secară

 20 de ani de independenţă 
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cel Mare i se dăduse, ca şi cum în 
bătaie de joc, unei stradele pustii 
de-a lungul cimitirului orăşenesc cu 
ieşire spre penitenciar�

A cui era această ţară? Numai 
nu a moldovenilor! Aşa că „pe-
restroika” gorbaciovistă a căzut la 
ţanc� Pentru început, cei de nive-
lul meu, adică intelectualitatea de 
masă, îşi dorea doar să fie tratată 
pe picior egal cu vorbitorii de rusă� 
Adică, să fim şi noi oameni de pri-
ma categorie� Tot ce ne doream era 
să putem folosi limba maternă la 
nivel oficial, să învăţăm la facultăţi 
în această limbă� Poate că elitele 
intelectuale, scriitorii, savanţii de 
pe la Academie puneau alt sens 
în mişcarea populară de la sfârşi-
tul anilor ’90� Dar eu acţionam aşa 
cum simţeam, adică doream doar 
mai multe drepturi naţional-cul-
turale� Treptat, odată cu desecre-
tizarea arhivelor, cu libertatea de 
exprimare, mi s-a deschis o nouă 
optică, o altă viziune asupra pro-
blemelor� Am început să-mi dau 
seama că sunt român şi că, de fapt, 
bolşevicii mi-au furat identitatea� 
De aceea am hotărât să mă implic 
plenipotenţiar în lupta pentru tre-
zirea conştiinţei naţionale, să lupt 
pentru independenţa acestui teri-
toriu faţă de Imperiul Rus cu per-
spectiva revenirii la sânul Patriei 
mume – România� Eram şi sunt 
conştient de complexitatea proble-
mei� Foarte multă populaţie a fost 
spălată la creier de către propa-
ganda sovietică, mulţi moldoveni, 
îndeosebi nomenclatura partinică, 
şi-a creat familii mixte� Copiii din 
aceste familii, de regulă, dispreţu-
iau limba şi etnia tatălui� În mare 
parte, eram nişte ieniceri spiritu-
ali� Cred că anume aceşti factori 
au influenţat Legea cu privire la 
cetăţenie, în care se stipulează că 
toţi locuitorii acestui teritoriu cu 
viză de reşedinţă permanentă de-
vin automat cetăţeni ai statului 
Republica Moldova� Sunt sigur că 
aceasta a fost o mare eroare po-
litică� Practic, prin adoptarea în 
Parlament a variantei zero pentru 
cetăţenie am recunoscut dreptul 

ocupanţilor, colonizatorilor asupra 
acestui pământ� Să fiu înţeles co-
rect: nu pun la îndoială dreptul lor 
de a locui paşnic pe acest teritoriu, 
unde i-a prins istoria, dar cred că 
trebuia să aibă toate drepturile ce-
tăţeneşti, cu excepţia dreptului de 
vot, ceea ce s-a realizat în ţările 
baltice� Cred că această scăpare a 
fost făcută nu fără implicarea ser-
viciilor secrete şi din cauza lipsei 
de experienţă a clasei politice mol-
doveneşti în devenire� Iată aici este 
miezul insucceselor noastre� Am 
declarat un stat moldovenesc care, 
de facto, aparţine minorităţii vor-
bitoare de limbă rusă� Politicienii 
de azi utilizează cu dibăcie con-
tradicţiile între vorbitorii de rusă, 
etnia majoritară, trecutul sovietic 
şi idealurile naţionale� De facto, 
de la declararea Moldovei ca stat 
independent, suntem conduşi de 
foşti nomenclaturişti din diferite 
eşaloane ale puterii sau de urmaşii 
acestora� Cred că nu e cazul să dau 
mai multe nume, voi aminti doar 
că cei trei preşedinţi de ţară au fost 
membri ai CC ai PCRM, primi se-
cretari de partid în oraşe şi raioa-
ne� Să nu uităm că odraslele lor au 
fost educate în şcoli cu predare în 
limba rusă şi limba română au în-
văţat-o doar din necesitatea de a 
rămâne în capul mesei� Noi n-am 
avut adevărate elite naţionale, cu 
excepţia scriitorilor şi a câtorva sa-
vanţi� Excepţiile confirmă legea� 

Astăzi, populaţia a obosit� Nu 
există niciun liant pentru activităţi 
de masă, pentru acţiuni colective� 
Ultimul zvâcnet a fost acel 7 aprilie 
2009, confiscat în final de nişte cer-
tăreţi cu profunde interese de clan� 
Populaţia foloseşte din plin oferta 
României la paşapoarte şi studii� 
Din acest teritoriu se fuge în masă 
pe diferite căi� Primii care au pără-
sit corabia în derivă au fost etnicii 
evrei� În Soroca, din cele câteva sute 
de familii, dacă au mai rămas vreo 
10-20� Apoi au plecat etnicii ruşi 
care veniseră pe aici prin anii ’80 şi 
încă nu prinseseră rădăcini� După 
2001, a început exodul moldove-
nilor� Astăzi, asistăm la moartea 

lentă a satelor şi oraşelor� Din lipsă 
de copii, s-au închis zeci de şcoli şi 
grădiniţe; bruma de intelectuali care 
activa în aceste instituţii s-a repro-
filat în agricultori ori au luat calea 
pribegiei şi umilinţei „la Italia”, „la 
Grecia”, „la Rusia” etc� Noi n-am 
avut capacitatea de a restabili scara 
valorilor spiritual-naţionale distru-
se de către regimul comunist� N-am 
avut verticalitate� Acum valoarea 
supremă este banul – banul cu ori-
ce preţ� Morala, cultura au devenit 
nişte cenuşărese de serviciu ale gu-
vernanţilor, dar şi ale cultelor� Banul 
dictează, opulenţa şi mizeria con-
vieţuiesc alături� Şi mai gravă este 
mizeria spirituală, care ne distruge 
ca fiinţe umane�

De fiecare dată, noi am fost im-
puşi să alegem răul mai mic din re-
lele mai mari, şi nicicând binele� Ion 
Druţă, prin anii ’90, într-un discurs 
cu adevărat patriotic, spunea: „Noi 
avem nevoie de o vită pentru arat şi 
ni se propune să alegem dintre un 
cărăbuş şi un berbec� Suntem nevo-
iţi să alegem berbecul”� Iată aşa, cu 
berbecul, s-a arat câmpul înţelinit 
al tânărului stat� Roadele unei ast-
fel de semănături nu poate fi decât 
ciulini şi mătrăgună� De altfel, nici 
n-am avut de unde alege� Adevăra-
tele elite intelectuale au fost exter-
minate sau anihilate prin „Siberii 
de gheaţă”� Aşa-zişii guvernanţi de 
la Chişinău, în perioada sovietică 
erau nişte marionete� Păpuşarul se 
afla la Kremlin� Odată cu dezagre-
garea imperiului, multe din aceste 
păpuşi şi-au imaginat că pot gu-
verna de sine stătător� Sărbătoarea 
independenţei seamănă cu nebunia 
dansului şi a chiotului într-o proce-
siune mortuară, pe care le practică 
unele popoare nomade� 

Sunt timpuri grele pentru în-
treaga Europă, pentru omenire în 
general, dar dacă „independenţa” 
noastră mai durează, vom dispare 
complet din analele istoriei� Pentru 
salvarea spirituală este o singură 
soluţie – revenirea la romanitate, la 
ceea ce am fost pe parcursul a mai 
bine de un mileniu şi jumătate� Şi 
până atunci, ce sărbătorim?

Instruire şi educaţie

Almanah: Să începem cu fami-
lia Donos.

Ghenadie Donos: Părinţii mei 
fac parte din generaţia basarabeană 
de intelectuali, provenită din tag-
ma ţăranilor după al Doilea Război 
Mondial, care au făcut carte şi au 
reuşit să înlocuiască vechea intelec-
tualitate basarabeană, refugiată după 
1944 în Ţară, exilată în Siberia sau 
anihilată pe loc de către autorităţile 
bolşevice ocupante� Tata, Vasile al 
lui Iosif Donos, născut la 17 octom-
brie 1939 într-o familie de ţărani cu 
10 copii la Cureşniţa Nouă, Soro-
ca, a absolvit facultatea Stomatolo-
gie a Institutului de Medicină din 
Chişinău� Mama, Feodora (Staviţa) 
Donos, născută la 1 martie 1945 în 
satul Şolcani, Soroca într-o familie 
de ţărani tot atât de numeroasă (10 
copii), a absolvit Şcoala Pedagogică 
„B� Glavan” din Soroca, specialitatea 
educator instituţii preşcolare� Sora 
mea mai mică, Stela (Chiriac), năs-
cută la 30 mai 1973, este stabilită la 
Drochia, unde lucrează în calitate de 
soră superioară de caritate la Spitalul 
Raional� Acum vine rândul a însăşi 
familiei mele� Soţia, Ala Tonconog, 

născută la 15 ianuarie 1969 la Soroca, 
e absolventă a Universităţii Pedago-
gice „A� Russo” din Bălţi, facultatea 
Limbi străine� Activează ca profesor 
de limbă engleză la LT „C� Stere” din 
Soroca� Fiica, Elizaveta, născută la 
21 februarie 1990, îşi face studiile la 
Academia de Studii Economice din 
Moldova (ASEM), facultatea Mar-
keting şi Logistică, iar fiul Ştefan, 
născut la 2 noiembrie 2002, este elev 
în clasa a III-a la LT „C� Stere”�

A.: Să revenim la copilărie şi la 
anii de şcoală de la Gribova.

Gh.D.: M-am născut la Cureşniţa 
Nouă, dar la vârsta de 3 ani (1969), 
împreună cu părinţii, ne-am mutat 
în satul Gribova (Năduşita sau Bo-
iana), Drochia, unde fusese reparti-
zat, după terminarea studiilor, tatăl 
meu, ca medic-şef al spitalului din 
localitate� Trăiam în vechiul conac 
boieresc al satului, în care era situ-
at şi spitalul� Mama a preluat şefia 
grădiniţei de copii� Mica noastră 
familie, puţin câte puţin, înfiripa o 
gospodărie ţărănească, ca la fiecare 
sătean: pe o parcelă de pământ să-
deam cartofi, morcovi, ceapă şi alte-

„Nimic, nimeni şi niciodată nu mă va putea face 
să-mi schimb concepţiile…”

Fişier biografic
1973–1980 – Studii la şcoala medie din Gribova, Drochia�
1980–1983 – Studii la şcoala medie nr� 1 din Drochia�
1983–1990 – Studii la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea 
Istorie (Chişinău)�
1984–1986 – Serviciu în Armata Sovietică (Ucraina)�
1989–1990 – Stagiere la şcoala rusă nr� 7 din Soroca�
1990–1991 – Profesor de istorie, şcoala nr� 4 (azi LT „I� Creangă”) din 
Soroca�
1991–1997 – Profesor de istorie şi filozofie la Liceul Teoretic „C� Ste-
re” din Soroca�
1997–2007 – Preşedinte al Consiliului Raional Soroca al Sindicatului 
lucrătorilor în domeniul educaţiei şi ştiinţei�
1997–2001 – Fondator şi colaborator al săptămânalul independent 
„OdN”, Soroca�
2003–2011 – Consilier în Consiliile raional şi orăşenesc, Soroca�
Din 2007 – Director General al Direcţiei Generale Învăţământ Soroca�

Ghenadie Donos,
Director General al Direcţiei 
Generale Raionale Învăţământ, 
Soroca.  
Născut la 4 mai 1966 în Cureşniţa 
Nouă, Soroca. Istoric, pedagog, 
absolvent al Universităţii de Stat din 
Moldova (1990). În noiembrie, 2007, 
este numit, prin concurs, în funcţia 
de şef al Direcţiei Generale Raionale 
Învăţămant Soroca.
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le necesare, apoi ne-am apucat şi de 
o mică livadă, de păsări şi iepuri… 
Pe măsura puterilor de copil, la toa-
te acestea luam parte şi eu�

Primele clase (I-III) le-am făcut la 
şcoala primară a satului, care se afla 
chiar în preajma spitalului, într-o 
clădire zidită pe timpurile României 
Mari, cu prima mea învăţătoare – 
Maria Pavlovna Ciobanu� Clasele 
mari (IV-VIII) le-am urmat la şcoala 
medie Gribova, situată la 4 kilometri 
de spital, distanţă pe care zilnic no 
parcurgeam pe jos, minunându-mă 
de frumuseţile naturii locale – iar-
na de albeaţa lanurilor înzăpezite şi 
troienele înalte, iar vara – de lanurile 
verzi şi nucarii rotaţi de la marginea 
drumului ce ducea spre şcoală� Fiind 
elev la Gribova, mă străduiam (şi 
îmi reuşea!) să fiu cel mai bun din 
clasă atât la învăţătură, cât şi la sport� 
Toţi băieţii acelor timpuri preferau 
mai ales hocheiul pe gheaţă, fiind 
admiratori ai selecţionatei de hochei 
a URSS (pe atunci, campioană mon-
dială!)� Jucam pe un patinoar im-
provizat în curtea şcolii sau pe ghea-
ţa iazului sătesc� Tot aici, la şcoala 
Gribova, am început să frecventez 
şi cercul de confecţionare-lansare a 
rachetelor decorative�

A.: După aceea, a urmat şcoala 
medie nr.1 din Drochia.

Gh.D.: În 1980, anul Jocurilor 
Olimpice de la Moscova, părinţii 
mei s-au transferat cu serviciul la 
Drochia, procurând acolo un apar-
tament la bloc� Tata s-a angajat la 
policlinica stomatologică, mama – la 
o grădiniţă orăşenească de copii, iar 
eu am mers în clasa a IX-a a şcolii 
medii moldoveneşti nr� I� Aici, a fost 
nevoie de un oarecare efort pentru 
a-mi căpăta poziţiile unui veritabil 
lider al clasei, aşa cum fusesem la 
Gribova� În scurt timp, am reuşit să 
câştig respectul şi înţelegerea cole-
gilor, dar mai ales a noilor mei buni 
învăţători: diriginta – Elena Ilinicina 
Zero (limba franceză); Fedot Con-
stantinovici Burlacu (fizica); Mihail 
Ivanovici Gheorghiţă (istoria); Ni-
colai Stepanovici Gribov (educaţie 
fizică)� La Drochia am continuat să 
frecventez cercul de modelare şi lan-
sare a rachetelor, pe care le confecţi-
onam din pompe de bicicletă (când 
le lansam, se ridicau la înălţimea de 
peste 30 de metri, uneori nimerind 
accidental şi în ferestrele etajelor de 
sus ale blocurilor de locuit)� În 1983, 
am absolvit onorabil şcoala, întreţi-
nând până astăzi relaţii de prietenie 
şi colaborare cu mulţi dintre foştii 
mei colegi şi profesori� 

A.: Să mergem şi la Universita-
tea de Stat din Moldova.

Gh.D.: La USM am ales istoria, 
materie pentru care am avut şi am 
o atracţie deosebită, ea fiind pentru 
mine o ştiinţă universală atotcu-
prinzătoare� Am avut şi dascăli pe 
măsura setei mele de adevăr, cunoş-
tinţe şi descoperiri: Vladimir Potlog 
mi-a predat istoria antică; Pavel Co-
cârlă – istoria evului mediu; Anatol 
Petrencu – istoria contemporană; 
Alexandru Moşanu (ex-preşedin-
te al Parlamentului RM) – istoria 
contemporană; Ion Niculiţă – ar-
heologia (fiindu-mi şi decan)� Am 
avut şi colegi de facultate ulterior 
deveniţi cunoscuţi în ţară ca poli-
ticieni, istorici, pedagogi: Valeriu 
Streleţ; Mihai Godea, Gheorghe 
Cojocaru, Stela Jantuan, Igor Cor-
man, Alexei Tulbure, Marc Tkaciuk 
(grupa rusă), Igor Şarov şi alţii� Anii 
de Universitate (1983–1990) s-au 
divizat în „până la” şi „după” ser-
viciul în Armata Sovietică, pe care 
l-am satisfăcut în trupele de rachete 
cu destinaţie strategică, dislocate în 
preajma satului Sarata, raionul Ar-
ţiz din regiunea Odesa� Ultimul an 
de studii la USM (1989–1990) l-am 
făcut în calitate de stagiar-istoric la 
şcoala rusă nr� 7 din Soroca�

A.: Ulterior, ai fost printre adep-
ţii înflăcăraţi al Mişcării de Elibe-
rare Naţională…

Gh.D.: Am profunda convingere 
că anii de amploare ai restructurării 
lui Gorbaciov şi transformării ei în-
tr-o largă mişcare de eliberare (tre-
zire) naţională, au fost ani de reve-
laţie a societăţii basarabene, prima 
„explozie” de proporţii nemaivăzut 
de mari a conştiinţei naţionale în 
istoria noastră, când la suprafaţă au 
erupt toate adevărurile istorice ale 
acestui pământ mult pătimit� Am 
participat şi eu, cu cel mai mare en-
tuziasm, la toate şedinţele, inclusiv 
prima, ale Cenaclului „Alexei Ma-
teevici”, iniţiat în 1988 de Anatol 
Şalaru� Eram o echipă consolida-
tă de studenţi (lider era regretatul 
Valeriu Mutruc – născut în satul 
Egoreni, Soroca), adepţi înflăcăraţi 
ai Mişcării de Eliberare Naţională, 
care ceream revizuirea concepţiilor Vasile şi Feodora Donos cu copiii – Ghenadie şi Stela. Gribova, 1979

şi conţinuturilor materialului istoric 
predat în instituţiile de învăţământ 
ale RSSM (Basarabiei)� Este regre-
tabil şi dureros faptul că nu toţi stu-
denţii-isorici, colegi ai noştri, şi nici 
nu toţi istoricii consacraţi (savanţi, 
pedagogi) au fost capabili să înţe-
leagă şi să se conformeze adevăru-
lui, unii dintre ei rămânând şi până 
astăzi robi ai concepţiilor sterile so-
vieto-comuniste, străine neamului 
nostru românesc�

Deja primele mele lecţii de isto-
rie la şcoala nr� 7 din Soroca aveau 
conţinut şi esenţe naţionale�

A.: Putem spune că, fiind sta-
giar-istoric la şcoala rusă nr.7 din 
Soroca, ai început cariera de peda-
gog…

Gh.D.: Anul 1989, anul sosirii 
mele la Soroca în calitate de tânăr, 
cum se zicea pe atunci, practicant, 
era unul foarte dificil şi controver-
sat din punct de vedere politic, cu 
lupte aprigi între vechea mentalitate 
sovieto-comunistă şi noile concep-
ţii democratice naţionale� Şeful de 
atunci al Secţiei Orăşeneşti a Învă-
ţământuli Norodnic (Городской 
Отдел Нaродного Образования 
(ГорОНО)), D� Cojoc, m-a repar-
tizat practicant la şcoala rusă nr� 7 
din oraş (director – Lucia Nicolaev-
na Mihailov)� Evident că noile mele 
concepţii despre adevărul istoric nu 
se legau nicicum cu cele ce dominau 
în această şcoală, corpul didactic 
vorbitor de limbă rusă având con-
cepţii vechi, prosovietice, diametral 
opuse convingerilor mele� Majorita-

tea pedagogilor m-au primit rezer-
vat, poate chiar cu puţină îngădu-
inţă autoritară, toţi fiind de părerea 
că aşa-numitele idei naţionale sunt 
doar un rezultat al „dezordinii” 
gorbacioviste în URSS şi, în cel mai 
apropiat timp, ordinea şi dreptatea 
comunistă vor fi restabilite� Erau 
însă printre ei şi câţiva profesori 
care mă susţineau şi mă încurajau 
prin atitudine: Valeriu Lisnic (isto-
ric), Anastasia Costin (şef de studii) 
şi alţii� Elevii claselor în care citeam 
istoria (V-X) se conformau, în prin-
cipiu, noilor cerinţe

A.: Ghenadie Donos, profesor 
de istorie la şcoala nr.4 din Soroca.

Gh.D.: După un an de stagiere 
(practică) la şcoala nr� 7, în 1990 am 
fost invitat în calitate de profesor de 
istorie de către domnul Vitalie Tal-
maci, directorul şcolii mixte moldo-
ruse nr� 4 nou-deschise în Dealul 
Sorocii� Alături de noii mei colegi-
istorici, Ecaterina Ignatov şi Ludmi-
la Guzun, am continuat şă fiu foarte 
activ în activitatea mea de pedagog, 
dar şi în toate manifestaţiile politice 
locale şi republicane ale Mişcării de 
Eliberare Naţională� Printre altele, 
în acea perioadă (1991), la Soroca, 
pentru prima dată, a fost adus din 
Ţară (or� Zalău) un mare lot de li-
teratură naţională şi universală în 
limba română (iniţiator – V� Jamba)� 
Am luat parte activă la selectarea şi 
distribuirea acestei mari comori de 
carte, împreună cu bibliotecara şco-
lii, Ludmila Sochircă, completând 
şi fondul bibliotecii noastre şcolare� 

Nu mai văzusem niciodată atâta li-
teratură în limba română (cu grafie 
latină!), inclusiv manuale de istorie 
a românilor şi revista „Magazin Is-
toric”� În timpul puciulul prosovie-
tic-comunist de la Moscova (august, 
1991), fiind la nişte cursuri de per-
fecţionare la Chişinău, am avut feri-
cirea să fiu unul dintre miile de pro-
testatari care au ieşit atunci în Piaţa 
Marii Adunări Naţionale�

A.: Mai apoi. profesor de istorie 
şi filozofie la LT „C.Stere” din So-
roca.

Gh.D.: La deschiderea LT „C� 
Stere” din Soroca (cartierul Soroca 
Nouă) în vara anului 1991, am fost 
invitat de către primul lui director, 
Ana Bejan, în calitate de profesor de 
istorie şi filozofie� Doamna Ana Be-
jan avea intenţii serioase de a fonda 
în noul liceu un colectiv didactic de 
factură nouă, proromână, care să co-
respundă esenţei şi tendinţelor idei-
lor naţionale steriene (C� Stere)� Am 
acceptat invitaţia cu plăcere, fiind 
deja demult adeptul valorilor pro-
movate de Ana Bejan� Atmosfera în 
liceu s-a dovedit a fi cea aşteptată de 
mine – colectiv didactic unit, pro-
fesionist, exigent şi, în acelaşi timp, 
binevoitor cu elevii� Era o atmosfe-
ră cu adevărat nouă, proaspătă şi 
plăcută pentru un tânăr specialist, 
atmosferă care mă încuraja şi mă 
obliga să fiu la înălţimea cerinţelor� 
LT „C� Stere” a fost unul dintre pri-
mele licee cu adevărat naţionale din 
Republica Moldova� Liceul iniţiase 
şi ţinea legături strânse de prietenie 

Împreună cu parinții. Gribova. Revelion – 1972 Cu Igor Istrati. Cl. X-a. Drochia, 1983
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şi colaborare didactică cu colecti-
vele profesorale ale Liceului „M� 
Eminescu” din Iaşi, ale asociaţiilor 
„Ginta Latină” şi „Astra” (profesor 
Gheorghe Baciu, profesor-doctor 
Vlad Bejan, profesor Moşu-Ţârdea) 
etc� Elevii liceului nostru erau invi-
taţi în vacanţele de vară în tabere de 
odihnă din România�

Am fost unul dintre primii profe-
sori-diriginţi, elevii (9 eleve) căruia 
au solicitat şi susţinut în premieră 
examenele de bacalaureat (examene-
le au fost susţinute la LT „B� P� Has-
deu” din Drochia) la limba română, 
limba străină, istoria, matematica�

A.: Şi o activitate cu totul nouă – 
preşedinte al Comitetului Raional 
al Sindicatului lucrătorilor în do-
meniul Educaţiei şi Ştiinţei.

Gh.D.: Timpurile anilor 1990, 
în Republica Moldova, inclusiv în 
Soroca, au fost deosebit de grele 
din punct de vedere economic� Sa-
lariile învăţătorilor fiind foarte mici, 
nu se plăteau câte 6-7 luni la rând� 
Şcolile nu erau încălzite, transportul 
urban şi raional nu circula, alimen-
taţia copiilor în şcoli a fost suspen-
dată, lumina electrică lipsea sau era 
deconectată în cele mai nepotrivite 
momente� Situaţia fiind urâtă de tot, 
trebuia să se întreprindă ceva pentru 
a alerta autorităţile şi a le impune la 
acţiuni efective de schimbare spre 
bine a condiţiilor de trai ale popu-
laţiei� În noile condiţii democratice, 

Sindicatele erau libere să iniţieze şi 
să realizeze proteste, care ar fi împins 
autorităţile la acţiuni de ameliorare a 
situaţiei� Acestea, însă, mai erau încă 
pe atunci, o „şcoală a comunismu-
lui”, care trebuia urgent reformată, 
lucru de care ne-am şi apucat noi, 
câţiva tineri profesori – Gh� Donos, 
V� Ciuvaga, S� Mihailov, M� Maga, 
V� Goroh, V� Todirean –, formând 
un grup de iniţiativă� La conferinţa 
Consiliului Raional al Sindicatului 
lucrătorilor în domeniul Educaţiei 
şi Ştiinţei (1997), acest grup a reuşit, 
în mod democratic, să demită vechii 
conducători� Astfel, a devenit posibil 
să fie aleasă o noua conducere a Sin-
dicatului� Eu am fost solicitat şi votat 
în calitate de preşedinte salarizat al 
noului Comitet Raional al Sindica-
tului lucrătorilor în domeniul Edu-
caţiei şi Ştiinţei�

În noua sa componenţă, prin 
proteste de masă, Comitetul a reuşit 
să-şi atingă următoarele scopuri: 

Transformarea învăţământului  �
într-o prioritate naţională;

Legiferarea contractelor colec- �
tive de muncă;

Iniţierea şi fondarea comisiilor  �
tripartite (patronat, sindicat, admi-
nistraţie), în cadrul cărora se studia 
situaţia şi se pregăteau contractele 
de muncă;

Practicarea efectivă a greve- �
lor pentru majorarea şi achitarea la 
timp a salariilor�

În calitatea mea de preşedin-
te al CSEÎ, în 1997 am fost selectat 
pentru participarea la programul 
„Community Connections” în 
oraşul Detroit (Flint), statul Michi-
gan, SUA�

A.: Asistenţă computerizată a 
Săptămânalului sorocean „OdN” – 
cum s-a întâmplat?

Gh.D.: Fondarea săptămânalu-
lui sorocean independent „Obser-
vatorul de Nord” a fost ideea lui 
Victor Cobăsneanu, pe atunci cola-
borator la ziarul local „Realitatea” şi 
la „Nezavisimaia Moldova”� Cunos-
cându-mă ca editor al ziarului LT 
„C� Stere” – „Perpetuum mobile” -, 
pe care îl procesam la computer (o 

noutate absolută pentru Soroca ace-
lor ani!),V� Cobăsneanu m-a invitat 
pentru colaborare la noua publi-
caţie� Am acceptat şi, împreună cu 
dumnealui şi cu V� Baş (specialist în 
calculatoare), ne-am avântat în cre-
area săptămânalului� Lucrul nostru 
s-a încununat de succes, „OdN”- ul 
fiind astăzi una dintre cele mai apre-
ciate şi cunoscute publicaţii perio-
dice în Republica Moldova�

După cum am menţionat mai 
sus, în 1997, în componenţa unei 
delegaţii republicane, am avut feri-
cita ocazie să vizitez SUA� Acolo am 
văzut pentru prima dată ce se poate 
realiza cu ajutorul unui computer şi 
m-am aprins să-l studiez amănun-
ţit, cu atât mai mult că gazda mea 
de acolo mi-a dăruit un asemenea 
aparat, pe care l-am adus la Soroca� 
L-am studiat şi însuşit de sine stă-
tător într-o măsură destul de avan-
sată, încât puteam să machetez un 
ziar� Aşa a fost cu „OdN”�

A.: Dar cu Direcţia Generală 
Învăţământ Soroca, cum a fost?

Gh.D.: În perioada deţinerii 
funcţiei de director general al DGÎ 
Soroca (din 2007), Direcţia a reuşit 
să realizeze mai multe lucruri, mai 
bine zis, reforme benefice pentru în-
văţământul general din oraş şi raion:

Crearea în raion a unei reţele de  �
licee teoretice, pentru asigurarea ac-
cesului la studii superioare a copiilor 
din satele raionului şi din oraş (ac-
tualmente, avem 12 licee: „C� Stere”; 
„I� Creangă”; „P� Rareş”; „A� Puşkin” – 
or� Soroca; Rubleniţa, Bădiceni, Vi-
soca, Vasilcău, Racovăţ, Nimereuca, 
Căinarii Vechi, Cosăuţi);

Consolidarea bazei materiale a  �
liceelor;

Reorganizarea şcolilor medii  �
în gimnazii;

Crearea bazei de odihnă „La  �
Dumbravă” (la Voloviţa) şi orga-
nizarea odihnei de vară a copiilor 
(1200 elevi anual) conform cerinţe-
lor moderne;

Sporirea calităţii profesionale a  �
cadrelor didactice, inclusiv prin pro-
movarea Concursului Republican 
„Pedagogul Anului” (Soroca – unicul La bustul lui M. Eminescu. Putna, 1993

 Familia Donos 

1   3   Ştefănel Donos cu mămica şi tăticul, 2011
2   Soţii Ghenadie Donos şi Ala Tonconog cu fiul Ştefănel
4   Liceul Teoretic „C� Stere”� Întâlnire cu absolvenţii�  

În faţă, pedagogii: L� Iovu, A� Bejan, F� Focşa, 
Gh� Donos� 1999

5   Soţii Donos, împreună cu familia Martâniuc� 2009

6   Fiica Elizaveta şi fiul Ştefan Donos, 2010
7   Gh� Donos în preajma lacului Michigan� SUA, 1998
8   La un seminar, alături de V� Cobăsneanu
9   La Casa Corpului Didactic� Iaşi, 1996

10   Pe prispa casei lui I� Creangă� Humuleşti, 1998
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Direcția Generală Învățământ Soroca –  
realizări şi perspective

Şeful DGÎ

Şef-adjunct Centrul metodic

Şef centru metodicInspectoratul şcolarContabilitate

Statistică

Resurse umane

Secretariat şi arhivă

Serviciul tehnic

Specialist principal, metodistSpecialist principal 
învățământ preuniversitar

Specialist principal, 
 inspector şcolar

Specialist principal, 
 inspector şcolar

Specialist coordonator,  
inspector şcolar

Specialist principal, in-
spector şcolar învățământ 

primar şi preşcolar

Specialist principal, metodist

Specialist principal, metodist

Specialist principal, metodist

Specialist principal, metodist

Specialist principal, metodist

2.2

Structura şi schema de personal 
În cadrul Direcţiei Generale Învăţământ (în continuare – DGÎ) Soroca, 

activează 37 de salariaţi, dintre care – 12 persoane în aparatul Direcţiei, 
(10 – cu studii superioare, 2 – cu studii medii speciale)�

În cadrul Centrului Metodic, conform schemei de personal, activează 
10 specialişti, dintre care 9 persoane – cu studii superioare, o persoană – cu 
studii medii speciale�

În baza ordinului Ministerului Educaţiei nr�782 din 15�09�2011 şi a ordi-
nului DGÎ Soroca cu nr�01-27/341 din 23�09�2011, şcolilor medii din satele 
Bulboci, Băxani, Stoicani, Tătărăuca Veche li s-a atribuit statutul de gimnaziu�

În anul de studii 2011–2012, numărul de elevi a scăzut faţă de anul pre-
cedent de studii cu 520 de elevi: în ciclul primar – cu 65 de elevi, în ciclul 
gimnazial – cu 361 elevi, în ciclul liceal – cu 94 elevi�

Acestea sunt consecinţele procentului mic al natalităţii şi ale migraţiei co-
piilor împreună cu părinţii peste hotare�

„Orice schimbare din învăţământ trebuie privită cu optimism,  
atâta vreme cât ea creează condiţii tot mai favorabile pentru  

afirmarea personalităţii elevului”.

raion din RM cu 3 „Pedagogi ai Anu-
lui” în toate treptele de învăţământ: 
preşcolar – Nina Cioca (Vasilcău, 
2008); primar – Nadejda Tighineanu 
(„P� Rareş”, Soroca, 2011); liceal – Vic-
tor Ciuvaga („C� Stere”, Soroca, 2009);

Crearea Centrului pentru sus- �
ţinerea examenelor de absolvire a 
gimnaziilor şi liceelor (centre de ba-
calaureat);

Iniţierea procesului de optimi- �
zare a condiţiilor şcolare (repararea 

drumurilor de acces spre instituţiile 
de învăţământ, procurarea autobu-
zelor speciale şcolare (primul auto-
buz şcolar procurat a fost cel pentru 
Liceul Visoca);

Aprovizionarea pe parcursul  �
lunilor de toamnă, la propunerea 
preşedintelui raionului Victor Său, 
iniţiatorul şi promotorul „Festivalu-
lui Mărului” (5 noiembrie 2011), a 
elevilor tuturor şcolilor din raion cu 
fructe (mere) în cantinele şcolare�

A. După cele ce ne-ai relatat 
mai sus, putem trage concluzia că 
întotdeauna şi pretutindeni te afli 
în primele rânduri ale luptei pen-
tru valorile democratice…

Gh.D.: Nimic, nimeni şi nicioda-
tă nu mă va putea face să-mi schimb 
concepţiile� Am fost şi întotdeauna 
voi rămâne în primele rânduri ale 
promotorilor şi apărătorilor bunăs-
tării, democraţiei şi românismului 
în Republica Moldova!

Cu câteva absolvente ale LT „C. Stere”, 1994 LT „C.Stere”, 2001. Cu colegii S. Păunescu, V. Baş, A. Tonco-
nog, Gh. Donos, N. Crestian

În anul de studii 2011–2012, 
în raionul Soroca activează:

 12 licee – cu 5�805 elevi în 
277/276 clase complete�

 36 gimnazii – cu 3�796 elevi 
în 315/282 clase complete�

 10 şcoli primare – cu 115 elevi 
în 28/14 clase complete�

Total: 58 instituţii cu 9�716 elevi 
în 620/572 clase complete�

Organizat de Secţia Raională Cultură şi Turism, evenimentul 
a avut loc într-o zi de sâmbătă, 17 septembrie 2011. Au par-
ticipat toate comunităţile conlocuitoare: romi, ruşi, ucraineni, 
evrei, armeni. Festivalul şi-a propus drept obiectiv dezvoltarea, 
transmiterea şi popularizarea în rândurile populaţiei majoritare, 
dar şi a fiecărui grup etnic în parte, a valorilor spirituale specifi-
ce fiecărei minorităţi prin poezie, cântec, dans, bucate naţiona-
le, precum şi prin strai, obicei şi meşteşugărit… 

Cu Basarabia în inimă şi cu sufletul ca în palmă, bunul şi dragul nostru părinte Mihail Milea 
de la Buzău îşi pune semnătura pe o nouă carte – a 12-a la număr, – intitulată „Basarabia în 
versuri”. Volumul cuprinde poezie acrostih, poezie diversă, poezie psaltică, ea fiind semnată 
cu acelaşi pseudonim – Sava Bogasiu. Este o primă carte de poezie a autorului, născută din 
durerile şi bucuriile trăite de la 1990 încoace aici, la „Altarul de jertfă al neamului românesc”, 
cum numeşte Sfinţia sa Basarabia.

O carte ca un sacru legământ de iubire

Festivalul Etniilor „Unitate prin diversitate”, ediţia a XI-a

Eveniment–2011
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Reieşind din imperativele timpului, DGÎ Soroca se 
confruntă cu un şir de probleme, care sunt specifice 
întregului sistem educaţional din republică� Este vor-
ba, în primul rând, de scăderea în continuare a numă-
rului de copii, ceea ce duce la comasarea claselor şi 
face inevitabil procesul de optimizare� Astfel, în anul 
de studii 2010–2011, au funcţionat şcoli cu un număr 
de 3 şi chiar 4 ori mai mic decât potenţialul real al 
instituţiei: Cureşniţa Veche – 37 de copii, Cremen-
ciug – 57 de copii, Oclanda – 42 de copii, Soloneţ – 47 
de copii, Iarova – 60 de copii, Egoreni – 70 de copii, 
Pârliţa – 65 de copii, Redi Cereşnoveţ – 67 de copii�

Din cele expuse mai sus, deducem o altă problemă: 
transportarea elevilor din localităţile mai mici spre 
instituţiile de învăţământ (gimnazii, licee) din loca-
lităţile mai mari� DGÎ dispune doar de o unitate de 
transport proprie (autobuzul şcolar Visoca) şi închiri-
ază 3 unităţi de transport: pentru liceele teoretice din 
Căinarii Vechi, Bădiceni, Vasilcău, anual cheltuind 
pentru această închiriere aproximativ 232 mii lei� În 

acest context, apare necesitatea reorganizării reţelei 
instituţiilor de învăţământ din raion în şcoli de cir-
cumscripţie, în conformitate cu cerinţele Ministerului 
Educaţiei�

În multe instituţii rurale din raion există problema 
cadrelor didactice necalificate – un profesor predă 3-4 
discipline şcolare, fapt ce conduce la calitatea scăzută 
a serviciilor educaţionale prestate şi la rezultate ne-
satisfăcătoare obţinute de candidaţi la examenele de 
absolvire a treptelor de şcolaritate� 

O problemă este şi asigurarea DGÎ cu o unitate de 
transport, în scopul eficientizării procesului de mo-
nitorizare a activităţii instituţiilor de învăţământ din 
subordine�

Altă problemă stringentă este şi lipsa unui mobili-
er şcolar adecvat cerinţelor de vârstă (în multe institu-
ţii, uzura mobilierului şcolar este de peste 70%)� Lasă 
de dorit şi asigurarea didactico-metodică (literatură 
metodică, artistică, fişe, tabele, soft-uri educaţionale 
ş�a�) 

În cadrul concursului internaţional de fizică „Sergiu Ră-
dăuţanu”, care a avut loc între 3-6 noiemrie 2011 la Chişi-
nău, s-au întrunit cei mai buni elevi de la liceele „Orizont”, 
„Gh. Asachi”, „Prometeu-Prim”, „Gaudeamus” – Chişinău; 
Lotul olimpic al Judeţului Iaşi; elevi din mai multe localităţi 
din RM. Soroca a fost reprezentată la olimpiadă de tinerii fi-
zicieni de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” în frunte cu 
profesorul V. Ciuvaga. Sorocenii au obţinut următoarele re-
zultate: A. Ciuvaga, D. Rotaru, clasa a IX-a, D. Goreacii, clasa a 
XII-a – medalii de argint; B. Fedco, clasa a XII-a – medalie de 
bronz; A. Rotaru, clasa a XII – Diplomă de Menţiune.

Direcţiile principale de activitate:
 Monitorizarea şi implementarea tehnologiilor şi 

standardelor educaţionale avansate;
 Modernizarea sistemului de evaluare a rezultate-

lor şcolare în învăţământul preuniversitar; 
 Asigurarea şcolarizării şi alimentării elevilor din 

ciclul primar şi al celor din familii social vulnerabile;
 Crearea unui mediu educaţional democratic prin 

fortificarea parteneriatului intern şi extern al şcolii;
 Susţinerea copiilor cu performanţe deosebite;

 Promovarea unui sistem de valori educaţionale 
general-umane şi naţionale;

 Monitorizarea acordării de indemnizaţii tinerilor 
specialişti pentru a-i încuraja să activeze în instituţiile 
rurale şi promovarea tinerelor talente;

 Promovarea principiilor unei şcoli prietenoase co-
pilului, precum şi a unui management participativ;

 Implementarea diferitelor proiecte în scopul atra-
gerii surselor extrabugetare pentru întărirea bazei teh-
nico-materiale a instituţiilor de învățământ�

 Cu aportul DGÎ, a fost organizat festivalul zonal 
de dans popular ”Alunelul”, ediţia a 12-a�

 În urma participării la Gala Laureaţilor la Chi-
şinău, două colective au devenit laureaţi: colectivul de 
dansuri populare  „Mioriţa” (LT „Petru Rareş”, condu-
cător artistic – Mihai Chiriliuc) şi fanfara „Mitrofan 
Corneţ” (LT „P� Rareş”, conducător – Grigore Zănoa-
gă)�

 Două colective artistice din raion, de la Vădeni şi 
Cosăuţi, au participat la festivalul zonal al tradiţiilor şi 
obiceiurilor de iarnă�

 La 23 decembrie 2011, la Liceul Teoretic „Ion 
Creangă” s-a desfăşurat festivalul raional al colindelor 
autentice, la care au participat 22 de colective cu 400 de 
copii�

 În lunile noiembrie, decembrie au fost organizate 
şi desfăşurate concursuri la fizică�

 Concursul republican „Galileo”, la care au parti-
cipat 15 elevi; concursul republican-memorial „Mihai 
Marinciuc”, la care au participat 8 elevi, şi concursul 
internaţional „Sergiu Rădăuţan”, la care au participat 6 
elevi� Din cei 29 de participanţi, 27 de elevi au fost pre-
miaţi� 

La nivelul DGÎ, cu susţinerea financiară a Consiliu-
lui Raional, au fost organizate:

 Concursuri la disciplinele şcolare; concursul 
„Profesorul Anului”; concursurile „Cea mai pregatită 
instituţie de învăţământ din raion” şi „Cea mai bună in-
stituţie de învăţământ la capitolul prestarea serviciilor 
educaţionale”; conferinţa ştiinţifică a elevilor; concursul 
literar „La izvoarele înţelepciunii”, în cadrul căruia, la 
faza republicană, elevii participanţi din raionul Soroca 
s-au întors cu două locuri premiante� 

Aceste concursuri au avut drept obiectiv susţinerea 
copiilor dotaţi, dezvoltarea aptitudinilor artistice şi in-
telectuale� Astfel, în anul 2011, prin decizia Consiliului 
Raional Soroca nr� 05/14 din 27 octombrie 2011, au be-
neficiat de premii băneşti 14 elevi care au obţinut locuri 
premiante la concursuri republicane�

 În perioada estivală 2011, au fost organizate tabere 
cu sejur în 35 de instituţii de învăţământ cu circa 2�530 
de copii, pentru care Administraţia Publică Locală a 
alocat 190�590 de lei, contribuţia părinţilor constituind 
44�800 lei� 

Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă” a ac-
tivat în 4 schimburi, de foi de odihnă beneficiind circa 
1 100 copii� Spre comparaţie: anul trecut (2010), tabăra 
a funcţionat în 3 schimburi cu circa 900 de copii benefi-
ciari de foi de odihnă, iar în anul 2007 – în 3 schimburi, 
cu doar 300 de copii în fiecare schimb�

Festivaluri, concursuri, odihnă

Bugetul DGÎ pentru 2011 
În anul financiar 2011, bugetul DGÎ, care are în ges-

tiune 9 licee, Şcoala Sportivă raională, Casa de Creaţie 
pentru copii „Speranţa”, Centrul de Resurse pentru Ti-
neret „Dacia”, a constituit suma de 39 504 100 lei, din 
care s-au cheltuit 37 969 200 lei, inclusiv salariul pla-
nificat în suma de 25�023�500 lei – executat 22 713 900; 
fondul social planificat în suma de 5 309 600 lei – exe-
cutat 4 808 980 lei; plata mărfurilor şi serviciilor, art� 
113�00, planificat în suma de 8 253 100 lei, executat – 
8 084 700 lei; la capitolul deplasări: planificat – 85 200 lei, 

executat – 56 100 lei� Pentru procurarea mijloacelor fixe 
au fost cheltuiţi 439 700 lei� Au fost efectuate reparaţii 
capitale în sumă de 1 006 400 lei� Consiliul Raional So-
roca a alocat în acest an mijloace financiare în sumă de 
449 700 lei pentru reparaţii curente, cu 39,1% mai mult 
faţă de anul precedent� Executarea bugetului la gru-
pa a VI-a este de 99,9%, iar la grupa a VIII-a ( Şcoala 
Sportivă şi Centrul pentru Tineret „Dacia”) e de 48,3 %, 
nerealizat – 51,7 %, ceea ce constituie suma prevăzută 
pentru reparaţia bazinului Şcolii Sportive�

În acest an, instituţiile de învăţământ din raion au 
fost implicate în mai multe proiecte: 

Cu susţinerea FISM, a fost reparată clădirea Liceu-
lui Teoretic din Nimereuca; Liceul Teoretic „C� Stere” a 
câştigat 10�000 de euro, participând la concursul „Ce-aş 
face, dacă aş avea 10�000 de euro”; acelaşi LT „C� Stere” 

a câştigat un proiect în sumă de 90 mii lei pentru ame-
najarea unei săli de şah; LT „I� Creangă” a fost implicat 
în câteva tranşe ale proiectelor lansate de IREX, în urma 
cărora a fost reparată capital sala de sport, renovat şi 
dotat cabinetul medical, iniţiat radioul şcolar� Au mai 
beneficiat de proiecte şi unele gimnazii din raion�

Proiecte de finanţare

Probleme

Tinerii fizicieni din Soroca – printre cei mai buni în RM!

Eveniment–2011
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Imediat după instaurarea în 
Moldova (Basarabia) a regimului 
de ocupaţie sovietic, în martie-au-
gust 1944, autorităţile ruseşti au 
purces la formarea noilor structuri 
de învăţământ, de la cel primar la 
cel superior, precum şi la crearea 
instituţiilor culturale şi ştiinţifice, 
după modelul celor din URSS� În 
sate şi oraşe au fost deschise şcoli 
de învăţământ general, şcoli-in-
ternat şi orfelinate, şcoli pedago-
gice şi profesionale, instituţii de 
învăţământ superior� În anul 1945, 
în mod dictatorial, prin decret, în 
RSSM, inclusiv in toate instituţiile 
de educaţie şi învăţământ, a fost 
impusă grafia chirilică, grafia lati-
nă fiind interzisă pentru utilizare 
oficială� Dat fiind faptul că, până 
în anul 1948, regimul sovietic a 
păstrat vechiul sistem administra-
tiv-teritorial românesc (judeţele şi 
plasele), învăţământul avea o dublă 
conducere locală: la nivel de raion 
(plasă) – Secţia raională de învăţă-
mânt, iar la nivel de judeţ (uezd) – 
Direcţia judeţeană de învăţământ� 

În anul 1949, în raionul Soroca 
existau 31 de şcoli – 22 primare şi 
9 – de şapte ani, care cuprindeau 
137 de clase primare cu un număr 
de 4251 de elevi şi 31 de clase V-VII 
cu 779 de elevi� Funcţionau şi două 
şcoli primare cu instruire în lim-
ba rusă – în satele Dumbrăveni şi 
Inun deni� Numărul de elevi era în 

permanentă creştere, în 1956 atin-
gând la 9813 copii, care învăţau în 
12 şcoli medii, în 23 şcoli de 7 ani şi 
în 11 şcoli primare� Dar, la sfârşitul 
anului de studii 1955–1956, în şcoli 
au fost atestaţi cu 560 de elevi mai 
puţin� Explicaţia este următoarea: 
82 de copii au plecat peste hotarele 
republicii; 94 de copii au abando-
nat şcoala şi s-au angajat la muncă 
în colhozuri; 33 de copii s-au anga-
jat la întreprinderi; 34 de elevi au 
împlinit vârsta de 16 ani şi au fost 
exmatriculaţi; 90 de copii au pără-
sit şcoala din cauza bolilor etc�

Una din problemele majore ale 
Secţiei raionale de învăţământ era 
cea a şcolarizării şi a abandonului 
şcolar� Pentru a diminua fenome-
nul în cauză, de două ori pe an – în 
martie şi august – erau organizate 
recensământuri ale copiilor din 
familii� Cu toate acestea, numă-
rul copiilor ce rămâneau în afa-
ra şcolii continua să fie destul de 
mare� În raportul şefului Secţiei 
de învățământ Soroca, Ivan Bagrii, 
pentru anul 1948, este menţionată 
cifra de 56 de copii care nu au fost 
şcolarizaţi� Situaţia creată era jus-
tificată de următoarele motive: 25 
de copii erau antrenaţi in muncile 
de pe lângă casă, 15 nu aveau ce 
îmbrăca şi încălţa ca să meargă la 
şcoală, 13 nu frecventau şcoala din 
cauza distanţelor prea mari până 
la şcoală, 3 lucrau la întreprinderi� 

Învăţământul sorocean în perioada postbelică 
(1944–1957)

Angela Muşenco 
Născută la 31.08.1969 în Voloviţa, 
Soroca. 
Studii:Universitatea Pedagogică 
„I.Creangă”, facultatea Istorie. 
Inspector şcolar la DGÎ Soroca.

Problema neşcolarizării tuturor copiilor era obiectul 
dezbaterilor în cadrul şedinţelor sovietelor locale şi 
ale celui raional, ale aşa-numitelor cârmuiri de col-
hoz� Bineînțeles, erau căutate soluţii� Una din acestea 
a fost crearea fondurilor de ajutorare a familiilor să-
race şi a celor cu mulţi copii� Prima colectare de bani 
de la populaţie pentru susţinerea copiilor din familiile 
nevoiaşe s-a făcut la Racovăţ� În curând, iniţiativa a 
fost preluată de mai multe soviete locale� În anul 1948, 
prin intermediul acestor fonduri, au fost colectate mai 
bine de 29 mii ruble în 25 de localităţi� Astfel, au pu-
tut beneficia de ajutor, sub formă de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, 329 de copii� În anul şcolar 1956–1957, 
fondul de şcolarizare constituia deja 75�682 ruble� Da-
torită lui, au putut beneficia de ajutoare materiale 652 
elevi� Tot mai accentuat se punea problema transpor-
tării copiilor care trăiau la distanţe mari de şcoală� În 
raportul pentru acest an şcolar, se aduceau critici or-
ganelor locale din satele Inundeni şi Iarova, care nu au 
asigurat transportarea copiilor la şcoală� În pofida mă-
surilor întreprinse, lichidarea completă a abandonului 
şcolar nu a reuşit� Pentru faptul că nu au şcolarizat toţi 
copiii din localitate şi au permis abandonul şcolar în 
anul de studii 1947 –1948, au fost destituiţi din funcţie 
directorul şcolii primare din Voloviţa şi directorul şco-
lii de 7 ani din Ocolina� 

O altă problemă gravă de care în perioada postbeli-
că s-a confruntat învăţământul şcolar în plan local, dar 
şi republican a fost lipsa cadrelor didactice calificate 
naţionale� Pe de o parte, această situaţie era cauzată 
de exodul elitelor pedagogice basarabene în România, 
odată cu retragerea armatelor române în 1944� Conform 
unor date, din 10�760 învăţători de până la război, în 
1944 în Basarabia rămăsese doar 1196� Pe de altă parte, 
se resimţea şi lipsa unor instituţii specializate în pregă-
tirea cadrelor didactice� În anul şcolar 1948–1949, în 
şcolile din raionul Soroca activau 179 învăţători� Din-
tre aceştia – 136 învăţători la clasele primare şi 43 în-
văţători la clasele a V-VII-ea� Pentru a reduce numărul 
cadrelor necalificate, Secţia de învăţământ încuraja şi 
promova elevii cei mai buni pentru continuarea stu-
diilor la Şcoala Pedagogică din Soroca şi la Institutul 
Învăţătoresc din Bălţi� Din numărul total de învăţători 
ai claselor primare, 86 urmau cursuri în regim de în-
văţământ cu frecvenţă redusă la Şcoala Pedagogică, iar 
39 – la Institutul din Bălţi� Totuşi, în raportul anual 
al Secţiei raionale învăţământ este menţionat faptul că 
o serie de profesori au o atitudine „delăsătoare” faţă 
de învăţătură, nu-şi îndeplinesc obligaţiunile, învaţă 
pe note insuficiente� Conform planului pentru anul de 
studii 1947–1948 privind formarea continuă a cadrelor 
didactice, urmau să studieze fără frecvenţă în instituţii 
superioare – 20 de învăţători; la şcoli pedagogice – 100 
de învăţători� Dar planul nu a fost îndeplinit� Din cele 
20 de cadre planificate pentru studii superioare, au ur-
mat Institutul Pedagogic doar 14, şi 82 cadre, în loc de 

Date despre cadrele didactice din anul şcolar 
1946–1947

Şefi ai învăţământului sorocean (1944–2011)
1944–1946 – Gheorghe Şciukin 
1946–1948 – Gheorghe Kame-
nev 
1948–1953 – Ivan Bagrii 
1953–1954 – Stepan Lupaşco 
1954 –1962 – Gheorghe Bulat 
1962–1965 – Gheorghe Vahnov-
schi 
1965 –1967 – Serghei Spinei 

1967–1971 – Vladimir Joian 
1971–1976 – Serghei Spinei 
1979–1983 – Ivan Gâtlan 
1983–1995 – Andrei Porcescu 
1995–1999 – Dumitru Cojoc 
1999–2002 – Direcţie Judeţea-
nă – Sergiu Cucer
2002–2007 – Dumitru Cojoc 
Din 2007 – Ghenadie Donos

studii superioare – 8

medii  
nepedagogice – 35

medii – 9

3

şcoală  
primară – 81

Nivelul de studii

Apartenența națională

moldoveni – 147

ruşi – 11 ucraineni – 8

evrei – 11

Vechime în muncă

până la 5 ani –  
139

10-25 ani – 14

5-10 ani – 25

mai mult de 25 de ani – 4

Apartenența politică

apartinici;  
125

membri de partid; 1
candidați  
în membri; 3

comsomolişti;  
48
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Rezultatele la învăţătură ale elevilor clasei I-a la finele anului de studii 1949

Instituţia de învățământ Numărul de 
elevi 

Nu reuşesc la 
l� română

Nu reuşesc la 
aritmetică

Bujărăuca 25 9 10
Trifăuţi 29 6 6
Inundeni 9 2 2
Şcoala primară Vasilcău 28 6 6
Şcoala primară Racovăţ 25 11 11
Alexandru cel Bun 10 2 2
Voloave 14 5 5
Voloviţa 24 8 7
Zastânca 14 7 7
Redi-Cereşnovăţ 25 13 13
Parcani 25 11 13
Vădeni 84 18 21
Dumbrăveni 14 0 0
Pârliţa 13 2 2
Cotovsc 12 0 0
Vanţina 11 4 3
Ţepilova 23 6 6
Poluţepilova 7 6 5
Iorjniţa 18 2 3
Cureşniţa 5 1 1
Şeptelici 25 16 16
Holoşniţa 28 26 24
Egorovca 18 6 6
Cosăuţi 61 15 12
Ocolina 19 2 2
Cureşniţa 23 2 2
Vasilcău 29 4 4
Hristici 45 5 5
Racovăţ 56 19 18
Rubleniţa 70 16 16
Total 789 230 228

Nu erau cu mult mai bune nici 
rezultatele la învăţătură în cele-
lalte clase� De exemplu, în clasa a 
II-a, din cei 843 de elevi, la lim-
ba maternă nu reuşeau 161, iar la 
aritmetică – 166� În anul şcolar 
1956–1957, de asemenea se atestă 
un număr destul de mare de elevi 
repetenţi� În ciclul claselor a V-
VII-ea, din 3�128, reuşesc 2�301, 
nu reuşesc – 547, iar cu examina-
re pentru toamnă sunt lăsaţi 280 
de elevi� Majoritatea elevilor nu 
însuşesc programele şcolare la ur-
mătoarele obiecte: limba română – 
394 elevi; matematica – 386 elevi; 
fizica – 208 elevi; geografia – 275 
elevi�

Pe parcursul anului şcolar 
1948–49, Secţia raională învăţă-
mânt a efectuat controale în 31 
şcoli din raion – cel puțin, de două 
ori� În cadrul controalelor, au fost 
verificate caietele şi cunoştinţele 
elevilor, iar profesorii mai slabi au 
fost consultaţi la diferite capitole 
din programa şcolară� Inspecţii-
le au scos la iveală mai multe ca-
renţe, cum ar fi majorarea notelor 
elevilor – la şcoala de şapte ani 
din Ocolina, la şcolile primare din 
Polţepilova, Voloviţa, Parcani� S-a 
constatat şi faptul că profesorii 
nu completează corect cataloage-
le claselor şi că directorii de şcoli, 
având câte o sarcină didactică care 
depăşeşte 18 ore, nu mai reuşesc 
să verifice şi activitatea profesori-
lor� Aceste şi alte lacune erau aspru 
criticate� O tabără de pionieri, 1955

Elevi în livada şcolii din Voloviţa,  
împreună cu directorul, Alexandru Ţurcan. Anii 1980

Ţurcanu Elizaveta, (rândul 3, a doua din stânga), absolventa 
primei promoţii a şcolii din Redi-Cereşnoveţ, în primul an de 

facultate (Filologie) a Univeristătii „I. Creangă”, Chişinău, 1954

Învăţătoarea claselor primare, Cristina Tincu, la şcoala din 
Dubna. Anii 1950

Clasa absolventă a şcolii medii din Floreşti, anul 1965.
Prima din stânga, Maxim Rodica, devenită profesoară 

de  biologie la gimnaziul Voloviţa

Imagini foto din învăţământul sorocean (1944–1980)100, au urmat şcoli pedagogice� În 
acelaşi an (1947–1948), precum şi 
în anii următori, au fost destituite 
din funcţie o serie de cadre didac-
tice care, neavând studiile cuvenite, 
au refuzat să şi le continue� Instru-
irea cadrelor didactice se efectua şi 
în cadrul seminarelor organizate 
de Direcţia judeţeană învăţământ� 
Astfel, în vara anului 1946, în şcoa-
la din Cotiujeni, pentru învăţătorii 
claselor V-VII au fost organizate 
cursuri de o lună de zile� Planul in-

struirilor prevedea: pedagogia – 20 
ore; aritmetica şi metodica predă-
rii – 30 ore; limba română (moldo-
venească) şi metodica predării – 35 
ore; istoria URSS – 20 ore; istoria 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei –10 ore, lucrul pionieresc – 
10 ore� 

Deşi beneficiau de nişte faci-
lităţi (aprovizionare cu de foc pe 
timpul iernii, plată pentru chirie), 
situaţia materială a cadrelor didac-
tice în raion rămânea a fi destul de 

dificilă� Din cei 179 de învăţători 
angajaţi, nu beneficiau de locuinţe 
şi trăiau în gazde mai mult de 50 de 
persoane� 

Evident că lipsa unor cadre bine 
pregătite, lipsa manualelor, a rechi-
zitelor şcolare, antrenarea copiilor 
în muncile sezoniere şi, ca urmare, 
frecvenţa slabă influenţau negativ 
calitatea studiilor� În acest sens, re-
zultatele anului şcolar 1948–1949 
demonstrează un tablou nu prea 
îmbucurător:
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Deschiderea: 1 septembrie 1991, prin ordinul nr. 267 
din 18 iulie al Ministerului Ştiinţei şi Învăţământului al RM. 

Numele „Constantin Stere” – conferit pe 26 septem-
brie 1991, prin Hotărârea Consiliului Orăşenesc Soroca 
nr. 10/11.

Directori ai liceului: Ana Bejan – 1991–1998; Sergiu 
Gânga – 1998–1999; Victor Ciuvaga – 1999–2001; Sergiu 
Mihailov – 2001–2005; Vasile Baş – din 2005.

Corpul didactic este format din 82 cadre didactice, în-
trunite în 8 catedre metodice: Clasele primare; Limbă şi lite-
ratură română; Matematică-fizică-informatică; Limbi străine; 
Biologie-chimie; Ştiinţe socio-umane; Educaţie tehnologică, 
arte; Educaţie fizică.

71 profesori sunt deţinători de grad didactic: grad di-
dactic II – 34 profesori, grad didactic I – 21profesori, grad didactic superior – 16 profesori.

Contingentul de elevi: În anul 1991, în liceu învăţau 530 de elevi. Actualmente, în 45 de clase îşi fac studiile 1164 de 
elevi: 449 de elevi – în clasele primare; 527 de elevi – în clasele gimnaziale; 188 de elevi – în clasele liceale.

Liceul e situat într-o clădire cu 4 etaje. Blocurile în care se desfăşoară studiile sunt proiectate şi construite pentru acti-
vităţi didactice şi includ: săli pentru studii, cabinete, laboratoare, săli pentru sport, sală de festivităţi, bibliotecă cu sală de 
lectură (30 de locuri), cancelarie, cabinete pentru director şi directorii- adjuncţi, câteva spaţii cu destinaţie gospodărească, 
cantină cu 2 săli (1000 de elevi\ zi), 2 cabinete de informatică (a câte 11 calculatoare moderne fiecare, conectate la internet 
de viteză înaltă, internet Wi-Fi gratuit pentru toţi doritorii).

Pe parcursul celor 20 de ani de activitate, Liceul Teoretic „Constantin Stere” este recunoscut ca fiind fruntea tuturor 
instituţiilor de învăţământ general din raionul Soroca, acest lucru anual fiind confirmat atât prin numărul considerabil de 
locuri premiante, obţinute în cadrul concursurilor şcolare raionale şi republicane, cât şi prin alte performanţe şcolare ale 
liceului. 

La 17 septembrie 2011, la Soroca, în incinta Colegiului 
Cooperatist din Deal, s-a deschis Filiala Universităţii Coope-
ratist-Comerciale din Chişinău (secţia fără frecvenţă). Cursul 
de studii prevede următoarele specialităţi: contabilitate, bu-
siness şi administrare, finanţe şi bănci, achiziţii, turism, eco-
nomie generală, asistenţă socială, drept economic.

Această renovare a fost posibilă datorită unui proiect din 
cadrul Programului de Dezvoltare Participativă a Comunită-
ţilor din Moldova, finanţat de USAID (30.000 $), la care s-a 
alăturat Primăria Soroca (cu 60.000 de lei) şi Comunitatea 
(cu 21.000 de lei). Liderul grupului de iniţiativă, care s-a pre-
ocupat de realizarea proiectului în cauză, a fost profesoara 
liceului „Ion Creangă”, O. Gherghelegiu.

De la stânga, rândul de sus: Raisa Pânzari, Lidia Golub, Veronica Glavan, Valeria Chiriac, Angela Muşenco, Natalia Pavlov, 
Valentina Iavorschi, Veronica Osadciuc, Aliona Râşchitori, Ghenadie Donos (director general), Angela Zverhovschi, Veronica 
Andrieş, Victor Iavorschi, Ion Repeşco, Natalia Pascari, Maria Cojocaru

Rândul de jos: Maria Lenţa, Lilia Mardici, Silvia Chiorescu, Nina Porcescu, Ala Solovei, Maria Golub, Elena Cociurcă, Elena 
Petrachi, Zinaida Tcaci, Snejana Manoli, Sabina Topor, Angela Berzoi, Maia Vlas, Svetlana Păunescu (vicedirector)

 Direcția Generală Învățământ Soroca 

1   Finalistele concursului „Pedagogul Anului”, 2011
2   Directorul şi adjunctul DGI Soroca� 2011
3   Tabăra soroceană de odihnă pentru copii 

„La Dumbravă”

5   Seminarul profesorilor de l� franceză,  
organizat la Soroca de Alianța Franceză
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Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca la 20 de ani

La Liceul Teoretic „Ion Creangă” a fost renovată sala de sport

La Soroca s-a deschis Filiala UCCM

Eveniment–2011
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Basarabia Română

70 de ani de la primul val al deportărilor

13 iunie 1941 – o zi neagră în istoria Basarabiei

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

Ziua de 13 iunie 1941 va rămâ-
ne pe veci în istoria Basarabiei şi 
Bucovinei de Nord, ca o zi neagră 
a tristeţii şi durerii, întrucât sufe-
rinţa îndurată atunci şi în anii ce 
au urmat după ea, nu va putea fi 
uitată niciodată de poporul român 
şi alţi conaţionali din Basarabia, ca 
ucraineni, evrei, ruşi, găgăuzi ş�a� 
Prea multe nelegiuiri şi crime s-au 
comis atunci faţă de oameni care 
n-au avut nici o vină, prea multe 
documente şi mărturii există des-
pre suferinţele îndurate de sute de 
mii de oameni� Deportările din Ba-
sarabia şi Bucovina de Nord au fost 
o formă a represiunii politice puse 
la cale de autorităţile sovietice� Au 
existat trei valuri de deportări, dar 
este cert că şi între aceste valuri 
s-au mai făcut deportări, arestări şi 
maltratări personale�

Primul val al deportărilor are 
loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 
1941� De organizarea şi desfăşura-
rea lui, s-a ocupat CC al Partidului 
Comunist(b) din URSS, CC al PC 
din RSS Moldovenească si structu-
rile NKVD-ului� Ca sa fim corecţi, 
trebuie să recunoaştem că au par-
ticipat şi unii băştinaşi ce făceau 
parte din elementele declasate, 
care au primit în popor denumirea 
de „cozi de topor”� Este de mirare 
scrupulul şi pedantismul pregăti-
rilor şi desfăşurării deportărilor, 
de parcă se pregăteau de război 
cu propriul popor� Încă de la 11 
noiembrie 1940 a ieşit directiva 
NKVD-ului RSS Moldoveneşti, 
care obliga şefii direcţiilor jude-
ţene şi raionale să realizeze o evi-
denţă strictă a „elementelor anti-
sovietice”� Din acestea făceau parte 
foştii cetăţeni ai României, rămaşi 
după anexare pe teritoriul RSSM, 

moşieri, funcţionari, comercianţi, 
lucrători ai poliţiei, jandarmeri-
ei ş� a� Se făcea şi evidenţa strictă 
a membrilor familiilor acestora� 
Pentru a conduce cu deportări-
le, la Chişinău a fost trimis de la 
Moscova tov� Sergo Goglidze, îm-
puternicit al Partidului Comunist 
şi al Guvernului Sovietic� Acesta 
a trimis lui I� Stalin o „rugămin-
te” (prosiba), în care cerea ca din 
Basarabia să fie deportate 5000 
de familii� Cu toate că de la ane-
xarea Basarabiei de către URSS la 
28 iunie 1940 fusese deja arestaţi, 
împuşcaţi, deportaţi circa 200 mii 
de oameni, Goglidze mai cerea de-
portarea încă a 5000 de familii, cu 
toţi membrii – copiii şi părinţii�

Operaţiunea de deportare 
s-a pregătit în mare taină� În ea 
erau antrenate toate structurile 
NKVD-ului, armatei, trupelor de 
grăniceri, de la ofiţeri până la sol-
daţii de rând, asta fiind o operaţi-
une militară împotriva populaţiei 
paşnice� Au fost aduse adăugător 
trupe NKVD din Ucraina� Încă la 
începutul lunii mai 1941, au fost 
comandate pentru deportarea oa-
menilor din RSS Moldoveneas-
că 1315 vagoane pentru vite(!), 
repartizate apoi pe la gări� Între 
timp au fost alcătuite şi listele ce-
lor ce urmau să fie deportaţi� La 
ora 2�00, în noaptea de 12 spre 13 
iunie 1941, simultan, pe neprins 
de veste, în casele celor vizaţi au 
dat buzna grupurile de NKVD-
işti� Erau ridicaţi toţi membrii fa-
miliei, de la bătrâni până la sugaci, 
fiind date câte 10 minute pentru 
pregătire şi dreptul la un bagaj de 
10 kg� Erau încărcaţi în camioa-
ne sau căruţe şi duşi în convoi la 
gări� Cei ce încercau să fugă, erau 

împuşcaţi� Imaginaţi-vă, din fie-
care localitate spre gări mergeau 
coloane de oameni� Toată Basara-
bia era în bocete� Oriunde te aflai, 
peste tot se auzeau bocete, atât ale 
celor deportaţi, cât şi ale rudelor 
rămase�,,Eliberarea” era de faţă şi 
în mare toi! Au fost supuşi repre-
siunilor şi cei care la început au 
avut o atitudine binevoitoare faţă 
de puterea sovietică� Dar calvarul 
abia începea� Cei deportaţi au fost 
încărcaţi în vagoane pentru vite, 
câte 70-100 persoane în vagon, şi 
transportaţi spre Siberia şi Kaza-
hstan, fără apă şi mâncare� La des-
tinaţie, bărbaţii au fost despărţiţi 
de familiile lor� Femeile şi copiii 
au fost duşi în altă parte, iar băr-
baţii în lagăre, la muncă silnică� Te 
cutremuri, când citeşti amintirile 
acestor oameni� Copii mici, care 
nu şi-au mai văzut niciodată taţii! 
Sorocenii au fost duşi la mai mul-
te gări, preponderent la Floreşti si 
Bălţi� Numărul sorocenilor depor-
taţi în 1941 nu se cunoaşte exact, 
dar se ştie că din gara Bălţi au por-
nit 133 de vagoane, iar din Flo-
reşti – 78 de vagoane cu deportaţi� 
Judecată nu se făcea� Deportări în 
masă au avut loc şi în anii 1946, 
1949 si 1951, dar cele din 13 iunie 
1941 au fost cele mai grele, fiind-
că prea puţini au putut supravieţui 

prin lagăre, câte 17-18 ani, până în 
anii 1957-1958� După unele date 
(departe de a fi complete), la 13 
iunie 1941 au fost deportaţi, îm-
puşcaţi, sau au murit pe drum, la 
30 de mii de basarabeni�

Ce trebuie să facem noi astăzi? 
Adepţii comuniştilor moldoveni 
spun că cifra celor deportaţi nu este 
aşa de mare(?!), de aceea nu trebuie 
să facem mare zarvă… E adevărat, 
pentru comunişti viaţa omului ni-
ciodată n-a valorat nimic� Altă pă-
rere, chiar şi mai nebună, este că ar 
trebui să uităm şi să începem totul 

de la început� O părere foarte pe-
riculoasă, fiindcă numai dobitoa-
cele se gândesc numai la stomac, 
dar noi suntem oameni şi creştini� 
Strămoşii noştri nu se temeau de 
moarte, ci se temeau că vor muri 
fără mormânt şi fără a fi pomeniţi, 
aşa cum au păţit consângenii noş-
tri deportaţi� De datoria noastră, a 
fiecărui om, fiecărui creştin, este 
de a-i pomeni, de a ne aminti de 
aceşti oameni nevinovaţi, distruşi 
de un sistem comunist criminal, şi 
de a condamna un astfel de sistem! 
Deoarece, dacă am căuta în isto-
ria fiecărei familii din R� Moldova, 
găsim persoane şi rude deportate� 
Numai de la 28 iunie 1940 până la 
22 iunie 1941, Basarabia a pierdut 
300 de mii de locuitori, care au fost 
împuşcaţi, aruncaţi în gropile cu 
var, deportaţi� O cifră mai exactă 
este că în august 1940 în RSS Mol-
dovenească locuiau 3 mln� 200 mii 
de oameni, iar în 1950 erau doar 
2 mln� 229 mii de locuitori� Aces-
tea sunt date oficiale�

971 mii de locuitori ai Basara-
biei dispăruţi în 10 ani, adică 1/3 
din populaţie! Oare aceste lucruri 
pot fi date uitării?

Basarabeni deportaţi în Siberia lângă cadavrele semenilor săi

Beria, Beria, 
Ai umplut Siberia 
Nu cu hoţi, nu cu tâlhari, 
Cu moldoveni gospodari�

De la sapă, de la plug, 
I-ai luat pe toţi buluc, 
De la livezi, de la vii 
I-ai adus în reci pustii�

I-ai adus şi mic, şi mare, 
Să petreacă zile-amare, 
Amare şi îngheţate, 
De vii, de morţi blestemate�

Fi-ţi-ar Berie să-ţi fie, 
Să n-ai scânduri de sicrie, 
Să zdohnesti, ca un bandit, 
De tot neamu-afurisit�

DIN FOLCLORUL BASARABENILOR  
deportaţi de regimul stalinist după ocupaţia din 28 iunie 1940
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Raionul Soroca

Victor Său 
Preşedinte al raionului Soroca. 
Născut la 18 martie 1971 în 
Ţarigrad, Drochia.

Fişier biografic
1978–1986 – Studii la şcoala nr� 3 şi şcoala nr�1 din Soroca�
1986–1990 – Studii la Tehnicumul Tehnologic, specialitatea tehnolog-
constructor (or� Sasovo, Rusia)�
1990–1992 – Serviciu în Armata Sovietică�
1992–1997 – Întreprinzător (or� Sâktâvkar, Republica Comi, Rusia)�
1997–2007 – Director general al SRL „Navisor”�
1999–2004 – Studii la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea 
Drept�
2007–2011 – Primar de Soroca�
Din 2011 – Preşedinte al raionului Soroca�

Almanah: Care e raportul de 
forţe politice în Consiliul Raional 
al legislaturii 2011–2015?

Victor Său: Raportul de forţe 
în Consiliul Raional al acestei le-
gislaturi s-a dovedit a fi în favoarea 
Alianţei pentru Integrare Europea-
nă (AIE – PLDM, PDM, PLM), 
corespunzător: AIE – 19 mandate; 
PCRM (comuniştii) – 14 mandate� 
În principiu, până în momentul de 
faţă, atmosfera în cadrul Consiliu-
lui este una constructivă, bazată pe 
tendinţe serioase de colaborare în-
tre fracţiunile politice�

A.: În ce circumstanţe aţi fost 
ales preşedinte al raionului Soroca? 

V. S.: Conform unei înţelegeri 
între componentele raionale ale 
AIE (PLDM, PDM, PLM), la pos-
tul de preşedinte al raionului a 
fost propusă candidatura mea, ca 
reprezentant al Partidului Liberal-
Democrat (PLDM), acesta fiind 
deţinător majoritar al mandatelor 
de consilieri� Partidului Demo-
crat (PDM) şi Partidului Liberal 
(PLM) le-au revenit 2 posturi de 
vicepreşedinţi: aceştia sunt Vla-
dimir Nicuţă (PDM) şi Boris Ivasi 
(PLM)� Candidatul comuniştilor 
la preşedinţia raionului a fost con-
silierul comunist N� Damaşcan� În 
urma votării Consiliului, cu o ma-
joritate de voturi (19 – pro, 14 – 

contra), am fost ales preşedinte al 
raionului� 

A.: Aţi făcut schimbări în struc-
tura conducerii raionale?

V. S.: Am efectuat unele schim-
bări nesemnificative în organigra-
ma Consiliului Raional, cea mai 
importantă fiind reducerea funcţiei 
de vicepreşedinte pentru agricultu-
ră şi fondarea Direcţiei Agricultu-
ră (şef – S� Slutu)� Am procedat şi 
la câteva remanieri în componenţa 
structurii aparatului preşedintelui�

A.: Veţi insista asupra întoarce-
rii statutului de municipiu oraşului 
Soroca?

V. S.: Proiectul rămâne pe agen-
da Consiliului Raional, urmând să 
acţionăm în conformitate cu legis-
laţia în vigoare şi cu realităţile poli-
tice� Dar problema ţine, în temei, de 
conducerea de vârf a republicii şi va 
fi rezolvată în ansamblu cu dolean-
ţele altor localităţi urbane, cum ar fi 
Ungheni, Orhei, Cahul�

A.: Ce va fi cu proiectul zonei 
economice libere în oraşul nostru?

V. S.: Consiliul Raional, dar şi 
Primăria Soroca au renunţat la acest 
proiect în Soroca şi sunt dispuse să 
realizeze, de comun acord, un alt 
proiect, mult mai real – crearea unui 
aşa-numit parc industrial (PI), cu 

„Perspectivele de dezvoltare ale raionului Soroca 
în perioada 2011–2015 sunt îmbucurătoare”

Stema şi drapelul raionului Soroca
 Harta administrativă a raionului Soroca

R9

de la 30 000 până la 100 000 

mai puţin de 10 000

Frontiera de stat 

Limite de comune

Căi de comunicaţie Localităţi cu numărul de populaţie
Căi ferate 
Drumuri magistrale 
Drumuri republicane 
Drumuri locale 
Numărul drumului 
Puncte vamale

Admin
Записка
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pieţe de desfacere atât interne, cât şi 
peste Nistru şi Prut� Se preconizea-
ză că la proiect vor participa şi alte 
primării interesate din raion� Este 
prevăzut deja şi locul plasării parcu-
lui – zona din preajma cârmuirii re-
ţelelor electrice din Dealul Sorocii�

A.: Ce perspective are industria 
turismului în oraşul şi raionul So-
roca?

V. S.: Avem planuri serioase şi la 
acest capitol� Intenţionăm ca la valo-
rile turistice pe care le avem, să adă-
ugăm altele noi� Vom pune accent 
pe livezile noastre de măr, plantând 
noi suprafeţe, cu dezvoltarea indus-
triei moderne a pomiculturii (culti-
varea, strângerea roadei, păstrarea, 
prelucrarea şi vinderea producţiei)� 
Proiectul, se poate spune, deja a de-
marat, odată cu iniţiativa mea de 
fondare a Festivalului Republican 
Anual al Mărului, care a avut loc, cu 
mare succes (ediţia I), la 5 noiembrie 
2011 în oraşul şi raionul Soroca� Fes-
tivalul a atras foarte multă lume din 
întreaga Republica Moldova (con-
ducerea Ministerului Agriculturii, 

specialişti în domeniu, jurnalişti, 
turişti de peste hotare etc�) şi spe-
răm că, la ediţiile următoare, numă-
rul turiştilor va spori considerabil� 
Complexul monumental „Badea 
Mior”, în cadrul căruia figurează şi 
„Lumânarea recunoştinţei”, se află 
sub controlul şi grija Consiliului 
Raional� Pentru finisarea imple-
mentării acestui proiect, este nevoie 
de o sumă considerabilă, estimată 
la circa 500 mii de euro� Suntem în 
căutarea unor eventuali finanţatori 
ai proiectului dat� Proiectul de re-
staurare a Cetăţii Soroca, estimat la 
circa 2 milioane euro, mai prevede 
următoarele lucrări suplimentare: 
amenajarea parcurilor aferente Ce-
tăţii; reparaţia capitală a Muzeului 
Soroca; restaurarea faţadelor clă-
dirilor din oraş cu valoare istorică, 
inclusiv „Vila Aleinicov”�

A.: Ce puteţi spune despre gazi-
ficarea şi asigurarea cu apă potabi-
lă a raionului?

V. S.: Lipsa mijloacelor financi-
are, legată de situaţia economică a 
întregii ţări, frânează procesul gazi-

ficării raionului, dar vom continua 
să lucrăm în această direcţie� In-
tenţionăm să gazificăm localităţile 
rurale în baza unor credite bancare 
şi cu ajutorul financiar pe care îl aş-
teptăm de la Centru� În ceea ce ţine 
de aprovizionarea cu apă potabilă, 
dispunem deja de un proiect câş-
tigat (4 milioane euro), dintre care 
2/3 – grant şi 1/3 – credite ale Direc-
ţiei Apeduct şi Canalizare Soroca� 
Va fi schimbat apeductul în partea 
de jos-centru a oraşului şi se vor in-
stala apeducte în 5 localităţi – Ego-
reni, Rubleniţa, Zastânca, Hristici, 
Regina Maria�

A.: Staţia de epurare a oraşului 
Soroca, care lipseşte deja de peste 
20 de ani, va fi construită cândva?

V. S.: Vom continua să susţi-
nem eforturile Primăriei oraşului 
în rezolvarea acestei mari probleme 
ecologico-sanitare a oraşului şi raio-
nului nostru� După câte sunt infor-
mat, acum în Primăria şi Consiliul 
Orăşenesc Soroca se discută un nou 
proiect, în schimbul celui precedent 
(biologic), atacat de locuitorii sa-

tului Egoreni, localitate în preajma 
căreia este planificată construcţia 
staţiei de epurare�

A.: Care sunt perspectivele rea-
le de dezvoltare a economiei raio-
nului?

V. S.: Dezvoltarea economică a 
raionului, atât în domeniul agricol, 
cât şi în alte domenii, ţine totalmen-

te de stabilitatea politică din întreaga 
republică, fără care nu pot fi atrase 
investiţii şi noi tehnologii avansa-
te de peste hotare� Instabilitatea nu 
poate garanta siguranţă financiară 
şi economică pentru investitori� Iar 
situaţia politică şubredă din RM, 
datorită activităţii subversive a co-
muniştilor (PCRM), este cunoscu-
tă în toată lumea� Avem, totuşi, în 

pofida celor care nu doresc stabili-
tatea politică şi prosperarea RM, o 
creştere în economia ţării, inclusiv 
în raioane� Planul de perspectivă al 
dezvoltării raionului pentru peri-
oada 2011–2015, anexat în paginile 
următoare, prevede şi o dezvoltare a 
economiei sorocene�

Preşedintele raionului Soroca V. Său, vicepreşedinţii V. Nicuţă (dreapta), B. Ivasi,  
secretarul Consiliului Raional I. Spătaru (stânga)

Foto: REC Studio

Victor Cobăsneanu 
Fondator şi redactor şef al săptămânalului independent, „Observatorul de Nord”, 
Soroca, laureat al Premiului internaţional, „Cupa de Aur pentru business prestigios”. 
Născut la 9 decembrie 1960 în Cuizăuca, Rezina. 
Studii: Universitatea Pedagogică, „I. Creangă”, Pedagogia şi psihologia, (1986). 

Ziceam vinerea trecută că de luni ar fi putut să se limpe-
zească apele în marea învolburată a politicii moldoveneşti şi 
republica să revină pe făgaşul normal (dacă se poate spune 
acest lucru despre un stat care de ceva ani nu-şi poate alege 
preşedintele). Pe naiba! Cel puţin până la 19 iunie, alegerile 
rămân cap de afiş, iar fiecare dintre cei care nu sunt indife-
renţi de ceea ce se întâmplă în jur ar putea să fie în conti-
nuare pradă acestui scrânciob politic, adică să penduleze, 
în dependenţă de preferinţele sale în materie de concurenţi 
electorali, între extaz şi agonie. Mediile de informare în masă, 
cel puţin, în goana după senzaţii şi fapte deocheate, vor avea 
grijă să fie tocmai aşa. Altfel, unii analişti şi comentatori afir-
mă că alegerile generale din 5 iunie au fost cele mai agresive 
şi cele mai murdare de la independenţă încoace, dar mai de-
grabă este vorba de un clişeu, or nu ţin minte vreun scrutin 
care să fi fost desfăşurat liniştit şi „fără muzică”. Probabil, este 
natural să fie tocmai aşa, fiindcă aşa suntem noi, moldovenii, 
scandaloşi şi sâcâitori din fire. Ceea ce m-a mirat însă cel mai 
mult în această adevărată campanie postelectorală a fost do-
rinţa unora de a turna benzină pe foc, de a-i ţine în şah pe 
acei care sunt numai ochi şi urechi când este vorba de po-
litică şi care au consumat, cu siguranţă, doze industriale de 
calmante şi antidepresive. Începând cu cifrele anunţate de 
exit-poll şi primele rezultate din dimineaţa de luni ale CEC, 
care anunţau victoria fără drept de apel ba pentru unul, ba 
pentru altul dintre concurenţii pentru şefia capitalei, şi termi-
nând cu titlurile din mai multe organe mass-media – „43,33 
procente voturi numărate: victorie pentru Dodon!”, „Candi-
datul PCRM Igor Dodon câştigă alegerile în Chişinău cu 52 la 
sută din sufragii!”, „Comuniştii vor avea majoritatea în consi-
liile din ţară!”, „Victoria lui Dodon şi revanşa comunistă: de la 
frac şi papion la rubaşca moldovenească” – populaţia activă 
a fost şi mai este ţinută sub presiune şi nu se ştie dacă aceas-
tă stare va fi depăşită după 19 iunie. De ce? Fiindcă, indife-
rent de rezultate, ţigăneala şi mardeala cea mare urmează 
la distribuirea portofoliilor în raioane. Or, în această ordine 
de idei nu prea avem motive de optimism – dacă atâta amar 
de vreme nu putem alege preşedintele republicii, cine poate 

garanta că vor fi aleşi fără surle şi trâmbiţe, fără ghionturi şi 
scoatere de ochi cei peste treizeci de „prezidenţi” din terito-
riu? Aş vrea să greşesc şi această procedură să decurgă fără 
„bătaie”, dar… Altfel, rezultatele primului tur de alegeri ne-
au demonstrat că, spre deosebire de marii politicieni, mulţi 
dintre care nu pot ieşi din mocirla ambiţiilor bolnave şi care 
cred în valorile democratice în funcţie de cum acestea co-
respund intereselor personale sau de grup, oamenii simpli, 
mai zis şi electorat, au dat dovadă de maturitate politică şi, 
prin votul lor, au salvat ce s-a mai putut salva din ceea ce se 
numeşte adevărata valoare. Ba mai mult, cetăţenii s-au dove-
dit a fi foarte toleranţi şi n-au sancţionat politicienii pentru 
toate păcatele şi matrapazlâcurile, deşi aceştia au meritat-o 
cu prisosinţă. Alegătorii au închis, poate pentru ultima oară, 
ochii la greşelile şi iresponsabilităţile „reprezentanţilor lor de 
vază” şi au dat clasei politice încă o şansă, dar aceasta nu în-
seamnă că răbdarea lor este fără margini. Satele noastre, aşa 
prăpădite şi uitate cum sunt ele, au dat o palmă celor care 
credeau că la ţară, spre deosebire de oraşele „emancipate”, 
dar putrede în esenţă, prevalează culoarea roşie şi se votează 
doar pentru trecut. Cei de la coada sapei au dat o nouă lecţie 
de înţelepciune şi clarviziune celor de la oraşe, care nu au 
ţinut în mână nimic mai greu decât telecomanda sau mausul 
de la tastatura calculatorului.

În fine, rezultatele primului tur al alegerilor locale gene-
rale trebuie să pună pe gânduri toată suflarea politică, inclu-
siv, şi în primul rând, de la Chişinău. Actuala opoziţie trebuie 
să înţeleagă că roata vremii se învârte astfel încât este greu, 
dacă nu imposibil, să intri în aceeaşi apă a treia oară, este ino-
portună exploatarea la nesfârşit a simbolurilor vechi, dacă te 
consideri partid de factură nouă (mai cu seamă că oamenii nu 
pot fi minţiţi la nesfârşit) şi, la urma urmei, nimeni n-a scos din 
circuit vorba despre ochii care nu se văd (la putere), se uită. Şi 
componentele Alianţei pentru Integrare Europeană trebuie să 
îngroape securea războiului fratricid, să lase la o parte ambiţii-
le şi interesele, să tragă cu urechea la înţelepciunea poporului 
şi să înţeleagă, dacă nu a înţeles încă – este mai uşor să obţii 
victoria, decât să o menţii…

Tableta de vineri
5 IuNIE: SATuL A DAT ORAŞuLuI O LECţIE DE MATuRITATE POLITICă



Soroca oficială

Soroca. Almanah nr. 5/2011 48

Soroca oficială

Soroca. Almanah nr. 5/2011 49

POLITICILE CONSILIULUI RAIONAL SOROCA 
pentru perioada anilor 2011–2015

ASISTENță SOCIALă ŞI SăNăTATE

SITUAţIA CURENTă

INFRASTRuCTuRA ŞI PROTECţIA MEDIuLuI ÎNCONjuRăTOR

SITUAţIA CURENTă

SITUAţIA CURENTă GENERALă

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE

OBIECTIVE

La moment, în raionul Soroca sunt create următoa-
rele servicii:

Centrul de plasament temporar „Azimut” pentru 
copiii în situaţie de risc; 

Centrul de zi „Icar” pentru copii cu dezabilități fi-
zice; 

Centrul pentru tineret, „Dacia”; 
Centrul de zi „Acasă” pentru copii din familii de-

favorizate; 
Centrul de Asistenţă şi Îngrijire „Acasă” pentru 

persoane vârstnice.
Au fost create 15 familii de asistenţi parentali profe-

sionişti, serviciul, „Echipă mobilă” şi, „Casă Comunita-
ră” din satul Voloave�

Sistemul de ocrotire a sănătății este reprezentat prin 
IMSP Spitalul Raional Soroca, cu o capacitate de 360 pa-
turi, şi de Centrul Medicilor de Familie� Asigurarea cu 
paturi a populaţiei raionului Soroca constituie 35,8 la 
10�000 populaţie� Din numărul total de populație, per-
soanele asigurate constituie 65,1%, iar cele neasigurate, 
respectiv, – 34,9%� Numărul total de vizite efectuate în 
perioada de 9 luni ale anului 2011 a constituit 106950� 
Din instituțiile medicale primare rurale (57 la număr), 
dispun de aprovizionare centralizată cu apă potabilă doar 
9%� Asigurarea cu medici de familie în sectorul rural e 
la nivelul de 70 % (din aceştia, 30% de medici sunt de 
vârstă pensionară)� Instituțiile medicale rurale nu sunt 
gazificate� În sectorul rural, lipsesc filialele de farmacii�

Asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din locali-
tăţile raionului este la un nivel foarte scăzut� Din 68 de 
localităţi, în prezent, parţial centralizat se alimentează 
cu apă 6 localităţi: oraşul Soroca şi satele Oclanda, Cre-
menciug, Iarova, Bădiceni, Bulboci� A fost construită o 
sondă arteziană la Tabăra de odihnă pentru copii „La 
Dumbravă”� 

Spre finalizare sunt lucrările de implementare a pro-
iectului privind alimentarea cu apă potabilă a satului 
Sobari, acest proiect fiind finanţat de Fondul Ecologic� 
În stadiu de finalizare se află şi lucrările proiectului de 
aprovizionare cu apă a satului Decebal, acesta finanţat de 
FISM� Celelalte localităţi se aprovizionează cu apă pota-
bilă din fântânile de mină� Localităţile raionului Soroca 
dispun de 8043 fântâni de şahtă, din care amenajate sunt 
7700, iar neamenajate – 343� Conform analizelor apei 
potabile din aceste fântâni, 92% din ele nu corespund 
normativelor sanitare şi standardelor stabilite� În anul 
2009, raionul Soroca a fost selectat de către reprezentan-
ţii Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare pen-
tru a fi inclus în cadrul proiectului regional de prestări 
ale serviciilor de apă şi canalizare�

Pentru prima etapă, au fost incluse următoarele lo-
calităţi: Rubleniţa, Zastânca, Regina Maria, Hristici şi 
Egoreni� 

Raionul Soroca dispune de o reţea de 389,9 kilometri 
de drumuri publice, dintre care 95,5 kilometri sunt dru-
muri naţionale, iar 294,4 kilometri – drumuri publice 

locale� În anul 2011 au fost începute lucrările de imple-
mentare a proiectului „Renovarea drumului L-107 Pâr-
liţa – Dumbrăveni – Vădeni-Floreşti” cu lungimea de 
13,3 kilometri� 

În prezent, 70% din drumuri sunt reparate, 10% se 
află în stare satisfăcătoare, iar 20% sunt deteriorate�

La ziua de astăzi, sunt construite 67 kilometri de 
conducte de gaze de presiune înaltă, 53 kilometri de 
conducte de presiune medie şi 15 kilometri – de presiu-
ne joasă, astfel fiind gazificate 20 de localități rurale� De 
asemenea, sunt construite 27 de cazangerii (în instituții 
de menire social-culturală)� 

Aerul este un factor vital al capitalului natural, de aceea 
e necesară îmbunătăţirea permanentă a calităţii lui� Exis-
tă un sistem de amenzi, taxe şi impozite pentru poluarea 
aerului� Sursele principale de poluare a aerului atmosfe-
ric în teritoriul raionului sunt următoarele: cazangeriile, 
întreprinderile industriale, fermele şi depozitele de pesti-
cide şi îngrăşăminte, transportul auto� În ultimii ani, con-
tribuţia surselor staţionare la poluarea aerului a scăzut, 
datorită micşorării numărului şi diminuării activităţii în-
treprinderilor industriale� Astfel, transportul auto a deve-
nit principala sursă de poluare� Principalele surse de asi-
gurare cu apă a comunelor şi satelor sunt apele subterane, 
deşi se folosesc şi sursele de apă de suprafaţă� Principala 
sursă este râul Nistru� Solurile sunt o parte componentă 
a resurselor naturale� Eroziunea lor progresează, iar cota 
solurilor erodate s-a majorat până la 40-50%� 

Ne confruntăm cu:
Participare redusă a consilierilor la procesul deci-

zional, mai cu seamă la iniţierea şi elaborarea proiec-
telor de decizii; informare slabă a populaţiei asupra 
problemelor administraţiei publice locale; grad redus 
de automatizare a procesului informaţional; lipsa unor 
programe-tip pentru crearea unei baze de date accesi-
bile populaţiei; insuficiența pregătirii personalului în 

problemele locale şi ale prestării serviciilor publice so-
licitate de populaţie� Întreaga activitate a autorităţilor 
publice locale continuă să fie un domeniu slab cunos-
cut de către populaţie, şi asta din cauza accesului re-
dus la mijloacele eficiente de informare a publicului� În 
prezent, numărul serviciilor publice prestate populaţiei 
este mic şi, de cele mai dese ori, ele sunt asociate cu 
prestarea serviciilor comunale� 

Avem nevoie de o administraţie publică locală mo-
dernă, care să funcţioneze:

 În conformitate cu prevederile legale şi constituţi-
onale;

 Ca structură administrativă în serviciul cetăţenilor;
 În baza unor atribuţii şi competenţe bine definite 

şi delimitate;
 Pe principiul de cooperare directă cu APL de nive-

lul 1 din raionul Soroca, cu instituţiile statale şi neguver-
namentale din raion, republică şi din străinătate�

De asemenea, e necesară:
 Delimitarea competenţelor, îmbunătățirea cadru-

lui normativ existent privind organizarea şi funcţiona-
rea autorităţilor administraţiei publice locale şi a insti-
tuţiilor subordonate;

 Implicarea societății civile în procesul de luare a 
deciziilor;

 Organizarea unui schimb operativ al informaţiilor 
între autorităţile publice de diferite nivele;

 Dezvoltarea capacităţilor actorilor comunitari 
pentru susţinerea şi promovarea procesului de dezvolta-
re durabilă, integrare europeană şi cooperare transfron-
talieră;

 Participarea la diverse concursuri naţionale şi in-
ternaţionale pentru obţinerea proiectelor şi a granturi-
lor de dezvoltare a oraşului Soroca şi comunităţilor din 
raionul Soroca;

 Extinderea relațiilor de înfră țire cu autoritățile pu-
blice din alte localități�

 Lărgirea şi îmbunătățirea calității serviciilor socia-
le şi medicale;

 Popularizarea spectrului de servicii de asistență 
socială şi medicală;

 Reabilitarea instituțiilor de asistență medicală pri-
mară din localitățile rurale;

 Regionalizarea asistenței medicale conform pro-
gramului Guvernului Republicii Moldova «Relansăm 
Moldova»;

 Asigurarea deplină a dreptului cetățeanului la ser-
vicii medicale accesibile şi calitative;

 Managementul eficient al resurselor umane în 
scopul asigurării instituţiilor medicale cu cadre medi-
cale calificate;

 Finanțarea şi gestionarea echilibrată şi suficientă 
a instituțiilor medicale din surse disponibile ale bu-
getului raional şi cu surse de alternativă prin proiecte 
investiționale finanțate de donatori interni şi externi, 
inclusiv prin parteneriatul public privat;

 Renovarea şi reconstrucția bazei tehnico-materia-
le a instituțiilor medico-sanitare publice în conformita-
te cu cerințele moderne�

Servicii calitative de aprovizionare cu apă potabilă  �
şi un sistem eficient de evacuare şi epurare a apelor re-
ziduale;

Drumuri publice construite, reparate, inclusiv prin  �
atragerea investițiilor;

Asigurarea continuității gazificării localităților; �

Dezvoltarea rețelei de întreprinderi de prestare a  �
serviciilor comunale;

Reabilitarea ecologică a oraşului Soroca şi a râului  �
Nistru prin construcția sistemelor de purificare cu un 
grad sporit de securitate;

Reducerea nivelului de poluare a aerului, apelor şi  �
solului�
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Aş vrea să cred că ieri, la şedinţa plenară a Legislativului, 
s-au limpezit unele lucruri şi, după mai multă vreme de incer-
titudine, societatea în general şi fiecare dintre noi, în particu-
lar, va putea trage unele concluzii, dar nu sunt naiv să cred că 
a fost tocmai aşa. În primul rând, nu sunt politicienii moldo-
veni atât de curajoşi şi atât de abili ca să „taie poala”, oricât de 
dureroasă ar fi procedura, iar în al doilea rând, nimeni încă nu 
a anulat maxima cu privire la „apa tulbure în care se prinde 
cel mai bine peştele”. (Ba mai mult, sunt gata să pun astăzi, 
miercuri, când scriu aceste rânduri, pariu că ieri nimic spec-
taculos nu s-a întâmplat, dar poate chiar la insistenţa vreunei 
fracţiuni şedinţa s-a amânat pentru altă zi). Adică, îmbârzoiala 
etalată de unii la începutul săptămânii a putut fi un simplu foc 
de paie, o joacă de muşchi fără nici un suport cu adevărat real. 
Nu de alta, dar, după declaraţiile dure ale premierului, aştep-
tările deloc optimiste despre care a vorbit spicherul şi bătaia 
de cuie promisă de liderul liberal, îndată s-au auzit şi voci care 
au ţinut să tempereze spiritul revoluţionar al liderilor Alianţei 
pentru Integrare Europeană (AIE). Preşedintele PCRM, care se 
ţine de marea politică ca scaiul de pantaloni, a declarat, bună-
oară, în cadrul unei emisiuni televizate, că formaţiunea care 
o conduce nici nu se gândeşte să facă coaliţie (cuvânt care îi 
stârneşte repulsie lui Voronin) cu contrabandiştii de ţigări şi 
arme, iar la întrebarea directă dacă la şedinţa de joi a Parla-
mentului fracţiunea PCRM va vota pentru demiterea Procuro-
rului General, a răspuns evaziv, chipurile, ar fi bine ca acesta 
să vină cu un raport în faţa deputaţilor, după care trebuie de 
văzut ce şi cum, că n-o să dăm afară omul aşa, pur şi simplu. 
Aceasta înseamnă că tandemul PCRM-PLDM, despre care s-a 
vorbit atât de mult ultima vreme (iar unii chiar s-au grăbit să-l 
considere deja o realitate), nu este posibil, din oricare parte ai 
privi. La fel, probabil, vor sta lucrurile şi cu presupusele rema-
nieri în Guvern – totul poate rămâne la nivelul bunelor (sau, 
poate, relelor?) intenţii, or cu adevărat unii miniştri nu-şi mai 
ascund „rezervele” faţă de Vlad Filat şi clatină zdravăn barca 
cabinetului. Şi când vezi că unii miniştri nu-i dau ascultare şe-
fului, nu mai este de mirare ca şi Procurorul General, care nu 
este în subordonarea directă a Premierului, nu scapă momen-
tul să-şi arate inviolabilitatea. Altfel, în acest război al decla-
raţiilor năucitoare şi al învinuirilor pe bandă rulantă, lucrurile 
au ajuns atât de departe încât fiecare dintre noi este nevoit 

să mediteze foarte bine înainte de a lua partea cuiva sau de 
a critica pe cineva din componentele AIE. În această ordine 
de idei, n-ar fi rău să lăsăm la o parte emoţiile şi să facem o 
„revizie” a cuvintelor şi faptelor etalate de cele trei formaţiuni 
în ultimul timp: pe de o parte, avem PLDM, care, indiferent de 
simpatiile şi antipatiile noastre, doreşte să rămână vertical (în 
măsura în care acesta înţelege ce înseamnă decenţa în poli-
tică) şi nu este dispus să facă compromisuri în numele unor 
„scopuri nobile” (să nu ignorăm, de exemplu, faptul că liderul 
acestei formaţiuni a declarat, în repetate rânduri, că lozinca 
„Moldova fără Voronin, Moldova fără comunişti” nu poate fi 
substituită cu alta, şi anume „Moldova cu bandiţi, Moldova 
cu mafioţi”), chiar dacă aceste intenţii nu par întotdeauna 
sincere; iar pe de altă parte avem o coaliţie în coaliţie, un fel 
de încrucişare mai mult decât stranie dintr-un partid vădit ro-
mânofil şi altul la fel de vădit rusofil. Fiindcă nu trebuie să fii 
mare cunoscător al fenomenului politic ca să înţelegi că PL 
şi PD nu-i „înghit” pe cei de la PLDM. Pe de altă parte, după 
emisiunea televizată de care vorbeam mai sus, perspectivele 
PLDM în general şi ale liderului lui, în particular, nu par deloc 
roze – nu este exclus faptul ca trei din formaţiunile parlamen-
tare să se înregimenteze împotriva PLDM şi din intenţiile de 
limpezire a apelor ale Premierului Vlad Filat să se aleagă praf 
şi pulbere. În primul rând, nu cred că Vladimir Voronin, de-
prins să fie vioara întâi şi să decidă de unul singur ce şi cum, 
priveşte cu ochi buni rezultatele ultimelor sondaje, care-l dau 
pe actualul premier drept lider incontestabil, şi, în al doilea 
rând, prea mare este prăpastia între colegii de alianţă, ca să 
credem că este posibilă o revenire totală la normalitate. Adi-
că, într-o perioadă scurtă, Vlad Filat ar putea parcurge calea 
de la politicianul care, în opinia unora, îşi doreşte toată pu-
terea în stat, până la politicianul care poate trece sau poate fi 
trecut în „opoziţie constructivă”.

Aşadar, sunt convins că şi săptămâna aceasta nu ne va 
aduce liniştea şi pacea la care râvnim de atâta vreme. Toam-
na politică furtunoasă, care ne-a fost promisă de politicieni în 
timpul vacanţei de vară, încă nu şi-a luat turaţiile necesare, iar 
aceasta înseamnă că apele vor fi tulburate în continuare, spre 
bucuria peştilor de toate speciile. De aici şi concluzia: opoziţia 
va continua să bage strâmbe în rândurile guvernării, iar Alian-
ţa parcă va fi, parcă nu va fi…

DEzVOLTARE AGRICOLă, INDuSTRIALă ŞI COMERCIALă

SITUAţIA CURENTă

EDuCAţIE, CuLTuRă, ARTă ŞI SPORT

SITUAţIA CURENTă

Complexul agroindustrial este pilonul de bază al eco-
nomiei raionului� Volumul global al producţiei agricole 
constituie anual 60 la sută din Produsul Social Global al 
raionului� Activitatea în toate ramurile agriculturii pre-
zintă ocupaţia de bază în majoritatea localităţilor rura-
le� Suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă constituie 
62,9 mii de hectare, inclusiv 54,3 mii hectare de pământ 
arabil şi 8,4 mii hectare de plantaţii multianuale� În sec-
torul agrar, la moment activează 91 agenţi economici 
asociaţii şi 22112 gospodării ţărăneşti� Industria prelu-
crătoare e prezentată de 6 întreprinderi mari cu divers 
profil de activitate� În localităţile rurale şi în oraş func-
ţionează 29 de mori şi 32 oloiniţe, de serviciile cărora se 
folosesc, practic, toţi locuitorii raionului� Pe teritoriul 
raionului activează 28 oficii de prestare a serviciilor zo-
oveterinare şi 16 puncte de colectare a laptelui� Condu-
cătorii şi specialiştii gospodăriilor agricole şi de fermieri 
s-au folosit de serviciile a 5 magazine agricole, care s-au 
transformat în adevărate centre de consultanţă şi imple-
mentare a tehnologiilor moderne� În acelaşi timp, efec-
tivul existent de maşini şi tractoare este învechit, piața 
de desfacere este restrânsă, sistemul de subvenționare 
a agriculturii acționează slab, prețurile la carburanți şi 
lubrifianți sunt în continuă creştere� 

Sectorul industrial al raionului reprezintă motorul 
economiei raionului şi principalul generator de locuri de 
muncă, acesta asigurând creşterea economică a raionului 
şi fiind un bun suport al sferei sociale din teritoriu� Prin 

acțiunile sale, Consiliul Raional plasează în centrul po-
liticilor de dezvoltare economică a raionului problemele 
cu care se confruntă întreprinderile din sfera de produ-
cere� Acest lucru condiţionează evaluarea tuturor iniţi-
ativelor de susţinere prin orice modalitate a producăto-
rilor soroceni, pentru dezvoltarea continuă a sectorului 
industrial� În teritoriul raionului sunt multe încăperi de 
producere neutilizate, şi asta în timp ce se duce lipsă de 
locuri de muncă atât pentru muncitori calificaţi, cât şi 
pentru specialişti cu studii în diferite profesii�

Problemele-cheie în sectorul industrial sunt: 
Lipsa pieţelor de desfacere a producţiei fabricate; �
Lipsa investitorilor; �
Lipsa legăturilor directe între producătorii soro- �

ceni şi cei din spaţiul ex-sovietic, precum şi din ţările 
europene�

Astăzi, în sfera micului business din raionul Soroca 
îşi desfăşoară activitatea 22�880 agenţi economici, dintre 
care : 22112 – gospodării ţărăneşti, 48 – sfera de produ-
cere, 120 – sectorul agrar, 16 – sfera construcțiilor, 29 – 
transport şi comunicații, 240 – sfera comerțului, 130 – 
sfera alimentației publice, 185 – alte domenii (farmacii, 
hoteluri, ateliere de reparații ş�a�)� La moment, mai au 
loc cazuri de realizare în sfera comercială a produselor 
alimentare cu termen expirat şi de o calitate joasă, încăl-
carea drepturilor consumatorilor în sfera alimentaţiei, şi 
nu numai� În pieţele din oraşul Soroca, ne confruntăm 
cu problema intermediarilor (speculanţilor)� 

În prezent, în raion funcționează 12 licee, 36 gim-
nazii, 10 şcoli primare, 53 instituţii preşcolare� În ulti-
mii ani, numărul elevilor este în continuă scădere� O 
problemă majoră a instituţiilor preşcolare şi a Direc-
ţiei Generale Învățământ este extinderea accesului la 
învățământul preşcolar de calitate� În 14 localități, nu 
funcționează instituții preşcolare, inclusiv în 10 din 
ele – din cauza numărului mic de copii sub vârsta de 

6 ani� Educaţia fizică şi sportul exercită în societate o 
funcţie socială de primă importanță� Anual, în raion 
se desfăşoară 14 turnee republicane cu participarea 
a peste 1400 de persoane, 30 campionate şi compe-
tiţii raionale cu participarea a peste 6000 de persoa-
ne, amatori al sportului� În raionul Soroca activează 
2 şcoli sportive, în care practică sportul peste 700 de 
copii�

În subordinea Secției Cultură şi Turism sunt urmă-
toarele instituții: Palatul Raional de Cultură, muzeele de 
Istorie şi Etnografie Soroca şi Cosăuţi, Biblioteca Publi-
că „M� Sadoveanu” cu 6 filiale, Şcoala de Arte „E� Coca”, 
Şcoala de Arte Plastice, 4 şcoli de muzică, 28 formații cu 
titlu de model, 3 studiouri de meşteşuguri populare� Au 
fost obţinute anumite succese în promovarea dialogului 

intercultural în ansamblu, cu deplasarea colectivelor ar-
tistice peste hotare� Secţia Cultură şi Turism nu dispune 
de scenă dotată cu aparataj de iluminare şi sonorizare, 
care ar oferi posibilitatea de funcţionare în condiţii de 
aer liber� Colectivele artistice nu sunt dotate cu costuma-
ţie pentru scenă şi nici cu instrumente muzicale� Studio-
urile meşterilor populari duc lipsă de materie primă� 

OBIECTIVE

OBIECTIVE

 Promovarea acțiunilor de consolidare a terenuri-
lor agricole;

 Dezvoltarea industriei prelucrătoare de producție 
agricolă;

 Crearea întreprinderilor pentru achiziționarea 
producției agricole; 

 Lărgirea suprafețelor irigate şi renovarea sisteme-
lor de irigare;

 Susținerea întreprinderilor mici şi mijlocii, infor-
marea continuă privind protecția consumatorilor de că-
tre organele respective; 

 Îmbunătăţirea situaţiei în domeniul comerţului şi 
în sfera alimentaţiei publice�

 Lărgirea şi îmbunătățirea calității serviciilor socia-
le şi medicale;

Crearea condiţiilor optime pentru atragerea în lo- �
calităţile rurale a tinerilor specialişti şi menţinerea lor în 
activitatea instituțiilor de învățământ;

Dotarea tehnico-materială a sistemului educațional,  �

cultural şi sportiv, crearea condițiilor adecvate pentru 
muncă şi studii;

Stimularea din resursele bugetului raional şi local  �
a tinerilor talentaţi din raion; 

Promovarea produsului naţional turistic şi integra- �
rea turismului raional în reţele naţionale si europene�

Tableta de vineri
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„Femina Club” este o asociaţie obştească, ne-
comercială şi apolitică, care-şi desfăşoară ac-
tivitatea pe întreg teritoriul raionului Soro-
ca. Activează în colaborare cu organizaţiile 
de stat şi cele publice, aducându-şi aportul 
la sprijinirea socială şi morală a femeilor şi 
copiilor. Cele 13 membre ale clubului şi-au 
dorit să impulsioneze viaţa în societate. Mi-
siunea organizaţiei a fost şi rămâne protecţia 
drepturilor civile, sociale, economice ale femeilor 
şi copiilor din familiile socialmente vulnerabile.

Membrele „Femina Club”: E. Martâniuc, L. Fedea, E. Rezus, 
E. Cobăsneanu, E.Cojocaru, L. Gherman, M. Mitrofan, P. Cojocaru, 
S. Şapovalov, L. Neamțu, T. Ceban, L. Stişco, L. Pilipețchi.

Elena Bodnarenco,  
primar de Soroca 
Născută la 5 martie 1965 în oraşul 
Soroca. 
Prim-secretar al CR Soroca al 
PCRM; vicepreşedinte al Uniunii 
Femeilor din Republica Moldova.

Fişier biografic
1972–1982 – Elevă la Şcoala Rusă nr�2 (astăzi LT „A� Puşkin”), Soroca�
1982–1998 – Muncitor, economist, director-adjunct cu problemele 
tineretului la Uzina de Utilaj Tehnologic (UUT) din Soroca�
1982–1985 – Studentă la Colegiul Industrial, specialitatea economie, 
secţia fără frecvenţă (or� Harkov, Ucraina)�
1998–2003 – Secretar eliberat al Comitetului raional Soroca al Parti-
dului Comunist din RM�
2000–2003 – Studentă la ULIM (facultatea Drept, secţia fără frecven-
ţă), Chişinău�
Din 2001până în prezent – Prim-secretar al CR PCRM Soroca�
2003–2007 – Studentă la Academia de Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele RM (secţia fără frecvenţă), Chişinău� 
2005–2011 – Deputat în Parlamentul RM (fracţiunea PCRM)�
Din 2011 – Primar de Soroca�

„Avem un singur scop – asigurarea pentru 
sorocenii noştri a unor condiţii de trai şi de 
muncă cât mai bune!”

Almanah: Povestiţi, vă rog, des-
pre părinţii şi familia dumneavoas-
tră.

Elena Bodnarenco: Părinţii mei 
sunt originari din Ucraina, raionul 
Iampol, satul Kucicovka, localitate 
situată la câţiva kilometri de Soroca, 
peste Nistru� În timpurile URSS, când 
hotarul dintre Ucraina şi RSSM era 
unul simbolic, populaţia de pe ambele 
maluri migra intens în ambele părţi� 
Părinţii mei s-au stabilit la Soroca în 
anul 1960, fiind specialişti de care în-
treprinderile locale duceau lipsă�

Tata, Ciuhrii Vladimir Savovici 
(1934–1995), inginer-mecanic, a lu-
crat o perioadă inginer-şef la Com-
binatul de Pâine, apoi mecanic la 
UUT din Soroca�

Mama, Ciuhrii Nina Andreevna 
(n� 1940), inginer-tehnolog, a lucrat 
şef al secţiei de producere la Fabrica 
de Conserve, apoi controlor de ca-
litate a producţiei la Fabrica de Ar-
ticole Tricotate din Soroca, de unde 
s-a şi pensionat�

În familie suntem două surori� 
Sora mai mică Ecaterina (Cazmir-
ciuc) Ciuhrii (n� 1968), educatoare 
în instituţii preşcolare (a absolvit 
Şcoala Pedagogică „B� Glavan” din 
Soroca), acum activează în calitate 

de director-adjunct la SRL „NEL-
grup” Soroca� Ea este şi consilier 
(2011–2015) în Consiliul Raional 
Soroca din partea PCRM�

Soţul meu, Anatolii Bodnarenco 
(n� 1961), originar din satul Ivan-
kovo (Iampol, Ucraina), muzician-
instrumentist (clarinet-saxofon), 
dirijor de fanfară, absolvent al Co-
legiului de Arte din Soroca, actual-
mente este liber întreprinzător� Am 
crescut şi educat un copil – fiica 
noastră dragă Diana, născută la 28 
ianuarie 1986, actualmente arhi-
tect (în 2011 a absolvit arhitectura 
la UTM)� La 21 august 2010, am 
celebrat căsătoria Dianei cu Denis 
Matvienco (n� 1983), inginer-elec-
tronist, originar din oraşul Râbniţa, 
patron şi director al SRL „Matvien-
co�com”, firmă mixtă moldo-ameri-
cană, specializată în aparate electro-
nice� Ei sunt stabiliţi la Chişinău�

A.: Şcoală aţi început s-o faceţi 
la Soroca…

E.B.: Am învăţat cu plăcere chiar 
din clasa întâi, întotdeauna strădu-
indu-mă să fiu exigentă, punctuală şi 
responsabilă� Am absolvit şcoala cu 
eminenţă, rezultat realizat de mine, 
în mare parte, datorită bunilor mei 

Când scriu aceste rânduri, nu cunosc rezultatele discursului 
rostit ieri de premierul Vlad Filat în plenul Parlamentului şi re-
manierile (dacă acestea au avut loc şi nu a fost doar un ordinar 
foc de paie) despre care s-a tot vorbit în ultima vreme, de aceea 
voi pune accentul pe evenimentul care a fost cap de afiş această 
săptămână şi care a captat atenţia tuturor. După cum v-aţi dat 
seama, sunt convins, este vorba de vizita Patriarhului Kiril la Chi-
şinău. Or, s-a creat impresia că toată suflarea, de la Vlădică până 
la Opincă, a uitat în acele zile de tot şi de toate, iar sentimen-
tele pe care le-au trăit credincioşii adevăraţi şi „cei de ocazie şi 
de conjunctură” se includ bine într-un diapazon cât se poate de 
larg – de la bucurie neprefăcută până la isterie camuflată. Nu 
ştiu, poate altfel nici nu se poate în asemenea cazuri, dar, cre-
zând sincer că unul este Stăpânul nostru – Dumnezeu, mă întreb 
şi vă întreb: cum rămâne cu poruncile Dumnezeieşti, care nu 
lasă loc pentru interpretări: „Eu sunt Dumnezeul tău, să nu ai alţi 
dumnezei în afară de Mine, Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă ase-
mănare, nici să te închini lor, Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, 
ca bine să-ţi fie şi mulţi ani să trăieşti pe acest pământ”? Oare cre-
dinţa adevărată înseamnă spectacole fastuoase, mese copioase 
în beciuri de lux, încovoiere de lacheu şi dezgolirea dezarmantă 
a lucrurilor sacre? Dacă aşa şi este, să am iertare şi înţelegere, iar 
dacă nu este aşa, cine nu greşeşte… Sincer vorbind, eu fac parte 
din cele circa 25 la sută dintre basarabenii care cred altui patriarh 
decât cel al Moscovei (aceasta însă nu înseamnă că nu stimez 
opţiunile religioase ale altor oameni) şi care au văzut în „spate-
le” acestei vizite şi altceva decât „grija faţă de turma de aici şi de 
viitorul Republicii Moldova”. În pofida faptului că o bătrânică, de 
exemplu, cu lacrimi în ochi declara că, o dată văzându-l (de la 
depărtare) pe Patriarh, poate să moară şi mai spunea că, odată 
cu patriarhul a venit şi multaşteptata ploaie, iar un comentator 
politic, care zi de zi ne mozoleşte ochii de la ecranul televizorului 
şi care se (auto)consideră, cu certitudine, un fel de „patriarh” prin-
tre colegii de breaslă, a etichetat prestaţia patriarhului Kiril drept 
una impecabilă, trebuia să fii surd şi orb ca să nu vezi şi să nu auzi 
cum trimisul Moscovei, deloc subtil şi cu tupeu, amesteca reli-
gia cu politica. (Păcat că protestul celor câteva zeci de tineri, care 
au pichetat în preajma monumentului lui Ştefan cel Mare, a fost 
anihilat în cel mai bolşevic mod, or lozincile lor nu vorbeau decât 

nişte adevăruri). Chiar dacă mai mult prin childuri şi prin incur-
siuni filozofice, Patriarhul a promovat într-o manieră demnă de 
fapte mai bune ideile Sfintei Rusii, parcă testând locul pe care 
ar putea să-l ocupe Republica Moldova în noul proiect al lui Pu-
tin, Uniunea Euro-Asiatică. Pe de altă parte, şi gazdele au avut o 
prestaţie pe măsura aşteptărilor oaspetelui, care a fost primit cu 
toate onorurile posibile şi imposibile. Începând cu aterizarea în 
aeroportul Chişinău, continuând cu serviciul divin ţinut în faţa a 
câtorva mii de enoriaşi onoraţi să se afle măcar în preajma Sanc-
tităţii sale, vizitele la unele instituţii din capitală, dar şi la beciurile 
de la Cricova, Preafericitul Kiril s-a simţit ca un adevărat stăpân, 
ca un suveran care a venit să-şi inspecteze turma, ca nu cumva, 
în virtutea evenimentelor care au loc în această lume nebună, 
să-i iasă de sub control. Ba mai mult, în semn de recunoştinţă şi 
gratitudine, Patriarhul a fost decorat de câtre preşedintele-inte-
rimar cu cel mai înalt ordin al republicii. Pentru ce merite – mai 
rămâne o enigmă, că n-o fi Ordinul Republicii o recompensă 
pentru faptul că Patriarhia Rusă, pe parcursul ultimilor 20 de ani, 
l-a decorat cu vreo şapte ordine şi medalii pe liderul secesionist 
de la Tiraspol… Ce-i drept, la rândul său, şi patriarhul Kiril a mirat 
asistenţa când a înmânat o distincţie bisericească nu celor care 
l-au invitat, ci liderului PCRM. Nu ştiu cine ar fi vrut să fie în pielea 
lui Marian Lupu, care sta ca o stană de piatră şi privea absent la 
fostul său boss, care a scăpat şi o lacrimă (sinceră?!) cu această 
ocazie.

În fine, vizita patriarhului Kiril a fost, din orice punct de ve-
dere ai privi, una istorică. Pentru unii a fost o întâlnire cu tatăl 
duhovnicesc, iar pentru alţii – o dovadă în plus că Republica 
Moldova, şi după 20 de ani de independenţă, rămâne sub in-
fluenţa totală a Moscovei. Adică, începând cu sufletul şi ter-
minând cu gazele naturale, am fost şi rămânem la cheremul 
ruşilor. Ce va fi mai departe, cine vor fi următorii soli ai ţarului 
rus, care în goana după un alt mandat de preşedinte nu se va 
sinchisi să-şi arate muşchii şi să-şi întoarcă sub propria aripă 
„vechii tovarăşi de drum” – vom trăi şi vom vedea. Un lucru 
însă este cert: oricât de mică şi de neimportantă, vorba unui 
influent ziarist rus, ar fi Republica Moldova, aceasta este prea 
mare ca să fie strivită aşa de uşor de ciocanul şi nicovala sub 
care a nimerit în virtutea aşezării sale geografice…

„Femina Club” – zece ani de activitate

Eveniment–2011

Tableta de vineri
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educatori şi profesori: primele mele 
învăţătoare (cl� I-IV) Vera Iacovlevna 
Şciukina şi Agnesa Grigorievna Joian; 
Tamara Mihailovna Vainer – l� engle-
ză; Roza Abramovna Burman – ma-
tematica; Nona Gheorghievna Şu-
leac – limba rusă; Boris Mihailovici 
Pasecinic – chimia; directorii – Tati-
ana Constantinovna Iacubova, apoi 
Lidia Fiodorovna Popescu…

La Colegiul Industrial din Har-
kov de asemenea am studiat speci-
alitatea cu plăcere, absolvindu-l cu 
diplomă „roşie”� Au făcut facultatea 
Drept la ULIM, apoi Academia de 
Administrare Publică� 

A.: Când v-aţi pătruns de ideile 
comuniste?

E.B.: Ideea comunistă am cu-
noscut-o şi acceptat-o încă din co-
pilărie� Cu aceasta m-a familiarizat 
tatăl meu, adept înflăcărat al acestei 
doctrine, pe atunci secretar al orga-
nizaţiei de partid la Combinatul de 
Panificaţie şi membru al CR PCM 
Soroca� Iar în rândurile PCUS am 
intrat la vârsta de 21 ani, în 1987, pe 
când eram în serviciu la Uzina de 
Utilaj Tehnologic din Soroca�

A.: Statutul de membru, apoi 
de prim-secretar al CR Soroca al 
PCRM, v-a ajutat, să ne exprimăm 
aşa, în construcţia carierei dum-
neavoastră?

E.B.: Nu am urmărit niciodată sco-
pul de a face carieră, nu am râvnit la 
posturi, atât în ierarhia partinică, cât 
şi în cea social-economică, speculând 
cu faptul că sunt membru al Partidu-
lui Comuniştilor din RM� Am dorit 
doar să contribui – prin activitate in-
tensă, prin devotament şi credinţă – 
la înaintarea societăţii noastre spre 
idealul tuturor oamenilor simpli de 
a avea o viaţă bună, prosperă şi echi-
tabilă� În 1991, la dizolvarea PCUS, 
eu, împreună cu tatăl meu, ca şi mulţi 
alţi comunişti de la UUT, n-am depus 
carnetele de membri ai PCUS, iar în 
iulie 1994, când Partidul Comunist a 
fost din nou legalizat în RM, am con-
tribuit mult pentru fondarea la So-
roca a unei structuri a PCRM din 60 
de membri� Organizaţia din Soroca a 

fost creată la iniţiativa şi cu susţine-
rea Eugeniei Ostapciuc, soroceancă 
(ex-preşedinte al Parlamentului RM), 
care la acea vreme era deja membru 
al CC al PCRM� Şi eu, şi tata am fost 
chiar de la început în primele rânduri 
ale acestei organizaţii�

A.: Şi aţi ajuns prim-secretar al 
CR Soroca al PCRM…

E.B.: Iniţial, prim-secretar al CR 
PCRM Soroca a fost ales Zagorod-
niuc S� M� (pensionar al Armatei So-
vietice)� După un an, în 1995, prim-
secretar a fost ales Efim Agachi 
(ex-preşedinte al Consiliului Jude-
ţean Soroca, acum membru activ al 
Partidului Democrat), iar în decem-
brie 2001, în această funcţie, pe care 
o deţin şi astăzi, am fost aleasă eu, 
Elena Vladimirovna Bodnarenco�

A.: Care vă erau responsabilită-
ţile în organizaţie?

E.B.: Chiar de la fondarea orga-
nizaţiei noastre raionale a PCRM, în 
1994, m-am inclus într-o muncă acti-
vă de partid� Până în 1998, am activat 
ca agitator şi propagandist al ideilor 
şi noilor noastre programe comunis-
te, care urmau să nimicească sărăcia, 
corupţia, banditismul şi stagnarea 
social-economică, instaurate de că-
tre aşa-numiţii democraţi în RM� În 
1997, cu ajutorul şi susţinerea colegi-
lor de partid, am fondat organizaţiile 
de pionieri şi comsomolişti ale ora-
şului şi raionului Soroca, iar în de-
cembrie 1998, după ce am fost aleasă 
secretar eliberat al organizaţiei, am 
părăsit UUT şi am trecut la noul meu 
loc de muncă, în sediul CR Soroca al 
PCRM din strada M� Eminescu nr�8, 
unde se află şi astăzi�

A.: Alegerile din 2001 au adus 
PCRM in Parlament.

E.B.: Ne-am pregătit intens pen-
tru alegerile parlamentare anticipate 
din 25 februarie 2001, în urma căro-
ra PCRM s-a ales cu 71 de mandate� 
A fost un rezultat bun al unei munci 
pe măsură� Faptul accederii noastre 
în Parlamentul republicii cu un nu-
măr atât de mare de mandate arată 
clar popularitatea liderului nostru, 

Vladimir Vladimirovici Voronin, şi 
a PCRM în toate păturile sociale ale 
societăţii noastre�

A.: Sunteţi ataşată de vreun 
hobby? Aveţi mulţi prieteni?

E.B.: Am iubit întotdeauna spor-
tul� În timpul liber, îl practic şi astăzi� 
Îmi place foarte mult lectura şi, în 
mod deosebit, brodatul în cruciuliţe� 
În adolescenţă am frecventat secţii-
le de gimnastică şi atletică uşoară la 
Şcoala Sportivă din oraş� Am prac-
ticat turismul şcolar, vizitând multe 
locuri frumoase şi fascinante din ra-
ionul nostru� Fiind elevă la şcoală, am 
dorit să-mi îmbogăţesc cunoştinţele 
în diferite domenii, făcând ore facul-
tative la limba engleză, matematică, 
chimie, literatura rusă� Clasa noastră 
(14 elevi) era una specială, cu studie-
rea aprofundată a limbii engleze� Din 
păcate, majoritatea colegilor mei de 
clasă s-au împrăştiat prin lume: 3 – în 
Rusia; 2 – în Ucraina; 2 – în Israel; 3 – 
în SUA� Doar eu şi Igor Maţenco (ac-
tualmente director executiv la cariera 
Cosăuţi) am rămas la Soroca� Nu am 
preferat niciodată să am prea mulţi 
prieteni, dar am preţuit întotdeauna 
prietenia adevărată� O bună priete-
nă din adolescenţă îmi este Natalia 
Boico (Svişciuc), stabilită acum în or� 
Taganrog din Rusia, dar comunicăm 
sistematic; prietenim de asemenea 
cu familiile Ala şi Anatol Oţel, Livia 
şi Ion Bejenari; mă bucură mult pri-
etenia cu colegii mei de partid Galina 
Balmoş (deputat din partea PCRM, 
fost ministru), Mihail Popovschi, Al-
bert Malâş, Nicolai Damaşcan…

A.: Între anii 1982–1998 aţi fost 
angajată la Uzina de Utilaj Tehno-
logic din Soroca.

E.B.: La UUT lucrau circa 2500 
de angajaţi: funcţionari în adminis-
traţie, economişti, contabili, ingineri, 
specialişti, muncitori etc�, organizaţi 
în diferite structuri (hale, ateliere, 
secţii, brigăzi)� Între brigăzile de 
producere, după cum era tradiţia în 
URSS, se organizau întreceri socia-
liste la calitatea şi cantitatea mărfu-
rilor produse, cu totalizări periodice, 
după care se anunţau şi se premiau 

solemn învingătorii� În perioada de 
până la absolvirea studiilor economi-
ce la Harkov, eu aveam obligaţiunea 
de a totaliza toate cifrele şi procente-
le întrecerii socialiste la UUT şi a da 
rezultatele concrete pentru plasări şi 
premieri� După terminarea studiilor 
economice, am activat la uzină în ca-
litate de economist, apoi director-ad-
junct pentru problemele tineretului�

A.: În 2005, aţi devenit deputat 
în Parlamentul RM. Nu aţi dorit să 
vă stabiliţi la Chişinău, aşa cum au 
procedat alţi deputaţi soroceni?

E.B.: În alegerile parlamentare 
din 2005, PCRM a avut 56 mandate, 
raportul numeric cu opoziţia fiind 
în favoarea noastră (56 la 45)� Deve-
nind deputat, m-am stabilit provizo-
riu la Chişinău, activând în funcţia 
de secretar al Comisiei Parlamentare 
pentru Administraţie Publică, Ecolo-
gie şi Dezvoltare a teritoriilor� Nu am 
avut intenţia să mă stabilesc la Chi-
şinău (am locuit într-un apartament 
de serviciu, iar în zilele de odihnă şi 
la sărbători eram la Soroca), cu atât 
mai mult că, prin hotărârea fracţiu-
nii noastre, am fost numită curator al 
PCRM în raionul Soroca� Practic, în 
fiecare săptămână eram în raion, în-
tâlnindu-mă cu populaţia din sate şi 
oraş, conform unui grafic elaborat de 
tovarăşii de partid din Soroca�

A.: Acum sunteţi, în premieră 
pentru oraşul nostru, prima femeie 
Primar de Soroca!

E.B.: Am fost aleasă primar, eve-
nimentul fiind un rezultat al activi-
tăţilor sistematice ale CR Soroca al 
PCRM în rândurile populaţiei� Pen-
tru PCRM au lucrat nu doar mem-
brii CR, ci şi comuniştii de rând, iar 
de multe ori şi oameni fără de par-
tid� Voturile în susţinerea mea au 
fost voturi date împotriva incompe-
tenţei fostei conduceri� 

A.: Cum veţi schimba situaţia 
economică a oraşului?

E.B.: Situaţia dezvoltării indus-
triale la Soroca este una similară cu 
situaţiile celorlalte subiecte teritori-
al-administrative din RM şi ţine, în 

primul rând, de conducerea de vârf 
a republicii� Noi am creat o struc-
tură în frunte cu Vladimir Caldare, 
angajat al primăriei Soroca, care se 
va ocupa nemijlocit de atragerea in-
vestiţiilor republicane şi străine în 
oraşul nostru�

Intenţionăm să fondăm un Parc 
Industrial în schimbul unei Zone 
Industriale Libere, despre care s-a 
vorbit mult în precedenta condu-
cere a oraşului� Am expediat deja o 
cerere către Guvern în vederea sus-
ţinerii acestei intenţii� În implemen-
tarea acestui proiect sunt implicaţi 
consilierii noştri comunişti – N� Da-
maşcan, S� Nastas, M� Popovschi�

A.: Ce va fi cu construcţia staţiei 
de epurare, de care oraşul duce lip-
să deja de 20 ani?

E.B.: Toate proiectele de până 
acum de construire a staţiei de epu-
rare orăşeneşti au eşuat� Ultimul 
proiect „biologic”, susţinut de pre-
cedentul primar, ar fi afectat grav 
ecologia în zona satului Egoreni, 
locul planificat pentru staţie� Noi, 
actuala conducere a oraşului, sun-
tem hotărâţi să revenim la proiectul 
tehnic elaborat şi acceptat de echipa 
fostului primar (PCRM) A� Prisa-
cari� Acum suntem în căutarea unui 
finanţator şi ducem tratative cu o 
firmă particulară de profil din Con-
stanţa, România� Staţia va fi plasată, 
probabil, pe locul vechi planificat, 
adică în preajma satului Egoreni� 
Noul proiect, fiind absolut ecologic, 
nu va afecta populaţia şi natura din 
împrejurimi� După calculele preala-
bile, construcţia staţiei ne va costa 
în jurul a 60 milioane de lei�

A.: Şi drumurile urbane?
E.B.: Este adevărat că şi condu-

cerea precedentă a oraşului a repa-
rat o parte din drumurile centrale 
ale oraşului, dar ne-a lăsat nouă, 
actualei conducerii, peste 1 (un) 
milion de lei datorii firmelor execu-
toare: 890 mii lei – executorilor din 
Chişinău şi 280 mii lei – SRL „Ma-
gistrala-Nistru” din Soroca� 

Repararea drumurilor a fost şi 
este o problemă permanentă şi di-

ficilă a oraşului, rezolvarea căreia, 
de altfel ca şi a tuturor celorlalte 
probleme, cere bani� Mulţi bani, de 
care, din păcate, la ziua de astăzi nu 
dispunem� Alocările în bugetul ora-
şului au directă dependenţă de con-
ducerea raionului, relaţiile noastre 
cu care, din păcate, nu sunt perfecte 
şi nici suficient de constructive� Este 
uşor de înţeles situaţia financiară 
destul de şubredă a oraşului nostru� 
Vom repara, totuşi, în pofida oricărei 
crize financiare, o parte a drumurilor 
din centrul oraşului (parţial, străzile 
Ştefan cel Mare şi Independenţei)�

A.: Curăţenia oraşului şi guno-
iştile, altele care mai lasă mult de 
dorit…

E.B.: Consiliul Orăşenesc pre-
cedent a lăsat actualului Consiliu 2 
proiecte începute, care trebuie finali-
zate – proiectul pentru reconstrucţia 
apeductului şi a reţelelor de canaliza-
re în partea de jos a oraşului, finan-
ţat de BERD, şi proiectul „Stabilirea 
unui sistem de management integrat 
al deşeurilor menajere solide în ra-
ionul Soroca”� Ambele proiecte sunt 
foarte importante pentru oraş, însă 
primul a fost transmis cu o reţinere 
de 9 luni a lucrărilor din cauza că nu 
au fost îndeplinite condiţiile incluse 
în proiect� Consiliul nou ales a fost 
nevoit să majoreze tarifele pentru 
apa potabilă şi canalizare, astfel ob-
ţinând prelungirea implementării 
proiectului în oraş şi conectarea la 
apeduct a 5 sate învecinate�

Al doilea proiect prevede con-
struirea în oraş a 49 platforme pen-
tru colectarea gunoiului, instalarea 
a 5 mii containere individuale, a 200 
urne de stradă� Va fi procurată teh-
nică modernă pentru transportarea 
gunoiului şi va fi amenajat un po-
ligon pentru colectarea deşeurilor 
din oraş şi din 9 sate apropiate� Pri-
măria noastră a câştigat alte 2 pro-
iecte: primul prevede construcţia 
uzinei pentru sortarea, prelucrarea 
şi presarea gunoiului; al doilea, pro-
pus de către ONG „Asociaţia clini-
cilor juridice”, ne va aduce un câştig 
de $ 5000 pentru rezolvarea unor 
probleme stringente ale oraşului� 
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Primăria oraşului se va mai implica 
în: 1) Proiectul pentru reconstrucţia 
Cetăţii Soroca, în sumă de 4 mln� 
euro, cu o contribuţie de 60 mii 
euro; 2) Proiectul pentru reconstru-
irea faţadelor clădirilor istorice; 3) 
Proiectul pentru conectarea la ape-
ductul Soroca-Bălţi a 5 raioane�

A.: Cum intenţionaţi să rezol-
vaţi problema construcţiei de noi 
locuinţe? Veţi construi faleza Nis-
trului până la Soroca Nouă? Ce va 
fi cu lacul de acolo?

E.B.: Bugetul oraşului pentru 
anul financiar 2012 se va estima la 
29 milioane de lei� Este evident că 
oraşul nu este în putere financiară 
de a construi blocuri locative, însă 
vom susţine iniţiativa deja anunţată 
a unei asociaţii obşteşti republicane 
(Chişinău) de a demara un proiect, 
de comun acord cu APL din teri-
torii, de construire cooperatistă a 
locuinţelor pentru tinerele familii, 
inclusiv în Soroca� Vom curăţa şi 
amenaja drumul de pe malul Nis-

trului spre Soroca Nouă� În ceea ce 
ţine de reamenajarea lacului de la 
Soroca Nouă, acesta este un proiect 
provizoriu suspendat�

A.:Veţi stărui asupra autonomi-
ei administrative a oraşului?

E.B.: Statutul de municipiu al ora-
şului nostru, alături de alte oraşe si-
milare (Orhei, Ungheni, Călăraşi), e o 
chestiune de nivel republican� Scrisori 
de rigoare asupra acestei probleme, 
periodic, au fost expediate conduce-
rii ţării chiar din momentul istoric al 
lipsirii oraşului de autonomie, de toa-
te administraţiile orăşeneşti de până 
acum� Fireşte, ne-am inclus şi noi în 
acest proces, rămânând în aşteptarea 
hotărârilor conducerii de vârf a Re-
publicii Moldova�

A.: Ce remanieri aţi efectuat în 
personalul de angajaţi ai Primăriei?

E.B.: O parte din funcţionarii 
precedentei primării au demisionat, 
odată cu plecarea primarului Victor 
Său� La posturile rămase vacante, 

evident, am angajat specialişti noi� 
La remanieri de dragul remanierilor 
nu am recurs; acei specialişti ai pri-
măriei, care au dorit să lucreze, con-
tinuă să lucreze în linişte şi pace…

A.: Ce ne aşteaptă pe noi, soro-
cenii, în viitorul apropiat?

E.B.: Nu aş dori să fac careva pro-
gnoze exacte� Voi spune doar că, în 
situaţia economică precară existentă 
în întreaga ţară, aici, pe loc, ne vom 
strădui să nu împiedicăm mersul lu-
crurilor, ci să-l susţinem în măsura 
competenţelor noastre� Vom susţine 
business-ului mic şi mijlociu local, 
activităţile economice particulare, 
care, deocamdată, sunt unicele noas-
tre „locomotive” în dezvoltarea cât 
de cât a economiei oraşului Soroca� 
Taxele şi impozitele existente vor ră-
mâne în limitele actuale� Vom activa 
în baza legislaţiei în vigoare, având 
doar un singur scop, pentru care am 
optat în permanenţă: asigurarea pen-
tru sorocenii noştri a unor condiţii 
de trai şi de muncă cât mai bune�

Primar de Soroca – Elena Bodnarenco Viceprimar – Feodosie BordeianViceprimar – Mihail Grabciuc

CONDuCEREA PRIMăRIEI SOROCA (2011–2015)

Dacă cineva credea că Săptămâna Patimilor putea fi una 
de cotitură pentru clasa politică moldovenească, înseamnă că 
este un optimist incurabil sau nu a înţeles încă esenţa acestui 
flagel, numit „politică”, care şi cu cea mai veche dintre profesi-
uni poate fi comparat cu greutate. Săptămâna de doliu duhov-
nicesc, săptămâna reabilitării noastre în faţa lui Dumnezeu, 
dar şi în faţa celor pe care i-am jignit cu sau fără de voie, săp-
tămâna în care cu toţii trebuie să plângem şi să ne cerem ier-
tare, a trecut şi de data aceasta pe lângă noi. Treptat, dar sigur, 
cădem cu toţii în groapa săpată de diavol şi tonul, în această 
cale spre infern, este dat de acei care ar trebui să fie în realita-
te, dar nu declarativ, Moiseii (păstrând dimensiunile, desigur) 
naţiunii. Boala cronică de care suferă de ani buni Republica 
Moldova s-a acutizat în ultimele vreo 19 luni (cică, este vorba 
de un record mondial!), dar pare că acest lucru grav nu-i pune 
pe toţi în gardă – dacă pentru unii ceea ce se întâmplă este 
ruşinos şi regretabil, pentru alţii este o normalitate şi o moda-
litate de a ieşi în evidenţă. Mlaştina urii şi intoleranţei ne su-
grumă tot mai mult, iar concordia, ca să nu zic împăcăciunea, 
a fost şi rămâne incompatibilă cu acei care, odată văzându-se 
urcaţi în vârful muntelui puterii, sunt gata la orice, numai să 
nu scape pâinea şi cuţitul din mână… Se zice că fiecare om, 
chiar şi cel nou-născut, este păcătos, şi, pentru a ne spăla de 
cele rele, Dumnezeu ne dă posibilităţi pe care nu ar trebui să le 
ratăm. Acum a fost momentul ca acei cu gura păcătoasă să se 
pocăiască şi să ne spună nouă, tuturor, că etichetările belicoa-
se gen „jiţel nesoverşenoletnii” sau „bolnav cu patru operaţii la 
cap” au fost spuse la fierbinţeală, dar nu din ură patologică, şi 
că, în esenţă, sunt oameni serioşi şi buni creştini. Acum a fost 
momentul potrivit pentru a repara ceea ce am stricat, fără a ne 

da seama de consecinţe. În realitate însă, am văzut şi am auzit 
cu totul altceva – noi atacuri sub centură şi o nouă porţie de 
zoi turnată în capul oponenţilor şi a celor care se află în spatele 
lor. Am aflat, bunăoară, că nu doar persoana X are probleme 
grave cu sănătatea, dar şi o cogeamite Alianţă pentru Integra-
re Europeană nu este altceva decât o filială a Spitalului de la 
Costiujeni. Şi toate acestea când toate Casele Domnului ne 
chemau şi ne cheamă la iubire, iertare, dragoste şi toleranţă. 
Ca să nu mai zic de campania electorală, care, ironia sorţii, şi-a 
luat startul în Săptămâna Patimilor şi care deja s-a manifestat 
prin unele declaraţii tari (în sens negativ) şi etichetări din par-
tea unora din cei zece (deocamdată) „magnifici” aflaţi în luptă 
directă pentru fotoliul de primar al capitalei.

Altfel, poate fac şi eu păcate, învinuindu-i, fără nici un 
drept, pe aceşti domni ai politicii moldoveneşti de un atare 
comportament. Poate ei sunt ateişti convinşi şi trăiesc după 
regula care spune că Biserica şi statul – iar ei, fără îndoială, se 
consideră statul în picioare – nu se află în stare de subordo-
nare. Dacă este aşa, îmi cer iertare şi le voi respecta în conti-
nuare fără crâcnire alegerea. Pe de altă parte, nu înţeleg un 
lucru – de ce atunci mai mulţi politicieni frecventează cu atâta 
insistenţă Casele Domnului, de ce dau din coate pentru a se 
afla în fruntea enoriaşilor, de ce îşi fac cruce, dacă au piatră 
în sân, de ce sunt primii la împărţirea Focului Sfânt, de ce se 
scaldă în slava Bisericii, dacă nu respectă învăţătura Lui? Pro-
babil, numai Dumnezeu ştie răspunsul la aceste întrebări, dar 
explicaţia mea, a unui muritor de rând, ar fi următoarea – deşi 
Domnul a fost întâmpinat la intrarea în Ierusalim cu cântări şi 
flori, la doar câteva zile după asta a fost vândut, umilit, judecat 
şi răstignit. Cam aşa se întâmplă şi pe la noi, nu-i aşa?

Tableta de vineri
uNDE EŞTI Tu, MOISE AL MOLDOVENILOR?
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PERSONALuL PRIMăRIEI SOROCA (2011–2015)

Feodosie Bordeian Viceprimar Bir� 416 2-21-76

Mihail Grabciuc Viceprimar Bir� 414 2-21-25

Larisa Despa Secretar al Consiliului Orăşenesc Bir� 417 2-37-87

Vladimir Cojocaru Jurist Bir� 419 2-37-52

Vladimir Caldare Specialist în relaţii cu publicul Bir� 409 2-23-41

Dorina Oleinic Specialist în relaţii cu publicul Bir� 402 2-65-99

Galina Ulinici Specialist în relaţii cu publicul Bir� 415 2-20-94

Olga Bujor Specialist  în reglementarea regimului proprietăţii funciare Bir� 403 2-61-30

Ivan Gumenii  Specialist în problemele recrutării şi încorporării Bir� 406 2-61-30

Mihail Todiraş Specialist în problemele tineretului şi sportului Bir� 406 2-35-63

Grigore Guţu Arhitect Bir� 412 2-35-63

Zinaida Captari Specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri Bir� 411 2-20-33

Ecaterina Cojocari Specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri Bir� 411 2-20-33

Tatiana Iscra Contabil-şef Bir� 419 2-65-07

Valentina Senico Specialist în planificare Bir� 407 2-34-63

Antonina Andriuţă Contabil-şef adjunct Bir� 408 2-36-64

Victor Ivanovici Specialist în perceperi fiscale Bir� 401 2-31-46

Rodica Cemârtan Specialist în perceperi fiscale Bir� 401 2-31-46

Natalia Donici Specialist în perceperi fiscale Bir� 401 2-31-46

Valeriu Postolachi Specialist în perceperi fiscale Bir� 401 2-31-46

Veaceslav Cipac Specialist în perceperi fiscale Bir� 401 2-31-46

Alina Popa Secretară Anticamera 2-28-00

MISIUNEA:

„Dezvoltarea durabilă prin utilizarea eficientă a resurselor locale şi a avantajelor amplasării geografice, în 
scopul asigurării unui înalt nivel de trai al populaţiei”.

PROBLEME STRATEGICE: 

– Dezvoltarea economiei locale şi a infrastructurii serviciilor;
– Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului uman, crearea unui mecanism viabil de protecţie a popula-

ţiei;
– Ridicarea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie şi îmbunătăţire 

a calităţii mediului ambiant�

PLAN DE ACţIUNI PENTRU ANII 2011–2015
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1. Identificarea necesităţilor investiţionale în 
industrie şi relaţiile ulterioare ale APL cu partenerii, 
patronii locali şi investitorii străini:

– Efectuarea studiului analitic al situaţiei existente la 
fiecare întreprindere prelucrătoare,

– Mese rotunde cu reprezentanţi ai APL, conducă-
tori de întreprinderi şi investitori străini�

2. Promovarea şi protecţia producătorului 
autohton:

– Oferirea instruirii şi consultanţei pentru obţinerea 
creditelor preferenţiale pentru producători,

– Examinarea posibilităţilor de acordare a facilităţi-
lor fiscale pentru producătorii începători şi a certificării 
mărfurilor�

3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor:
– Stabilirea tarifelor reale pentru servicii: efectuarea 

calculelor, prezentarea lor la Consiliul local, examinarea 
la Consiliul local,

– Contorizarea la nivel de 80% a consumatorilor de 
apă potabilă,

– Reparaţia capitală a sistemului de apeduct şi cana-
lizare cu extinderea lui,

– Organizarea întrunirilor cu locatarii, crearea aso-
ciaţiilor de locatari, înregistrarea asociaţiilor,

– Continuarea gazificării: grădiniţa nr� 17, Şcoala 
Sportivă, grădiniţa nr� 13, Centrul „Azimut” şi sectorul 
particular,

– Încheierea contractelor de evacuare a deşeurilor 
(studierea situaţiei la zi, lucrul de informare, încheierea 
contractelor) la nivel de 80% în sectorul particular�

I. DEzVOLTAREA ECONOMIEI LOCALE ŞI A INFRASTRuCTuRII SERVICIILOR

– Revederea taxelor locale (examinarea anuală la şe-
dinţa Consiliului),

– Stabilirea normativelor reale pentru întreţinerea 
instituţiilor publice (calcularea necesarului, înaintarea 
calculelor la DGF),

– Folosirea raţională a surselor bugetare (stabilirea 
limitelor la resursele energetice, elaborarea graficului 
pentru reparaţia capitală, instruirea conducătorilor de 
instituţii)�

II. BuGET PuBLIC ADECVAT CERINţELOR

– Restaurarea faţadelor la clădirile vechi,
– Promovarea imaginii turistice a oraşului în exteri-

or (editarea de buclete şi broşuri promoţionale, actuali-
zarea paginii web a oraşului),

– Restaurarea Cetăţii Soroca,

– Dezvoltarea căilor de acces,
– Reparaţia capitală a drumurilor locale şi de acces 

spre oraş: str� Calea Bălţului, Oleinicov, Decebal; Str� In-
dependenţei, str� Alexandru cel Bun�

III. VALORIFICAREA POTENţIALuLuI TuRISTIC

– Crearea locurilor de muncă,
– Atragerea fondurilor pentru prevenirea procesului 

de migraţiune,

– Dezvoltarea meşteşugăritului popular,
– Recalificarea cadrelor�

IV. MINIMALIzAREA PROCESuLuI DE MIGRAţIuNE

– Reparaţia şi dotarea tehnico-materială a instituţii-
lor cultural-educaţionale,

– Dotarea sălilor sportive din instituţiile bugetare,
– Instruirea membrilor APL pentru a obţine fonduri 

extrabugetare,

– Mese rotunde, cu implicarea APL, a agenţilor eco-
nomici, comunităţii pentru identificarea şi soluţionarea 
problemelor comunitare�

V. DEzVOLTAREA ŞI uTILIzAREA EFICIENTă A POTENţIALuLuI uMAN

Formaţia „OSIGAN”, cu fraţii Ion şi Sergiu Gandrabura, 
au prezentat la Soroca un spectacol mai puţin obişnuit, 
care a avut la bază poezia lui Grigore Vieru. Spectatorii 
au fost, în mare parte, elevi de la liceele şi colegiile din 
oraş. Or, muzica acestor doi tineri talentaţi se potriveşte 
de minune cu poezia regretatului poet. Ei şi-au intitu-
lat programul „O zi cât o viaţă”. S-a cântat frumos şi s-a 
aplaudat furtunos. Cei prezenţi la spectacol l-au urmărit 
cu interes şi l-au savurat din plin, mai cu seamă piesele 
„Cântare copilăriei”, „În limba ta”, „Trăieşte-ţi clipa”. Poezia 
lui Grigore Vieru, muzica plăcută şi caldă a lui Ion şi Ser-
giu au picurat peste sufletele tuturor un strop din veşni-
cia neamului.

1. Activităţi de informare şi promovare a modului 
sănătos de viaţă

– Restructurarea şi activizarea lucrului medicilor de 
familie în comunitate,

– Lansarea unei linii telefonice fierbinţi şi a centrelor 
de tratament anonim,

– Informarea continuă a populaţiei asupra urmărilor 
consumului de alcool, droguri, tutun,

– Activităţi de profilaxie a HIV/SIDA şi a bolilor se-
xual-transmisibile�

2. Reamenajarea zonelor de agrement din or. 
Soroca

– Amenajarea plajei de la Soroca Nouă,
– Crearea zonei de agrement în zona iazului de la 

Soroca Nouă�

3.Elaborarea unui program orăşenesc de asistenţă 
socială a păturilor vulnerabile

– Actualizarea grupului ţintă,
– Susţinerea cantinelor sociale�

4. Îmbunătăţirea condiţiilor, dotarea cu tehnică 
specializată a Centrului de reabilitare a copiilor 
cu dezabilităţi şi a copiilor din familii social-
vulnerabile „ICAR”

– Acordarea surselor financiare din bugetul local şi 
atragerea fondurilor extrabugetare,

– Incluziunea şcolară a copiilor,
– Integrarea socială a persoanelor cu dezabilităţi�

5. Ridicarea nivelului de responsabilitate a 
cetăţenilor prin implicarea lor în activităţi de 
protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului

6. Sporirea suprafeţelor de spaţii verzi
– Identificarea terenurilor pentru noi spaţii verzi,
– Completarea spaţiilor verzi existente în regiunea Li-

ceului „Ion Creangă” şi în parcurile de la intrarea în urbă�

7. Construirea staţiei de epurare a apelor 
reziduale

8. Identificarea şi lichidarea gunoiştilor 
neautorizate, amenajarea zonei riverane de protecţie 
a râulețului Racovăţ

9. Crearea reţelelor de prelucrare selectivă şi 
promovare a tehnologiilor de colectare a deşeurilor

– Inventarierea punctelor de stocare temporară a gu-
noiului,

– Amenajarea unor noi puncte moderne de colectare 
a gunoiului, dotate cu coşuri în număr suficient,

– Dotarea unui număr suficient de transport special,
– Educaţia populaţiei privind gestionarea deşeurilor 

prin anunţuri la scări, articole în ziar,
– Amenajarea poligonului pentru utilizarea deşeu-

rilor�

10. Reabilitarea sistemului de drenaj

11.Stoparea acţiunilor de distrugere a spaţiilor 
verzi

– Organizarea pazei spaţiilor verzi şi aplicarea legis-
laţiei în vigoare în acest domeniu,

– Sensibilizarea populaţiei în scopul păstrării spaţii-
lor verzi existente�

12. Actualizarea planului urbanistic al oraşului.

VI. PROMOVAREA MODuLuI SăNăTOS DE VIAţă

Un spectacol ca o Duminică Mare

Eveniment–2011
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Judecătoria Soroca

Până la 1812, justiţia în Principatul Moldovei era  �
superioară celei din Imperiul Rus�

Regulamentul Administraţiei imperiale ruse din  �
23�07�1812 privind instituirea noii administraţii de ocu-
paţie permitea înfăptuirea justiţiei în baza vechilor legi 
locale, care, după structura lor, aminteau Divanul Mol-
dovei�

Funcţiile judecătoreşti erau exercitate de isprav- �
nici, iar din 1818 – de judecătoriile judeţene, de Curtea 
Civilă şi Penală a provinciei şi de Consiliul Suprem, ca 
instanţă judiciară supremă în Basarabia�

După 1820, au fost create instanţe judecătoreşti  �
după categorii de persoane – infracţiunile nobililor şi 
funcţionarilor de stat erau judecate de Consiliul Su-
prem; cele ale negustorilor şi orăşenilor – de Magistra-
turi; cele ale ţăranilor – de Judecătoriile săteşti�

După 1820, mai funcţionau: Tribunalul de Conşti- �
inţă; Dicasteria (Judecătoria Eparhială) Chişinău; Jude-
cătoriile de Zemstvă; Judecătoriile Comerciale provin-
ciale (Reni, Akkerman, Chilia, Ismail, Chişinău)�

Guvernatorul Basarabiei avea dreptul să intervină  �
în problemele judecătoreşti, să confirme hotărârile, să 
numească în funcţii judecătoreşti�

Hotărârile Consiliului Suprem de Justiţie puteau fi  �
contestate prin Ministrul Justiţiei, Procurorul General 
sau Consiliul de Stat al Imperiului Rus�

În 1864, Ţarul Rus a semnat Legile de Reformare  �
judecătorească, după care au fost desfiinţate Curţile Ci-
vilă (1864) şi Penală (1869) ale Basarabiei� 

Reforma Judecătorească (1864) a adus în Basara- �
bia instituţia „Curtea cu Juraţi” (12 Juraţi – cetăţeni cu 
drept de vot)�

Reforma de la 1864 a mai adus şi Judecătoriile lo- �
cale de Pace�

Chestiunile privind divorţurile (competenţa Biseri- �
cii) aveau un Consistoriu special, deciziile căruia trebu-
iau confirmate de Sfântul Sinod din Sankt-Petersbourg�

Instanţa de Apel şi Casaţie în judeţe era Congresul Ju- �
decătorilor de Pace, convocat periodic sub preşedinţia unu-
ia dintre judecători sau a Mareşalului nobilimii judeţene�

Judecătoriile de Pace au fost lichidate în 1889 (în  �
afară de cele orăşeneşti) şi în locul lor, în 1892, au fost 
împuterniciţi şefii de Zemstvă (funcţii administrati-
ve şi judiciare), iar Congresul Judecătorilor de Pace a 

fost înlocuit cu Congresul Şefilor de Zemstvă, condus 
de Mareşalul Nobilimii provinciei (1892–1918), având 
ca instanţă de recurs Senatul Imperiului Rus din Sankt-
Petersbourg�

Clădirea Judecătoriei Soroca, 1990

În Basarabia au fost instituite organele judiciare ale  �
Vechiului Regat�

În fiecare judeţ funcţiona câte un Tribunal Jude- �
ţean, iar în sectoare – Judecătoriile de Pace�

Curtea de Juraţi a continuat să funcţioneze, listele  �
juraţilor aflându-se în competenţa prefectului şi fiind 

făcute publice cu posibile revocări�
La Chişinău a fost creată Curtea de Apel (cauze ci- �

vile, penale, contencios administrativ)�
Instanţa de recurs – Înalta Curte de Casaţie şi Jus- �

tiţie din Bucureşti�

Legea Sovietului Suprem al URSS din 2�08�1940 a  �
consfinţit de jure formarea RSSM�

În Judeţe (devenite Ocruguri) s-au instituit Jude- �
cătorii de Ocrug, iar în plase (devenite raioane) – Jude-
cătorii de Sector�

Instanţa superioară era Judecata Supremă a RSSM,  �
cu funcţii de control judiciar în baza Codurilor RSS 
Ucrainene�

Partidul Comunist avea monopolul dictatorial de a  �
propune candidaturile judecătorilor, aceştia urmând să 
fie aleşi pentru o perioadă de 5 ani�

Activitatea tuturor instanţelor judecătoreşti şi a ju- �
decătorilor era supravegheată de PCUS, apoi de Procu-
ratura şi de Curtea Supremă a URSS, acestea din urmă 
fiind supravegheate de Prezidiul Sovietului Suprem, care 
avea şi competenţa de intervenţie şi control a activităţii 
Curţii Supreme�

Justiţia RM a fost reformată fundamental doar după 
4 ani de independenţă, în 1996, prin renunţarea la ve-
chiul sistem sovietic şi legiferarea unui nou sistem judi-
ciar al republicii, constituit din 4 trepte:

Curtea Supremă de Justiţie� �
Curtea de Apel� �
Tribunalele (Chişinău, Bălţi, Bender, Cahul,  �

Comrat)�
Judecătoriile (48 – de sector şi municipale; Judecă- �

toria Economică de Circumscripţie; Judecătoria Econo-
mică a RM; Judecătoria Militară)�

juSTIţIA ÎN PERIOADA 27.03.1918 – 28.06.1940 (ROMâNIA MARE)

juSTIţIA ÎN PERIOADA 28.07.1940 – 02.08.1991 (uRSS)

juSTIţIA ÎN REPuBLICA MOLDOVA 1991–2011

Din istoria justiţiei în Basarabia

Str� Independenţei, 62� Tel�: 0-230-22-496

Preşedinţi ai judecătoriei Soroca (1944–2011)

1944–1946 – Alexandru Borisov;
1946–1948 – Alexei Kurkov; 
1948–1955 – Mihail Morev;
1955–1958 – Stepan Guzun; 
1958–1962 – Valerii Mineev;
1962–1970 – Leonid Ceruţa;
1970–1976 – Vasile Dobândă;

1976–1982 – Mihail Sidorov; 
1982–1985 – Iacob Ganea; 
1985–1990 – Vasile Soficiuc; 
1990–1999 – Ala Scurtu; 
1999–2001 – Alexandru Todiraşcu; 
2001–2011 – Alexandru Negru; 
din 2011 – Marcel Soficiuc.
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Organigrama judecătoriei Soroca

Judecători (9)

Consilier al preşedinteluiServiciul economic financiar
Contabil-şef

Specialist în relaţii cu publicul
Serviciul administrativ

şofer – 1 �
îngrijitor de încăperi – 2 �
paznic – 3 �
curier – 1 �

Serviciul administrativ
şofer – 1 �
îngrijitor de încăperi – 2 �
paznic – 3 �
curier – 1 �

Secţia cancelarie
consultant – 3 �
şef cancelarie  �
specialist coordonator �
specialist – 3 �
şef arhivă  �
arhivar – 1 �

Servicul grefieri
Grefieri – 9 �

Preşedintele Judecătoriei
Vecepreşedintele

Aparatul judecătoriei Soroca-2011

Preşedinte: Marcel Soficiuc�
Vicepreşedinte: Alexandru Negru .

Judecători:
Ludmila Ciuhrii (concomitent, responsabilă de relaţiile cu mass-media),
Vadim Belous (concomitent, exercită atribuţiile judecătorului de instrucţie),
Diomid Gherman (concomitent, exercită atribuţiile judecătorului de instrucţie),
Ghenadie Mâţu (concomitent, exercită atribuţiile judecătorului de instrucţie),
Ghenadie Liulca (concomitent, exercită atribuţiile judecătorului de instrucţie),
Dumitru Puşca (concomitent, exercită atribuţiile judecătorului de instrucţie)�

Consilier al Preşedintelui Judecătoriei – Eugen Todiraş;
Contabil-şef – Tamara Negru�
Consultanţi: Ina Coreţchi, Natalia Brădăuţan�
Grefieri: Cristina Munteanu, Raisa Cazacu, Olesea Ciucium, Romina Ţurcan, Aliona Oţel, Ludmila Tincu, 

Natalia Procopii, Cristina Prepeleac, Svetlana Pârţachi, Aliona Maxian�

Cancelaria Judecătoriei: Şef – Andriana Muntean; Specialist-coordonator – Greta Ialovoi; Specialist dosare 
civile – Ludmila Muntean; Specialist dosare penale – Maria Iţco; Specialist dosare contravenţionale – Ludmila 
Ghilas; Curier – Angela Bătrânu; Şef arhivă – Natalia Muntean, Arhivar – Agreta Zaporojan; Şofer – Alexandru 
Nitrean�

Judecătoria Soroca astăzi
Judecătoria Soroca examinează în primă instanţă de drept comun: cauze civile (apărarea drep-

turilor persoanelor fizice şi juridice); cauze penale; contravenţii administrative� Ca instanţă de 
Contencios Administrativ: resoluţionarea în termen a cererilor; legalitatea actelor administrative 
emise de APL şi de alte persoane care prestează servicii publice (drept privat)�

În raza teritorială de activitate a Judecătoriei Soroca se află următoarele localităţi: Soroca, Ale-
xandru cel Bun, Balinţi, Balinţii Noi, Bădiceni, Băxani, Bulboci, Bulbocii Noi, Căinarii Vechi, Cer-
lina, Cosăuţi, Cremenciug, Cureşniţa, Cureşniţa Nouă, Dărcăuţi, Dărcăuţii Noi, Decebal, Dubna, 
Dumbrăveni, Egoreni, Floriceni, Grigorăuca, Holoşniţa, Hristici, Iarova, Inundeni, Iorjniţa, Li-
vezi, Lugovoe, Mălcăuţi, Nimereuca, Niorcani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Pârliţa, Racovăţ, Re-
di-Cereşnovăţ, Regina Maria, Rubleniţa, Rubleniţa Nouă, Rudi, Ruslanovca, Schineni, Schinenii 
Noi, Slobozia-Cremene, Slobozia Nouă, Slobozia-Vărăncău, Sobari, Soloneţ, Stoicani, Şeptelici, 
Şolcani, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche, Tolocăneşti, Trifăuţi, Ţepilova, Valea, Vanţina, Vanţina 
Mică, Vasilcău, Vădeni, Vărăncău, Visoca, Voloave, Voloviţa, Zastânca�

H O T Ă R Î R E
cu privire la rezultatele desfăşurării concursului pentru suplinirea

funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Soroca

15 martie 2011, mun. Chişinău
nr� 109/9

Examinînd chestiunea cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al 
Judecătoriei Soroca, audiind informaţia domnului Nicolae Timofti, Consiliul Superior al Magistraturii

C O N S T A T Ă:
Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr� 490/30 din 15 octombrie 2010, a fost anunţat con-

curs repetat pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Soroca�
Pe parcurs, au depus cereri de participare la concurs judecătorii Judecătoriei Soroca: Marcel Soficiuc, Lud-

mila Ciuhrii, Dumitru Puşca, Vadim Belous�
Prin hotărîrile Consiliului nr� 300/20 din 29 iunie 2010, nr� 314/21, 316/21 din 06 iulie 2010 şi nr� 594/36 din 

21 decembrie 2010, judecătorii menţionaţi au fost admişi pentru participare la desfăşurarea concursului pentru 
suplinirea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Soroca�

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr� 299/20 din 29 iunie 2010, nr� 429/27 din 28 sep-
tembrie 2010 şi nr� 3/1 din 06 ianuarie 2011, magistraţii menţionaţi au fost consideraţi compatibili pentru 
suplinirea funcţiei de preşedinte, conform Legii nr� 271-XVI din 18�12�2008 privind verificarea titularilor şi a 
candidaţilor la funcţii publice�

La 15 martie 2011, în adresa Consiliului a parvenit cererea doamnei Ludmila Ciuhrii privind renunţarea la 
concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Soroca�

În şedinţa Consiliului, domnii Marcel Soficiuc, Dumitru Puşca şi Vadim Belous au susţinut cererea de par-
ticipare la concurs�

În urma concursului organizat, în rezultatul votului secret (7 – pro, 5 – contra), domnul Marcel Soficiuc 
se propune Preşedintelui Republicii Moldova pentru numire în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Soroca 
pentru un termen de 4 ani�

În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor art� 16 alin� (3) din Legea 
privind organizarea judecătorească, art� 4, 19 alin� (1) şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Mag-
istraturii,

H O T Ă R Ă Ş T E:
A propune Preşedintelui Republicii Moldova de a-l numi în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Soroca, 

pentru un termen de 4 ani, pe domnul Marcel SOFICIUC�

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii  
Nicolae Timofti
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„Vom face totul pentru stabilizarea echităţii 
sociale şi consolidarea încrederii societăţii în 

actul justiţiei”
Fişier biografic
1975–1985 – Elev la şcoala medie din Teleneşti�
1985–1987 – Muncitor- hamal la Fabrica de Conserve din Soroca�
1987–1989 – Serviciul militar în rândurile Armatei Sovietice�
1989–1990 – Muncitor- hamal la Fabrica de Conserve din Soroca�
1990–1995 – Student la Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău), 
facultatea Drept (1995)�
1995–1996 – Consultant judecătoresc la Judecătoria din Soroca�
Din 1996 – Judecător la Judecătoria din Soroca�
2002–2011– Vicepreşedinte al Judecătoriei din Soroca�
Din aprilie 2011 – Preşedinte al Judecătoriei din Soroca�

Almanah: Familia Soficiuc, cu 
două generaţii de jurişti…

Marcel Soficiuc: M-am născut 
într-o familie de intelectuali în oră-
şelul Cupcini din raionul Edineţ� 
Pe când aveam doar 3 ani, împreu-
nă cu toată familia, ne-am mutat cu 
traiul la Teleneşti� Tatăl meu, Vasi-
le Soficiuc, născut la 7 iunie 1938 
în Cupcini, jurist (USM, facultatea 
Drept,1967) a activat în calitate de 
judecător în mai multe localităţi 
din Moldova, inclusiv în fucţia de 
Preşedinte al Judecătoriei Raionale 
Soroca (1985–1990)� După 1990, 
tata a mai deţinut funcţiile de ju-
decător la Judecătoria Supremă a 
RM (1992–1996), judecător-asis-
tent la Curtea Supremă de Justiţie 
a RM (1996–1999)� S-a pensionat 
fiind în funcţia de şef al secţiei Jus-
tiţie şi Cadre a Aparatului Consi-
liului Suprem al Magistraturii RM, 
în anul 2009�

Mama mea, Elena (Musteaţă) 
Soficiuc, născută la 2 aprilie 1944 
în satul Nimoreni, raionul Ialoveni, 
medic bacteriolog (USM, facultatea 
Biologie şi Chimie), urmându-l pe 
tata în localităţile în care el era nu-
mit şi ales în funcţiile sale juridice, a 
lucrat în diferite instituţii epidemio-
logice, inclusiv la staţiile epidemio-
logice din Soroca şi Chişinău�

În prezent, ambii părinţi sunt 
pensionaţi şi acum locuiesc la Chi-
şinău�

Sora mea mai mică, Liliana (So-
ficiuc) Siniţa, născută la 9 iule 1974, 
jurist şi ea (USM, facultatea Drept), 
e stabilită la Bucureşti� Soţia mea, 
Marcela (Varvariuc) Soficiuc, pe-
dagog (pian, Universitatea „Alecu 
Russo” din Bălţi) şi jurist (Academia 
de Drept din RM), activează la Di-
recţia Asistenţă Socială din Soroca�

Fiica noastră, Elena, născută la 9 
iulie 1995, este elevă în clasa X la LT 
„Constantin Stere” din Soroca�

A.: Sosirea la Soroca…
M.S.: În 1967, cu un an înainte 

de apariţia mea pe lume, tata, proas-
păt absolvent al USM, a fost ales ju-
decător la Judecătoria norodnică 
din Teleneşti, oraşul unde mi-am 
petrecut copilăria şi adolescenţa� La 
Soroca am ajuns să ne stabilim în 
anul 1985, tata fiind transferat în-
coace în calitate de Preşedinte al Ju-
decătoriei locale� La noul loc de trai, 
fiind deja absolvent al şcolii medii 
Teleneşti, băiat setos de „romantică 
fizică”, m-am angajat hamal la Fa-
brica de Conserve din Soroca, unde 
am lucrat doi ani până la încorpo-
rarea mea în Armata Sovietică şi un 
an după aceea� În 1990, la vârsta de 

Marcel Soficiuc 
Preşedinte al Judecătoriei Soroca. 
Născut la 19 iunie 1968 în oraşul 
Cupcini, Edineţ. 
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova, facultatea Drept (1995), 
Chişinău.

22 de ani, am susţinut examenele de 
admitere la facultatea Drept, por-
nind astfel pe calea justiţiei, la fel ca 
părintele meu�

A.: De ce după absolvirea USM 
aţi revenit la Soroca?

M.S.: Sunt, probabil, mai multe 
pricini – dragostea şi ataşamentul 
faţă de Soroca, gustul independen-
ţei familiale, frumuseţile naturii so-
rocene etc� Totuşi, principalul este 
că am revenit la familia mea�

A.: Şi aici, la Soroca, a urmat ca-
riera de judecător, ajungând până 
la funcţia de preşedinte al Judecă-
toriei Soroca…

M.S.: Cariera mea juridică pe 
parcursul celor 16 ani de activitate 
în cadrul Judecătoriei Soroca s-a 
dezvoltat în modul cel mai obişnu-
it şi firesc� La exercitarea obligaţiu-
nilor mele de serviciu, întotdeauna 
m-am străduit să fiu sincer şi onest, 
responsabil şi obiectiv atât la exami-
narea şi luarea deciziilor asupra do-

sarelor judecate, cât şi în relaţiile cu 
colegii de breaslă� Primul an după 
angajare (1995–1996), am activat în 
funcţie de consultant judecătoresc, 
apoi, din 1996, am devenit judecător� 
Din anul 2002 am deţinut funcţia de 
vicepreşedinte, apoi, din 2011, prin 
Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova, în baza Hotărârii Consi-
liului Superior al Magistraturii, am 
fost numit în funcţia de preşedinte 
al Judecătoriei Soroca� 

A: Cu experienţa pe care o aveţi 
în domeniu, ce aţi putea spune des-
pre transparenţa în justiţia din ţara 
noastră?

M.S.: Accesul şi posibilitatea de 
a beneficia de informaţie şi transpa-
renţă, îndeosebi în domeniul justiţi-
ei, sunt nişte valori general umane 
mereu actuale şi necesare unei so-
cietăţi care se doreşte democratică, 
acestea urmând să fie asigurate în 
mod real� Deci, ţinând cont de im-
perativele timpului şi de necesitatea 
stringentă de stabilizare a echităţii 

sociale şi de consolidare a încrederii 
societăţii în sistemul judiciar, facem 
şi vom face tot ceea ce ţine de com-
petenţa noastră pentru susţinerea 
şi dezvoltarea continuă a acestor 
deziderate�Una dintre cele mai im-
portante, oportune, dar şi moderne 
modalităţi de realizare a unui larg 
dialog cu societatea, consider că este 
crearea paginilor web şi adreselor 
electronice la instanţele de judecată, 
lucru pe care deja îl practicăm�  

Astfel, prin intermediul site-
ului Judecătoriei Soroca, încercăm 
să facem un pas spre o colaborare 
constructivă cu  societatea civilă, 
aducând la cunoştinţa ei cele mai 
importante evenimente din activita-
tea cotidiană a Judecătoriei� În opi-
nia mea, aceasta sporeşte garanţiile 
de protecţie efectivă a persoanelor 
de către puterea judecătorească� Dar 
invităm societatea să-şi expună şi 
ea punctul de vedere� Prin aceasta, 
poate contribui la eficientizarea ac-
tului de justiţie şi a procedurilor ju-
ridice în Republica Moldova�

Datele statistice privind calitatea examinării cauzelor civile, penale, contencios administrativ, 
procedură în ordonanţă, materiale administrative la judecătoria Soroca în perioada anului 2011

Tabloul de examinare a dosarelor de către fiecare judecător în parte
Nr� 
d/o

N�P� judecăto-
rului

d/p exa-
minate

Re-
stanţa

D/c exa-
minate

Re-
stanţa

Dosare con-
ten� admin�

Re-
stanţa

Proced� în 
ordonanţă

Re-
stanţa

Pricini 
administr�

Re-
stanţa

1 Negru A� 20 - 69 - 3 - 1 - 6 -
2 Ciuhrii L� 36 7 296 32 39 4 41 - 85 3
3 Belous V� 48 9 166 31 22 - 147 - 64 -
4 Puşca D� 19 1 109 1 29 - 92 - 41 -
5 Mîţu Gh� 50 16 249 ' 72 29 4 31 - 107 26
6 Soficiuc M� 51 8 226 25 8 1 272 - 43 1
7 Gherman D� 37 3 214 39 29 3 38 - 88 5
8 Liulca Gh� 39 9 206 112 13 1 36 - 85 8
9� Mîra Gh� 4 8 69 36 1 - 66 - 21 11

10� Purici Gh� 7 10 35 24 2 4 20 - 4 2
în total 311 71 1639 372 175 17 744 - 544 56

Notă: dosare civile examinate – 2558 (civile – 1639, procedur� ordon – 744, contencios adm� – 175), restanţă – 389 (civiIe – 372, contenc� 
admin� – 17)� Dosare penale examinate – 311, restanţa – 71; materiale contravenţionale examinate – 544, restanţă – 56�

În afară de acestea, s-au mai examinat de judecătorul de instrucţie V� Belous: mandate de arest – 13, Gh� Liulca – 37, D� Gherman – 
31� Total – 81� Prelungirea termenului ţinerii sub arest: L� Ciuhrii – 6, Gh� Liulca – 27, D� Gherman – 18, Gh� Mâţu – 15, D� Puşca – 3, 
M� Soficiuc – 12, V� Belous – 7� Total – 88� Percheziţie: V� Belous – 19, D� Gherman – 36, Gh� Liulca – 28� Total – 83� Descifrări telefonice: V� 
Belous – 105, D� Gherman – 89, Gh� Liulca – 156� Total – 350� Plângere împotriva acţiunilor organului de urmărire penală: V� Belous – 10, 
D� Gherman – 5, Gh� Liulca – 1� Total – 16� Ridicarea de obiecte şi documente: Gh� Liulca – 6, D� Gherman – 1, V� Belous – 4� Total – 185� Alte 
materiale: V� Belous – 1, Gh� Liulca – 1� Total – 7� Materiale de la Penitenciar: V� Belous – 45, Gh� Liulca – 62, D� Gherman – 78� Total – 185� 
Aplicarea retroactivităţii legii: Gh� Mîţu – 29; D� Puşca – 2; V� Belous – 12; D� Gherman – 38; L� Ciuhrii – 26; M� Soficiuc – 16; Gh� Liulca – 16, 
Gh� Mîra – 1, Gh� Purici – 5� Total – 145�

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SOROCA Marcel Soficiuc
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De la stânga sus: Ludmila Ghilaş (specialist); Agreta Zaporojan (arhivist); 
Greta Ialovoi (specialist); Alexandru Negru  (ex-preşedinte); Tamara Negru 
(contabil-şef); Dumitru Puşcă (judecător); Ghenadie Mâţu (judecător); 
Marcel Soficiuc (preşedinte); Ghenadie Liulca (judecător); Vadim Belous 
(vicepreşedinte); Maria Iţco (specialist); Andriana Mun tean (şef cancelarie); 
Aliona Costin (grefier); Olesea Ciucium (grefier); Cristina Munteanu (grefier); 
Natalia Procopii (grefier); Aliona Oţel (grefier); Ion Gagiu (judecător); 
Svetlana Pârţachi (grefier); Natalia Brădăuţan (consultant); Natalia Muntean 
(şef arhivă); Ina Coreţchii (consultant)

Lipsesc judecătorii: Ludmila Ciuhrii, Diomid Gherman, Ghenadie Purice, 
Ghenadie Mâra

 Colaboratorii Judecătoriei 
Soroca, 2011

Veterani ai Judecătoriei Soroca

Ala Scurtu 
Preşedinte al Judecătoriei Soroca 
(1990–1999). 
Născută la 4 aprilie 1946 în 
Horodişte, Donduşeni. 
Judecător, categoria II; stagiar în 
SUA.

Fişier biografic
Studii: Universitatea de Stat „V� Lenin” din Moldova, facultatea Istorie 
(1967); Drept (fără frecvenţă, 1980), Chişinău�
Activităţi: 
1974–1982 – Consutant juridic la Combinatul de Zahăr din Gârbova 
(1974–1982), la „Moldselihoztehnika”, Ocniţa (1981–1982)�
1982–1987 – Judecător la Judecătoria Raională Căuşeni�
1987–1990 – Judecător la Judecătoria Raională Soroca�
1990–1999 – Preşedinte al Judecătoriei Soroca�
2000–2001 – Şef al Direcţiei Juridice a Consiliului Judeţean Soroca�
2001–2003 – Pedagog la Colegiul de Criminologie din Soroca�
2003–2006 – Director, profesor, Colegiul Privat „Eurobusiness”, Soroca�
2006–2007 – Consultant juridic la S�A� „Alfa-Nistru” din Soroca�
Din 1999 – Demisie, onorată în baza Decretului Preşedintelui RM�

Almanah.: Două noţiuni im-
portante în viaţa oricărui om: pro-
fesia şi familia…

Ala Scurtu: După şcoala de 11 
ani din Sudarca, Donduşeni, am ur-
mat Universitatea de Stat din Mol-
dova, facultatea Istorie, după absol-
virea căreia, între anii 1967–1974, 
am predat istoria în şcoala generală� 
Dar soarta mi-a dictat condiţiile ei 
şi, în 1974, am devenit studentă la 
facultatea Drept a USM, pe care am 
absolvit-o în 1980� Studiile pedago-
gice, dar şi cunoştinţele pe care le 
posedam m-au ajutat foarte mult în 
constucţia relaţiilor mele în calitate 
de judecător cu colegii şi, totodată, 
cu oamenii care căutau dreptate… 
Familia m-a susţinut întotdeauna 
în activitatea mea, înţelegând per-
fect colosala responsabilitate pe 
care o aveam în permanenţă faţă 
de oameni� Soţul meu Constantin, 
contabil de specialitate, acum este 
pensionat, iar fiul nostru, Corneliu, 
e pedagog, acum stabilit în Franţa� 
În 2006, ne-a făcut bunei, dăruindu-
ne-o pe nepoţica Ameli� 

A: Ala Scurtu judecător, apoi 
preşedinte al Judecătoriei Soroca.

A. S.: Sunt la Soroca din 1987, 
anul când am fost numită aici în 
funcţia de judecător, fiind transfe-
rată încoace de la Judecătoria Cău-
şeni� Sediul Judecătoriei Soroca se 
afla pe atunci, în clădirea actualei 
Arhive raionale din strada Indepen-
denţei, colţ cu strada Ion Creangă� 
Condiţiile de lucru erau absolut ne-
favorabile pentru o instituţie în per-
manenţă destul de aglomerată, cum 
este o judecătorie raională, spaţiul ei 
fiind restrâns şi, în plus, mai fiind şi 
lipsită de majoritatea comodităţilor 
unei clădiri moderne� În 1990, după 
3 ani de activitate, am fost propusă 
şi numită în funcţia de preşedinte 
al Judecătoriei Raionale Soroca� În 
acea perioadă, Judecătoria avea ur-
mătoarea componenţă: Ala Scurtu 
(preşedinte), Ion Gagiu, Alexandru 
Todiraşcu, Alexandru Negru, Va-
lentin Manev – judecători; fiecare 
judecător dispunea de un grefier şi 
un executor judecătoresc; şef al can-
celariei era Natalia Cojocaru; mai 
aveam secretar şi corpul auxiliar�

A.: Totuşi, aţi ajuns şi la vre-
muri mai bune, când Judecătoria 
s-a mutat în clădirea fostului CR al 
PCM.

„Pentru instaurarea unei justiţii cu adevărat echitabile, 
este nevoie de onestitatea şi curăţenia sufletească a celor 
care o înfăptuiesc…”
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Almanah.: De ce aţi ales facul-
tatea Drept?

Vasile Soficiuc.: După absol-
virea în 1956 a şcolii de 10 ani din 

satul Parcova, Edineţ, timp de un an 
am lucrat socotitor („uciotcic”) în 
colhozul „G�I� Kotovschi” din ace-
eaşi localitate, de unde, pentru 3 ani 

A.S.:  În anul 1991, conform De-
cretului Preşedintelui RM şi Hotă-
rârii Executivului Raional Soroca, 
atunci în frunte cu Vasile Lupuşor, 
după mai multe „bătălii” birocratice, 
sediul Judecătoriei Raionale a fost 
transferat în clădirea fostului Co-
mitet Raional al Partidului Comu-
nist (strada Independenţei, colţ cu 
strada M� Eminescu), unde se află şi 
astăzi� Astfel, condiţiile de activitate 
ale Judecătoriei Soroca s-au schim-
bat, devenind mult mai adecvate 
domeniului nostru de activitate: un 
număr suficient de cabinete şi săli de 
judecată, luminoase şi încăpătoare, 
sisteme centralizate de încălzire, ca-
nalizare, apeduct… Altfel spus, con-
diţii pentru a lucra efectiv cu mulţi-
mea de cetăţeni care, după cum am 
mai spus, caută zilnic dreptatea�

A.: Haideţi să vorbim un pic 
despre instituţia Asesorilor Norod-
nici – un simbol al justiţiei URSS…

A.S.: Asesorii norodnici au fost, 
într-adevăr, o instituţie pur comu-
nistă, în opinia mea, influenţând 
negativ realizarea unei justiţii pro-
fesionale veritabile� La şedinţele de 
judecată, în timpurile URSS asis-
tau câte 2 asesori („reprezentanţi 
ai norodului”), propuşi de organele 
corespunzătoare de partid şi de stat 
dintre cetăţeni de diferite specialităţi 
şi profesii (muncitori, ţărani, inte-
lectuali), care aveau acelaşi drept la 
luarea deciziei judecătoreşti, precum 
judecătorul� Astfel, dacă cei 2 asesori 
conveneau la o părere comună între 
ei referitor la decizia care trebuia lu-
ată, judecătorul, fiind în minoritate, 
era obligat să se conformeze…

A.: De aici, să mergem la refor-
mele în sistemul judiciar al RM şi 
la eficienţa lor în realizarea unei 
justiţii veritabile…

A.S.: Cele mai importante re-
forme în justiţia RM s-au produs în 

1996, când vechiul sistem sovietic de 
justiţie de două niveluri (primar-ra-
ional şi superior-republican) a fost 
substituit cu un altul, nou, de 4 nive-
luri: Judecătoriile raionale, Tribuna-
lele, Curtea de Apel şi Curtea Supre-
mă de Justiţie� Nu pot să-mi permit 
acum nişte aprecieri fundamentale 
asupra rezultatelor şi eficienţei cu-
rente a acestor reforme cu adevă-
rat importante, însă, după părerea 
mea, la ora actuală, în ochii omului 
de rând, procesul de justiţie în RM 
are o imagine ce lasă de dorit… Este 
vorba despre omniprezenta corup-
ţie, despre care se vorbeşte la tot 
pasul dar care, din păcate, continuă 
să înflorească în jurul nostru, şi nu 
doar în justiţie… Pentru instaurarea 
unei justiţii cu adevărat echitabile, 
este nevoie nu doar de reforme ale 
sistemului, ci, poate, întâi de toate, 
de onestitatea şi curăţenia sufleteas-
că a celor care o înfăptuiesc…

Vasile Soficiuc 
Preşedinte al Judecătoriei Raionale 
Soroca (1985–1990)

„Pentru a avea o justiţie veridică, fără de corupţie,  
statul e dator să asigure mai multe condiţii…”

Fişier biografic
 Născut la 7 iunie 1938 în orăşelul Cupcini (Kalininsk), Edineţ�
 Judecător, categorie superioară; Cavaler al Ordinului „Gloria 
Muncii”(1999)
Studii: Universitatea de Stst din Moldova „V� Lenin”, facultatea Drept 
(1967), Chişinău�
Activităţi: 
1967–1982 – Judecător, apoi preşedinte (1976–1982) la Judecătoria 
norodnică Teleneşti�
1982–1983 – Avocat la Consultaţia Juridică din Lazovsc (Sângerei)�
1983–1985 – Ajutor al procurorului raional (Teleneşti)�
1985–1990 – Preşedinte al Judecătoriei Raionale Soroca�
1990–1992 – Judecător al Judecătoriei Raionale Ialoveni�
1992–1996 – Judecător la Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie 
a RM (Chişinău)�
1996–1998 – Judecător-asistent la Curtea Supremă de Justiţie a RM�
1999–2009 – Şef al secţiei Justiţie şi Cadre a Aparatului Consiliului 
Superior al Magistraturii RM�
Din 2009 – pensionat�

(1957–1960), am fost recrutat în 
Armata Sovietică� După demobili-
zare, timp de 3 ani (1960–1963), am 
lucrat în calitate de lăcătuş la Fabri-
ca de Zahăr din orăşelul meu natal 
Cupcini�

Am avut întotdeauna intenţia 
să fac studii superioare, însă nu era 
vorba despre jurisprudenţă, tatăl 
meu dorind să mă vadă agronom� 
Pe când eu aveam nişte gânduri 
mocninde, apărute încă pe când 
eram în Armata Sovietică, despre 
studii la Institutul Juridic, şi, atunci 
când întâmplător am văzut în zia-
rul „Tinerimea Moldovei” anunţul 
despre admiterea la facultatea Drept 
a USM, am plecat la Chişinău, am 
susţinut examenele de admitere şi, 
astfel, am devenit student la Drept� 
Cred că soarta a fost bună cu mine, 
aşezându-mă în acest domeniu� Ca-
riera mea juridică a avut o ascensiu-
ne destul de bună� 

A.: Să ne oprim la timpurile 
când aţi fost preşedinte al Judecă-
toriei Raionale Soroca.

V. S.: La sosirea mea în Soroca 
în calitate de preşedinte al Judecă-
toriei Raionale (noiembrie, 1985), 
aveam deja destulă experienţă de 
activitate judecătorească, până 
atunci activând în calitate de jude-
cător şi apoi de preşedinte la Jude-
cătoria Raională Teleneşti� În acea 
perioadă, Judecătoria Soroca avea 
următoarea componenţă: Tatiana 
Gavaza, Elisei Secrieru, Gheorghe 
Crudu – judecători; 3 grefieri; 1 
translator; 1 secretar al Judecători-
ei; 1 şef al cancelariei, 4 executori 
judecătoreşti� Sediul instituţiei se 
mai afla în vechea clădire cu co-
loane din strada Lenin (azi strada 
Independenţei), colţ cu strada Iuri 
Gagarin (azi Ion Creangă)�

A.: Vă mai amintiţi de conflictul 
acelor ani, numit cazul „studenţi-
romi”, din Dealul Sorocii? 

 V.S.: În perioada în care eram 
în funcţia de preşedinte al Judecă-
toriei Soroca, în oraş luase o am-
ploare incendiară conflictul dintre 
studenţii Tehnicumului Agricol 

şi etnia romă din Dealul Sorocii� 
Gravitatea conflictului era eviden-
tă, deja fiind înregistrate cazuri 
cu leziuni corporale serioase din 
ambele părţi rivale, în urma unor 
încăierări sângeroase corp la corp 
sau a atacurilor în masă la domici-
liile romilor� În acţiuni de stopare a 
fărădelegilor s-au implicat organele 
PCUS şi de stat, inclusiv cele de ni-
vel republican�

După potolirea conflictului, con-
ducerea a demarat o campanie (APL, 
Poliţia, Procuratura, Judecătoria) de 
socializare a etniei rome din Dealul 
Sorocii� Urma ca, în cel mai scurt 
timp, toţi adulţii apţi de muncă să 
fie angajaţi în câmpul muncii, iar 
copiii de şcoală – şcolarizaţi� În ca-
drul acestei campanii, eram nevoiţi 
să activăm zilnic, inclusiv sâmbăta 
şi duminica, până la urmă reuşind 
să instalăm o stabilitate relativă: ro-
mii adulţi, apţi de muncă, au fost 
angajaţi în diferite domenii ale eco-
nomiei oraşului, iar copiii lor au fost 
înmaticulaţi în şcolile orăşeneşti� 
Din păcate, stabilitatea şi ordinea 
în rândurile etniei rome a continuat 
nu mai mult de 2-3 luni, după care, 
treptat, toate au revenit la starea 
iniţială de lucruri în comunitatea 
romilor – libertate absolută şi nici 
un fel de obligaţiuni faţă de stat şi 
societate�

A.: Judecător în instanţele supe-
rioare de Justişie ale RM.

V.S.: În 1992, după o perioadă 
de doi ani de la chemarea mea din 
Soroca, am fost ales, de către Par-
lamentul RM, membru al Judecăto-
riei Supreme a RM, funcţie pe care 
am deţinut-o până în vara lui 1996, 
când am depus cerere de demisie 
onorată, fiind demisionat� În ace-
eaşi vară mi s-a propus, şi am ac-
ceptat, funcţia de Judecător-asistent 
la Curtea Supremă de Justiţie a RM 
(1996–1999) (preşedinte – V� Puş-
caş), iar între 1999–2009 am deţi-
nut funţia de şef al secţiei Justiţie şi 
Cadre a Aparatului Consiliului Su-
perior al Magistraturii RM� Acum 
mă aflu, cum se spune, la odihna 
binemeritată�

A.: Ce posibilităţi de depăşire a 
problemelor justiţiei în RM, inclu-
siv ale corupţiei, vedeţi la ziua de 
astăzi?

V.S.: Generaţia noastră de ju-
rişti a avut destinul de a realiza 
procesul de justiţie în timpurile 
a două sisteme sociale diametral 
opuse – sovietic şi democrat; în 
două ţări diferite – RSSM (URSS) 
şi RM� O perioadă de tranziţie din-
tr-un sistem social în altul, opus, 
presupune apariţia inevitabilă a 
unui şir de probleme, atât de ordin 
social, inclusiv de tratare a valo-
rilor justiţiei, cât şi de ordin pur 
uman, moral� 

Reformarea unui sistem social 
este, fără îndoială, o sarcină mult 
prea dificilă şi complexă, însă mult 
mai greu se poate realiza schimba-
rea, reînnoirea vechii mentalităţi 
sociale, or, rezistenţa în faţa corup-
ţiei cere nu doar reformarea institu-
ţională, ci şi a mentalităţilor�

Se poate afirma că justiţia este o 
categorie universală, suprasocială, 
care nu e supusă influenţei politice, 
realitatea fiind însă cu totul alta şi fi-
ecare sistem tratând valorile şi pos-
tulatele justiţiei conform ideologiei 
sale�

Justiţia adevărată se cere a fi to-
talmente deideologizată şi apolitică, 
lucru care este foarte greu de reali-
zat�

După părerea mea, pentru a avea 
o justiţie veritabilă, fără de corup-
ţie, trebuie să se garanteze şi să se 
asigure de către statul de drept mai 
multe condiţii interdependente, în 
lipsa cărora toate eforturile noastre 
devin puţin eficiente� Am în vedere 
investiţii financiare considerabile, 
independenţa reală a sistemului ju-
diciar, transparenţa actului de justi-
ţie, îmbunătăţirea calităţii actului de 
justiţie, sporirea responsabilităţii şi 
eficienţei actului de justiţie, pregăti-
rea calitativă a cadrelor, monitoriza-
rea activităţii sistemului, asigurarea 
supremaţiei legii… Iar pentru orice 
realizări fundamentale se cere timp, 
mult timp!
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„În prim-plan, totdeauna trebuie pus omul…”

Vasile Dobândă 
Jurist clasa I. 
Preşedinte al Judecătoriei Soroca 
(1970–1976). 
Născut la 27 ianuarie 1934 în 
Slobozia, Olăneşti (Ştefan-Vodă).

Fişier biografic
Studii: Institutul Juridic, facultatea Drept (Harkov, Ucraina) (1960)�
Activităţi: 
19�08–27�12�1960 – Anchetator la Procuratura din Tiraspol�
1960–1967 – Anchetator principal la Procuratura din Soroca�
1967–1970 – Funcţionar la Comitetul Raional al PCM Soroca (conse-
cutiv: lector, şef al cabinetului de partid, ajutor al primului secretar)�
1970–1976 – Preşedinte al Judecătoriei Soroca�
5�04–27�09�1976 – Şef al secţiei Propagandă Juridică a Ministerului 
Justiţiei al RSSM (Chişinău)�
1976–1980 – Avocat la Avocatura din Soroca�
1980–2010 – Şef al Consultaţiei Juridice din Soroca�
Din 1994 – pensionat�

Almanah: Cum aţi devenit ju-
rist?

Vasile Dobândă: Între anii 
1949–1952, am învăţat la Tehnicu-
mul de bibliotecari (astăzi Colegiul 
de Arte) din Soroca, după absolvirea 
căruia am fost repartizat în calitate 
de inspector la secţia raională Cul-
tură din Olăneşti, unde am activat 
până în 1956� Cu un an mai devre-
me (1955), am intrat la secţia fără 
frecvenţă a Institutului Juridic Uni-
onal din or� Moscova� Dar, în 1956, 
comitetul raional Olăneşti al PCM 
m-a trimis, în cadrul programului 
de pregătire a cadrelor naţionale 
pentru justiţia RSSM, la Institutul 
Juridic (staţionar) din oraşul Har-
kov, Ucraina, pe care l-am absolvit 
în 1960� După absolvire, am fost re-
partizat de către Ministerul Justiţiei 
al RSSM la Procuratura din oraşul 
Tiraspol� Circumstanţele însă m-au 
adus, la 27 decembrie 1960, la Pro-
curatura din Soroca, în calitate de 
anchetator principal�

A.: Începutul activităţii la Soro-
ca…

V. D.: În aprilie 1967, am fost invi-
tat în funcţia de lector al CR Soroca al 
PCM de către primul lui secretar, I�V� 
Dolgoşei� În scurt timp, am fost avan-
sat în funcţia de şef al cabinetului de 
partid al CR, iar la 23 iulie al aceluiaşi 

an am devenit ajutor al primului se-
cretar, funcţie în care am activat până 
la 14 decembrie 1970� La recomanda-
rea CR Soroca al PCM, am fost ales 
judecător la Judecătoria Raională So-
roca şi numit în funcţia de preşedinte 
de către ministrul Justiţiei RSSM, I�D� 
Voloşciuc În acele timpuri, judecăto-
rii erau aleşi de popor pentru o peri-
oadă de 3 ani� Am activat în funcţia 
de preşedinte al Judecătoriei Soroca 
timp de 6 ani (1970–1976), adică am 
dispus de două mandate consecutiv� 
Colegi judecători, pe parcursul acelor 
ani, mi-au fost Mihail Morev, Leonid 
Ceruţă, Valerii Mineev, Mihail Sido-
rov, Iacob Ganea…

A.:Cum s-a desfăşurat mai de-
parte cariera dumneavoastră juri-
dică?

V. D.: În aprilie 1976� am fost 
eliberat din postul de preşedinte al 
Judecătoriei Soroca şi transferat la 
Chişinău, la Ministerul Justiţiei, în 
funcţia de şef al secţiei Propagandă 
Juridică� Dar condiţiile de trai nu mi-
au permis să rămân în această func-
ţie mai mult de jumătate de an, eu 
locuind la o gazdă particulară� Deci, 
la 27 septembrie 1976, am revenit la 
Soroca, angajându-mă în calitate de 
avocat la Avocatura locală, unde am 
lucrat până în 1980� Apoi am preluat 
conducerea Consultaţiei Juridice din 

Soroca de la fostul judecător Mihail 
Morev, din 1980 rămânând în această 
funcţie timp de 30 de ani, până la 16 
martie 2010� În perioada activităţii 
în cadrul Consultaţiei Juridice, i-am 
avut colegi pe avocaţii Mihail Morev, 
Valentina Jdanova, Mihail Mereacre, 
Ivan Chistol, Vasile Lavric, Vasile 
Moloşag, Mihail Belous� Sediul Con-
sultaţiei noastre se afla în vechea clă-
dire cu coloane a Judecătoriei�

A.: justiţia sovieto-comunistă 
şi justiţia actuală a Republicii Mol-
dova – faceţi o comparaţie…

V. D.: Sunt de părearea că Justiţia 
în URSS a fost mult mai bine orga-
nizată, mai echitabilă, mai curată, 
mai democratică decât actuala jus-
tiţie în RM, contaminată adânc de 
viciul corupţiei� În perioada sovieti-
că, judecătorii erau aleşi de popor la 
recomandarea organelor de partid 
şi de stat� Judecătorii, procurorii şi 
alți funcționari din cadrul justiţiei 
aveau responsabilitate şi raportau 
despre activitatea lor atât organelor 
de partid şi de stat, cât şi nemijlocit 

poporului (dări de seamă obligato-
rii ale judecătorilor la adunări gene-
rale în sate, întreprinderi, colhozuri 
etc�)� În cazul în care judecătorul sau 
procurorul se dovedea a fi cu „mâi-
nile murdare”, era destituit din post 
fără dreptul de a mai reveni� Dacă 
asupra unui judecător la comitetul 
raional al PCM parvenea măcar o 
singură plângere de la popor, desti-
tuirea lui era garantată�

Astăzi însă, judecătorii nu sunt 
aleşi, ci numiţi de instanţe (Parla-
ment, Preşedintele republicii) şi, 
deci, nu poartă răspundere directă 
faţă de popor�

A.: Ce aţi avea de spus despre 
instituţia de justiţie numită „ase-
sorii norodnici”?

V. D.: Asesorii norodnici erau 
recomandaţi de către organizaţiile 
de partid ale întreprinderilor, gos-
podăriilor agricole, sovietelor să-
teşti, ei fiind oameni dintre cei mai 
cinstiţi şi mai autoritari� Asesorii nu 
permiteau judecătorului să se coru-
pă ori să exagereze termenul de pe-

deapsă, ei fiind majoritari la votarea 
deciziilor de judecată – 2 asesori şi 
un judecător� În listele asesorilor 
norodnici din Soroca figurau peste 
300 de persoane, care erau chemaţi 
câte 2 la fiecare şedinţă de judecată� 
La judecarea dosarelor mai volumi-
noase, la cei 2 asesori se mai adăuga 
unul de rezervă, care se afla în sală� 

A.: În opinia dumneavoastră, 
reformele sistemului judiciar în 
RM au asigurat o justiţie veritabi-
lă?

V. D.: Pentru ameliorarea situaţi-
ei nu prea bune din justiţia RM, în 
funcţiile responsabile de judecători 
şi procurori trebuie să fie promovate 
cadre tinere, cu conştiinţa şi obrazul 
curate şi cu o pregătire profesională 
excelentă� În ultimă instanţă, înfăp-
tuirea unei justiţii echitabile şi cu 
adevărat democratice depinde mai 
mult de calitatea persoanei care o 
înfăptuieşte, decât de sistemul soci-
al-politic, pe care se bazează aceas-
tă justiţie� În prim-plan, totdeauna 
trebuie pus omul!

Ion Gagiu 
Jurist clasa II. Vicepreşinde al 
Judecătoriei Soroca (1992–2000).

La începutul ultimului deceniu al 
secololui XX (anii 1990), pe imensul 
teritoriu postsovietic, pentru prima 

dată în perioada dictaturii comuniste, 
care a durat 73 de ani, a triumfat aşa-
numita contrarevoluţie democratică�

Revenirea la valorile general-umane  
ale justiţiei în RM

Fişier biografic
Născut la 18 aprilie 1946 în Lipceni, Rezina�
Vicepreşedinte (1992–2000), judecător (1990–1992; 2000–2010) al Ju-
decătoriei Soroca; actualmente şef al Biroului de Avocaţi „Ion Gagiu” 
din Soroca�
Studii: Universitatea de Stat „V� Lenin” din Moldova, facultatea Drept 
(1973)�
Activităţi: 
1974–1979 – Anchetator la Procuratura din Sângerei (Lazovsc), RSSM�
1980–1985 – Miner la minele de cărbuni din Vorkuta (Rusia, URSS)�
1985–1990 – Judecător la Judecătoria Raională din Komsomolsk 
(Vorkuta, Rusia)�
1990–2010 – Judecător la Judecătoria din Soroca�
1992–2000 – Vicepreşedinte al Judecătortiei din Soroca�
2000–2010 – Judecător la Judecătoria din Soroca�
Din 2010 – pensionat�
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Sergiu Ceban s-a născut într-o 
familie de intelectuali-tehnicieni, 
funcţionari în sovhozul „Овощевод” 
(„Legumicultorul”) din satul Ego-
reni, situat în sus pe Nistru, la 7 ki-
lometri de oraşul Soroca� Bunelul de 
pe tată, Semion Ceban, în perioada 
interbelică de până la 1940, a fost 
primar al satului Egoreni� Tatăl Gri-
gore, născut la 15 septembrie 1946, 
inginer-electrician, absolvent al In-
stitutului Politehnic din Chişinău, a 
deţinut funcţia de inginer-şef ener-
getician, iar mama, Maria (Cara-
man) Ceban, născută la 21 ianuarie 
1956 în satul Vădeni, Soroca, a fost 
contabilă în aceeaşi gospodărie agri-
colă a satului�

Fratele mai mic, Igor, născut la 
24 septembrie 1981, absolvent al 
Universităţii Private „Perspecti-
va”, facultatea Drept, actualmente 
este şef de post la Băxani, Soro-
ca� Soţia, Silvia (Smoleac) Ceban, 
născută la 22 decembrie 1978, li-
cenţiat în drept (ULIM, 2007, 
Chişinău), activează în calitate de 
consilier principal de probaţiune 
la Oficiul de Probaţiune Soroca� 
Sergiu Ceban educă două fiice: 
Adriana, fiica mai mare, născută la 
10 ianuarie 2003, este elevă la Lice-
ul Teoretic „C� Stere” din Soroca, iar 
mezina, Corina, născută la 9 ianu-
arie 2009, frecventează grădiniţa de 
copii�

Fişier biografic
1983–1991 – Elev la şcoala de 8 ani din Egoreni, Soroca�
1991–1994 – Elev la Şcoala Profesional-Tehnică (ŞPT, Pridenestrovsk) 
din Târgul Vertiujeni�
1995–2000 – Student la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea 
Drept (Chişinău)�
2000–2007 – Procuror la Procuratura raională din Soroca�
2007–2010 – Judecător de instrucţie la Judecătoria din Floreşti�
Din 2010 – Şef al Penitenciarului nr� 6 din Soroca�

„Colectivul Penitenciarului nr. 6 este satisfăcut 
şi mândru de performanţele obţinute”

Soții Sergiu şi Silvia Ceban cu fiicile Adriana şi Corina, 2011

Sergiu Ceban 
Şef al Penitenciarului nr.6 Soroca, 
căpitan de Justiţie. 
Născut la 14 aprilie 1976 în Egoreni, 
Soroca.

Fără mari tulburări sociale şi 
mari vărsări de sânge, s-a prăbuşit 
ireversibil sistemul politic şi s-a ru-
inat catastrofal sistemul economic 
al imperiului numit URSS� Astfel, 
„Uniunea de nezdruncinat” s-a pră-
buşit ca un castel de nisip�

Marile schimbări în structura şi 
societatea noului nostru stat, Repu-
blica Moldova, au condus inevitabil 
şi la modificări esenţiale în sistemul 
judiciar, laitmotivul cărora a fost 
revenirea la valorile general-uma-
ne ale justiţiei universale� Mai întâi, 
asemeni majorităţii statelor euro-
pene, inclusiv ale UE, a fost aboli-
tă pedeapsa capitală (problemă de 
principiu, foarte discutabilă în cele 
mai diverse cercuri teoretice ale 
justiţiei universale) şi ne-am deba-
rasat de institutul asesorilor norod-
nici – un atavism obscur al sistemu-
lui comunist� Pentru cei neiniţiaţi 
în noţiunea de „asesori norodnici”, 
închipuiţi-vă chirurgul la masa de 
operaţie� În dreapta sa – un trac-
torist, iar în stânga – o mulgătoa-
re, care, din când în când, mai fac 
câte o observaţie chirurgului asupra 
mersului operaţiei Ambele aceste 
persoane (asesori norodnici) au şi 
obligaţiunea de bază: să semneze 
sau să nu semneze actul de finisare 
a operaţiei! O absurditate! Ce are 
comun biata mulgătoare cu chirur-
gia? Chiar şi membrul Judecătoriei 
Supreme a URSS, examinând cauze 
penale sau civile în prima instanţă, 
era numaidecât însoţit de asesorii 
norodnici, adică de doi „reprezen-
tanţi ai poporului”� Aceste persoane 
(fiţi atenţi!) aveau drepturi egale cu 
preşedintele şedinţei de judecată la 
întocmirea deciziei judecătoreşti� 
Să mai declare acum cineva că jus-

tiţia sovietică n-a fost cu adevărat 
democratică! 

Treptat, din Codul Penal al RM 
au mai dispărut un şir de artico-
le de sorginte totalitar-comunistă: 
trândăvia, speculaţia, fierberea ba-
samacului etc� Dar cel mai curios şi 
controversat articol care „ne-a pără-
sit” – sperăm, pentru totdeauna, – a 
fost aşa-numita ascundere a mărfii� 
Partea lumii civilizate, care activează 
în sistemul economiei de piaţă, nici-
odată nu a putut să înţeleagă sensul 
articolului vizat� De ce să ascunzi 
marfa? De cine s-o ascunzi? 

Cum vieţuiau judecătorii în pe-
rioada de tranziţie (de la sistemul 
totalitar la cel democratic) a Repu-
blicii Moldova? Ca şi toţi ceilalţi ce-
tăţeni ai tânărului stat, cufundat în 
haos şi incertitudine: aşteptând cu 
multă speranţă şi răbdare stabiliza-
rea social-economică a statului şi, 
deci, o viaţă decentă� Treptat, însă, 
pe parcursul multor ani de aştep-
tare zadarnică, judecătorii, aseme-
nea întregii populaţii, au început 
a se conforma-adapta la realităţile 
obiective ale situaţiei create� Mi-a 
rămas în memorie un caz elocvent 
al acelor timpuri: ne aflam la o în-
trunire judecătorească de lucru, la 
care erau prezenţi şi câţiva înalţi 
funcţionari ai Ministerului Justiţiei 
al RM� La compartimentul „între-
bări”, unul dintre judecători a între-
bat: „Noi nu am ridicat salariul deja 
vreme de 5 luni� Avem familii, avem 
copii, care cer de mâncare, care tre-
buie îmbrăcaţi, încălţaţi, învăţaţi… 
Averi, ocupaţii profitabile, între-
prinderi individuale nu avem, deci, 
putem să trăim doar din acest sala-
riu, care nu ni se plăteşte… Cum ne 
propuneţi să supravieţuim?” „Toţi 

suntem în aceeaşi situaţie, a urmat 
răspunsul demnitarului� Presupun 
că aveţi rude, prieteni pe la ţară; 
rugaţi-i să vă împrumute niscaiva 
produse alimentare…”� Cum se spu-
ne, „No comment!!!”� 

Sunt dispus să cred că anume 
atunci, în acea perioadă tulbure a 
anilor 1990, au fost puse temeliile 
dezmăţului total, inclusiv al celui ju-
ridic, din societatea moldovenească, 
care mai domină republica şi în pre-
zent, din vârf şi până la tălpi� Sper 
că vă daţi seama despre ce fel de 
dezmăţ vorbesc� Ulterior, a apărut 
legislaţia de protecţie a judecăto-
rului – factor, fără îndoială, pozitiv� 
Inamovibilitatea, inviolabilitatea, 
independenţa în pronunţarea deci-
ziilor sunt astăzi o realitate obiec-
tivă în activitatea judecătorească� 
În acelaşi timp, dacă aş fi întrebat: 
poate, oare, cetăţeanul nostru, în 
perioada actuală, să-şi spună: „Mă 
adresez în instanţa de judecată, 
unde voi fi protejat, înţeles şi tra-
tat conform legii”, aş răspunde fără 
a sta pe gânduri: „Nu� Categoric, 
nu”� Iar la altă întrebare: „Ce calităţi 
îi lipsesc judecătorului, activitatea 
căruia impune acest răspuns nega-
tiv?”, aş răspunde în felul următor: 
„În afară de cunoaşterea perfectă a 
legislaţiei, a normelor procesuale 
judecătoreşti, a altor valori pur pro-
fesionale, de la judecător se mai cer 
unele calităţi pur umane, cum ar fi 
onestitatea, tactul, conştiinţa curată, 
compătimirea etc�” Şi tocmai acestea 
din urmă sunt astăzi printre cele de-
ficitare… Pe când cunoscuta spusă 
biblică „Comportă-te cu aproapele 
tău tot aşa, cum ai dori să se com-
porte el faţă de tine!” este valabilă şi 
pentru slujitorii lui Themis�
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Almanah: De ce aţi ales faculta-
tea Drept?

Sergiu Ceban: Ca oricare tânăr 
în pragul maturităţii, am avut şi eu 
un vis frumos: să devin jurist şi, în 
această calitate, să activez întru bi-
nele omului�

A.: Începutul carierei juridice.
S.C.: După absolvirea în anul 

2000 a facultăţii Drept din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova, 
am fost numit în funcţia de procu-
ror în Procuratura raionului Soroca� 
Prin ordinul procurorului raional, 
mi-au fost atribuite mai multe obli-
gaţiuni funcţionale, printre care şi 
supravegherea executării pedepsei 
de către condamnaţii din Peniten-
ciarul nr� 6 din Soroca� Anume aici 
a şi avut loc prima mea tangenţă cu 
locurile de detenţie, ca mai apoi, 
peste 10 ani, în 2010, să fiu numit în 
funcţia de şef al acestui penitenciar�

A.: Procuror, apoi judecător de 
instrucțiune…

S.C.: În postura de procuror, am 
activat timp de şapte ani� O perioa-

dă în care mi-a fost oferită posi-
bilitatea să acumulez o experienţă 
într-o instituţie privativă de liber-
tate, cu un specific aparte de lucru� 
Dar în anul 2007, viaţa mea a luat 
o altă întorsătură� Prin Decretul 
Preşedintelui Republicii Moldova, 
am fost numit în funcţia de jude-
cător de instrucţiune la Judecătoria 
Floreşti� Deşi ambele funcţii aveau 
o legătură directă, funcţia de ju-
decător m-a impus la stricteţe şi 
responsabilitate maximă, vigilenţă 
deosebită, onestitate şi compasiune 
pur umană�

A.: Calităţi deosebit de necesare 
omului ce deţine funcţia de şef al 
unui penitenciar…

S.C.: După trei ani de activitate 
în sfera judecătorească, prin ordinul 
din 2010 al Ministerului Justiţiei 
RM, am fost numit în funcţia de şef 
al Penitenciarului nr� 6 din Soroca� 
Preluând ştafeta de conducător al 
unui colectiv de peste 200 de anga-
jaţi şi mai bine de 650 de deţinuţi, 
am ajuns faţă în faţă cu un şir de res-
ponsabilităţi serioase, care, în afară 

de misiunea juridică de corijare şi 
reeducare a persoanelor aflate în 
conflict cu legea, mai cuprind şi mi-
siunea de manager al unei instituţii 
mari de stat�

A.: Şi totuşi, am putea vorbi 
despre realizări şi perspective…

S.C.: Începutul activităţii în ca-
litate de şef al penitenciarului nu a 
fost deloc uşor, însă, prin eforturi 
maxime şi graţie susţinerii din 
partea numerosului colectiv, oa-
meni oneşti şi ofiţeri responsabili, 
care nu sunt indiferenţi de soarta 
instituţiei, am reuşit să depăşim 
multe dificultăţi� Astăzi, peniten-
ciarul activează în limitele stabilite 
de legislaţie, ţinând piept uneori 
greutăţilor, mai frecvent – neajun-
surilor� Colectivul, fiind tânăr şi 
dispunând de mari posibilităţi in-
telectuale şi fizice, este satisfăcut şi 
mândru de performanţele obţinu-
te, dar, totodată, mereu manifestă 
tendinţa şi dorinţa de perfecţiona-
re şi de obţinere a unor noi reali-
zări profesionale�

Şeful penitenciarului nr. 6, S. Ceban, în şedință de lucru

Instituţiile penitenciare din Republica Moldova

Subordonare – Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova,
 Departamentul Instituţiilor penitenciare�
Actualmente, în cadrul Departamentului activează 2�766 angajaţi – 

jurişti, pedagogi, psihologi, medici, ingineri, specialişti pază, suprave-
ghere, escortare, administraţie, logistică, asistenţă medicală�

Colaborări internaţionale: România, Ucraina, Olanda, Belgia, Leto-
nia, Polonia, Turcia, Rusia, Israel, Luxembourg�

Anual, în a 3-a sâmbătă a lunii decembrie, Sistemul Penitenciar din 
republică îşi sărbătoreşte „Ziua Profesională”�

Obiective: 
Resocializarea condamnaţilor; �
Adaptarea închisorilor la condiţiile vieţii moderne; �
Perfecţionarea profesională a personalului în relaţiile cu deţinuţii; �
Modernizarea şi umanizarea condiţiilor de detenţie� �

MINISTERuL juSTIțIEI AL REPuBLICII MOLDOVA

Detaşamentul cu Destinație  
Specială, mun. Chişinău

Penitenciarul nr. 1 – Taraclia

Penitenciarul nr. 2 – Lipcani

Penitenciarul nr. 3 – Leova

Penitenciarul nr. 4 – Cricova

Penitenciarul nr. 5 – Cahul

Penitenciarul nr. 6 – Soroca

Penitenciarul nr. 7 – Rusca

Penitenciarul nr. 8 – Bender

Penitenciarul nr. 9 – Pruncul

Penitenciarul nr. 10 – Goian

Penitenciarul nr. 11 – Bălți

Penitenciarul nr. 12 – Bender

Penitenciarul nr. 13 – Chişinău

Penitenciarul nr. 14 – Basarabeasca

Penitenciarul nr. 15 – Cricova

Penitenciarul nr. 16 – Pruncul

Penitenciarul nr. 17 – Rezina

Penitenciarul nr. 18 – Brăneşti

Penitenciarul nr. 19 – Goian

Direcția Trupelor de Pază, 
Supraveghere şi Escortă, 

mun. Chişinău

Centrul Instructiv, 
com. Goian, mun. Chişinău

Centrul pentru aprovizi-
onare tehnico-materială a 

sistemului penitenciar

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Instituțiile penitenciare
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În 1380, apar primele menţiuni documentare des- �
pre Ocne (mine de sare )- închisori în Moldova� Cobo-
râţi în ocnă, condamnaţii erau ţinuţi acolo fără să fie 
ridicaţi vreodată la suprafaţă, până la încheierea terme-
nului de detenţie� Din acele timpuri, tradiţional, deţinu-
ţii în Moldova erau numiţi „ocnaşi”�

În 1788, în Transilvania apar primele închisori „ci- �
vilizate”, construite special pentru ispăşirea pedepselor, 
lucru care a fost făcut datorită faptului anexării ei de că-
tre Imperiul Austro-Ungar�

În 1790, domnitorul Nicolae Mavrogheni porun- �
ceşte separarea penitenciarelor pentru femei de peni-
tenciarele pentru bărbaţi�

În 1802, domnitorul Mihail Şuţu începe în Mol- �
dova construcţia primelor închisori moderne� Deţinu-
ţii sunt scoşi la munci, iar despre starea şi îngrijirea lor 
Domnitorul asculta rapoarte săptămânale�

În 1812–1879, penitenciarele din Basarabia (Mol- �
dova dintre Prut şi Nistru e anexată de Imperiul Rus) 
se aflau în subordonarea directă a guvernatorilor şi ad-
ministraţiilor locale� La Soroca nu exista o închisoare 
specializată�

În 1831, în urma apariţiei Regulamentelor organi- �
ce, în Moldova este legiferată grija de curăţenia şi sănă-
tatea deţinuţilor�

În 1851 se redactează primul Regulament al închi- �
sorii din Iaşi, prin care se opreşte insulta şi bătaia deţi-
nuţilor�

În 1874 apare primul Regulament cu privire la re- �
gimul tuturor închisorilor din ţară, care a rămas valabil 
până în 1930� Regulamentul stipula primele elemente 

de corectare socială şi de folosire a deţinuţilor la munci, 
conform vârstei, puterii şi sexului� De asemenea, era le-
galizată învăţarea meseriilor, lectura cărţilor religioase, 
studierea abecedarului�

În 1879, în Basarabia a început centralizarea im- �
perială a serviciului penitenciar rusesc� În Imperiu a 
fost creată Cârmuirea Centrală a Închisorilor (Glavnoe 
Tiuremnoe Upravlenie), subordonată Ministerului Im-
perial al Justiţiei�

În 1886–1890, s-a înfăptuit construirea şi darea în  �
exploatare (ctitor – A� Aleinicov) a închisorii (Tiurem-
nâi Zamoc, iar mai târziu „Castel”) din oraşul Soroca�

În 1930, în România intră în vigoare noua lege a  �
penitenciarelor, aceasta fiind o îmbunătăţire a legii din 
1874, cu elemente din sistemul progresist englez de co-
recţionare a condamnaţilor în 3 faze: 

– Izolarea individuală, în raport cu condamnarea, 
fără a depăşi termenul de 3 ani;

– Ţinerea în comun pe timpul zilei şi izolarea pe 
timpul nopţii;

– Colonia de muncă, cu munci în comun şi cazare 
de noapte în dormitoare comune�

În 1938 apare un nou Regulament privind regimul  �
penitenciar, care prevedea foarte evident recuperarea 
socială a deţinuţilor printr-un titlu separat – „Măsuri 
de educaţie”�

În 1944, are loc reanexarea Basarabiei şi includerea  �
ei în sistemul penitenciar al URSS, sistem stalinist, tota-
litar şi total regresibil� România cade sub influenţă lui 
totală, inclusiv a justiţiei din URSS�

Din istoria dezvoltării sistemului penitenciar  
în Principatele Române şi Basarabia

Anii construcţiei �  – 1886–1890�
Capacitatea iniţială �  – 24 locuri, pentru necesităţile 

judeţului Soroca�
Personalul „Castelului” – 3 angajaţi: directorul în- �

chisorii; chelarul (responsabil de chei, tot el temnicier); 
intendentul (responsabil de curăţenie şi alimentare)�

Conform regulamentului închisorii, unul din cei  �
trei angajaţi trebuia să se afle în mod obligator în insti-
tuţie�

Intendentul aducea cu căruţa închisorii, de 3 ori pe  �
zi, hrană de la ospătăria orăşenească (prin contract)�

Deţinuţii aveau dreptul să-şi comande hrană după  �
plac, din cont propriu�

Citirea cărţilor în închisoare se stimula şi se încu- �
raja�

Închisoarea nu era „plină” în permanenţă� Se în- �
tâmplau perioade când se deţineau doar 2-3 persoane 
sau chiar nu era nici un deţinut�

Maidanul de după „Castel”, unde se jucau copiii  �
mahalalei (astăzi e teritoriu al penitenciarului), se nu-
mea „Năsâpăria”�

„Castelul” închisorii era o curte pătrată cu ziduri  �
de 3 metri înălţime�

I�I� Joltanovschi, Consilier de Stat, a deţinut funcţia 
de director al închisorii din Soroca, numită „Tiuremnâi 
Zamoc”(„Castelul” închisorii), din anul dării în exploa-
tare a instituţiei – 1890� Familia Joltanovschi a locuit în 
centrul oraşului Soroca, în casa de la colţul actualelor 
străzi Alexandru cel Bun şi Mihai Eminescu, fiind prin-
tre cele mai autoritare în Soroca� Împreună cu soţia, 
Vera Stepanovna, a crescut 7 fiice şi 2 fii:

1�Nadejda, fiica mai mare, după căsătorie Boiarov-
skaia�

2�Victoria, căsătorită cu I�I� Krulikovski�

3� Olga, devenită soţie a lui Alexandru Voiţehovschi, 
fiul cărora, Valentin Voiţehovsch, ulterior a devenit ar-
hitect-şef al oraşului Chişinău şi decan la Politehnică�

4� Eugenia, căsătorită în 1929 cu Vasile Coren, ma-
tematician, primul director al Şcolii Moldoveneşti nr�1 
din Soroca�

5� Zinaida, căsătorită cu şeful Vamei Soroca, A� 
Georgescu�

6� Elena, devenită soţie a şefului Gospodăriei Silvice 
judeţene Soroca�

7� Tatiana, devenită soţie a primarului de Soroca, V� 
Lupaşcu, directoare a gimnaziului particular din Soro-
ca, absolventă a Universităţii din Iaşi�

8� Vladimir, devenit Procuror al oraşului Jmerinca, 
Ucraina�

9� Constantin, devenit şef al Poliţiei oraşului Ekateri-
nodar (Krasnodar), Rusia�

În 1918, după Marea Unire, I� I� Joltanovschi a rămas 
să trăiască, împreună cu familia sa, la Soroca, această 
hotărâre fiind sugerată, probabil, şi de faptul că, în 1917, 
fiul său Constantin, pe atunci şef al Poliţiei oraşului Eka-
terinodar (Krasnodar), a fost sfâşiat sălbatic în bucăţi de 
către cetele bolşevice�

(A. Marinciuc,  
„Novoe Vremea” nr. 38, 21.10.2005)

Sârma ghimpată nu se vedea din exterior, fiind  �
plasată pe partea interioară a zidului�

În mijlocul curţii (pătratului) se aflau 2 clădiri cu  �
2 etaje: 

a� În cea mai apropiată de stradă, erau situate admi-
nistraţia şi camerele pentru anchetă sau conversa-
ţii cu vizitatorii;

b� În cea de a doua clădire, din fundul curţii, se aflau 
camerele de detenţiune celulară şi comună�

Termenele de detenţie erau limitate – de la 5 zile  �
până la 1-2 ani�

Majoritatea deţinuţilor ispăşeau pedeapsa pentru  �
bătăi, furturi, escrocherii�

Omoruri în judeţ se întâmplau foarte rar� �
În „Castel” au fost deţinuţi în diferite timpuri:  �

– Moşierul din satul Ţaul – pentru omor (l-a îmuş-
cat pe evreul cămătar Damian);

– Prefectul de Soroca (anii 1930) – pentru cheltuirea 
nejustificată a banilor publici (a construit drum 
spre propria vie!);

– Legionarii soroceni (10 persoane), după împuşca-
rea premierului român Armand Călinescu (1939);

– Comsomoliştii ilegalişti soroceni (ianuarie-fe-
bruarie 1944);

– Arcaşii lui Ştefan cel Mare (organizaţie anticomu-
nistă), circa 50 de tineri liceeni, 1947;

– 17 tineri studenţi şi elevi soroceni, care au declarat 
deschis că colhoznicii sunt robi (1952); 2 dintre 
ei, elevi în clasa a X-a a Şcolii nr� 1, Anatol Spinei 
şi Victor Ciocârlan, au fost condamnaţi la moarte, 
dar i-a salvat moartea lui Stalin;

– Constantin Aleinicov – nepotul ctitorului închi-
sorii – Fiodor Aleinikov, a fost deţinut la Soroca, 
apoi mutat la Bălţi şi acolo împuşcat (1940)�

În perioada 1944–1970, închisoarea a fost lărgită con-
siderabil, fiind construite noi blocuri/regim, capacitatea 
închisorii treptat fiind mărită până la 1500-2000 deţinuţi�

Populaţia judeţului (raionului) a crescut în 77 de ani 
(1944–2011) de circa 2 ori, iar numărul deţinuţilor – de 
100 de ori!

Casa în care pâna la 1940 a locuit familia Joltanovschi

„CASTELuL” ÎNCHISORII SOROCA

jOLTANOVSCHI IVAN IVANOVICI – PRIMuL DIRECTOR  
AL PENITENCIARuLuI SOROCA, CONSILIER DE STAT
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Evacuarea Penitenciarului din Soroca  
(martie, 1944)

(În această perioadă, administratori ai penitenciaru-
lui au fost următorii militari români: Ioan Meteş, Ghe-
orghe Curpen şi Emil Manariu)

La ordinul Prefectului de Soroca, Colonel M� Dimi-
triu, evacuarea penitenciarului a avut loc pe 17 martie 
1944� Conform circularei MAI al României, toate do-
sarele deţinuţilor şi celelalte documente privind admi-
nistrarea instituţiei au fost încărcate în două căruţe ce 
aparţineau penitenciarului, acestea venind să comple-
teze şirul de maşini, căruţe şi populaţie ce se refugia 
pe drumul spre Bălţi� Anume la Bălţi urma să se facă 
îmbarcarea organizată a instituţiilor de stat şi a popula-
ţiei în trenurile spre România� Responsabil de evacuare 
a fost Emil Manariu, ultimul administrator român al 
penitenciarului� Toţi deţinuţii au rămas pe loc sub paza 
a 5 gardieni lăsaţi de E� Manariu până la următoarele 
dispoziţii ale MAI� Aşa cum armatele bolşevice pe 17 
martie 1944 se aflau în Iampol, doar la 7 kilometri de 
Soroca, care era bombardată de dincolo de Nistru, la 
18 martie 1944, gardienii i-au scos pe deţinuţi din ca-
mere, lăsându-i liberi în interiorul zidurilor închisorii, 
şi s-au refugiat la Bălţi, acolo alăturându-se echipei lui 
E� Manariu�

La intrarea armatei sovietice pe teritoriul oraşului 
Soroca, închisoarea era deja pustie�

Din acea zi, 18 martie 1944, istoria Penitenciarului 
din Soroca lua o nouă direcţie a existenţei sale�

Foto 1911. Familia Joltanovschi. În centru – I.I. Joltanovschi şi soţia Vera Stepanovna. În stânga lor – fiica mai mare Nadejda. 
În dreapta mamei – fiica Eugenia cu soţul Ivan Gavrilovici Nosov, apoi fiica Olga şi primul ei soţ, P.I. Soroca. Jos – trei fiice mai 

mici, de la stânga: Zinaida,Tatiana şi Elena. În spate stau fiica Victoria şi soţul ei I.I. Krulikovski. În ovalul din stânga – fiul 
Vladimir, în cel de sus – fiul Constantin

Închisoarea Soroca (anii 1930-40)

Spaţiul total – 2743 m2 (regim – 2091 m2)� Limita de 
locuri – 240�

Amplasată pe un singur teritoriu, la marginea de  �
Nord-Vest a or� Soroca�

Înconjurată de un zid de piatră cu înălţimea de 3  �
metri, cu lungimea pe perimetru de184 metri�

Dispune de 3 turnuri de pază, din lemn, instalate  �
deasupra zidului pe întreg perimetrul închisorii�

Zonele interzise sunt plasate în interior şi îngrădite  �
cu 10 rânduri de sârmă ghimpată�

Iluminarea este electrică� Posturile exterioare sunt  �
dotate cu reflectoare electrice� Închisoarea dispune de o 
staţie electrică proprie�

Intrarea principală este utilată cu porţi metalice du- �
ble� Ecluza dintre porţi asigură controlul transportului�

Închisoarea este utilată cu gratii metalice duble� �
Încălzirea încăperilor este realizată cu sobe� Focul  �

se pune din coridoare�
Apeductul intern lipseşte� Canalizarea – cu groapă  �

(cloacă)�
Legătura telefonică este efectuată de un comutator  �

cu 13 numere telefonice�
Instituţia este utilată cu semnalizare sonoră bila- �

terală�
Uşile tuturor camerelor de detenţie au ferestruici  �

de metal�
În închisoare sunt 3 camere comune pentru deţi- �

nuţii condamnaţi la 15-25 ani�
Închisoarea nu dispune de spital�  �
În teritoriu sunt 2 curţi închise de plimbare (su- �

prafaţa – 69 şi 35 m2)�
În închisoare funcţionează o baie-duş – pentru 25  �

persoane/oră�
Spălătoria comună se află în blocul/regim� �
Funcţionează o „dezocameră” cu jăratic pentru 25  �

persoane/oră�
Bucătăria pentru deţinuţi este plasată într-o clădi- �

re separată şi e dotată cu cazane de fontă� 
Închisoarea nu dispune de brutărie proprie�  �
Depozitele de produse alimentare, legume, măr- �

furi sunt plasate în diferite clădiri�
Odaia ofiţerului de serviciu se află la primul etaj al  �

blocului administrativ�
Primirea şi înregistrarea condamnaţilor se efectu- �

ează în odaia ofiţerului de serviciu� Percheziţia condam-
naţilor se face în aceiaşi odaie�

Odaia specială pentru păstrarea armamentului şi  �
muniţiilor se află într-o încăpere alăturată odăii ofiţeru-
lui de serviciu� Închisoarea Soroca (vedere dinspre nord), 1950

Curtea de regim

Gospodaria închisorii

Fațada blocului administrativ, 1950

PENITENCIARuL SOROCA ÎN PERIOADA ANILOR 1941–1944  
(AL DOILEA RăzBOI MONDIAL)

PENITENCIARuL SOROCA (Тюрьма № 4) –  
anul 1950, Strada Kominternului nr. 72
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Născut la 15 mai 1941 în oraşul Akkerman (Belgorod-Dnestrovsc), 
Ucraina�

Studii: Şcoala Superioară a Ministerului Afacerilor Interne al URSS, 
Moscova (1973)

Pe parcursul activităţii sale, pe teritoriul penitenciarului au fost constru-
ite: o şcoală pentru condamnaţi; punctul sanitar (20 paturi); actuala clădire 
a administraţiei; o sală de conferinţe; o sală sportivă; un bloc de locuit pen-
tru colaboratori (30 de apartamente) în vecinătatea penitenciarului� 

În perioada conducerii penitenciarului de către Vladimir Bughici, în in-
stituţie au fost deţinuţi de la 750 până la 1850 de condamnaţi� Întreprinde-
rea industrială a penitenciarului dispunea de o turnătorie de metal, o hală 
de strungărie şi asamblare� Întreprinderea avea contracte de colaborare cu 
uzina „V�I� Lenin” din or� Bălţi, cu alte uzine din oraşele Moscova, Kameneţ-
Podolsk etc�, producând diferite detalii şi agregate din metal, inclusiv pen-
tru flota maritimă a URSS� Pe teritoriul „zonei” penitenciarului funcţiona 
şi o şcoală profesional-tehnică (ŞPT) pentru condamnaţi, în care se studiau 
12 profesii� Actualmente, colonelul Vladimir Bughici, pensionat, locuieşte 
în regiunea Moscova� După câte ştim, scrie o carte de memorii despre acti-
vitatea sa în MAI RSSM şi RM�

Vladimir Bughici, şef al Penitenciarului 
Soroca între anii 1981–1996, colonel

Cabinetul anchetatorilor se află la etajul de jos al  �
blocului administrativ�

Odaia de recepţionare a pachetelor cu provizii  �
pentru deţinuţi se află la etajul de jos al blocului admi-
nistrativ (suprafaţa – 9 m2)�

Încăperea întâlnirilor deţinuţilor cu rudele, utilată  �
în odaia „recepţionări”, este dotată cu gratii de separare� 

Cancelaria închisorii se află la etajul de sus al blo- �
cului administrativ�

Atelierele de tâmplărie şi fierărie sunt plasate în- �
tr-o clădire separată în curtea de regim�

Garajul şi camionul (ZIS) închisorii se află pe teri- �
toriul curţii de gospodărie�

Clubul pentru efectivul de colaboratori e situat  �
într-o clădire separată la depărtarea de 50 de metri de 
toate celelalte blocuri�

Închisoarea nu dispune de aşa-numitul tir� �
Închisoarea nu dispune de o gospodărie agricolă� �

Clădirea principală de detenţie este construită în 
anul 1902, din piatră, cu 2 etaje, şi dispune de 18 camere 
comune (394,7 m2), 7 celule (58 m2) şi 1 carceră�

În Republica Moldova, funcţionează 3 tipuri de penitenciare: „Închis”, 
„Semiînchis” şi „Deschis”, în care sunt separate următoarele categorii de de-
ţinuţi: femeile de bărbaţi, recidiviştii de „primari” şi deţinuţii pe viaţă�

Penitenciarul Soroca este o instituţie de tip închis, în care îşi ispăşesc pe-
deapsa bărbaţi maturi de la vârsta de 18 ani, condamnaţi pentru infracţiuni 
grave şi deosebit de grave la termene de la 6 luni până la 25 de ani� Compo-
nenţa de vârstă a celor peste 600 de condamnaţi, deţinuţi ai penitenciarului 
Soroca în perioada curentă, cuprinde, în marea majoritate, vârste între 21-
59 de ani, 18 persoane fiind cu vârsta de peste 60 de ani, iar 15 persoane – 
între 18-21 de ani� 

Condamnaţii sunt repartizaţi în 13 sectoare (detaşamente) a câte 50 de 
persoane (unul din sectoare este destinat pentru vârste înaintate)� Sectoa-
rele sunt plasate în încăperi (dormitoare) speciale separate, amenajate cu 
lavoare şi WC-uri� Fiecare sector este subordonat unui educator gradat (lo-
cotenent-căpitan), ofiţer al penitenciarului� Dintre condamnaţi este numit 
pontatorul sectorului – pentru întreţinerea curăţeniei în încăpere�

Penitenciarul Soroca dispune, în cadrul perimetrului său, de 2 zone lo-
cative separate, identice după condiţii, pentru câte 300 condamnaţi� Fiecare 
zonă dispune de baie, sală sportivă, sală de biliard, o cantină mică� Între 
aceste 2 zone separate sunt plasate bucătăria şi cantina comună, acestea fi-
ind deservite de condamnaţi, unitatea medicală (laborator psihologic, ser-
viciul primului ajutor medical cu 10 paturi, cabinet stomatologic (deţinuţii 
grav bolnavi sunt transportaţi la penitenciarul din Pruncul)), precum şi bi-
blioteca (4,5 mii de cărţi, reviste, ziare, literatură juridică)�

În zona locativă nr�1 funcţionează o mică bisericuţă (paraclis), acum 
fiind iniţiată construcţia unei noi biserici, mai spaţioase, în care vor sluji 
preoţi invitaţi� Ministerul Justiţiei a semnat un protocol de cooperare cu 
Mitropolia Moldovei în vederea asigurării necesităţilor religioase ale con-
damnaţilor creştin-ortodocşi� Lipsa solicitanţilor-condamnaţi de a face stu-
dii generale a impus conducerea penitenciarului să închidă în 2010 şcoala 
generală de pe teritoriul închisorii�

Conform Codului de Executare al RM, fiecare condamnat este obligat să 
lucreze în cadrul instituţiei nu mai puţin de 2 ore pe zi� În acest scop, în pe-
nitenciar funcţionează o brigadă de construcţii şi o întreprindere specială�

Administraţia penitenciarului activează sistematic şi profesionist în di-
recţia reabilitării şi educaţiei civice a deţinuţilor� Sunt strict interzise drogu-
rile, alcoolul, violenţele, perversiunile sexuale, fondarea şi activitatea ban-
delor, deţinerea telefoanelor mobile, a computerelor etc�

 În penitenciar se permite şi se stimulează lectura, activitatea artistică, 
meşteşugăritul, rugăciunile, scrisorile şi comunicările reglementate la tele-
fon cu rudele� În instituţie funcţionează un club în care condamnaţii pot 
practica diferite activităţi artistice, organiza serbări, spectacole, concerte, 
solemnităţi etc� În teritoriu funcţionează şi un magazin special pentru con-

Liviu Chistol 
Născut la 28 aprilie 1981 în Ocolina, 
Soroca. 
Şef Serviciu activitate educativă.
Maior de justiţie.

Penitenciarul nr. 6 Soroca astăzi  
(Strada Vasile Stroescu nr. 38)

V. Bughici – veteranul onorabil al penitenciarului nr. 6, 
Soroca

Angajaţi – 212 persoane, dintre care:
� Ofiţeri angajaţi de Ministerul Justiţiei al RM – 51 persoane�
� Subofiţeri angajaţi de serviciul RU al penitenciarului – 130 persoane�
� Angajaţi civili – 31 persoane�

1885–1890 – Hai Iţkir Barir, administrator 
(negustor); 

1890–1896 – I. Froiţchevici (ispravnic); 
1890–1918 – Joltanovschi Ivan Ivanovici, 

administrator; 
1941–1942 – Meteş Ioan, sergent t�r�, administrator; 
1942–1943 – Curpen Gheorghe, administrator; 
1943–1944 – Manariu Emil, administrator; 
1944–1952 – Novicov I�, căpitan; 

1952–1956 – Şesterikov I�, maior; 
1956–1960 – Butaev A�, maior; 
1970–1975 – Şeverdov Mihail Gheorghevici, maior; 
1975–1981 – Ceban Mihail Nicolaevici, maior; 
1981–1996 – Bughici Vladimir Mihailovici, colonel; 
1996–2009 – Rotari Fiodor Petrovici, colonel; 
2009–2010 (interimar) – Boţoroga Veaceslav V�, 

căpitan; 
din 2010 – Ceban Sergiu, căpitan�

ŞEFI ŞI ADMINISTRATORI AI PENITENCIARuLuI SOROCA (1885–2011)
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damnaţi, în care se vând diferite produse alimentare şi 
obiecte de primă necesitate�

Viaţa şi activitatea efectivului de condamnaţi este re-
glementată de un regim strict obligatoriu: orele 2200 - 600 – 
somn neîntrerupt; 600 - 2200 – activităţi planificate, odihnă�

Alimentarea deţinuţilor se efectuează în baza Hotă-
rârii Speciale a Guvernului RM, în care este indicată lis-
ta şi cantitatea produselor pentru hrana condamnaţilor, 
fiecare condamnat având însă libertatea de a se alimenta 
şi pe cont propriu�

Serviciul Actvitate psihologică  
şi asistenţă socială

Serviciul Actvitate psihologică şi asistenţă socială 
asigură asistenţa psiologică şi evidenţa condamnaţilor 
din grupurile de risc� SAPAS acordă de asemenea asis-
tenţă socială condamnaţilor în diverse chestiuni perso-
nale: căsătorii, divorţuri, acte de identitate, procuri etc� 

De la stânga: Alexandru Bogdan – locotenent, asistent social; 
Angela Captari – locotenent major, psiholog; Andriana Pli-

toc – loc. maj., şef serviciu; Rodica Chiriţa – loc. maj.,  
asistent social

Sergiu Ceban 
Şef al Penitenciarului nr. 6 Soroca

Ruslan Apreutesi – şef adjunct,  
născut la 13.03.1978 în or. Soroca.

Studii: UI „Perspectiva”, facultatea Drept eco-
nomic, Chişinău. Din 2011 deţine funcţia de şef 

adjunct al Penitenciarului nr. 6 Soroca

Viorel Ţâmbaliuc – şef adjunct,  
născut la 17.12.1973 în or. Soroca.
Studii: USM, facultatea Drept, Chişinău. 

Din 2011 deţine funcţia de şef adjunct al Peniten-
ciarului nr. 6 Soroca

De la stânga, în picioare: Valentina Donos, Ala Prodan,  
Nicolae Barajin, Natalia Zelinschi – contabili.

Pe scaun: Tamara Cebotari – contabil-coordonator; 
 Elena Rusu – contabil-şef

Serviciul financiar
Serviciul Financiar (Contabilitatea) asigură evidenţa 

şi realizarea remunerării condamnaţilor pentru munci-
le prestate (banii de pe conturile peculiu)� SF realizează 
de asemenea evidenţa şi remunerarea muncii colabora-
torilor penitenciarului�

CONDuCEREA PENITENCIARuLuI

SERVICIILE PENITENCIARuLuI Serviciul Activitate educativă
Activităţi cu condamnaţii în vederea reeducării şi 

reintegrării lor în societate� Implicarea deţinuţilor în 
procesul reeducativ se bazează mai întâi de toate pe ap-
titudinile, înclinaţiile, calităţile intelectuale şi fizice ale 
condamnaţilor, luându-se în consideraţie şi propria lor 
dorinţă de a se implica� Activităţile se realizeză în ca-
drul unor grupuri-ţintă: cercuri artistice (cercul drama-

În centru: Liviu Chistol – şef serviciu; Anatolie Visterniceanu – loc. maj., şef de sector; Stelian Cernatânschi – căpitan, şef de 
sector; Igor Cebanciuc – locotenent, şef de sector; Constantin Pânzari – căpitan, şef de sector; Alexandru Chiriac – locotenent, şef 

de sector; Andrei Ţurcan – loc. maj., şef de sector; Igor Zagaevschi – loc. maj., şef de sector.

tic „Doina”); echipe sportive (minifotbal, tenis de masă, 
şah şi dame, forţă, desen în creion, mâini dibace, alfabe-
tizare pentru cei ce nu pot citi şi nici scrie)� Sunt orga-
nizate şi diferite spartachiade între penitenciare, iar din 
2012 se vor organiza festivaluri interpenitenciare (pri-
mul va fi în memoria lui Ion şi Doina Aldea-Teodoro-
vici)� Serviciul conlucrează cu diferite ONG-uri, legate 
de apărarea drepturilor omului, şi confesiuni religioase�

Serviciul Resurse umane şi activitate cu personalul
Serviciul Resurse Umane selectează, angajează şi ţine la 

evidenţă legală colaboratorii penitenciarului� SRU asigură, 
prin diferite acţiuni planificate, perfecţionarea şi stimularea 
ridicării nivelului profesional al efectivului penitenciarului� 

Racu Ala – locotenent-major, şef Serviciu Resurse umane şi 
activitate cu personalul; Vârlan Viorica – angajat civil, maior 

în rezervă, inspectror inferior

De la stânga: Ludmila Valuţa, inspector; Tamara Cristea, 
inspector; Veaceslav Vacar, santinelă detaşată; Lucia Baranov, 

inspector superior; Ala Nour, inspector; Vasile Varzari, in-
spector superior; Tatiana Căpăţină, inspector; Ion Mărginean, 

căpitan, şef al SSS

Serviciul Special şi Secretariat
Serviciul Special şi Secretariat ţine la evidenţă do-

sarele personalului şi ale condamnaţilor aflaţi în peni-
tenciar� Cancelaria SSS asigură corespondenţa oficială a 
penitenciarului şi a condamnaţilor�
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Serviciul Pază şi Escortare
Serviciul Pază şi Escortare este unicul serviciu înar-

mat în permanenţă (24/24 ore)� SPE asigură serviciile 
pe turnurile de pază de pe perimetrul penitenciarului, 

Serviciul Regim 
şi Supraveghere

Serviciul RS realizează diferite 
acţiuni complexe pentru asigurarea 
ordinii de drept şi a respectării re-
gimului de deţinere în penitenciar� 
SRS efectuează percheziţii şi con-
troale atât planificate cât şi inopina-
te în cadrul sectoarelor de regim ale 
penitenciarului�

Grupa chinologică. De la stânga: Naco Eduard, plutonier 
major (câinele de serviciu – Jack); Tcaci Igor, plutonier major 
(câinele de serviciu – Rasa); Bujor Serghei, plutonier major 
(câinele de serviciu – Lada); Crăciun Pavel, comandant de 

grup, sergent major (câinele de serviciu – Baron)

De la stânga: Alexandru Gudâma, Alexandru Cobizev, Vasile Palamari, Eldar Scutte, Andrei 
Stoiu, Victor Niculiţă, Veaceslav Fiodorciuc, Veaceslav Biţa, Nicolae Carauş, Maxim Ciuntu, 

Oleg Garmaliuc, Alexandru Cibotari, Vladislav Cucer, Vadim Lisa (şef SRS – maior)

De la stânga: Vitalie Condrea, sublocotenent, specialist SPE; 
Mihail Valuţa, căpitan, şef SPE; Oleg Prodan, căpitan,  

şef adjunct SPE

De la stânga: Ion Ciobanu, Vladimir Oprea, Oleg Dudoladov (şef SS – căpitan), 
Victor Todiraş, Igor Proaspăt

Serviciul Securitate
Serviciul Securitate asigură se-

curitatea personală a condamnaţi-
lor, a personalului penitenciarului şi 
a altor persoane, aflate pe teritoriul 
acestuia� SS previne şi descoperă in-
fracţiunile care se pregătesc sau se 
săvârşesc în cadrul penitenciarului, 
inclusiv încălcările ordinii interne 
stabilite�

celelalte posturi de supraveghere specială şi control� 
Serviciul Pază şi Escortare previne şi nu admite cazuri 
de evadare a condamnaţilor din penitenciar, el fiind cel 
mai numeros serviciu (peste 70 de persoane)�

Serviciul Logistică
Serviciul Logistică asigură aprovizionarea penitenci-

arului, pentru o bună funcţionare, cu: resurse energeti-
ce (cărbune, lemne, electricitate); produse alimentare; 
echipament pentru colaboratori� SL asigură de aseme-
nea contingentul de condamnaţi cu strictul necesar, 
conform prevederilor legale (alimentarea, baia, spaţiul 
locativ, lengeria de pat etc�)� 

Serviciul Medical
Serviciul Medical asigură asistenţa medicală a con-

damnaţilor, conform prevederilor legale planificate şi la 
adresarea directă a condamnaţilor� SM dispune de 10 
paturi, o odaie de odihnă, un cabinet stomatologic, un 
cabinet medical şi acordă doar ajutor medical primar� 
Condamnaţii grav bolnavi sunt transportaţi la Spitalul 
din Penitenciarul Pruncul�

De la stânga: Marin Catlabuga (şef SL), Sveatoslav Groza,  
Marcel Chiriac

De la stânga: Vasile Tamaşciuc, locotenent major, felcer; Angela 
Şestacov, locotenent major, felcer; Viorel Griţco, maior, şef Servi-

ciu medical; Alexandru Ciuntu, felcer

Sala de sport Sala festivă

Intrat în gardăRaport sefului penitenciarului

VIAțA COTIDIANă A EFECTIVuLuI PENITENCIARuLuI NR. 6 SOROCA
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 Penitenciarul nr. 6 din Soroca 

1   Sergiu Ceban – şef al Penitenciarului nr� 6 Soroca
2   Şedință operativă
3   Raport şefului penitenciarului
4   Conducerea penitenciarului

5   Punctul de control
6   7   Intrare în gardă
8   Efectivul Penitenciarului nr� 6 Soroca, 2011
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Actualmente, în Penitenciarul 
nr� 6 Soroca zilnic sunt antrenaţi în 
munci remunerate circa 80-90 de 
condamnaţi, dintre care, aproxima-
tiv 40-50 de persoane, – în diferite 
sectoare ale zonei de producere a 
penitenciarului, care se numeşte 
„Întreprinderea de Stat Soroca”, iar 
ceilalţi 40-45 condamnaţi lucrează 
la deservirea gospodărească a peni-
tenciarului�

Dacă acum 20 de ani, fosta „Zonă 
industrială” a penitenciarului, ulteri-
or transformată în, „Întreprinderea 
de Stat Soroca”, era o întreprindere 
de însemnătate unională, ea produ-
când mărfuri unice alături doar de 
încă un asemenea penitenciar din 
URSS, condamnaţii lucrând în trei 
schimburi, astăzi spectrul de servi-
cii prestat de condamnaţi e minim, 
cu front de lucru sunt asiguraţi pu-
ţini deţinuţi, şi asta din cauza lipsei 
de materie primă şi a ofertelor din 
partea agenţilor economici�

În timpul de faţă, „Întreprin-
derea de Stat Soroca” încadrează 

condamnaţii în câmpul muncii re-
munerate doar în câteva sectoare de 
producere� Sunt încheiate contracte 
permanente de muncă cu doi agenţi 
economici, iar restul mărfurilor fa-
bricate de condamnaţi se confec-
ţionează la comanda altor agenţi 

economici sau ele sunt depozitate în 
stocuri, aşteptând până vor fi pro-
curate�

,,Întreprinderea de Stat Soroca” 
(ÎS Soroca) prestează servicii şi ofe-
ră următoarele mărfuri:

Gospodăria Penitenciarului nr. 6  
,,Întreprinderea de Stat Soroca”

Gospodaria penitenciarului

Cusutul manual al 
încălţămintei cu tighel

,,ÎS Soroca” are încheiat un con-
tract cu „ÎCS Cornelius Design”, o 
firmă cu capital străin, patronată de 
un cetăţean al Italiei, cu sediul fir-
mei în oraşul Lipcani� În funcţie de 
volumul de lucru prezentat, zilnic 
în muncă pot fi antrenaţi 30-40 de 
condamnaţi�

Asamblarea uşilor şi ferestrelor 
din PVH

,,ÎS Soroca” are încheiat un con-
tract cu „ÎI Lozan Andrian”, antre-
prenor care a dotat sectorul dat cu 
utilaj� La aceste lucrări, zilnic parti-
cipă 4 condamnaţi�

Prelucrarea  
metalului

Din piese confecţionate din me-
tal, condamnaţii asamblează dife-
rite obiecte, fie la comanda unor 
reprezentanţi şi agenţi economici, 
fie pentru a fi stocate la depozitul 
„ÎS Soroca”� 
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Lacăt TZ-00

Atât lacătul TZ-00, cât şi plasa şi 
sîrma ghimpată, sunt confecţionate 
la comandă, urmând să fie achiziţi-
onate de DIP MJ pentru uz intern 
şi pentru alte organe ale structurilor 
de forţă ale RM (MAI, MA etc�)�

Mecanisme pentru set de mobilă moale

Aceste mecanisme sunt confecţi-
onate pentru seturi de mobilă moale 
la comanda unor agenţi economici 
care asamblează mobilă�

Poarta centrală a Penitenciarului nr. 6, 2011

Prelucrarea lânii

Aparat de prelucrare a lânii

Acest atelier funcţionează în 
baza cererii de a prelucra şi scărmă-
na lâna, serviciul fiind prestat la co-
manda primită de la populaţie�

Născut la 20.10.1950 în Larga, 
Briceni. Condamnat în anul 2006, 
de către Judecătoria Briceni, la 22 
ani de detenţie pentru omucidere. 

A. Grişciuc: Am absolvit 9 clase 
în şcoala din Căinarii Vechi, apoi 
am început să lucrez, împreună cu 
părinţii la liderul din sat� Lucram şi 
îmi vedeam de treabă, ca toţi tine-
rii satului, dar iată că s-a întâmplat 
marea nenorocire cu acel blestemat 
viol… A fost ca într-un vis nebun, 
de care mi-i groază să-mi amin-
tesc�

Mai întâi, m-au închis la Rezina, 
de unde, după 1,5 ani, m-au adus 
încoace, la Soroca� Am făcut câteva 
interpelări de rejudecare a cauzei 
penale la Curtea de Apel Bălţi şi la 
cea din Chişinău, însă fără nici un 
rezultat� Sentinţa a rămas aceeaşi – 
20 de ani!

Primii 2-3 ani mi-a fost foarte 
greu, de nu mai puteam suporta� 
După aceea, puţin câte puţin, par-
că mă deprind cu ordinea de aici� 

Lucrez în brigada de construcţii, 
împreună cu alţi deţinuţi� Sâmbăta 
şi duminica avem zile de odihnă� 
Ne hrănesc normal, ca pe nişte oa-
meni vii, ca să nu murim de foame� 
Şi mă bucur mult când în fiecare 
lună vin ai mei – părinţii, fratele, 
sora –, aducându-mi câte ceva de-
ale gurii� Vizitele lor îmi mângâ-
ie sufletul, dar totuna asta nu mă 
scapă de dorul părinţilor, al frate-
lui Serioja şi surorii Nataşa… Mă 
strădui să lucrez şi să mă port bine, 
ca să mă eliberez mai repede şi să 
pot pleca acasă, dar, potrivit sen-
tinţei, mai am de stat la închisoare 
până în 2027… Am fost închis la 
vârsta de 21 de ani, acum am 25, 
iar când mă voi elibera, voi avea 41 
de ani… Mă rog mult lui Dumne-
zeu să mă ierte şi să mă salveze cât 
mai degrabă…

Andrei Grişciuc

Vasile Gheorghiţă

Pe teritoriul penitenciarului

Născut la 9.06.1986 în Căinarii 
Vechi, Soroca. Condamnat în anul 
2007 de către Judecătoria Soroca la 
20 de ani de detenţie pentru viol.

V. Gheorghiţă: Am împuşcat 
cu arma de vânătoare un bărbat şi 
am rănit 2 femei, în barul din sa-
tul natal Larga� Bărbatul acela era 
din satul vecin, şi eu îl cunoşteam 
bine� Chefuind la o masă în vecină-
tate, m-a jignit pe mine şi pe rudele 
mele, spunând cuvinte pe care le-a 
auzit toată lumea din bar� După ce 
i-am răspuns şi eu cu nişte cuvinte, 
el s-a ridicat, a venit la masa mea 
şi, în văzul tuturor, mi-a scuipat 
în paharul din care beam� M-am 
enervat la culme, imediat am ple-
cat acasă ca să iau puşca şi am venit 
înapoi� Aici, am tras câteva focuri 
drept într-însul, rănind-o uşor pe 
concubina lui, care stătea cu dân-

sul la masă, şi pe chelneriţă, care a 
sărit să mă oprească� De când am 
fost condamnat, am făcut o inter-
pelare la Curtea de apel Bălţi, unde 
mi-au redus 2 ani, apoi, după ur-
mătorul apel făcut la Soroca, mi-au 
mai scos 3 ani şi 7 luni, deci, după 
toate calculele, mai am de tras încă 
10 ani� Aici, în închisoare, lucrez ca 
pompier şi, conform legilor, 2 zile 
lucrătoare se numără ca 3 zile de 
detenţiune� Mă străduiesc să lucrez 
zilnic, ca să-mi pot scurta cât mai 
mult sorocul… În libertate, am fost 
şofer de cursă lungă, am avut o cotă 
de pământ de 2 hectare, la care vi-
sez să mă întorc� În satul natal am 
soţie, iar cei 2 băieţi ai mei sunt 

Cantina – sala de mese

Unele mărfuri confecţionate de către deţinuţi DEţINuţI DE AzI AI PENITENCIARuLuI NR. 6 SOROCA

zona de regim
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S. Rusnac: În anul 2000, am ve-
nit la Soroca să caut ceva de lucru 
şi m-am angajat într-o brigadă de 
construcţii la ţigani� Aici am învă-
ţat zidăria, tâmplăria şi alte mese-
rii� Trăiam la o gazdă de pe strada 
Pobeda, în Dealul Sorocii, iar gi-
nerele gazdei lucra împreună cu 
mine şi era foarte ambiţios� Dese-
ori stăteam cu el la un păhar de vin 
şi era totul bine, până când odată, 
în vara anului 2005, fiind într-o 
ceartă privitor la lucrul nostru, el 
s-a repezit să mă bată� Eram afa-
ră, în curtea gazdei, la o măsuţă cu 
băutură şi zacuscă� Pe masă era şi 
un cuţit� Cu acel cuţit i-am dat trei 
lovituri în burtă, apărându-mă de 
dânsul� Soţia şi soacra lui, care erau 
în casă, au auzit gălăgia şi au ieşit 
să ne despartă, însă era prea târziu� 
Şapte luni am stat închis la Rezina, 
apoi am fost adus la Soroca� Cu tata 
şi sora comunic foarte rar, aproape 
deloc, dar aici, la închisoare, m-am 

căsătorit� Un coleg de detenţie mi-a 
recomandat-o pe Ludmila din satul 
Step-Soci, Orhei, cu doi copii (Se-
rioja – 18 ani şi Andrian – 11 ani), 
care lucrează la un restaurant din 
Chişinău� Am corespondat jumă-
tate de an, apoi ea m-a vizitat şi 
eu i-am propus căsătorie� Peste 2 
luni, ea a venit împreună cu copi-
ii, în faţa cărora ne-am înregistrat 
căsătoria aşa cum prevăd regulile 
penitenciarului� Acum, am familia 
mea, care mă vizitează în fiecare 
lună, şi timpul trece mult mai uşor� 
În închisoare am şi de lucru, fiind 
angajat planton cu o leafă de 750 lei 
lunar� Mai am de stat încă 6 ani şi 
jumătate, după care voi pleca la fa-
milia mea în satul Step-Soci�

În anii de detenţie, m-am convins 
că omul trebuie să găsească puterea 
de a ierta şi a se lăsa păgubaş în mo-
mentele prea fierbinţi, şi atunci el va 
rămâne în libertate şi bun în faţa lui 
Dumnezeu…

Bucătari – deţinuţi-angajaţi

Curtea penitenciarului

În biserica penitenciarului

deja maturi şi trăiesc la Chişinău� 
Îmi pare foarte rău că nu m-am re-
ţinut atunci, dar treaba e făcută şi 
acum ispăşesc pedeapsa� Libertatea 
omului e ca şi sănătatea – dacă o ai, 
e bine, dacă nu – nu trăieşti!

Pentru lucru ni se plăteşte o mică 
leafă, care se adună pe un cont spe-

cial� Soţia şi fiii mă vizitează o dată 
în an� În tinereţe, am învăţat să cânt 
la „plioncă” şi la „solz de peşte”, lu-
cru cu care îmi mai mângâi sufletul, 
dar, în temei, mă simt foarte singur, 
cu mine fiind doar „Tatăl Nostru”…

Sergiu Rusnac

Născut la 15.12.1972 în or. Re-
zina. Condamnat în anul 2005, de 
către Judecătoria Soroca, la 14 ani 
de detenţie pentru omucidere.

Turn de pază

„Mărţişor-2011” la penitenciar
Festivalul „Mărţişor-2011” a fost sărbătorit în premieră şi la Penitenciarul nr� 6 din or� Soroca� Condamnaţii 

spun că prezintă spectacole la majoritatea sărbătorilor, asta chiar dacă au doar câteva instrumente muzicale donate 
sau aduse de acasă� Administraţia penitenciarului susţine că bugetul nu prevede bani pentru desfăşurarea activită-
ţilor culturale, dar dl L� Chistol, şef Serviciu Educativ, a precizat: „Sper că în viitorul apropiat, cu suportul Departa-
mentului nostru, vor fi achiziţionate câteva instrumente muzicale”�

„OdN” – Soroca

Penitenciarul din Soroca va mai avea o biserică
Ideea construcţiei unei bisericii creştin-ortodoxe pe teritoriul penitenciarului aparţine deţinuţilor� Recent, un 

sobor de preoţi în frunte cu Protopopul de Soroca, Nicolae Craveţ, a sfinţit locul şi piatra de temelie a viitorului lo-
caş sfânt� Construcţia, care va dura timp de un an, va fi administrată de preotul Marin Lupu, slujitor al Paraclisului 
actual din închisoare� Vor munci deţinuţi, dar şi meşteri din afară� Biserica va purta hramul „Sfântul Proroc Ilie”�

„SorTV”

Sărbătoarea toamnei la penitenciarul din Soroca
Recent, deţinuţii Penitenciarului nr� 6 Soroca şi-au dăruit ei înşişi o sărbătoare – un concert dedicat toamnei� 

Liderul grupului de iniţiativă, Mihai Popovici, un deţinut în vârstă de 26 de ani, ne-a spus că nu a fost greu de 
organizat sărbătoarea „Toamna Aurie”: „Am selectat materialele din emisiuni televizate, din cărţi şi din presă”� În 
programul concertului s-au regăsit poezii şi cântece dedicate frumosului anotimp, dar şi femeilor, mamei; scenete şi 
parodii, concursuri şi glume� „Chiar dacă suntem în detenţie, dorim să ducem o viaţă plină cu diverse evenimente 
şi să le trăim ca şi cei de la libertate� Vrem să ne manifestăm şi să vadă cei de acasă că ne străduim să fim în pas cu 
viaţa”, a spus Sergiu Vlas, unul dintre participanţii la concert� 

 Cei mai activi dintre deţinuţii care participă la desfăşurarea activităţilor culturale şi sportive sunt stimulaţi cu 
menţiuni şi întrevederi/vizite de scurtă sau lungă durată�

OdN

Bani criminali se fac uneori şi după gratii!
O dovedeşte un caz deconspirat de poliţie� Un puşcăriaş din Penitenciarul nr� 6 Soroca a pus la cale o schemă cri-

minală prin care a reuşit să estorcheze de la deţinuţi şi rudele acestora din libertate peste 600 mii lei� A fost reţinut 
în flagrant un bărbat din Chişinău, în timp ce primea 9000 de lei de la soţia unui deţinut din închisoarea Soroca� 
Bărbatul era intermediarul unei autorităţi criminale („polojeneţ”) în Penitenciarul Soroca, poreclit „Curban”, origi-
nar din Daghestan, condamnat la 13 ani pentru şantaj� Acest „Curban” era responsabil de acumularea banilor (aşa-
numitul „obşiac”) de la deţinuţi şi rudele acestora din libertate, pentru vistieria criminală� Astfel, poliţia a ridicat 
de pe conturile unei bănci din capitală 19�500 €, 3000 $ şi peste 300 mii lei – bani estorcaţi de „Curban”� Vinovatul 
„polojeneţ”, riscă acum închisoare de până la 15 ani, adăugaţi la termenul anterior de 13 ani�

M. Tv.

„Talisman”- ziarul Penitenciarului nr. 6 din Soroca
Printre numeroasele activităţi educative desfăşurate la Penitenciarul nr� 6 din Soroca poate fi numit şi ziarul 

intern „Talisman”� Acesta reprezintă un buletin informativ din cinci pagini, în care sunt relatate evenimente din 
viaţa deţinuţilor, informaţii de interes comun, creaţii ale celor aflaţi în detenţie etc� Primul lui număr a apărut la 11 
noiembrie 2011� Potrivit domnului Liviu Chistol, şeful Serviciului Educaţie, „Talisman” este cel de-al treilea ziar 
editat în penitenciarele din Moldova, după ediţiile apărute la Rusca şi Lipcani, dar primul ziar apărut într-o insti-
tuţie de detenţie de tip închis� M� Popovici, unul dintre cei mai activi deţinuţi, spune:” Noi vedem acest ziar şi ca o 
metodă de a ne apăra drepturile� Am dorit mult să se numească „Talisman”, ca un obiect care te apără”� Informaţia 
publicată este selectată din Internet de către angajaţii instituţiei, or deţinuţilor li se interzice accesul la Internet, iar 
evenimentele din cadrul penitenciarului sunt relatate de persoane în detenţie� Ei mai pot obţine informaţii din bi-
blioteca instituţiei, unde există literatură, presă, dar şi de pe panourile informative din instituţie� Cheltuielile legate 
de editarea ziarului sunt acoperite de administraţia penitenciarului� În prezent, ziarul este editat pentru uz intern, 
în tiraj mic, dar se prea poate că în viitor acesta va fi repartizat şi prin alte instituţii de detenţie, precum şi pe pagina 
web a Departamentului Instituţiilor Penitenciare�

OdN

Mass-media despre penitenciarul din Soroca
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Anul politic 2011

A fost marcat de mai multe situaţii-evenimente politice, cele mai importante fiind: 
20 de ani de Independenţă a RM � , care s-au împlinit pe 27 august 2011� Sărbătoarea a fost aproape comună 

pentru actuala putere (AIE), opoziţia comunistă cu acoliţii ei şi Veteranii Mişcării de Eliberare Naţională (FPM), 
fiecare tratând evenimentul în felul său:

– Puterea, ca un beneficiar şi succesor al tuturor bunelor realizări republicane în aceşti ani, a sărbătorit, invi-
tându-i la colaci şi prosoape pe deputaţii primului Parlament, ales democratic în 1990, care au votat Independenţa, 
pe ex-preşedinţii comunişti-democraţi ai RM – Mircea Ivanovici Snegur, Piotr Chirilovici Lucinschi şi Vladimir 
Nicolaevici Voronin (ultimul nu a binevoit să jubileze împreună cu puterea)�

– Opoziţia parlamentară comunistă, de comun acord cu toată stânga prorusă şi prosovietică, cât şi cu repre-
zentanţii „maldavenismului” primitiv, au serbat această independenţă iluzorie, deplângându-şi agresiv ambiţiile şi 
cerând, prin mitinguri şi marşuri isterice, demisia actualei guvernări – Alianţa pentru Integrare Europeană�

– Veteranii Mişcării de Eliberare Naţională – adevăraţii iniţiatori şi realizatori ai procesului de democratizare 
a RSSM, care a dus la istorica Declaraţie de Independenţă, – au serbat cu bucurie doar evenimentul declarării in-
dependenţei, fiind marcaţi de adânci dezamăgiri social-politice şi economice, pe care le-au avut pe parcursul celor 
20 de ani, atât de grei şi controversaţi pentru RM� Ei şi-au pus mai multe întrebări: „Pentru ce am luptat şi unde 
am ajuns!? Forţele pe care le-am „doborât”, travestite în democraţi şi schimbându-şi doar generaţiile, au reînviat 
ca pasărea phoenix, dictându-ne în continuare, până astăzi, calea şi vrerea lor� Anume aceste forţe, invincibile şi 
conştient distructive, au „construit” ceea ce avem astăzi – o Moldovă incoloră, controversată, săracă, destrămată, 
incultă, derutată!”

Nealegerea preşedintelui RM �  în urma celor 2 tentative ale anului 2011 a fost încă un marcaj important al 
situaţiei clasei politice moderne din RM: 

– Prima tentativă, fixată pe 18 noiembrie, nu a avut loc, dat fiind faptul că nu s-a înregistrat nici un canditat la 
preşedinţie� În cercurile politice corespunzătoare, se ştia cu siguranţă că nu există pentru nimeni şansa de a acumu-
la numărul de 61 de voturi necesare pentru alegerea preşedintelui�

– A doua tentativă – realizată pe 16 decembrie 2011, având un singur candidat din partea AIE – M� Lupu, a 
eşuat, acumulând doar cele 58 voturi ale AIE� La o logică elementară, tentativa, la prima vedere sterilă, a fost sau o 
manevră politică oarbă cu bătaie lungă şi de prost gust, sau un risc conştient, dar în ultima clipă trădat mişeleşte de 
cei care l-au încurajat� Acum, toată lumea politică cointeresată a RM ghiceşte şi caută, fiecare cum îl ajunge capul, 
influenţa şi, probabil, buzunarul pentru cele 3 voturi „de aur” necesare procedurii de alegere a preşedintelui RM�

Vizita la Chişinău � , pentru prima dată în istoria relaţiilor dintre noi şi Statele Unite ale Americii, a vicepreşe-
dintelui SUA Joseph Biden, a fost pentru republică, în contextul politicilor externe ale AIE de orientare spre 
Occident, un eveniment cu adevărat istoric� 

Această vizită de susţinere deschisă de către SUA a cursului RM spre UE a fost realizată, lucru care se cere men-
ţionat în mod special, într-o manieră de largă publicitate, organizându-se şi un mare miting în centrul Chişinăului, 
la care Joseph Biden a ţinut un amplu discurs de susţinere şi încurajare a RM� 

J. Biden în RM, 2011 J. Biden, vicepresedinte SUA în RMJ. Biden şi V. Filat. Chişinău 2011

A. Tănase I. Dodon, Z. Greceanâi, V. AbramciucM. Godea

PCRM, partidul opoziţiei parlamentare, a fost părăsit şi el de un nou grup de activişti de prim rang – Z� Grecea-
nâi (ex-prim-ministru); I� Dodon (ex-ministru al Economiei şi Finanţelor) şi V�Abramciuc, „troică” ce s-a acostat 
în fruntea Partidului Socialist din RM, I� Dodon fiind ales preşedinte al acestuia�

Abandonările de partide în RM continuă � � În acest an, au părăsit PLDM, partid cu cea mai mare pondere în 
conducerea de vârf a RM, fără prea multă zarvă, vicepreşedinţii PLDM A� Tănase şi M� Godea�

Banca Națională a RM, 2011

Atacurile raider asupra băncilor RM � � Noul-vechiul Guvern (AIE) al 
lui V� Filat, instalat pe 14 ianuarie 2011, a avut de înfruntat în acest an, prin-
tre alte multe probleme de ordin politic şi social-economic, şi pe asta – una 
absolut nouă pentru republică� Fenomenul este de sorginte mafiotică, deloc 
nou pentru lumea liberă, şi se manifestă, de regulă, în ţările slab dezvoltate 
şi instabile politic� Premierul V� Filat face declaraţii în faţa opiniei publice 
cum că ţine sub un control sigur situaţia în domeniu şi în scurt timp va da 
publicităţii numele celor care poartă vina…

Evgheni Şevciuc şi Vladimir Filat, 2011

Un nou lider la Tiraspol � � În decembrie 2011, vechiul lider-separatist 
prorus-rus de la Tiraspol – Igor Smirnov, a pierdut alegerile „prezidenţiale” 
din Transnistria, în locul lui venind noul „om al Moscovei”, mai tânăr şi mai 
şcolit, câştigătorul acestor alegeri, Evgheni Şevciuc� Premierul Filat nu a ezi-
tat să lege prietenie cu el, probabil, în speranţa unor progrese ale tratativelor 
care bat apa în piuă de 20 de ani� 

Şedinţa Parlamentului RM. Chişinău 2011
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Rezultatele alegerilor locale din iunie, 2011
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Alegerile locale Soroca din 5 iunie 2011 (primul tur)

Alegerea consilierilor în Consiliul Raional Soroca, legislatura 2011–2015.

Din cele 72.057 persoane cu drept de vot, incluse în 
listele electorale de bază, la votare au participat 41.318 
alegători.

Voturile lor s-au repartizat după cum urmează: 
PCRM – 15�170 voturi; PLDM – 11�328 voturi; 

PDM – 6809 voturi; PL – 3�800 voturi; PPCD – 286 vo-
turi; PPDM – 376 voturi; PP „Patrioţii Moldovei” – 228 
voturi; candidatul independent Zolotariov Petru – 229 
voturi; BE „Forţa a treia” – 896 voturi; PNL – 170 vo-
turi; candidatul independent Ion Babici – 286 voturi; PP 
„Pentru Neam şi Ţară” – 434 voturi�

Divizarea politică generală a electoratului sorocean 
indică o tendinţă prioritară spre dreapta – PLDM, 
PDM, PL (Alianţa pentru Integrare Europeană)
(21.937 voturi).

În alegerile din 5 iunie, nici unul din cei 10 
pretendenţi la funcţia de primar al oraşului Soroca nu 
a acumulat numărul necesar de voturi (50 la sută plus 
un vot din voturile exprimate).

Pretendenţii:
ALEXEI Ion, PNL – 63 voturi; BODNARENCO El-

ena, PCRM – 4193 voturi; FOCŞA Igor, PPPM – 155 
voturi; GRABCIuC Mihail, BE „Forţa a treia” – 764 
voturi; MANIN Anatolie, PSD – 105 voturi; NICuţA 
Vladimir, PD – 1002 voturi; Său Victor, PLDM – 3861 
voturi; TăNASE Iurie, PNŢ – 170 voturi; TETIu Vale-
riu, PPDM – 150 voturi; IVASI Boris, PL – 338 voturi�

 În turul II, pe 19 iunie 2011, sorocenii vor alege în-
tre Elena Bodnarenco (PCRM) şi Victor Său (PLDM)�

Alegeri locale repetate din Soroca, 19 iunie 2011(turul II).

Pretendenţi la funcţia de primar de Soroca:

Candidatul PLDM – Victor Său. Candidatul 
PCRM- Elena Bodnarenco.

Electoratul oraşului a demonstrat prin vot, atât ten-
dinţa sa spre dreapta democratică, cât şi nostalgismul 
său totalitar,care s-a dovedit prevalent ( în 9 secţii a câş-
tigat candidatul comunist, iar în patru- candidatul li-
beral democrat)�

Secţiile de votare din Soroca:
Secţia 29/1: Victor Său – 249 voturi, Elena Bodna-

renco – 205 voturi;
Secţia 29/2: Victor Său – 283 voturi, Elena Bodna-

renco – 429 voturi;
Secţia 29/3: Victor Său – 170 voturi, Elena Bodna-

renco – 223 voturi;
Secţia 29/4: Victor Său – 433 voturi, Elena Bodna-

renco – 505 voturi;
Secţia 29/5: Victor Său – 464 voturi, Elena Bodna-

renco – 407 voturi;
Secţia 29/6: Victor Său – 375 voturi, Elena Bodna-

renco – 484 voturi;
Secţia 29/7: Victor Său – 334 voturi, Elena Bodna-

renco – 608 voturi;

Secţia 29/8: Victor Său – 539 voturi, Elena Bodna-
renco – 700 voturi;

Secţia 29/9: Victor Său – 122 voturi, Elena Bodna-
renco – 212 voturi;

Secţia 29/10: Victor Său – 517 voturi, Elena Bodna-
renco – 541 voturi;

Secţia 29/11: Victor Său – 392 voturi, Elena Bodna-
renco – 473 voturi;

Secţia 29/12: Victor Său – 238 voturi, Elena Bodna-
renco – 231 voturi;

Secţia 29/13: Victor Său – 578 voturi, Elena Bodna-
renco – 456 voturi�

 Din 24.093 de alegători înscrişi în listele electora-
le de bază, la vot s-au prezentat 10.233 soroceni, adică 
41,66 %� 5.474 de alegători şi-au dat votul pentru Ele-
na Bodnarenco (PCRM) şi 4.692 de alegători – pentru 
Victor Său (PLDM).

Astfel, Primar de Soroca, pentru perioada 2011–
2015, învingând candidatul liberalilor democraţi cu 
782 voturi, a devenit candidatul comunist Elena Bod-
narenco.
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În lumea muzicii

Evoluţie meritorie a tinerilor muzicieni soroceni 
la Festivalul-Concurs „George Enescu”, Bălţi

La 14 mai curent, în municipiul Bălţi şi-a desfăşurat lucrările Festiva-
lul-Concurs „George Enescu”, consacrat aniversării a 130-a de la naşterea 
compozitorului, violonistului, pianistului, dirijorului şi pedagogului Geor-
ge Enescu� 

Născut la 19 august 1881 în Liveni, judeţul Botoşani, George Enescu încă 
din copilărie a manifestat înclinaţii extraordinare pentru muzică� A început 
să cânte la vioară la vârsta de 4 ani, iar la vârsta de 5 ani apare în primul său 
concert şi începe studiile de compoziţie sub îndrumarea compozitorului 
Eduard Caudella� Primele cunoştinţe muzicale le-a avut de la părinţii săi şi 
de la un vestit lăutar, Nicolae Chioru� La vârsta de 7 ani, îşi continuă studiile 
la Conservatorul din Viena, pe care îl absolveşte înainte de a împlini vârsta 
de 13 ani, obţinând medalia de argint� În 1895, şi-a continuat studiile la 
Paris, unde studiază contrapunctul şi compoziţia� Majoritatea compoziţiilor 
lui George Enescu sunt influenţate de folclorul românesc� George Enescu 
ne-a lăsat ca moştenire opere muzicale geniale, printre care următoarele 
creaţii: „Suita în stil clasic pentru pian”, opera „Oedip”, „Rapsodii române” 
(1901–1902), „Poema română” (1897), Suita „Săteasca” (1938), poemul sim-
fonic „Vox maris” şi numeroase lucrări pentru formaţii de cameră� În 1923, 
şi-a făcut debutul ca dirijor într-un concert dat de Orchestra „Philadelphia” 
din New York� Între anii 1937–1938, a dirijat la Filarmonica din New York� 
George Enescu a fost membru al Academiei Române, membu corespon-
dent al Academiei Franceze� Marele muzician a trecut la cele veşnice în anul 
1955 şi a fost înmormântat la cimitirul Pere-Lachaise din Paris� Filarmonica 
din Bucureşti şi multe alte instituţii muzicale din România poartă numele 
„George Enescu”� În cinstea compozitorului, în Bucureşti a fost fondat şi un 
muzeu ce-i poartă numele� Casa în care a locuit Enescu a devenit casă me-
morială, iar satul natal al artistului îi poartă ilustrul nume� Şcoala de Muzică 
din municipiul Bălţi de asemenea poartă numele „George Enescu”�

Elena Nanieva, Svetlana 
Gnatiuc, Ludmila Damaşcan, 
profesori ai Şcolii de Arte 
„Eugen Coca”

Profesoarele L. Damaşcan (stânga) şi E. Naniev (dreapta), împreună cu elevii ŞACS 
„E. Coca”, laureaţi ai Festivalului-Concurs pianistic „George Enescu” din or. Bălţi. 
De la stânga: Mihail Oţel (prof. L. Damaşcan); Roberto Roşca (prof. S. Gnatiuc); 

Doina Ursachi (prof. S. Gnatiuc); Irina Cupco (prof. E. Naniev).

Reprezentanţii Şcolii de Arte „Eugen Coca” din 
oraşul Soroca au participat cu succes la acest concurs 
prestigios� Ne bucură faptul că, din 34 de participanţi 
pianişti, au fost menţionaţi cu diplome pentru partici-
pare următorii noştri elevi: Irina Cupco, eleva clasei a 
VI-a (profesoară Elena Nanieva), Doina Ursachi, eleva 
clasei a VI-a (profesoară Svetlana Gnatiuc)� A fost men-
ţionat cu diplomă şi premiu bănesc elevul clasei a VI-a 
Roberto Roşca (profesoară Svetlana Gnatiuc), iar elevul 
clasei a IV-a Mihai Oţel (profesoară Ludmila Damaş-
can) a fost menţionat cu premiul special bănesc şi di-
ploma Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova� 
Ai noştri au fost admiraţi de tinere talente din diferite 
oraşe şi sate ale Moldovei� În cadrul acestui festival, am 
sesizat cu satisfacţie că, în pofida dificultăţilor şi proble-
melor vieţii actuale, participanţii la concurs au demon-
strat o pregătire muzicală, tehnică şi creativă la nivel în-
alt� Un concert de neuitat a prezentat un grup de elevi ai 
liceelor de muzică din Chişinău „Serghei Rahmaninov” 

şi „Ciprian Porumbescu”, laureaţi ai unor concursuri in-
ternaţionale� 

Importanţa unor asemenea festivaluri este una deo-
sebită pentru cei care fac parte din lumea muzicii, aces-
tea oferindu-le posibilitatea unui schimb permanent de 
experienţă, de idei, de oportunităţi de manifestare a pro-
priilor realizări şi de creştere profesională permanentă� 
Anume din acest important considerent, adresăm cu-
vinte de mulţumire pentru organizarea şi desfăşurarea 
acestui concurs directorului Şcolii de Muzică „George 
Enescu” din municipiul Bălţi, dlui Valeriu Tetelea, pre-
cum şi decanului Facultăţii de Muzică a Universităţii de 
Stat „A� Russo”, doamnei Margareta Tetelea� Exprimăm 
recunoştinţă domnului Grigore Bucătaru, şeful secţiei 
Cultură din Soroca, precum şi directorului Şcolii de Arte 
„Eugen Coca”, doamnei Larisa Ziabliţchi� Este o acţiune 
de mare folos pentru viitorul tinerilor noştri muzicieni, 
un imbold pentru studii serioase în domeniu�

Tudor Nistor, contrabasist sorocean, profesor la Colegiul de 
Arte din Soroca, Om Emerit, şi-a făcut un minunat cadou în legă-
tură cu împlinirea în iunie 2011 a vârstei de 70 de ani, lansând la 
serata sa de omagiere, organizată în cadrul CAS, manualul „Cres-
tomaţie pentru contrabas”. Lucrarea prezintă o antologie de cu-
noscute lucrări muzicale clasice universale şi folclorice naţionale, 
prelucrate de către Tudor Nistor pentru contrabas cu acompani-
ament de pian. Faptul că asemenea cărţi-manuale pentru con-
trabas, elaborate în baza unui bogat material muzical naţional 
popular, în spaţiul românesc sunt o raritate, atribuie lucrării o 
deosebită valoare. ”Crestomaţia pentru contrabas” conţine 70 de 

lucrări prelucrate pentru contrabas, acestea fiind inserate în 112 pagini. Manualul a fost 
editat de către „Grafema Libris” (Chişinău, 2010).

În incinta Casei de Cultură Cosăuţi, la 24 octombrie 
2011, a avut loc Festivalul-Concurs de Romanţă „Alexan-
dra Briciuc”. Au evoluat: R. Panas (Trifăuţi) – Premiul Mare; 
A. Tcaci (Schineni); Cr. Baţura (Drochia) – Premuil I; L. Gon-
cear (Vădeni) – Premiul II; T. Martin-Ştirbu (Soroca) – Premiul 
III; Z. Pastuşenco (Vărăncău); I. Sochircă (Dubna), Z. Sochircă 
(Dubna); O. Avramioti (Colegiul de Arte, Soroca) – Premiul 
Simpatia Publicului. 

Membrii juriului: S. Zagorneanu (CNP, Chişinău) – preşe-
dinte; Gr. Bucătaru (SRC, Soroca); T. Boboc-Coşciug (Forma-
ţia „Colinda”); T. Cebotari (Colegiul Pedagogic „Mihai Emi-
nescu”); A. Tacu – acompaniator la pian (Colegiul Pedagogic 
„Mihai Eminescu”).

„Crestomaţie pentru contrabas” – o nouă apariţie editorială la Soroca

Eveniment–2011

Festivalul-Concurs de Romanţă „Alexandra Briciuc” 
(ediţia a II-a)

Cântă Raisa Panas – Premiul Mare
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Festivalul mărului – o nouă sărbătoare 
inaugurată la Soroca

Hotărârea fermă şi insistenţa de 
a realiza la Soroca ideea unui ase-
menea festival anual, de anvergu-
ră naţională, şi a-l face tradiţional 
aparţine actualului preşedinte al 
raionului, Victor Său� Această idee 
este legată de faptul că Soroca deţi-
ne întâietatea în Republica Moldova 
după suprafeţele şi calitatea livezilor 
de măr� Astfel, în ziua de sâmbătă, 
5 noiembrie 2011, în premieră pen-
tru Soroca, dar şi pentru republică, 
a avut loc prima ediţie a Festivalului 
Mărului. Toate s-au întâmplat mai 
frumos ca într-o poveste� Consiliul 
Raional, Secţia raională Cultură şi 
Turism, Colegiul de Arte, Direcţia 
raională Agricultură şi Alimentaţie 
au fost iniţiatorii şi realizatorii aces-
tui grandios spectacol, desfăşurat cu 
mare pompă şi alai sub cerul liber şi 
în Cetatea Sorocii� 

Toată lumea la Cetate, toată 
lumea la Divan!

Zeci de mândri gospodari din 
satele sorocene, participanţi la spec-
tacol, îmbrăcaţi în straie naţionale, 
alături de căruţele lor împodobite 
frumos cu covoare şi pline cu co-
şuri cu mere, trase de cai înzorzo-
naţi în culori de toamnă, aşteptau în 
Piaţa Libertăţii din centrul Sorocii, 

împreună cu familiile lor, semna-
lul de pornire a paradei� Tot aici, 
în faţa clădirii Consiliului Raional 
şi a Primăriei, aşteptau să înceapă 
parada gazdele festivalului, precum 
şi delegaţiile sosite la sărbătoare 
din România, Belarus şi Ucraina, 
reprezentanţi ai Academiei de Şti-
inţe a RM, ai Universităţii Agrare, 
Comisiei parlamentare pentru in-
dustrie şi agricultură, Ministerului 
Agriculturii, Camerei de Comerţ şi 
Industrie, Primăriei oraşului Chişi-
nău, Ambasadei Rusiei la Chişinău; 
deputaţi în Parlament, preşedinţi 
şi vicepreşedinţi de raioane din re-
publică� Coloana participanţilor, 
în fruntea căreia era plasat panoul 
cu emblema reprodusă în pictu-
ră a festivalului – un splendid măr 
roşu-auriu, – purtată de o pereche 
de tineri în strai naţional, urmată 
de fanfara Colegiului de Arte, iar 
pe din părţi însoţită de tineri şi ti-
nere cu rămurele de măr înflorite 
în mâini, era gata să pornească� În 
sfârşit, doi „boieri”, soli ai Cetăţii 
medievale sorocene, au dat semna-
lul, chemând cu glasuri puternice: 
„Toată lumea la Cetate, toată lumea 
la Divan!” Şi coloana porni în marş-
paradă pe strada Ştefan cel Mare, cu 
trotuarele inundate de lume, spre 

Nina Neculce 
Reporter la săptămânalul 
independent ODN, Soroca. 
Născută la 9 februarie 1956 în 
Popeştii de Sus, Soroca.  
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova (Jurnalistică), Chişinău, 
1980. 

Comitetul organizatoric pentru organizarea şi desfăşurarea 
manifestației publice „Festivalul Mărului”, ediția I, Soroca
V. Său – Preşedinte al raionului, preşedintele comitetului organizato-

ric; V. Nicuţă, B. Ivasi – vicepreşedinţi ai raionului; I. Spataru – secre-
tar al CR; V. Spoială – secretar al CO; V. Andriuţă – specialist al SAP; 
L. Lisnic – şef al DGF; G. Staviţa – şef al SE; I. Golovatâi – arhitect-şef 
al Sorocii; Gr. Bucătaru – şef al SCT; T.  Grițenco – director CAS; T. ţa-
rălungă – şef al ADDIE; M. Buşan – şef al CCIS; V. Rogojină – comisar 
CPS; E. Bobeica – director al „SorTv”; I. Talmaci – redactor-şef al zia-
rului „Realitatea”; S. Zabrian – specialist al RU; Gr. Găină – director al 
FNF; A. Caraman – coordonator al ACSA; B. Cemaga – şef al DSFS; 
S. Andonii – director al SRL „Geto-Dava”; N. Bulat – consilier al CR, 
PLDM; Gh. Muntean – consilier al CR, PDM; M. Marcoci – consilier al 
CR, PL; N. Damaşcan – consilier al CR, PCRM�

Cetate, în ritmul muzicii de fanfară� 
Atmosfera marelui alai, însoţită cu 
urări, chemări şi muzică,cu dansuri, 
cântece şi scenete dinamice de epo-
că, era de un pitoresc de nedescris� 
Sus, în porţile larg deschise ale Ce-
tăţii, scările către care erau aşternute 
cu covoare verzi ca frunza mărului, 
Ştefan cel Mare şi Sfânt în persoană, 
însoţit de bravi oşteni şi frumoase 
domniţe cu coşuleţe pline cu mere 
din roadele livezilor, a cuvântat că-
tre alaiul şi coloana gospodarilor şi 
către invitaţii sosiţi în faţa Cetăţii: 
„Cinstiţi oaspeţi! Ţinuturile Sorocii, 
precum şi toată Ţara Moldovei, sunt 
stăpânite azi de o mare prăznuire – 
Festivalul Mărului! Rostul serbării 
de azi este cântarea şi preamărirea 
rodului de măr� Bine aţi venit, mări-
ile voastre, la sărbătoare şi vă rugăm 
să cinstiţi aşa cum merită el acest 
fruct mai vechi decât pământul!” 

Apoi Ştefan cel Mare l-a salutat 
pe preşedintele raionului, Victor 
Său, şi pe toţi oaspeţii, accentuând 
că raionul Soroca este „capitala” li-
vezilor de măr în republică, livezi 
care primăvara inundează satele cu 
albeaţa florilor, iar toamna bucură 
cu roadele lor bogate� 

În luarea sa de cuvânt, ministrul 
Agriculturii al RM, Vasile Buma-
cov, a adăugat că acest festival de 
sărbătorire a roadelor de măr este o 
iniţiativă extraordinar de frumoasă, 
demnă de a fi susţinută şi perpetu-
ată în timp, ca un semn de slăvire 
a pomiculturii naţionale� Ministrul 
a mulţumit acelor savanţi din ţară, 
care au elaborat şi continuă să ela-
boreze soiuri noi de măr, producă-
torilor, care au realizări frumoase 
în domeniu, tuturor celor care au 
plantat livezi cu soiuri intensive, 
prin care ţara e mai bogată şi înflo-
ritoare� Dumnealui a mai precizat 
că merele sunt cele mai exportate 
fructe din Moldova, anual aducân-
du-ne peste 50 milioane de dolari 
în economia ţării� La încheierea 
alocuţiunii sale, el le-a dorit tuturor 
celor prezenţi să trăiască din plin 
bucuria festivalului, exprimându-şi 
speranţa că acesta se va transforma 
într-o tradiţie�

În Cetate
După discursurile de inaugurare 

a festivalului, mulţimea a trecut în 
Cetate, unde, timp de mai bine de 
două ore, a fost prezentat un mare 
spectacol muzical-teatralizat, susţi-
nut de Colegiul de Arte din Soroca� 

Povestea mărului a început de la 
o ninsoare cu petale de flori albe de 
măr, venind ca o binecuvântare din 
trăistuţele studentelor urcate sus, pe 
terasele Cetăţii� Apoi spectatorii au 
fost invitaţi să privească o scenetă 
din Grădina Raiului, surprinzându-i 
acolo pe Adam şi Eva care păcătu-
iau, muşcând din mărul interzis… 

A urmat o trecere în revistă ver-
bală a celor mai mari, frumoase şi 
roditoare livezi de măr din satele 
noastre, aducându-se elogii gospo-
darilor ce le îngrijesc� O mare par-
te din ei fiind prezenţi la festival, 
au fost poftiţi de Ştefan cel Mare şi 
Sfânt pe platoul principal al specta-
colului, în faţa cinstitei adunări din 
Cetate, la Divanul Domnesc� 

Iată câteva nume ale acestor har-
nici pomicultori: Constantin Furcu-
liţă din Racovăţ; Alexei Florea din 
Slobozia-Cremene; Ghenadie Mun-
teanu din Rubleniţa; Vitalie Mânzat 
din Regina Maria; Pavel Cebotari 
din Oclanda; Valentina Marciuc 
din Iarova; Oxana Petrovici de la 
SA „Alfa Nistru”; Vladimir Eremiţa 
dinVoloviţa, Iurie Tănase din Hris-
tici; Vasile Sochircă din Dubna� 

Şedinţa de sărbătoare a Divanu-
lui, în care gospodarii sus-numiţi şi-
au expus Domnitorului şi poporului 
realizările şi păsurile lor, din când în 
când era întreruptă, conform scena-
riului, de evoluări ale elevilor artişti 
de la Colegiul de Arte� Astfel, cei 
prezenţi au ascultat corul, fanfara, 
orchestra de muzică populară, an-
samblul de dansuri, căntăreţi şi in-
strumentişti… 

La încheierea spectacolului, 
Domnitorul, împreună cu tot popo-
rul prezent – conducerea raionului, 
oaspeţii, participanţii, spectatorii, – 
au mulţumit realizatorilor marelui 
spectacol şi au urat Festivalului per-
petuare din an în an şi din generaţie 

în generaţie, întru slăvirea plaiurilor 
noastre sorocene strămoşeşti! 

Pe cheiul Nistrului,  
în faţa Cetăţii

Aici s-a desfăşurat o impresio-
nantă expoziţie a Mărului sorocean� 
Producătorii au venit cu cele mai de 
calitate mere şi cu bucate tradiţio-
nale preparate din aceste preţioase 
fructe� Alături de acestea, au mai 
fost expuse mijloace de transport, 
tehnică şi tehnologii moderne uti-
lizate în pomicultura raionului� 
Oaspeţii, plini de curiozitate, s-au 
plimbat cu mult interes pe platoul 
expoziţional, întreţinându-se cu li-
vădarii, fotografiind, gustând din 
delicioasele noastre bucate naţiona-
le� La etapa finală a programului de 
sărbătoare, pe piaţa din faţa Cetăţii, 
în ritmurile sonore ale fanfarei, s-a 
încins un dans imens al unei mul-
ţimi de oameni plini de voie bună – 
Hora Mare a Mărului! 

Păreri despre festival
Valeriu Cosarciuc, viceministrul 

Agriculturii:
„Este un eveniment şi o sărbă-

toare foarte frumoasă� Uitaţi-vă cât 
sunt de mândri şi câtă importanţă 
îşi dau cei care au fost ridicaţi aco-
lo, sus, la Divan! Ei sunt gospodarii 
care au venit aici cu tot ce au mai 
bun� După atâta muncă, merită o 
asemenea sărbătoare� Bravo, Soro-
ca, pentru organizarea ei! Să vă tră-
iască!”�

Vladimir Eremiţa (Voloviţa):
„Ne simţim foarte bine� Roada a 

fost bună; dacă mai reuşim să ne gă-
sim şi piaţă de desfacere, vom fi mai 
mult decât mulţumiţi”�

Valeriu Eftodi, fermier (Ocoli-
na):

„Nu ştiu de cine-i gândită aceas-
tă sărbătoare, dar este un gând bun, 
un gând frumos atât pentru oame-
nii care cresc mere, cât şi pentru 
toţi cei care astăzi au venit aici să 
se odihnească� Atâta lume demult 
n-a văzut Cetatea� De aici sper să 
înceapă şi comercializarea mai bună 
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a merelor, doar avem atâţia oaspeţi 
interesaţi de această producţie! E o 
sărbătoare mult mai frumoasă decât 
sărbătoarea Vinului şi ni se potri-
veşte mai bine� Pentru că pe la noi 
sunt mai multe livezi decât vii”�

Zinaida Raneta, primar de Rudi: 
„La Rudi cresc cele mai multe 

livezi de măr din raion; ele ocupă 
o suprafaţă de 1370 de hectare� As-
tăzi am găsit ieşire şi peste hotare� 
Am luat legătura cu reprezentanţi 
din Belarus şi Ucraina� Sperăm să 
ajungem la o înţelegere în privinţa 
comercializării producţiei noastre”�

Vasile Sochircă (Dubna): 
„Consider festivalul de astăzi 

una dintre cele mai frumoase săr-
bători pe care le-a avut Soroca până 
acum� Mărul nostru, frumos şi gus-
tos, demult avea nevoie de o aseme-
nea sărbătoare� La ziua de astăzi, noi 
avem 70 de hectare de livadă în rod� 
Am mai plantat încă 30 hectare de 
livadă nouă, care sperăm să ne adu-
că veniturile pe care le aşteptăm”�

Constantin Rotaru, consilier al 
ministrului Agriculturii:

„Eu demult m-am gândit la un 
asemenea festival� Unui festival na-
ţional al mărului îi stă bine anume 
în nordul republicii� Prima ediţie 
aparţine Sorocii, dar pe viitor ne 
dorim ca acest festival să se trans-
forme în unul naţional� Mă bucur că 
sorocenii au reuşit, din toate punc-
tele de vedere, să organizeze acest 
festival la nivelul superlativ� Aici am 
sesizat sufletul neamului nostru, ve-
nind spre noi din moşi-strămoşi� Şi 
ce artişti s-a dovedit că are Colegiul 
de Arte! Bravo colectivului profe-
soral, bravo studenţilor! N-am ştiut 
că la Soroca sunt atâţea oameni de 
excepţie� Astăzi, aş putea spune, am 
descoperit în acest vechi oraş de ce-
tate o lume nouă”�

Anatol Arhire, vicepreşedinte al 
raionului Ungheni: 

„Sunt frapat de ceea ce am văzut 
azi la Soroca� De fapt, la Soroca se 

produce astăzi un mic eveniment 
istoric� Mic, dar important� Prin tot 
ceea ce a făcut preşedintele, vicepre-
şedinţii, alte direcţii ale raionului, 
s-a demonstrat că aici se face istorie� 
M-a frapat şi faptul că toţi agenţii 
economici şi-au expus produsele� 
Mi-a plăcut că s-a spus numele tu-
turor producătorilor şi povestea fi-
ecărei livezi� În ceea ce am văzut şi 
am simţit, v-aţi arătat foarte buni� 
Tot respectul pentru organizatori!” 

Iurie Tănase (Hristici): 
„De pe o suprafaţă de 10 hecta-

re, anul acesta am strâns recolte-re-
cord – în jur de 20 de tone la hectar� 
Aşa că sufletul ne este în sărbătoare� 
Vedeţi şi dumneavoastră, tuturor 
oaspeţilor le-au plăcut merele noas-
tre – şi celor din România, şi celor 
din Ucraina, şi celor din Belarus� 
Sperăm că în acest an vom reuşi să 
rezolvăm mai uşor problema pieţei 
de desfacere a producţiei noastre”� 

Viorel Matei, preşedintele Fede-
raţiei Naţionale a Agricultorilor din 
România:

”Astăzi am avut deosebita plăcere 
să-mi îndeplinesc un vis de pe când 
eram copil� Doream foarte mult să 
ajung la Soroca, să văd Cetatea So-
rocii, ţinuturile Sorocii, descrise atât 
de frumos în scrierile lui Sadoveanu 
şi în paginile de istorie despre Ştefan 
cel Mare şi despre neamul nostru 
românesc� Azi, m-am simţit ca nici-
odată şi am înţeles că noi, românii, 
ne simţim aici ca şi acasă, indiferent 
din ce zonă venim� Şi mai cred că o 
să dea bunul Dumnezeu, aşa cum 
spunea bunicul meu venit de pe 
aceste meleaguri, că va sosi timpul 
când ţara se va întoarce la vechile 
hotare”� 

Deputatul Alexandru Cimbri-
ciuc: 

„Este o sărbătoare extraordinară� 
Noi purtăm astăzi la pălărie flori de 
măr, care ne reprezintă ca pe nişte 
haiduci din ţinuturile Sorocii� Iar 
festivalul e jos pălăria!”� 

Leonid Dmitreşic (Ucraina): 
„Minunat! O organizare super! 

Mi-a plăcut totul: şi concertul, şi ex-
poziţiile, şi căldura cu care am fost 
primiţi� Sper că vom putea organiza 
şi noi, în Ucraina, asemenea sărbă-
tori”� 

Mihai Sălcuţan (Buzău, Româ-
nia):

„Este o idee minunată! Mă bucur 
să aflu că la Soroca s-a născut acum, 
în noiembrie 2011, un Festival al 
Mărului� Să ne aducem aminte că 
mărul este un fruct biblic� Omul a 
greşit muşcând din măr� De atunci 
a învăţat să se ferească de păcat şi 
s-a înconjurat de livezi, ca să aibă 
mai multe mere şi mai multe fructe 
oprite, care, atât cât va fi omul, nu va 
putea să renunţe la această minune� 
Mărul e mai mult decât un aliment, 
este chiar un simbol – un simbol al 
dulcilor plăceri� Să ningă cu dulci 
plăceri peste Soroca, căci este fru-
moasă!”�

Epilog
Livezi în raionul Soroca, în-

tr-adevăr, sunt multe� Ele ocupă o 
suprafaţă de 6�950 de hectare� Pro-
gramul sărbătorii a mai cuprins trei 
ateliere de lucru: 1) Atelier- Simpo-
zion (or� Soroca, restaurantul „Ceta-
tea Veche”) cu temele: „Pomicultu-
ra – situaţia actuală şi obiective de 
perspectivă”; „Sortimentul măru-
lui înregistrat în RM”; „Tehnologii 
moderne de cultivare a mărului”� 
2) Atelierul „Prelucrarea industri-
ală a mărului” (or� Soroca, Fabrica 
de Conserve SA „Alfa-Nistru”)� 
3) Atelierul „Infrastructura păstrării 
merelor în stare proaspătă” (s� Rudi, 
Soroca)� În cadrul festivalului, a fost 
organizată şi o serie de vizite pen-
tru oaspeţi în livada intensivă din 
satul Racovăţ şi în livada SA „Alfa 
Nistru”� Acordul final al sărbătorii 
l-a constituit Hora Mare a Mărului, 
dansată de toată lumea prezentă pe 
piaţa din faţa Cetăţii Soroca…

8.30: Gospodari aleşi ai satelor invitate se adună în Pia-
ţa Libertăţii din centrul oraşului� Fiecare gospodar vine cu 
căruţa sa, trasă de cai împodobiţi în culori de toamnă�

9.00: Se formează coloana de sărbătoare� În fruntea co-
loanei se află emblema festivalilui, purtată de un tânăr şi o 
tânără în port naţional�

Fanfara, cu muzicienii purtând pălarii negre cu flori de 
măr, eşarfe şi mănuşi albe, se va deplasa în urma emble-
mei� După orchestră, care pe parcurs va interpreta marşuri 
şi cântece de voie bună, vor merge în coloană – pe jos sau 
în trăsuri şi căruţe cu cai, – gospodarii invitaţi� De o parte 
şi de alta, coloana va fi însoţiţă de tinere îmbrăcate în cos-
tume speciale alb-albastre şi naţionale, cu crenguţe de măr 
în mâini� În timpul marşului, elevii CAS vor juca sceneta 
„Furatul mărului”� Coloana participanţilor, pe fundal mu-
zical, se va deplasa cu tot alaiul pe strada Ştefan cel Mare 
în direcţia străzii Decebal, pe care va coborî spre Cetate� 
Cheiul Nistrului şi parcul din preajma Cetăţii vor găzdui 
expoziţii cu diferite soiuri de mere şi produse din mere 
(sucuri, gemuri, dulceţuri etc�); expoziţii ale meşterilor 
populari; expoziţii de desene ale tinerilor pictori; expoziţii 
de tehnică şi tehnologii pomicole etc�

Coloana, întrând în marş organizat pe chei, se va opri 
pe linie dreaptă cu faţa spre porţile Cetaţii, scările căreia 
vor fi aşternute cu covoare verzi� Pe de o parte şi de alta, 

pe scări, vor sta în şir, cu faţa spre chei, tinere îmbrăcate în 
costume naţionale, cu coşuleţe cu mere în mâini�

Interiorul Cetaţii va prezenta o grădină cu meri înflo-
riţi şi meri cu fructe, în mijlocul ei fiind expuse şi diferite 
lucrări de artizanat� În faţa scenei vor fi instalate bănci şi 
scaune pentru invitaţi, iar în scenă – microfoanele prezen-
tatorilor� Tronul pentru personajul lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt şi laiţele acoperite cu covoare pentru şedinţa Diva-
nului Domnesc se vor afla sus, la nivelul II al Cetăţii, în 
faţa spectatorilor�

Colectivele artistice vor fi plasate în interiorul Cetăţii 
pe diferite platouri� Fanfara mai rămâne cântând în cen-
tru, lângă peretele de pe chei, în timp ce însoţitorii gospo-
darilor duc căruţile şi caii în locurile amenajate� 

(Ştefan cel Mare şi Sfânt apare din Cetate, sub fundal 
muzical solemn)

***
Şt. cel M. şi Sf.: Gospodari dumneavoastră, cinstiţi oas-

peţi! Ţinuturile Sorocii, precum şi toată Ţara Moldovei, azi 
sunt stăpânite de o mare prăznuire – Sarbătoarea Mărului! 
Rostul serbării de azi este cântarea şi preamărirea rodului 
de măr, care cu adevărat domneşte pe aceste meleaguri!

Bine aţi venit, măriile voastre!

Urmează dansul „Bine aţi venit”.
(Dansul se dansează pe chei, cu faţa spre cetate)
(Fetele formează o potecă de prosoape, se aud bătăi de 

tobe)

Prezentatorul 1: Cuvânt se oferă preşedintelui raionu-
lui Soroca, Domnului Victor Său�

(Preşedintele prezintă oaspeţii)
***

(Bătăi de tobă şi glăsuiri)
Toboşarii: 
Toată lumea la Divan,
Toată lumea în Cetate!
(Pe fundalul acestor bătăti de tobe şi glăsuiri, toată lu-

mea întră în Cetate)
(Pe terasele Cetăţii răsună buciumurile cu semnale de 

începere a spectacolului, care treptat trec în doină)
(Fetele de pe terasele înalte ale Cetăţii aruncă petale de 

flori de măr peste mulţime)
(Pe fundalul doinei se citeşte „Miruirea”)

***

„Miruirea”
(Pe ecran se demonstrează cadre de film, în care se pe-

rindă livezile ţinutului Soroca)
(Fundal muzical)
Ningea� Peste Câmpia Sorocii ningea cu flori de măr, 

domol, agale, tumultuos… Şi venea potopul cela alb de 

„Peste Câmpia Sorocii ningea cu flori de măr”
Fragment din scenariul manifestației muzical-teatralizate în cadrul Festivalului Mărului  

(Colegiul de Arte din Soroca)

Vera Selevestru,  
şef secție culturologie CAS

Tamara Griţenco,  
director CAS

Realizatorii spectacolului (Profesori şi studenţi ai 
CAS): Autor de scenariu -Vera Selevestru, profesor� Regia – 
Tamara Griţenco, director CAS� Prezentator 1 – Mihaela 
Zubco, studentă� Prezentator 2 – Gheorghe Şevciuc, absol-
vent CAS

În roluri: Ştefan cel Mare şi Sfânt – Iurie Babii, profe-
sor� Adam – Victor Doroşenco, student� Eva – Dorina Gan-
gan, studentă� Străjeri – Gh. Galben, V. Dobinola, V. Petelco, 
V. Petrache, studenţi� Urs-arici-vioară-iepuraş – V. Ohoţ-
chii, A. Solomina, C. Bodiu, I. Ivizor, studenţi� Gazde primi-
toare – Mihaela Cazacu, Maria Golban, studente

Au evoluat colectivele artistice ale CAS: Corul – diri-
jor Raisa Berbeci; orchestra de muzică populară – dirijor 
Gheorghe Duminică; ansamblul coregrafic – conducător 
Elena Postolachi; fanfara – dirijor Mihail Boldescu�
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1   În rolul lui Ştefan cel Mare – I� Babii
2   Cuvântul de salut� Preşedintele raio-

nului V� Său, ministrul Agriculturii 
V� Bumacov, deputatul A� Cimbriciuc

3   Domnitorul binecuvântează artiştii
4   Drapelul Domnesc

5   Dansul „Ți-am adus un măr”
6   Corul CAS, dirijor R� Berbeci
7   Ansamblul coregrafic CAS,  

coregraf E� Postolachi
8   Orchestra de muzică populară CAS, 

dirijor Gh� Duminică

9   Ploaie cu flori de măr
10   Fanfara CAS, dirijor M� Boldescu
11   Preşedintele raionului şi oaspeți de 

onoare
12   Emblema Festivalului

13   G�Ț� „Marciuc Valentina”
14   G�Ț� „Nitrean Vasile”
15   G�Ț� „Solza Constantin”
16   Primăria Rudi
17   Spre Cetatea lui Ştefan cel Mare

18   G�Ț� „Iurie Tănase”
19   Obicei moldovenesc
20   Prim-plan cu gospodari-livădari
21   Oaspeți scumpi din Țară
22   Veselie populară

23   T� Grițenco şi V� Selevestru – 
realizatoarele spectacolului, împreună 
cu profesoara A� Căldare, CAS

24   Tineri fanfarişti, CAS

Ediția I
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sus nu ca o ninsoare oarecare, ci ca o mare binefacere ce-
rească� Flori măşcate şi blânde cădeau pe sufletul omenesc, 
pentru a-l mai mângâia, pentru a-l mai îmbarbăta oare-
cum: „E-lei Doamne, d-apoi cine şi-o mai fi adus aminte 
şi de noi?!” se mirau sorocenii, iar în vreme ce stăteau ei 
de se mirau, de sus tot cernea şi cernea cu flori de măr, 
frumoase şi albe�

De vânt – nici pomeneală�
Ieşea lumea de se mira, şi sus în deal şi jos în vale, iar 

din cer tot coborau legănându-se a voie bună, legănîndu-
se a dor, flori de măr alese numai una şi una�

O zi întreagă a tot nins cu flori de măr, şi a fost o zi cum 
alta nu mai poate fi� „Aşa ninsoare cu flori de măr mai rar, 
ziceau bătrânii, aşa ninsoare îţi vine o dată în viaţă, atunci 
când îţi vine…”

Sufletul tresaltă, sufletul caută în fel şi chip să se dume-
rească de unde atâta seninătate şi voie bună?…

urmează sceneta „Adam şi Eva”
Prezentatorul 1:
Dumnezeu a alungat perechea cu păcat din Grădina 

Raiului, lăsând mărul cel frumos şi ispititor la vederea tu-
turor, acum el fiind al Omului… Mărul trebuia să păstre-
ze legătura lumii cu divinitatea, deci, Domnul l-a lăsat să 
crească în toate satele şi pe toate gliile�

***
Urmează un cântec, pe care-l interpretează Ion Moraru 

şi Adjana Scutelnic.
Prezentatorul 2:
În legenda mărului se spune: „Când fructele erau în 

pârg, prostul satului venea cu buzunarele pline de pietre 
şi le arunca în pomul sfânt, schimbându-le astfel pe mere� 
Atunci înţeleptul satului a înţeles că proştii aruncă cu pie-
tre doar în pomii care dau roade!”

Şi mai marii de pretutindeni de asemenea au înţeles că 
pomii bine roditori trebuie să fie bine protejaţi de proştii 
care aruncă pietre în ei�

Iată că şi mai marele raionului Soroca, Victor Său, vine 
cu o seamă de revendicări� 

Victor Său: Atenţie, atenţie!!!
Pentru toţi cei prezenţi la Festivalul Mărului, dau citire 

CODULUI DE LEGI semnat în ziua de 5 brumar leatul 
2011, Cetatea Sorocii:

 Toţi pomii roditori de măr din ţinutul Sorocii se 
află sub ocrotirea noastră!

 Nimeni nu are dreptul să arunce cu pietre în ei!
 Fructele coapte sunt ale gospodarilor soroceni şi, 

deci, sunt roadele noastre, ale ţinutului Sorocii!
 Roadele culese aduc venituri gospodarilor care, 

muncind şi prosperând, îmbogăţesc ţinutul şi ţara! 
 Încălcătorii acestor pravile vor fi pedepsiţi cu lovi-

turi de nuia!
 Cinstită Adunare! Serbaţi, dar, rodul mărului în 

ospăţ şi bucurie!
Leatul 2011, a 5-a zi a lunii brumar

***

Şt. cel M. şi Sf.: Acest ucaz boieresc, să devină regulă 
de petrecere a „Sărbătorii Mărului” în fiecare an, până la 
sfârşitul veacurilor!

Prezentatorul 2: Mărite Domn! Onorată Adunare!
Numele neamurilor pomenite în „Letopiseţul Ţării 

Moldovei” s-au păstrat toate până astăzi…
Prezentatirul 1: Dorim să arătăm şi să facem veşnice 

şi numele gospodarilor noştri! Să-i chemăm la Divanul 
Domnesc!

Prezentatorul 2: Mărite Domn, la chemarea Domniei 
Tale, vor veni aceşti gospodari răzeşi din talpă, pentru a-şi 
spune izbânzile şi păsul�

Şt. cel M. şi Sf.: Vornici Bogdan şi Miţulescu, însoţiţi 
aceşti mândri gospodari la Divan!

(Fanfara intonează marşul „Plai Moldav”)
(Gospodarii iau loc pe laiţe)
(Fundal muzical)
În continuare, rând pe rând, pentru a-şi spune izbân-

zile şi păsul, onoraţi cu elogii, dedicaţii muzicale şi poetice 
de pe scena spectacolului, trec la Divan, în faţa Domnito-
rului şi Cinstitei Adunări, gospodari livădari din Ţinutul 
Sorocii: A� Florea, Gh� Munteanu, V� Marciuc, I� Tănase, 
P� Cebotari, I� Furculiţă, O� Petrovici, V� Sochircă, V� Eremi-
ţă, V� Mânzat, V� Guţu, P� Donţu�

***
Şt. cel M. şi Sf.: Cinstită Adunare, avem o Ţară cu 

gospodari deosebiţi! Şi dacă astăzi aţi avut onoarea să 
puneţi temelia Serbării Mărului, acum ascultaţi cu luare 
de seamă pe mai marele sorocenilor, Victor Său, care va 
preamări cu cuvinte şi gramote de laudă aceşti gospodari 
din Câmpia Sorocii! 

(Fanfara intonează un marş)
(Urmează înmânarea diplomelor de onoare)
Prezentatorul 2: 
Cinstită Adunare! Prin hotărârea Consiliului Raional 

Soroca, de azi înainte toţi copiii din grădiniţele şi şcolile 
raionului vor primi în fiecare zi câte un măr mare şi gus-
tos din roadele gospodarilor noştri livădari� Aceste mere îi 
vor ajuta să crească voinici şi sănatoşi, întru bucuria ţării! 
Să aducem mulţumirile şi aplauzele noastre celor care au 
contribuit la realizarea acestei frumoase iniţiative!

Prezentatorul 1:
Ţi-am adus un măr, / E de la noi de-acasă, / Ţi-am adus 

un măr / Din cele mai frumoase.
Prezentatorul 2:
Ţi-am adus un măr / Să-l duci frumos la gură, / Ţi-am 

adus un măr – E mărul din scriptură.

Dansul „Ţi-am adus un măr”
***

Şt. cel M. şi Sf.: Ce pot să vă las eu, Domnitorul vostru, 
pentru bună şi eternă amintire? Am să vă las, iată, ziua asta 
de toamnă şi această Sărbătoare a merelor, care vor veni că-
tre voi în fiecare an ca să slăvească numele Ţinutului Soroca 
şi să-l ducă peste mări şi ţări! Să vă fie în dragoste şi apărare 
Glia strămoşească şi Cerul acesta senin, sub care vieţuiţi 
voi, vor vieţui copiii voştri şi copiii copiilor voştri! Nu uitaţi 
nicicând că avem doar un singur Cer şi un singur Pămănt!

În septembrie anul trecut, la Chişinău a avut loc Concursul Naţional al Tine-
rilor Instrumentişti „Antonina Lucinschi”. Este un concurs organizat de Petru Lu-
cinschi şi cei doi feciori ai dumisale în memoria celei care a fost Antonina Lucin-
schi – soţie, mamă, bunică şi prima doamnă a Republicii Moldova. În 2011 ajuns 
la a V-a ediţie, concursul a reunit la ultima sa ediţie 50 de copii – cei mai talentaţi 
instrumentişti din republică. Timp de două zile, ei au evoluat pe scena Sălii cu 
Orgă. În final, au fost premiaţi doar 15 copii. Printre ei a fost şi soroceanca Mihaela 
Boldescu, care a ocupat locul I la compartimentul Instrumente Aerofone.

O nouă victorie a Mihaelei Boldescu

Eveniment–2011

În Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca au fost ex-
puse 33 de picturi şi sculpturi ale unor cunoscuţi maeştri 
din Basarabia şi România: A. Plămădeală, E. Maleşevschi, M. 
Cambur, L. Dubinovschi, I. Jalea, Gh. Anghel şi alţii. La des-
chiderea expoziţiei a participat dl Tudor Zbârnea, director al 
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.

Exponate din fondul Muzeului Naţional de Artă – la Soroca

Tradiţional, concursul de frumuseţe „Miss Soroca”- 2011 s-a desfăşurat în in-
cinta Palatului orăşenesc al Culturii, în acest an oganizatori fiind Consiliul Local 
de Tineret şi Primăria Soroca. La concurs au participat opt adolescente: Elena Ră-
ilean, Cristina Vovc, Maria Andrievschi, Roxana Vovc, Victoria Molea, Mihaela Gre-
bănos, Victoria Purice, Ana-Maria Paşcovschi. Juriul, în frunte cu jurnalista Natalia 
Palamarciuc (ziarul „Realitatea”), a admirat şi apreciat cu punctaj corespunzător 
frumuseţea fizică, calităţile artistice, simţul estetic, inteligenţa, ingeniozitatea ti-
nerelor participante, calităţi pe care ele le-au demonstrate în următoarele probe: 
autoprezentare, în versuri sau miniaturi; „O ţinută dintr-o zi din viaţa mea”; proba 
„artistică”, în care câteva concurente au ales să cânte ( în limbile română, rusă şi 
franceză), iar altele – să danseze; „Parada rochiilor de seară”; proba de inteligenţă. 
Titlul onorific „Miss Soroca- 2011” a fost decernat Victoriei Purice, învingătoarea 
fiind încununată cu Diadema concursului – simbolul feminităţii şi al frumuseţii. 

Victoria Purice –„Miss Soroca 2011”

La 25 decembrie curent, chiar în ziua de Crăciun (stil 
nou), la Soroca, sub egida secţiei raionale Cultură şi Turism, 
s-a desfăşurat Ediţia a II-a a Festivalului „Iarmarocul de Cră-
ciun” („V-am ura, v-am tot ura…”). Au participat numeroa-
se colective folclorice artistice din Soroca, Edineţ, Floreşti, 
Drochia. Festivalul a început cu o paradă neobişnuită, pom-
poasă şi multicoloră, însoţită de diferite muzici şi cântece 
ale formaţiilor folclorice, aceasta pornită de la Catedrala 
„Adormirea Maicii Domnului” spre Piaţa Libertăţii din cen-
trul oraşului, unde a avut loc principalul spectacol. În cadrul 
manifestaţiei s-a urat, s-a colindat, s-a declamat, s-au jucat 
diferite scenete folclorice cu tematica sărbătorilor de iarnă. 
Bucuria cea mare a copiilor soroceni au fost minunatele jo-
curi ale „Caprei”, „Ursului”, „Căluţului”…

Iarmaroc de Crăciun la Soroca
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Despre CNAM
Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o organizaţie de 

stat autonomă de nivel naţional, care dispune de personalitate juridică şi 
desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asis-
tenţă medicală, fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr� 950 din 7 septembrie 2001 în scopul implementării Legii cu privire la 
asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr� 1585-XIII din 27 februa-
rie 1998�

Agenţia Teritorială Soroca
Adresa juridică: MD 3000, or� Soroca, str� Alexandru cel Bun, 19,
e-mail: ATSoroca@cnam�md, fax: 230-26418

Directia Funcţia Nr. telefon

Trofimov Ecaterina Director +373 (0) 230 26418

Ursu Ela Director-adjunct +373 (0) 230 26418

Zahlîstnîi Valeriu Specialist coordonator 
reprezentant în r� Floreşti +373 (0) 250 22777

Gusacinscaia 
Larisa

Specialist coordonator 
reprezentant în r� Drochia +373 (0) 252 24509

Pentru Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină (CNAM), 
anul 2001 a fost unul jubiliar, ea îm-
plinind 10 ani de la înfiinţarea sa� 
Faptul că, în ultimii 9 ani, am par-
ticipat nemijlocit în procesul de im-
plementare a asigurării obligatorii 
în medicină, mi-a sugerat gândul să 
iau o pauză la rubrica mea tradiţio-
nală din Almanahul „Soroca”, Gale-
ria medicilor soroceni, pentru ca să 
pregătesc un material despre activi-
tatea CNAM, dezvăluind cititorilor 
unele momente mai puţin cunoscu-
te ale noului sistem de finanţare a 
domeniului sănătăţii�

În ultimii 30 de ani, medicina 
autohtonă a suportat un şir de refor-
me, în urma cărora se schimba doar 
organigrama sistemului de sănătate, 
esenţa rămânând, de fapt, aceeaşi� În 
raioanele ţării funcţiona un singur 
subiect de asistenţă medicală – spi-
talul raional, care includea: spitalul 
propriu-zis, policlinica cu medicii de 

sector (terapeuţi şi pediatri), medicii 
specialişti, serviciul medical urgent, 
staţia epidemiologică, circumscrip-
ţiile săteşti cu spital, ambulatoriul, 
punctul de felceri şi moaşe�

Finanţarea bugetară în baza aşa-
numitului sistem Semaşco, din an 
în an devenea tot mai slabă, banii 
secând chiar de la început� În anii 
1990, spitalele au ajuns într-o situ-
aţie de criză totală� Acestea nu mai 
aveau resurse financiare pentru a 
putea acorda asistenţa de urgenţă, 
darămite pe cea de asistenţă medi-
cală� Pacienţii îşi procurau pe bani 
proprii toate cele necesare – de la 
medicamente şi consumabile, până 
la serviciile medicului şi ale asisten-
tei medicale� Totul se vindea şi se 
cumpăra în condiţii de austeritate 
financiară şi deficit de produse me-
dicale� Legea minimului de asistenţă 
medicală garantată de stat, în reali-
tate, rămânea doar scrisă pe hâr-
tie… Lucrătorii medicali nu-şi ri-

Compania Naţională de Asigurări în Medicină 
(CNAM) – la 10 ani de la fondare

Ecaterina Trofimov  
Director al AT Soroca a CNAM. 
Născută la 1 martie 1948 în Sărata 
Veche, Făleşti. 
Studii: Institutul de Stat de Medicină 
(1972) Chişinău.

dicau salariile câte 5-8 luni la rând� 
În situaţia creată, se propuneau di-
ferite planuri de redresare a stării 
de lucruri: s-a încercat optimizarea 
numărului de paturi, care nu aveau 
acoperire logistică şi nici motivaţie 
medicală� Din păcate, însă, măsura 
în cauză nu a fost suficientă pentru 
o redresare sănătoasă a situaţiei pri-
vind resursele financiare ale siste-
mului sanitar ramolit şi împovărat� 

Pe acest fundal de criză, imple-
mentarea asigurării obligatorii de 
asistență medicală a fost un colac 
de salvare pentru întregul sistem de 
sănătate din republică� La început, 
noul sistem de finanţare în sănăta-
te, adică sistemul de asigurare obli-
gatorie de asistenţă medicală, a fost 
implementat doar ca un proiect-pi-
lot în teritoriul raionului Hânceşti şi 
doar în 2004 – lansat în toată ţara�

Iniţial, Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină, condusă 
pe atunci de către Gheorghe Rusu 
(primul director general), avea în 
componenţa sa 11 Agenţii Terito-
riale (AT), formate în baza fostelor 
direcţii de sănătate judeţene: Chişi-
nău, Bălţi, Orhei, Hânceşti, Soroca, 
Cahul, Comrat, Ungheni, Edineţ, 
Taraclia, Căuşeni� Astăzi, CNAM 
dispune de 12 AT, ultima e AT Ben-
der, aceasta fiind creată în 2008� 
În anul 2002, AT Soroca dispunea 
de 14 unităţi de personal – director, 
director-adjunct, 5 specialişti, 2 re-
prezentanţi raionali (Drochia şi Flo-
reşti), 5 lucrători tehnici, deservind 
300 mii de locuitori din cele 3 raioa-
ne subordonate: Soroca, Drochia, 
Floreşti� Peste un an, în toamna lui 
2003, a fost angajat personalul care 
a reuşit să consolideze colectivul AT 
Soroca� Vreau să subliniez că selec-
tarea cadrelor a fost făcută în baza 
unor interviuri profesionale rigu-
roase� Iată numele entuziaştilor din 
echipa de atunci, care sunt şi astăzi 
componenta-cheie a Agenţiei Teri-
toriale Soroca: primul director al AT 
Soroca – Ela Ursu (astăzi – vicedi-
rector); contabilul-şef Tatiana Cos-

tin (anterior, a lucrat în cadrul Di-
recţiei Sănătate a judeţului Soroca); 
economistul coordonator Ada Lo-
monovschi (fost economist al Direc-
ţiei financiare a judeţului, dumneaei 
gestionând sectorul Sănătate); pro-
gramatorul Stela Vieru (fost progra-
mator în SA „Alfa-Nistru”); medi-
cul-expert Ecaterina Trofimov (timp 
de mai mulţi ani, director al spita-
lului raional, apoi judeţean Soroca)� 
S-au eliberat din funcţii foştii buni 
colegi şi specialişti Ala Begenaru – 
fost vicedirector; Andrei Iarmen-
co – fost jurist principal� Pe parcurs, 
echipa s-a completat cu lucrători 
noi, tot atât de laborioşi: medicul 
expert de categorie superioară Nelea 
livinschaia, operatorii Ala Musteaţă, 
Marina Eftodi, Marina Bulat�

Fiind compus din profesionişti 
neîntrecuţi, fideli sistemului de să-
nătate, colectivul AT Soroca şi-a 
adus aportul, prin muncă şi dăruire, 
la consolidarea sistemului de sănă-
tate al raionului şi RM� Primii paşi 
au fost, aşa cum sunt toate începu-
turile, deosebit de anevoioşi� O pe-
rioadă, poate cea mai dificilă pentru 
colectiv, s-a dovedit a fi toamna-iar-
na-primăvara anilor 2003–2004, dat 
fiind faptul că locul fostei Prefecturi 
Judeţene, în care Consiliul Raional 
a oferit Agenţiei etajul 3, era atunci 
lipsit de sistemele de aprovizionare 
cu apă, canalizare, căldură� În Agen-
ţie era doar un singur calculator şi 
toate documentele se perfectau în 
mod manual� Şi totuşi, în pofida 
tuturor dificultăţilor din acea peri-
oadă, colectivul Agenţiei a efectu-
at un volum de lucru de pregătire 
enorm de mare: au fost perfectate 
şi eliberate 126�697 poliţe pentru 
toate categoriile de persoane asigu-
rate (pensionari, invalizi, angajaţi); 
s-au încheiat contracte de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală cu 
1085 agenţi economici şi contracte 
de acordare a asistenţei medicale cu 
3 IMSP (instituţii medico-sanitare 
publice) – spitalele raionale Soroca, 
Drochia, Floreşti�

În primii ani de implementare a 
Sistemului de Asigurare Obligatorie 
de Asistenţă Medicală (SAOAM), 
salarizarea lucrătorilor medicali 
rămăsese, practic, la acelaşi nivel 
ca şi până atunci, pe când volumul 
implicării în serviciu crescuse con-
siderabil� Medicii completau, alături 
de noi, registre de evidenţă, bonuri 
personificate, duceau evidenţa sepa-
rată a persoanelor asigurate şi nea-
sigurate� Era o muncă migăloasă de 
operator, care se cerea făcută pentru 
a pune bazele unei finanţări adecva-
te şi pentru a arăta persoanelor care 
contribuiau financiar la SAOAM că 
banii lor sunt cheltuiţi corect� Deşi 
lucram cot la cot, fondând bazele 
unui nou sistem de evidenţă şi mo-
nitorizare, colegii noştri, lucrătorii 
medicali, uneori percepeau con-
troalele efectuate de echipele Agen-
ţiei ca pe nişte tentative de reducere 
a finanţării instituţiilor medicale�

Mulţi dintre lucrătorii medicali 
au înţeles corect şi oportun esenţa 
noului sistem de finanţare, în care 
banii din fondul comun pentru SA-
OAM merg la pacient şi unde bene-
ficiarul este subiectul principal al sis-
temului de sănătate, şi nu viceversa, 
cum fusese până la asta� Din păcate, 
însă, în primii ani de implementare 
a SAOAM (2005, 2006), mulţi aş-
teptau ca acesta să falimenteze� Abia 
prin 2006–2007 s-au văzut primele 
lui rezultate palpabile şi s-a înţeles 
că reforma finanţării sistemului de 
sănătate este o cale sigură, eficientă 
şi bună de urmat� Răbdarea şi încre-
derea, perseverenţa şi consecven-
ţa în executarea fiecărui proces de 
activitate, abordarea proactivă sunt 
calităţile colaboratorilor noştri, care 
au asigurat o activitate rezultativă şi 
transparentă a Agenţiei Teritoriale 
Soroca, astfel obţinând aprobarea 
comunităţii medicale din care îşi 
trăgea obârşia� 

De la iniţierea implementării 
SAOAM, finanţarea instituţiilor 
medicale s-a majorat în mediu de 
3 ori faţă de perioada care a prece-
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dat reforma� Vorbim despre sumele 
de 5 mln lei în 2003 şi 15 mln lei în 
anul 2004� În acelaşi an, 2004, s-a 
ameliorat aprovizionarea cu medi-
camente, s-a îmbunătăţit alimenta-
ţia pacienţilor în spitale� A crescut 
accesibilitatea populaţiei la servici-
ile de asistenţă spitalicească – dacă 
în anii 2001–2003 erau spitalizaţi 
anual circa 9329 de pacienţi, în 
2004 această cifră a crescut cu 1310, 
ajungînd la 10640 de pacienţi� În lu-
nile martie-aprilie ale anului 2004, 
numărul de doritori de a se trata în 
staţionar a crescut esenţial, apărând, 
în premieră, aşa-numitele liste de 
aşteptare pentru spitalizare� 

În diagramele alăturate se poate 
urmări dinamica creşterii finanţării 
instituţiilor medicale din sistemul 
de sănătate pe raioane şi a cheltu-
ielilor pentru alimentaţie şi pentru 
medicamente în spitalele raionale 
din raza de activitate AT Soroca�

Dinamica creşterii este evidentă� 
Odată cu implementarea SAOAM, 
sumele alocate pentru medicamen-

te la achitarea unui caz tratat a cres-
cut de la 68,3 lei în anul 2003 până 
la 167,1 lei, iar pentru alimentaţia 
unui pacient – de la 1,06 lei pe zi în 
anul 2003 până la 5,75 lei pe zi în 
anul 2004� 

Pe parcursul anului 2006 a fost 
implementat Sistemul Informaţi-
onal Automatizat „AOAM” şi, la 
1�10�2006, prin intermediul acestui 
sistem s-a început eliberarea poliţe-
lor de tip nou� 

În anul 2007, de comun acord 
cu Ministerul Sănătăţii, a fost luată 
decizia de a delimita asistenţa medi-
cală primară de serviciul spitalicesc� 
Acest pas a dus la fortificarea asis-
tenţei medicale primare� Următorul 
pas a fost delimitarea Centrelor de 
Sănătate� Pentru prima dată în isto-
ria medicinii RM, apar centre de să-
nătate autonome� În 2010, au trecut 
la autonomie următoarele Centre de 
Sănătate – Rudi, Soroca; Ghindeşti, 
Floreşti; Ochiul-Alb, Drochia, iar în 
2011 – Visoca, Soroca; Mărculeşti, 
Floreşti� Această reformă a permis 

Centrelor de Sănătate să-şi planifice 
şi să-şi gestioneze autonom sursele 
financiare, conform cerinţelor şi ne-
cesităţilor populaţiei deservite din 
localitate� 

Pe parcursul celor 10 ani ce s-au 
perindat de la înfiinţarea Sistemului 
de Asigurare Obligatorie de Asis-
tenţă Medicală, s-au căutat noi căi 
de dezvoltare şi perfecţionare a fi-
nanţării pentru sănătate� 

În anul 2009, la conducerea 
Companiei a venit o echipă de tineri 
profesionişti în frunte cu directorul 
general, Mircea Buga, care pledează 
pentru reorganizarea SAOAM, redi-
recţionând vectorul priorităţilor de 
la consolidarea sistemului de sănă-
tate către beneficiar� Pentru a stimu-
la activitatea medicilor de familie, 
au fost introduşi următorii indica-
tori de calitate: depistarea precoce a 
tuberculozei; a cancerului; suprave-
gherea calitativă a gravidelor şi co-
piilor� CNAM a contractat cazuri de 
tratament în condiţii de ambulato-
riu a bolnavilor cu afecţiuni cronice, 
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Dinamica creşterii finanțării  
instituțiilor medicale din r. Soroca

Diamica creșterii finanțării instituțiilor medicale din Soroca
2005 486,0
2006 1020,5
2007 1136,5
2008 1858,3
2009 2674,8
2010 3216,8
2011 4286,8

Soroca Drochia Florești
2004 16 15 13
2005 21 17 19
2006 26 22 24
2007 33 28 30
2008 40 36 40
2009 58 50 53
2010 55,5 49 51
2011 54 49 49

2003 1,08
2004 5,75
2005 6,96
2006 8,48
2007 9,97
2008 12,04
2009 12,11
2010 13,59
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care se află la evidenţa medicului de 
familie; îngrijiri medicale la domici-
liu a persoanelor dependente de pat; 
tratamentul în condiţii de ambula-
toriu a bolnavilor cu tuberculoză – 
caz nou şi readmis, nebacilifer�

În legătură cu situaţia precară în 
răspândirea bolilor cardiovasculare, 
a bolilor psihice, a diabetului zaha-
rat, în lista medicamentelor parţial 
sau total compensate au fost intro-
duse noi medicamente, numărul 
cărora se majorează în fiecare an, 
ajungând în prezent la 1059 denu-
miri� 

La început, o bună parte din pa-
cienţi aveau păreri destul de sceptice 
referitor la medicamentele compen-
sate, sugerate de trista amintire des-
pre ajutoarele umanitare, prin care 
pacienţilor li se ofereau medicamen-
te puţin eficiente, deseori cu terme-
nul de valabilitate expirat� Cu timpul 
însă, pacienţii au înţeles că prescri-
erea medicamentelor compensate 
le oferă posibilitatea să-şi menţi-
nă sănătatea cu cheltuieli reduse� 
Cunoscând foarte bine situaţia în 
sistemul de sănătate raional-repu-
blican, sunt departe de a afirma cu 

siguranţă că această situaţie, cât şi 
funcţionalitatea sistemului însuşi, 
sunt ideale� Anume din această ca-
uză, următorii paşi în dezvoltarea 
Companiei de Asigurări Medicale 
vor fi axaţi pe îmbunătăţirea cali-
tăţii serviciilor medicale acordate 
populaţiei� Este îmbucurător faptul 
că astăzi medicii au un loc stabil de 
muncă, îşi primesc salariile la timp 
şi – cel mai important lucru! – îşi 
pot exercita nobila meserie de me-
dic, pe care şi-au ales-o motivaţi de 
dragostea pentru oameni�

Faptul că părăsirea fracţiunii PCRM de către grupul Dodon 
a captat atenţia tuturor, de la analişti şi experţi până la babele 
de la bucătării şi moşnegii aflaţi la strâns porumbul, este pe 
cât de explicabil, pe atât de enervant (în opinia mea, bineîn-
ţeles). Este „explicabil”, fiindcă această „înaltă trădare” a năru-
it mitul despre unitatea şi disciplina ce dăinuie, chipurile, în 
rândurile opoziţiei (chiar dacă se vehiculează şi ideea că este 
vorba de un scenariu al comuniştilor, în care eu, sincer, nu 
cred). Este „enervant”, fiindcă se face prea mare tam-tam pe 
seama unor personaje care, în mod normal, nu ar merita atâta 
atenţie şi care, oricum ai suci-o, nu trebuie să fie ridicate la 
rangul de „martiri” sau „eroi”. Or, să vedem la rece, fără pic de 
preconcepţie, cine face parte din acest grup gata să se sacri-
fice pentru fericirea mea şi a dumneavoastră?.. Igor Dodon a 
intrat în istoria contemporană a Republicii Moldova ca o per-
soană care se opune cu vehemenţă adevărului istoric şi şti-
inţific şi promovează, pe toate căile, moldovenismul primitiv 
şi ura faţă de tot ce este românesc. Acest june cu faţa mereu 
transpirată de emoţii, în ultima vreme aruncă, prin fundaţia sa 
cu un nume foarte sugestiv – „Soluţia”, bani mari pentru diferi-
te acte de caritate pentru locuitorii capitalei, dorind parcă să 
demonstreze că şi în opoziţie poate face mai multe decât edi-
lul Chişinăului. Bunăoară, de unde a luat un „biet deputat”, cu 
un salariu de vreo 7-8 mii de lei lunar, bani pentru a schimba 
peste 2000 de becuri în capitală? De unde a luat bani pentru 
sediu, pentru maşini şi utilaje, pentru muncitori? Au nu cum-
va finanţele vin de la răsărit, au nu cumva acesta este rezul-
tatul multiplelor întâlniri cu persoane influente din capitala 
Rusiei?.. Zinaida Greceanâi, vorbitoare şi ea de limbă moldo-
venească, ca mai tânărul coleg Dodon, este (a fost?) împinsă 
din spate în primul fotoliu din stat şi lasă impresia unei doam-
ne ca atâtea multe altele şi care se încadrează de minune în 
tiparele dictonului „ни рыба, ни мясо”. Nu zic, din punct de 
vedere strict profesional şi în materie de binefacere (domnia 
sa este copreşedinte al Fundaţiei „Soluţia”) ar trebui, proba-
bil, să ne scoatem pălăria, dar comparaţia cu astfel de femei 
celebre cum ar fi Angela Merkel sau Valentina Matvienco mi 
se pare prea trasă de păr. Şi din punct de vedere al concepţi-
ilor politice nu văd cum s-ar „privi” în aceeaşi barcă cu unele 
componente ale Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE)… 
Veronica Abramciuc niciodată nu „a spart gura târgului” prin 

prestanţă şi s-a menţinut pe val numai datorită generozităţii 
lui Vladimir Voronin, care a scos-o din anonimat. Partidul con-
dus de domnia sa este un outsider stabil pe terenul politic al 
republicii. Unicul „atu”, unicul argument, care ar putea fi im-
portant pentru cineva, este faptul că doamna Abramciuc este 
soţia lui Valentin Krâlov, unul din capii fostului „Interfront”. 
De aici şi concluziile: prima – tot acest grup are tangenţe, 
mai mult sau mai puţin vădite, cu Moscova, şi a doua – ziua 
când grupul Dodon a făcut declaraţia „istorică” a însemnat nu 
atât un pas important în destrămarea inevitabilă a PCRM, cât 
schimbarea orientării politicii externe a Republicii Moldova. 
Oricât ar fi de regretabil, dar trebuie să constatăm că Moscova 
s-a dovedit a fi mai insistentă în relaţiile cu „partenerii mol-
doveni” (vezi trepădatul cinovnicilor noştri în Federaţia Rusă, 
şi invers) şi rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. Până la urmă, 
„povestea de succes” s-a dovedit cu sfârşit nefericit, iar intra-
rea RM într-o presupusă uniune vamală asiatică nu mai pare, 
inclusiv după evadarea grupului Dodon, o utopie.

În fine, toate aceste analize şi presupuneri nu costă nici o 
ceapă degerată, dacă nu răspundem la întrebarea întrebărilor: 
va fi sau nu va fi ales, în noile circumstanţe, preşedintele ţării? 
Din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt nici pe departe 
simple, deşi, din punct de vedere logic, răspunsul ar fi mai de-
grabă negativ decât pozitiv. Pe de-o parte, pentru unele com-
ponente ale AIE, mi se par inacceptabile condiţiile înaintate 
de grupul Dodon, iar pe de altă parte – decât un preşedinte 
„de compromis, poziţionat cu faţa spre Est şi cu fundul spre 
Vest” (să nu uităm că politica externă este una din preroga-
tivele preşedintelui!), mai bine alegeri anticipate. Acum însă 
apare altă întrebare: cine şi-ar dori, cel mai mult, anticipate? 
Oricât ar părea de straniu, dar acest lucru este cel mai conve-
nabil aşa-ziselor extreme, adică Partidului Comuniştilor şi libe-
ralilor. Comuniştii, care pierd teren din cauza încăpăţânării lui 
Voronin (din politică, ca şi din sport, trebuie să pleci când mai 
eşti în vogă, dar nu când „te pleacă”), nu mai pot aştepta alege-
rile ordinare, fiindcă pot cădea sub incidenţa regulii nescrise 
despre ochii care nu se văd – se uită, iar liberalii şi-ar putea 
asuma rolul aspiratorului, care ar aduna în jurul său electoratul 
ce pune preţ pe onoare şi demnitate. Altfel, nu mai este mult 
până departe – exact peste o săptămână, vom vedea cât de 
importante au fost metamorfozele din ultimele zile.

Almanah: Să începem cu o rela-
tare despre părinţii şi familia dum-
neavoastră.

Angela Rusnac: Mă mândresc 
mult cu părinţii mei, Alexandru şi 
Pelagheia (Polina) Cucereavâi, me-
dici cu renume republican, bine cu-
noscuţi de fiecare sorocean� Încă la 
începutul anilor 1960, ani de funda-
mentare şi stabilizare a medicinii în 
RSSM, inclusiv în oraşul şi raionul 
Soroca, ei, după părerea mea, deja 
erau întruchiparea vie a medicului 
şi omului perfect, care pune grija 
faţă de pacient în prim-plan, uitând 
în permanenţă de sine, de proble-
mele sale personale…

Tatăl meu, Alexandru Cucerea-
vâi, născut la 24 iulie 1936 în satul 
Redi-Cereşnovăţ, medic terapeut, a 
fost fondatorul şi primul medic-şef 
(1961–1966) al Spitalului de Cir-
cumscripţie Bădiceni, care, din pă-
cate, astăzi nu mai există� Între anii 
1966–1991, a activat în calitate de 
şef al secţiei Terapie la Spitalul Raio-
nal Soroca� Acum, fiind pensionat, 
activează la Comisariatul Militar 
Soroca în calitate de medic terape-
ut� Mama mea, Pelagheia (Polina) 
(Sârghi) Cucereavâi, născută la 24 
mai 1938 în satul Vasilcău, este me-

dic cardioreumatolog� Şi-a început 
activitatea, alături de tatăl meu, la 
spitalul de la Bădiceni, în calitate de 
medic acuşer-ginecolog şi pediatru, 
apoi a continuat, urmându-l pe tata, 
să lucreze la Spitalul Raional Soroca 
în calitate de medic cardioreumato-
log� Actualmente, este pensionată, 
dar mai continuă să lucreze la CMF 
Soroca în secţia controlului medi-
cal�

Sora mea mai mare, Svetlana 
(Cealan) Cucereavâi (n� 1963) este 
medic la CMF Soroca�

Familia mea – soţul, Andrei Rus-
nac, născut la 18 noiembrie 1964 în 
satul Bădiceni, medic otorinolarin-
golog la Spitalul Raional Soroca, şi 
fiul Dumitru, născut la 25 aprilie 
1990, student la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Tesc-
temiţeanu” din Chişinău, facultatea 
Stomatologie – îmi este temelia şi 
izvorul energetic, care mă sprijină 
în procesul de realizare a multiple-
lor responsabilităţi pe care mi le-a 
încredinţat destinul�

A.: Iar dacă revenim la copilă-
rie, la anii de şcoală?

A.R.: Soroca a fost leagănul co-
pilăriei şi adolescenţei mele� Făcând 

Angela Rusnac 
Director al IMPS Spitalul Raional 
Soroca, manager de categorie 
superioară în managementul 
sănătăţii publice; deţinător al 
certificatelor de absolvent al 
cursurilor „Asigurări medicale” 
(SUA, 2001), „Dezvoltarea 
sistemului sănătăţii” (Suedia, 2007), 
„Administraţia publică locală” 
(SUA, 2010); consilier în Consiliul 
Raional Soroca (2007–2011); 
Magistru în Administraţie Publică; 
Cetăţean de Onoare al oraşului 
Toledo (SUA). 
Născută la 1 ianuarie 1969 în oraşul 
Soroca.

„Ne vom strădui şi în continuare să îndreptăţim 
numele de instituţie medicală de frunte 
în nordul Moldovei…”

Fişier biografic
1976–1986 – Elevă la Şcoala Medie nr� 1 din Soroca�
1986–1992 – Studentă la Institutul de Stat de Medicină „Nicolae Tes-
temiţeanu”, facultatea Medicină Generală (Chişinău)�
1992–1993 – Internatura la Spitalul Raional Soroca�
1993–1995 – Medic-internist (secţia Internare) la Spitalul Raional 
Soroca�
1995–1999 –Şef al secţiei Ftiziopneumologie la Spitalul Raional Soroca�
1999–2002 – Director-manager la Centrul Medicilor de Familie 
(CMF), Soroca�
2001–2010 – Specializări periodice în SUA şi Suedia�
2002–2003 – Şef al Direcţiei Judeţene a Sănătăţii (Soroca)�
2004–2007 – Studentă la Academia de Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele RM�
Din 2003 până în prezent – Director al IMPS Spitalul Raional Soroca�
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parte din generaţia copiilor din anii 
1970, am beneficiat de grija fostei 
URSS, în care m-am născut şi m-am 
maturizat şi care, după cum se ştie, 
în acei ani realizase performanţe 
considerabile la multe capitole ale 
vieţii sociale, inclusiv în educaţia 
şi instruirea generaţiilor în creşte-
re� Toţi copiii generaţiei mele erau 
asiguraţi cu locuri în grădiniţe-tip, 
bine amenajate şi aprovizionate cu 
toate cele necesare, apoi cu locuri 
de instruire şi educaţie în şcoli-tip 
spaţioase şi luminoase, asigurate 
şi ele cu toate cele necesare pentru 
studii� În timpul vacanţelor de vară, 
copiii se odihneau în tabere pionie-
reşti de nivel local, republican sau 
unional� Oraşul era îngrijit, curat, 
liniştit şi frumos, cu o mulţime de 
copii şi adolescenţi zâmbitori şi lip-
siţi de griji, care nu ştiau de singură-
tate, sărăcie şi droguri, majoritatea 
cărora făceau sport şi participau la 
activităţi artistice, citeau mult� La 
Soroca funcţionau uzine şi fabrici, 
în care munceau, zi de zi, mii de so-
roceni…

În 1976, am mers în clasa I la 
Şcoala Medie Moldovenească nr�1 
(astăzi Liceul Teoretic „Petru Ra-
reş”) din Soroca, promoţia noas-
tră fiind prima care a început şi a 
absolvit această şcoală în noua sa 
clădire-tip, construită la Bujărăuca� 
Noua clădire a şcolii s-a deschis la 1 
septembrie 1976, director fiind Ser-
ghei Spinei� Prima mea învăţătoare, 
Lidia Andreevna Ceban, apoi diri-
ginta în clasele superioare Valentina 
Isidorovna Seroveţ (limba şi litera-
tura rusă) mi-au fost nu doar nişte 
buni şi exigenţi profesori, dar şi pri-
eteni deosebit de înţelepţi şi cum-
secade, sufletişti ataşaţi de fiecare 
dintre noi, cei 36 de copii, pe cât de 
mulţi, pe atât de diferiţi� Am fost o 
elevă foarte activă, fără care nu se 
desfăşura nicio manifestare artistică 
şcolară� Iubeam cartea şi învăţam cu 
sârguinţă toate obiectele predate, re-
uşind, în acelaşi timp, să particip la 
cercurile de activitate artistică, fiind 
o pionieră, apoi şi o comsomolistă 
exemplară� Clasa noastră, după cum 
am mai spus, a fost prima promoţie 

a noii şcoli, care a avut 3 absolvenţi 
cu Medalii de Aur şi 3 – cu Medalii 
de Bronz� Una din cele 3 Medalii de 
Aur a fost a mea!

A.: De ce aţi ales Institutul de 
Medicină?

A.R.: Nici nu putea fi altfel! Pă-
rinţii m-au dorit întotdeauna în me-
dicină, eu fiind cea care le divinizam 
profesia încă din copilărie, visând, 
fireşte, la aceeaşi carieră de medic� 
După absolvirea şcolii medii, am 
susţinut examenele de admitere şi, la 
1 septembrie 1986, am devenit stu-
dentă a Institutului de Medicină din 
Chişinău, facultatea Curativă� Lo-
cuiam în căminul institutului de la 

Malina Mică, zilnic făcând cu trolei-
buzul drumul spre institut� În grupa 
noastră de studii, eram 13 studenţi, 
tineri şi tinere veniţi de prin toată 
URSS, procesul de studii, evident, 
desfăşurându-se în limba rusă� În 
acea perioadă (1986–1992), priori-
tăţile în cercurile studenţeşti era de a 
studia la modul cel mai serios toate 
disciplinele, pentru a avea cunoştin-
ţe cât mai vaste pentru viitoarea pro-
fesie, şi ar fi fost o mare confuzie şi 
ruşine, dacă cineva s-ar fi prezentat 
la lecţie nepregătit� Evident, pentru 
mine, studierea medicinii era ega-
la cu o iniţiere în tainele unei lumi 
divine� Mă străduiam să însuşesc 
cât se poate de bine materialul la 

Micuţa Angela cu părinţii şi sora mai mare Svetlana, 1973

specialitate, dar şi la toate celelalte 
obiecte din programă� Îmi plăcea să 
experimentez ore în şir la Catedra 
de Anatomie, cu rezectorul în mână, 
studiind amănunţit corpul omenesc� 
Cunoştinţele teoretice le extindeam 
şi le consolidam în bogata biblio-
tecă a Spitalului Clinic Republican 
sau în biblioteca orăşenească „B�P� 
Hasdeu” de la colţul Bulevardului 
Lenin (azi Ştefan cel Mare şi Sfânt) 
şi strada Gogol (azi Mitropolitul 
Bănulescu-Bodoni) – vis-a-vis de 
monumentul lui Ştefan cel Mare� În 
1990, Institutului de Medicină i s-a 
conferit numele „N� Testemiţeanu”, 
iar după absolvirea noastră, în 1995, 
a fost reorganizat în Universitate de 
Medicină şi Farmacie „N� Testemi-
ţeanu”� Examenele de absolvire le-am 
susţinut „excelent” în limba română, 
în baza noului sistem de apreciere a 
cunoştinţelor cu 10 puncte, introdus 
în anul de studii 1990–1991� Astfel 
visul meu, dar şi al părinţilor mei, de 
a deveni medic s-a realizat� Univer-
sitatea de Medicină şi Farmacie „N� 
Testemiţeanu” mi-a fost o excelentă 
şcoală, care mi-a dat nu doar profe-
sia ce mi-am dorit-o, ci şi acea tărie 
de caracter, acea energie şi exigenţă, 
în lipsa cărora, nici un medic nu ar 
reuşi să se realizeze plenar�

A.: Începutul biografie profe-
sionale: medic la Spitalul Raional 
Soroca…

A.R.: După absolvire am reve-
nit acasă, la Soroca� Era vara anului 
1992� M-am prezentat la Spitalul 
Raional (medic-şef – Ecaterina Tro-
fimov), unde, conform regulamen-
tului, urma să practic internatura 
timp de un an de zile� Cariera mea 
medicală am început-o chiar „de la 
poartă”, în secţia Internare a spita-
lului� Secţia dispunea de 3 unităţi: 1 
medic – funcţia mea; o asistentă me-
dicală şi o infirmieră� Anii erau grei 
şi probleme aveam multe, însă eram 
tânără şi plină de entuziasm! Dragos-
tea şi ataşamentul faţă de medicină 
mă ajutau să înfrunt şi să depăşesc cu 
calmitate şi profesionalism multiple-
le dificultăţi pe care la întâlneam în 
activitatea mea de tânăr practicant�

Părinţii mei fiind veterani în acest 
spital, îi cunoşteam pe toţi medicii şi 
pe majoritatea surorilor medicale, 
întrucât, în copilărie şi adolescenţă, 
deseori aveam ocazia să-i văd şi să co-
munic cu ei atât pe teritoriul spitalu-
lui, cât şi în viaţa particulară a părin-
ţilor mei� Deci, colectivul spitalului 
m-a primit binevoitor� Din primele 
zile de activitate în calitate de medic, 
iar mai târziu şi în calitate de mana-
ger, m-am bucurat de susţinerea şi 
bunăvoinţa majorităţii dintre dânşii, 
inclusiv a veteranilor cu care am avut 
fericirea să colaborez: S� Zisman, D� 
Cazacu – chirurgi; A� Gânga – of-
talmolog; E� Trofimov – terapeut; 
Alexandru şi Pelagheia Cucereavâi – 
terapeut şi, corespunzător, cardiore-
umatolog, şi alţii� În anul 1992, an 
în care mi-am început activitatea la 
spitalul nostru, dar şi în anii urmă-
tori, spitalul, inclusiv maternitatea, 
ca, de altfel, şi întreaga medicină din 
republică, se aflau într-o mare criză 
materială: lipseau cu desăvârşire sau 
erau în cantităţi insuficiente multe 
medicamente de primă importanţă; 
alimentarea bolnavilor şi asigurarea 
căldurii în saloane pe timp de iarnă 
lăsau mult de dorit; aprovizionarea 
cu electricitate era instabilă, făcân-
du-ne mari probleme chiar şi în tim-
pul operaţiilor chirurgicale; salariile 
mizere ale medicilor, asistentelor şi 
personalului auxiliar nu se plăteau 
multe luni în şir� Aceste probleme de 
ordin economic afectau considerabil 
activitatea tuturor serviciilor medi-
cale sorocene�

A.: Şi anume în aceste condiţii 
aţi ajuns să deţineţi funcţia de şefă 
a Dispensarului de Tuberculoză 
din Soroca…

A.R.: Da� În dorinţa de a-mi 
lărgi competenţele medicale, am 
absolvit cursuri speciale la „Ftizi-
opneumologie” (tuberculoza), în 
urma cărora, în 1995, mi s-a încre-
dinţat Dispensarul de Tuberculoză 
de pe Calea Bălţului (fondator Z� 
Vasserman, medic-şef I� Rudenco)� 
Dispensarul era deservit de un per-
sonal de 30 de unităţi, dintre care: 
6 medici ftiziatri, asistente medicale 

şi personal auxiliar� În pofida crizei 
acelor ani, aici bolnavii erau trataţi şi 
îngrijiţi suficient de bine� Dar, trep-
tat, lucrurile s-au schimbat şi aici, 
astfel că, din cele 150 de paturi de 
care dispensarul dispunea în 1995, 
astăzi au rămas doar 30� Pe parcur-
sul anilor de luptă cu această mala-
die (tuberculoza) foarte răspândită, 
situaţia s-a schimbat spre bine, prin 
creşterea calităţii şi eficacităţii me-
dicamentelor antituberculoză, prin 
intensificarea acţiunilor noastre sis-
tematice de depistare şi tratare pre-
ventivă a bolii – atât în oraş, cât şi în 
mediul rural� 

În 1998, Dispensarul de Tuber-
culoză a fost reorganizat în Secţie 
Ftiziopneumonologică� Este evident 
faptul că, în situaţia economică şi 
socială din ţară (migraţia necontro-
lată a sute de mii de oameni în Est 
şi în Vest; copii rămaşi fără suprave-
ghere şi îngrijire părintească; sărăcia 
şi mizeria avansată a unor pături de 
populaţie – bătrâni solitari, copii şi 
maturi abandonaţi, vagabonzi etc�), 
tuberculoza mai prezintă şi astăzi 
un mare pericol pentru populaţie� 
Bucură însă faptul că autorităţile 
medicale ale republicii, de comun 
acord cu conducerea de vârf şi co-
munitatea internaţională, acordă 
o atenţie sporită luptei cu această 
boală, insuflându-ne încrederea că, 
treptat, tuberculoza se va retrage 
din viaţa noastră�

A.: Activitatea în calitate de 
prim director al primului Centru 
Raional al Medicilor de Familie

A�R�: Odată cu reformarea ad-
ministrativ-teritorială a RM şi re-
venirea la judeţele istorice (1999), 
şi Ministerul Sănătăţii şi-a reformat 
sistemul naţional de acordare a asis-
tenţei medicale publice: 

1. Serviciul de asistenţă medicală 
urgentă a fost separat de sec-
torul spitalicesc;

2. La 1�01�1999 a avut loc trece-
rea la asistenţa medicală pri-
mară, fiind create Centrele 
Medicilor de Familie (CMF)�

Am avut onoarea să deţin funcţia 
primului director al primului Cen-
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tru Raional al Medicilor de Familie 
din Soroca, în componenţa căruia 
intrau medici specialişti, asistente 
medicale şi personal auxiliar�

Fondarea, consolidarea, activiza-
rea şi dezvoltarea unei structuri noi, 
absolut necunoscute experienţei 
asistenţei medicale moldoveneşti, a 
fost o sarcină pe cât de voluminoa-
să, pe atât de dificilă pentru mine, în 
calitate de director� A fost necesară: 
organizarea cursurilor de perfecţi-
onare pentru cadrele medicale ale 
CMF (inclusiv în satele raionului); 
stabilirea şi consolidarea unui nou 
tip de finanţare etc� În pofida tutu-
ror dificultăţilor, timp de trei ani, 
(1999–2002) am reuşit să fondez şi 
să pun în activitate noua structură 
de asistenţă medicală publică din 
raion – Centrul Medicilor de Fami-
lie Soroca�

A.: Următoarele pagini în acti-
vitatea profesională: director al Di-
recţiei Judeţene Soroca a Sănătăţii, 
apoi medic-şef al Spitalului Raio-
nal Soroca…

A.R.: În 2002, am fost numită 
în funcţia de director al Direcţiei 
Judeţene Sănătate Soroca, rămasă 
atunci vacantă, iar în 2003, prin 
concurs, am devenit medic-şef al 
Spitalului Raional Soroca, în com-

ponenţa căruia mai intra şi CMF, 
care asigura servicii de asistenţă 
medicală primară� La începutul 
anului 2004, au fost introduse Asi-
gurările Obligatorii de Asistenţă 
Medicală, ele fiind o nouă etapă a 
procesului de reformare a Sistemu-
lui Naţional de Asistenţă Medicală 
Publică în RM�

În linii generale, aş menţiona că 
reformarea asistenţei medicale în 
RM, prin reforme cu adevărat radi-
cale şi eficiente, a început în 1999, 
cele mai importante dintre ele fiind: 

– Introducerea medicinii de fa-
milie;

– Consolidarea sectorului spita-
licesc;

– Introducerea Asigurării Obli-
gatorii de Asistenţă Medicală�

Sunt conştientă că procesul de 
reformare şi restructurare a siste-
mului ocrotirii sănătăţii din Repu-
blica Moldova, fiind într-o conti-
nuă dezvoltare planificată şi bine 
monitorizată, este încă departe de 
a fi definitivat� Ministerul Sănătă-
ţii, conducerea ţării, inclusiv APL, 
sunt în permanentă colaborare de 
parteneriat, căutându-se modali-
tăţi optime şi realiste de progresare 
şi modernizare a acestui sistem� La 
nivelul instituţiei noastre, inclusă 
plenar în acest proces, se activează 

în baza unor obiective bine stabilite, 
realizarea zi de zi şi calitativă a căro-
ra ne permite să fim apreciaţi ca una 
dintre cele mai bune şi solicitate in-
stituţii medicale publice din nordul 
Moldovei� Iată unele dintre aceste 
importante obiective: 

Asigurarea pentru populaţie a  �
accesului la asistenţa medicală con-
sultativă, la servicii de ambulatoriu 
şi spitaliceşti de cea mai înaltă cali-
tate şi în deplin volum�

Realizarea Programului Gu- �
vernului, „Relansăm Moldova”, pri-
vitor la regionalizarea asistenţei me-
dicale spitaliceşti în RM� 

Implementarea, dezvoltarea şi  �
eficientizarea în instituţie a tehno-
logiilor informaţionale şi medicale 
performante, a sistemelor de mana-
gement al resurselor umane, mana-
gement al calităţii serviciilor şi acti-
vităţii financiare� 

Majorarea potenţialului de  �
acordare a serviciilor medicale cali-
tative prin implementarea Partene-
riatului Public Privat (PPP) etc� 

Întrucât colectivul face faţă în 
mod strălucit sarcinilor asumate, 
sunt convinsă că vom reuşi să în-
dreptăţim şi să consolidăm şi în 
continuare, an de an, numele nostru 
de instituţie de frunte în regiunea de 
nord a Republicii Moldova�

Cetațean de onoare al or. Toledo, SUA Zile cotidiene de lucru

1   Soții Andrei şi Angela Rusnac împreună cu fiul 
Dumitru

2   4   5   Angela Rusnac – director al IMPS Spitalul 
Raional Soroca

3   A� Rusnac în SUA
6   La vicepreşedintele raionului V� Nicuță� 2011

 Familia Rusnac 

1

2 3 4

65
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Scurt istoric

1870–1912

În raportul medicului I. Protopescu, prezentat în 1870 Zemsvei Soro-
ca, se menţiona: „Posturile de felceri, veterinari, moaşe până în prezent 
sunt libere. Clinici şi farmacii nu se deschid, babele le aduc femeilor mai 
multă daună decât folos”. În urma raportului, Zemstva a abordat proiec-
tul de organizare a medicinii în judeţ, teritoriul lui, în acest aspect, fiind 
divizat în 3 sectoare (fiecare sector – 30-40 verste în diametru), în fiecare 
diviziune urmând să fie angajat câte 1 medic, 1 felcer şi 1 moaşă. 

În temeiul acestei hotărâri, în iulie 1872, au fost deschise spitale de ze-
mstvă în satele Bădiceni şi Vadul-Raşcov. La 7 noiembrie 1873, Consiliul 
Zemstvei transferă spitalul din Bădiceni la Soroca, iar cel din Vadul-Raş-
cov – la Floreşti, situându-le în case particulare.

În 1873 (noiembrie), Adunarea de Zemstvă Soroca adoptă Hotărârea  �
de Organizare a Medicinii în Judeţul (Uezd) Soroca, care includea 203 lo-
calităţi�

Până la 1870, Judeţul Soroca era lipsit de Asistenţă Medicală Publică  �
de Stat�

Luna noiembrie 1873 – în oraşul Soroca este deschis primul spital, cu  �
25 de paturi (medic-şef – I� Seffer), acesta fiind plasat în 2 case particulare 
arendate�

În decembrie 1873, spitalul dispunea de 2 medici, 7 felceri, 1 moaşă, 12  �
vaccinatori contra variolei�

Instituţia Medico-Sanitară Publică (IMSP)

Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari”

Spitalul raional Soroca, 2011

Ctitorul Spitalului – Preşedintele  
Zemstvei Soroca A. Aleinikov. 1870

La spitalul din Soroca se adre- �
sau bolnavi din tot judeţul, din ju-
deţele aferente şi din Gubernia Po-
dolsk (Ucraina)�

La 1873, naşterile erau deser- �
vite în modul cuvenit doar în 2,5 % 
de cazuri, spitalul dispunând doar 
de o singură moaşă calificată, care 
se deplasa cu căruţa spre familiile 
solicitante�

Între anii 1879–1898, spitalul  �
funcţionează în clădirea spitalului 
miitar, în încăperi particulare aren-
date, în casa de arest Soroca�

La 1880, judeţul dispunea de  �
70 paturi de spital (50 – la Soroca, 
20 – la Floreşti)�

În 1892 au fost deschise spitale  �
la Vertiujeni, Otaci, Cotiujenii Mari, 
Scăieni – cu câte 12 paturi fiecare�

În 1894 a fost fondată bibliote- �
ca spitalului (fondator – medicul I� 
Gheorghiţă)�

În 1895, Zemstva Soroca pro- �
cură de la Societatea rusă de comerţ 

fluvial actualul teren al spitalului de 
pe malul Nistrului pentru construc-
ţia spitalului după proiectul arhitec-
tului chişinăuian A�I�Bernardazzi�

În 1896 a fost deschisă farma- �
cia de zemstvă, cu vânzare liberă a 
medicamentelor, precum şi un spi-
tal în Colonia Zguriţa�

În 1897 a fost creată o comisie  �
a Zemstvei Soroca pentru construc-
ţia noului spital� În componenţa co-
misiei au fost incluşi F� A� Aleinikov 
(preşedintele Upravei Zemstvei), 
A� K� Demianovici, C� F� Kazimir, 
A� N� Kru penski�

În 1898 a fost dată în exploata- �
re noua clădire a Spitalului Judeţean 
Soroca, cu 55 paturi (actualul spital 
de pe malul Nistrului)�

În 1899 – din 8707 naşteri, doar  �
240 au avut loc cu ajutor medical 
special şi doar 4 naşteri – la spital�

În 1899, în judeţ au murit 5135  �
oameni, dintre care mai mult de 
80% nici nu s-au adresat la medic�

În 1899, aveau sifilis (luate la  �
evidenţă) 734 persoane� În judeţ 
bântuiau rujeola, scarlatina, difteria 
febro-tifoidă, malaria, scabia şi alte 
boli infecţioase�

La 1900, Judeţul Soroca, cu o  �
populaţie de 222198 locuitori, era 
divizat în 8 sectoare medicale cu 6 
staţonare, care dispuneau de 98 de 
paturi, Zemstva plătind următorii 
specialişti în domeniu: 9 medici, 19 
felceri, 10 moaşe� 

În 1908 se încheie construcţia  �
Ambulatoriului şi a secţiei Boli In-
fecţioase�

În 1908, în cadrul spitalului  �
din Soroca, a fost organizat primul 
grup sanitar de luptă contra bolilor 
infecţioase�

În 1912 a fost fondată Staţia  �
Sanitară de luptă contra bolilor in-
fecţioase (medic-şef – I� Avenarius), 
(în prezent Staţia Epidemiologică 
din oraşul Soroca)� Personal medi-
cal: 1 medic, 1 felcer, 2 dezinfectori�

În perioada de 22 ani (1918–1940), în judeţ au fost  �
deschise 10 ambulatorii medicale săteşti�

Spitalul judeţean şi-a majorat numărul de paturi  �
până la 100�

În 1937 s-a deschis prima Secţie Ginecologică  �
din oraş, ea dispunând de 10 paturi pentru naşterile cu 
patologii (restul naşterilor continuau să fie asistate de 
moaşe particulare în oraş şi de babe la sate)�

Medic-şef al Spitalului judeţean Soroca, până în  �
martie 1936 (anul decesului), a fost F� Svirski�

Medici cu reputaţie excelentă în oraş şi judeţ,  �
conform presei timpului, în această perioadă au fost: 
V� Ursu – chirurg; I� Costandachi, A� Reznic – terapeuţi; 
M� Colcher – pediatru�

Clădirea administrației, anii 1970

Spitalul de boli contagioase Soroca, (1908–2000)

Cladirea vechii maternități. Soroca-centru, anii 1950–1990

1918–1940
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Spitalul din Deal, 1991

Secţia de chirurgie

Consultaţia de copii, anii 1980

Dispensarul de tuberculoză

Medici-şefi ai Spitalului Rional Soroca (1916–2011)

F. Budde  
(1916)

V. Ursu 
(1930)

S. Caţap 
(1944–1950)

I. Abramovici 
(1950–1952)

T. Zatvorniţchi
(1952–1955)

I. Şevţov
(1955–1963)

M. Herescu
(1991–1992)

E. Trofimov
(1992–2003)

A. Rusnac (din 2003)
medic-şef al I.M.S.P. 

„Spitalul Raional Soroca”

E. Zghibarţă
(1963–1971)

V. Borşci
(1971–1980)

I. Rudenco
(1980–1987)

A. Prisacari
(1988–1991)

În 1948, la Soroca a fost fon- �
dat Serviciul de Urgenţă Medicală�

În 1965, a fost fondată Asis- �
tenţa Obstetricală (fiziologia sar-
cinii şi naşterii) totală (100 %) la 
locul de trai�

În 1965, 43,5 % naşteri – la  �
Spitalul Raional Central; 42,5 % 
naşteri – în maternităţile colho-
zurilor şi sovhozurilor; 14 % – în 
spitalele săteşti de sector�

Între anii 1987–1994 au fost  �
construite şi deschise ambulatorii 
medicale-tip în Slobozia-Creme-
ne, Bulboci, Vădeni; puncte-tip de 
felceri şi moaşe – în Voloviţa, Dăr-
căuţi, Redi-Cereşnovăţ, Vărăncău, 
Dubna, Soloneţ, Bulbocii Noi, Re-
gina Maria, Sobari, Dumbrăveni�

În toamna anului 1991, a fost  �
dat în exploatare blocul nou, cu 
mai multe etaje, al spitalului situat 
pe Dealul Bujărăucii�

În 1993, 97% din toate naş- �
terile în oraş şi raion au loc sub 
controlul medicului obstetrician-
ginecolog�

În 1993, spitalul raional dis- �
punea de 885 de paturi, dintre care 
610 – în oraş şi 275 – în sate�

În 1993, în paralel cu Spitalul  �
Raional Soroca, în raion mai func-
ţionau: 7 spitale de circumscripţie; 
6 ambulatorii medicale; 36 puncte 
sanitare (medicale)�

În 1993, în Sistemul Raional  �
Soroca al Ocrotirii Sănătăţii acti-
vau 264 de medici, dintre care 5 – 
doctori în ştinţe medicale şi 9 – 
medici de categorie superioară�

În 1993, 50% din copii şi 30%  �
din mame sufereau de anemie�

În 1993, în cadrul spitalului  �
a fost deschisă secţia Reanimare 
cu 6 paturi (primul şef – N� Du-
mitraş)�

În 1993, a fost deschisă Po- �
liclinica Stomatologică (primul 
şef – V� Sârghi)�

La 1993, Spitalul Raional So- �
roca dispunea de 885 de paturi 
(610 – în oraş, 275 – în spitalele de 
circumscripţie)�

În perioada 1998–1999, în  �
raion au fost închise toate cele 7 
spitale săteşti (Căinarii Vechi, Par-
cani, Racovăţ, Bădiceni, Ocolina, 
Stoicani, Iarova)�

În 1998, a fost instituită Di- �
recţia Judeţeană Soroca a Sănătă-
ţii, iar Spitalul Raional este refor-
mat în Spital Judeţean; apar două 
structuri autonome – Centrul Me-
dicilor de Familie, Asistenţă Me-
dicală Urgentă�

În 2002, Spitalul dispunea de  �
510 paturi; 15 Centre de Sănătate; 
23 Oficii ale Medicilor de Familie�

În 2003, s-a revenit la struc- �
turile administrative raionale, în 
componenţa Spitalului Raional fi-
ind reîncadrat Centrul Medicilor 
de Familie�

În 2003, populaţia raionului  �
Soroca (94 986 locuitori) este de-
servită de 218 medici, inclusiv 68 
medici de familie�

În 2003, pe 4 decembrie, a  �
fost înfiinţată Instituţia Medicală 
Publică (IMSP) Soroca�

1948–2004 
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Asigurarea serviciilor consultativ, de ambulator şi  �
spitalicesc la nivel înalt calitativ şi în deplin volum�

Asigurarea accesibilităţii pentru populaţie a ser- �
viciilor consultativ – de ambulatoriu şi spitalicesc�

Regionalizarea asistenţei medicale spitaliceşti,  �
conform Programului Guvernului RM, „Relansăm 
Moldova”�

Instituirea sistemului de management financiar  �
eficient�

Implementarea sistemului de management al cali- �
tăţii, cu implementarea tehnologiilor informaţionale şi 
tehnologiilor medicale performante�

Instituirea sistemului de management al resurselor  �
umane�

Implementarea Parteneriatului Public Privat, în  �
vederea majorării potenţialului de acordare a serviciilor 
medicale calitative şi în deplin volum�

Executarea Programelor Naţionale şi Teritoriale în  �
domeniul ocrotirii sănătăţii�

Asigurarea conlucrării serviciilor desconcentrate  �
şi descentralizate de prestare a serviciilor medicale în 
teritoriu.

Obiectivele activităţii IMSP Spitalul Raional Soroca, „A. Prisacari” (IMSP SR Soroca)

Blocul administrativ, 2011

Instituţia Medico-Sanitară Publică (IMSP)

Data înfiinţării IMSP – 4�12�2003
Fondator – Consiliul Raional Soroca

Oraşul Soroca, str� M� Kogălniceanu nr� 1

Consiliul Administrativ (CA) al IMSP 
Organ de Administrare şi Supraveghere a Activităţii IMSP constituit de către Fondator pe un termen de 

5 ani, în componenţa: 
1� Reprezentantul fondatorului (Preşedintele raionului Soroca ) – Preşedinte CA�
2� Reprezentantul CNAM – Vicepreşedinte CA�
3� Reprezentantul colectivului de muncă al IMSP – Membru CA�
4� Reprezentantul unei asociaţii obşteşti – Membru CA�
5� Directorul IMSP – Membru CA�

Administraţia IMSP
Director IMSP – Angela Rusnac
Vicedirector medical – Valeriu Petrovici
Vicedirector economic – Maria Ungureanu
Contabil-şef – Lidia Morari
Şeful ecţiei Informatică şi Statistică Medicală – Ion Ursu
Şefa secţiei Resurse Umane – Ludmila Jicol

Caleidoscop foto

 Spitalul Raional Soroca 

1

2

5

8

3

6

9

4

7

10

1   Volanta asistentelor superioare
2   Secția Consultativă
3   Secţia Ftiziopulmonologie   
4   Cabinet Radiografie

5   Secţia Neurologie
6   Secția Boli interne
7   Secţia Traumatologie  
8   Secția Reanimare

9   Otorinolaringologie şi Chirurgie – A� Rusnac 
şi V� Voloceai

10   Secţia Pediatrie
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Conducerea spitalului şi şefii de secţii (2011)

Viorica Zaporojan – 
secția Transfuziologie

Victoria Tverdohleb – 
secția Boli contagioase

Veaceslav Donos – 
secția Imagistică

Veaceslav Costin – 
secția Chirurgie

Liubovi Homa – secția 
Laborator

Ion Ursu – secția In-
formatică şi statistică 

medicală

Igor Babără – secția 
Maternitate

Elizaveta Perjovschi – 
farmacist diriginte

Andrei Eftodii – secția 
Traumatologie

Boris Pavel – secția 
Internare

Eugenia Rezuş – secția 
Boli interne

Victor Tverdohleb – 
secția Stomatologie

Angela Belous – secția 
Consultativă

Svetlana Vescu – secția 
Fizioterapie

Silvia Tetiu – secția Boli 
infecțioase copii

Petru Tighineanu – 
secția Morfopatologie

Angela Rusnac –  
director IMSP

Valeriu Petrovici – 
vicedirector curativ

Mihail Cerchez – secția 
Dermatovenerologie

Ludmila Gherman – 
secția Neurologie

Oleg Cupriev – secția 
Ftiziopulmonologie

Veaceslan Neamțu – 
secția Reanimare şi 

terapie intensivă
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Personalul medical
La 1�01�2011, numărul de angajaţi ai IMSP Spitalul Raional Soroca a 

constituit 581 de persoane, dintre care: medici – 110 persoane (71,7% din 
strictul necesar); asistente medicale – 273 de persoane (99,1% din strictul 
necesar); infirmiere – 128 de persoane; alt personal – 70 de persoane�

Necesitatea în cadre medicale la 1.01 2011:
obstetricieni-ginecologi – 3; pe di atru – 1; infec ţionist – 1; boli in ter ne – 

4; tra u ma to logi – 2; oftal mo logi – 2; chirurg – 1; ftiziatri – 2; anes teziologi-
reanimatologi – 3; medici-laboranţi – 2; diagnostică funcţională – 1; ORL – 1; 
neurolog copii – 1; psihiatru copii – 1; patolo go anatom – 1; în total – 26 de 
specialişti�

Vârsta medie a angajaţilor IMSP este de 55 de ani, 31,82% medici şi 
19,78% asistente medicale fiind de vârstă pensionară�

Instituţia dispune de 360 de paturi spitaliceşti (35,8 paturi la 1000 de 
locuitori, în RM media fiind de 31,5 de paturi la 1000 de locuitori)�

La 01�01� 2012, numărul total de angajaţi în IMSP SR Soroca a constituit 
568 de persoane, inclusiv: 111 medici; 265 de asistenţi medicali; 124 infir-
miere şi 68 – alt personal�

Asigurarea cu medici şi asistente medicale  
a sectorului spitalicesc Soroca, la 10 000 populaţie

Anii 2010 2011
Medici 10,9 11,06
Asistenţi medicali 27,1 26,4

Completarea IMSP Spitalul Raional cu cadre medicale 

1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012

Perso-
nal

Com-
pletarea 

(%)

Perso-
nal

Com-
pletara 

(%)

Perso-
nal

Com-
pletarea 

(%)

Medici 157,5 69,84 150,25 73,88 142,75 77,76
Asistenţi medicali 284,5 96,31 275,0 96,36 266,25 99,53
Infirmiere 145,5 87,97 134,5 92,19 135,5 91,51
Alt personal 113,5 62,56 106,5 63,85 98,0 69,39

Necesitatea în cadre medicale la 1�01�2012: medic obstetrician-gineco-
log – 1; infecţionist – 2; medic boli interne – 2; medic traumatolog – 1; 
medic ftiziopneumolog – 1; medic anesteziolog – reanimatolog – 3; medic 
laborant – 1; medic psihoneurolog pentru copii – 1; medic autopsist – 1; în 
total – 13 specialişti�

Vârsta medie a angajaţilor constituie 55 de ani� În cadrul colectivului 
activează 33 de medici (33,33%) şi 54 asistente medicale (19,78% ) de vârstă 
pensionară�

Raport analitic  
„IMSP Spitalul Raional Soroca – 2011”

Ion Ursu  
Şef al secției Informatică şi statistică 
medicală. 
Născut la 6 februarie 1960 în satul 
Hirova, Călăraşi.

Categoriile de calificare ale personalului medical al IMPS Spitalul Raional Soroca

Perfecţionarea continuă a personalului medical

Blocul economico-financiar

În cadrul instituţiei, se apro-
bă anual un plan de perfecţionare 
continuă a medicilor şi asistenţilor 
medicali� În anul 2011, IMSP SR 
Soroca a încheiat contracte de pre-
stare a serviciilor de specializare şi 
perfecţionare cu Universitatea de 

Stat de Medicină, Centrele de for-
mare profesională din municipiile 
Chişinău şi Bălţi� În urma reforme-
lor, de IMSP SR Soroca au fost asi-
gurate achitările pentru cursurile de 
perfecţionare şi reciclare a tuturor 
solicitărilor planificate pentru anul 

2011� În acest scop, au fost alocate 
surse financiare în sumă de 355,6 
mii lei� În anul 2011, la aceste cur-
suri şi-au ridicat calificarea 48 me-
dici (în comparaţie cu 39 în anul 
2010) şi 25 de asistente medicale (în 
comparaţie cu 37 în anul 2010)�

Patrimoniul IMSP SR Soroca 
este format din:

a) bunuri obţinute în proprietate 
şi procurate pe parcursul activităţii;

b) mijloace financiare obţinute 
în urma prestării serviciilor medi-
cale, inclusiv contra plată;

d) mijloace ale fondurilor asi-
gurării obligatorii de asistenţă me-
dicală şi asigurărilor facultative de 
sănătate;

f) venituri obţinute de la arenda 
încăperilor�

Activitatea economico-financi-
ară a IMSP SR Soroca este planifi-
cată conform devizului de venituri 
şi cheltuieli (business-plan) în ve-
derea asigurării şi realizării scopu-
rilor pentru dezvoltarea instituţiei� 
Conform Regulamentului institu-
ţiei, IMSP SR Soroca anual întoc-
meşte un asemenea business-plan� 
Devizele de venituri şi cheltuieli 
(business-plan), sunt întocmite în 

conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, sunt examinate în cadrul 
Consiliului Administrativ şi sunt 
aprobate de Fondator (Consiliul Ra-
ional Soroca)�

Alimentaţia pacienţilor
Cheltuielile efective ale instituţi-

ei în perioada de gestiune a anului 
2011 la articolul „alimentarea pa-
cienţilor” a constituit 1�483,0 mii 
lei� Comparativ cu anii precedenţi, 
se atestă o dinamică pozitivă� Din 
suma planificată pentru alimentarea 
pacienţilor, conform contractului, 
au fost alimentate 89�820 paturi-zi-
le, inclusiv 10�168 pat-zi secţia Fti-
ziopulmonologie� Costul unei zile-
pat la art� „alimentare” pentru anul 
2011 se estimează la 14,85 lei/zi, iar 
pentru alimentarea pacienţilor cu 
tuberculoză – în sumă de 29,63 lei�

Pacienţii sunt alimentaţi în baza 
a 15 norme (mese) dietologice, de 

4ori/zi în secţia Ftiziopulmonologie 
şi de 3 ori /zi – în alte secţii:

Unt – zilnic, conform norme- �
lor dietologice;

Zahăr – zilnic, conform nor- �
melor dietologice;

Produse lactate – 4 ori/săptă- �
mînă, în secţia Ftiziopneumologi-
că – zilnic;

Carne – 2 ori/săptămînă, în  �
secţia Ftiziopneumologică – zilnic;

Peşte – 1/săptămînă, în secţia  �
Ftiziopneumologică- 5 ori/săptămînă;

Ouă – 1/săptămînă, în secţia  �
Ftiziopneumologică – 2 ori/săptă-
mînă;

Paste făinoase – zilnic, con- �
form normelor dietologice;

Crupe – zilnic, conform nor- �
melor dietologice;

Legume – zilnic, conform nor- �
melor dietologice;

Pîine – zilnic, conform norme- �
lor dietologice�

Fluxul de lucrători medicali (2011) în cadrul IMSP SR Soroca 
(medici: +1; asistente medicale: –8) 

Instituţia
Medici Asistente medicale

Angajat Plecat Angajat Plecat 

IMSP Spitalul Raional Soroca „A� Prisacari” 5 4 8 16

Categoriile de calificare ale asistenților medicali

Gradul de calificare a medicilor
Superioar 59%
I categorie 21%
II categorie 6%
F r categorie 14%

Categorii asisten i medicali (%)
Superioar 68,7%
I categorie 9,06%
II categorie 10,2%
F r categorie 12,0%

Num rul de na teri

superioară; 69%

I categorie;  
9%

II categorie;  
10%

fără categorie; 12%

Categoriile de calificare ale medicilor

Gradul de calificare a medicilor
Superioar 59%
I categorie 21%
II categorie 6%
F r categorie 14%

Categorii asisten i medicali (%)
Superioar 68,7%
I categorie 9,06%
II categorie 10,2%
F r categorie 12,0%

Num rul de na teri

superioară; 59%

I categorie;  
21%

II categorie;  
6%

fără categorie; 14%
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Salariul mediu pe categorii de personal

Categorii de personal Salariul mediu pe unitate 
de funcţie ocupată (lei)

Salariul mediu la o 
persoană fizică (lei)

Personal, total, inclusiv: 2�327 2�596
Medici 3�969 5�492
Personal medical mediu 2�578 2�515
Personal medical inferior 1�312 1�419
Alt personal 1�418 1�972

Salariul mediu pe funcţii (lei)

Denumirea funcţiilor 2008 2009 2010 2011

Medici 2526,09 2991,90 3368,69 3969,0
Personalul medical mediu 1649,90 1979,19 2224,57 2578,0
Personalul medical mixt 903,26 1111,57 1257,73 1312,0
Alt personal 949,65 1178,71 1417,06 1418,0

TOTAL: 1549,0 1810,55 2022,39 2327,0

Durata medie de spitalizare, zile

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Soroca 13,7 8,5 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5
media pe ţară 15,0 7,7 7,6 8 8 8,0 8,0 –

Retribuirea muncii personalului IMSP SR Soroca

Mortalitatea cauzată de tuberculoză

Cheltuielile efective la art� „retri-
buirea muncii” pentru angajaţii din 
Asitenţa Medicală Spitalicească în 

perioada de gestiune a anului 2011 
alcătuiesc suma de 13�579,7 mii lei� 
În acest an, 2011, se evidenţiază o 

dinamică pozitivă a creşterii sala-
riului în raport cu anii precedenţi:

Rata mortalităţii continuă să înre-
gistreze cifre înalte, pentru anul 2011 
fiind determinată 17,8 la 100�000 po-
pulaţie, cu scădere nesemnificativă 

comparativ cu anul 2010, atunci fiind 
de 18,8 la 100�000 populaţie� Îngrijo-
rător este faptul că, din numărul total 
de decese, survenite prin progresarea 

tuberculozei, în anul 2011, 33% au 
survenit în cazurile noi diagnostica-
te, iar 6 persoane au decedat până la 
un an de diagnosticare�

Maternitatea funcţionează în 
cadrul Centrului Perinatal cu un 
fond de 30 de paturi� Centrul Peri-
natal dispune de 15 paturi pentru 
patologia sarcinii� Serviciile medi-

cale acordate gravidelor, parturi-
entelor şi lăuzelor sunt prestate în 
baza poliţelor de asigurare, elibera-
te pacientelor însărcinate� Centrul 
Perinatal de nivelul II al IMSP SR 

Soroca acordă servicii medicale şi 
pacientelor din cadrul nivelului I – 
IMSP SR Floreşti, conform progra-
mului de regionalizare al ajutorului 
medical�

Un indicator de bază ce carac-
terizează asistenţa medicală spita-
licească este gradul de asigurare a 
populaţiei cu paturi� IMSP SR Soro-

ca este dotat cu un fond de 360 de 
paturi� Asigurarea cu paturi a po-
pulaţiei raionului Soroca constituie: 
35,8 – la 10�000 populaţie, în mediu 

în raioanele republicii asigurarea cu 
paturi constituind 31,5 – la 10�000 
populaţie�

Secţia consultativă ambulatorie 
cuprinde următoarele servicii con-
sultative:

– Secţia consultativă;
– Secţia perinatologie consultativă;

– Secţia consultativă ftiziopneu-
mologică;

– Secţia consultativă dermato-
venerologică�

Secţiile ambulatorii prestează 

servicii medicale specializate con-
sultative, conform profilului� În anul 
2011, de secţia consultativă ambula-
torie au fost efectuate 133�657 vizite, 
faţă de 163�736 vizite în anul 2010�

Tuberculoza mai rămăne o pro-
blemă de sănătate publică în Repu-
blica Moldova�

Morbiditatea de tuberculoză se 
menţine la un nivel înalt, remarcân-
du-se devieri nesemnificative pen-

tru unii indicatori, în comparaţie cu 
anul 2010� Astfel, incidenţa globală 
de tuberculoză, înregistrată pentru 
anul 2011 în raionul Soroca, este 
de 119 cazuri, sau 117,94 la 100�000 
populaţie, determinându-se o re-

ducere de 6,7% faţă de anul 2010 
şi 9,8% faţă de anul 2009� Cazurile 
noi în anul 2011 constituie 83 la nu-
măr, sau 82,26 la 100�000 populaţie, 
inclusiv 2 copii, în comparaţie cu 
7 copii în 2010�

SECţIA CONSuLTATIVă AMBuLATORIE

TuBERCuLOzA

SERVICIuL CENTRuL PERINATAL

SERVICIuL SPITALICESC

În maternitate activează: 4 medici 
obstetricieni-ginecologi, un şef de 
secţie şi un medic în secţia Patologie 
a Sarcinii� Toţi medicii deţin catego-
rii de calificare: patru medici – cate-
goria superioara şi doi medici – ca-
tegoria I� Activitatea este asigurată 
de trei posturi de moaşe – în sala de 
naştere, în saloanele pentru lăuze şi 
în secţia de patologie a sarcinii�

Asistenţa medicală a noi-năs-
cuţilor este acordată de 3 medici 
neonatologi şi un post de asistente 
medicale, tot acest personal medical 
posedând categoria superioară şi fi-
ind antrenat în treninguri de îngri-
jiri intranatale:

– conduita naşterii fiziologice; 
– întrebuinţarea partogramei; 
– parteneriatul în naştere; 

– demedicamentizarea în naştere; 
– resuscitarea nou-născutului; 
– păstrarea lanţului de căldură; 
– tehnologii noi în lăuzie; 
– alimentarea naturală a nou-

născutului, aflarea împreună 
cu mama 24/24 ore�

Naşteri: în anul 2011 – 830; în 
anul 2010 – 912; în anul 2009 – 907�

Numărul de naşteri
Total na teri Na teri patologice

2008 270 851
2009 371 907
2010 220 912
2011 210 830

Inciden a caz nou de tuberculoz  (la 100000 popula ie) 
Inciden a total Inciden a copii

2004 134,9 49,8
2005 97,6 39,7
2006 95,4 22,2
2007 121,3 82,9
2008 102,6 41,5
2009 107,6 49,4
2010 99,1 32,5
2011 82,3 9,6
RM 2010 84,2
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Cazuri de deces de tuberculoz  raionul Soroca

2006 18
2007 26
2008 29
2009 23
2010 19
2011 15

Cazuri noi infecta i Cazuri noi mDeceda i
2000 1 0 0
2001 1 0 1
2002 2 0 0
2003 1 0 1
2004 8 0 4
2005 8 0 2
2006 5 1 1
2007 5 1 0
2008 8 0 2
2009 10 0 1
2010 12 2 3
2011 14 6 2

Arealul r spândirii HIV/Sida
Localitate rural 47
Localitate urban 53
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Serviciul ftiziopneumologic spi-
talicesc activează cu capacitatea de 30 
de paturi de profil ftiziopneumolo-
gic� Contractul serviciului ftiziopne-
umologic al IMSP SR Soroca preve-
de 210 cazuri tratate ale persoanelor 
asigurate� Tratamentul antitubercu-
los conţine două faze: faza I – faza 
intensivă, faza II – faza de continuare 
a tratamentului la domiciliu� Faza 
intensivă se realizează în staţionar� 
Scopul tratamentului intensiv:

– Nimicirea rapidă a MT;
– Prevenirea apariţiei rezistenţei 

medicamentoase;
– Abacilarea pacientului�
În anul 2011 au fost: internaţi – 

205 pacienţi; externaţi – 210 paci-
enţi, inclusiv 9 decedaţi� 

Motivele ineficienţei tratamen-
tului sunt:

– Depistarea întârziată şi inter-
narea pacienţilor în stare gravă şi 
extrem de gravă (90 pacienţi din 
210 trataţi în secţie);

– Prezenţa pacienţilor cu MDR 
primar depistat – 10 cazuri;

– Pacienţi cu maladii asociate ( 
alcoolism, diabet zaharat, maladii 
nespecifice pulmonare cronice, re-
tard mintal etc�) – 84 cazuri;

– Au abandonat tratamentul – 7 
pacienţi;

– Externaţi pentru încălcarea 
regimului – 3 pacienţi�

Infecţia HIV/SIDA în raionul 
Soroca continuă să prezinte o pro-
blemă prioritară de sănătate pu-
blică� Situaţia epidemică prin in-
fecţia HIV/SIDA e menţinută sub 

supraveghere şi monitorizare per-
manentă�

În perioada anilor 2000–2011, 
au fost înregistrate în total 76 per-
soane infectate cu virusul HIV, in-

clusiv: 48 cazuri HIV – infectaţie; 10 
cazuri – maladia SIDA; 17 cazuri – 
decedaţi; 1 caz – plecat din teritoriul 
de deservire� Se află la evidenţă – 57 
persoane�

Numărul de cazuri noi de infec-
ţie cu virusul HIV este în creştere� În 
anul 2011 au fost depistate 14 cazuri 
noi de infecţie HIV ( în anul 2010 – 
12 cazuri), inclusiv: din populaţia 
urbană – 5 persoane, din popula-

ţia rurală – 9 persoane (Holoşniţa, 
Visoca – câte 2 cazuri; Rubleniţa, 
Grigorăuca, Voloviţa, Voloave, Oco-
lina – câte un caz)� Răspândirea in-
fecţiei are loc în 23 localităţi rurale�

Din numărul de cazuri to- �

tal înregistrate: oraş – 39 ca-
zuri (51,3%), sate – 37 cazuri 
(48,7%)�
Din numărul  � persoanelor afla-
te la evidenţă: oraş – 30 cazuri 
(52,6%), sate – 27 (47,4%)�

SERVICIuL FTIzIOPNEuMOLOGIC SPITALICESC

INFECţIA HIV/SIDA

Indicii de bază de activitate a serviciului ftiziopneumologic 
spitalicesc pentru anii 2010–2011

Indicii Anul 2010 Anul 2011

Nr� paturi 30 30
Se aflau în secţie la 01�01 26 24
Internaţi total

Sate
235
150

205
135

Externaţi total
Sate

236
156

210
135

Morbiditatea prin HIV/SIDA

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cazuri noi infecţia HIV 8 8 5 5 8 10 12 14
Cazuri noi maladia SIDA 1 1 2 6
Decedaţi 4 2 1 0 2 1 3 2

V rsta persoanelor cu HIV/SIDA n total

20 29 de ani 23%
30 39 de ani 43%
40 49 de ani 28%
mai mare de 50 de a 6%

Genurile afectate de HIV/SIDA
Localitatea rural 46%
Localitatea urban 54%

Arealul răspândirii HIV/SIDA

localitatea  
urbană; 53%

localitatea  
rurală; 47%

Infecţia HIV se înregistrează în 
rândul persoanelor tinere de vârstă 
reproductivă, apte de muncă (vârsta 
de 15–39 ani – 66,6%), iar în seg-
mentul de vârstă 20–29 ani – 28,1%)� 
S-a majorat numărul de cazuri de-
pistate în segmentul de vârstă 40-59 
ani, constituind 35,1% din numărul 
de cazuri aflate la evidenţa CBI�

Ca şi în anii precedenţi, se men-
ţine creşterea numărului de persoa-
ne infectate pe cale heterosexuală şi 
reducerea numărului de cazuri pe 

calea consumului de droguri injec-
tabile� Din numărul total de cazuri 
înregistrate (76), au fost stabilite că-
ile de infectare:

Utilizarea drogurilor injectabi- �
le – 8 cazuri (10,52%);
Heterosexuală – 61 cazuri  �
(80,26%);
Nedeteminate – 7 cazuri  �
(9,21%), din imposibilitatea 
anchetării epidemiologice, 
cauzată de lipsa în teritoriu a 
persoanei�

În anii 2000–2011, s-au înregis-
trat 7 cazuri cu infecţie HIV în rân-
dul gravidelor� 6 femei gravide HIV/
pozitive şi copiii născuţi au primit 
tratament antiretroviral profilactic� 
Copiii au fost asiguraţi în primul an 
de viaţă cu amestecuri lactate adap-
tate� 

În anul 2011, au fost depistate 
2 cazuri noi de infecţie cu HIV la 
gravide, inclusiv 1 caz – întrerupere 
de sarcină, 1 caz – gravida primeşte 
tratament antiretroviral profilactic�

V rsta persoanelor cu HIV/SIDA n total

20 29 de ani 23%
30 39 de ani 43%
40 49 de ani 28%
mai mare de 50 de a 6%

Genurile afectate de HIV/SIDA
Localitatea rural 46%
Localitatea urban 54%

Vârsta persoanelor cu HIV/SIDA

20–29 de ani; 
23%

30–39 de ani; 
43%

40–49 de ani; 
28%

mai mare  
de 50 de ani; 6%

Morbiditatea prin HIV/SIDA, 2011

Cazuri de deces de tuberculoz  raionul Soroca

2006 18
2007 26
2008 29
2009 23
2010 19
2011 15

Cazuri noi infecta i Cazuri noi mDeceda i
2000 1 0 0
2001 1 0 1
2002 2 0 0
2003 1 0 1
2004 8 0 4
2005 8 0 2
2006 5 1 1
2007 5 1 0
2008 8 0 2
2009 10 0 1
2010 12 2 3
2011 14 6 2

Arealul r spândirii HIV/Sida
Localitate rural 47
Localitate urban 53
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În luna iunie 2008, în cadrul 
Secţiei Consultative Ambulatorii 
a IMSP SR Soroca, a fost deschis 
cabinetul de consiliere şi testare 
voluntară la infecţia HIV şi hepati-
tele virale B şi C� De aceste servicii 

beneficiază 100% din solicitanţi, 
inclusiv femeile gravide şi persoa-

nele din categoria de vârsta 15–24 
ani�

Sifilisul (lues)
În anul 2011, s-a îmbunătă-

ţit lucrul în comun cu organele de 
poliţie, medicii de familie, APL din 
teritoriu� La toate avizele serviciului 
dermatovenerologic, a fost oferit 
răspuns şi au fost întreprinse măsu-
rile de rigoare�

În anul 2011, au fost depistate 49 
cazuri de lues (sifilis), faţă de 46 ca-
zuri în anul 2010� 

Incidenţa prin sifilis în anul 2011 
constituie 48,7 la 100�000 populaţie, 
faţă de 45,7 în anul 2010�

În 36,9% din cazuri, pacien-
ţii sunt depistaţi prin intermediul 
asistenţei medicale (medicii de fa-
milie, medicii specialişti, vaserma-
nizarea bolnavilor somatici, con-
trolul medical)� Numai 26,1% din 
pacienţi sunt depistaţi prin adresa-
rea directă�

Gonoreea
Gonoreea – încă o patologie 

sexual-transmisibilă cu 22 cazuri 
depistate în anul 2011 faţă de 35 în 
anul precedent�

În anul 2011, incidenţa consti-
tuie 21,9, faţă de 34,8 în 2010, la 
100�000 de locuitori, ceea ce reflectă 
o scădere moderată� 

Problema cancerului este o pro-
blemă primordială, această patolo-
gie fiind plasată printre locurile de 
frunte în morbiditatea şi mortali-
tatea generală şi, mai ales, prin răs-
pândirea ei în rândurile celor apţi 
de muncă� 

Pe parcursul anului 2011, au 
fost luate la evidenţă 211 cazuri 
noi, faţă de 194 pacienţi cu patolo-
gie oncologică în anul 2010� Copii 
la acest capitol nu au fost luate la 
evidenţă, în comparaţie cu anul 
2010 – 1 copil�

SERVICIuL DE CONSILIERE ŞI TESTARE VOLuNTARă LA INFECţIA HIV

BOLILE SEXuAL-TRANSMISIBILE

SERVICIuL ONCOLOGIC

Acordarea serviciilor de consiliere 

Anii 6 luni 2008 2009 2010 2011

Consiliere 619 900 772 1453

Incidenţa prin sifilis, gonoree la 100000 populație

Inciden a prin sifilis, gonoree la 100000 popula ie
Sifilis Gonoree

2005 59,8 44,1
2006 60,1 41,4
2007 47,3 21,7
2009 46,4 21,7
2010 45,7 24,8
2011 48,7 22,9
RM 2011 64,4 29,2

Depistarea cazurilor de lues
Localitatea rural 72
Localitatea urban 28
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Infectarea cu gonoree 
în funcţie de vârstă

Vârsta, ani 2008 2009 2010 2011

Până la 14 0 0 0 0
15–17 3 1 3 3
18–19 0 5 4 1
20–29 16 12 19 14
30–39 2 2 5 1
peste 40 1 1 3 3

Total 22 21 34 22

Inciden a prin tumori maligne raionul Soroca 2011
Soroca Moldova

2005 191,2 193,4
2006 175 202,4
2007 214,2 204,4
2008 208,1 209
2009 215,6 220,7
2010 192,6 213,6
2011 210,1

Prevalen a prin tumori maligne raionul Soroca 2011
Soroca Moldova

2005 1117,6 1040,7
2006 1296 995,6
2007 1011,8 991,4
2008 1045,4 1105,7
2009 1111 1093,8
2010 1282 1141,2
2011 1190,4
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Diabetul zaharat 
La baza profilaxiei primare a di-

abetului zaharat se află concepţia de 
combatere a factorilor de risc pen-
tru diabet, printre care se enumără:

factori nocivi (chimici, virali etc�), �
hipodinamia,  �
hiperlipidemia,  �
fumatul, abuzul de alcool, hi- �
pertensiunea arterială, ate-
roscleroza,
factorii ereditari, ereditatea  �
pozitivă pentru diabet, alte 
afecţiuni endocrine�

În anul 2011, au fost luaţi la evi-
denţă 105 pacienţi noi: 62 (59%) din 
sectorul urban şi 43 (41%) – din sec-
torul rural, inclusiv 4 copii (oraş – 
2+sate – 2), (în anul 2010 – 123 pa-
cienţi (55 oraş + 68 sat)� Incidenţa 
alcătuieşte 11,2 la 10�000 populaţie 
în anul 2011, faţă de 12,1 la 10�000 
populaţie în anul 2010� 

În anul 2011 se află la evidenţă 
dispanserică 1405 pacienţi (oraş 
760 + sat 645), inclusiv 20 copii (oraş 
6+sat 14), faţă de 1201 în 2010� Pre-
valenţa în anul 2011 constituie 139,9 
la 10�000 populaţie, faţă de 120,4 la 
10�000 populaţie în anul 2010� 

Din numărul total de pacienţi 
aflaţi la evidenţă cu diabet zaharat, 
de diabet zaharat tip I insulin de-
pendent suferă 145 pacienţi, inclu-
siv 20 copii, faţă de 148 pacienţi, in-
clusiv 15 copii, în anul 2010� După 
locul de trai, 68 sunt din localitatea 
urbană, iar 77 – rurală� 

De diabet zaharat tip II suferă 
1207 pacienţi (din sate – 652 paci-
enţi, din oraş – 555 pacienţi), faţă 
de 1007 pacienţi în anul 2010 (din 
sate – 571 pacienţi, din oraş – 436 

pacienţi)� De diabet latent suferă 41 
pacienţi (oraşe – 27 + sate – 14), faţă 
de 47 pacienţi (din sate – 18, din 
oraş – 29) în anul 2010� 

SERVICIuL ENDOCRINOLOGIC

Incidenţa prin cancer pe par-
cursul ultimilor ani rămâne la ci-
fre înalte� În anul 2011, incidenţa 
constituie 210,1, faţă de 192,6, la 
100�000 populaţie, în anul 2010� 
Această patologie are aspect social 
şi este influenţată de mulţi factori 
externi�

Prevalenţa constituie 1190,4 la 
100000 populaţie faţă de 1282,0 în 
anul 2010�

Pe parcursul anului 2011, au de-
cedat 175 din numărul total de pa-
cienţi aflaţi la evidenţă cu patologie 
oncologică�

Repartizarea cancerului dup localizare (caz nou)
Cancer pulmonar Cancer pielii Cancer mamaCancer gastr Alte localiz ri

2011 26 26 26 17 20
2010 18 23 27 11 18

Inciden a prin diabet zaharat la 10000 popula ie 2011
Soroca Moldova

2004 12,3 15,2
2005 9,8 17,8
2006 13,1 18,2
2007 14,2 19,2
2008 15,1 17
2009 13,8 19,1
2010 12,1 20,8
2011 11,2
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Prevalen a prin diabet zaharat la 10000 popula ie 2011
Soroca Moldova

2004 107,2 98,2
2005 108,8 122,7
2006 115,1 117,8
2007 122,2 128,4
2008 117,4 138,3
2009 121,4 148,1
2010 120,4 156,7
2011 139,9

Asigurarea cu insulin 2011

2004 57,1%
2005 98,0%
2006 100,0%
2007 100,0%
2008 100,0%
2009 100,0%
2010 100,0%
2011 100,0%
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Tratamentul diabetului zaharat 
prin livrarea gratuită a preparatelor de 
insulină: a fost acoperită necesitatea 
de insulină în anul 2004 – 57,1% din 
cazuri; în anul 2005 – 96% din cazuri; 
în 2006 – 100% din cazuri; în 2007 – 
100% din cazuri, în anul 2008 – 100%, 

în anul 2009 – 100%, în anul 2010 – 
100% din cazuri, în anul 2011 – 100%�

Conform grupei de vârstă, cea 
mai afectată grupă de persoane este 
de 46-60 ani, ea constituie 52% din 
numărul total de pacienţi� La vârsta 
de 61-70 ani persoanele sunt afectate 

în 37% din numărul total de pacienţi� 
Din numărul total de pacienţi 

aflaţi la evidenţă cu diabet zaharat, 
au decedat 56 persoane, faţă de 71 
persoane în anul 2010, cauzele de-
ceselor fiind: alte patologii – 54, 
complicaţiile Dz – 2.

Au fost luaţi la evidenţa medi-
cului psihiatru pe parcursul anului 
2011: total caz nou 153 bolnavi, in-
clusiv 47 copii, faţă de 276 bolnavi, 
inclusiv 158 copii, în anul prece-
dent� 

Incidenţa totală prin boli men-
tale şi de comportament a constitu-
it 152,4 la 10�000 populaţie în anul 
2011, faţă de 274,1 în anul 2010� 

Stările limitrofe la copii apar ca o 
consecinţă a indiferenţei părinţilor 
faţă de dezvoltarea psihică a copii-
lor, precum şi a indiferenţei socie-
tăţii�

Incidenţa alcoolismului cronic la 100�000 populaţie con-
stituie 42,8, faţă de 54,6 în 2010� În Republica Moldova, acest 
indice constituie 136,2 la 100�000 populaţie (anul 2010)�

Prevalenţa în raionul Soroca constituie 808,9, faţă 
de 924,5, la 100�000 populaţie în anul precedent� În Re-
publica Moldova, acest indice este mai înalt – 1406,4 la 
100�000 locuitori� Psihoze alcoolice înregistrate – 17, faţă 
de 5 cazuri în anul precedent� Au fost luaţi la evidenţă 
43 pacienţi maturi, faţă de 55 pacienţi în anul 2010� Din 
numărul total caz-nou, luaţi la evidenţă: 4 (9,3%) femei, 
faţă de 8 cazuri (14,6%) în anul 2010� Din numărul total 
de pacienţi (812), aflaţi la evidenţă la finele anului cu 
alcoolism cronic, 141 sunt femei (17,4%)�

După locul de trai, cazurile sunt înregistrate în felul 
următor: din 43 pacienţi primari depistaţi: în localităţile 
urbane – 16 cazuri, sau 37,2%, în localităţile rurale – 27 
cazuri, sau 62,8,%�

Serviciul transfuziologic este 
efectuat de secţia specializată în in-
cinta serviciului spitalicesc� Aceasta 
ne permite asigurarea cu preparate 
sangvine a secţiilor� E îmbucurător 
că s-a ameliorat mecanismul de do-
naţie� 

TuLBuRăRI MENTALE ŞI DE COMPORTAMENT

SERVICIuL NARCOLOGIC

TRANSFuzIOLOGIA

Inciden a cu boli mentale i de comportament
Adul i Copii

2007 380,2 364
2008 295,4 448,3
2009 324,8 872,1
2010 149 734,4
2011 133,4 353,8
RM 2010 568 607

Depistarea dup locul de trai 2011

Rural 63%
Urban 37%
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urban; 63%

rural; 37%

Îndeplinirea planului de colectare a sângelui
Anul Planul Donaţii efectuate % îndeplinirii Donatori
2008 1143 1175 102,7% 1017
2009 1140 1155 101,0% 1017
2010 1140 1051 92,2% 852
2011 1815 1671 92,1% 1388

„După mai mult de trei decenii consacrate 
dezvoltării fotbalului sorocean, sunt optimist 
în ceea ce priveşte viitorul lui…”

Pavel Bacinin 
Născut la 16 septembrie 1962 
în oraşul Krasnoturinsk, reg. 
Sverdlovsk, Rusia. 
Maestru în sport cu Insigna de 
Onoare „Pentru dezvoltarea 
fotbalului moldovenesc”; „Candidat 
maestru în sport” (fotbal, înot) – 
URSS, Ucraina; „Cel mai bun 
antrenor în RM” (echipe-juniori) 
(2009; 2010); antrenor-selecţioner 
al copiilor (fotbal) în Seria Nord; 
membru al biroului AFR Soroca; 
antrenor la Şcoala Sportivă 
Raională Soroca.

Fişier biografic
1967–1973 – Elev la Şcoala Rezervelor Olimpice a Clubului Sportiv 
Central al Armatei (CSKA), secţia „Înot” (Volgograd, Rusia, URSS)�
1969–1979 – Elev la şcoala medie nr�60 din Volgograd�
1979–1980 – Fotbalist-portar în Echipa „Rotor” (Liga a II-a, URSS), 
or� Volgograd; „Torpedo”, or� Voljski�
1980, 1981, 1982 – Fotbalist-portar (dublor) în echipa „Nistru”, Chişi-
nău (Liga I-a, URSS); selecţionata juniori a RSSM, Chişinău�
1981–1982 – Fotbalist-portar în echipa UUT „Avangard” (Soroca)�
1982–1984 – serviciu în Armata Sovietică, fotbalist-portar în echipele 
„Amur” (or� Komsomolsk pe Amur), „CUA” (or� Habarovsk), „Zvez-
da” (Tânda)�
1984–1985 – Echipa UUT „Luci” (Soroca)�
1985 – Începutul activităţii de antrenor al selecţionatei de adolescenţi 
din Soroca�
1985–2003 – Activitate fotbalistică în diverse echipe autohtone şi străine�
2003 – Soroca�Ultimul meci (al 1000-lea!) în calitate de fotbalist-por-
tar activ�
Din 2003 – Antrenor-profesor la Şcoala Sportivă Raională (Soroca)�

Activitatea Sportivă – Realizări
1972 – Campion al URSS ( copii) la înot sportiv (100 metri „pe spa-
te”), Leningrad (Sankt-Petersburg)�
1972 – Campion al reg� Povoljie (copii) la înot, or� Saratov, Rusia 
(URSS)�
1973 – Începutul antrenamentelor la fotbal (or� Volgograd)�
1978 – Fotbalist-portar în selecţionata de juniori a or� Volgograd; 
jucător pentru Cupele URSS (Astarahan, Rusia; Poti, Georgia)�
1979 – Fotbalist-portar în echipele „Rotor” dinor� Volgograd, „Torpe-
do” din or� Voljski (liga a II-a, URSS)�
1980 – Fotbalist-portar (august-decembrie) în selecţionata de juniori 
a RSSM; „Nistru” (dublor, Liga I, URSS), Chişinău�
1980 – Fotbalist-portar în echipa „Soci” din Adler; finalist, deţinător 
al cupelor URSS: „Атакующий стиль”; „Переправа”�
1980 – Deţinător al Cupei URSS în selecţionatele de juniori „DSO” 
(Liga I, URSS), or� Voroşilovgrad (Ucraina)�
1980, 1984, 2000 – Campionatele RSSM şi RM� Fotbalist-portar în 
echipele sorocene „Avangard”, „Şveinik”, „Luci”, „Motor”, FC „Soro-
ca”, „Volna”, „Znamea”, „Prietenia”, „Sl�-Vărăncău”, „Căinarii Vechi”, 
„Cord”(Bădiceni)�
1981; 1988; 1991 – Locul I în Campionatele RSSM (grupa a II-a) cu 
echipe sorocene�
1983 – Deţinătorul Cupei „BAM” (Magistrala Baikal-Amur), echipa 
„Zvezda”, or� Tânda (Răsăritul Depărtat, URSS)�
1982–1984 – Fotbalist-portar în echipa „Amur”( or� Komsomolsk pe 
Amur); echipa „CUA” (or� Habarovsk)�
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Almanah: Prezentaţi-ne familia 
Bacinin.

Pavel Bacinin: M-am născut 
în oraşul Krasnoturinsk, regiunea 
Sverdlovsk, Rusia, dar, pe când 
eram încă mic de tot, împreună cu 
toată familia, ne-am mutat cu traiul 
la Volgograd, unde tatăl meu a fost 
numit director al unei mari între-
prinderi industriale�

Tatăl, Igor Pavlovici Bacinin 
(1934–2008), inginer-energetici-
an de înaltă calificare (absolvent 

a 2 instituţii superioare de învă-
ţământ), pe parcursul vieţii sale a 
condus câteva unităţi industriale de 
importanţă unională din Federaţia 
Rusă, URSS� Mama, Olga Semio-
novna (Volcova) Bacinin (n� 1933), 
pensionată, stabilită acum în oraşul 
Voljski, reg� Volgograd, a activat în 
sfera telecomunicaţiilor, deţinând 
în tinereţe titlul de laureată (locul 
II în Europa!) a unui concurs euro-
pean al telefonistelor� Am un singur 
frate, Serghei Igorevici Bacinin (n� 
1952), maestru de categorie inter-

naţională în sport la înot sportiv, 
patron şi redactor-şef al gazetei 
independente regionale „Viatskii 
Nabliudateli” (or� Kirov), mem-
bru al Palatei Sociale a Federaţiei 
Ruse, stabilit acum în oraşul Kirov� 
Sunt căsătorit şi am două fiice, pe 
care le iubesc foarte mult – Oxana 
(n�1985), acum stabilită la Mosco-
va, şi Victoria (n�2006)� Soţia mea, 
Tatiana (Basistaia) Bacinin, origi-
nară din or� Soroca, pedagog, este 
profesoară la Colegiul Pedagogic 
„Mihai Eminescu” din Soroca�

Activitatea de antrenor

Pavel Bacinin la vârsta de 5 ani. 1967 Pavel Bacinin – elev. Volgograd, 1972

1986–1995 – Fotbalist-portar, echipa „Niva” (or� 
Viniţa); echipa „Podolie” (or� Kirnasovka, Ucraina)� 
Campion al Cupei Ucrainei la fotbal�
1990–1992 – Fotbalist-portar în echipe de peste 
hotare: „Locomotiv” (Plovdiv, Bulgaria); „Olimpia” 

(Poznan, Polonia), cu care a jucat în meciuri cu 
echipe ale cluburilor „Milano” (Italia); „Stuttgart” 
(Germania); „Larisa” (Grecia); „Gardist” (Rostok, 
Germania); „Sigma” (Cehoslovacia); „Barcelona” 
(Spania); „Boavista” (Portugalia)�

Pavel Bacinin a antrenat echipe de fotbal:
1985 – Selecţionata de juniori a oraşului Soroca�
2000–2001 – Echipa „Agro”( Colegiul Agricol din 
Soroca)�
Din 2003 până în prezent – Echipa Şcolii Raionale 
Sportive pentru copii (Soroca)�
2004–2008 – Echipele de juniori ale oraşului Soroca�
2009 – Echipele sorocene de juniori în Campionatele 
RM, „Divizia A”� 
2009 – Echipele sorocene de copii în Campionatele 
RM, „Divizia C”�

2004–2010 – Antrenor superior al echipei „Volna” 
(Soroca)�
2009– „Cel mai Bun Antrenor” al RM (copii-adoles-
cenţi) în zona de Nord�
2010 – „Cel mai Bun Antrenor” al RM (copii-adoles-
cenţi)�
2011 – Echipele sorocene de copii – Campioni RM, 
„Divizia C”�
Din 2007 până în prezent– Antrenor superior al 
Selecţionatei de Juniori „Nord”, RM� Antrenor-selec-
ţioner al copiilor în Seria Nord�

A.: Deci, despre fotbalistul Pa-
vel Bacinin se poate spune că e un 
adevărat sorocean…

P. B.: Faptul că am prins rădă-
cini aici şi demult sunt sorocean 
cred că nu mai este pus de nimeni 
la îndoială În Moldova am sosit la 
13 august 1980, pe când aveam doar 
18 ani, datorită lui G�Sajin, antre-
nor chişinăuian, care a reuşit să mă 
convingă să vin la Chişinău de la 
Volgograd, unde eram deja un bun 
fotbalist� La sosire, am fost inclus, în 
calitate de portar, în selecţionata de 
juniori a RSSM, în acelaşi timp fiind 
şi portar-dublor în echipa „Nistru”� 
Din păcate, situaţia mea materială 
la Chişinău, inclusiv asigurarea cu 
apartament, s-a dovedit a fi grea, 
eu locuind în condiţii dificile, chiar 
pe teritoriul bazei sportive a echipei 
„Nistru”, cu o leafă lunară de 135 ru-
ble… În această situaţie, propune-
rea, însoţită de promisiuni ademe-
nitoare de a mă transfera la Soroca 
a lui Mihail Babanin, antrenorul 
echipei sorocene „Avangard”, am 
acceptat-o imediat şi, în decembrie 
1980, de acum eram aici� La Soroca, 
într-adevăr, mi s-au asigurat condi-
ţii bune de lucru: mai întâi, am fost 
„angajat” ca electrician la Uzina de 
Utilaj Tehnologic, cu remunerare 
lunară, apoi am primit şi un apar-
tament cu două odăi, în regiunea 
Fabricii de Tricotate� În acelaşi 

timp, m-am inclus activ, în calitate 
de portar (goalkeeper), în antrena-
mentele echipei UUT „Avangard”� 
Deci, putem spune că la începutul 
lui 1981 eram deja stabilit la Soroca� 
În 1982 am fost recrutat în Armata 
Sovietică, unde, după cum era de aş-
teptat, m-am implicat foarte activ în 
activitatea echipelor de fotbal ale ar-
matei� După demobilizare, în 1984, 
m-am reîntors la Soroca, cu toate că 
aveam propuneri mult mai conve-
nabile� Am continuat să joc fotbal, 
asta fiindu-mi profesiunea de bază 
şi lucrul pe care mi se părea că-l fac 
cel mai bine� Destinul mi-a fost să 
devin, până la urmă, sorocean, deşi 
am parcurs multe drumuri, am tră-
it şi am activat în mai multe oraşe 
din URSS şi din lume� Dar, se vede, 
soarta a vrut ca, până la urmă, să mă 
aşeze anume în acest pitoresc oraş, 
Soroca� În cei peste 30 de ani trecuţi 
de la soirea mea pe aceste melea-
guri, Soroca a devenit cu adevărat 
oraşul meu natal, în care mi-am tră-
it cei mai frumoşi şi rezultativi ani 
din viaţă� Probabil, nu întâmplător 
am ales să mă stabilesc aici� Fru-
museţile peisajelor sorocene sunt 
unicale prin aşezarea şi blândeţea 
lor naturală, iar oamenii de pe aici, 
care mi-au devenit apropiaţi, sunt 
proverbiali prin ospitalitatea, hăr-
nicia şi sinceritatea lor� Soroca mai 
este bogată şi în talente sportive, in-

clusiv fotbalistice – încă un motiv, 
pentru care am devenit un adevărat 
sorocean�

A.: De ce aţi ales sportul ?
P. B.: Întâi de toate, sportul a fost 

o categorie onorată şi practicată în 
familia noastră� Bunelul în tinereţe 
a fost halterofil sportiv, iar tata – ju-
cător în echipa de hochei cu mingea 
a Clubului „Sverdlovsk” al Armatei 
Sovietice� Părinţii, cu toate că erau 
mereu implicaţi în chestii de servi-
ciu, totuşi, în zilele de odihnă gă-
seau timp şi pentru sport (schi, vâ-
nătoare etc�)� În sportul profesionist 
m-a adus, în 1967, tatăl meu� Aveam 
doar 5 anişori când am început să 
frecventez secţia de înot a Şcolii Re-
zervelor Olimpice a Clubului Cen-
tral Sportiv al Armatei Sovietice 
(ŢSKA) din oraşul Volgograd� Îmi 
plăcea mult să mă bălăcesc în ape-
le străvezii ale bazinului colosal al 
şcolii, împreună cu mulţi alţi copii, 
dar, totodată, îndeplineam cu stric-
teţe cerinţele antrenorului� În acele 
timpuri, am avut onoarea să mă an-
trenez împreună cu viitoarele cam-
pioane olimpice din URSS, Tatiana 
Comisarova şi Olga Volcova� După 
5 ani de antrenamente şi competi-
ţii locale, orăşeneşti şi regionale, în 
1972 am devenit campion al URSS 
(or� Leningrad) la înot „pe spate”, 
distanţa 100 metri�, în categoria 

Pavel Bacinin (prim-plan) împreună cu părinţii  
şi fratele Serghei. 1968

În poartă, 1980
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mea de vârstă� În acelaşi an, 1972, 
am luat laurii de campion al Regi-
unii Povoljie (or� Saratov), la aceeaşi 
probă înot „pe spate”, distanţele 50 şi 
100 metri, categoria juniori medii�

Dar iată că în anul următor, 
1973, după o joacă de fotbal cu 
prietenii, la care am stat în poartă, 
am descoperit atât eu, cât şi cei din 
jur, un nou talent al meu – să sto-
pez fulgerător mingea şi, categoric, 
să nu o las să pătrundă în poartă� 
Din acel moment, înotul a trecut pe 
planul doi, eu începând să mă an-
trenez zilnic la fotbal� Aveam doar 
11 ani şi învăţam, ca toţi copiii, şi în 
şcoala generală, părinţii cerându-
mi rezultate bune, dar atracţia către 
noua mea pasiune sportivă era atât 
de puternică, încât nu simţeam nici 
o oboseală să mă antrenez zilnic, 
chiar şi după lungile ore de lecţii în 
şcoala generală�

Treptat, lună după lună, an după 
an, antrenându-mă şi jucând în di-
ferite competiţii, am devenit destul 
de cunoscut în lumea fotbalului lo-
cal şi, în 1978, pe când aveam vârsta 
de 16 ani, am devenit jucător-portar 
al selecţionatei de juniori la fotbal a 
oraşului Volgograd, participând în 
primele mele campionate unionale 
(URSS) în oraşele Astrahan, Rusia şi 
Poti, Georgia� Începând cu anul ur-
mător, 1979, am fost invitat să joc în 
porţile selecţionatelor de maturi ale 

Ligii II (URSS) – „Rotor” – or� Vol-
gograd şi „Torpedo” – or� Voljski� De 
atunci, nu am mai abandonat fotba-
lul nici pentru o clipă, fiindu-i fidel 
până în ziua de astăzi� I-am consa-
crat toată viaţa mea�

A.: În ce echipe memorabile aţi 
jucat şi ce adversari de joc aţi avut?

P. B.: Pe parcursul activităţii mele 
sportive, am jucat pentru şi contra 
unui număr foarte mare de echipe, 
însă cele mai memorabile au fost:

Meciurile pentru echipele „Ro-
tor” – or� Volgograd; „Torpedo” – 
or�Voljski; selecţionata de juniori 
a Moldovei; „Nistru”- or� Chişi-
nău; „Amur” – or� Komsomolsk 
pe Amur; „CUA” – or� Habarovsk; 
„Zvezda” – or�Tânda; „Niva”- or� 
Viniţa; „Podolie”- or�Curnasovka”; 
„Avangard”, „Şveinik”, „Luci”, „Mo-
tor”, FC „Soroca”, „Volna”, „Znamea”, 
„Prietenia”, „Sl�-Vărăncău ”, „Căina-
rii Vechi”, „Nord” – Soroca, „Cord” 
(Bădiceni), ”Katekoveţ (or� Şarâ-
povo, Krasnoiarsk), „Olimpia” (or� 
Poznan, Polonia), „Locomotiv” (or� 
Plovdiv, Bulgaria)�

Am avut fericirea să joc contra 
celebrelor echipe: „Torpedo” (Cu-
taisi), „Neftci” (Bacu), „Kairat” (Al-
ma-Ata), „Ararat” (Erevan); contra 
echipelor dinamoviste din Moscova, 
Batumi, Tbilisi, Sankt-Petersbourg; 
contra selecţionatelor Rusiei, Azer-

badjanului, Estoniei, Kazahstanului, 
Moscovei, Georgiei, Tadjikistanului; 
contra echipelor europene de mare 
prestigiu „Stuttgart” – Germania; 
„Milano” – Italia; „Larisa” – Gre-
cia; „Gardist” – Rostok (Germania); 
„Sigma” – Cehoslovacia; „Barcelo-
na” – Spania; „Boavista” – Portuga-
lia�

A.: Cum aţi devenit jucător în 
echipa din Bulgaria?

P. B.: În echipa „Locomotiv” din 
oraşul Plovdiv, Bulgaria am nimerit 
absolut întâmplător în 1990, când, 
în timpul antrenamentelor la Chi-
şinău, formaţiunea s-a pomenit, din 
motive necunoscute, fără ambii por-
tari� La adresarea lor către Federaţia 
Moldovenească de Fotbal (FMF) 
pentru ajutor, în calitate de „salva-
tor” am fost recomandat eu� Astfel, 
am devenit primul „legionar” sovie-
tic în fotbal… Joaca mea le-a plăcut 
bulgarilor în cele 2 meciuri amicale 
jucate de ei în Moldova (eu fiind în 
poartă) cu „Nistru” (Chişinău) (1:1) 
şi cu „Tighina” (Bender) (2:2)� Deci, 
autorităţile Clubului bulgar „Loco-
motiv”, îndată după aceste meciuri, 
m-au inclus în componenţa echipei, 
asigurându-mă cu apartament, sa-
lariu bun, maşină personală… Dar 
nu a fost să fie lung timp; am jucat 
în echipa bulgară doar o jumătate 
de an� Birocraţia noastră, pe atunci 

Împreună cu Michel Platini. Chişinău, 2010Alături de primul preşedinte al RM, 
Mircea Snegur 

1   Soții Pavel şi Tatiana Bacinin
2   Fiica Victoria – prințesa familiei 

Bacinin
3   Recepție la FMF

4   Olga Semionovna  – mama lui 
P� Bacinin

5   Fiul Adrian – speranța fotbalului 
sorocean

6   Pe stadion, împreună cu Victoria
7   Oxana Bacinin, fiica mai mare

 Familia Bacinin 
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V� Damaşcan, A� Ivanţov, Gh� Starâş, 
I� Damaşcan, A� Starâş şi alţii� În se-
lecţionata Republicii Moldova a anu-
lui 1995 au fost incluşi 10 sportivi 
soroceni! Am şi discipoli care joacă 
sau au jucat în echipe prestigioase 
din Spania, România, Grecia, Rusia, 
Cehia� Antrenarea copiilor, atât din 
punct de vedere sportiv, cât şi peda-
gogic, este un lucru pe cât de respon-
sabil, pe atât de dificil� Experienţa 
acumulată în cei peste 25 de ani de 
activitate în acest domeniu este ga-
rantul meu fidel, care mă însoţeşte 
în munca mea şi îmi asigură rezul-
tate excelente� Sunt încă relativ tânăr 
şi am convingerea că cele mai bune 
realizări în pregătirea generaţiilor de 
fotbalişti moldoveni ţin de viitor�

A.: Ce puteţi spune despre fot-
balul sorocean–2011?

P. B.: Voi fi, poate, prea prozaic, 
vorbind astfel despre fotbalul soro-
cean, dar cred că o succintă revistă 
a Campionatului raional Soroca de 
anul acesta ar fi cel mai adecvat ta-
blou al fotbalului sorocean în ziua 
de azi�

La campionat au participat ur-
mătoarele echipe: Bădiceni, Căina-
rii Vechi, Cremenciug, Dubna, Ni-
mereuca, Parcani, Racovăţ, Soroca, 
Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, 
Vărăncău, Voloviţa� Campionatul 
Raional Soroca la fotbal pentru anul 
2011 a fost, din păcate, unul mai pu-
ţin îmbucurător� Aş menţiona, întâi 
de toate, abundenţa excesivă a ca-

zurilor de comportament nesportiv 
din partea multor fotbalişti, chiar 
echipe întregi, dar şi a unor primari 
responsabili de buna realizare a 
acestui campionat� 

Echipa din Vasilcău, care în anul 
precedent, 2010, s-a prezentat exce-
lent, dând avansuri bune pentru viitor, 
în acest campionat nu a avut susţine-
rea cuvenită din partea primăriei sa-
tului, lucru foarte şi foarte regretabil, 
şi nu s-a prezentat la nivelul scontat�

La Tătărăuca Veche, în acest an 
s-a creat o situaţie diametral opusă 
celei din Vasilcău, primăria susţi-
nând plenar fotbalul local, dar în 
acest caz a dat dovadă de iresponsa-
bilitate însăşi echipa satului…

Echipele din Căinarii Vechi şi 
Vărăncău au rămas din nou în da-
torie faţă de Asociaţia Raională de 
Fotbal, fiind incluse în campionat 
cu multă întârziere� Fotbaliştii din 
Căinarii Vechi, în ultimii ani, mani-
festă comportament nesportiv, lipsă 
de disciplină competiţională�

Întristează mult şi neplăcutul 
fapt că mulţi responsabili şi jucători 
din cadrul campionatului nu cunosc 
regulile elementare de joc… Echipa 
comunei Nimereuca, care acasă dis-
pune de un bun stadion sătesc şi de 
mulţi amatori ai fotbalului veritabil, 
fiind retrogradată la Divizia „B”, a 
abandonat campionatul înainte de 
finalizarea lui�

Formaţia din Voloviţa nu a par-
ticipat în acest an la Cupa Preşedin-
telui raionului Soroca, în campionat 

plasându-se cu mari rezerve pe lo-
cul IV�

Echipele din oraşul Soroca şi 
din satul Racovăţ sunt un exemplu 
aparte de relaţii absolut nesportive 
între doi adversari sportivi� Rivalita-
tea duşmănoasă dintre aceste echipe 
este foarte regretabilă şi a adus un 
haos nedorit în fotbalul sorocean� 
Echipele comunelor Dubna (pri-
mar V� Pruteanu), Parcani (primar 
S� Cetulean), Cremenciug (pri-
mar A� Pânzaru), Bădiceni (primar 
P� Văluţă) au fost surprizele plăcute 
ale Campionatului Raional–2011� 
În cadrul acestui campionat au fost 
jucate 132 meciuri cu 450 de fotba-
lişti, fiind marcate 741 goluri (lider – 
echipa din Racovăţ, cu 119 goluri 
marcate)� Meciurile au fost arbitra-
te de 10 arbitri, care au acordat 147 
cartonaşe galbene şi 12 roşii�

Plasările de vârf ale Campiona-
tului raional: Soroca – I; Racovăţ – 
II; Bădiceni – III�

Cupa Preşedintelui raionului So-
roca–2011 a fost câştigată de echipa 
satului Racovăţ�

Şi totuşi, după cei peste 30 de ani 
consacraţi fotbalului sorocean, con-
cluziile mele generale despre situaţia 
actuală a fotbalului nostru nu pot 
fi decât optimiste, pentru că unica 
noastră misiune, a celor care sun-
tem responsabili de el, este munca 
zi de zi, an de an, pentru a asigura 
calitatea, dezvoltarea, promovarea 
şi perpetuarea lui, din generaţie în 
generaţie�

Competiţiile raionale de tragere la ţintă în palete zburătoare sunt organizate 
anual de către Societatea Vânătorilor şi Pescarilor (SVP) din raionul Soroca. De 
data aceasta, competiţiile au avut loc la marginea pădurii Voloave şi au întrunit 
26 de vânători, reprezentanţi ai celor 23 de colective vânătoreşti, membri ai SVPS. 
După ce zona de desfăşurare a competiţiilor a fost securizată, iar participanţii au 
luat cunoştinţă de regulamentul competiţiilor, aceştia au fost divizaţi în echipe. 
Rând pe rând, membrii echipelor au tras în paletele zburătoare din diferite pozi-
ţii, fiind urmăriţi de un juriu competent. Cel mai bun ţintaş s-a dovedit a fi Victor 
Manin, veteran al SVPS. 

Vânătorii soroceni – tragere la ţintă în palete zburătoare 

Eveniment–2011

încă neiniţiată suficient de bine în 
relaţiile internaţionale, mi-a creat 
probleme în realizarea transferului 
oficial, distrugându-mi astfel, de la 
bun început, cariera mea sportivă 
de peste hotare�

A.: Aţi mai avut pe parcursul ac-
tivităţii sportive situaţii deosebite?

P. B.: În 1981, pe când eram deja 
în Moldova, m-a sunat un repre-
zentant al marelui portar sovietic 
Lev Iaşin şi m-a invitat să mă an-
trenez în echipa „Dinamo”, Mos-
cova, alături de marele maestru� 
Propunerea a fost atât de surprin-
zătoare şi incredibilă, încât m-am 
speriat ca un copil, neavând curajul 
să plec la Moscova� Ulterior, dese-
ori am regretat faptul, dar, până 
la urmă, m-am împăcat cu vorba 
înţeleptului „Tot ce se face, se face 
spre bine!”

În anii de pomină ai crizei so-
cial-politice din RM, a avut de su-
ferit mult şi sportul, inclusiv fot-
balul, trecând şi el printr-o situaţie 
catastrofală de dezagregare� La fel 
s-a întâmplat şi la Soroca� A fost o 
perioadă când, practic, am rămas 
fără nici un loc stabil de muncă şi 
doar directorul Colegiului Agricol 
din oraş, C� Nesterenco, m-a salvat, 
propunându-mi o jumătate de leafă 
în calitate de antrenor al echipei de 
fotbal a colegiului� Directorul „sal-
vator” nu a regretat gestul pe care 
l-a făcut – timp de jumătate de an, 
echipa colegiului, numită „Agro”, a 
devenit una renumită în Soroca�

În timpul sărbătoririi aniversării 
de 100 de ani ai fotbalului moldove-
nesc-basarabean la Chişinău, unde 
am fost invitat, la Palatul Naţional 
am avut posibilitatea şi marea plăce-
re să mă întâlnesc şi să conversez cu 
multe somităţi ale fotbalului mon-
dial, printre care şi Michel Platini, 
celebru fotbalist francez, preşedinte 
al UEFA�

A.: În anul 2003 aţi jucat pe sta-
dionul din Soroca cel de-al 1000-lea 
meci… 

P. B.: În acea duminică de vară, 
a ultimului meu meci de fotbal în 
calitate de jucător activ (portar), a 
avut loc într-adevăr al 1000-ea meci� 
Pentru mine, prietenii, rudele, cole-
gii, pentru discipolii mei, a fost o 
sărbătoare, dar, bineînţeles, plină de 
nostalgie, având în vedere cei 30 de 
ani de activitate (1973–2003) care, 
plecând, au dus cu sine şi tinereţile, 
iar pe acestea, oricât ai vrea, nu le 
mai întorci… Meciul, pe care l-am 
susţinut cu uşurinţa aproape egală 
cu cea de acum 30 de ani, mi-a dat 
şi o mare doză de optimism pentru 
viitorul sportiv-fotbalistic de antre-
nor, care mă aştepta şi care, în prin-
cipiu, se realizează destul de reuşit şi 
în ziua de astăzi�

A.: Pavel Bacinin, „Cel mai bun 
antrenor în Republica Moldova”… 

P. B.: Acest titlu mi s-a conferit de 
două ori, în rezultatul unor concur-
suri republicane de profil� Asemenea 
concursuri sunt organizate sistema-

tic, în fiecare an, de către Federaţia 
de Fotbal a RM� În ultimii ani, în 
concurs iau parte între 350-400 de 
antrenori ai echipelor participante 
la campionatele RM la fotbal� Deci, 
concurenţa este destul de serioasă, şi 
faptul că 2 ani la rând, în 2009 şi în 
2010), am fost apreciat atât de înalt, 
fiind onorat cu titlul de „Cel mai bun 
antrenor al RM”, m-a bucurat foar-
te mult şi m-a stimulat pentru a-mi 
continua activitatea� Am fost ataşat 
în permanenţă de sportul pentru 
copii, eu fiind dintre cei care şi-au 
început antrenamentele sportive în-
tr-un domeniu sau altul din fragedă 
copilărie� Şi activitatea de antrenor, 
pe care am început-o în 1985, tot 
de copii, de adolescenţi ţine, atunci 
luând în responsabilitatea mea se-
lecţionata de juniori din Soroca� Iar 
selecţionata de juniori „Nord” (ra-
ioanele de nord ale republicii), pe 
care o antrenez de mai multă vreme, 
a deţinut Cupa Republicii Moldova – 
„Viitorul” – 1998 şi „Aurul” în 2010, 
iar în 1999 şi 2011 – „Argintul”� Pe 
parcursul anilor, am antrenat sute de 
băieţi talentaţi, sportivi care, ulteri-
or, au devenit fotbalişti cu renume, 
solicitaţi de diferite echipe� Îmi face 
plăcere să-i numesc: V� Zăbrian; fra-
ţii Vl� şi V� Onupriev; V� Parasii; V� 
Mâţu; V� Cuşnir; N� Sochircă; jucă-
tori în diferite selecţionate ale RM – 
V� Cosnicean; V� Botnaru; O� Alexei; 
S� Gutium; D� Plitoc; fotbalişti mai 
tineri – M� Nartea, D� Revenco, D� 
Cobăsneanu, R� Murzac, I� Mur-
zac, Cr� Lopatiuc, I� Lohov, I� Sinico, 

Echipa „Dana”, 2011Echipa „Nord”, 2010



Spiritualitate

Soroca. Almanah nr. 5/2011 144

Spiritualitate

Soroca. Almanah nr. 5/2011 145

Spiritualitate

Lista bisericilor judeţului Soroca, înregistrate de către Biserica Ortodoxă Rusă la 1812

Localitatea Hramul Anul construcţiei Materialul de construcţie / Acoperişul
Tătărăuca Nouă Sf� Arhistrategi 1787 Piatră / Şindrilă
Tătărăuca Veche Sf� Arhistrategi 1797 Lemn, lut / Stuf
Şolcani Sf� Nicolae 1793 Lemn / Şindrilă
Rubleniţa Sf� Arhistrategi 1793 Lemn, lut / Paie
Cosăuţi Sf� Arhistrategi 1793 Lemn / Şindrilă
Soroca Sf� Arhistrategi 1805 Piatră / Şindrilă
Soroca Adormirea Maicii Domnului 1804 Piatră / Şindrilă
Zastânca Naşterea Maicii Domnului 1802 Lemn, lut / Paie
Trifăuţi Înălţarea Domnului 1800 Lemn, lut / Stuf
Vasilcău Adormirea Maicii Domnului 1786 Lemn, lut / Paie
Unguri Naşterea Maicii Domnului 1810 Lemn, lut / Paie
Arioneşti Sf� Nicolae 1793 Lemn, lut / Şindrilă
Ruga-n Deal Sf� Arhistrategi 1786 Lemn / Şindrilă
Ruga-n Vale Arh� Făc� Minuni 1809 Lemn / Şindrilă
Iarova Sf� Arhistrategi 1804 Lemn, lut / Paie
Cremenciug Sf� Nicolae 1787 Lemn, lut / Paie
Voloviţa Sf� Nicolae 1787 Lemn, lut / Paie
Cureşniţa Sf� Arhistrategi 1803 Lemn / Şindrilă
Cernoleuca Bunavestire 1786 Lemn / Şindrilă
Corbul Sf� Varvara 1808 Lemn / Şindrilă
Climăuţi Adormirea Maicii Domnului 1803 Lemn, lut / Paie
Brăiloiu Sf� Nicolae 1809 Lemn, lut / Paie

Bisericile Judeţului Soroca la 1812

Localitatea Hramul Anul construcţiei Materialul de construcţie / Acoperişul
Sudarca Sf� Arhistrategi 1793 Lemn / Şindrilă
Visoca Sf� Arhistrategi 1803 Lemn, lut / Paie
Mălcăuţi Sf� Nicolae 1809 Lemn, lut / Paie
Dărcăuţi Sf� Nicolae 1809 Lemn, lut / Paie
Bădiceni Sf� Nicolae 1796 Lemn, lut / Stuf
Băxani Naşterea Maicii Domnului 1805 Lemn / Şindrilă
Bulboci Sf� Arhistrategi 1787 Lemn, lut / Stuf
Măcăreuca Adormirea Maicii Domnului 1793 Lemn, lut / Paie
Chetrosu Sf� Arhistrategi 1786 Lemn / Şindrilă
Mândâcul Vechi Sf� Arhistrategi 1797 Lemn / Şindrilă
Mândâcul Nou Sf� Ioan Predtecea 1797 Lemn, lut / Paie
Vadul Ţâra Adormirea Maicii Domnului 1805 Lemn, lut / Stuf
Bobuleşti Sf� Arhistrategi 1809 Lemn, lut / Stuf
Gura Camencii Sf� Arhistrategi 1787 Lemn, lut / Stuf
Gvozdova Sf� Nicolae 1791 Lemn, lut / Stuf
Floreşti Sf� Nicolae 1806 Lemn, lut / Stuf
Mărculeşti Sf� Arhistrategi 1790 Lemn, lut / Stuf
Drozdeşti-Lunga Sf� Nicolae 1804 Lemn, lut / Stuf
Gura Căinarului Sf� Nicolae 1778 Lemn, lut / Stuf
Alexăndreni Sf� Nicolae 1802 Lemn, lut / Stuf
Gura Cuboltei Sf� Arhistrategi 1800 Lemn, lut / Stuf
Singurenii Vechi Sf� Arhistrategi 1803 Lemn, lut / Stuf
Singurenii Noi Sf� Arhistrategi 1791 Lemn / Şindrilă
Hăsnăşeni Naşterea Maicii Domnului 1795 Lemn, lut / Stuf
Sevirova Sf� Arhistrategi 1783 Lemn, lut / Stuf
Cotiujeni Sf� Arhistrategi 1794 Lemn, lut / Stuf
Izvoare Sf� Parascheva 1793 Lemn, lut / Stuf
Căinarii Vechi Sf� Panteleimon 1789 Lemn, lut / Stuf
Heciul Sf� Nicolae 1792 Lemn, lut / Stuf
Ţâpleşti Naşterea Maicii Domnului 1791 Lemn, lut / Stuf
Hravila Sf� Arhistrategi 1797 Lemn, lut / Stuf
Băhrineşti Sf� Nicolae 1787 Lemn, lut / Stuf
Drăgăneşti Sf� Nicolae 1774 Lemn / Şindrilă
Sângerei Sf� Nicolae 1797 Lemn / Şindrilă
Pepeni Sf� Nicolae 1802 Lemn, lut / Stuf
Raşcov Sf� Arhistrategi 1793 Lemn, lut / Stuf
Băluşeşti Sf� Nicolae 1809 Lemn, lut / Stuf 
Brânzeni Sf� Arhistrategi 1807 Lemn, lut / Paie
Pistruieni Sf� Nicolae 1808 Lemn, lut / Paie
Ciutuleşti Sf� Nicolae 1788 Lemn, lut / Paie
Cenuşa Sf� Arhistrategi 1804 Lemn, lut / Paie
Stârceni Sf� Arhistrategi 1809 Lemn, lut / Paie
Zăluceni Sf� Duh 1813 Lemn / Şindrilă
Vertiujeni Sf� Arhistrategi 1782 Lemn, lut / Stuf
Temeleuţi Sf� Arhistrategi 1787 Lemn, lut / Paie
Napadova Sf� Arhistrategi 1811 Lemn, lut / Paie

La momentul anexării în 1812 
a Moldovei dintre Prut şi Nistru de 
către Imperiul Rus, în acest terito-
riu, rebotezat de către ruşi în „Bes-
sarabia”, funcţionau 775 de biserici 
ortodoxe, dintre care doar 40 erau 
construite din piatră şi una din că-
rămidă, restul – 95%, fiind constru-
ite din lemn� O mare majoritate a 
bisericilor purtau hramul „Sfinţilor 

Arhistrategi Mihail şi Gavriil” – 
310 biserici; o altă parte – hramul 
„ Arhanghelii Mihail şi Gavriil” – 
126 biserici; apoi „Sfântul Nico-
lae” – 182 biserici; „Naşterea Maicii 
Domnului” – 28 biserici; „Adormi-
rea Maicii Domnului” – 83 biserici; 
„Acoperământul Maicii Domnu-
lui” – 13 biserici; „Intrarea în Bise-
rică a Maicii Domnului” – 6 biserici; 

„Bunavestire” – 5 biserici; „Maica 
Domnului din Kazani” – 1 biserică, 
„Mântuirea Maicii Domnului” – 21 
biserici etc�

În judeţul Soroca, funcţionau 
142 locaşuri sfinte ortodoxe, dintre 
care 10 din piatră: la Soroca – 2; ce-
lelalte – Tătărăuca Nouă, or� Raşcov, 
satele Raşcov, Socol, Poiana de Jos, 
Coşerniţa, Călărăşeuca, Otaci�
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Localitatea Hramul Anul construcţiei Materialul de construcţie / Acoperişul
Sănătăuca Adormirea Maicii Domnului 1793 Lemn / Şindrilă
Japca Sf� Arhistrategi 1771 Lemn / Şindrilă
Salcia Naşterea Maicii Domnului 1793 Lemn, lut / Paie
Bursuci Adormirea Maicii Domnului 1810 Lemn, lut / Paie
Climăuţi Sf� Nicolae 1795 Lemn / Şindrilă
or� Raşcov Sf� Arhistrategi 1784 Piatră / Şindrilă
s� Raşcov Sf� Nicolae 1789 Piatră / Şindrilă
Socol Sf� Varvara 1812 Piatră, lut / Paie
Poiana de Jos Adormirea Maicii Domnului 1807 Piatră / Şindrilă
Alcedar Sf� Arhistrategi 1807 Lemn, lut / Paie
Hărătura Naşterea Maicii Domnului 1813 Lemn / Şindrilă
Curatura-Schit Bunavestire 1808 Lemn / Şindrilă
Tarasova Acoperământul Maicii Domnului 1791 Lemn, lut / Stuf
Solonceni Înălțarea Crucii 1776 Lemn, lut / Paie
Mateuţi Sf� Arhistrategi 1793 Lemn, lut / Paie
Glinjeni Sf� Parascheva 1807 Lemn, lut / Paie
Văscăuţi Sf� Arhistrategi 1790 Lemn, lut / Paie
Cerniţa Sf� Arhistrategi 1804 Lemn, lut / Stuf
Coşerniţa Trei Ierarhi 1786 Piatră / Şindrilă
Hârtop Naşterea Maicii Domnului 1781 Lemn / Şindrilă
Unchiteşti Sf� Nicolae 1793 Lemn, lut / Paie
Cuhureştii de Sus Sf� Arhistrategi 1787 Lemn, tencuială / Şindrilă
Cuhureştii de Jos Sf� Nicolae 1807 Lemn / Şindrilă
Cotiujeni Sf� Nicolae 1793 Lemn, lut / Stuf
Cotiujeni Sf� Arhistrategi 1808 Lemn, lut / Stuf
Pohoarne Sf� Nicolae 1801 Lemn / Şindrilă
Bodeşti Naşterea Maicii Domnului 1800 Lemn, lut / Stuf
Saharna Adormirea Maicii Domnului 1806 Lemn, lut / Stuf
Receşti Sf� Arhistrategi 1771 Lemn, lut / Paie
Camenca Sf� Arhistrategi 1806 Lemn, lut / Stuf
Răspopeni Sf� Nicolae 1797 Lemn, lut / Stuf
Găuzeni Sf� Arhistrategi 1804 Lemn, lut / Paie
Târşiţei Sf� Arhistrategi 1793 Lemn, lut / Paie 
Poiana Chiliţei Adormirea Maicii Domnului 1791 Bârne / Şindrilă
Cuşmirca de Sus Sf� Nicolae 1779 Lemn, lut / Stuf
Cuşmirca de Jos Sf� Nicolae 1802 Lemn, tencuială / Şindrilă
Cobâlnea de Sus Sf� Nicolae 1791 Lemn, lut / Stuf
Cobâlnea de Jos Sf� Arhistrategi 1775 Lemn, lut / Stuf
Şestaci Sf� Nicolae 1807 Lemn, tencuială / Şindrilă
Şestaci Sf� Gheorghe 1797 Lemn, lut / Paie
Glăvăneşti Adormirea Maicii Domnului 1790 Lemn, lut / Paie
Mihuleni Sf� Arhistrategi 1773 Lemn, lut / Stuf
Gârbova Adormirea Maicii Domnului 1789 Lemn, lut / Paie
Brăceni Adormirea Maicii Domnului 1803 Lemn, lut / Paie
Sauca Sf� Nicolae 1794 Lemn, lut / Paie
Verejeni Sf� Arhistrategi 1802 Lemn, lut / Paie

Localitatea Hramul Anul construcţiei Materialul de construcţie / Acoperişul
Lincăuţi Sf� Arhistrategi 1802 Lemn, lut / Paie
Mereşeuca Sf� Arhistrategi 1804 Lemn, lut / Paie
Codreni Sf� Nicolae 1802 Lemn / Şindrilă
Vălcineţ Naşterea Maicii Domnului 1796 Lemn, lut / Paie
Otaci Sf� Arhistrategi 1797 Piatră / Şindrilă
Călărăşeuca Sf� Nicolae 1807 Piatră / Şindrilă
Ghizdita Sf� Arhistrategi 1784 Lemn, lut / Paie
Târnova Sf� Arhistrategi 1805 Lemn, lut / Paie
Ţaul Adormirea Maicii Domnului 1796 Lemn, lut / Paie
Plopi Sf� Arhistrategi 1784 Lemn, lut / Paie
Racovăţ Sf� Arhistrategi 1806 Lemn, lut / Stuf
Vărăncăul Nou Sf� Parascheva 1795 Lemn, lut / Stuf
Vărăncăul Vechi Adormirea Maicii Domnului 1789 Lemn, lut / Stuf
Nimereuca Adormirea Maicii Domnului 1781 Lemn, lut / Stuf
Cerlina Adormirea Maicii Domnului 1802 Lemn, lut / Stuf
Soloneţ Sf� Arhistrategi 1796 Lemn, lut / Paie
Stoicani Sf� Panteleimon 1802 Lemn, lut / Stuf
Ciripcău Sf� Arhistrategi 1799 Lemn, lut / Stuf
Dubna Adormirea Maicii Domnului 1783 Lemn, lut / Stuf
Răduleni Sf� Nicolae 1798 Lemn, lut / Stuf
Vădeni Sf� Nicolae 1790 Lemn, lut / Stuf
Parcani Sf� Arhistrategi 1807 Lemn, lut / Paie
Redi Sf� Nicolae 1796 Lemn, lut / Paie
Voloavele Sf� Nicolae 1806 Lemn, lut / Stuf
Ţepilova Sf� Nicolae 1807 Lemn, lut / Stuf
Hristici Sf� Arhistrategi 1775 Lemn, lut / Paie
Domulgeni Sf� Nicolae 1813 Lemn, lut / Stuf
Rogojeni Sf� Nicolae 1810 Lemn, lut / Stuf

Acolo unde toamna trecută s-a sfinţit locul pentru biserica „Sfinţii Martiri 
Brâncoveni”(Mitropolia Basarabiei), în sâmbăta dinaintea Postului Mare 2011, a fost 
sfinţit un mic paraclis, ca un început al bisericii ce urmează să se construiască.

Slujba a fost oficiată de preoţii Gheorghe Saftiuc, Radu Rusu, Mihail Milea şi 
Sorin Huluţă. La sfârşitul sfinţirii, părintele Mihail Milea, Cetăţean de Onoare al 
raionului Soroca, a declarat: „Ştefan cel Mare şi Sfânt, voievod al Moldovei, Cuvioasa 
Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, şi jertfa românească a Brâncovenilor, ne-au adu-
nat astăzi în acest loc binecuvântat, ca să aducem rugă de mulţumire lui Dumnezeu 
pentru acest sfânt altar”. Parohul bisericii „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, părintele So-
rin Huluţă, dând slavă lui Dumnezeu că a văzut ridicat acest paraclis, a adus apoi 
mulţumiri pentru sprijinul acordat ctitorului Mircea Moldovan care, împreună cu 
angajaţii întreprinderii pe care o conduce, au înălţat paraclisul timp de o lună, la fel şi Primăriei oraşului, Consiliului Raional, 
Consiliului Bisericesc, tuturor oamenilor de bună credinţă.

S-a sfinţit locul pentru biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni”

Eveniment–2011
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Petre Popa 
Născut la 7 mai 1958 în Tătărăuca 
Veche, Soroca.

Oamenii locului ştiu rostul cuvântului

Fişier biografic
Studii: Şcoala de Vinificație şi Viticultură din Chişinău (1974–1978)�
Institutul de Arte din Republica Moldova (1987–1991)�
Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republi-
cii Moldova (2007–2009)�

ACTIVITATE:
1986–1995 – Director al căminului cultural din satul Stoicani�
1995–1996 – Inspector la secţia raională Cultură Soroca�
1996–1999 – Director adjunct la Colegiul Agricol din Soroca�
1999–2003 – Şef al Direcţiei judeţene Cultură Soroca�
2003–2007 – Şef al secţiei raionale Cultură Soroca�
Din 2009 – Director-director artistic al Teatrului „Veniamin Apostol” 
din oraşul Soroca�

Autor al volumelor de poezie: „Rădăcinile aripilor” (EUS, Chişinău, 
1993); „Prinţul Moştenitor” (Gnosis, Bucureşti, 1998); „Puiul Ursului 
de circ” (Civitas, Chişinău, 1999); „Intuiţie” (Civitas, Chişinău, 2000); 
„Ritmuri şi anotimpuri” (poezii, cântece, ghicitori pentru copii, Ed� 
ALPHA MDN, Buzău); „Aici Undeva” (Pontos, Chişinău, 2008); „Dor 
pribeag” & „Asimetrii” (Grafema Libris, Chişinău, 2009); alcătuitorul 
antologiei „Cetatea de cuvinte” (scriitori soroceni), (Crafema Libris, 
2011); „Numai de bine” (publicistică) şi „Bunica bunicului” (proză şi 
poezii pentru copii), (Crafema Libris, Chişinău, 2011)� Inclus în volu-
mule colective „Cetatea” (Museum, Chişinău, 1995); „Vârful-nalt al pi-
ramidei” (antologie de texte despre şi pentru Eminescu), (Pontos, Chi-
şinău, 2001); „Nici viitorul nu mai e cum a fost”, volumul de epigrame 
„PRO VITA” (Cluj-Napoca, 2010); culegerea „Cartea poeziei – 2011” 
(Editura ARC, 2011)�

Reflecţii: 
Arcadie Suceveanu: „Stăpânit de mirarea poetică, 

cea născătoare de vise şi revelaţii, el declară: „Atâtea 
lucruri sunt făcute,/Dar eu pe toate le desfac”, vizând 
prin aceasta nestăpânita curiozitate a demonului po-
etic de a căuta şi releva frumosul, inefabilul”�

(„Asimetrii”, Grafema Libris, 2011… „O invinci-
bilă încredere în „poezia poezie”…”)�

Vitalie Răilean: „Poet de larg suflu liric”, „Cerc în 
labirint” (Magna-Princeps, Chişinău – 2011)�

Autorul versurilor a peste 50 de cântece în cola-
borare cu V� Ceban, A� Rudei, V� Dragomir, V� Dânga, 
Gh� Creţu, S� Ciuhrii, I� Gorincioi, D� Radu, M� Gan-
ciu, V� Boghean, P� Ungureanu şi interpreţii: A� Ru-
dei; N� Boboc, D� Mudreac, I� Nicov, V�  Dragomir, 

A� Lazariuc, I� Suruceanu, L� Ungureanu, V� Ciubota-
ru, Paul Surujiu (Fuego) ş�a�

Publicaţii în ziarele „Opinia”, Buzău, „Graiul Mu-
reşului”, Baia Mare; „Democraţia”, Chişinău; în revis-
tele: „Flacăra” (Bucureşti), „Pheonix”; „Roua stelară”; 
„Literatura şi Arta”, „Florile dalbe” (Chişinău) şi alte-
le� Realizatorul paginilor de cultură în săptămânalele 
„Observatorul de Nord”, Soroca (1995–2003); „Reali-
tatea”, Soroca (2003–2011)� Coordonatorul buletinu-
lui teatral „Cortina” din iunie 2010�

Laureat al Festivalului Naţional „Eminesciana” 
(1983–1989)�

Laureat al Festivalului Naţional de poezie de la Si-
ghetul Marmaţiei – (1990)� 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al fi-
lialei din Moldova a Uniunii Scriitorilor din România� 

Ţinutul sorocean este spaţiul 
unde în brazdă musteşte poezia ier-
bii şi iarba poeziei� Oamenii locului 
ştiu rostul cuvântului şi se supără 
când cineva îl aruncă pe vânt� Altce-
va e cu poezia – ea trebuie să zboare, 

altfel o poate acoperi urâtul, iar pen-
tru aceasta e nevoie de nemurirea 
Meşterului Manole, care să-i meşte-
rească aripi din mireasma trandafi-
rului, crinului ori busuiocului� Eli-
xirul netrecător pentru perpetuarea 

neamului de Meşteri se ascunde în 
apele dulci ale izvoarelor, în inima 
stâncilor de granit, în „Cetatea de 
cuvinte” a înaintaşilor născuţi pe 
aceste locuri în Zodia Logosului� 

P.P.

MIEZ DE POEM
Miezul nopţii 
se leagănă pe cornul de lună� 
Vine un poem –  
mireasma florii de salcâm�

Ce bărbat subţire mai este 
şi acest copac, 
are ţinută şi faţă 
în talpă de sanie 
şi sub cerc de butoi aşezat�

Poemul ţine luna în loc, 
Ca pe un peşte în cârlig, 
Iar steaua căzătoare, 
Cu trenă adaos, 
Ne aminteşte  
Că nu există repaos�

Locuiesc în memoria 
lucrurilor neîntâmplate� 
Miez de iarnă� 
Miez de poem� 
Miez de noapte�

Ochiul meu de copil  
Şi de bărbat îndrăgostit 
se acoperă  
cu mireasmă de salcâm 
şi ascultă cântecul 
la care îmi scriu 
singur cuvintele�

Miez de poem, 
Ca miezul de pâine 
Mâine, mâine, mâine…

RĂSCRUCE
Masa mea de scris rămâne 
în calea copiilor� 
Ei trec din odaie-n odaie, 
Ca şi mine dintr-un an în altul� 
Vin tristeţile, 
Ei trec gălăgioşi în stânga� 
Vine, pe neaşteptate, 
bucuria cuvântului� 
Copiii se întorc, 
fluturând o eşarfă incoloră 
peste care, preţ de câteva clipe,  
s-ar putea năpusti puhoaie 
de culori, 
fie şi frumoase, 
pentru pânza incoloră 
ele vor fi pete, pete, pete… 
La răscrucea de unde copiii 
saltă spre stele, coboară 
în inima pământului, 
adorm în miezul cuvântului� 
E o gălăgie infernală 
şi o linişte până la somnul lebedei 
plutind cu capul sub aripă� 
Vin oaspeţi� Se miră 
De răbdare� 
Mă compătimesc, 
Apoi pleacă acasă 
Şi plâng până adorm� 
În vis îşi scot patul la răscruci 
În calea copiilor de soare, 
de iarbă, de stele, de vânt, 
zburdând între cer şi pământ� 
La masa de scris,  
Copiii citesc 
peste umărul meu: 
„Lume frumoasă, 
de la răscruci…”.

EL
De atâta alergare printre oameni 
Inima mea a luat forma 
Unei cămăşi  
Cu poale lungi 
Sub care poţi intra 
Ca în clopotniţa bisericii, 
Biserica în care se roagă 
bunii şi răii 
cu aceleaşi cuvinte� 
Omului crescut în mine, 
De atâta alergare printre oameni, 
I se potriveşte cămaşa  
Cu putere, fierbinte pulsând�  
El 
creşte şi mereu întinereşte,  
El 
creşte şi mereu întinereşte, 
cu fiece zi 
cu fiece gând  
şi pas 
de trecere printre oameni� 
Vreau să ajung bătrân,  
uitat de cuvinte din care 
s-au construit, în vreme, 
piramide de blesteme� 
Vreau să ajungă copil,  
El, 
Omul fugit din lume 
tiptil-tiptil�

De atâta alergare…

***

Nimic mai trist decât aşteptarea 
în care nu locuieşte nimeni.
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Soare înjunghiat. 
Asfinţit�

Ziua de mâine. 
Grâu�

Ochi prăbuşiţi printre stele. 
Nesomn�

Nebun fără voie. 
Îndrăgostit�

Aproape singur sau marele înstrăinat. 
Adevăr�

Bagaj care ocupă tot spaţiul şi te sufocă. 
Gol�

Rană pe care n-o vede nici cel rănit. 
Iubire�

Bucurie în alb. 
Mireasă�

Luna urmărind asfinţitul. 
Şireata�

Doliu în alb. 
Iarnă�

Beţie cu venin propriu. 
Invidie�

Poveste fără sfârşit bun. 
Om�

Om fără cusur. 
Poveste�

– Trimite-mi, Doamne, 
O fărâmă de cer� 
Un pic de odihnă� 
Linişte-un pic, 
În castelul de snopi  
Toate deodată, 
Unite-n-ntr-un semn 
La un loc, 
Şi încă mai zic: 
– Rouă în palme, 
Dulceaţă în poame, 
Descântec de foame 
În gură de spic� 
Trimite grăbit: 
O muzică simplă, 
Nouă şi veche,

Copiii s-o-ngâne 
Ţărânei de veghe, 
Prin iarbă desculţ 
Şi Tu să-i asculţi� 
Cu visul pe ochi 
Să adorm fericit,  
Un glas să mă cheme 
Pe drum împlinit…

Şi… 
În pletele fetelor, 
Pe şoaptele frunzelor, 
Prin umbrele crengilor: 
Fărâmă de cer, 
Linişte, 
Muzică, 
Vis, 
Descântec 
Şi rouă 
Peste castelul de snopi 
„Pic-pic! Pic-pic! 
Pic-pic! Pic-pic!”

Stropi lângă stropi 
Să cad-au pornit: 
– Plouă! 
Strigă la ceruri 
Ţăranul, 
– Plo-o-u-u-u-ă! 
M-a auzit! 

***

Cât de variate sunt culorile florilor 
ieşite din acelaşi pământ… Totuşi, 
rădăcinile …

Şi ierbile vor 
Să asculte 
Vorbele noastre 
desperecheate,  
Vocale care încă mai dor, 
La ora când simple sunt toate

Mă uită 
privirea pe-o floare, 
gândul 
la apa unui izvor, 
(mai trăieşte mirarea 
care ne ţine în zbor)�

Orfane 
sunt braţele mele, 
Vâslind departe 
în cerul senin� 
Or fi aşteptările grele, 
Dar ele aproape ne ţin�

Îndreaptă privirea  
spre mine  
Din hăul deschis� 
Cred: 
e greu să ştii ce rămâne, 
când visul  
se sparge de vis�

SIMPLU

FACĂ-SE VOIA TA

RUGA ŢĂRANULUI

ÎNGER ÎMPĂRŢIT ÎN DOUĂ

POEMUL DINTRE POEME

CHEILE

Am greşit� 

Atunci 
nu ştiam 
că se trece�

Am iubit –

era voia Ta, 
nu puteam să cred 
că aproapele nu ştia�

Greşesc� 

Tot aşa 
iubesc� 
Nu ştiu ce rămâne�

Facă-se voia Ta

***

Dacă visezi la o casă, iar visul e fără 
lumină, geamurile ei vor fi de întuneric.

Mi s-a părut totdeauna  
Că am avut un înger împărţit în două 
(aripile să fie de vină ?)� 
Când una ia traiectoria căderii mele, 
Cealaltă aripă  
cu toată puterea se agaţă de cer� 
Interminabile exerciţii� Istovit, 
se aruncă în gol ca o lebădă  
Din legenda despre fidelităte� 
Îngerul�

Întind cele două braţe 
(aripile mele infantile), 
Gata să împiedic o moarte fără rost, 
Îi aştern inima pentru aterizare,  
Însă, de fiecare dată, îngerul lui  
îi desfăce aripile ca pe o paraşută de rezervă 
Înainte ca inima mea, cât un purice, 
să-i cunoască gustul căderii� 
Pentru intenţia bună, mi se aruncă 
un ram cu poeme în floare, 
mă scuteşte de ornicul secundelor căzătoare, 
şi imediat mă penalizează pentru  
provocare la cădere în gol�

Două aripi cu atâtea sensuri de zbor, 
şi unul singur de cădere…

(Din cartea „Mirarea mai trăieşte”,  
în curs de apariţie)

Nu mi s-au dat alte chei, 
deşi 
mi se arată mai multe 
uşi� 
Fiecare încercare 
de a le deschide 
se asemănă cu o spargere, 
iar eu 
mă simt parte 
din posibila pradă 
uitată într-un colţ 
după uşă�

Evenimentul a avut loc la 19 decembrie 2011, în incinta Muzeului de Istorie şi Etnografie din 
Soroca, directorul căruia este chiar dl Nicolae Bulat.

Iată câteva opinii despre roman. Nina Slutu-Soroceanu, poetă: „Nicolae Bulat a scris acest roman 
cu siguranţa omului competent în materia istorică expusă”; Ana Bejan, filolog: „Romanul este o lec-
ţie de patriotism a Domnitorilor noştri, care au luptat şi au apărat această ţară”; Grigore Bucătaru, 
şef secţia raională Cultură: „Romanul promovează Cetatea Soroca, ca monument istoric imaterial de 
mare valoare”.

Cartea are 520 de pagini şi a fost scoasă de sub tipar la Casa editorial-poligrafică „Bons Offices”, 
Chişinău, în 1000 de exemplare.

Nicolae Bulat şi-a lansat romanul „Jupâniţa cea frumoasă”

Eveniment–2011
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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 ge-
nerând, 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 ex-

ponenţi 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

Vasile Eftodii 
Mircea Moldovan Mihail Grabciuc 

Ion Golovatâi 

Alexandru Cucereavâi Pelagheia Cucereavâi 
Iurie Cujbă Nicolae Branişte 

Gheorghe Leşco 
Ala Leşco Tatiana Purici-Şuşu 

Victor Purici 

„Cred în înţelepciunea pământului  
şi a celor ce-l lucrează, indiferent de sistemul 
social în care vieţuim….”

Nicolae Branişte 
Născut la 11 mai 1939 în satul 
Racovăţ, Soroca. 
Cavaler a două ordine „Drapelul 
Roşu de Muncă” (1971; 1976); 
Cetăţean de onoare al raionului 
Soroca (din 27.05.2010).

Fişier biografic
1946–1956 – Elev la şcoala medie din Racovăţ, Soroca�
1956–1957 – Colhoznic în colhozul „25 лет Советской Молдавии” 
din Racovăţ (Soroca)�
1957–1960 – Student la Tehnicumul Agricol (agronomie) din Cucu-
ruzeni (Orhei)�
1960–1961 – Agronom în colhozul „Звезда” (Racovăţ, Soroca)� 
1961–1965 – Student la Institutul Agricol „M� Frunze” (facultatea 
Agronomie) din Chişinău�
1965–1967 – Agronom-şef în colhozul „Комсомолец” (Oclanda, 
Soroca)�
1967–1970-Agronom-şef în colhozul „Aвангард” (Cosăuţi, Soroca)�
1970–1974: Preşedinte al colhozului „Путь к коммунизму”, (Tătără-
răuca Veche, Soroca)�
1974–1986 – Preşedinte al Sovietului Raional Soroca al Colhozurilor�
1989–1998 – Director al Colegiului Tehnic Agricol (Soroca)�
2000–2003 – Şef de secţie la Direcţia Raională Agricultură (Soroca)�
2003–2007 – Vicepreşedinte al raionului Soroca�
2007–2009 – Şef-adjunct al Direcţiei Raionale Agricultură (Soroca)�

Almanah: Familia Branişte, de 
la rădăcini…

Nicolae Branişte: Tatăl meu, Se-
mion Branişte (1915–2001), unul din 
cei 11 copii ai lui Nicolae Branişte, 
ţăran înstărit, şi mama mea, Zinaida 
(Şoimu) Branişte (1921–1991), fiică 
a lui Dumitru Şoimu, ţăran sărac, 
s-au născut şi au trăit toată viaţa la 
Racovăţ, lucrând după 1944 la câmp 
în colhozul local� Am fost 5 copii la 
părinţi: Demian (n� 1942) – meca-
nizator, stabilit la Racovăţ; Maria 
(Vatamaniuc) (n�1943) – soră de ca-
ritate, stabilită la Pepeni, Sângerei; 
Ilie (n�1947) – agronom (Institutul 
Agricol din Chişinău) – stabilit la 
Racovăţ; Serghei (n� 1956) – strun-
gar, plecat la lucru în Cehia, şi sub-
semnatul, Nicolae Branişte – stabilit 
la Soroca� 

Soţia mea, Eugenia (Culiuc) Bra-
nişte, născută în 1942 în satul Cuco-
neşti din raionul Edineţ, economistă, 
mi-a fost în permanenţă alături, atât 
în calitate de soţie, cât şi în calitate 
de specialist în economie în cadrul 

structurilor pe care le-am condus� 
Ne-am cunoscut pe când eram în 
anul II la Institutul Agricol din Chi-
şinău, atunci Eugenia fiind studentă 
la facultatea Economie, anul I� Ne-
am căsătorit în 1966, la absolvirea 
facultăţii şi repartizarea Eugeniei la 
Cosăuţi, unde m-am transferat şi eu 
de la Oclanda� La Cosăuţi, în 1967, 
s-a născut fiul nostru Victor, astăzi 
angajat al unei firme private din 
Chişinău� Nepoţelul şi urmaşul nos-
tru, Victor Branişte, născut în 1990, 
locuieşte acum cu noi, buneii, fiind 
student la Colegiul Privat „Prome-
teu” (facultatea Drept) din Soroca�

A.: Să revenim la anii de copilă-
rie şi de şcoală…

N. B.: Copilăria generaţiei noas-
tre, care a crescut în anii Războiului 
al Doilea Mondial, a fost cu adevărat 
grea� Trecând peste toate greutăţile 
vremurilor de război, la 1 septem-
brie 1946, am mers, totuşi, în clasa 
I la şcoala din sat, prima învăţătoa-
re fiindu-mi Anastasia (Ivanovna) 
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Gânga� În clasele superioare, printre 
învăţătorii şcolii erau şi câţiva evrei, 
cu studii pedagogice făcute înainte 
de război în România, unii dintre ei 
locuind la Racovăţ: Semion Iacovle-
vici şi Rica Mihailovna Vaizenberg, 
care ne predau limba moldoveneas-
că şi franceză; Hailis Lieonid Ab-
ra mo vici – matematica; Ahimblit 
Gri gorii Iosipovici – istoria, si alţii� 
N-am să-i uit niciodată pe învăţăto-
rii Corbu Alexei Iustinovici (biolo-
gie, chimie), Sârbu Boris Zaharovici 
(geografie), ambii mari entuziaşti ai 
obiectelor pe care le predau, învăţă-
tori care, prin străduinţele şi atitudi-
nea lor faţă de profesie şi de oameni, 
ne-au insuflat dragoste de carte şi de 
pământul natal� Mi-a rămas în me-
morie un fapt deosebit de elocvent 
al timpurilor grele de atunci: învă-
ţătorii noştri, în fiecare sâmbătă sau 
duminică, treceau Nistrul cu barca, 
ca să procure gaz-lampant în satul 
ucrainean Coşniţa – pentru lămpile 
de gaz, care iluminau şcoala şi case-
le în care locuiau…

A.: O viaţă nouă la Racovăţ – 
cea colhoznică…

N. B.: Era greu, dar anii treceau 
şi lumea, treptat, uita de zilele de 
ieri� Tot satul lucra în colhoz� În jur 
se năştea o viaţă cu adevărat nouă, 
cu muncă în comun, pe care majo-
ritatea ţăranilor o primeau cu mult 

elan şi dragoste� La mijlocul anilor 
1950, colhozul nostru avea deja o 
bună gospodărie: tehnică şi maşini 
agricole; ferme de vite, porci şi pă-
sări; iazuri cu peşti; grădină de legu-
me; livadă� Tineretul, în majoritatea 
sa, rămânea în sat, făcea sport – fot-
bal, volei, organizând şi întreceri cu 
alte sate din împrejurimi� În clubul 
satului, care nu era pustiu niciodată, 
rulau filme ruseşti despre război şi 
viaţa sovietică, se organizau diferite 
manifestaţii de odihnă pentru tine-
ret� Sătenii munceau în colhoz, dar 
şi petreceau: jucau nunţi, cumetrii, 
sărbătoreau plecările tinerilor în 
armată� În comunitate lipsea invi-
dia, carierismul, goana după avere� 
Altfel spus, la Racovăţ se înfiripa şi 
lua amploare un nou mod de viaţă – 
social-colhoznic�

A.: Tehnicumul Agricol din Cu-
curuzeni…

N. B.: După absolvirea a 10 cla-
se, în 1956, timp de un an am lucrat 
împreună cu părinţii în colhoz, în 
acest răstimp devenindu-mi clar 
că îmi place agricultura şi aş vrea 
să devin agronom� În vara lui 1957, 
am plecat la Tehnicumul Agricol 
din Curucruzeni, pe atunci vestit în 
toată Moldova� În tehnicum studi-
au la vre-o 600-700 de studenţi, în 
grupe a câte 30 de tineri� Instruirea 
era bazată pe lucrul practic, lecţiile 

având loc de-a dreptul în teren: la 
tema „Livezi” – în livadă, la tema 
„Vitărit” – la ferme etc� Tehnicumul 
dispunea de 180 hectare de pământ, 
prisacă, oloiniţă, moară, vii, cramă; 
apoi şi de un parc tehnic cu tractoa-
re, camioane, alte agregate agricole; 
de ferme de cai şi vite cornute mari� 
Procesul practic de studii se desfă-
şura în baza lor� În instituţie existau 
şi legi nescrise: dacă absolventa nu 
putea să mulgă o vacă sau să înha-
me un cal, iar absolventul nu cunoş-
tea tractorul şi camionul, atunci ei 
nu aveau nici o şansă să primeas-
că diploma de absolvire� Locuiam 
la căminul tehnicumului, în care 
funcţionau: cantina, aproviziona-
tă cu producte alimentare produse 
în gospodăria tehnicumului; punct 
medical; baie� Fiecare student bene-
ficia de o bursă lunară de 23 de ru-
ble, cât şi de îmbrăcăminte specială� 
Tehnicumul se afla la 7 kilometri de 
satul Cucuruzeni şi, deci, majorita-
tea învăţătorilor preferau să locuias-
că pe teritoriul lui, în case mici tra-
diţionale moldoveneşti, construite 
special pentru corpul didactic� Doar 
blocul de studii era o clădire mare 
cu 3 etaje� Directorul, un fost avia-
tor militar rus – Goncearenko Ivan 
Chirilovici (preda istoria), şi şeful 
de studii – Lupan Nicolai Pavlovici 
(fratele poetului Andrei Lupan), re-
uşeau să asigure în tehnicum o dis-
ciplină de fier şi un nivel de reuşită 
şcolară suficient de înalt� Studiile 
se făceau în limba rusă, fapt care 
nu deranja absolut pe nimeni din-
tre studenţi sau profesori, cu toate 
că 99% din ei erau moldoveni şi nu 
prea cunoşteau limba rusă� 

La absolvire, în 1960, mi-am luat 
diploma de agronom şi am revenit 
la baştină, la Racovăţ, imediat fi-
ind angajat în calitate de agronom 
în colhozul local numit „Звезда”� 
Aveam 21 de ani şi doream foar-
te mult să-mi continui studiile de 
agronomie la Chişinău�

A.: Şi aţi ajuns să absolviţi cu 
Diplomă de Excelenţă Institutul 
Agricol din Chişinău!

Grija porumbului. 
În centru plan secund – Nicolae Branişte, 2007

N. B.: Când am intrat la institut, 
la facultăţile lui învăţau peste 4 mii 
de studenţi din toată URSS şi studi-
ile se făceau, evident, în limba rusă� 
Corpul didactic, în frunte cu recto-
rul Gherasim Iacovlevici Rudi, era 
format din specialişti eminenţi de 
talie unională, în majoritate invitaţi 
din Rusia şi Ucraina� 

Am învăţat, cum era şi firesc în 
acele timpuri, la modul cel mai seri-
os, având succese frumoase în studii 
şi absolvind institutul cu diplomă 
roşie (excelent)� După examenele de 
absolvire, mi s-a propus să rămân 
profesor la catedră şi să fac aspiran-
tura, însă am refuzat� Apoi, preşe-
dintele Comisiei de absolvire, I�V� 
Rozin, reprezentant al Institutului 
Agricol din Odesa, mi-a propus să 
plec cu el la Odesa, găsindu-mă ca-
pabil de o carieră ştiinţifică excelen-
tă� Dar am refuzat şi această propu-
nere, insistând asupra repartizării 
mele în raionul Soroca� Acum pot 
să recunosc că, pe parcursul vieţii, 
deseori am regretat că nu am accep-
tat să fac aspirantura…

 A.: În loc de aspirantură, func-
ţia de agronom-şef în Oclanda, 
apoi la Cosăuţi…

N. B.: Sosit la Soroca în vara lui 
1965, mai întâi am fost trimis agro-
nom-şef în colhozul „Комсомолец” 

din satul Oclanda, gospodărie mili-
onară, cu colhoznici disciplinaţi şi 
uniţi pentru colhozul şi preşedin-
tele lor, M�N� Carauş� După 2 ani 
de lucru sârguincios la Oclanda, în 
1967, am fost transferat în aceeaşi 
funcţie de agronom-şef în colho-
zul „Авангард” din Cosăuţi, unde, 
după absolvirea Institutului Agricol 
soţia mea Eugenia fusese reparti-
zată ca economistă� Gospodăria 
„Авангард” (satele Cosăuţi, Ego-
reni, Bujărăuca, Iorjniţa), în frunte 
cu preşedinţii ei Carp Stepanovici 
Gânga, apoi Ivan Isidorovici Vieru, 
era una de nivel mediu în ceea ce 
priveşte dezvoltarea economică, iar 
după suprafaţă – mult mai mare de-
cât colhozul din Oclanda� Ţăranii 
de aici nu prea se avântau la lucru 
în colhoz, muncind mai mult pe 
lângă casă în serele proprii, unde 
creşteau roşii şi alte legume, pe care 
le vindeau în Rusia şi Ucraina, că-
rându-şi marfa încolo cu camioa-
nele închiriate în colhoz� Faptul că 
gospodăria avea o dezvoltare eco-
nomică medie nu însemna, însă, că 
aici nu se îndeplineau planurile tra-
sate de conducerea raională� Aces-
te planuri erau obligatorii pentru 
troate gospodăriile, – fie bogate, fie 
sărace, – şi se îndeplineau cu stric-
teţe în fiecare an, inclusiv de colho-
zul „Авангард”�

A.: Nicolae Branişte, preşe din te 
al col ho zu lui „Путь к ком му низ-
му” din Tătărăuca Veche…

N. B.: În 1970, prin dispoziţia 
autorităţilor raionale, am fost tri-
mis la Chişinău la cursurile de 6 
luni pentru pregătirea şi perfecţi-
onarea cadrelor de conducere ale 
gospodăriilor săteşti din RSSM, pe 
care, însă, nu le-am încheieat, fiind 
chemat la CR PCM Soroca şi numit 
preşedinte al colhozului „Путь к 
коммунизму”, care cuprindea satele 
Tătărăuca Veche, Tătărăuca Nouă, 
Decebal (Tătărăuca Mică) şi Slobo-
zia Nouă� Gospodăria preluată de 
mine de la precedentul conducător, 
Timofei Petrovici Slonovschi (băşti-
naş din Visoca), s-a dovedit a fi slă-
buţă� Drumurile erau oribile, unica 
şcoală din teritoriu, care funcţiona 
în Tătărăuca Veche, se afla într-o 
stare dezastruoasă� În aceeaşi situa-
ţie erau şi celelalte obiective sociale 
(magazinele, deservirea medicală, 
deservirea culturală etc�)� Timp de 
patru ani (1970–1974), am reuşit să 
repar şi să acoper cu prundiş drumu-
rile gospodăriei; a fost săpat iazul de 
la Slobozia Nouă; construită şcoala 
medie Tătărăuca Veche; magazine 
„Luminiţa” în toate satele gospodă-
riei; grădiniţă de copii la Slobozia 
Nouă; cămin cultural în Tătărăuca 
Nouă; magazin în Tătărăuca Veche; 
am procurat autobuz pentru trans-
portarea elevilor la şcoala medie 
Tătărăuca Veche� Şi toate acestea, 
doar din resuresele proprii ale col-
hozului! Am reuşit de asemenea să 
introduc câteva inovaţii în organiza-
rea administrării şi muncii colhoz-
nice: brigăzi complexe; planificare 
săptămânală a muncii; instalarea 
complexelor moderne de uscare a 
tutunului; sistemul tarifar de remu-
nerare a muncii etc� Spre deosebire 
de gospodăriile „Комсомолец” şi 
„Авангард”, unde locuisem la gaz-
de particulare, colhozul de la Tătă-
răuca Veche, chiar în primul an de 
lucru (1970), mi-a construit o casă 
simplă moldovenească, în care am 
locuit împreună cu familia (soţia a 
fost transferată şi ea de la Cosăuţi la 

Nicolae Branişte – Cetățean de Onoare al raionului Soroca, 2010
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Tătărăuca Veche în calitate de eco-
nomistă) pe parcursul celor patru 
ani de preşedenţie� Soarta, însă, mă 
conducea mai departe pe căile pre-
destinate, doar de ea ştiute! În oc-
tombrie 1974, CR al PCM Soroca 
m-a recomandat în funcţia de pre-
şedinte al Sovietului Colhozurilor 
din raionul Soroca�

A.: Povestiţi-ne mai detaliat 
despre această nouă funcţie…

N. B.: Primul secretar al CR al 
PCM Soroca, M�I� Tuzlov, a sosit 
personal la cârmuirea colhozului şi 
mi-a comunicat noutatea, invitân-
du-mă să vin a doua zi la CR Soroca� 
Toate formalităţile, inclusiv plecarea 
mea la Chişinău pentru o discuţie 
de 3 minute cu Calin Evghenii Pe-
trovici, şeful secţiei Agricole a CC al 
PCM, au fost îndeplinite de urgenţă� 
Peste câteva zile, în sala CR al PCM 
Soroca, a fost convocat Sovietul Ra-
ional al Colhozurilor, format din toţi 
preşedinţii de colhozuri şi câţiva spe-
cialişti agricoli din raion – în total 39 
de persoane� Noua mea funcţie de 
preşedinte al Sovietului Raional al 
Colhozurilor era electivă în cadrul 
Sovietului, la recomandarea CR al 
PCM� Am fost ales unanim şi accep-
tat cu bunăvoinţă de toţi preşedinţiii 
de gospodării, cu toate că eram cel 
mai tânăr dintre ei� Recomandarea 
CR era lege pentru toţi!

A.: Adică, toate avansările în 
funcţie se făceau doar prin organe-
le PCUS?!..

N�B�: Membru al PCUS am deve-
nit în 1967, pe când eram agronom-
şef la „Авангард”, Cosăuţi, fiind 
recomandat de secretarul de partid 
al colhozului, Ivan Afanasievici Gâ-
tlan� Activitatea mea de la Oclanda 
şi de la Cosăuţi era, desigur, cunos-
cută de CR Soroca, care-şi forma no-
menclatura din cele mai bune cadre 
de tineri specialişti în toate dome-
niile vieţii social-economice şi nu 
permitea nimănui nici o creştere a 
carierei administrative sau profesio-
nale în afara PCUS� Sincer să fiu, nu 
mi-am pus niciodată întrebarea: „A 
fi sau a nu fi?” Toată „lumea bună” 

a acelor vremuri, inclusiv „marii 
democraţi” de mai târziu, cu apti-
tudini şi destulă energie, îşi dorea 
nişte perspective de avnsare şi, deci, 
era „nevoită” să intre în partid� Nici 
partidul nu scăpa din vedere cadrele 
tinere cu talent organizatoric şi nu 
admitea ca aceste talente să rămână 
neîncorporate în rezervele nomen-
claturii comuniste�

A.: Ce reprezenta noua structu-
ră agricolă numită „Sovietul Col-
hozurilor”?

N. B.: Noua structură în cadrul 
sistemului RSSM de dirijare a agri-
culturii, „Совет Колхозов” („So-
vietul Colhozurilor”), a fost ideea 
(în 1972) lui Ivan Bodiul, prim-se-
creatar al CC al PCM� Structura avea 
misiunea de coordonare şi susţine-
re a dezvoltării sectorului agricol al 
economiei RSSM� Sovietul Raional al 
Colhozurilor dispunea de următoa-
rele secţii: Economie – 3 specialişti; 
Control şi Revizie – 3 specialişti; Ser-
viciul Securitatea Muncii – 1 specia-
list; Serviciul Supravegerii Tehnice – 
2 specialişti; Secţia Cadre (evidenţa 
tuturor specialiştilor din gospodării-
le din raion) – 2 specialişti� În cadrul 
Sovietului Colhozurilor de aseme-
nea intrau toate Asociaţiile interco-
lhoznice şi Asociaţiile de Mecani-
zare (Колхозпром, Колхозстрой, 
Колхозтранс)� În vârful piramidei 
Sovietului se aflau: preşedintele So-
vietului, un secretar responsabil al 
Sovietului şi adjuncţii formali ai pre-
şedintelui – şefii de Asociaţii inter-
colhoznice� Mai exista şi Cârmuirea 
Sovietului, aleasă de Soviet şi forma-
tă din 9 persoane� Sovietul se întru-
nea de 2 ori pe an – în august (după 
recoltă) şi în ianuarie (pentru bilan-
ţuri şi planuri de perspectivă anua-
lă)� Cârmuirea Sovietului se întrunea 
în fiecare lună şi discuta diferite pro-
bleme curente, pregătite de secreta-
rul Sovietului� Sovietul Colhozurilor 
din Soroca încadra 15 colhozuri şi 4 
Asociaţii intercolhoznice (în Soviet 
nu intrau gospodăriile agricole de 
stat, adică sovhozurile)�

Această idee a lui Ivan Bodiul 
era una din cadrul mai larg al ideii 

megalizării agriculturii RSSM� La 
primul Congres al Colhozurilor 
din RSSM, la care s-a constituit 
noua structură (preşedinte (1972–
1984), la recomandarea lui I� Bo-
diul, a fost ales Nicolai Mihailovici 
Zoicenco, Moscova), s-au trasat 
o serie de perspective absolut noi 
pentru RSSM:

Atragerea noilor tehnologii  �
agricole din ţările lagărului so-
cialist;
Procurarea tehnicii noi agri- �
cole din lagărul socialist şi din 
Occident;
Aducerea şi implementarea în  �
RSSM a noi rase de animale şi 
noi soiuri de culturi agricole�

Colaborarea cu ţările străine 
urma să fie realizată direct, fără mij-
locirea Moscovei� 

A.: Au fost şi la Soroca realizate 
careva megaproiecte?

N. B.: Am avut şi la Soroca pro-
iecte grandioase, câteva dintre 
care au fost realizate: Complexul 
(Свинофабрика) de creştere a por-
cinelor (44 mii de capete), după un 
proiect italian, de la Iorjniţa-Rubleni-
ţa – primul în RSSM; Complexul de la 
Rubleniţa de creştere a juncilor (1000 
de capete), care, selectate din toate 
colhozurile raionului, erau crescute 
după tehnologii avansate până la vâr-
sta de reproducere, fiind apoi predate 
colhozurilor natale; Complexul de la 
Cosăuţi de creştere a bovinelor pen-
tri carne, unde viţeluşii de 45 de zile 
erau castraţi, crescuţi până la greuta-
tea de 150-160 de kilograme, „puşi la 
îngrăşare” până ajungeau la 450-600 
kilograme, după care transportaţi la 
abator pentru carne (Bălţi, Chişinău, 
Donduşeni)� Nutreţurile pentru aces-
te complexe se produceau la o fabrică 
specială din Gura Camencii, Floreşti� 
Aceste gospodării funcţionau dina-
mic, în mod bine organizat şi aveau 
un randament destul de înalt� Din 
păcate, odată cu prăbuşirea URSS şi 
RSSM, aceste gospodării gigantice au 
fost sortite distrugerii�

A.: „Perestroica” a distrus agri-
cultura Moldovei…

N. B.: Odată cu perestroica lui 
Gorbaciov în URSS, în a doua jumă-
tate a anilor 1980, planurile grandi-
oase ale lui Ivan Bodiul au început 
să se năruie vertiginos şi, în 1986, 
Sovietul Colhozurilor din RSSM a 
fost dizolvat� Din păcate, distrugerea 
agriculturii republicii nu s-a încheiat 
odată cu lichidarea Sovietului Colho-
zurilor, ci a continuat până la dispa-
riţia totală necontrolată a întregului 
sistem agricol sovietic, creat cu atâta 
greu, dar care avea rezultate concrete 
excelente� Dacă am face o retrospec-
tivă în dezvoltarea agriculturii RSSM, 
începând cu crearea Sovietului Col-
hozurilor în 1972, atunci am observa 
foarte clar creşterea ei vertiginoasă 
pe parcursul a 10 ani (1972–1983), 
apoi decăderea ei catastrofală în anii 
1984–1991, când agricultura şi toate 
obiectele ei au fost, practic, distruse 
în mod sălbatic� În zilele de astăzi, 
după 20 de ani de căutări zadarnice, 
după părerea mea, agricultura încă 
nu şi-a revenit şi, pare-se, acest lucru 
nu se va întâmpla într-un viitor apro-
piat…

A.: Să ne oprim la perioada de 
tranziţie în agricutură…

N�B�: Multiplele funcţii pe care 
le-am ocupat în perioada de după 
1986, anul dizolvării Sovietului Col-
hozurilor, au fost legate nemijlocit 
de ceea ce cunosc şi pot să fac mai 
bine – de agricultură� Fiind direc-

tor al Colegiului Tehnic-Agricol din 
Soroca, în perioada poate cea mai 
dificilă a sistemului învăţământului 
mediu de specialitate din RSSM, 
apoi RM, m-am străduit să nu ad-
mit închiderea şi distrugerea acestei 
instituţii, cu o istorie atât de bogată 
în realizări pentru agricultura mol-
dovenească� Am reuşit s-o menţin la 
suprafaţă şi, la momentul oportun, 
s-o transmit, în stare funcţională, 
generaţiilor tinere de cercetători în 
agricultură� Trecând apoi în structu-
rile agricole ale Consiliului Raional, 
am avut, în principiu, aceeaşi misi-
une – să susţin, prin toate mijloace-
le posibile şi competenţele de care 
dispuneam, agricultura soroceană 
în momentele de grea cumpănă a 
transformărilor radicale prin care 
trecea� Perioada de tranziţie de la 
relaţiile economice colhoznice şi de 
stat la cela private, de la o agricultu-
ră centralizată şi bine organizată la 
una de piaţă liberă, a fost deosebit 
de dificilă, greoaie şi dureroasă� No-
ile concepţii nu erau înţelese şi, deci, 
nu erau acceptate în mod conştient 
de majoritatea ţăranilor-colhoznici, 
deprinşi cu gospodărirea în comun� 
Pentru ei, proprietatea privată asu-
pra pământului era străină� Parado-
xal, dar aşa era la începutul tranziţi-
ei spre economia de piaţă – ţăranii 
nu doreau pământ!

A.: Pământul fiind bogăţia 
noastră cea mai de preţ…

N. B.: Treptat, însă, impuşi de 
noile legi funciare, încadraţi în 
programele de stat pentru împro-
prietărire, foştii colhoznici au în-
ceput să intre în posesia cotelor de 
pământ şi a celor valorice, care le 
reveneau în urma dizolvării gospo-
dăriilor comune (colhozuri, sovho-
zuri)� O parte din cotaşi se asoci-
au în jurul unui nou lider-arendaş 
agricol (de obicei, foşti agronomi, 
preşedinţi de colhozuri etc�), ast-
fel creând gospodării comune în 
bază de contract� O altă parte îşi 
prelucrau cotele de sine stătător, 
iar a treia parte îşi vindea cotele la 
preţuri de nimic, nefiind în stare 
sau nedorind să le lucreze ori să le 
dea în arendă� Puţin câte puţin, an 
după an, noile relaţii în agricultu-
ră au prins rădăcini şi, iată, astăzi 
avem ceea ce avem!

Pământul a fost întotdeauna bun 
cu oamenii, îndeosebi cu cei care-l 
îngrijesc şi-l preţuiesc la justa lui 
valoare� Munca ţăranilor a fost şi a 
rămas în această ţară principalul ga-
rant al supravieţuirii şi prosperării 
noastre� Mă bucură orice realizări 
ale noilor şi vechilor noştri agricul-
tori şi cred în înţelepciunea unităţii 
pâinii, pământului şi a celor ce-l lu-
crează, indiferent de sistemul social 
în care vieţuim�
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„Credem că am reuşit să închegăm o familie 
bună, să educăm copii buni şi să facem multe 

lucruri bune pentru sănătatea oamenilor…”

Alexandru Cucereavâi 
Medic-internist. 
Născut la 25 iulie 1934 în Redi-
Cereşnovăţ, Soroca.

Pelagheia (Polina) (Sârghi) 
Cucereavâi 
Medic-internist (cardioreumatolog). 
Născută la 27 mai 1938 în Vasilcău, 
Soroca.

Fişier biografic
1941–1948 – Elev la şcoala de 7 ani din Redi-Cereşnovăţ�
1948–1954 – Elev la şcoala medie nr� 1 din Soroca�
1954–1955 – Învăţător la clase primare în şcoala din Redi-Cereşnovăţ�
1955–1961 – Student la Institutul de Medicină, facultatea Curativă 
(Chişinău)�
1961–1966 – Medic-şef la spitalul din Bădiceni, Soroca�
1966–2001 – Şef al secţiei Terapie a Spitalului Raional Soroca�
Actualmente, medic-internist pentru adolescenţi şi recruţi la Comisa-
riatul Militar din Soroca (pensionat din 1994)�

Fişier biografic
1947–1953 – Elevă la şcoala de 7 ani din Vasilcău, Soroca�
1953–1956 – Elevă la Şcoala de Medicină (specialitatea – moaşă) din 
Soroca�
1956–1962 – Studentă la Institutul de Medicină, facultatea Curativă, 
Chişinău�
1962–1966 – Medic acuşer-ginecolog şi pediatru la spitalul din Bădi-
ceni, Soroca�
1966–1993 – Medic cardioreumatolog la Spitalul Raional din Soroca�
 Actualmente, şefa cabinetului de control medical la Centrul Medicilor 
de Familie (CMF), Soroca (pensionată din 1993)�

Almanah: Sunteţi împreună 
încă din anii de studenţie la Insti-
tutul de Medicină din Chişinău…

Pelagheia Cucereavâi: Suntem 
împreună timp de 50 de ani, din 
1961, când ne-am căsătorit, eu fiind 
în ultimul an de studii, iar Alexan-
dru (Saşa) – proaspăt absolvent al 
Institutului de Medicină din Chişi-
nău� Îndată după ce a fost reparti-
zat la Soroca, Alexandru a şi venit 
încoace, iar eu am rămas să-mi în-
chei studiile… Mai aveam de învăţat 
încă un an�

 Alexandru Cucereavâi: La So-
roca, medicul-şef al Spitalului Ra-
ional, Ivan Şevţov (oncolog), mi-a 
propus funcţia de adjunct al şefului 
secţiei Terapie� Eu însă am refuzat, 
solicitând să plec în satul Bădiceni, 
unde era planificată deschiderea 
unui spital sătesc chiar în acel an� 
Dorinţa mea a fost acceptată, şi nu 

zăbavă, am plecat la Bădiceni să 
deschid noul spital�

A.: Fondatorii şi medicii spita-
lului de circumscripţie Bădiceni…

P. C.: Eu, fireşte, l-am urmat pe 
Alexandru, noi fiind deja soţ şi so-
ţie� După absolvirea Institutului, în 
vara lui 1962, am sosit direct la Bă-
diceni, ştiind cât de greu îi era lui, 
de unul singur, să pună bazele acelui 
spital în condiţiile unui sat�

A.C.: Am început activitatea spi-
talului într-o casă veche ţărănească 
cu 2 camere şi o tindă micuţă� După 
primul control, Staţia Epidemiolo-
gică din Soroca ne-a tărăgănat per-
misiunea deschiderii lui� Noi, însă, 
împreună cu Polina, puţin câte pu-
ţin, în doi ani de zile, am reuşit să 
schimbăm situaţia spre bine, având 
un bun ajutor şi o susţinere conside-
rabilă din partea conducerii colho-

zului din Bădiceni, în primul rând, a 
preşedintelui Nichita Toderaş�

P.C.: Pe parcursul celor doi ani, 
vechea casă a fost lărgită, la cele 2 
camere fiind adăugate (zidite) încă 
11 încăperi, iar în curtea spitalului 
s-au mai ridicat o casă destinată 
copiilor bolnavi, un bloc alimentar 
(bucătărie, cantină) şi un ambulato-
riu sătesc� De la Soroca ne-au trimis 
16 surori de caritate, iar noi am an-
gajat 16 infirmiere, trăitoare în Bă-
diceni�

A.C.: Personalul spitalului avea 
următoarea componenţă: eu –func-
ţiile de medic-şef şi medic-terape-
ut; Polina –funcţiile de medic acu-
şer-ginecolog şi medic pediatru; 12 
surori de caritate; în ambulatorul 
spitalului lucrau 4 felceri şi 4 surori 
de caritate� Spitalul dispunea de o 
unitate de intendent (Alexei Zabo-
lotnâi din Bădiceni) şi de un căruţaş 
la căruţa cu doi cai a spitalului� Cele 
16 infirmiere erau responsabile de 
curăţenie şi îngrijirea (nocturnă) a 
bolnavilor�

P.C.: La început, în 1962, spitalul 
dispunea de 25 paturi, iar în 1963 
numărul lor a ajuns până la 50� În 
acelaşi an, am reuşit să deschidem 
un laborator fizioterapeutic, un 
cabinet de radiografie şi o cantină 
pentru bolnavi�

A.: Şi eraţi responsabili de sănă-
tatea a 12 sate din împrejurimi…

A.C.: Da, eram responsabili de 
întregul Sector Bădiceni, care cu-
prindea 12 sate: Bădiceni, Sobari, 
Cremenciug, Dărcăuţi, Mălcăuţi, 
Grigărăuca, Holoşniţa, Cureşniţa 
Veche, Cureşniţa Nouă, Şolcani, Tă-
tărăucă, Şeptelici� Eram nevoiţi să 
ne deplasăm pe orice timp, având la 
îndemână doar căruţa spitalului, la 
diferite controale planificate şi che-
mări de urgenţă� Şoselele pe care le 
cunoaştem astăzi încă nu existau, 
drumurile satelor fiind într-o stare 
dezastruoasă� În acea perioadă (anii 
1960) natalitatea, dar şi mortalitatea 
în satele raionului erau înalte� Majo-
ritatea familiilor creşteau câte 6-10 
copii, dintre care 5-10% mureau 
până a împlini un an de la naştere� 

Parinții lui P. Cucereavai – Iacob şi Zinaida Sarghi, 1950

Alexandru şi Polina Cucereavai cu fiicele Svetlana şi Angela. 1972
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Deci, medicii erau suprasolicitaţi, 
noi fiind doar doi specialişti califi-
caţi, iar cerinţele – universale�

A.: Ştiu că ministrul Sănătăţii al 
RSSM, Nicolae Testemiţeanu, a fă-
cut o vizită specială la Bădiceni…

P.C.: Spitalul sătesc Bădiceni, 
deschis de familia noastră în 1961, 
era unicul de acest fel în raion� În 
celelalte sate activa, de regulă, câte 
un felcer, responsabil de toată îngri-
jirea medicală a populaţiei locale� 
Nu întâmplător ministrul Sănătăţii 
RSSM, Nicolae Testemiţeanu, sosit 
la Soroca, a vrut să viziteze numai-
decât noul spital deschis la Bădi-
ceni� Vizita a fost spontană şi noi, 
nefiind anunţaţi din timp, am fost 
surprinşi în activităţile spitaliceşti 
obişnuite� Ministrul a rămas plăcut 
uimit de multe lucruri bune în ac-
tivitatea acestui spitalul sătesc, în-
grijorându-l doar faptul că bucatele 

pentru bolnavi se pregăteau la cup-
toraş afară, iar produsele alimentare 
se păstrau în beci… Înaltul oaspete 
a apreciat la justa valoare realizări-
le noastre: buna tratare şi îngrijire 
a bolnavilor, ordinea şi curăţenia 
în tot spaţiul spitalului, atitudinea 
conducerii colhozului faţă de spital, 
plecând satisfăcut de cele văzute� În 
scurt timp după plecare, am fost cu 
toţii surprinşi când, din partea Mi-
nisterului Sănătăţii, spitalul a primit 
cadouri – un aragaz şi un frigider, 
ambele noi-nouţe!

A.: Din 1966, aţi fost transferaţi 
la Spitalul Raional Soroca…

A.C.: La Soroca ne-am transferat 
în baza deciziei Ministerului Sănă-
tăţii al RSSM în anul 1966, când la 
Spitalul Raional se iscase o criză de 
medici-specialişti cu experienţă� În 
noua mea postură de şef al secţi-
ei Terapie a acestui spital, am făcut 

câteva cursuri de perfecţionare pro-
fesională la Leningrad, Kuibâşev şi 
Chişinău, astfel deschizându-mi-se 
noi posibilităţi de a mă manifesta în 
calitate de medic� În scurt timp, mi 
s-a atribuit categoria I (la Bădiceni 
aveam categoria III, începătoare), 
apoi categoria superioară (1967)� 
Mi s-a majorat considerabil şi sala-
riul lunar – de la 150 ruble (la Bădi-
ceni) la 200-250 ruble�

Mai puţin îmbucurătoare era si-
tuaţia cu locuinţa, spitalul fiind lipsit 
de posibilitatea acordării unui apar-
tament� Am fost nevoiţi să închiri-
em domiciliu la nişte particulari, 
iar în 1969 am început construcţia 
unei case la sol, pe care am finisat-o 
abia în 1975� Locuim în ea şi astăzi� 
Pe parcursul anilor cât a durat con-
strucţia ei, am locuit, împreună cu 
copiii, într-o odaie adaptată pentru 
trai de la subsolul acestei case�

P.C.: Ne-a fost greu să ne despăr-
ţim de spitalul din Bădiceni, fondat 
şi dezvoltat de noi cu atâta suflet, 
acolo trecând peste multe dificultăţi 
şi nenumărate probleme� N-a fost 
uşor să ne despărţim şi de oamenii 
satului, cu care am dovedit să ne 
deprindem, între noi şi ei fiind un 
respect reciproc� Mulţi bădiceneni 
ne mai ţin minte şi astăzi! Dar a tre-
buit să plecăm, la Soroca începând, 
se poate spune cu siguranţă, o viaţă 
nouă, în alte condiţii profesionale, 
într-un colectiv de medici mult mai 
larg� Eu am fost angajată în secţia 
Terapie a Spitalului Raional, con-
dusă de soţul meu, în calitate de 
medic cardioreumatolog, făcând în 
acest domeniu cursuri speciale� În 
1968, mi-s-a atribuit categoria I, de 
asemenea majorându-mi-se sala-
riul până la 250 ruble lunar� Marea 
noastră problemă era însă, după 
cum a menţionat şi Alexandru, lipsa 
unei locuinţe proprii pentru familia 
noastră�

A.: Copiii şi nepoţii dumnea-
voastră au devenit şi ei medici…

P.C.: Am crescut şi educat doi 
copii� Primul nostru copil, fiica 
Svetlana (Cealan), născută la 10 
aprilie 1963, actualmente este medic Tehnicumul de Medicina din Soroca (Polina e a doua din dreapta). 1955

de familie la CMF Soroca� Al doilea 
copil, fiica mezină Angela (Rusnac), 
născută la 1 ianuarie 1969, în timpul 
de faţă deţine funcţia de Şef al Spi-
talului Raional Soroca� Ambele fii-
ce ne-au dăruit nepoţi dragi inimii 
noastre: Andrei şi Alexandru Cea-
lan – ambii medici-generalişti, ab-
solvenţi ai Universităţii de Medicină 
şi Farmaceutică „N� Testemiţeanu” 
din Chişinău, şi Dumitru Rusnac, 
student al aceleiaşi Universităţi de 
Medicină şi Farmaceutică� Credem 
că am reuşit să educăm nişte copii 
buni, care au urmat fidel calea noas-
tră „medicală”, bucurându-ne mult 
şi prin faptul că ne sunt aici, alături 
de noi, la Soroca�

A.: Şi părinţii v-au fost oameni 
vrednici, cu mulţi copii…

A.C.: Tatăl meu, Ion (1910–1990) 
al lui Fănuţă Cucereavâi, fost felcer 
în Armata română, băştinaş din 
Cerlina soroceană, a lucrat medic la 
Parcani, având studii medicale me-
dii făcute la Iaşi� Sub responsabilita-
tea lui medicală se aflau 12 sate din 
împrejurimi� Mama mea, Eugenia 
(Zgardan) Cucereavâi (1912–1996), 
din ţărani mijlocaşi, a crescut 8 co-
pii (2 fete şi 6 băieţi), eu Alexandru, 
fiind cel mai mare� Cinci dintre noi 
am devenit medici; doi au devenit 
pedagogi şi unul – tehnician�

P.C.: Părinţii mei, atât tatăl – 
Iacob Sârghi (1893- 1964), cât şi 
mama – Zinaida (Maxim) Sârghi 
(1894- 1961), ţărani gospodari năs-
cuţi la Vasilcău, au crescut şi educat 
16 copii, fete şi băieţi, astăzi mai fi-
ind în viaţă doar eu şi sora mea Ve-
ronica, stabilită şi ea la Soroca�

A.: Sunteţi veterani de onoare ai 
medicinii sorocene, promotori ai ei 
pe parcursul a peste 50 de ani…

A.C.: Pe parcursul a 50 de ani de 
activitate în spaţiul medicinii soro-
cene, am colaborat şi am cunoscut, 
fireşte, majoritatea cadrelor medi-
cale din oraş şi raion� Nu ar ajunge 
spaţiu în această revistă să amintim 
numele fiecăruia dintre cei pe care 
i-am cunoscut� Voi aminti doar 
câţiva colegi cu care am colaborat 

nemijlocit: şefi de spital – I� Şevţov; 
V� Borş, D� Doneţ, I� Rudenco, A� 
Prisacari, M� Herescu, E� Trofimov, 
A� Rusnac (fiica mea, actualul şef al 
instituţiei); medici din secţia în care 
am activat – G� Scurtu, A� Belous, 
M� Moldovanu, P� Cucereavâi (buna 
mea soţie) şi alţii�

A.: Câteva urări şi doleanţe pen-
tru medicina noastră…

P�C�: Progresul ştiinţific şi tehnic 
la care a ajuns medicina este evi-
dent; medicina de astăzi nu se poate 
compara după posibilităţile sale cu 
cea a anilor 1960-1970, când gene-
raţia noastră abia intrase pe făgaşul 
practicii medicale� În ultimii 50 de 
ani, medicina locală a realizat mul-
te lucruri bune, dar mai avem foar-
te mute de făcut pentru rezolvarea 
mulţimii de probleme care au mai 
rămas, mai ales în spaţiul rural al 
raionului� Tendinţa generală a auto-

rităţilor medicinii republicane, dar 
şi sorocene, atât pentru medici cât 
şi pentru pacienţi, este direcţionată 
spre perfecţionarea şi umanizarea 
deservirii medicale a populaţiei� 
Avem însă, în calitate de veterani 
ai medicinii, şi unele obiecţii, după 
părerea noastră, semnificative:

Ne pare prea prelungită actu- �
ala perioadă de internatură – de 3 
ani – pentru tinerii specialişti-prac-
ticanţi, cea de până la 1990 fiind de 
1 an;

Perioada de pregătire a speci- �
aliştilor durează de asemenea prea 
mult timp, încât studenţii devin me-
dici doar la vârsta de 28-30 ani;

Altă problemă acută este refu- �
zul absolvenţilor, tinerilor specialişti 
de înaltă calificare să se stabilească 
şi să activeze în spaţiul rural al Re-
publicii Moldova din cauza că acolo 
nu li se asigură condiţii moderne de 
lucru şi de trai�

Alexandru Cucereavâi (primul din stânga), cu naşul de cununie, Dionis Vescu, tatăl 
şi mama – Ion şi Eugenia Cucereavâi, fiica Svetlana, sora Ala şi soţia Polina. 1968



Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 5/2011 162

Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 5/2011 163

„Voi continua să promovez adevărul istoric 
despre Basarabia, în speranţa realizării unităţii 

neamului românesc…”

Iurie Cujbă 
Născut la 10 octombrie 1947 în 
Tătărăuca Veche, Soroca. 
Pedagog de Istorie şi Ştiinţe Sociale, 
grad didactic superior; Eminent 
al învăţământului public din 
RSSM (1984); consilier (1971–
1995) în Sovietul sătesc Bulboci 
şi în Consiliul raional Soroca 
(1991–1995); membru al Biroului 
Asociaţiei Istoricilor din RM (2004–
2009); delegat la Congresele I-IV 
ale istoricilor din RM; coautor al 
manualului de educaţie civică „Am 
dreptul să-mi cunosc drepturile”; 
preşedinte al filialei Soroca a Forului 
Democrat al românilor din RM (din 
2006).

Fişier biografic
1954–1962 – Elev la şcoala de 8 ani din Tătărăuca Veche�
1962–1965 – Elev la şcoala medie din Visoca�
1965–1966 – Educator la şcoala de 8 ani din Tătărăuca Veche�
1966–1972 – Student la Universitatea de Stat „V� Lenin” din Moldova, 
facultatea Istorie şi Ştiinţe Sociale, secţia fără frecvenţă (Chişinău)�
1966–1975 – Profesor de Istorie şi Ştiinţe Sociale la şcoala medie din 
Bulboci, Soroca�
1975–1979 – Director-adjunct pentru munca educativă şi profesor la 
şcoala medie din Bulboci�
1979–1987 – Director-adjunct (secretarul organizaţiei de partid 
(PCUS)) în Gospodăria Agricolă de Stat ( Sovhozul) „Bulboci”, profe-
sor de Istorie şi Ştiinţe Sociale la şcoala medie din Bulboci�
1986–1989 – Student la Universitatea Agrară din RSSM, facultatea 
Agronomie, secţia fără frecvenţă (Chişinău)�
1987–1998 – Director, profesor de Istorie şi Ştiinţe Sociale la şcoala 
medie din Bulboci�
1998–2001 – Profesor la Drept şi Economie în Colegiul Cooperatist 
din Soroca�
2001–2002 – Profesor de Istorie şi Drept în Liceul Teoretic „Constan-
tin Stere” din Soroca�
2002–2009 – Profesor (prin cumul) de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane 
la Colegiul de Arte din Soroca�
Din 2002 – Profesor de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane la Liceul Teore-
tic „Ion Creangă” din Soroca�

Almanah: Să ne întoarcem la 
rădăcinile familiei Cujbă.

Iurie Cujbă: La 1608, marele 
Vornic al Domnitorului Semion 
Movilă, Costache Sterpu, şi o seamă 
de răzeşi, întemeiază deasupra Nis-
trului, în ţinuturile Sorocii, aşezarea 
Tătărăuca (oraşul de Domnie Iaşi 
avea un cartier numit şi astăzi „Tă-
tăraşi”)� Părinţii mei s-au tras ambii 
din familiile răzeşilor tătărăuceni, 
fiind ţărani mijlocaşi cu pământ şi 
averi îngrijite şi înmulţite prin sâr-
guinţă şi înţelepciune ţărănească� 
Tata, Serghei Cujbă (1926–1966), 
fiul lui Nicanor şi a Mariei Cujbă, 
care au ţinut peste 10 hectare de 
pământ, devenind vestiţi mai ales 
cu livezi frumoase şi roditoare, a 
fost unul la părinţi� A făcut 7 clase 
româneşti, iar pe vremea sovietică 
a muncit căruţaş în colhoz� Mama, 

Alexandra (Bârlădeanu) Cujbă 
(1927–1997), fiica lui Tudor şi Ana 
Bârlădeanu, gospodari cu peste 15 
hectare de pământ, proprietari de 
livezi bune de meri, pruni, peri bo-
iereşti, a avut o soră geamănă şi un 
frate, unchiul Petre, care în 1949 a 
fost mobilizat forţat la FZO şi dus 
în oraşul Konstantinovka, Ucraina, 
unde a şi rămas pentru totdeauna� 
Asemeni tatălui meu, mama a reuşit 
să facă 7 clase româneşti în Tătărău-
ca Veche, iar pe timpurile sovietice a 
muncit la „normele” colhoznice�

Tudor Bârlădeanu, bunelul meu 
de pe mamă, (1900–1944), gospodar 
înţelept şi chibzuit, cărturar şi cre-
dincios (ţinea în casă icoane, multe 
dintre ele cu valoare istorică, pe care 
eu le păstrez şi astăzi), nu a putut 
să scape de teroarea comunistă� În 
martie 1944, fiind lăsat la vatră pe 

motiv de boală de autorităţile mili-
tare române, a fost luat în Armata 
Roşie şi dus în Rusia, murind în ace-
laşi an (august 1944) într-o pădure 
de sub oraşul rusesc Reazan, unde 
a şi fost înmormântat� Consăteanul 
lui, Ion Indricean, încorporat în ace-
eaşi unitate a Armatei Roşii, a avut 
imprudenţa ca la înmormântarea 
bunelului să strige cu glas tare: „În 
România, ţară mică, se găsea „sodă” 
(acea „sodă” îl putea salva pe bu-
nel!), da în Rusia, ţară mare, „sodă” 
nu s-a găsit!”� Pentru aceste cuvinte, 
acel Ion Indricean a fost condamnat 
la 7 ani de muncă silnică în Siberia� 
Un om deosebit a fost şi bunica mea, 
Ana Bârlădeanu (Condrea), născută 
în satul Niorcani, Soroca� Rămasă 
văduvă din 1944, ea mi-a fost, îm-
preună cu mama, care deseori asista 
la lecţiile mele, discutându-le apoi 
împreună cu mine, prima mea învă-
ţătoare, învăţându-mă a citi, a scrie 
şi a socoti cu mult înainte de şcoală� 
Bunica era o mare meşteriţă de bu-
cate şi fel de fel de dulceţuri, torturi 
negre, copturi, plăcinte şi învârtite�
Le pregătea pentru mulţimea de fini, 
care-i veneau în ospeţie în toată du-
minica după slujba bisericească şi 
şedeau discutând aprins despre toa-
te nevoile şi bucuriile lor, cerându-i 
sfatul sau ajutorul� Bunica era şi o 
vestită descântătoare! Eu, mic fiind, 
stăteam printre dânşii şi-i ascultam 
ca vrăjit… 

A.: După şcoala bunicăi, ai ur-
mat şcoala de 8 ani din Tătărăuca 
Veche…

I.C.: Am moştenit, probabil, ge-
netic de la bunei atracţia către carte, 
învăţând cu multă plăcere şi curio-
zitate toate obiectele, dar mai ales 
cele umanitare� Şcoala din Tătărău-
ca Veche mai avea, în anii şcolăriei 
mele, tradiţii pedagogice naţionale, 
perpetuate de cadrele didactice lo-
cale cu studii în şcolile româneşti� 
Metodele de predare şi cunoştinţe-
le lor profunde, atitudinea serioasă 
faţă de procesul de studii şi faţă de 
elevi constituiau suflul nevăzut, dar 
puternic al pedagogiei româneşti� 
Acest suflu se simţea foarte bine, cu 

toate că atunci cuvintele „român” sau 
„limba română” erau din categoria 
celor interzise� Din păcate, treptat, 
o dată cu dispariţia acelei generaţii 
de pedagogi cu şcoală românească 
veritabilă, pedagogia basarabeană a 
devenit, până la urmă, sovietică, lip-
sită de axa demnităţii şi verticalităţii 
naţionale – maladie gravă, de care 
nu ne putem debarasa nici astăzi� 
Prima mea învăţătoare, Ana (Stepa-
novna) Bârcă, directorul şcolii, Ana-
tolii (Dmitrievici) Leviţchi, şeful de 
studii, Ilia (Iacovlevici) Bârcă, au fost 
unii dintre mulţi alţi dascăli din ulti-
ma generaţie a pedagogiei româneşti 
basarabene, cărora le aduc un oma-
giu de admiraţie şi recunoştinţă� Din 
păcate, concepţiile lor despre viaţă, 
credinţă, valori umane şi sociale au 
fost sortite să dispară, fiind înlocuite 
brutal de noua pentru Basarabia ide-
ologie comunistă� Generaţia noastră, 
dar şi toate celelalte, născute şi edu-
cate în perioada sovieto-comunistă, 
au crezut şi au promovat ideile bol-
şevice, o bună parte din intelectuali 
având, totuşi, libertatea interioară de 
a putea observa, înţelege şi a se con-
vinge treptat de utopismul noilor 
doctrine�

A.: Noua putere colhoznică în 
Tătărăuca Veche…

I.C.: Vecinul nostru, Matei Bâr-
lădeanu, era numit de toţi „edino-

licinic”, cuvânt de ocară adus în 
satele basarabene de noile autori-
tăţi ruseşti� Bârlădeanu însă, după 
câte înţelegeam eu, nu se supăra, 
ci, dimpotrivă, se mândrea cu noul 
său „nume”� Deseori, din curiozita-
te, discutam cu el, Bârlădeanu fiind 
dispus să-mi povestească fel de fel 
de lucruri „interzise”, inclusiv că nu 
crede în PCUS şi că sfârşitul UR-
SS-ului va veni în curând din Asia: 
„Vom pieri de sabia galbenilor”, zi-
cea el, privindu-mă grav� Bârlădea-
nu n-a intrat în colhoz, deţinându-
şi şi prelucrându-şi de unul singur 
pământul pe care îl avea în preajma 
casei (15-25 de ari)� Un alt „edinoli-
cinic” era vecina noastră Olga Gle-
tiuc, căreia autorităţile locale i-au 
confiscat, apoi arat tot pământul 
din curte (15-25 de ari) până sub 
pereţii casei şi l-au semănat cu grâu 
pentru colhoz, cu toate că soţul ei, 
Toader Gletiuc, era căzut pe front 
şi ea rămăsese cu trei copii mici� 
Pe vremea lui Hruşciov, totuşi, i-au 
întors pământul de lângă casă, dar 
ea a continuat să rămână „edinoli-
cinic”� În noua mentalitate socială 
a satului moldovenesc, asemenea 
oameni, de obicei, erau socotiţi ne-
ordinari şi lumea se ferea de ei ca 
de nişte „nenormali”� „Normale” 
pentru majoritatea sătenilor erau 
lozincile noilor autorităţi, care îm-
pânzeau satul: „Unitatea Partidului 

Cu mama Alexandra, în casa părintească, 1993



Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 5/2011 164

Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 5/2011 165

şi a poporului!”, „Înainte, spre co-
munism!”; „Toţi la alegeri!” etc�

A.: Ai urmat şcoala medie din 
Visoca…

I.C.: Între anii 1962–1965, mi-
am continuat studiile la şcoala me-
die Visoca, unde de asemenea mai 
dăinuiau tradiţiile pedagogice româ-
neşti, prin directorul şcolii, Fiodor 
(Procopovici) Codreanu, geograf 
(fost dascăl bisericesc la Iaşi), Vera 
(Ivanovna) Cobâlteanu, istoric, om 
de o cumsecădenie extraordinară, 
Valentina (Andreevna) Vrâncean, 
limba şi literatura română, şi alţii� 
La Visoca, în clasele mari (IX-XI) 
învăţau mulţi tineri din satele din 
împrejurimi, unde lipseau şcolile 
medii: Tătărăuca Veche, Rudi, Ni-
orcani, Crişcăuţi, Izvoare, Mălcăuţi, 
Dărcăuţi, Cotova� Locuiam cu toţii 
în căminul şcolii, iar în fiecare sâm-
bătă mergeam acasă pe jos (până la 
Tătărăuca Veche – 15 kilometri)� Ne 
alimentam la ospătăria căminului 
din produsele aduse de acasă, dar 
şi din cele furnizate de gospodăriile 
agricole (colhozuri, sovhozuri) pe 
care şcoala le ajuta la strânsul roade-
lor� La şcoala din Visoca am absolvit 
şi cursurile de tractorist-maşinist şi 

specialist în diferite agregate de teh-
nică agricolă�

 A.: După care ai venit la lucru 
în colhoz, alături de părinţi…

I.C.: Când nu eram la şcoală, 
ajutam părinţilor în munca lor 
de pe lângă casă şi în colhoz: pră-
şeam alături de mama „normele” 
de tutun, implicându-mă apoi şi 
în celelalte lucrări ale tutunări-
tului – ruperea frunzelor, încăr-
carea în căruţă şi aducerea acasă, 
înşirarea pe sfori şi întinderea lor 
pe toţi pereţii casei, iar în timpul 
iernii – păpuşitul frunzelor uscate� 
Deseori, la păpuşit se făceau şe-
zători, atât la noi în casă, cât şi la 
vecini, unde se cânta, se povestea 
şi se discuta în amănunte viaţa sa-
tului� La încheierea lucrărilor, tu-
tunul „se tencuia” în lăzi şi era dus 
la fabrica din Otaci� Munca la tu-
tun se plătea de două ori pe an – în 
iunie (avans) şi iarna, la predarea 
lui către fabrică� Omul este o fire 
uşor adaptabilă! Urmaşii mândri-
lor răzeşi de ieri, munceau acum 
cu mult elan pe câmpurile colho-
zului, fără să-şi dea străduinţa ca 
să înţeleagă pentru cine muncesc 
şi ce va fi mai departe cu viaţa lor� 

Maşina comunistă de tocat demni-
tate i-a făcut pe toţi egali şi supuşi 
regimului�

A.: Iurie Cujbă, educator în 
şcoala natală…

I.C.: După absolvirea şcolii me-
dii din Visoca, un an de zile (1965–
1966) am lucrat ca educator la şcoala 
din satul meu natal� Aveam deja 18 
ani şi eram împăcat cu realităţile din 
societate, toate pentru mine fiind 
clare şi neclintite� În mine nu exis-
tau nici un fel de îndoieli referitor 
la ceea ce aveam de făcut în calitatea 
mea de educator� Aveam cabinetul 
meu de lucru unde, împreună cu 
elevii, lucram asupra unor scenete 
de teatru popular, pregăteam mani-
festaţii către sărbătorile de iarnă, cu 
urături, colinde şi jocuri populare 
(buhaiul, capra etc�), în timpul săr-
bătorilor de iarnă evoluând împre-
ună cu elevii atât în şcoală şi în sat, 
cât şi în satele din împrejurimi� Se-
rile, mergeam uneori la clubul satu-
lui unde rulau filme ruseşti „despre 
război” ori se făceau „vecerinci” cu 
dansuri�

A.: Bulbocii Sorocii – leagănul 
familiei Iurie şi Maria Cujbă…

Încântat de holdele câmpiei Bulboci, 1983Bunelul Tudor, mama Alexandra, străbunica Maria – în faţă; 
în spate-centru – bunica Ana, 1935

I.C.: În 1966, după ce absolvi-
sem şcoala medie şi timp de un an 
lucrasem ca educator la şcoala din 
Tătărăuca Veche, fiind deja student 
la USM, m-am angajat profesor de 
istorie şi ştiinţe sociale la şcoala me-
die din Bulboci, satul de baştină al 
Mariei Cojocari, tânără care, prin 
voia Providenţei, ulterior a devenit 
soţia mea� Şcoala medie Bulboci 
(director – Ivan Nicolaevici Pascari, 
şef de studii – Alexandru Maca-
rovici Lupu) m-a primit destul de 
prietenos, eu fiind tarificat cu ore 
de istorie şi ştiinţe sociale şi numit 
diriginte al clasei a VII-a� În şcoa-
lă învăţau pe atunci peste 600 elevi� 
Pentru trai, am închiriat o odăiţă la 
David Ciobanu, apoi la Ştefan Bor-
ziac, fost deportat în Siberia pentru 
neplata impozitelor� Gazdele îmi 
purtau de grijă şi mă respectau ca pe 
un fiu al lor� Ei ziceau: „Avem grijă 
de băiatul acesta, pentru că noi ştim 
ce înseamnă străinătatea” (eu fiind 
din alt sat!)�

 Toate bune, dar şi monotone: 
şcoala-gazda-sâmbăta-Tătărău-
ca Veche, pe parcursul a doi ani 
de zile, până când, la 1 septembrie 
1968, în şcoală a apărut Maria Co-
jocari, tânăr specialist, filolog, ab-
solventă a Institutului Pedagogic 
„A� Russo” (facultatea Limba şi Li-
teratura română (moldovenească)), 
din Bălţi� Maria mi-a plăcut mult 
şi relaţiile dintre noi s-au dezvoltat 
vertiginos într-o dragoste frumoa-
să� Peste cinci luni, la 2 februarie 
1969, ne-am căsătorit, eu trecând 
cu toate catrafusele mele aşezate pe 
sania şcolii în casa socrilor Zaharia 
şi Eudochia Cojocari, gospodari de 
frunte în sat şi oameni de omenie� 
Maria (n� 7�10�1947), pe parcursul 
celor 36 de ani de activitate pedago-
gică (1968–2004), a realizat succese 
remarcabile, fiind menţionată cu ti-
tlul de„Eminent al Învaţământului 
Public din RSSM” şi Ordinul „Slavă 
Muncii” de gradul III� A avut publi-
caţii de specialitate şi de ordin soci-
al-cultural în „L�A�”, „Făclia”, „OdN”, 
„Realitatea”, Almanahul „Soroca”� 
Dispune de gradul didactic I (în-
tâi)� Am crescut şi educat împreună 

trei fiice încântătoare, care ne-au 
bucurat întotdeauna, fiind aşa cum 
le-am dorit: frumoase, ascultătoa-
re, iubitoare, respectuoase, harnice, 
oneste… Cea mai mare, Livia (n� 
1�01�1970), medic-pediatru, căsă-
torită cu A� Surugiu, profesor de 
limba engleză, originar din Iaşi, 
este stabilită în Iaşi, România� Cea 
mijlocie, Violeta (n� 13�09�1972), 
economistă, căsătorită cu Victor 
Dogaru, întreprinzător, originar 
din Chişinău, este stabilita la Chişi-
nău� Mezina, Diana (n� 3�08�1976), 
jurist de specialitate, căsătorită cu 
Andrei Dănilă, medic, originar din 
Moldova, e stabilită în oraşul Tou-
lon, Franţa� Toate trei cresc şi educă 
copii – nepoţi dragi inimii noastre: 
Gabriel şi Mădălin Dogaru, Sabina-
Ştefania Surugiu şi David Dănilă�

A.: Familist, dar şi student la 
Universitatea de Stat din RSSM…

I.C.: USM (1966–1972) a fost 
pentru mine o perioadă de revela-
ţie totală� Mergând la Chişinău la 
sesiuni, eram frapat de mulţimea de 
tineri şi tinere care mă înconjura, de 
clădirile stilizate ale Chişinăului, de 
troleibuzele şi torentul de maşini de 
pe străzile largi, de parcurile, cine-
matografele, teatrele oraşului� Majo-
ritatea obiectelor de studii se predau 
în limba română (moldovenească), 
profesorii mei emanând bunătate şi 
înţelepciune: Vladimir Potlog (isto-
ria antică); Efim Drahenberg (istoria 
modernă); A� Panfilov (istoria con-
temporană) şi alţii� Ideea naţională 
era evidentă şi plutea atât în men-
talitatea corpului didactic, cât şi a 
studenţilor, dar – lucru paradoxal – 
această idee, pentru marea majori-
tate, nu ieşea din cadrul ideologiei 
comuniste! Idee naţională, dar în ca-
drul realităţilor existente! Se depu-
neau – bineînţeles, neoficial – flori 
la monumentele lui Ştefan cel Mare, 
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, 
Ion Creangă şi alţi clasici� Încercarea 
autorităţilor RSSM (1970) de a muta 
monumentul lui Ştefan cel Mare la 
Vadul lui Vodă a fost stopată de 
proteste studenţeşti în masă! Iluzia 
„libertăţii” comuniste, fără să mă 

plaseze în opoziţia ideologiei sta-
tului, îmi dădea plăcerea discuţiilor 
sterile, după cum mi-am dat seama 
mult mai târziu, asupra istoriei nea-
mului, a URSS, a viitorului nostru 
„luminos” etc� Credeam atunci că 
toate devierile, ostilităţile sovietice 
asupra drepturilor universale ale 
omului erau doar nişte greşeli ale 
unor persoane comuniste de prim 
rang şi nu exista vina sistemului şi 
a ideologiei lui� Credeam şi speram 
că nedreptăţile sunt doar nişte erori 
trecătoare pe calea luminoasă spre 
Comunism… Eram convins că vom 
reuşi să înlăturăm toate obstacolele 
interne şi externe (anticomuniştii, 
uneltirile imperialismului mondial 
în putrefacţie) şi să construim soci-
etatea prosperă şi echitabilă, la care 
visam cu toţii� Optimismul meu era 
alimentat şi de iluzia creşterii nive-
lului cultural al poporului nostru 
(Teatrul „Luceafărul”, cinematogra-
fele „Patria”, „Moscova”, formaţii-
le „Fluieraş”, „Mugurel”, „Folclor”, 
„Lăutarii”, „Noroc”, cântăreţii Nico-
lae Sulac, Maria Drăgan, Vasile Ma-
rin, Zinaida Julea, Ion Suruceanu, 
Mihai Dolgan etc�)� Eram convins, 
deci, că, prin străduinţă şi muncă 
cinstită, vom face viaţa mai bună, 
mai bogată, mai echitabilă, cu ade-
vărat comunistă�

A.: Deci, nu-i de mirare că ai 
devenit conducător al organizaţiei 
de partid din şcoală…

I.C.: Nu pot afirma că am fost 
presat să întru în PCUS, ci dimpo-
trivă, atitudinea mea faţă de lucru, 
comportamentul meu civic (corec-
titudine, nu fumam, nu consumam 
alcool, eram secretarul organizaţiei 
comsomoliste a şcolii) au sugerat 
conducerii comuniste din şcoală 
că e timpul să mă facă şi pe mine 
comunist� Am fost recomandat de 
directorul şcolii (I� N� Pascari), se-
cretarul organizaţiei de partid din 
sovhoz (N� Crâşmaru) şi de un ve-
teran de război (I� Gornea), în 1969 
devenind membru al PCUS, lucru 
pe atunci absolut firesc pentru toa-
tă lumea care îşi dorea o carieră în 
viaţă� Până în 1972, am continuat 
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să conduc organizaţia comsomolis-
tă a şcolii, apoi, până în 1975, am 
activat ca preşedinte al comitetului 
sindical, iar din 1975 până în 1979 
am deţinut funcţia de secretar al 
organizaţiei de partid din şcoală� 
Încrederea autorităţilor comuniste 
locale şi raionale faţă de mine creş-
tea din an în an, eu având cea mai 
serioasă şi sinceră atitudine faţă de 
obligaţiunile mele pedagogice şi 
de partid� Paradoxul acelei socie-
tăţi controversate, în care am trăit 
şi activat, îl constituia dubla men-
talitate a majorităţii populaţiei, fie 
comunişti, fie oameni de rând� Eu, 
care eram în ochii satului şi ai con-
ducerii locale şi raionale un comu-
nist exemplar, în suflet mă credeam 
şi un bun creştin, urmaş şi păstrător 
al tradiţiilor străbunilor noştri� Şti-
am foarte bine că marea majoritate 
a membrilor PCUS, de la cel mai 
înalt rang şi până la comunistul de 
rând, gândeau la fel ca mine� Astfel, 
în taină, cum procedau şi ceilalţi 
comunişti, mi-am botezat copi-
ii� Nu aş putea, probabil, să lămu-
resc care sunt adevăratele cauze ale 
acestei duble mentalităţi: frica, laşi-
tatea colectivă, ignoranţa, teroarea, 
convingerea, eroarea… Oricare ar fi 
fost cauza, realitatea era una: omul 
era pus în situaţia de a gândi, vorbi 
şi proceda diferit�

A.: Următoarea treaptă a carie-
rei: secretar al organizaţiei de par-
tid a Gospodăriei Agricole de Stat 
(Sovhozul) „Bulboci”…

I.C.: Eu cunoşteam, de rând cu 
toţi ceilalţi conducători de partid, in-
teriorul (esenţa) activităţilor PCUS, 
bazate pe formalism, dat fiind fap-
tul că toată piramida conducerii so-
cial-politice şi economice a statului 
înţelegea că doctrina clasică comu-
nistă nu se realizează şi este sortită 
prăbuşirii� Nu se ştia doar când se 
va întâmpla acest lucru� În rapoar-
tele structurilor comuniste, pe toată 
verticala, se declara că „totul merge 
strună”, pe când în realitate, impuşi 
de cerinţele exagerate, rupte de re-
alităţile existente, conducătorii se 
înşelau unii pe alţii, mistificând re-
alizările din teren� Formal, PCUS 
lupta cu aceste mistificări (Anton 
Miron, primul secretar al CR PCM 
Soroca, a fost destituit din funcţie 
din cauza „admiterii mistificărilor 
şi lipsei de control”), dar şi această 
luptă, în esenţa ei, era un formalism 
cras, o mistificare! În funcţia de se-
cretar al organizaţiei de partid a So-
vhozului „Bulboci”, am fost propus 
de către Vasile Lupuşor, directorul 
gospodăriei� În noiembrie 1979, 
cârmuirea sovhozului m-a anunţat 
că sunt chemat să mă prezint la CR 

al PCM Soroca� Am plecat în ace-
eaşi zi şi, la ora 12, am fost primit 
de „primul” (A� Miron), care mi-a 
comunicat că voi fi recomandat 
de CR la funcţia de secretar al or-
ganizaţiei de partid din Sovhozul 
„Bulboci”� Convorbirea noastră (în 
limba rusă) despre relaţiile mele cu 
sătenii şi situaţia familială a durat 
10 minute, după care am trecut în 
biroul secretarului II al CR (F� Su-
relu)� Discuţia (în limba moldove-
nească) a avut acelaşi ton accentuat 
colegial, cu sfaturi şi poveţe utile 
pentru exercitarea noii mele funcţii 
de partid� Era evident şi clar că to-
tul este deja hotărât şi alegerea mea 
în funcţie de către membrii organi-
zaţiei de partid a sovhozului va fi 
doar o formalitate de rând� La adu-
narea generală („obşceie sobranie”) 
a organizaţiei de partid a Sovhozu-
lui „Bulboci” (40 membri) am fost 
ales unanim în funcţia de secretar, 
cu o leafă lunară de 200 de ruble� 
În responsabilitatea mea urmau să 
se afle toate problemele satului şi 
ale sovozului, referitor la care eram 
ascultaţi sistematic, împreună cu 
directorul sovhozului, la Comitetul 
raional de partid� Între timp, Vasile 
Lupuşor, ex-director al sovhozului, 
fusese avansat şi plecase la Soroca, 
în locul lui venind Petru Donţu, cu 
care nu prea găseam limbaj comun� 
Activam, după cum îmi este obice-
iul şi firea, din toată inima, sincer 
şi metodic, şi nu-mi permiteam să 
confund concepţiile adânc perso-
nale cu obligaţiunile de serviciu� În 
noua calitate de secretar al organi-
zaţiei de partid, nu aveam şi nici nu 
doream să am nici un fel de privi-
legii, totuşi, fiind de unii invidiat şi 
urât, iar de alţii – respectat şi iubit� 
În 1983, în calitate de secretar, am 
reuşit să organizez la Bulboci o ma-
nifestaţie spectaculoasă de masă – 
„Ziua Roadei”: prin sat a defilat o 
coloană de maşini decorate special, 
pe unele dintre care erau purtaţi 
fruntaşii muncii� În acelaşi cadru 
a fost prezentat un mare concert 
susţinut de artişti amatori locali şi 
de unii invitaţi� În cei 8 ani de acti-
vitate partinică în sovhoz, prin in-Conferinţa pedagogică din august, 1979. I. Cujbă, B. Pasecinik, I. Iurevici

sistenţă şi perseverenţă, împreună 
cu biroul de partid şi cu susţinerea 
direcţiei sovhozului, am reuşit să 
realizăm multe lucruri bune� S-au 
construit: 

Grădiniţa şi clubul din satul  �
Bulbocii Noi; 

Case speciale de odihnă (cu  �
bucătării, radio, televizoare etc�) la 
locurile de muncă ale ţăranilor din 
sovhoz (ferme, brigăzi);

Stadion sportiv sătesc în Bul- �
boci�

La 1 septembrie al fiecărui an, 
mobilizam specialiştii sovhozului 
pentru asistări la orele de clasă în 
şcoală;

Am majorat numărul de comu-
nişti în sovhoz (tineret) de la 40 la 
60 de membri;

Am organizat seminare raiona-
le cu tema „Tradiţiile strămoşeşti”; 
„Şezătoarea satului”; „Dinastiile de 
muncitori ai sovhozului”, cu par-
ticiparea instituţiilor de cultură şi 
şcolare�

Organizaţia de partid a Sov-
hozului „Bulboci” pe care o con-
duceam era apreciată de către CR 
PCM Soroca ca fiind una exemplară 
în raion� 

A.: Cu totul pe neaşteptate, ai 
ajuns director al şcolii medii Bul-
boci…

I.C.: La 13 şi 18 mai 1987, în 
şcoala din Bulboci s-a produs o mare 
tragedie: mai mulţi elevi, s-au into-
xicat la cantina şcolii, unul dintre ei 
decedând (după cum s-a constatat 
mai târziu, copiii s-au intoxicat cu 
spirt uscat, pe care l-au pus în ceai 
în loc de zahăr, dar şi cu alte produse 
alterate)� În urma acestui caz, au fost 
destituiţi din funcţii conducătorii 
şcolii� Această neaşteptată tragedie 
a şi fost cauza numirii mele de către 
CR, la 28 mai 1987, în funcţia de di-
rector al şcolii din Bulboci, vechea 
conducere fiind lăsată să lucreze în 
calitate de profesori� Evident că am 
avut probleme, ei scriind scrisori 
anonime asupra mea, însă eu, după 
cum îmi este firea, m-am consacrat 
în totalitate noilor obligaţiuni, igno-
rând atacurile şi evitând orice „răz-

boi” cu „opoziţia” din şcoală� Către 
finele anului de studii 1989–1990, 
datorită eforturilor corpului didac-
tic, şcoala avea 6 medalişti (aur), în 
anii precedenţi având doar câte 2-3, 
iar în 1991, Andrei Porcescu, şeful 
Direcţiei Raionale Învăţământ, m-a 
dat drept exemplu pentru directorii 
de şcoală din raion� Ţin să menţio-
nez în mod special că la conferinţa 
pedagogică şcolară din august 1989 
a asistat Maria Dumanscaia (secre-
tarul III al CR PCM Soroca), care 
m-a criticat dur, zicând: „De ce aţi 
scris „Bine aţi venit!” cu grafie lati-
nă? Mai bine făceaţi curăţenie în ju-
rul şcolii!”, curăţenia fiind, de fapt, 
perfectă, atât în jurul, cât şi în inte-
riorul şcolii�

A.: Adept înflăcărat al „peres-
troicii” şi Mişcării de Eliberare Na-
ţională…

I�C�: Ideile perestroicii comu-
niste a lui Gorbaciov au crescut în 
ideea de eliberare naţională, răs-
pândită atunci în toate republicile 
unionale, inclusiv în RSSM� Valul 
Mişcării în susţinerea restructu-
rării creştea vertiginos, transfor-
mându-se, după cum era şi firesc, 
într-un val nestăvilit anticomunist 
cu esenţă de eliberare naţională din 
Imperiul Sovietic� Deja la 1 septem-

brie 1989, fiind director la şcoala 
Bulboci, am dispus ca în clasele I să 
se treacă la grafia latină, iar din 10 
noiembrie acelaşi an – toată şcoala, 
aşa încât, la 1 ianuarie 1990, şcoala 
medie Bulboci a trecut în totalitate 
la grafia latină, inclusiv maşina de 
dactilografiat� Tot în această peri-
oadă, am reuşit să introduc în şcoa-
lă: sistemul de catedre pe obiecte; 
lecţiile perechi; sistemul de 5 zile 
de studii (primii în raion); grupe 
cu regim semiintern şi dormitoare 
pentru elevii claselor mici� Aceste 
reforme le realizam fără indicaţiile 
Direcţiei Raionale Învăţământ, an-
ticipând lucrurile ce urmau să fie 
introduse mai târziu în toate şcolile 
raionului şi republicii� În 1993, şco-
lii medii Bulboci i se conferă nume-
le scriitorului Aleco Russo, iar la 27 
martie al aceluiaşi an am serbat so-
lemn ziua de naştere a acestui clasic 
al literaturii române� La serbare a 
participat şi Vasile Nedelciuc, băş-
tinaş din Bulboci, pe atunci deputat 
în parlamentul RM� Ulterior, Ga-
lina Cravciuc, inspectoare şcolară 
la DRÎ Soroca, a criticat această 
frumoasă manifestaţie de spirit şi 
demnitate naţională�

 Majoritatea elevilor (în 1990 – 
460 elevi) şi profesorilor (în 1990 – 
40 profesori) susţineau noile idei� 

Bulboci, 1984. Seminar raional „Noi tradiţii şi obiceiuri”.  
Prim-plan: N. Bordeian, I. Cujbă, I. Brânză, P. Zolotariov
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Eu, care, după cum am menţionat 
mai devreme, aveam în mine, se-
parată de concepţiile doctrinei co-
muniste, dragostea faţă de limbă 
şi de neam, faţă de democraţie şi 
libertatea spirituală, am acceptat şi 
adoptat categoric pentru sine noile 
concepţii social-politice promo-
vate în RM� Mai mult, am devenit 
adeptul lor înflăcărat� La o şedin-
ţa a Sovietului Sătesc Bulboci, în 
toamna anului 1991, am fost rugat 
să ţin o lecţie cu tema „Limba ro-
mână vorbită pe teritoriul RM şi al 
României”� Reacţia ascultătorilor 
a fost una rece şi tacită, dar deloc 
agresivă� Pentru ei, consilierii sa-
tului, oameni maturi şi cu carte, 
faptul identităţii limbii „române” 
şi „moldoveneşti” a fost o desco-
perire surprinzătoare� Tot în acea 
perioadă, am organizat în parcul 
local o adunare a satului, cu ace-
eaşi temă, la care toţi au reacţio-
nat calm şi cu înţelegere (astăzi, 
aceiaşi oameni sunt adepţii noilor 
comunişti şi ai inexistentei limbi 
„moldoveneşti”!)� De asemenea, 
deseori organizam grupe de profe-
sori cu care plecam la Cenaclul „A� 
Mateevici”, iar la 27 august 1989 şi 
la 27 august 1991 am mers în mod 
organizat la Marile Adunări Naţio-
nale din Chişinău�

În 1991, a fost schimbat direc-
torul sovhozului� În locul lui Petru 

Donţu, cu care nu mă prea împă-
cam, a fost numit Victor Corcimari, 
băştinaş din Bulboci, care a contri-
buit la rezolvarea a numeroase pro-
bleme materiale ale şcolii, acumula-
te în perioada de criză a acelor ani 
(procurarea mobilei şcolare, repa-
rarea acoperişului şcolii, aprovizio-
narea corpului didactic cu produse 
alimentare etc�)�

 Încă de la 1989, am insistat asu-
pra sărbătoririi în şcoală a Crăciu-
nului pe stil nou, la 25 decembrie� 
La 6 mai 1990, am participat îm-
preună cu familia la Podul de Flori 
(Costeşti-Stânca pe râul Prut), unde 
ne-am cunoscut foarte aproape şi 
ne-am împrietenit cu o familie de 
profesori, pe nume Cimbru, din 
Fălticeni, România� De la Podul de 
Flori ne-am întors la Bulboci cu tri-
colorul pe care ni l-a dăruit aceas-
tă familie şi pe care pentru prima 
dată l-am putut ţine în mâini în 
mod deschis� Am luat acel tricolor 
la şcoală, pentru a fi păstrat ca o re-
licvă� În 1992, împreună cu primă-
ria Bulboci, am organizat o vizită la 
luptătorii-voluntari în războiul de 
pe Nistru, Platoul Cocieri, donân-
du-le produse alimentare şi o seamă 
de obiecte de primă necesitate� Tot 
în 1992, am expediat un demers că-
tre Academia de Ştiinţe a RM cu o 
propunere argumentată istoric de a 
schimba numirea satului Tătărăuca 

Mică în Decebal, lucru care ulterior 
s-a şi întâmplat�

A.: Presiuni din partea condu-
cerii raionale şi demisia din func-
ţie…

I.C.: La 15 octombrie 1993, am 
iniţiat şi realizat în şcoală un omagiu 
consăteanului nostru, profesorului 
universitar Vasile Melnic, cu ocazia 
jubileului de 60 ani, invitându-l să 
participe personal� Domnul Vasile 
Melnic a acceptat şi ne-a onorat cu 
prezenţa sa, dar conducerea raiona-
lă, în persoana lui Vasile Lupuşor, a 
avut o reacţie foarte negativă şi bol-
năvicioasă la respectiva festivitate� 
Din acest moment, în şcoală au în-
ceput un şir de controale şi presiuni 
neîntemeiate asupra direcţiei şcolii 
(adică, asupra mea)� Toţi răuvoitorii 
mei (bârfitorii) din sat aveau acces 
în biroul lui V� Lupuşor (preşedin-
te al Consiliului Raional Soroca), 
în timp ce pe mine refuza să mă 
primească pentru discuţii� În scurt 
timp după începerea acestei campa-
nii de presiune asupra mea, am fost 
nevoit să depun cerere de eliberare 
din funcţia de director al şcolii şi, 
în decembrie 1993, am demisionat� 
Eram conştient de faptul că nu gre-
şelile, ci mai mult acţiunile mele în-
drăzneţe, care nu conveneau condu-
cerii raionale, au cauzat presiunile 
asupra mea şi, ca urmare, demisia� 

A.: Pedagog şi cercetător…
I.C.: După demisie, am rămas să 

lucrez în şcoală în calitate de pro-
fesor, având, fireşte, probleme atât 
morale, cât şi materiale� Eram speci-
al restrâns în ore pedagogice tarifa-
re, „prietenii”, care, pe când eram în 
funcţie de director, mă „idolarizau”, 
acum mi-au întors spatele� Dar nu 
era, fireşte, o situaţie ce ar fi putut 
să-mi schimbe esenţa umană� Am 
rămas acelaşi pedagog responsabil 
şi exigent, am continuat să cercetez 
şi să scriu, publicând o serie de lu-
crări: „Spiritualitatea Universităţii 
Româneşti”, „Standardele educa-
ţionale”, „Respectarea drepturilor 
omului”, „Familia şi şcoala în edu-
caţia copilului”�I. Cujbă cu absolvenţii săi. LT „I. Creangă”, 2011

1   Iurie Cujbă la 60 de ani� LT „I� Creangă”, 2007� În 
cabinetul de istorie

2   Familia Cujbă, 1988� Iurie şi Maria cu fiicele Livia, 
Violeta şi Diana

3   I� Cujbă cu absolvenţii săi� LT „I� Creangă”, 2011
4   Nepoţelul Mădălin la Cetatea Soroca� 2010

5   Cu Gabi, primul nepoţel� 1995
6   Nepoţelul David, la masa cu jucării� 2009
7   Cu N� Bulat şi dna Ching din Taiwan� Cetatea 

Soroca, 2010
8   I� Cujbă la Strasbourg, 2005� În spate – CEDO
9   Prinţesa noastră, nepoţica Sabina-Ştefania� 2009

 Familia Cujbă 
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 În 1997, a decedat mama mea şi, 
din acel moment, am încetat să mai 
fiu „copil”! Casa părintească de la 
Tătărăuca Veche a rămas pustie�

A.: Aţi hotărât cu familia să vă 
mutaţi la Soroca, unde noi realizări

I.C.: Trecerea noastră cu tra-
iul la Soroca era deja hotărâtă� În 
1998, prin concurs, am fost angajat 
în calitate de profesor de Econo-
mie şi Drept la Colegiul Coopera-
tist din oraş, unde am activat până 
în 2001, fondând aici, împreună 
cu Victor Zagaevschi, un minunat 
„cabinet de Drept”� Încă un an de 
zile am predat Istoria şi Dreptul la 
Liceul Teoretic „Constantin Stere”, 
apoi m-am angajat la Liceul Teo-
retic „Ion Creangă” ca profesor de 
Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, in-
stituţie în care activez până astăzi� 
Aici mi-am fondat o tradiţie, pen-
tru mine sfântă – primele ore ale 

obiectelor mele, la fiecare început 
de an de studii, le consacru studie-
rii împreună cu elevii a Declaraţiei 
de Independenţă a RM şi a simbo-
lurilor ei de stat: Tricolorul, Stema 
şi Imnul� Pe parcurs, cu ajutorul şi 
susţinerea directorului liceului, N� 
Iavorschi, am fondat şi amenajat 
un cabinet modern de istorie� În 
2004, în cadrul LT „I� Creangă”, am 
obţinut gradul didactic I, apoi, în 
2009, primul în liceu, primul grad 
didactic superior� Concomitent, 
între anii 2002–2009, am predat Is-
toria şi Ştinţele Socio-Umane (prin 
cumul) la Colegiul de Arte din 
Soroca, unde am avut elevi foarte 
receptivi la toate evenimentele din 
viaţa social-politică a ţării, adepţi 
convinşi ai democratizării repu-
blicii� Activitatea mea pedagogică 
a cuprins în permanenţă şi lucrul 
extraşcolar, organizând excursii cu 
elevii la mănăstirile dintre Prut şi 

Nistru: Călărăşeuca, Rudi, Cosă-
uţi, Nicoreni, Drochia, Dobruja, 
Japca, Saharna, Muzeul „Orheiul 
Vechi”�Am continuat lucrul de cer-
cetare, participând la experimen-
tarea noului manual „Am dreptul 
să-mi cunosc drepturile”, la elabo-
rarea căruia am luat parte activă 
şi eu, la seminarele (Alternativa 
XXI), „Amnesty Interational Mol-
dova”� Recent, am editat o carte de 
publicaţii ale mele, intitulată „Cru-
cea demnităţii noastre”, pe care am 
scris-o în baza experienţei pedago-
gice� Ea conţine 4 compartimente: 
I� Istoria vocaţiei; II� Şcoala – o 
realizare; III� Elogii; IV� Reflecţii� 
Voi continua să promovez în per-
manenţă, nu doar în cadrul lecţii-
lor de istorie, ci şi în viaţa mea de 
toate zilele, adevărul istoric despre 
Basarabia (România de Est), în 
marea speranţă a realizării unităţii 
neamului românesc�

Oamenii din preajmă despre Iurie Cujbă
Nicolae Bulat, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca:
„Iurie Cujbă e omul care şi-a dedicat şi-şi dedică viaţa noilor generaţii� E setos de cunoştinţe, modest, inge-

nios, bun coleg şi principial în predarea istoriei românilor”�

Ignat Berbeci, Preşedintele ONG „Pro-Cultura”:
„Domnul Cujbă este, întâi de toate, un adevărat şi bun român� Îl cunosc ca fondator şi preşedinte al filialei 

Soroca a Forului Democrat al Românilor din RM”�

Părintele Radu Rusu, parohul bisericii „Sf� Cuvioasa Parascheva”:
„Domnul Iurie Cujbă este un bun şi adevărat creştin, purtând grijă nu doar de propriul suflet, dar şi de 

sufletele celor care-l înconjoară”�

Ion Spătaru, secretarul Consiliului Raional Soroca: 
„Îl cunosc pe domnul Cujbă ca pe un bun pedagog şi un bun familist� A educat trei copii minunaţi� Cunosc 

mai multe situaţii grele din viaţa lui, pe care a ştiut să le depăşească� Niciodată nu s-a lăsat înfrânt de greu-
tăţi”�

Tatiana Boţaniuc, absolventă a LT „Ion Creangă”:
„Chipul lui senin, vorba-i caldă şi domoală, predarea exemplară a obiectului, ne-au făcut să-l îndrăgim 

chiar de la primele lecţii”�

Nicolae Cibotaru, absolvent al Colegiului de Arte: 
„Domnul profesor Iurie Cujbă are talentul de a oferi nişte lecţii de istorie de înaltă veridicitate şi ţinută 

pedagogică”�

Soţia, Maria Cujbă:
„Este un tată ca nimeni altul, le-a oferit tot ce a putut celor trei fiice ale noastre� E un bunic-împărat pentru 

nepoţei şi un soţ ideal”�

„Răbdarea şi insistenţa sunt cele mai importante 
calităţi necesare unui adevărat agricultor…”

Vasile Eftodii 
Născut la 11 noiembrie 1961 în 
Ocolina, Soroca.  
Fondator şi administrator al 
GŢ „Eftodii Mihail Vasile”.

Fişier biografic
1968–1976 – Studii la şcoala medie Ocolina (8 clase)�
1976–1980 – Studii la Şcoala de Medicină din Tiraspol, specialitatea 
felcer-sanitar�
1980–1982 – Serviciu în Armata Sovietică,
1982–1988 – Studii la Institutul de Medicină din Chişinău, facultatea 
Sanitarie şi Epidemiologie,
1988–2000 – Şef al secţiei Dezinfecţie şi Profilaxie�
2000–2006 – Fondator şi administrator al Întreprinderii Individuale 
„Vasile Eftodii” (servicii de profilaxie sanitară)�
2006–2010 – Fondator şi administrator al Gospodăriei Ţărăneşti 
„Eftodii Vasile Victor”�
Din 2010 – Administrator al GŢ „Eftodii Mihail Vasile”�

Almanah: Eftodii e o familie 
ocolineană…

Vasile Eftodii: Într-adevăr, sunt 
băştinaş din Ocolina, sat de care nu 
mă consider rupt nici astăzi, chiar 
locuind într-un apartament tipic 
orăşenesc la Soroca (Nouă)� În ge-
neral, faptul că Ocolina e situată 
aproape de oraş o face pentru mul-
ţi locuitori ai ei un fel de „suburbie 
verde”, o parte integrantă a Soro-
cii� Părinţii mei, Victor Ion Eftodii 
(1925–1988) şi Maria Grigore (So-
chircă) Eftodii (1932–2005), ambii 
au provenit din ţărani ocolineni 
înstăriţi, gospodari, după cum în-

drăznim să ne socotim şi noi, ur-
maşii lor� Tatăl, lăcătuş şi meşter 
în tehnica sanitară, a lucrat până la 
pensie la Uzina „Metaloizdelia” din 
Dealul Sorocii, iar mama a muncit o 
vreme tutunăreasă în fostul sovhoz 
„Nistru”, apoi bucătăreasă la grădi-
niţa de copii din Ocolina, de unde 
s-a şi pensionat� Fratele mai mare, 
Andrei (am fost doi copii la părinţi), 
născut în 1951, medic-traumatolog 
(a absolvit şi el Institutul de Medi-
cină din Chişinău), este şef al secţiei 
Traumatologie a Spitalului Raional 
Soroca� Soţia mea, Tatiana (Chistol) 
Eftodii, născută la 9 februarie 1962, 

Ocolina, sat de baştină…
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ocolineană şi ea, a absolvit Institutul 
Pedagogic „I� Creangă” (Filologia) 
din Chişinău şi actualmente deţine 
funcţia de director adjunct pentru 
instruire şi educaţie, având şi ore de 
limba română, la Şcoala Profesiona-
lă din Soroca�

Fiul nostru, Mihail (n� 30 iu-
lie 1991), este student în anul II la 
ASEM (Business şi Administrare), 
Chişinău�

Cu Tatiana, soţia mea, ne-am cu-
noscut încă de pe băncile şcolii din 
Ocolina, ea fiind cu câteva clase mai 
mică decât mine� Locuiam în diferi-
te părţi ale satului şi nici prin gând 
să-mi treacă– eram copii! – că, peste 
ani, vom deveni soţ şi soţie� La 31 
august 1990, pe când lucram deja 
la Soroca, la Ocolina, la concertul 
dedicat sărbătorii „Limba noastră”, 
providenţa ne-a reîntâlnit, ca să 
ne unească într-o familie… Peste 
o lună şi jumătate, la 13 octombrie 
1990, am jucat o nuntă mare mol-
dovenească, cu lăutari de la Colegiul 
de Arte din Soroca…

A.: Vasile Eftodii, elev la şcoala 
din Ocolina…

V.E.: Am fost un băiat cuminte 
şi sârguincios, cu ascultare de pă-
rinţi şi de ajutor părinţilor� Bineîn-
ţeles, în măsura în care puteam să 
reuşesc, pentru că îmi plăcea mult 
joaca şi deseori mă duceam la joa-
că, cu ceilalţi copii laolaltă� Cei 8 
ani de şcoală la Ocolina, au fost cu 
note bune (eram „udarnic”, având 
doar note de 4 şi 5) şi relaţii calde 
cu toţi învăţătorii� Iată unii dintre ei 
(îi voi numi aşa cum îi numeam în 
acei ani), de care eram ataşat într-o 
măsură mai mare: Cobâlaş Dumi-
tru Nicolaevici – geograf, directorul 
şcolii; Calmaţui Felicia Gheorghev-
na – prima mea învăţătoare; Văzdă-
uţan Gheorghe Procopovici – pro-
fesor de botanică; şi încă mulţi alţii, 
înţelepţi şi binevoitori cu mine�

A.: De ce aţi ales medicina ca 
profesie, cum se zice, pe-o viaţă?

V.E.: Părinţii mi-au zis că e mai 
bine să devin un bun medic, decât 
să rămân în sat la „tutunărit”� Gustul 

amar al tutunului mi se îmbibase bi-
nişor în nas şi-n gât în copilăria mea 
colhoznică, aşa că lor nu le-a fost 
greu să mă convingă� S-a hotărât 
să merg la Şcoala de Medicină din 
Tiraspol, unde am ales „Sanitaria”� 
În paralel, studiam şi obiectele şco-
lii generale (clasa IX-X)� Locuiam 
la căminul studenţesc, unde era şi 
o bucătărie comună în care pregă-
team de ale gurii din produsele adu-
se de acasă� În timpul liber făceam 
sport în secţia de atletică uşoară la 
stadionul orăşenesc, mă plimbam 
prin oraş, Tiraspolul fiind în acei 
ani verde, curat şi liniştit, cu mult 
tineret stuidios� Verile şi primele 
două luni de toamnă, le petreceam, 
asemeni tuturor studenţilor sovie-
tici, la culesul roadelor colhoznice� 
Şcoala noastră avea un partener 
agricol permanent – Gospodăria 
colhoznică din satul Talmaza, Cău-
şeni – vara la cules roşii, toamna – la 
mere� În vara primului an de studii 
(45 zile), am câştigat 137 ruble, bani 
buni pentru un student, bursa luna-
ră a căruia era de 30 de ruble! Peste 
3 ani şi 6 luni, în februarie 1980, am 
absolvit Şcoala de Medicină şi am 
fost repartizat la Cahul la „Sanepid” 
,de unde peste 2 luni, la 28 aprilie 
1980, am fost recrutat în Armata 
Sovietică�

A.: Aţi urmat Institutul de Me-
dicină din Chişinău.

V.E.: În primăvara lui 1982 m-am 
demobilizat şi am venit la Soroca, 
unde m-am angajat la „Sanepid”-
ul raional� În vara aceluiaşi an, am 
susţinut examenele de admitere la 
Institutul de Medicină şi, către 1 
septembrie 1982, am plecat la Chi-
şinău� Am ales să-mi continui studi-
ile la specialitatea pe care o aveam – 
„Sanitarie şi Epidemiologie”� Rămas 
fidel caracterului meu sârguincios, 
mă ocupam de studii la cel mai se-
rios mod, fiind bine dirijat şi îndru-
mat de profesori minunaţi, unora 
dintre ei fiindu-le şi astăzi deosebit 
de recunoscător: Popuşoi E� P� (co-
săuţean) – „Organizarea ocrotirii 
sănătăţii publice şi managementul 
medicinii”; Bivol G� C�, – Îngriji-

rea Generală a Bolnavului; Plugaru 
S� V� – decanul Facultăţii noastre; 
Cobâleanschi L� N� – rectorul insti-
tutului� Mă odihneam modest, din 
când în când frecventând discoteci-
le studenţeşti organizate la institu-
tul nostru, la căminele de la Malina 
Mică; practicam sport la stadionul 
„Dinamo” din preajma institutului; 
mergeam la cinema, teatru, pe lân-
gă toate acestea reuşind să şi mai 
lucrez la Dispensarul institutului, 
ca electrician şi tehnician sanitar� 
Perestroika gorbaciovistă, care lu-
ase amploare în URSS şi RSSM că-
tre sfârşitul anilor 1980, n-a adus 
schimbări radicale în procesul de 
studii şi în mentalitatea (cel puţin, 
până la absolvirea mea din 1988) 
majorităţii studenţilor, accentul fun-
damental în instituţie continuând să 
rămână instruirea şi educarea unui 
bun şi onest specialist în domeniu�

A.: Şi iată-vă la „Sanepid”-ul 
din Soroca…

V.E.: După absolvirea Institutu-
lui de Medicină, am fost repartizat la 
Spitalul Raional Soroca (medic-şef 
A� Prisăcari), de acolo fiind trimis 
la Staţia Epidemiologică Raională� 
Şeful acesteia, N� Răilean, mi-a dat 
în subordine Secţia Raională Dez-
infecţie şi Profilaxie (SDP), în care 
activau 43 de angajaţi, doar 4 din ei 
având studii medii speciale în do-
meniu� SDP dispunea de 2 autovehi-
cule mici pentru personal, de 2 trac-
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toare cu roţi „Belarusi”, înzestrate 
cu diferite agregate de dezinfectare, 
şi de un sediu pe strada Docucea-
ev nr�6� Era o structură autonomă 
în cadrul „Sanepid”-ului, fapt care 
în 1989, în noile condiţii ale miş-
cării cooperatiste din acei ani, ne-a 
permis să trecem la autogestiune şi 
astfel am activat până în 1995, când 
secţia a fost transferată în compo-
nenţa Centrului Raional de Medi-
cină Preventivă (acelaşi „Sanepid”, 
însă reorganizat)� Mie, fostului deja, 
şef al SDP, mi s-a propus funcţia de 
medic-dezinfecţionist al Centrului� 
Am acceptat� Erau însă vremuri de 
mare criză, salariul mic nu se plătea 
cu lunile, încât era aproape impo-
sibil sa-mi întreţin familia şi, după 
5 ani, am hotărât să mă încadrez în 
rândurile întreprinzătorilor liberi� 
Era anul 2000�

A.: Şi cum aţi ajuns la ÎI ”Vasile 
Eftodii” – servicii de dezinfecţie?

V.E.: În anul 2002, am deschis 
Întreprinderea Individuală (ÎI) „Va-
sile Eftodii” pentru prestarea ser-
viciilor de dezinfecţie� Iniţial, l-am 
avut ca partener pe prietenul şi co-
legul meu, medicul Mihail Mazur� 
Aprovizionarea întreprinderii cu 
materialele chimice de care aveam 
nevoie o efectuam în mod centra-
lizat de la Chişinău, având Licen-
ţa ministerului de resort� Dar, pe 
parcurs, această aprovizionare cu 
dezinfectanţi devenea tot mai difi-
cilă, iar prin 2004, chiar imposibilă� 

Ne-am văzut nevoiţi să căutăm şi să 
procurăm materiale şi ingrediente 
ale dezinfectanţilor prin magazine 
specializate şi farmacii� Era o muncă 
ingrată, care nu ne oferea satisfacţie 
şi nici nu dădea rezultatele scontate, 
cu atât mai mult, cu cât criza social-
economică crescândă din republică 
şi raion a redus la minimum numă-
rul comenzilor de servicii de dezin-
fectare� Trebuia să caut o ieşire din 
situaţia creată…

A.: Şi aţi găsit-o în fondarea 
Gospodăriei ţărăneşti „Eftodii 
Vasile Victor” şi prima ei livadă de 
meri…

V.E.: Au fost nişte împrejurări 
care mi-au sugerat această soluţie� 
În 2005, a decedat mama, lăsându-
mi moştenire două cote părinteşti 
de pământ cu suprafaţa de circa 4 
hectare� Am hotărât să mai procur 
două, făcându-mă astfel proprietar 
a 6 hectare de pământ în apropie-
rea satului, spre pădurea Voloave� 
Aveam grijă şi până la asta de aceste 
cote, ajutând-o pe mama, dar după 
decesul ei şi în situaţia de răspântie 
în care mă aflam, mi-a venit gândul 
să mă ocup în modul cel mai seri-
os de agricultură, astfel continuând 
strămoşeasca îndeletnicire a părin-
ţilor mei� Am început în 2006, fon-
dând Gospodăria Ţărănească (GŢ) 
„Eftodii Vasile Victor”, cu 6 hectare 
de pământ, pe care am început să 
sădesc pomi de meri� În următorii 
trei ani, am mai procurat câteva cote 

de pământ, aşa încât în 2010 aveam 
deja 28 hectare sădite cu livadă, 
dintre care 4 hectare – cu pruni� În 
acelaşi an, 2010, am hotărât să pun 
bazele unei noi „GŢ”, cu perspective 
pentru viitor� În consecinţă, vân-
zând 15 din cele 28 hectare pe care 
le deţineam, iar restul de 13 hecta-
re dăruindu-le fiului nostru Mihail, 
am lichidat GŢ „E�V�V” şi am fondat 
una nouă – GŢ „Eftodii Mihail Va-
sile”, pe care actualmente o adminis-
trez�

A.: Prin apariţia Gţ „Eftodii 
Mihail Vasile”, putem subînţelege 
perpetuarea generaţiilor de po-
micultori, iar prin modul în care 
se afirmă – un model al viitorului 
agriculturii noastre?!

V.E.: Nu m-am gândit la asta� 
Am vrut să fac ceva şi am riscat 
mult, avântându-mă în agricultu-
ră cu mijloace mici şi cu puţin pă-
mânt, ştiind foarte bine că situaţia 
în domeniu lasă de dorit şi în ceea 
ce priveşte cultivarea, şi în ceea ce 
priveşte desfacerea roadelor, cu atât 
mai mult că în raionul nostru live-
zile de meri au o largă răspândire, 
deci, există şi o oarecare concuren-
ţă� Politica mea strategică în calitate 
de producător pomicultor a fost şi 
rămâne înaintarea fără grabă, dar 
sigură, şi în extinderea terenurilor, 
şi în cea a pieţei de desfacere� Ulte-
rior, la cele 13 hectare dăruite fiului, 
am mai arendat o suprafaţă de16 
hectare� În felul acesta, astăzi gos-

Soții Vasile şi Tatiana Eftodii, 2011 Vasile Eftodii împreună cu fiul Mihail, 2011
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1   Soţii Vasile şi Tatiana Eftodii
2   Bucuria primei roade

3   Frumuseţea mărului ocolinean
4   Vasile Eftodii împreună cu fiul  

Mihail

5   V� Eftodii la o expoziţie de 
tehnică performantă

6   Vasile Eftodii în livada sa

podăria noastră deţine 29 hectare 
de livadă, dintre care 25 – de meri 
(„Golden Delicious”, „Simerenco”, 
„Gala”, „Florina”, „Idared”) şi 4 – de 
pruni „Stanley”�

 Mai pot adăuga că răbdarea şi 
insistenţa sunt cele mai importante 
calităţi necesare unui adevărat agri-
cultor� Să-i luăm, drept exemplu, pe 
pomicultori� Prima roadă – îi zicem 
„de însemnare” – a livezii de meri el 
o poate culege doar după 5 ani de 

îngrijire intensivă, pe când roada 
scontată, adică cea deplină, o are 
abia la 8-9 ani de la plantarea live-
zii! Aşa că eu, cu toţi ai mei, în acest 
an, 2011, după 5 ani de aşteptări şi 
temeri, am avut prima roadă de în-
semnare – mulţumesc Domnului, 
destul de îmbucurătoare�

Pentru gospodăria noastră este 
suficient să angajăm sezonier (pră-
şit, curăţat, cules etc�) 10-15 lucră-
tori din sat, care, de obicei, sunt 

aceiaşi din an în an, constituind un 
colectiv destul de organizat şi efici-
ent� Am procurat un tractor cu roţi 
„Belarusi”, o stropitoare-agregat, 
altă tehnică mică şi instrumentariu 
necesar pomiculturii� Roada o vom 
vinde prin mijlocitori� Ţinând cont 
de cantităţile de mere-marfă pe care 
le aşteptăm în următorii câţiva ani, 
această modalitate mă aranjează� 
Rămâne să ne dea Domnul sănătate 
şi roade îmbelşugate…

V. Eftodii împreună cu brigada sa de muncitori  
la culesul roadei, 2011

Tractorul Gospodăriei Țărăneşti „Eftodii Mihail Vasile”

Ar fi fost logic să scriu şi eu, pe acest colţ de pagină, despre 
crimele odioase care sunt cap de afiş sau despre decizia Curţii 
Constituţionale, care ne aruncă, fie şi de nevoie, în braţele unor 
alegeri parlamentare anticipate (or, chiar nu cred că cineva din 
cei trei crai – Filat, Lupu şi Ghimpu – va călca pe propriul orgo-
liu, că n-o să-i zic demnitate, şi va merge la compromis), dar 
chiar n-o să fac acest lucru, fiindcă (deja) nu mă prea interesea-
ză aceste teme. În primul rând, consider că nu merită să cheltui 
spaţiu de ziar pentru tirajarea unor nebuni care, de bine ce le 
este, nu ştiu ce să mai facă şi se împuşcă ziua în amiaza mare. 
În al doilea rând, clasa noastră politică şi-a dat încă o dată ara-
ma pe faţă şi ne-a demonstrat ceea ce ştiu chiar şi acei muţi şi 
surzi, şi anume – cocoţaţi în vârful piramidei, aleşii poporului 
se complac în continuare în rolul de clovni (des)considerându-
ne pe noi, alegătorii, ca pe nişte spectatori care înghit orice 
prostie şi orice fals. Ca să nu mai zic că aceste subiecte vor fi 
terfelite pe toate feţele de marea armată de comentatori şi 
analişti de la centru. Mai bine să discutăm despre nişte lucruri 
prozaice şi mai lumeşti, despre care cei „mari şi tari” vorbesc 
cu jumătate de gură sau le tălmăcesc într-o manieră greu de 
generat. Să zicem, pe cine nu interesează tema aşteptatelor 
valuri de scumpire? Păi, dacă înainte sosirea perioadei reci a 
anului se asocia cu ruginirea şi căderea frunzelor, apoi de la o 
vreme încoace primăvara vine atunci când se măresc preţurile 
la motorină (tocmai când ţăranii trebuie să înceapă lucrările în 
câmp), iar toamna este prevestită de cataclismele politice şi de 
scumpirea gazelor naturale. Nu de alta, dar cei de la „Moldova-
gaz” au luat-o cu totul razna, deşi tupeul şi obrăznicia lor au şi 
o explicaţie – după ce anterior măreau preţurile cu câteva pro-

cente (ne încercau de minte?), de data aceasta au decis să dea 
lovitura de graţie: scumpire de peste 28 la sută şi basta! Faptul 
că preţul unei mii de cuburi de gaze naturale procurată de la 
„fraţii” din Rusia a crescut de la 367 la 400 de dolari nu numai 
ne dă de bănuit, dar ne impune să credem că metodologia de 
calculare a tarifelor este profund antipopulară. Unica noastră 
şansă de a nu închide robinetele şi de a trece la tizic sau beţe 
de răsărită este Agenţia Naţională de Reglementare în Ener-
getică (ANRE), care ar putea diminua din apetitul exagerat 
al colosului energetic. Or, de câte ori au trepădat la Moscova 
funcţionarii noştri şi fără nici un tolc – cum am plătit cele mai 
mari preţuri, aşa plătim şi în continuare. Şi când te gândeşti că 
Rusia se poartă astfel cu un stat-membru al Comunităţii State-
lor Independente, chiar îţi vine să urli în gura mare – ce fel de 
comunitate? ce fel de independenţă? ce fel de relaţii deosebi-
te şi ce fel de prietenie, dacă aceasta îţi iese deja pe gât?

De altfel, atitudinea ostilă a Moscovei în relaţiile cu Chişină-
ul a fost amplificată zilele acestea de încă un exemplu elocvent 
– ţarul (dacă ţinem cont de faptul cine conduce de facto cu Ru-
sia) Vladimir Putin a felicitat secesioniştii din stânga Nistrului 
cu prilejul zilei independenţei, urându-le în continuare succese 
şi, probabil,… gaze ruseşti, care vor fi achitate de proştii de pe 
malul drept, la cele mai exagerate preţuri. Şi asta în timp ce la 
întâlnirile cu oficialii noştri acesta nu o dată a bâlbâit ceva des-
pre integritatea şi suveranitatea Republicii Moldova. Iar faptul 
că ambasadorul Kuzmin a fost chemat la Ministerul de Externe 
pentru a da „lămurii” nu poate fi privit altfel decât ca o proce-
dură diplomatică obligatorie, fiindcă ar fi culmea naivităţii să 
credem că Moscova îşi va schimba macazul…
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Ion Golovatâi  
Născut la 27 septembrie 1957 în 
Borisovca, Tatarbunar (Ucraina). 
Membru al Uniunii Arhitecţilor din 
Republica Moldova.

Fişier biografic
1964–1974 – Elev la Şcoala Medie din Borisovca�
1974–1975 – Student la Şcoala de Marină din Ismail�
1975–1977 – Serviciu în Armata Sovietică�
1977–1980 – Marinar în Compania „Dunaiskoe Parohodstvo”�
1980–1985 – Student la Institutul Politehnic, facultatea Arhitectură 
(Chişinău)�
1985–1988 – Director-adjunct, sectorul construcţii, în sovhozul „Mi-
ciurin” (Vasilcău, Soroca)
1988–1995 – Director-adjunct, sectorul construcţii, la Fabrica de 
Articole Tricotate (Soroca)�
1995–1999 – Colaborator la Programul „Pământ” (Soroca)�
1999–2003 – Arhitect-şef al judeţului Soroca�
2003–2007 – Consilier în Consiliul Orăşenesc Soroca�
Din 2003 – Arhitect-şef al raionului Soroca�

Almanah: Povestiţi, vă rog, des-
pre familia Golovatâi.

Ion Golovatâi: M-am născut şi 
am copilărit într-o o familie de gos-
podari cu rădăcinile strămoşilor în 
Borisovca, sat de moldoveni, prin vi-
cisitudinile istoriei ajuns în compo-
nenţa Ucrainei� Părinţii mei, acum 
pensionaţi, toată viaţa au muncit în 
colhozul local� Atât tatăl, Nicolae (n� 
1938), cât şi mama Parascovia (Pro-
fir) Golovătâi (n�1937), s-au născut 
în Borisovca în vremea când loca-
litatea era în componenţa judeţului 
Ismail, România� Am crescut alături 
de două surori mai mici, de care am 
avut întotdeauna un ataşament de-
osebit: Maria (Caşinean) (n�1959), 
stabilită în oraşul Tighina, şi Zinai-
da (Bondarenco) (n�1963), stabilită 
în satul Ferdinand din raionul Ta-
tarbunar�

Soţia mea, Zinaida (Cojocaru) 
Golovatâi, este originară din Soroca, 
fapt care a influenţat hotărârea noas-
tră de a ne stabili în acest oraş� Ne-am 
căsătorit în 1982, pe când mai eram 
studenţi� Zinaida a studiat filologia 
rusă la Universitatea de Stat din Mol-
dova, între anii 1981–1986, după care 
m-a urmat la Vasilcău, Soroca, unde 
fusesem repartizat după absolvirea 

Institutului Politehnic, ea angajându-
se ca pedagog în şcoala locală� Din 
1988, anul mutării noastre la Soro-
ca, a activat la Grădiniţa nr�13, apoi 
la Direcţia Judeţeană Învăţământ� 
Actualmente, administrează ÎI „I� 
Golovatâi”, care prestează servicii în 
domeniul arhitecturii� Fiul nostru, 
Roman (n� 10�02�1984), a absolvit 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, România, cu Licenţa de Ma-
gistru în relaţii internaţionale� Acum, 
împreună cu soţia, adică nora noas-
tră, Andreea, originară din Turnu 
Măgurele, absolventă a aceleeaşi Uni-
versităţi (facultatea Asistenţă Socială) 
şi fiul – nepoţelul nostru Andrei (n� 
2009), sunt stabiliţi la Bucureşti� Fii-
ca Olesea (n� 06�04�1987) a făcut fa-
cultatea Design Vestimentar şi acum 
se află în oraşul Las Vegas, SUA, iar 
mezina, Silvia (n� 1995), după ab-
solvirea a 9 clase la Liceul Teoretic� 
„Constantin Stere” din Soroca, acum 
studiază la Colegiul de Arte „Ciprian 
Porumbescu” din Suceava, România, 
specialitatea Arhitectură, fapt cu care 
mă mândresc foarte mult�

A.: Anii de copilărie şi şcoală…
I. G.: Copilăria mi-a fost, fireşte, 

colhoznică, asemenea celei a tuturor 

„Am contribuit şi eu la modernizarea şi 
dezvoltarea arhitecturală a raionului Soroca”

copiilor generaţiei noastre născută 
la ţară, dar deosebit de frumoasă, 
plină de dinamism şi optimism, ca-
lităţi ce caracterizau generaţiile de 
copii şi tineret sovietice ale anilor 
1960-1970� Satul Borisovca, vestit 
prin pansionatul său cu mâl curativ, 
este situat la 5 kilometri de oraşul Ta-
tarbunar, pe malul Limanului, acolo 
unde râul Cogâlnic se revarsă în 
lacul Kunduk (Sasyk)� În copilărie, 
deseori, la ora 4 dimineaţa, înarmaţi 
cu undiţe şi fătci cu plasa deasă, sin-
guri sau împreună cu cineva dintre 
maturi, mergeam la pescuit caraşi, 
crapi, somoni� Uneori prindeam şi 
peşti de mare (cambala, sudac, raci, 
chefal), rătăciţi, probabil, în Liman� 
Mai aveam obiceiul să ne jucăm la 
Movila Sciţilor de la marginea sa-
tului, chiar în preajma Valului lui 
Traian ce şerpuieşte între satele Glu-
bokaia şi Borisovca noastră� Timpul 
jocurilor şi al pescuitului era, fireş-
te, „dozat” înţelept de câtre părinţi, 
care aveau nevoie de ajutorul nostru 
în gospodăria de lângă casă, dar şi la 
„normele” colhoznice…

Nu voi uita niciodată şcoala 
noastră sătească cu două etaje, învă-
ţătorii ei minunaţi, dar mai ales pe 
prima mea învăţătoare, Eugenia Se-
mionovna Varatic, apoi şi pe Dora 
Grigorievna Camerzan, diriginta 
după clasa IV, şi directorul şcolii, 
Gavril Nicolaevici Camerzan, da-
torită căruia în şcoală a fost resta-

bilită grafia latină� Toate chipurile 
din amintirile copilăriei mele sunt 
vii, apropiate şi dragi sufletului meu 
până în ziua de astăzi� Tradiţional, 
împreună cu toată familia mea, o 
dată în an, plec să-mi văd părinţii, 
casa şi satul…

A.: Student la Şcoala de Marină, 
apoi ostaş în Armata Sovietică…

I.G: Crescând în apropierea ape-
lor Limanului, ale râului Cogâlnic 
şi lacului Kunduk, din copilărie am 
fost ataşat de navigaţia marină, de 
romantica şi bărbăţia vieţii de mari-
nar… După absovirea şcolii săteşti, 
am plecat la Ismail, unde am reuşit 
să devin student la Şcoala de Marină, 
şcoală de tip închis, cu regim strict, 
aproape militar� Eram peste 1000 de 
viitori marinari, la diferite specia-
lităţi pentru flota civilă comercială 
a URSS, eu intrând la specialitatea 
Scafandru Autonom (rus� – acva-
langhist)� Locuiam în cămine bine 
amenajate şi aprovizionate, plasate 
pe teritoriul închis al şcolii� Progra-
ma de studii a specialităţii mele era 
prevăzută pentru un an de zile şi, la 
sfârşitul anului 1975, iată-mă mari-
nar (acvalanghist)! În acelaşi an, am 
fost recrutat în Armata Sovietică 
pentru doi ani, făcându-mi datoria 
cu cinste şi responsabilitate� 

A: După care iată-vă şi marinar 
la „Dunaiskoe parohodstvo”…

I. G.: După demobilizare, am 
dorit să mă întorc în domeniul 
profesiei mele şi m-am angajat la 
„Dunaiskoe Parohodstvo” din Is-
mail� Am navigat o vreme pe nava 
„Vişnevogorsk”, apoi pe „Iakub-Ko-
las” – vase mari comerciale, care 
transportau, în temei, grâne şi alte 
produse agricole� Fiind marinar de 
categoria I, îndeplineam funcţia de 
navigator, deseori stând la timonă� 
Iar la intrările şi ieşirile din por-
turi, în strâmtori, canale sau cursuri 
navigabile înguste, la timonă eram 
chemat doar eu, pentru că cunoş-
team bine navigaţia� Pe parcursul 
anilor 1977–1980, am reuşit să vi-
zitez porturile Novorosiisk, Odesa, 
Iliciovsk, Nicolaev, Herson, Ros-
tov-pe-Don, Yalta, Feodosia, Ismail; 
mările Neagră şi Azov� Îmi plăcea 
foarte mult navigaţia marină şi, do-
rind să-mi continui studiile, am în-
cercat să întru la Şcoala Superioară 
de Marină Militară din Novorosiisk, 
dar, din păcate sau, poate, din ferici-
re, nu am reuşit� Şi atunci am plecat 
la Chişinău, la Institutul Politehnic, 
reuşind să devin student la faculta-
tea de Arhitectură� Era anul 1980, eu 
deja împlinisem 23 de ani, făcusem 
armata şi timp de un an de zile navi-
gasem pe întinsurile mărilor Neagră 
şi Azov… Aveam ferma convingere 
că sunt suficient de pregătit pentru 
a deschide o pagină absolut nouă în 
viaţa mea�

Ionică Golovatâi. Borisovca, 1960 Student la Şcoala de Marină.  
Ismail, 1975

Nicolae şi Parascovia Golovătâi cu 
micul Ionică în brațe, 1960 
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A.: Şi această pagină e cea de 
student la Arhitectură… 

I. G.: În scurt timp de studii la 
facultate, am înţeles, şi eram gata să 
conving pe oricine, că „Arhitectu-
ra este muzică în piatră”, iar pentru 
mine ea este cea mai frumoasă şi 
mai utilă dintre arte� Şi asta datori-
tă profesorului meu de specialitate 
(arhitect), curatorul grupei noastre, 
Nicolai Iskimgi� Dumnealui a reuşit, 
prin atitudine şi exemplu propriu în 
toate cele ce ţin de arhitectură, să-mi 
insufle nu doar sentimentul dragos-
tei faţă de profesia aleasă, ci şi cel al 
responsabilităţii creative, al gustului 
estetic, al simţului valorii creaţiei în 
arhitectură� Studiile de specialita-
te erau îmbinate cu alte obiecte, pe 
care le însuşeam cu dragoste şi uşu-
rinţă: grafica, expresia, volumetrica, 
coloristica, compoziţia, amenajarea 
spaţiilor verzi, estetica arhitecturală, 
amenajarea compoziţională a terito-
riilor etc� Făceam studii la modul cel 
mai serios, dar găseam timp şi pen-
tru alte îndeletniciri plăcute inimii 
mele, una dintre ele fiind muzica� 

Încă din adolescenţă am învăţat 
să cânt la chitară şi să mă acompa-
niez, cântând binişor şi cu vocea� La 
institut, începând cu anul doi de stu-
dii, am creat un mic ansamblu vo-
cal-instrumental (voce; chitare solo, 
ritm, bas; clape; baterie), asigurân-
du-l cu o amplificare şi reverberaţie 
moderne� Cântam la diferite mani-
festaţii muzical-culturale şi de odih-

nă în cadrul institutului nostru, dar 
activitatea noastră ne ajuta şi să tră-
im mai uşor, câştigând prin cântări 
la nunţi, cumetrii şi alte petreceri� 
Aveam destule solicitări, pentru că 
eram un ansamblu cu priză la tine-
ret, cântând „hiturile” în vogă atunci, 
în anii 1980, din repertoriile forma-
ţiilor „Maşina vremeni” (Moscova); 
„Noroc” (Chişinău); Beatles (Marea 
Britanie); etc�; de asemenea din re-
pertoriile cântăreţilor Ion Surucea-
nu, Dan Spătaru, Joe Dassin, Valerii 
Obodzinski etc� Cântam numaidecât 
şi muzică populară moldovenească� 
Tot la Politehnică, a avut loc şi pri-
ma noastră întâlnire cu viitoarea 
mea soţie Zinaida�

A.: Proaspăt absolvent al facul-
tăţii, ați ajuns director-adjunct pen-
tru construcţii în sovhozul „Miciu-
rin”, Vasilcău…

I. G.: La absolvirea Institutului 
Politehnic, în 1985, fiind deja că-
sătorit, am cerut să fiu repartizat la 
Soroca şi, în scurt timp, m-am de-
plasat încoace� Autorităţile raionale, 
la rândul lor, m-au trimis în sovho-
zul „Miciurin”, care avea cârmuirea 
în satul Vasilcău� Şi iată-mă adjunct 
pentru construcţii al directorului 
sovhozului, Vasile Ursu� Conduce-
rea locală şi sătenii m-au primit bu-
curoşi, gospodăria agricolă având 
mare nevoie de un specialist cu stu-
dii superioare în construcţii şi arhi-
tectură� În scurt timp, am fost cazat 

într-un apartament la primul etaj, 
în una din casele cu două etaje con-
struite pentru specialiştii sovhozu-
lui� Pe lângă aceste case, se distribu-
iau şi mici loturi de pământ, pentru 
ca locatarii să poată înfiripa o mică 
gospodărie ţărănească� În 1986, Zi-
naida, soţia mea, a absolvit USM şi 
mi s-a alăturat împreună cu primul 
nostru copil, fiul Roman, în casa 
noastră de la Vasilcău� S-a angajat 
în calitate de profesoară de limba şi 
literatura rusă în şcoala medie loca-
lă� În pofida situaţiei de criză eco-
nomică şi socială, care începuse în 
acei ani în URSS şi RSSM, sovhozul 
„Miciurin”, fiind milionar, mai putea 
încă să-şi permită noi construcţii� În 
cei 3 ani de lucru la Vasilcău, am re-
uşit să construim, în baza unor pro-
iecte-tip sau proiecte de-ale mele, 
următoarele obiecte: cârmuirea so-
vhozului; garajele sovhozului; casa 
crescătorilor de animale; câteva case 
cu 2 etaje pentru tineri specialişti; 
magazine-tip la Trifăuţi şi Vasilcău; 
băi publice la Vasilcău, Ruslanovca 
şi Trifăuţi; câteva fântâni tradiţiona-
le moldoveneşti� Lucram, fireşte, în 
comun cu o brigadă locală de con-
strucţii, în frunte cu bunii mei pri-
eteni Ion Popa, diriginte de şantier, 
şi Tudor Panas, brigadier� Vasilcăul 
mi-a lăsat cele mai plăcute amintiri 
atât despre oamenii săi, cât şi despre 
frumuseţile naturii sale extraordi-
nare…

A.: Apoi, în aceeaşi funcţie, ați 
ajuns la Soroca…

I. G.: La Fabrica de Articole Tri-
cotate din Soroca mai întâi am fost 
angajat în funcţia de şef al secţiei 
Construcţii Capitale, iar peste un 
an – în cea de adjunct al directo-
rului (Ecaterina Martâniuc) pen-
tru construcţii� Şi aici, la Soroca, în 
pofida destabilizării politice şi eco-
nomice din spaţiul sovietic, fabrica 
continua să funcţioneze din plin, 
deci, existau resurse pentru lucrări 
de reparaţie şi construcţii capitale� 
Aceste posibilităţi au existat până 
la prăbuşirea totală şi definitivă a 
URSS în 1990–1991� În acest răs-
timp, am reuşit să construim câteva 

Ani de studenție. Ion şi Zinaida.  
Chişinău, 1983

Soții Ion şi Zinaida Golovătâi.  
Chişinău, 2010

blocuri de locuit cu 5 etaje în raio-
nul de peste drumul din faţa fabricii; 
câteva depozite pentru materiale de 
construcţii; s-au reparat capital blo-
curile administrativ şi de producere, 
cazangeria fabricii� Am început lu-
crările de pregătire a terenului pen-
tru construcţia câtorva blocuri de 
locuit cu 9 etaje, dar evenimentele 
politice din acei ani au stopat toate 
proiectele fabricii în domeniul con-
strucţiilor� În această perioadă, pe 
terenul distribuit familiei noastre de 
către Primăria Soroca la Bujărăuca, 
am reuşit să ne ridicăm o casă, în 
care locuim şi astăzi� Până în 1994, 
când am trecut în casă nouă, am lo-
cuit la căminul fabricii din strada 
Morghenştern, (astăzi Viilor)� 

Treptat, Fabrica de Articole Tri-
cotate, fiind una de însemnătate 
unională, strâns legată economic de 
multe zone din spaţiul ex-sovietic, 
în condiţiile noului stat Republi-
ca Moldova s-a pomenit lipsită de 
colosalele capacităţi economice şi 
de pieţele de desfacere sovietice, de 
care avea nevoie pentru a funcţiona 
normal� Astfel, fabrica a început să-
şi reducă toate structurile, inclusiv 
cele legate de construcţii� În situa-
ţia ce s-a creat, în 1995 am părăsit 
fabrica, angajându-mă în calitate de 
colaborator la Programul naţional 
de privatizare a terenurilor agricole 
„Pământ”� În acea perioadă, deveni-
sem o familie mare, cu 3 copii, doi 
dintre care, Roman şi Olesea, erau 
deja elevi� Timpurile nu erau deloc 
uşoare� 

A.: În ce consta Programul „Pă-
mânt”?

I. G.: În linii generale, scopul de 
bază al acestui Program, susţinut 
financiar de Guvernul Republicii 
Moldova şi USAID, a fost lichidarea 
colhozurilor şi împroprietărirea ţă-
ranilor, susţinerea proprietăţii priva-
te asupra pământului� Echipa de im-
plementare a Programului la Soroca 
(P� Zolotariov; N� Branişte; M� Bur-
lacu; C� Andriuţă) avea o responsa-
bilitate colosală, urmând să efectue-
ze mai multe lucrări, de la măsurări 
pe teren până la perfectarea corectă 
a documentelor nominale pentru fi-
ecare ţăran� Programul s-a încheiat 
cu succes, toate gospodăriile colec-
tive sovietice fiind lichidate, iar pă-
mânturile lor – distribuite ţăranilor 
în formă de cote nominale�

A.: După încheierea acestui 
program, sunteţi arhitect-şef al Ju-
deţului Soroca…

I. G.: În 1999 a fost reformată 
structura administrativ-teritorială 
a RM, revenindu-se la judeţele isto-
rice ale ţării, iar Soroca reluându-şi 
statutul de centru judeţean în ve-
chile hotare teritoriale, care mai cu-
prindeau raioanele Drochia, Floreşti 
şi Sănătăuca� Au urmat completările 
cu specialişti a noilor structuri ju-
deţene, inclusiv a Direcţiei Judeţene 
Arhitectură� Angajările şefilor de 
direcţii se efectuau, conform legis-
laţiei, prin concurs� Am hotărât să 
particip la concursul pentru funcţia 

de arhitect-şef al judeţului şi am de-
pus actele necesare, alături de încă 
câţiva pretendenţi� În consecinţă, 
concusrul l-am câştigat eu� În acea 
perioadă incipientă de fondare şi 
consolidare a noilor structuri ju-
deţene, de comun acord cu noua 
conducere (preşedinţi ai Consiliu-
lui Judeţean – N� Concescu, apoi 
E� Agachi), munca era enormă: se-
minare speciale de perfecţionare în 
diverse domenii juridice, legislative, 
normative în noile condiţii teritori-
al-administrative; elaborarea unor 
noi planuri urbanistice generale ale 
localităţilor (căile de acces, obiectele 
de menire social-culturală, aprovizi-
onarea cu apă şi sisteme de canaliza-
re, depozitarea deşeurilor etc�, etc�), 
respectarea cerinţelor sanitare, eco-
logice, antiincendiare� Concomitent 
cu acţiunile de fondare şi consolida-
re a noilor programe şi concepţii de 
activitate, arhitectul-şef era obligat 
să-şi îndeplinească şi funcţiile cu-
rente: orice construcţie iniţiată pe 
teritoriul judeţului, în mod obliga-
toriu trebuia coordonată cu APL şi 
cu arhitectul-şef, construcţii, chiar 
şi în acele timpuri de criză, fiind 
destul de multe� Dar toată activi-
tatea noastră de creare şi consoli-
dare a judeţului, a fost suspendată 
şi „conservată” pentru o perioadă 
nedeterminată odată cu revenirea la 
putere, după alegerile parlamentare 
din 2001, a comuniştilor (PCRM)� 
Timp de doi ani, din 2001 până în 
2003, am parcurs cale întoarsă de 
revenire la fostele raioane�

Alături de profesorul iubit Nicolai IskimgiÎn şedință de lucru. Soroca, 2011
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 Unele lucrări ale lui Ion Golovatâi  Familia Golovatâi 

1

4

7

5

8

6

9

2

3

1   Fiica Olesea la Los Angeles
2   De la stânga: fiica Silvia cu prie-

tena, nora Andreea cu nepoțelul 
Andrei în brațe, alături de mă-
mica ei, fiul Roman, soția Zinai-
da şi Ion Golovatâi

3   Fiica Silvia
4   Ex-preşedintele României 

I� Iliescu strânge mâna tânărului 
R� Golovatâi

5   Într-un câmp cu maci
6   Nepoţelul Andrei

7   Roman şi Andreea în Italia
8   Împreună cu soția şi fiica Silvia 

la odihnă
9   Zinaida şi Olesea Golovatâi� 

Chişinău, 2010
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A.: Şi, astfel, aţi devenit de acum 
arhitect-şef al raionului Soroca…

I.G.: În această calitate am lu-
crat împreună cu noii conducători 
ai raionului de după dizolvarea ju-
deţelor – Anatolii Prisacari (2003–
2007), Mircea Martâniuc (2007–
2011), Victor Său (din 2011)�Viaţa 
nu stă pe loc şi peisajul arhitectu-
ral al oraşului şi raionului Soroca 
se reînnoieşte puţin câte puţin, în 
dependenţă directă de starea eco-
nomică a statului şi cetăţenilor lui� 
În perioada de după anul 2000, am 
reuşit să realizez un număr foarte 

mare de obiecte atât particulare, 
cât şi publice, printre care: Centrul 
Comercial şi de Deservire a Popu-
laţiei din Sănătăuca; Unitatea co-
mercială „Alisa” din Zastânca; Sta-
ţia Auto şi Fântâna „Alexandru cel 
Bun”; Arcul Geodezic Struve din 
Rudi; Fântâna din Rudi; Monu-
mentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 
din Soroca; Incubatorul de Afaceri 
din Soroca; depozite-frigidere la 
Rudi, Pocrovca; bisericile din Ni-
orcani, regiunea Maternităţii, Pe-
nitenciarul Soroca� Am contribuit 
la realizarea, în plan arhitectural, 

a planurilor urbanistice genera-
le, a gazificării localităţilor rurale, 
a amenajării gunoiştilor publice, 
aprovizionării cu apă potabilă a 
localităţilor rurale (fântâni artezi-
ene), a aprovizionării cu energie 
electrică şi energie alternativă a 
obiectelor, a renovării şi reparaţiei 
reţelelor de drumuri locale şi raio-
nale… Lista lucrărilor arhitectura-
le ar putea fi continuată cu multe 
alte realizări mai puţin publice, dar 
nu mai puţin importante, lucrări 
care se realizează zilnic în terito-
riul raionului nostru�

Finalizarea alegerilor locale generale, dacă facem excep-
ţie de cazul absolut bizar de la Condrăteşti, Ungheni, nu a în-
semnat şi instaurarea liniştii în satele şi oraşele moldoveneşti. 
Năluca scrutinului mai umblă încă printre noi şi, dacă aceasta 
se întâmplă, nu sunt de vină, în opinia mea, doar acei care au 
pierdut şi care, la o adică, pot fi înţeleşi, or nu trăiesc în Occi-
dentul civilizat, unde învinsul, poate şi scrâşnind din dinţi, îl 
felicită pe învingător, dar şi unele organe mass-media, şi unii 
analişti şi comentatori politici, care cu o tenacitate demnă de 
lucruri mai bune promovează cu încăpăţânare ideea despre 
victoria la limită a lui Dorin Chirtoacă, turnând astfel apă la 
moara opoziţiei. Părtaşii democraţiei nici nu mai ştiu cum să 
procedeze – să se bucure de victoria candidatului comun al 
Alianţei pentru Integrare Europeană, care va guverna capitala 
următorii patru ani, sau să-şi toarne cenuşă pe cap din cauza 
că diferenţa dintre acesta şi comunistul Igor Dodon nu a fost 
atât de mare cât ne-am fi dorit-o cu toţii. Priviţi numai ce eti-
chetări au fost utilizate de acei care nu numai îşi îndeplinesc 
funcţiile de serviciu, dar, în virtutea autorităţii care o au în faţa 
muritorilor de rând, mai formează şi opinia publică – „Victo-
ria la mustaţă a lui Chirtoacă”, „Victoria lui Pirus”, „Glontele a 
trecut pe lângă tâmpla lui Chirtoacă”, „Guvernarea la un pas 
de a pierde în faţa opoziţiei”… În acest context, îmi amintesc 
despre un caz care a avut loc la începuturile independenţei 
noastre. Într-un interviu la postul de televiziune TVR, regre-
tatul Grigore Vieru i se destăinuia ziaristului Victor Ionescu 
că, după cum consideră el, Transnistria, cu părere de rău, a 
fost pierdută pentru totdeauna. A doua zi, la TVM, unul din 
consilierii preşedintelui de atunci Mircea Snegur, Constantin 
Oboroc, i-a dat maestrului o replică mai mult decât elegantă: 
„Dumneavoastră, domnule Vieru, sunteţi prea mare ca să vă 
expuneţi în public pe astfel de teme, fiindcă opinia Dvs. în-
dată se transformă în axiomă”. Cam astfel se întâmplă şi acum 
– dacă victoria lui Dorin Chirtoacă ar fi diminuată de, să zicem, 
moş Gheorghe de la Puţintei, ar fi calea-valea, dar când des-
pre aceasta vorbeşte analistul politic X sau Y, situaţia este cu 
totul alta. Bineînţeles, nu sunt nici ipocrit şi nici struţ, ca să-
mi ascund nasul în nisip, precum nu sunt nici rău intenţionat 
când vorbesc despre aceşti analişti şi comentatori care, poate, 
trăiesc momentul cu o intensitate de zece ori mai mare de-
cât alţii şi care doar au scopul nobil de a preîntâmpina unele 
dezastre, dar să stăm strâmb şi să vorbim drept – de ce, când 

istoria ne-a demonstrat că doar un singur vot poate schimba 
regimuri şi destine, noi strâmbăm din nas şi considerăm că 
diferenţa de peste patru mii de voturi este un „mărunţiş”? Păi, 
domnilor, 4000 de voturi şi-n Africa sunt patru mii de voturi 
– încercaţi să număraţi până la patru mii şi o să vedeţi că o 
să vă doară limba şi capul, darămite să aduci atâta lume la 
urnele de vot! Şi ce înseamnă „victorie la mustaţă” când este 
vorba de un număr de alegători egal cu numărul de alegători 
din aşa oraşe ca Drochia sau Rezina? Sau cum rămâne cu fap-
tul, dar nu cu ipoteza, că Dorin Chirtoacă a câştigat, păstrând 
proporţiile de rigoare, alegerile în 15 din cei 19 subiecţi care 
constituie municipiul Chişinău? Pe de altă parte, frământările 
în jurul acestui subiect, probabil, foarte degrabă vor fi uitate, 
or republica va purcede la alegerea administraţiilor publice 
locale, inclusiv la alegerea celor peste 30 de „prezidenţi” din 
teritoriu, şi aici, vă asigur, lupta va fi crâncenă. Chiar dacă sta-
tisticile ne spun că în majoritatea consiliilor raionale partidele 
componente ale AIE deţin majoritatea, nu cred că peste tot 
va fi bine şi frumos. Cunosc deja persoane care se jură că mai 
degrabă îşi taie mâna decât să voteze pentru X sau Y (coleg 
de alianţă!!!) la cutare sau cutare funcţie. În această ordine de 
idei, este binevenită decizia liderilor AIE de a semna un acord 
privind formarea administraţiei publice din raioane, dar… în-
tr-un fel se vede situaţia de la Chişinău şi altfel stau lucrurile în 
teritoriu. Este prematur să anticipăm evenimentele, dar dacă 
acest acord nu va prevedea şi principiul cedării din partea 
unui partid în unele raioane şi recuperarea în alte raioane, va 
fi greu, dacă nu imposibil să se găsească numitorul comun. 
Ba mai mult, tot mai mult şi mai mult se zvoneşte că, pentru 
a se vedea cu sacii în căruţă, unele organizaţii locale deja se 
gândesc la un mariaj cu comuniştii.

În ce priveşte revenirea comuniştilor la cârma oraşului 
Soroca, trebuie să ne consolăm cu gândul că doamna Bod-
narenco nu a căzut de pe lună şi că nu a fost catapultată de 
pe Marte. Aşa au decis majoritatea sorocenilor, şi cei care au 
altă opinie nu au decât să se conformeze cu realitatea. Or, la 
urma urmei, n-o să procedăm şi noi ca şi comuniştii şi n-o să 
cerem anularea rezultatelor alegerilor. Mai cu seamă că astăzi 
primăria Soroca nu este altceva decât o unitate administrativă 
ordinară de nivelul unu, care nu se deosebeşte cu nimic de 
primăriile Regina Maria sau Trifăuţi. Vorba ceea, cu un primar 
comunist, mai mult sau mai puţin, situaţia nu se schimbă…

Tableta de vineri
Să NE BuCuRăM SAu Să NE TuRNăM CENuŞă PE CAP?

„Sper că, împreună cu toată echipa de la 
Primărie, umăr la umăr, vom izbuti să ameliorăm 
starea de lucruri din oraşul nostru…”

Mihail Grabciuc 
Născut la 21 martie 1958 în 
Bujărăuca, Soroca. 
Viceprimar de Soroca din 2011 
(Urbanizare, Construcţii).  
Director General al ÎI „Ghermes” 
Soroca. 
 „Antreprenorul anului” (2005, 
2008).

Fişier biografic
1965–1975 – Elev la şcoala nr�5 (clasele I-VIII) din Bujărăuca; la şcoa-
la nr�1 (clasele IX-X) din Soroca�
1975–1976 – Muncitor-hamal la Fabrica de Confecţii din Soroca�
1976–1978 – Serviciul militar în Armata Sovietică�
1978–1979 – Frezor (ucenic) la Uzina de Utilaj Tehnologic (UUT) din 
Soroca�
1979–1982 – Student la Colegiul Pedagogic, facultatea Educaţie Fizică 
şi Sport; antrenor la şcolile generală şi sportivă (or� Kiseliovsk, reg� 
Kemerovo, URSS)�
1982–1992 – Profesor de educaţie fizică la şcoala rusă nr�7 din Soroca�
1984–1988 – Student la Institutul Pedagogic, facultatea Educaţie Fizi-
că şi Sport, secţia fără frecvenţă (Viniţa, Ucraina)�
1992–1994 – Întreprinzător (naveta Jugoslavia-Polonia-România-RM)�
Din 1994 – Fondator şi Director General al ÎI „Ghermes” (Prestări 
servicii şi comerţ)�

Almanah: Familia Grabciuc în 
Bujărăuca de odinioară…

Mihail Grabciuc: Satul meu de 
baştină, Bujărăuca, din 1960 a de-
venit o parte componentă a oraşului 
Soroca din anii 1960 şi acest lucru a 
produs mari schimbări atât în pei-
sajul aşezării sale naturale, al plasă-
rii cartierelor şi construcţiilor, cât 
şi în mentalitatea populaţiei locale� 
În cei 50 de ani de contopire trep-
tată cu oraşul, după părerea mea, 
Bujărăuca şi-a pierdut farmecul ei 
nistrean patriarhal de altă dată, cu 
toate frumuseţile ei ce o deosebeau 
de alte sate: izvoarele tumultuoase şi 
curate, fântânile cu colaci din piatră 
monolită, văile şi luncile cu pomi şi 
ierburi bogate, cu mahalalele unite 
în frăţii adevărate, cu case şi ulicioa-
re tradiţionale moldoveneşti şi cu 
multe altele ce nu mai sunt astăzi… 

Casa noastră părintească se afla 
chiar pe locul unde acum e clădirea 
magazinului meu „Bujărăuca”, în 
preajma Fabricii de Articole Trico-
tate� Pe panta din spatele casei se în-
tindea via familiei noastre, via fiind 
pe atunci un atribut nelipsit în orice 
gospodărie din sat� Părinţii lucrau zi 
de zi în colhoz, dar aveau grijă şi de 

gospodărie: ţineau vacă, iepuri, pă-
sări� Tata în fiecare dimineaţă ne dă-
dea indicaţii la cei 7 copii câţi eram în 
familie cu privire la lucrurile pe care 
urma să le facem pe parcursul zilei, fi-
ecare după vârsta şi puterea sa – cărat 
apă în butoi, măturat ograda, hrănit 
şi păscut vietăţile şi încă multe altele� 
Eu fiind cel mai mic, de regulă, eram 
obligat zilnic să strâng câte 2 saci 
zdraveni de iarbă bună, mustoasă de 
pe „Valea Velniţei, la malul Nistrului” 
pentru hrană animalelor� Acolo, în 
zona unde acum se află albia fostului 
lac de la Soroca Nouă, familia noas-
tră mai ţinea şi aşa-numitele sotce – o 
bucată de pământ de câţiva ari, dată 
ţăranilor de către colhozul local pen-
tru creşterea diferitor culturi agricole, 
care de asemenea cereau îngrijire� 

Vara, împreună cu toată familia, 
nu departe de casa noastră, pe malul 
Nistrului, făceam lampaci tradiţio-
nali moldoveneşti, din care se con-
struiau pe atunci casele la Bujărău-
ca, şi tata îi vindea, câştigând ceva 
suplimentar pentru întreţinerea fa-
miliei� Îmi amintesc cum, odată, un 
răuvoitor ne-a presărat cu cioburi 
de sticlă călcătura de lut făcută de 
cu seară pentru lampaci� Am rămas 
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şocaţi! Totuşi, cu mare precauţie, 
am reuşit să folosim cu bine toată 
călcătura� Lucram în felul următor: 
tata punea lutul cu furca într-o „for-
mă” de lemn (40x25cm), udată bine 
într-o groapă specială plină cu apă, 
apoi presărată cu pleavă adusă de pe 
mirişte, după care noi, copiii, având 
fiecare câte o „formă”, le târam de 
funii pe făgaşuri lunecoase, răstur-
nând lampacii din ele pe un teren 
pregătit chiar alături� Munceam cu 
toţii, veseli şi energici, la acei lam-
paci în fiecare zi de vară, de la ora 4 
dimineaţa până la apusul soarelui…

A.: Părinţii şi copiii în familia 
dum neavoastră…

M.G.: Tatăl meu, Anton Ni-
colai Grabciuc (1916–1980), fie-
rar de la vârsta de 14 ani, s-a năs-
cut în Lunci-Bujărăuca� A lucrat la 
„Promcombinat”-ul din Soroca, apoi 
la Uzina de Utilaj Tehnologic, pe 
urmă la Direcţia Drumuri din Soro-
ca, de unde s-a şi pensionat� Mama 
mea, Maria (Nacu) Ilarion Grabciuc 
(1916–1982), de origine ucraineancă, 
născută în satul Kuzmin (Kamenka, 
Ucraina), a lucrat legumicultoare în 
colhozul „Bujărăuca”� Părinţii mei, cu 
multă grijă şi dragoste, au crescut şi 
au educat 7 copii – fraţii şi surorile 
mele: Zinaida (Marţenco) (născu-
tă la 1 decembrie 1941), în prezent 
pensionară, stabilită în Soroca; Ivan 
(n� 1942), muncitor, decedat; Vasi-
le (n�1946), sudor, decedat; Ludmila 
(Leahomschi) (n�1950), educatoare la 
grădiniţă, stabilită în Soroca; Galina 
(Tomac) (n�1952), în prezent pensio-

nară, stabilită în Soroca; Natalia (Gri-
goraş) (n�1954), cusătoreasă, stabilită 
în Soroca�

Eu, mezinul, m-am stabilit de 
asemenea în Soroca� Am 2 copii: 
fiica Xenia (10�09�1985) – pedagog 
(absolventă a Univesităţii din or� 
Kemerovo, facultatea Psihologie şi 
Sociologie (2007)), profesor univer-
sitar, doctor în sociologie, în pre-
zent angajată la Universitatea din 
or� Kemerovo, Rusia, şi fiul mai mic 
Mihail, născut la 30�01�1995, actual-
mente elev la Liceul Teoretic „Petru 
Rareş” din Soroca�

A.: Aţi ajuns să vedeţi cum este 
demolată casa în care aţi copilărit, 
casa părintească…

M.G.: Odată cu începutul con-
strucţiei pe teritoriile satului Bujă-
răuca a marii Uzine de Utilaj Teh-
nologic şi a blocurilor de locuit 
pentru muncitorii ei, aduşi de pe 
toate întinsurile URSS-ului, stabilita-
tea seculară a moşiei Bujărăuca a luat 
sfârşit� Buldozerele şi altă tehnică de 
nivelare a pământului au început de-
molările caselor ţărăneşti, nimicirea 
plantaţiilor de viţă-de-vie, a luncilor 
de pe malul Nistrului, mai ales pe 
segmentul de la Cetate până la locu-
rile unde acum se încheie cartierul 
Soroca Nouă� A fost demolată şi casa 
noastră, părinţii având, în schimbul 
ei, ca şi ceilalţi ţărani „demolaţi”, po-
sibilitatea să aleagă o variantă din 
două – un apartament sau un loc de 
casă şi recompensă bănească� Noi am 
preferat un loc de casă, pe care l-am 
primit în spatele actualului parc auto 

(ATP-7) pe strada Goncearov (azi str� 
Iaşi)� Într-un an de zile (1978–1979), 
am reuşit să ridicăm casă nouă, în 
care ne-am şi aşezat cu traiul împre-
ună cu toată familia�

A.: Haideţi să vorbim şi despre 
cum aţi făcut carte, începând de la 
clasa I…

M.G.: În clasa I am mers în anul 
1965, la şcoala nr�5 de 8 ani din Bujă-
răuca, care pe atunci mai era autono-
mă, având conducerea sa, colectivul 
său de profesori şi contingentele sale 
de elevi� Îmi amintesc cu mult respect 
şi recunoştinţă de directorul şcolii, 
mult regretatul Profir Matveevici Sli-
vinschi – filolog (limba şi literatura 
moldovenească), un om deosebit de 
înţelept, comunicabil şi binevoitor; 
la fel îmi amintesc şi de prima mea 
învăţătoare, Manea Xeevna; de mul-
ţi alţi minunaţi învăţători – Arcadi 
Borisovici – fizica şi matematica; 
Liubovi Ulianovna – limba moldo-
venească; Aza Profirovna – limba 
rusă; Ana Grigorevna – geografia, 
ş�a� Bujărăuca îşi mai păstra atunci 
statutul de localitate independentă, 
şi noi, elevii şcolii nr� 5, dar şi ado-
lescenţii din sat, care urmau clasele 
superioare (IX-X) la şcoala nr�1 din 
centrul oraşului Soroca (astăzi clă-
direa Colegiul Pedagogic� „M� Emi-
nescu”), ne mândream în felul nos-
tru că suntem bujărăuceni� Ţineam 
cu toţii la independenţa şi prestigiul 
ei de odinioară, care, în legătură cu 
noul plan general de extindere a ora-
şului peste sat, începuse de acum să 
se clatine� În această metamorfoză a 

Părinţii lui Mihail: Anton şi Maria Grabciuc.  
Bujărăuca, 1976

Mihail cu surorile – Ludmila, Galina şi Natalia, 1964

satului, pentru mulţi bujărăuceni ne-
dorită, se iscau diferite conflicte între 
tinerii din „oraş” şi cei din satul Bu-
jărăuca, care, de cele mai multe ori, 
se încheiau cu „tratate de pace” la o 
căldare de vin…

A.: Aţi fost pasionat de sport. Să 
ne amintim de canotaj, apoi şi de 
de box…

M.G.: Învăţam bine, însuşind 
uşor temele şcolare, de aceea aveam 
destul timp liber pentru alte ocupa-
ţii� În anul 1970, fiind elev în clasa 
a V-ea, m-am înscris la secţia orăşe-
nească de canotaj� Soroca dispunea 
atunci de o minunată bază sportivă 
de canotaj, situată pe malul Nistru-
lui, mai jos de actualul pansionat 
„Victoria”� Sportivii noştri luau parte 
activă la toate întrecerile republica-
ne, iar uneori şi unionale, plasându-
se pe locuri de frunte� În sezoanele 
de antrenamente (primăvară-vară), 
la baza Soroca veneau echipe de vâs-
laşi sportivi din diferite colţuri ale 
URSS� După 4 ani de antrenamen-
te la canotaj, în 1974, am trecut să 
mă antrenez la secţia orăşenească 
de box cu antrenorii I� Lisnic, apoi 
V� Ustimenco, sala de antrenamente 
fiind pe atunci în clădirea actualei 
Sinagogi� După 2 ani, am continuat 
să boxez în Armata Sovietică, acolo 
devenind Maestru în Sport (1977) 
şi campion al URSS printre unităţi-
le militare� După demobilizare, am 
continuat să practic boxul şi la So-
roca, avându-i colegi pe cunoscuţii 
sportivi soroceni S� Crudu, V� Cor-
sachin, V� Prian, N� Zgardan�

A.: Aţi urmat Şcoala nr. 1 din So-
roca…

M.G.: După absolvirea a 8 clase la 
Bujărăuca, continuându-mi studiile 
la Şcoala nr�1 din Soroca, primul lu-
cru neplăcut şi surprinzător pe care 
l-am descoperit a fost atitudinea ele-
vilor, dar şi a unor învăţători faţă de 
limba moldovenească� În şcoala de 
la Bujărăuca se vorbea moldoveneş-
te, atmosfera generală fiind sinceră şi 
colegială, pe când în Şcoala nr�1 din 
Soroca, numită moldovenească, se 
vorbea moldoveneşte doar în cadrul 
obligatoriu al lecţiilor, iar în timpul 
recreaţiilor, pe coridoarele şcolii şi în 
afara ei, toţi „orăşenii soroceni” vor-
beau doar ruseşte! Şi totuşi, valoarea 
Şcolii nr�1, în pofida unor asemenea 
triste realităţi, rămânea incontesta-
bilă, dat fiind faptul că personalul 
didactic de bază era constituit din 
cadre cu experienţă pedagogică 
foarte bună: Runea Lerner – la is-
torie (mai era şi dirigintă de clasă); 
Mihail Marchitan – la matematică; 
Liubov Colcher – la limba france-
ză; Serghei Spinei – la istorie, ş�a� 
Cu cele mai prieteneşti şi nostalgice 
sentimente îmi amintesc de colegii 
mei de şcoală Valea Andrieş,Victor 
Vizitiu, Valentin Slutu, Ludmila Un-
gureanu, Galina Marchitan, Tatiana 
Tonofa,Vania Ilieş, Vasile Rotari… 

A.: Aţi ajuns şi la Kiseliovsk, re-
giunea Kemerovo, Rusia…

M.G.: După serviciul militar, 
m-am întors acasă la Soroca, angajân-
du-mă ucenic-frezor la Uzina de Uti-

laj Tehnologic – uzină de însemnătate 
unională în domeniul construcţiei de 
maşini, care producea diferite detalii 
metalice pentru partenerii săi din alte 
republici unionale şi, paralel, mărfuri 
industriale de larg consum (fiere de 
călcat, role şi alte aparate electrice de 
uz casnic)� După un an, în 1979, am 
plecat în oraşul Kiseliovsk, Kemero-
vo, Rusia, baştina fostei mele soţii� La 
Kiseliovsk s-a născut primul meu co-
pil, fiica Xenia� Acolo m-am înscris la 
Colegiul Pedagogic local la facultatea 
de Educaţie Fizică şi Sport, lucrând 
în acelaşi timp învăţător de educaţie 
fizică în una din şcolile de învăţămînt 
general din oraş� Kiseliovsk este o lo-
calitate unde se extrage cărbune şi, 
deci, majoritatea locuitorilor sunt fa-
milii de mineri� Natura acelor locuri 
este minunată� În jurul oraşului se 
întinde la nesfârşit pădurea siberiană 
numită „taiga”, iar în preajmă curge 
marele râu Obi, cu apele sale năval-
nice, pe care am avut fericita ocazie 
să fac câteva „pohoduri” de 3 zile pe 
plute, în jos pe râu� Populaţia băşti-
naşă din oraş, de altfel ca şi cea din 
toată Siberia, este deosebit de simplă, 
sinceră şi binevoitoare� Să trăieşti şi 
să tot trăieşti acolo, dar destinul meu 
avea căile lui şi, în 1982, m-am reîn-
tors din nou la Soroca, din păcate, de 
unul singur, fără familie� 

A.: Şi aici aţi devenit profesor la 
Şcoala rusă nr. 7…

M.G.: Sosit la Soroca, m-am an-
gajat profesor de educaţie fizică la 
Şcoala Medie rusă nr� 7 (directori – 
A� Costeţchi, apoi L� Mihailova), ul-

Casa de la Bujărăuca a lui M. Grabciuc. 2011
Weekend cu prietenii
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terior luând şi diriginţia unor clase 
superioare� Pe parcursul celor 10 ani 
de activitate în şcoală (1982–1992), 
am avut satisfacţia unei bune şi re-
zultative colaborări atât cu colegii – 
A� Babii (educaţia fizică), G� Ţapo-
veţchi (fizica), P� Costin, A� Costin 
(matematica) şi alţii, cât şi cu elevii� 
În fiecare an organizam marşuri tu-
ristice pe jos prin locurile istorice, 
de „slavă a eroilor”, competiţii in-
terraionale la „orientarea turistică” 
(Soroca, Drochia, Otaci (Moldova), 
Kuzmin (Ucraina), plasându-ne pe 
locurile I-II� Cu mulţi absolvenţi ai 
şcolii nr�7, elevi de-ai mei, mai ţin 
legătura până acum, întâlnindu-ne 
sistematic în fiecare vară�

În aceeaşi perioadă, între anii 
1984–1988, am făcut facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport (fără frec-
venţă) la Institutul Pedagogic din 
Viniţa�

Totul părea a fi excelent� Aveam 
studii superioare şi un bun loc de 
muncă pedagogică, cu care mă de-
prinsesem, realizând deja nişte per-
formanţe în educaţie, instruire şi an-
trenare sportivă a elevilor, dar marea 
criză social-economică a sfârşitului 
anilor 1980, începutul anilor 1990 
din URSS şi RSSM ( apoi RM), care 
se agrava vertiginos, nu mi-a permis, 
cum, de altfel, şi altor mii de peda-
gogi, să rămân în profesie� Salariile 
mici nu se plăteau cu lunile, locuin-
ţele nu se încălzeau… Cu alte cuvi-
ne, ne lipseau cele mai elementare 
condiţii de lucru şi de trai� Această 
situaţie m-a impus să-mi abandonez 
seviciul şi să iau calea „pribegiilor 
comerciale” prin Europa� 

A.: Deci, ați ajuns să fiți liber în-
treprinzător. Cum s-a întâmplat?

M�G�: Cum? Simplu de tot� Procu-
ram în pieţele din Republica Moldo-
va, Ucraina sau Rusia diferite mărfuri 
deficitare în Europa de dincolo de 
Prut, le încărcam în automobilul meu 
şi plecam să le vând prin Iugoslavia, 
Polonia, România, prin diferenţa 
de preţuri câştigând destul de bine� 
După o vreme, acumulând un mic 
capital, am riscat să deschid, împreu-
nă cu Arcadie Malamud, un bun pri-
eten al meu şi un talentat întreprinză-
tor, primul cazino din Soroca� Apoi, 
de asemenea riscând mult, deoarece 
timpurile erau extrem de tulburi, iar 
legile lucrau pentru tine doar dacă le 
„ungeai”, am deschis o cooperativă de 
cusătorie (scurte, lenjerie de pat etc�) 
într-un subsol de la Soroca Nouă� 
Producţia o vindeam în Bender, Ti-
raspol, dar şi în Ucraina, parţial în 
Rusia� Toate aceste încercări riscan-
te de a iniţia şi dezvolta un business 
propriu s-au dovedit a fi neprofitabile 
pentru mine şi, până la urmă, am fost 
nevoit să renunţ la această activitate�

A.: Şi ați devenit fondator şi pa-
tron al ÎI „Ghermes”.

M.G.: Întreprinderea Individuală 
(ÎI) „Ghermes” (prestări de servicii 
şi comerţ) am fondat-o în 1994� La 
început, dispuneam de 5-6 angajaţi, 
dar, pe parcursul anilor de activitate, 
întreprinderea a crescut şi s-a dezvol-
tat� Astăzi, personalul întreprinderii 
constituie 40 de angajaţi, asiguraţi cu 
pachete sociale complete şi condiţii 
de lucru şi salarizare, conform legisla-

ţiei în vigoare� Conducerea întreprin-
derii o realizez personal, în calitate de 
director general� În funcţia de conta-
bil-şef al ÎI „Ghermes” activează dna 
Tatiana Tacu� Actualmente, în cadrul 
ÎI „Ghermes” activează 4 unităţi:

1�Centrul Comercial „Bujărăuca” 
(magazin, bar, restaurant), în raionul 
Fabricii de Artciole Tricotate, str� Viilor,

2� Magazinul de produse alimen-
tare „Vărsătorul”, 

3� Magazinul de produse alimen-
tare de pe str� Carpenco,

4� Piaţa de mărfuri industriale 
din centrul oraşului Soroca�

A.: Să vorbim şi despre funcţia 
dumneavoastră de viceprimar de 
Soroca.

M.G.: Am acceptat – şi, de fapt, aş 
fi acceptat postul de viceprimar de So-
roca indiferent de la care formaţiune 
politică mi-ar fi venit propunerea, – 
pentru că situaţia economică precară 
a oraşului mă deranjează mult, iar 
eu mă simt capabil s-o îmbunătă-
ţesc radical� În campania electorală a 
alegerilor locale din vara acestui an 
2011, am candidat la funcţia de pri-
mar al oraşului Soroca, fiind susţinut 
de blocul electoral ”Forţa a treia”� Am 
acumulat un număr de peste 700 de 
voturi, număr destul de impunător 
pentru oraşul nostru, dacă mai luăm 
în consideraţie şi faptul că, o ştiţi, de-
sigur, candidaţi la postul de primar al 
oraşului au fost 10 (zece) persoane� 
Deci, am avut o susţinere destul de 
masivă, după numărul de voturi acu-
mulate plasându-mă pe locul 4, după 
candidaţii PCRM (actualul primar – 
E�Bodnarenco), PLDM (actualul 
preşedinte al raionului – V�Său) şi PD 
(actualul vicepreşedinte al raionu-
lui – V� Nicuţă)� Real vorbind, voi iz-
buti să schimb lucrurile spre bine în 
domeniul responsabilităţilor mele de 
viceprimar doar atunci când Primă-
ria Soroca va avea susţinerea cuveni-
tă din partea celor de care depinde 
dezvoltarea economică a întregii re-
publici� Sper, totuşi, că, împreună cu 
noul primar şi Consiliul Orăşenesc, 
în perioada anilor 2011–2015, vom 
reuşi să ameliorăm cât de cât situaţia 
precară în care se află oraşul nostru� 

ÎI „Ghermes”. Casa de Comerţ „Bujerăuca”, 2011

1 2

3 4

5

 Familia Grabciuc 

1   Mihail Grabciuc
2   Fiica Xenia şi fiul Mihail

3   Grabciuc – familie sportivă
4   5   Urmaşi dragi şi destoinici
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„Am crescut şi am educat împreună doi băieţi 
minunaţi, care ne-au bucurat în permanenţă…”

Gheorghe Leşco 
Născut la 11 mai 1959 în Slobozia-
Cremene, Soroca.  
Consilier în Consiliul Orăşenesc 
Soroca (2011–2015).

Ala (Lupu) Leşco 
Născută la 9 noiembrie 1962 în 
oraşul Soroca.

Fişier biografic
1966–1974 – Elev la Şcoala de 8 ani Slobozia-Cremene, Soroca�
1974–1978 – Elev la Tehnicumul de Construcţii din Hânceşti (Kotov-
sk), specialitatea Construcţii industriale civile şi rurale�
1978–1980 – Serviciu în Armata Sovietică�
1980–1982 – Profesor la obiectul Tehnologii Speciale în Şcoala Tehni-
că nr�17 din Soroca�
1982–1983 – Şef de detaşament (locotenent) la Penitenciarul din 
Soroca�
1983–1985 – Inginer-superior pentru exploatarea clădirilor şcolilor 
din raion la Direcţia Raională Învăţământ (Soroca)�
1983–1988 – Student la Institutul Pedagogic „A� Russo” din Bălţi, 
facultatea Limba şi literatura moldovenească, secţia fără frecvenţă�
1985–1988 – Şef al sectorului exploatarea clădirilor al Combinatul de 
Deserviri Sociale din Soroca�
1988–1990 – Profesor la obiectul Tehnologii Speciale în Şcoala Tehni-
că nr�17 din Soroca�
1990–1993 – Director al Fabricii de bere din Soroca� 
1993–1999 – Fondator al Întreprinderii Individuale (ÎI) „Ala Leşco” 
(servicii transport şi comerţ)�
1999–2001 – Director al Palatul Culturii din Soroca�
2001–2009 – Activitate în cadrul ÎI „Ala Leşco”�
Din 2009 – Director al Reprezentanţei Soroca a Societăţii Internaţio-
nale de Asigurări „Moldasig”�

Fişier biografic
1969–1979 – Elevă la şcoala nr�5, apoi nr�1 din Soroca�
1979–1980 – Specialist la Penitenciarul din Soroca�
1980–1984 – Studentă la Institutul Pedagogic „A� Russo”, facultatea 
Limbi străine (Bălţi)�
1984–1986 – Secretar al CR Soroca al ULCTM, profesor de Limbă 
Franceză la ŞPT nr� 39 din Soroca�
1986–1989 – Profesor de Limbă Franceză la Şcoala nr� 3 (Gimnaziul 
nr�1) din Soroca�
1989–1999 – Profesor de Limba Franceză la Şcoala nr� 4 (LT „Ion 
Creangă”) din Soroca�
2000–2010 – Activitate în cadrul ÎI „Ala Leşco”�
Din 2011 până în prezent – Director al SRL „Volftrans”; fondator şi 
director al SRL „Nordasig”�

Almanah: Familia Leşco, ur-
maşi ai boierului Gheorghe Leşco 
de la Slobozia-Vărăncău…

Gheorghe Leşco: Aşa este� Stră-
bunelul meu, Gheorghe Leşco, a fost 
un om bogat, proprietar a 120 hec-
tare de pământ bun� A avut moşie în 
preajma satelor Slobozia-Vărăncău 
şi Slobozia-Cremene, astfel fiind, 
pe bună dreptate, boier recunoscut 
şi respectat de oameni şi autorităţi� 
După moartea lui, moşia a trecut în 
proprietatea fiului său, bunelul nos-
tru Petre Leşco, apoi, odată cu insta-
larea puterii sovietice, moşia a fost 
declarată proprietate a colhozului, 
iar noi, urmaşii boierului Leşco, din 
boieri am devenit colhoznici� Tatăl 
meu Ion, fiul lui Petre Leşco, născut 
la Slobozia-Cremene (1931–2006), 
a fost, după cum erau noile vremuri, 
şofer în colhozul local „Octombrie”� 
O perioadă de timp a fost chiar şo-
ferul personal al preşedintelui gos-
podăriei, Semion Gogu, un fost 
ilegalist comunist, mare favorit al 
puterii sovietice, datorită căruia col-
hozul a devenit milionar� Pe timpul 
lui Semion Gogu, colhozul prospe-
ra� Atunci a fost construit Palatul 
Culturii din Slobozia-Cremene şi 
alte edificii publice, inclusiv în sa-
tele Vărăncău şi Slobozia-Vărăncău� 
Mama mea, Tecla (Cecan) Leşco 
(1931–2006), născută în Slobozia-
Vărăncău din ţărani mijlocaşi, a lu-
crat şi ea toată viaţa în colhoz, după 
cum dictau timpurile� 

În casa părintească am crescut 
3 fraţi: eu, Gheorghe, care sunt cel 
mai mare; Mihail (1963–1964), de-
cedat de mic copil; şi Alexandru, 
mezinul (n� 1970), actualmente in-
giner-constructor, stabilit la Slobo-
zia-Cremene�

A. Familia Lupu – urmaşi ai bo-
ierului Tudor Lupu de la Vasilcău

Ala Leşco: Părinţii mei sunt de 
asemenea urmaşi de boieri de pe 
plaiurile sorocene, cărora soarta le-a 
hărăzit să treacă în tagma noii inte-
lectualităţi postbelice autohtone, fă-
când studii speciale în republică sau 
în afara ei, în alte regiuni ale URSS� 

Buneii mei de la Vasilcău, Fiodor a 
lui Visarion Lupu şi Ana lui Mihail 
(Coşciug) Lupu, la timpul lor au 
avut mari proprietăţi de pământ în 
împrejurimile Vasilcăului şi ale sa-
telor învecinate, bunica Ana fiind 
din neam de preoţi� 

 Tatăl meu, Vasile Lupu, s-a 
născut la 26 iulie 1938 în satul Va-
silcău� A absolvit, în 1970, Şcoala 
Superioară a Ministerului Afaceri-
lor Interne al URSS din oraşul Re-
azan (Rusia), facultatea Economie� 
După care, timp de 17 ani (1963–
1980), în grad de ofiţer (maior), 
a activat în funcţia de director al 
Întreprinderii de Producere a pe-
nitenciarului nr�6 din or� Soroca, 
care, în acea perioadă (URSS), 
era aptă să îndeplinească mari co-
menzi industriale unionale� Între 
anii 1980–1982, fiind deja în grad 
de locotenent-colonel, a fost numit 
în funcţia de şef al penitenciarului 
din Basarabeasca, apoi circumstan-
ţele vieţii l-au impus să abandone-
ze meleagurile natale� Actualmen-
te este stabilit în oraşul Iakutsk din 
Rusia,ocupând o funcţie înaltă în 
conducerea acestui oraş� 

Mama mea, Nina (Mărgineanu) 
Lupu, s-a născută la 5 iulie 1943 în 
satul Rubleniţa� Absolvind 8 clase 
ale şcolii săteşti, a mers să-şi con-
tinue studiile la Şcoala Pedagogică 

„Boris Glavan”(azi Colegiul Peda-
gogic „M�Eminescu”), secţia Învă-
ţământ primar, din Soroca, pe care 
a absolvit-o în anul 1961� A lucrat 
toată viaţa învăţătoare la clasele pri-
mare, mai întâi în şcoala nr�3 (astăzi 
Gimnaziul nr� 1), apoi la Liceul Te-
oretic� „Constantin Stere”, de unde 
s-a şi pensionat� Astăzi, mama tră-
ieşte alături de noi, mângâindu-se 
cu copiii, care-i suntem, şi nepoţii, 
care toți o iubim mult�

Slobozia Vărăncău. Gheorghe – elev. 1974

Străbuneii familiei Lupu, Ana şi Visari-
on, cu bunelul Fiodor micuț. 1911



Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 5/2011 190

Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 5/2011 191

A.: Copilăria la Slobozia-Cre-
mene…

Gh. L.: Copiii de la ţară ai ani-
lor 1960-1970, ani înfloritori pentru 
gospodăriile colhoznice din RSSM, 
cel puţin pentru cei ai căror părin-
ţii erau angajaţi serios în munca 
colectivă, au avut o copilărie destul 
de sătulă, îmbrăcată şi îngrijită� În 
comparaţie cu generaţiile de copii 
ale deceniilor precedente (1940-
1950), dominate de suferinţele lăsa-
te de Războiului al Doilea Mondial, 
de dezastrul, sărăcia şi bolile rămase 
după încheierea lui, generaţia noas-
tră a crescut relativ fericită, trecând 
prin grădiniţele şi şcolile săteşti, 
având acces liber şi gratuit la me-
dicină, învăţământ şi educaţie� În 
familia noastră, viaţa clocotea, şi 
fiecare, de la mic la mare, avea înde-
letnicirile şi obligaţiunile sale� Tata, 
şofer pe „Molocovoz”, o autocister-
nă mare de 5 tone (ZIL), căra de 3 
ori pe zi laptele fermei colhozului 
la Fabrica de Lactate din Soroca� 
Mama, colhoznică de rând, lucra 
într-o brigadă la câmp, iar eu aveam 
grijă de bobocii şi gâştele noastre, 
pe care le scoteam la păscut pe teri-
toriul fermei de vite, situată în mij-
locul satului, chiar în preajma casei 
noastre� În fiecare vară, vitele fermei 
(peste 300 de capete) erau scoase la 
păşuni, astfel că ferma rămasă pus-
tie mai era şi un bun teren de joacă 
pentru noi, copiii� O mare bucurie a 
copilăriei mele au fost şi cele 2 bici-
clete pe care le-am avut (prima – cu 
3 roţi, pe când aveam doar 3 ani-

şori)� „Luxul” de a avea o bicicletă 
în acele timpuri era o raritate şi un 
semn de mare prestigiu printre co-
piii satului�

A.: Una la părinţi şi cea mai 
bună elevă…

A�L�: Într-adevăr, am fost un sin-
gur copil în familie şi, deci, m-am 
bucurat din plin de dragostea şi gri-
ja părinţilor, fiind destul de răsfăţa-
tă, dar întotdeauna în limitele unei 
educaţii inteligente� În 1969 am 
mers în clasa I a şcolii nr� 5 de 8 ani 
de la Bujărăuca, clădirea căreia se 
mai află şi astăzi în spatele pensio-
natului „Victoria”� La şcoală am fost 
în permanenţă o elevă sârguincioasă 
şi responsabilă, aşa cum mă doreau 
părinţii, mai ales mama, care era 
învăţătoare la şcoala nr� 3 din Dea-
lul Sorocii� Învăţătorii acelei şcoli – 
Bercovici Manea Ovseevna – prima 
mea învăţătoare; Profir Matveevici 
Slivinschi – directorul şcolii, filo-
log, preda limba română; Gnatiuc 
Valentina Semionovna – şef de stu-
dii, şi alţi minunaţi pedagogi, buni 
specialişti din elita intelectuală ve-
che, au reuşit să-mi altoiască, alături 
de mama mea, care realiza aceeaşi 
educaţie acasă, o dragoste adevărată 
faţă de carte în general şi de pedago-
gie în special� Pe când eram în clasa 
VII, în anul 1976, la Soroca s-a des-
chis noua clădire mare şi luminoasă 
a şcolii nr�1 (actualul LT „P� Rareş”), 
în care am fost transferaţi şi noi, 
elevii şcolii nr� 5 de la Bujărăuca� Şi 
aici am avut fericirea să-mi continui 

studiile la nişte profesori, cărora le 
port recunoştinţa şi până astăzi – 
Ecaterina Hanganu – diriginta cla-
sei noastre; Fiodor Ştirbu – şef de 
studii; Vitalie Talmaci – directorul 
şcolii, şi alţi buni şi înţelepţi peda-
gogi… După absolvirea a 10 clase în 
1979, am lucrat un an de zile la Pe-
nitenciarul Soroca, unde era angajat 
şi tatăl meu, dar pedagogia, care de 
acum era altoită în mine, nu mă lăsa 
în pace şi, în anul următor, 1980, 
am fost admisă la facultatea Limbi 
străine a Institutului Pedagogic „A� 
Russo” din oraşul Bălţi�

A.: Şi dumneavoastră, dle Leş-
co, elev la şcoala de 8 ani Slobozia-
Cremene…

Gh. L.: De mic copil îmi plăcea, 
imitându-mi, poate inconştient, 
părinţii, care erau nişte gospodari 

Gheorghe şi Ala – mire şi mireasă. 1984 Gheorghe şi Ala Leşco  
împreună cu fiii Roman şi Octavian, 1990

Ala elevă, 1978

înnăscuţi, să le fac pe toate, de ori-
ce m-aş fi apucat, cel mai bine, aşa 
încât să fiu întotdeauna printre pri-
mii� La şcoală, unde toate lucrurile 
(reuşita la învăţătură, comporta-
mentul, activitatea artistică, sportul 
etc�) erau în văzul şi auzul tuturor, 
iar liderismul printre elevi se apre-
cia doar la justa lui valoare, am con-
tinuat să mă strădui ca să fac faţă 
tuturor cerinţelor la cel mai înalt 
nivel, pentru a deveni un veritabil 
lider în toate� În toţi anii de studii 
am fost „udarnic” la învăţătură şi 
activ în viaţa artistică şi sportivă a 
şcolii� Eu eram cel care prezenta în 
scenă programele tuturor serbărilor 
şcolare, fiind, în acelaşi timp, mul-
tiplu laureat al concursurilor raio-
nale de declamaţie artistică� Toate 
succesele realizate le datoram, fireş-
te, nu doar aptitudinilor şi strădu-
inţelor mele, ci, în egală măsură, şi 
învăţătorilor mei, elitei intelectuale 
a satului Slobozia-Cremene, cărora 
le sunt recunoscător şi astăzi: prima 
mea învăţătoare – Victoria Eme-
lianovna Balan; directorul şcolii – 
Constantin Nicolaevici Cerchez 
(actualmente preot); Ada Ivanovna 
Samoilă – dirigintă de clasă (limba 
română); Fiodor Panteleevici Ro-
tari – istoric, şi mulţi alţii� Am fost, 
ca şi toţi ceilalţi elevi ai vremii, şi 
un bun „octombrel”, apoi un „brav 
pionier”� Unica cerinţă a şcolii, pe 
care nicidecum nu eram dispus s-o 
îndeplinesc, era „disciplina şcolară”, 
care-mi impunea o serie de „nu se 
poate!”- interdicţii necunoscute şi 

străine firii mele energice şi active� 
Dragostea mea faţă de libertate era 
nemărginită şi, clar lucru, aveam în 
permanenţă probleme cu părinţii 
din cauza notelor la „purtare”� În 
consecinţă, am absolvit 8 clase cu 
note de 4 şi 5, dar la purtare – cu 
„3”…

A.: Student la Tehnicumul de 
Construcţii din Hânceşti, apoi Ar-
mata Sovietică…

Gh. L.: Profesia de constructor, 
în timpurile când în toată ţara so-
vietică „creşteau etajele”, era una 
dintre cele mai prestigioase şi solici-
tate de tineret� Se poate afirma cu si-
guranţă că în perioada anilor 1970, 
începutul anilor 1980, toate profe-
siile existente în URSS creau con-
cursuri aglomerate la examenele de 
admitere atât în instituţiile medii de 
specialitate, cât şi în cele superioare� 
Învăţători, jurişti, economişti, ingi-
neri, merceologi, vânzători, mun-
citori calificaţi în diferite domenii, 
militari, agronomi, şoferi, tractorişti 
etc� etc� – toate aceste profesii erau 
de prestigiu şi după absolvire asigu-
rate cu locuri de muncă�

La Tehnicumul de Construcţii 
(Stroitelinîi Tehnicum) din Hân-
ceşti învăţau peste 1200 de elevi, 
grupe ruse şi moldoveneşti, secţiile 
de zi şi fără frecvenţă, la toate speci-
alităţile necesare domeniului – atât 
umanitare de proiectare, cât şi fizice 
de realizare� Studiile de specialitate 
se făceau în limba rusă, chiar şi în 
grupele moldoveneşti, dar obiectele 

generale se predau în limba moldo-
venească (română)�

Locuiam la căminul cu cantină 
al Colegiului (Tehnicumului), situ-
at în aceeaşi curte, alături de blocul 
principal de studii, fostul conac bo-
ieresc al lui Manuk-bei� Atitudinea 
mea faţă de studii a rămas şi aici, 
ca şi în şcoala natală, destul de se-
rioasă� Reuşeam să învăţ bine şi să 
însuşesc fundamental tematica de 
specialitate, aşa încât, în ultimii ani 
de studii, uşor puteam să îndepli-
nesc la comandă diferite lucrări de 
curs pentru studenţii secţiei fără 
frecvenţă – cu plată, fireşte! Aceşti 
studenţi ai secţiei „fără frecvenţă”, 
oameni solizi în profesia noastră, – 
diriginţi de şantier, şefi de sector, 
maiştri experimentaţi, care nu aveau 
studii speciale şi, deci, aveau nevoie 
doar de diploma de absolvire, plă-
teau bine pentru „ajutorul” meu… 
Comenzi aveam destule, câştigam 
foarte bine, lucrările elaborându-le 
împreună cu un bun prieten, însă 
la un moment dat am fost pe neaş-
teptate descoperiţi şi acuzaţi pen-
tru „activitate ilegală”� Ne-a salvat 
de exmatriculare doar solidaritatea 
grupei noastre, care a pus cuvântul 
pentru noi� Am fost iertaţi şi strict 
avertizaţi� Noi însă, dublând con-
spiraţia, am continuat să „ajutăm” 
studenţii „solizi” de la „fără frec-
venţă”, câştigând ceva bani, dar şi 
acumulând astfel o bună experien-
ţă de proiectare în profesia noastră� 
De exemplu, un coleg de-al nostru a 
luat parte activă în construcţia me-

Parinţii lui Gheorghe – Ion şi Tecla Leşco, 1985 Ala – cu mămica şi tăticul, 1966
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morialului „Grigorii Kotovskii” din 
centrul oraşului Hânceşti�

În anul absolvirii tehnicumului, 
am fost imediat recrutat în Armata 
Sovietică pentru 2 ani de zile (1978–
1980) în trupele rachete strategice�

A.: După care aţi început cari-
era de profesor la ŞPT nr.17 din 
Soroca.

Gh. L.: După demobilizare, în 
1980, m-am reîntors la Soroca şi o 
perioadă scurtă de timp am lucrat 
maistru de sector la PMK-55 (Coloa-
nă Mecanizată Mobilă de Construc-
ţii), o structură foarte răspândită în 
URSS, care se ocupa de construcţia 
diferitor obiecte de stat� Apoi, între 
anii 1980–1982 şi 1988–1990, am 
fost angajat profesor la Şcoala Pro-
fesională Tehnică (ŞPT) din Soroca, 
unde am avut diriginţie de grupe şi 
ore pedagogice la tehnologii speci-
ale în construcţii� Pe atunci, în ŞPT, 
care se afla în Dealul Sorocii, pe 
strada Calea Bălţului, studiau peste 
300 de elevi, la diferite specialităţi 
muncitoreşti – zidari, tencuitori, su-
dori, zugravi, tâmplari etc� Clădirea 
cu 5 etaje a ŞPT, situată în preajma 
actualei Şcoli Auto, acum, din păca-
te, este pustie şi devastată� În timpul 
funcţionării şcolii, la etajele acestei 
clădiri erau situate atât auditoriile 
şi laboratoarele de studii, încăperile 
administrative, cât şi căminul elevi-

lor, inclusiv cantina şcolară� Peste 
ani, deja în condiţiile RM, ŞPT a 
fost închisă, iar clădirea ei lăsată de 
izbelişte, rămânând să ne fie drept 
un argument real şi trist al lipsei 
noastre de spirit gospodăresc�

A.: Şi dumneavoastră, Ala Leş-
co, absolventă a Institutului Peda-
gogic, apoi secretar al CR Soroca al 
ULCTM.

A�L�: Facultatea am absolvit-o în 
1984, cu menţiune, revenind în ora-
şul natal Soroca� În acele timpuri, 
încă nu exista problema angajării 
în câmpul muncii în nici unul din 
domeniile de activitate umană, iar 
învăţământul sorocean avea nevoie 
de specialişti tineri şi buni, inclu-
siv la specialitatea „limbi străine”�
Eram liberă să-mi aleg pentru an-
gajare o şcoală din oraş, dar mă aş-
tepta o surpriză� În şcoală, la fel ca 
şi în institut, am fost întotdeauna o 
fire sârguincioasă şi responsabilă, o 
elevă şi o comsomolistă exemplară, 
eminentă la învăţătură, în clase-
le mari aleasă an de an „comsorg” 
(organizator comsomolist) al clasei� 
Aceste calităţi ale mele nu puteau 
să nu fie observate de conducerea 
raională Soroca a comsomolului, 
care-şi pregătea nomenclatura de 
viitori conducători ai organizaţiei, 
alegând dintre cei mai buni elevi 
şi studenţi, ţinându-i ani de-a rân-

dul în câmpul său de observaţie� Pe 
când eram „comsorg”, conducerea 
comsomolului sorocean m-a cunos-
cut, am avut relaţii bune, colegiale 
cu cei de acolo, dar niciodată nu mi 
s-a făcut vreo aluzie despre o even-
tuală angajare în cadrul CR� Şi iată, 
după absolvirea institutului, CR al 
ULCTM Soroca (prim-secretar -V� 
Antoniu; secretari – V� Groşev, M� 
Mitrofan) mi-a propus să mă anga-
jez în calitate de secretar al CR, res-
ponsabil de câteva instituţii de învă-
ţământ, cu un salariu de 109 ruble 
lunar� Nu aveam pe atunci niciun fel 
de suspiciuni sau îndoieli legate de 
ideologia comunistă şi am acceptat, 
implicându-mă în activităţi cu mul-
tă străduinţă şi onestitate� Aveam în 
responsabilitate peste 800 de comso-
molişti, activităţile mele fiind bazate 
pe planuri elaborate şi aprobate de 
către CR al ULCTM� Periodic, eram 
obligată să fac dări de seamă în scris 
referitor la rezultatele lucrului meu 
cu tineretul comsomolist� În urma 
acestora, deseori mă pomeneam sti-
mulată cu premii şi mulţumiri din 
partea conducerii CR�

A.: Căsătoria…
A.L.: Ne-am cunoscut la o adu-

nare a colectivului ŞPT nr�39, în 
luna august 1984, ambii asistând în 
calitate de reprezentanţi� Eu – din 
partea CR al comsomolului, Gheor-
ghe – din partea Direcţiei Raionale 
Învăţământ� Relaţiile dintre noi au 
luat o dezvoltare fericită, încât peste 
2 luni şi jumătate, pe 10 noiembrie, 
în satul Slobozia-Cremene, iar pe 17 
noiembrie – la Soroca, în restauran-
tul „La Dumbravă”, am jucat 2 nunţi 
frumoase moldoveneşti, prin care 
ne-am celebrat căsătoria�  

Am crescut şi educat împreună 2 
băieţi minunaţi, care ne-au bucurat 
în permanenţă cu comportamen-
tul şi succesele lor� Fiul mai mare 
Roman, născut în 1985, a absolvit 
Institutul de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţeanu” din Chişi-
nău (2009), devenind medic-chi-
rurg-oftalmolog (microchirurgia 
ochiului)� A făcut stagiunea profesi-
onală în Franţa şi Cehia, acum fiind A. Leşco cu nepoțelul Damian, 2011

angajat în calitate de chirurg-oftal-
molog la Spitalul Clinic Republican 
din Chişinău� Este căsătorit cu Sil-
via (Mititelu) Leşco, originară din 
Sângera, Chişinău, pediatru (colegă 
de studii la Institutul de Medicină), 
fiind stabiliţi la Chişinău� În acest 
an, 2011, pe 30 august, li s-a născut 
primul copil, nepoţelul nostru drag 
Damian� Fiul mai mic, Octavian, 
născut în 1989, este acum la Chişi-
nău, student la USM�

A.: Gheorghe Leşco, inginer 
superior pentru exploatarea clădi-
rilor la DRÎ, apoi şef de sector la 
Combinatul de Deservire Socială 
din Soroca…

Gh. L.: La Direcţia Raională În-
văţământ şi apoi la Combinatul de 
Deservire Socială din Soroca, între 
anii 1983–1988, am avut în respon-
sabilitate supravegherea tehnică a 
exploatării clădirilor instituţiilor 
date� La DRÎ – clădirile tuturor in-
stituţiilor de învăţământ din raion, 
iar la combinat – clădirile centrelor 
rurale şi orăşeneşti de deservire so-
cială� Anual, erau efectuate reparaţii 
curente sau capitale, expertize ale 
stării tehnice a clădirilor, operaţi-
uni de modernizare sau schimbare 
a diferitor sisteme (încălzire, ven-
tilare, iluminare, aprovizionare cu 
apă, sanitarie etc�), aşa încât insti-

tuţiile vizate să poată funcţiona în 
mod normal� Dacă pentru lucrări-
le de construcţii-reparaţii din ca-
drul DRÎ angajam diferite brigăzi 
de construcţie, la combinat aveam 
în subordine o brigadă specială de 
construcţii din 60 angajaţi – toţi 
muncitori calificaţi� 

A.: De la construcţii, la Fabrica 
de bere din Soroca…

Gh. L.: Fabrica de bere din So-
roca – din păcate, acum nu mai 
funcţionează, – are o istorie bogată, 
astăzi reprezentând încă un monu-
ment tragic al lipsei noastre de spi-
rit gospodăresc� La intrarea mea în 
funcţia de director, acolo nu se mai 
producea nimic, întreprinderea 
ocupându-se doar de îmbutelierea 
şi vinderea apei plate de băut „So-
roca”, extrasă din izvorul natural 
care se află chiar pe teritoriul fabri-
cii� Având în subordine un colectiv 
din 150 angajaţi, în scurt timp, am 
reuşit să reparăm şi să renovăm o 
parte din utilajul fabricii; am pus 
în funcţiune o linie de producere a 
lichiorului pentru export în Belo-
rusia; am început lucrările pentru 
crearea unei linii de producere a 
vodcăi „Bechir”� Din păcate, însă, 
nu am mai reuşit să ducem la bun 
sfârşit această linie, din cauza pa-
sivităţii şi piedicilor birocratice ale 
diferitor instanţe de rigoare atât lo-
cale, cât şi republicane� Totuşi, puţin 
câte puţin, fabrica îşi revenea – li-
chiorul nostru se vindea, se plăteau 
lunar salariile� Fabrica a fost sfinţită 
de un sobor de preoţi, iar adunarea 
colectivului a decis, în legătură cu 
volumul mare de lucru, să se lucre-
ze în 3 schimburi� Stăpânii noştri, 
„Trastovaia Kompania Jeleznodo-
rojnikov” – deţinătorii majoritari 
ai pachetului de acţiuni SA „Fabri-
ca de Bere” (apoi SA „Friguşor”), 
susţineau în principiu majoritatea 
iniţiativelor colectivului fabricii, 
proiectele noastre fiind mereu în as-
censiune� Până când, într-o singură 
„peste noapte”, pachetul majoritar 
a trecut în posesia unui alt stăpân� 
Din acel moment, toate planurile 
noastre au început a se nărui� Pes-

te 2 luni, în noua situaţie, care nu 
prevestea nimic bun, am fost nevo-
it să depun cerere de eliberare din 
funcţie, în locul meu în fruntea fa-
bricii venind Mihail Sochircă, omul 
noilor stăpâni, actualul patron al 
„Hotelului Central”� După plecarea 
mea, fabrica a mai funcţionat încă 
un an, fiind apoi vândută de către 
Inspectoratul Fiscal Soroca� 

A.: Revenim la profesoară de 
limba franceză Ala Leşco şi cei 13 
ani consacraţi pedagogiei…

A.L.: În 1986,după 2 ani de acti-
vitate comsomolistă, la începuturile 
restructurării, am hotărât, ideea fi-
indu-mi sugerată insistent de mama 
mea, să las CR al comsomolului şi 
să mă dedic pedagogiei în totalitate� 
Zis şi făcut� M-am angajat în calita-
te de profesor de limbă franceză la 
Şcoala nr� 3 din Dealul Sorocii, lu-
crând alături de mama mea, învăţă-
toare la clasele primare� După 3 ani, 
în 1989, m-am transferat la Şcoala 
nr�4, unde am continuat să predau 
limba franceză timp de 10 ani, până 
în 1999� În ambele şcoli am avut fe-
ricirea să lucrez în cadrul unor co-
lective didactice profesioniste, con-
solidate şi binevoitoare, cu colegi 
de breaslă, mulţi dintre care mi-au 
rămas până astăzi prieteni: L� Ber-
ghii, S� Jardan, E� Şuşu, L� Tăbârţă, 
R� Curoşu… Am fost şi rămân un 
mare adept al pedagogiei, lucrând 

Tecla Leşco. Casa părintească. Anii 2000

A. Leşco împreună cu prietenele. 1984
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 Familia Leşco 

1   Familia Leşco� 1998  
2   Împreună cu fiii
3   Octavian şi Roman Leşco
4   Leşco Octavian în SUA
5   Gheorghe şi Ala Leşco

6   Roman – student la medicină
7   Roman şi Silvia miri
8   La nunta lui Roman, 2010
9   Mirii Roman şi Silvia împreună 

cu nănaşii

10   Fiul, nora şi nepotul Damian
11   La nunta lui Slavic 
12   Gheorghe şi Ala, cu nepotul 

Damian

pe parcursul celor 13 ani şcolari 
(1986–1999) cu cea mai mare dra-
goste şi ataşament faţă de elevii mei� 
Dar timpurile s-au schimbat şi situ-
aţia materială a familiei noastre, în 
care creşteau 2 copii, cu salariul mic 
de profesor, care ni se reţinea luni în 
şir, nu am putut să profesez în con-
tinuare pedagogia… Deci, nevoia 
m-a impus,ca şi pe mulţi alţi colegi-
pedagogi basarabeni, să abandonez 
profesiaia şi să trec la activitatea de 
liber întreprinzător� Astfel, în anul 
2000, am început să administrez În-
treprinderea Individuală (ÎI) „Ala 
Leşco” pentru prestări de servicii în 
transport şi comerţ� 

A.: Gheorghe Leşco, fondator al 
ÎI „Ala Leşco”, apoi director al Pa-
latului Culturii Soroca.

Gh. L.: Plecând de la Fabrica le 
bere în 1993, unde timp de 3 ani 
acumulasem o oarecare experienţă 
de iniţiere şi dezvoltare a business-
ului, împreună cu soţia am fondat 
Întreprinderea Individuală (ÎI) „Ala 
Leşco” şi, pentru 6 ani de zile, până 
în 1999, m-am cufundat în afacerile 
întreprinderii noastre familiale� În-
tre 1999–2001, destinul meu, mereu 
în căutare, m-a adus şi în funcţia de 
director al Palatului Culturii din So-
roca� În noua mea calitate, timp de 
2 ani, am reuşit să înviorez nu nu-
mai activitatea palatului, ci şi situ-
aţia material-financiară a instituţiei, 

care era într-o situaţie catastrofală, 
prin introducerea unor noi concep-
ţii manageriale de funcţionare şi ac-
tivitate�

La începutul lui 2001, m-am re-
întors la business-ul nostru familial 
care cu timpul, în condiţiile unei 
situaţii economice instabile, avea 
nevoie de noi abordări� Am acti-
vat împreună cu soţia în cadrul ÎI 
„Ala Leşco” până în 2009, când am 
fost angajat în postul de director al 
Reprezentanţei Soroca a Societăţii 
Internaţionale de Asigurări „Mol-
dasig”� 

A.: Ala Leşco, fondatoare a SRL 
„Volftrans”.

A.L.: SRL „Volftrans” am fon-
dat-o în martie 2011, în baza ÎI 
„Ala Leşco”, având acelaşi domeniu 
de activitate – servicii de transport 
şi comerţ� (Wolf – în limba engle-
ză înseamnă lup, deci, în traducere 
întreprinderea noastră ar însemna 
„LupuTransport”)� 

Întreprinderea funcţionează 
conform legislaţiei în vigoare, rela-
ţiile cu administraţia publică locală 
se menţin la un nivel constructiv�

A.: Gheorghe Leşco, director al 
Reprezentanţei SA „Moldasig” din 
Soroca.

Gh. L.: SA „Moldasig” este o so-
cietate internaţională de asigurări 
prosperă, fondată în Moldova în 

2002� Din anul 2008, Societatea a 
devenit parte componentă a Grupu-
lui Companiilor de Asigurări „Ros-
gosstrah”� Reprezentanţa Soroca, 
condusă de mine, prestează diver-
se servicii de asigurare atât pentru 
persoanele fizice, cât şi pentru cele 
juridice: asigurări de bunuri; acci-
dente; riscuri avia; încărcături; auto; 
medicale peste hotare; medicale fa-
cultative etc etc�

Compania „Moldasig” se pla-
sează pe locul întâi printre cele 24 
de companii de asigurare din Re-
publica Moldova şi nu are datorii la 
despăgubiri către clienţii săi� Sediul 
filialei noastre se află într-un bloc 
splendid cu două etaje din sticlă şi 
beton, construit la iniţiativa şi cu 
concursul meu nemijlocit� El e situ-
at în cartierul Bujărăuca, în preajma 
bisericii „Sf� Dumitru”�

La 17 decembrie 2011, Teatrul „Mihai Eminescu” din Bo-
toşani, România, a găzduit cea de a doua ediţie a Festivalului 
Coral-Concurs „O, ce veste minunată!”, la care au participat 
grupuri vocale, coruri pe voci egale, coruri mixte, ansam-
bluri corale din judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, 
Iaşi, Galaţi, Vaslui, Brăila şi două colective din Republica 
Moldova – grupul folcloric „Doiniţa” din oraşul Bălţi şi corul 
„Orantis” din Soroca. A fost un maraton destul de serios. Ai 
noştri au impresionat în această gală corală prin repertoriul 
variat şi măiestria profesională, fiind apreciaţi de juriu drept 
cei mai buni. Ei s-au întors acasă cu unul din trofeele omagi-
ale – „Gheorghe Holca”. 

„Orantis” a luat trofeul la Botoşani

Eveniment–2011

„Moldasig” din Soroca, 2011
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„Soroca îmbină toate calităţile pentru a fi 
înveşnicită în analele patrimoniului nostru 

naţional…”

Mircea Moldovan 
Născut la 13 mai 1954 în satul 
Berestea, raionul Noua Suliţă 
(Ucraina). 
Director executiv al SRL „Magistrala 
Nistru” din Soroca. 
Cavaler al ordinelor „Gloria 
Muncii”, „Crucea Basarabiei” 
(Mitropolia Basarabiei); deţinător 
al titlului „Cel mai bun antreprenor 
în RM al anului 2010”. Consilier 
în consiliile Judeţean, Raional 
şi Orăşenesc Soroca; membru 
al Colegiului Ministerului 
Transportului şi Gospodăriei 
Rutiere a RM; membru al Birolui 
Consiliului Judeţean Soroca; ctitor 
al bisericilor Mitropoliei Basarabiei 
„Sfânta Cuvioasa Parascheva” şi 
„Sfinţii Martiri Brâncoveni” din 
Soroca.

Fişier biografic
1961–1965 – Elev la şcoala de 8 ani din satul natal, Berestea (Ucraina)�
1965–1968 – Elev la şcoala medie din Larga, Briceni (RSSM)�
1968–1969 – Elev, şcoala de 8 ani, Berestea (Ucraina)�
1969–1971 – Elev, şcoala medie Boieni (Ucraina)�
1971–1976 – Student la Institutul Politehnic, facultatea Urbanism şi 
Arhitectură, specialitatea Inginer căi de comunicaţii (Chişinău)�
1976–1979 – Maistru şi diriginte de şantier în Floreşti (RSSM)�
1979–1980 – Inginer-şef la Direcţia Exploatare a Drumurilor (DED) 
din Cotovsc (actualmente – Hânceşti), RSSM�
1980–1986 – Inginer-şef (1980–1983), apoi şef (1983–1986) la DED 
din Briceni�
1986–2000 – Şef al Direcţiei Construcţii Drumuri (DCD) nr� 6 din 
Soroca�
1996–1998 – Student la Academia de Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele RM (management), Chişinău�
2000–2002 – Director general al SA „Magistrala” (Trustul de con-
strucţii rutiere), Bălţi�
Din 1996 – Fondator al SA „Mirvlad”�
Din 2002 până în prezent – Director Executiv al SRL „Magistrala 
Nistru” (Soroca)�

Almanah: Să începem cu părin-
ţii şi cu satul natal. 

Mircea Moldovan: Sunt năs-
cut la nordul Basarabiei, în satul 
Berestea, fostul judeţ Hotin, iar 
după 1944 – raionul Noua Suliţă, 
regiunea Cernăuţi, Ucraina� Satul, 
atestat documentar în 1447, se află 
într-o zonă geografică şi istorică 
foarte dinamică, la hotarul a două 
mari imperii trecute – Imperiul Rus 
şi Imperiul Austro-Ungar, care au 
avut între ele permanente conflicte 
legate de acest pământ românesc 
vitregit� Hotinul a fost primul oraş 
pe care l-am vizitat în viaţa mea 
de copil, Cetatea lui impresionân-
du-mă mult şi lăsându-mi pentru 
totdeauna înţelegerea faptului că 
ea a fost cândva un punct impor-
tant de apărare a neamului nostru� 
În apropierea satului Cristineşti, 
care se află doar la 5 kilometri de 
Berestea, se înălţau conacurile fa-
miliei lui Alexandru Hajdeu – un 

alt simbol al neamului nostru ro-
mânesc�

Părinţii mei au fost oameni in-
teligenţi, cu carte, din ţărani înstă-
riţi, care, prin voia soartei, au ajuns 
să trudească în colhoz, înfruntând 
cu demnitate şi tărie vicisitudinile 
timpurilor�

Tata, Ilarion Moldovan (1912- 
2001), fiu al lui Leonte Juculeac, 
a făcut studii medii speciale la 
Iaşi, după care a rămas să lucreze 
acolo, mai târziu mutându-se la 
Bucureşti� Impus de circumstan-
ţe nefavorabile, create de sfârşitul 
Războiului al Doilea Mondial, în 
1944 s-a reîntors la baştină� La Be-
restea, deja gospodăreau noile au-
torităţi comuniste, care l-au făcut 
să sufere mult, maltratându-l atât 
moral cât şi fizic, prin serviciile se-
crete (KGB) şi autorităţile locale� 
În urma acestor atitudini inumane, 
tatăl meu a ajuns să fie internat în 
spital la Cernăuţi, cu hemoragie 
cerebrală� Fiind unul dintre puţi-

nii intelectuali români cu adevărat 
cărturari, rămaşi în sat după 1944, 
a fost nevoit să lucreze îngrijitor la 
găinăria colhozului (noua putere 
nu avea nevoie de intelectuali ro-
mâni), apoi, către sfârşitul vieţii – 
poştaş al satului Berestea�

Mama, Liuba (Gheorghiţă) Mol-
dovan (1920–2003) născută în satul 
Larga, Briceni, fiica lui Feodosie 
Gheorghiţă, proprietar a 6 hectare 
de pământ şi a crâşmei din centrul 
satului, absolventă a liceului din 
Lipcani, a devenit şi a rămas până 
la pensie, odată cu instalarea pu-
terii sovietice, colhoznică de rând� 
Fratele mamei, Ion Gheorghiţă, este 
un cunoscut publicist şi poet mol-
dovean� 

Povestea familiei noastre, legată 
de numele Juculeac, se trage de la 
străbunelul nostru, Andrei Moldo-
van, militar în armata ţaristă, ad-
jutant al generalului rus Juculeac� 
Având, probabil, mari obligaţiuni 
faţă de acest general, străbunelul 

şi-a luat numele lui, schimbându-şi 
numele de familie din Moldovan – 
în Juculeac� Revenirea oficială la 
numele nostru strămoşesc – Mol-
dovan, în perioada interbelică de 
până la 1940, se datorează tatălui 
meu�

În pofida tuturor dificultăţilor 
generate de noua ordine sovieto-
comunistă, părinţii întotdeauna 
au rămas să fie oameni inteligenţi 
şi demni, reuşind să ne asigure şi 
nouă, copiilor săi, atât o bună şi 
aleasă educaţie, cât şi studii serioase 
la o specialitate sau alta�

În 1992, părinţii mei fiind deja 
pensionaţi, cu toate că mai avem des-
tule rude la Berestea, am hotărât să-i 
aduc aici, lângă mine, la Soroca� Am 
reuşit să le asigur o bătrâneţe linişti-
tă, alături de copii şi de nepoţi� Sunt 
înmormântaţi în cimitirul de la Bu-
jărăuca, asta legându-ne totalmente 
şi pentru totdeauna de acest oraş�

A.: Cum v-a fost copilăria, cum 
v-a mers şcoala?

M. M.: Copilăria mi-a fost sub 
semnul bunătăţii şi înţelepciunii pă-
rinţilor mei, care m-au dorit, la fel 
cum şi pe fratele şi sora mea, şi care 
s-au străduit să ne crească oameni 
de omenie, măsuraţi şi chibzuiţi în 
toate, cu dragoste de muncă şi de 
carte, dar şi de lumină şi libertate� 
Satul meu natal mi-a lăsat pentru 
totdeauna, prin ochii şi înţelegerea 
copilului care am fost, imaginea 
unei vii poveşti frumoase, pictate şi 
sonorizate de natura bucovineană 
şi folclorul ei, îmbibate cu legende 
despre haiduci şi boieri de tot soiul 
(ruşi, unguri, români, austrieci), 
despre războaie imperiale, despre 
viaţa mondenă a capitalelor euro-
pene… În familie am fost trei co-
pii: sora Dora Patraşcu (Moldovan) 
(n�1952), pedagog, acum pensiona-
tă, stabilită la Soroca; fratele Andrei 
(n�1957), inginer-constructor de 
drumuri, stabilit la Briceni, şi eu, 
subsemnatul� În anii copilăriei, în 
afară de şcoală, ocupaţiile noastre 

Mircea împreună cu fratele mai mic Andrei şi sora Dora. 
Berestea, 1958

Mirii Mircea şi Nina Moldovan cu nănaşii Ion şi Lucia 
 Gheorghiţă. Berestea, 1978
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de bază au fost viţeluşii, iepurii şi 
viermii de mătase, pe care-i creş-
team şi-i îngrijeam la noi acasă…

În 1961, cu cel mai mare entuzi-
asm şi tragere de inimă, am mers în 
clasa I la şcoala de 8 ani din Beres-
tea� Prima mea învăţătoare, Liubovi 
Fiodorovna Rusu, directorul şcolii, 
Vasile Alexandrovici Borş, mi s-au 
întipărit pentru totdeauna în me-
morie ca o întruchipare a intelec-
tualului acelor timpuri – modeşti 
şi, în acelaşi timp, autoritari; învă-
ţători şi, în acelaşi timp, agricultori 
cu mâinile bătătorite de munci; 
zâmbitori şi binevoitori şi, în ace-
laşi timp, gata să te pedepsească 
sever pentru orice încălcare de dis-
ciplină� După clasa a IV-a, pentru 2 
ani de zile (clasa 5-6) am trecut să 
învăţ în şcoala din satul de baştină 
al mamei – Larga, stând la bunica 
Daria� Clasele VII-VIII le-am con-
tinuat din nou în şcoala Berestea, 
iar IX-X le-am învăţat în şcoala din 
satul Boian de sub Cernăuţi, un sat 
cu frumoase tradiţii folclorice şi de 
cărturărie� La şcoala din Boian era 
un corp didactic deosebit de puter-
nic atât din punct de vedere profe-
sionist, de specialitate, cât şi peda-
gogic� Unul dintre profesorii şcolii, 
Vasile Bzovii, este autorul manua-
lului de limbă moldovenească pen-
tru clasa a V-a, după care învăţau 
materia şcolile noastre româneşti 
bucovinene, şi a istoriei amănun-
ţite a satului Boian� Din cei 24 de 
absolvenţi ai clasei noastre, 12 am 
devenit studenţi în diferite institui-
ţii de învăţământ superior, iar unul 
dintre noi, Ilie Bujeniţă, cu timpul 
a devenit primul secretar al Uniunii 
Leniniste Comuniste a Tineretului 
din Moldova�

Am fost întotdeauna un elev 
sârguincios, cu interes şi ataşament 
faţă de toate obiectele prezente în 
programele şcolare sovietice� Par-
ticipam, cu rezultate excelente, la 
toate olimpiadele raionale de fizică 
şi matematică, trecând deseori şi la 
cele regionale din Cernăuţi� Fiind 
în clasa a X-a, am făcut şi cursuri 
de pregătire aprofundată la fizică 

în cadrul Universităţii din Cernă-
uţi, iar din clasa a V-a, în şcoala 
din Larga, am început să frecventez 
cercul de radioamatori, ocupaţie cu 
care m-am îndeletnicit până la vâr-
sta de aproape 40 de ani�

A.: Specialitatea ați studiat-o 
la Institutul Politehnic, facultatea 
Construcţia căilor de comunica-
ţii…

M.M.: După absolvirea şcolii 
medii, ca un fidel amator al radio-
tehnicii, această ştiinţă fiind în ace-
le timpuri în mare vogă, am depus 
actele la specialitatea Semiconduc-
tori la Institutul Politehnic din Chi-
şinău� Am susţinut examenele de 
admitere cu succes, însă punctajul 
acumulat n-a fost suficient de înalt 
pentru a fi admis la specialitatea 
aleasă, care era suprasolicitată de 
o mulţime de medalişti, ca profesie 
„cu perspectivă”� Destinul însă îmi 
purta de grijă! În acel an, la Politeh-
nică s-au deschis câteva noi speci-
alităţi, una dintre care Construcţia 
căilor de comunicaţii, mi-a căzut pe 
plac� Am depus cerere de transfer la 
această specialitate în baza puncta-
jului de care dispuneam după exa-
menele de admitere şi am fost înma-
triculat� Astfel, soarta nu m-a lăsat 
să greşesc şi m-a făcut drumar�

Învăţam cu uşurinţă, având o 
bună pregătire şcolară, deci, dis-
puneam de timp pentru alte acti-
vităţi dragi inimii mele: alpinismul 
şi dansurile� Mult timp am activat 
disc-jockey la seratele dansante ce 
se organizau la Politehnică�

 O istorie aparte a fost prima 
mea cunoştinţă cu Marea Neagră� 
Fiind în anul I de studii, în timpul 
deplasării în cadrul detaşamentu-
lui studenţesc pentru lucrările de 
vară la „ţelina” din Kazahstan, tre-
nul nostru a făcut o oprire regula-
mentară de 3 ore la Odesa� Având o 
pauză atât de mare până la plecare, 
împreună cu încă trei colegi, am 
hotărât să mergem să vedem Ma-
rea Neagră, pe care nu o văzusem 
niciodată în viaţă� Am plecat cu 
tramvaiul spre plajă, unde ne-am 

odihnit foarte bine, la întoarcere, 
însă, am văzut doar coada trenu-
lui nostru, care se îndepărta� Am 
fost nevoiţi, trecând prin multe alte 
peripeţii extraordinare, să zburăm 
cu avionul până în oraşul Poltava, 
unde, spre marea noastră bucurie, 
am reuşit să ne îmbarcăm în trenul 
nostru spre Kazahstan� Pentru toată 
peripeţia noastră, care era, de fapt, 
o încălcare gravă a regulamentului 
detaşamentului studenţesc de con-
strucţii, am fost pedepsiţi de către 
conducere, toţi patru fiind trimişi 
la lucru în pustiul Kara-Kum, de 
unde, totuşi, peste 15 zile, am fost 
readuşi în detaşamentul nostru�

La absolvirea institutului, con-
ştient de faptul că sunt bine pregătit 
la specialitate, năzuiam să rămân la 
Chişinău, unde aş fi avut mai multe 
posibilităţi să mă ocup de cercetări 
ştiinţifice în domeniul specialităţii� 
Dispunând de cel mai înalt punctaj 
dintre absolvenţii grupei, mi-am 
ales din lista ofertelor de locuri de 
muncă pentru tineri specialişti un 
serviciu bun la Chişinău� Dar co-
misia de repartizare a absolvenţilor 
avea politica sa de distribuire – la 
Chişinău urmau să rămână nu emi-
nenţii, ci fecioraşii şi fiicele celor 
sus-puşi� În acest context, mi-au su-
cit minţile şi m-au presat într-atât, 
încât, până la urmă, am fost nevoit 
să aleg oraşul Floreşti�

A.: Deci, la Direcţia de Con-
strucţii a Drumurilor nr.13 din 
Floreşti ați ajuns nu din propria 
voinţă…

M�M�: Cam aşa a fost… Totuşi, 
astăzi, după ani de zile, trebuie să 
spun că soarta a fost bună cu mine� 
Chiar dacă m-a purtat pe căile ei nu 
totdeauna aşa cum mi-aş fi dorit, 
parcurgând aceste căi, m-am ales 
pe parcursul vieţii cu o satisfacţie 
interminabilă, care mă mai domină 
şi astăzi� Totdeauna mi-am făcut şi 
continui până acum să-mi fac da-
toria cu plăcere şi creativitate� La 
DCD Floreşti am activat mai întâi 
în calitate de inginer, apoi, succe-
siv, maistru şi diriginte de şantier� 

Un prim şi important succes în ac-
tivitatea mea a fost reconstrucţia 
a 4 kilometri de drum prin satul 
Cotiujenii Mari, Floreşti� A fost un 
proiect solid, cu toate elementele 
inginereşti de construcţie a drumu-
rilor: poduri masive, opriri auto, 
trotuare, case mutate din calea dru-
mului� Eram mândru de realizările 
mele şi plin de dorinţa de a mă ma-
nifesta în continuare, entuziasmul 
meu tineresc dând peste maluri� 
Nu se putea să nu fiu observat de 
instanţele corespunzătoare, şi iată 
că rezultatul nu s-a lăsat prea mult 
aşteptat� Peste doi ani şi jumăta-
te de la venirea mea în Floreşti, în 
1979, mi s-a propus să construiesc 
Punctul Vamal Leuşeni, prin care 
urma să treacă Focul Olimpic, por-
nit din Grecia spre oraşul Moscova, 
capitala URSS, unde urma să aibă 
loc Olimpiada-1980� Am acceptat 
cu plăcere! Aveam deja familie, în 
1978 Nina o născuse pe Irina, şi 
eram fericiţi� 

A.: Începuturile familiei Mol-
dovan…

M.M.: Prima noastră întâlnire 
cu viitoarea mea soţie a avut loc în 
oraşul Floreşti, unde eu, proaspăt 
absolvent al Institutului Politehnic, 
îmi puneam bazele carierei mele de 
inginer-constructor de drumuri� 
Stăteam în gazdă la nişte particulari, 
deseori mergând la „dansurile” care 
se organizau la Palatul Culturii din 
Floreşti în serile zilelor de odihnă� 
La una din asemenea serate de dans 
ne-am şi cunoscut, rămânând până 
astăzi împreună� Nina (Zeleniuc) 
Moldovan, originară din Hmelniţk, 
Ucraina, la acea vreme de asemenea 
era tânăr specialist, vernit la Flor-
teşti după absolvirea Institutului de 
Medicină, unde a fost angajată la 
farmacia Spitalului Raional�

Ne-am înregistrat căsătoria pe 
data de 13 mai 1977, iar nunta am 
jucat-o mai târziu, toamna, în satul 
meu natal Berestea� Am fost primul 
însurăţel băştinaş, care am stri-
cat tradiţia satului de a juca toate 
nunţile duminica spre luni, eu ce-

lebrând-o sâmbătă spre duminică� 
Îmi mai sună şi până acum în suflet 
uralele binevoitoare ale nuntaşilor: 
„Zece bani (10 ruble) şi o mie de 
ani!”, îmbinate într-o gălăgie armo-
nioasă cu muzică bună bucovinea-
nă, zisă cu foc de fanfara lăutarilor 
locali�

Am crescut şi educat trei copii 
minunaţi, care ne-au bucurat în 
permanenţă cu atitudinea şi poziţia 
lor faţă de valorile noastre familia-
le: fiica mai mare – Irina (Moldo-
van) Basiul, născută în 1978 în Flo-
reşti, absolventă a ASEM Chişinău, 
facultatea Marketing (activitate în 
sistemele de reclamă şi design), este 
stabilită la Chişinău� E căsătorită cu 
Ion Basiul, colegul ei de studii şi de 
breaslă, actualmente brand-director 
la SA „Vitanta”, cresc şi educă îm-
preună doi copii – nepoţeii noştri 
Emil (n� 2007) şi Evelina (n� 2010)� 
Fiica mijlocie, Elena, născută în 
1980 în Hânceşti, e absolventă a 
Institutului de Medicină din Iaşi, 
România, facultatea Dermatologie, 
căsătorită cu Sergiu Ursu, coleg de 
studii la Iaşi, chirurg, acum stabili-
tă la Chişinău (Spitalul Republican 
de Dermatologie şi, corespunzător, 
Spitalul RM Ortopedie)� Educă un 
băiat – al treilea nepoţel Patrick (n� 
2008)� Mezinul nostru, fiul Vladi-

mir (Vlad), născut în 1985 în Bri-
ceni, e arhitect (Universitatea Teh-
nică, Chişinău), necăsătorit, este 
stabilit de asemenea la Chişinău� 
Comunicăm des, atât prin vizite re-
ciproce, cât şi prin mijloacele mo-
derne de comunicare, astfel fiind în 
permanenţă aproape unii de alţii�

În 1987, am corectat greşelile co-
mise anterior, botezându-mi copiii 
(toţi trei odată!) într-o seară, acasă 
la preotul din Cuhureştii de Sus� 

A.: Inginer-şef la DED Hân-
ceşti. Construcţia obiectului olim-
pic – Vama Leuşeni.

M.M.: Pentru realizarea proiec-
tului olimpic, am fost numit ingi-
ner-şef la Direcţia de Exploatare a 
Drumurilor (DED) din oraşul Co-
tovsc (azi Hânceşti), cu al cărei po-
tenţial urma să construim obiectul 
olimpic de la Leuşeni� Acest obiect 
era cea mai mare construcţie lega-
tă de Olimpiada-80, ce urma să fie 
realizată în RSSM� Pe acest şantier 
lucrau 4 mari antreprenori şi 16 
subantreprenori, iar 7 uzine pre-
găteau utilajele corespunzătoare� 
Lucrul mergea strună, aproviziona-
rea cu materiale, utilaje, specialişti 
etc� fiind superbă, întrucât se afla 
sub cel mai înalt control de la Mos-
cova şi Chişinău, iar termenele de 

Familia Moldovan. De la stânga: Ginerele Sergiu, fiica Elena, fiul Vlad, soţia Nina, 
fiica Ina cu nepoţica Evelina în braţe, ginerele Ion. 

În faţă: nepoţeii Emil şi Patrick
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dare în exploatare a obiectului nu 
puteau fi prelungite nici măcar cu 
o oră� Proiectul a fost realizat cali-
tativ şi în termenele stabilite� Focul 
Olimpic din Grecia spre Moscova a 
fost preluat de sportivii moldoveni 
la hotarul de pe Prut, în Prunctul 
Vamal Leuşeni, renovat şi moder-
nizat� Pentru realizarea cu succes a 
acestui proiect, am fost menţionat 
cu o Gramotă specială a Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS şi cu o 
invitaţie la Olimpiada-80 din Mos-
cova� Acest succes, care ar putea fi 
calificat ca un nou cadou al bunului 
meu destin, mi-a dat noi puteri şi 
dorinţa de a mă manifesta în con-
tinuare�

A.: Ceea ce urma să faceți în ca-
litate de inginer-şef, apoi director 
al DED din Briceni.

M.M.: Doream să fiu mai aproa-
pe de părinţi, de baştină, mai aproa-
pe de văzul şi auzul lor, cu atât mai 
mult că eram căsătorit şi aveam 

deja doi copii� În acelaşi an, 1980, 
la cererea mea, am fost transferat 
inginer-şef la DED din Briceni� 
Am continuat să lucrez cu aceeaşi 
râvnă, situaţia drumurilor în raion 
necesitând în permanenţă reparaţii 
curente sau capitale�

Locuiam împreună cu familia la 
bloc, numit „Hruşciovka”, într-un 
apartament cu două odăi� 

În această perioadă am intrat 
în rândurile PCUS, fiind ales şi 
secretar al organizaţiei de partid 
a întreprinderii� Am fost nevoit să 
ader la PCUS pentru a-mi putea 
realiza cariera profesională, fiind, 
în acelaşi timp, conştient (de la 
tata) de răul comunist� În între-
prinderea de la Briceni, directorul 
căreia am devenit în 1983, lucrau 
peste 200 de angajaţi, ea fiind do-
tată cu suficientă tehnică şi uti-
laj pentru construcţii rutiere� În 
cadrul ei am reuşit să organizez 
din angajaţi, după cum era moda 
atunci, o fanfară şi o bună echipă 

de fotbal� Lucrul mergea aşa cum 
obişnuiam şi până atunci să-l fac, 
adică bine şi spre mai bine, însă 
destinul, care nu mă uita nici pen-
tru o clipă, mă chema să-mi con-
tinui calea prescrisă de el� Şi el a 
vrut să plec la Soroca�

A.: Altfel spus, la drumurile de 
acolo…

M.M.: În 1986, Ministerul Gos-
podăriei Rutiere al RSSM mi-a pro-
pus să revin în domeniul construc-
ţiei drumurilor� Am acceptat şi mi 
s-a încredinţat funcţia de director 
al DCD nr� 6 din or� Soroca, trans-
ferându-mă încoace� Iniţial, am ve-
nit fără familie, ai mei rămânând 
provizoriu la Briceni� Timp de două 
luni am locuit în zona de odihnă 
„Volna” de pe malul Nistrului şi 
încă două luni – la hotelul „Victo-
ria”� Abia după aceea mi s-a dat un 
apartament cu trei odăi în regiunea 
Fabricii de Articole Tricotate şi, ast-
fel, am putut să-mi aduc la Soroca 

În Carpaţi: De la stânga sus: nepoţii – Sergiu, Dan; fratele Andrei, nepotul Dorin cu cumnata Galina, soţia Nina,  
nepoata Elena, Mircea Moldovan; fiica Elena (în faţa lui Mircea).

De la stânga, jos: cumnatul Iurie, fiul Vlad şi cumnata Vera.

familia şi gospodăria noastră de la 
Briceni�

În acea perioadă, DCD nr� 6 
era o întreprindere destul de mare, 
avea circa 300 de angajaţi şi 2 fa-
brici de asfalt, la Soroca şi Otaci� A 
treia parte din capacităţile direcţiei 
funcţiona pentru Soroca, iar 2/3 – 
pentru raioanele Otaci, Donduşeni 
şi Ocniţa� Situaţia întreprinderii era 
deplorabilă, această stare de lucruri 
fiind legată de marea criză social-
economică din URSS, care, desigur, 
crea incertitudini în funcţionarea 
întregului sistem industrial şi de 
construcţii sovietic� Şefii DCD nr� 6 
din perioada de după 1980 nu au 
putut să stopeze, în vechile condiţii 
economice, procesul de decădere a 
întreprinderii� Situaţia nu a devenit 
mai bună nici după intrarea mea 
în funcţie, şi doar din momentul 
arendării în 1988 a întreprinderii, 
lucrurile au început să se schimbe 
spre bine� Deja peste un an, în 1989, 
indicii realizărilor au crescut până 
la 150%, majorându-se şi salariile 
angajaţilor�

La sosirea noastră în Soroca, so-
ţia s-a angajat la Farmacia Centrală 
nr� 371, unde a activat timp de doi-
sprezece ani, până în 1998, când am 
reuşit să deschidem prima farmacie 
particulară din acest oraş� Acum 
soţia administrează deja 2 farmacii 
ale SA „Mirvlad”, aceasta fiind în-
treprinderea noastră familială�

Pe la mijlocului anilor 1980, în 
URSS şi RSSM lua amploare peres-
troika lui Gorbaciov, datorită căreia 
„betonata” mentalitate sovieto-co-
munistă în toate domeniile vieţii, 
puţin câte puţin, se schimba, „se 
înmuia”, dând libertate spiritului în-
treprinzător al omului� În contextul 
acelor libertăţi� activitatea mea de 
lucru a devenit mult mai interesan-
tă, atractivă şi creativă� Eram tânăr, 
aveam doar 32 de ani, şi firea mea 
genetică de om întreprinzător căuta 
să se manifeste cumva în mod prag-
matic� Fiind capul unei întreprinderi 
sovietice de stat destul de mare şi 
greoaie, care în noile condiţii soci-
al-economice, pentru o bună func-

ţionare, se cerea modernizată, am 
început să introduc noi sisteme de 
organizare a procesului de produce-
re şi salarizare a angajaţilor� Am fost 
primul în RSSM şef de întreprinde-
re în sistemul nostru, care a intro-
dus arenda în construcţii, urmând 
metoda Combinatului din Butovo, 
Moscova� În aceste noi condiţii, am 
reuşit să construiesc şi să dau în ex-
ploatare un şir de obiecte importan-
te: podul peste Nistru (satul Unguri, 
Ocniţa); drumurile de centură ale 
oraşelor Donduşeni şi Ocniţa; ale 
satelor Mereşeuca şi Arioneşti; am 
asfaltat peste 250 kilometri de alte 
drumuri� Utilizând metoda aren-
dei, am reparat şi asfaltat mai multe 
străzi din Soroca, străzile principale 
ale multor sate din raioanele Soro-
ca, Drochia, Donduşeni şi Ocniţa� 
Un succes aparte a fost construcţia 
în 1994 a drumului serpantin din 
beton-ciment pe panta care leagă 
centrul oraşului Soroca cu cartierul 
Dealul Ţiganilor� 

În 1986, în vârful piramidei de 
conducere a Sorocii erau: prim-se-
cretar al CR al PCUS – A� Miron; 
preşedinte al Sovietului Raional – 
I� Arnaut; preşedinte CE Orăşe-
nesc – A� Chişner, venit la Soroca 
odată cu mine� Au mai venit atunci 
A� Anţiferov, şef al „Uzel sviazi” 
(Telecom); I� Vdovii – şef la „Les-
hoz” (Gospodăria Silvică)�

A.: După toate acestea, cam ne-
aşteptată decizia de a face studii la 
Academia de Administrare Publi-
că…

M.M.: Deloc neaşteptată, dat 
fiind că e o instituţie de tip nou şi 
am avut intuiţia că am nevoie s-o 
fac� Studiile în cadrul ei au fost 
pentru mine o adevărată revelaţie, 
m-au făcut să-mi schimb categoric 
viziunile şi poziţiile mele de viaţă, 
altfel spus, mentalitatea� După ab-
solvire (cu diplomă de excelenţă), 
setea mea de noi cercetări şi acu-
mulare de noi cunoştinţe în diferite 
domenii a crescut şi mai mult, aşa 
că am mai făcut cursuri de 45 de 
zile (planul Marshall) în Polonia; 

în 2001 am absolvit cursuri speciale 
de marketing în baza unui program 
austriac, diploma de absolvent fiin-
du-mi înmânată la Viena; în anul 
următor (2002), am devenit câş-
tigătorul unui concurs din oraşul 
Kiev (Ucraina) pentru programul 
american SABIT, în urma căruia 
am studiat o lună de zile în SUA� 
De asemenea, în cadrul diferitor 
programe, am avut marea şansă să 
vizitez Turcia, Bulgaria, România, 
Rusia, Suedia� Am fost deosebit de 
mulţumit şi încântat de Suedia – 
ţară cu o societate civilizată şi des-
chisă, cu cetăţeni zâmbitori şi bucu-
roşi de viaţă� Acolo am văzut pe viu, 
aproape la fiecare pas, relaţii sociale 
pur omeneşti, care nu lasă loc urii, 
minciunii, invidiei� Grija societăţii 
faţă de semenii săi se resimte acolo 
pretutindeni şi în permanenţă� În-
crederea în viitor, se pare, este „vi-
ciul” dominant al suedezilor!

Odată cu toată activitatea mea 
de perfecţionare civică, profesiona-
lă şi filozofică şi ca prim rezultat al 
ei a fost şi lansarea mea în business-
ul privat� În 1996, am deschis firma 
„Mirvlad” SA (Mircea şi Vladimir), 
care, parcurgând o cale destul de 
întortocheată de la un „chioşc” în 
satul Holoşniţa la începuturi până 
la o componenţă actuală de 2 far-
macii şi o şcoală auto în or� Soroca, 
este astăzi un business stabil şi pro-
fitabil�

A.: Mai departe: director gene-
ral al SA „Magistrala”, Bălţi.

M.M.: Adunarea Generală a SA 
„Magistrala” Bălţi, la recomanda-
rea Consiliului de Administrare 
a SA, unul din directorii-membri 
ai căruia eram, m-a ales în funcţia 
de director general al acestei mari 
societăţi pe acţiuni în domeniul sis-
temului de construcţii şi exploatări 
rutiere din RM� Anterior, în fruntea 
SA „Magistrala” a fost bălţeanul V� 
Mrug� El devenind atunci deputat 
în Parlamentul RM, postul a rămas 
vacant� Pentru un inginer, această 
funcţie este, de fapt, cea mai înal-
tă treaptă profesională de profil� 
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În subordinea mea am avut 6 în-
treprinderi mari similare în Bălţi, 
Soroca, Floreşti, Ungheni, Drochia, 
Edineţ� Astfel, noile sarcini şi pro-
bleme pe care le aveam în faţă, in-
clusiv cele sorocene, comparativ cu 
cele anterioare, erau colosale� Fami-
lia mea a rămas la Soroca, eu intu-
ind că Bălţul va fi doar un episod, 
mai mult sau mai puţin reuşit, în 
cariera mea de drumar� Deci, eram 
nevoit să fac, de 2-3 ori pe săptămâ-
nă, naveta Soroca-Bălţi-Soroca� 

Pe parcursul a doi ani, am reu-
şit să reorganizez structura între-
prinderii, lucru pe care l-am făcut 
pentru a o amplasa mai eficient în 
cadrul cerinţelor şi condiţiilor eco-
nomiei de piaţă� În principiu, eram 
mulţumit de rezultatele mele în 
funcţia de director general, însă nu 
reuşeam nicidecum să mă acomo-
dez la noile condiţii de lucru şi de 
trai pe care mi le oferea Bălţul� În 
acea perioadă, după 14 ani trăiţi şi 
munciţi la Soroca, eram deja prizo-
nierul ei plenar şi evadarea nu mi-a 
reuşit� Mai mult, mă simţeam deja 
destul de pregătit pentru a crea şi 
pune pe roate bune o întreprindere 
privată de profil� În 2002, am depus 
cerere de eliberare din post şi, re-
venind la Soroca, am devenit unul 
din fondatorii şi directorul executiv 
al SRL „Magistrala-Nistru” Soroca, 
care astăzi, după 9 ani de activitate, 
execută un volum de lucru compa-
rabil cu cel al SA „Magistrala” din 
Bălţi�

A.: Şi o activitate ce nu are ni-
mic în comun cu cea profesională: 
ctitor al bisericilor Mitropoliei Ba-
sarabiei din Soroca…

M.M: În august 2009, la invitaţia 
preotului Mihail Milea, cetăţean de 
onoare al raionului Soroca, am vi-
zitat judeţul Buzău, unde am făcut 
cunoştinţă cu marea gospodărie a 
multstimatului părinte� Cele vă-
zute acolo mi-au provocat o nouă 
abordare şi o nouă viziune asupra 
credinţei ortodoxe creştine� Am 
discutat cu preotul posibilitatea 
construcţiei unei biserici ortodo-

xe a Mitropoliei Basarabiei la So-
roca, după care am hotărât să-mi 
încerc puterile pe acest tărâm� În 
septembrie 2009, la iniţiativa mea, 
Consiliul Orăşenesc Soroca a decis 
anunţarea unei licitaţii cu strigare 
privind darea in locaţiune a bunului 
imobil de pe strada Ion Creangă, pe 
malul Nistrului, pentru construcţia 
unei biserici� La un preţ de 4697 lei 
pe an, imobilul respectiv a fost con-
tractat de „Magistrala-Nistru” SRL 
(director executiv – subsemnatul, 
Mircea Moldovan)� Apoi, timp de 
şase luni, ianuarie – iunie 2010, cu 
mari dificultăţi, am obţinut proiec-
tul de separare a bunului imobil şi 
înregistrarea lui la oficiul cadastral 
teritorial Soroca� A fost eliberat şi 
Certificatul de Urbanism cu nr� 56-
s-10 din 29 iunie 2010 pentru con-
strucţia bisericii creştin-ortodoxe cu 
hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”� 
În această perioadă a fost efectuată 
şi partea arhitecturală a proiectului, 
realizată de fiul meu, Vlad Moldo-
van� Proiectul a fost achitat inte-
gral de mine, costând mai mult de 
60�000 lei� 

La 13 august 2010, am primit 
binecuvântare de la Preasfinţitul 
Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, 
Mitropolit al Basarabiei şi Exarh 
al Plaiurilor, pentru consiliul bise-
ricesc al parohiei „Sfinţii Martiri 
Brâncoveni”, pe care am înregis-

trat-o la Ministerul Justiţiei al Re-
publicii Moldova la 21 octombrie 
2010, pe adresa or� Soroca, str� Ale-
xandru cel Bun nr� 5 (imobil ce îmi 
aparţine)� Pe data de 28 octombrie, 
a fost eliberată Autorizaţia de con-
strucţie, iar la 30 octombrie 2010 
s-a oficiat Sfânta Liturghie pentru 
prima piatră de temelie a acestui 
lăcaş ortodox� Pe parcursul lunilor 
februarie-martie 2011, „Magistra-
la-Nistru”SRL a construit aici, din 
resurse financiare proprii (circa 100 
mii lei) un paraclis, sfinţit pe data 
de 5 martie, pentru slujbe până la 
ridicarea bisericii� 

Din păcate, în mersul lucrărilor 
de mai departe s-a implicat poli-
ticul, au apărut variante ale unei 
biserici de lemn, până la urmă, 
parvenind solicitarea procuroru-
lui de a suspenda lucrările� Consi-
liul bisericesc, în frunte cu preotul 
Sorin Hulută, a decis abandonarea 
proiectului iniţiat şi susţinut de 
mine, trecându-se la alte variante, 
de mine necunoscute�Şi iată pe 24 
martie 2011, prin proces-verbal, în 
prezenţa martorilor, am fost nevoit, 
cu multă durere în suflet, să trans-
mit părintelui Sorin Huluţă tot pa-
chetul de documente oficiale, pe 
care le-am obţinut de la autorităţi 
pentru realizarea construcţiei bi-
sericii „Sfinţii Martiri Brâncoveni”� 
Mare este însă Dumnezeu şi, în 

Împreună cu primul preşedinte al RM, M. Snegur, 1995

 Familia Moldovan 

Împreună cu primul preşedinte al RM, M� Snegur, 1995Mircea Moldovan în biroul de lucru, 2011

Familia Moldovan� De la stânga: Ginerele Sergiu, fiica Elena, fiul Vlad, Mircea Moldovan, soţia Nina,  
fiica Ina cu nepoţica Evelina în braţe, ginerele Ion� În faţă: nepoţeii Emil şi Patric
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luna mai 2011, la solicitarea preo-
tului Radu Rusu, paroh al bisericii 
„Sfânta Cuvioasa Parascheva” a Mi-
tropoliei Basarabiei din or� Soroca, 
analizând situaţia care s-a creat, am 
convenit de a continua împreună 
realizarea proiectului bisericii în stil 
ştefanian, din piatră, pe locul deja 
sfinţit din parcul Mihai Eminescu, 
unde începuse construcţia după un 
alt proiect� Lucrările au demarat 
imediat, cu succes, la 27 octombrie 
2011 având loc serviciul divin de 
sfinţire a demisolului, după o vară 
de muncă fructuoasă� 

 Toate mijloacele pentru bunul 
mers al construcţiei au fost adunate 
şi concentrate de „Magistrala-Nis-
tru” SRL din toată RM� Lucrările au 
fost conduse de inginerul-construc-
tor Iurii Nacu� Brigada de construc-
tori lucrează în următoarea compo-
nenţă: Andrei Buruiană, Ghenadie 
Rotaru, Vasile Darii, Ion Danii, di-
riguiţi de maistrul Ion Leahu�

A.: Să vă ajute Dumnezeu!

A.:Viziuni politice…
M.M.: În politică am fost ver-

sat încă din anii de copilărie, tatăl 
meu deseori povestindu-mi şi lă-
murindu-mi lucruri interesante 
despre sistemele politice şi sociale 
ale comunităţilor umane� Atunci 
m-am pătruns de ideile libertăţii, 
fiind apoi în permanenţă un liberal 
şi un democrat veritabil� Liberta-
tea a venit odată cu „Glasnosti” şi 
„Perestroika” lui Gorbaciov, odată 
cu declanşarea Mişcării de Elibe-
rare Naţională şi cu independenţa 
noastră� La apariţia în Republica 
Moldova a primelor partide politi-
ce, am aderat la Partidul Social-De-
mocrat, condus de Oazu Nantoi� În 
scrutinul din 1994 pentru alegerile 
în Parlamentul RM, organizaţia ra-
ională a PSDM, condusă de mine, a 
acumulat 6, 25 % de voturi – rezul-
tat destul de bun pentru un partid 
recent creat� În anul următor, 1995, 
la alegerile locale, PSDM a obţinut, 
din păcate, mai puţine voturi decât 
în anul precedent, în partid por-

nind scindarea şi schimbându-se 
conducerea de vârf� În această si-
tuaţie, am acceptat propunerea lui 
Mircea Snegur, primul preşedinte 
al RM, de a prelua conducerea or-
ganizaţiei raionale Soroca a PCRM, 
condusă de dumnealui, în care am 
rămas până la desfiinţarea ei� În 
cadrul PCRM, am fost consilier în 
Consiliul Judeţean şi Raional Soro-
ca, membru al Biroului Consiliului 
Judeţean, candidat la funcţia de 
Primar de Soroca, membru al Cole-
giului Ministerului Transporturilor 
şi Gospodăriei Rutiere al RM� În 
prezent, sunt consilier în Consiliul 
Orăşenesc Soroca din partea Parti-
dului Liberal�

Mă preocupă mult politica actu-
ală din stat şi rezultatele ei în soci-
etatea noastră, din păcate, nu prea 
îmbucurătoare� După părerea mea, 
una din problemele de bază ale pro-
cesului politic în ţară este lipsa pe 
listele partidelor în alegeri a unor 
politicieni profesionişti cu destulă 
experienţă şi cultură politică, aşa 
cum este în Occident� La noi însă, 
după cum clar se vede, în liste figu-
rează, în temei, cei cu „bani grei” 
în buzunare, dar cu „bagaj uşor” 
în domeniul politic� Altă problemă 
este lipsa voinţei politicienilor Ali-
anţei de Integrare Europeană, care 
conduc acum republica, de a activa 
în echipă� Apoi şi lipsa în rândurile 
politicienilor moldoveni a adevă-
ratului patriotism, acesta fiind în-
locuit cu „rânza cea mare” moldo-
venească, ceea ce de asemenea e o 
problemă dureroasă� Sunt însă un 
optimist incorigibil, din experienţă 
ştiind că Occidentul, la nivel ma-
cropolitic, are numaidecât în vizor 
şi Republica Moldova�

Problema nealegerii preşedinte-
lui RM, întinsă deja timp de 2 ani 
peste capetele noastre, este exagerat 
de politizată şi puţin mediatizată 
într-un mod simplu şi explicit, ast-
fel ca şi oamenii simpli, „de rând”, 
să se dumirească în situaţie (de al-
tfel, din aceeaşi cauză a eşuat şi re-
ferendumul din 2010)� Alte alegeri 
anticipate, după cele pe care le-am 

suportat deja, trebuie evitate cu 
orice preţ, iar alegerea preşedinte-
lui RM ar pune stavilă expansiunii 
politice a comuniştilor în Republica 
Moldova�

Dintre politicienii activi ai RM, 
dau prioritate lui Mihai Ghimpu, 
preşedinte al PL, în primul rând, ca 
unui adevărat unionist, din partea 
altui unionist care sunt (cu Ţara-ma-
mă România) din fragedă copilărie�

A.: Pasiuni şi prieteni…
M.M.: Am mai multe preferinţe: 

odihna la munte, în locuri ferite de 
aglomeraţie, lângă un izvor mur-
murător, în liniştea pădurii; prepa-
rarea bucatelor naturale pe rug, mai 
ales a frigăruilor şi a ciorbei de peş-
te; pasiunea de cărţi şi de lectură� 
Absolut din toate călătoriile, mă în-
torc cu noi cărţi – literatură fantas-
tică, diverse îndrumare, tehnică sau 
ştiinţe naturale, biblioteca perso-
nală conţinându-mi peste 5000 de 
exemplare� Mă cred un om comu-
nicabil şi prietenos, dar nu am avut 
niciodată prea mulţi prieteni, pe cei 
care îi am în Soroca preţuindu-i cu 
adevărat� Aceştia sunt Boris Onică 
(avocat), Eugen Budei (inginer), 
Petre Dubneac (coleg de institut), 
Ştefan Cojocari (inginer pe care 
l-am adus din Tiumeni şi lucrează 
împreună cu mine acum)…

Am fost şi sunt, prin nume, din 
moşi-strămoşi, un patriot� Nu mă 
tem de patosul acestor cuvinte – ele 
mă reprezintă plenar şi întocmai! 
Pentru mine cetăţile Hotin, Soroca, 
Chilia au fost tot timpul un simbol 
al neamului, un veşnic îndemn spre 
demnitate şi conştiinţă de neam�

Iar această „mică Elveţie”, acest 
plai mioritic cu numele Soroca, este 
un adevărat colţ de rai, o capodope-
ră a naturii şi a lui Dumnezeu� Acest 
oraş de poveste îmbină toate calită-
ţile pentru a fi înveşnicit în anale-
le de aur ale patrimoniului nostru 
naţional românesc� Sunt convins că 
sorocenii vor reuşi, prin dragoste 
şi muncă, să asigure acestei minu-
nate urbe, numite Soroca, un viitor 
prosper şi luminos!

Întreprinderea „Magistrala-Nistru” SRL

Data înregistrării: 1 iunie anul 2000
Codul fiscal: 1003607000038
Statutul: persoană juridică, Societate cu Răspundere Limitată (SRL)
Natura capitalului: privat

Adresa juridică şi contacte:
or� Soroca, str� Ocolirii, 2b
tel�: (+373) 30-2-30-37; fax: (+373) 30-9-29-40
e-mail: „magistrala-nistru@gmail�com
Filiala întreprinderii: or� Cahul, str� Mihai Viteazul, 47 „b”

1. Terasamente şi lucrări de teren.
1�1 Lucrări de terasiere�
1�2 Consolidarea şi compactarea terenurilor�
1�3 Lucrări de drenaj�

2. Executarea construcţiilor.
2�1 Fundaţii din piloţi�
2�2 Construcţii din zidărie cu înălţimea limitată 

la două nivele�
2�3 Clădiri şi edificii cu înălţimea limitată la 

două nivele din elemente prefabricate din 
beton şi beton armat�

2�4 Construcţii rutiere categoriile II–V�
2�5 Poduri�
2�6 Construcţii din lemn�

3. Lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor.
3�1 Învelitori şi şarpante, izolaţii hidrofuge�
3�2 Izolaţii termice�
3�3 Izolaţii anticorosive�

4. Lucrări de finisare a construcţiilor.
4�1 Tencuieli, placaje exterioare şi interioare�
4�2 Pardoseli�
4�3 Produse de tâmplărie�
4�4 Profiluri şi ornamente decorative�

Funcţia Numele, prenumele Telefon de contact Vechimea în muncă
Director executiv Mircea Moldovan 069-112-313 35 ani
Director tehnic Stepan Cojocari 069-179-842 34 ani
Şef sector construcţii civile Iurie Nacu 069-514-708 25 ani
Contabil-şef Nina Budei 069-375-407 31 ani
Mecanic-şef Vasile Cebotari 069-144-432 10 ani
Şef fabricile de producere Liviu Rusu 069-945-627 8 ani

Licenţa (Seria A MMII nr. 035494 din 07 septembrie 2010) permite executarea următoarelor lucrări:

Pentru activitatea firmei, „Magistrala-Nistru” SRL dispune de:

Personalul administrativ

oficiu pentru administrare; �
fabrică de beton asfaltic DS-185; �
fabrică de beton, ciment SB-75; �
laborator atestat; �

52 de unităţi – automobile, mecanisme şi utilaje; �
atelier de reparaţie a mecanismelor; �
depozite pentru materiale de construcţie, piese de  �
schimb�



Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 5/2011 206

Soroceni, soroceni

Soroca. Almanah nr. 5/2011 207

 SRL  „Magistrala Nistru” 
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1   Dir� executiv M� Moldovan� 2011
2   Contabilitatea
3   Producere beton
4   Mixturi asfaltice
5   Parcul auto

6   Tehnologii noi – drumuri 
moderne

7   Şcoală reparată
8   Plombare drum
9   Betonare rigoli

10   Lucrări pe str� Ştefan cel Mare, Soroca
11   Obiect finisat� Oprire pietoni
12   Inmânarea dlui M� Moldovan a 

Ordinului „Gloria Muncii” de către 
Preşedintele RM, M� Ghimpu

Anul 2006 a fost pentru SRL 
„Magistrala-Nistru” un an de coti-
tură, în care au apărut contractori 
privaţi, cum ar fi – SA „Alfa-Nis-
tru”, Fabrica de Zahăr din Drochia, 
SRL „Magroselect” ş� a; a continuat 
colaborarea benefică cu FISM, în 
rezultatul acesteia fiind construită 
grădiniţa de copii din satul Alexan-
dru cel Bun�

Anul 2007 a adus şi obiecte mai 
voluminoase, ca: reparaţia str� Tes-
temiţanu din or� Soroca, drumul 
de acces spre s� Regina Maria şi o 
stradă din or� Drochia� Totodată, s-a 
intensificat colaborarea cu primări-
ile din Voloviţa, Ocolina, Bădiceni, 
Schineni ş�a�

În 2008, au fost reparate sau con-
struite următoarele obiecte:

Reparaţia grădiniţei din satul  �
Bădiceni�
Reparaţia şcolii din satul Ţepi- �
lova�
Reparaţia casei de cultură din  �
satul Cosăuţi�
Reparaţia la comanda ASD a  �
drumurilor: Floreşti–Nicolae-
vca, Otaci–Edineţ, Unchiteşti–
Hârtop şi Soroca–Arioneşti�
Amenajarea teritoriului maga- �
zinului „Furşet”� 

Întreprinderea a efectuat mai 
multe lucrări de amenajare în or� 

Soroca; primăriile Vasilcău, Pâr-
liţa, Cosăuţi, Regina Maria; SRL 
„Kernel-Grup”; „Armir”; „Nou 
Stil” ş�a� 

Anul 2009 a fost un an dificil, în 
care, practic, nu am avut comenzi 
de la Administraţia de Stat a dru-
murilor, de la Consiliul Raional, de 
la beneficiari privaţi�

În anul 2010, întreprinderea a 
obţinut Diploma de gradul întâi în 
Concursul republican cu un solid 
volum de vânzări:

1� Lucru efectiv la reparaţiile 
curente pe drumurile naţionale, şi 
anume :

– sectorul avariat de alunecări-
le de teren lângă satul Ţepilova, pe 
drumul Soroca – Căinarii Vechi;

– sectorul de pe drumul de oco-
lire a oraşului Soroca, lângă SRL 
„Ermo-GRUP”;

– sectorul Soroca–Rubleniţa;
– sectoarele avariate de pe dru-

mul Soroca–Otaci ş�a�
2� Reparaţia a două sectoare de 

drum în satele Vasilcău şi Holoşni-
ţa, cu aportul FISM�

3� Lucrări de plombare a reţelei 
de drumuri din regiunea Sorocii, în 
volum aproximativ de 2000 tone de 
asfalt, la suma de 3�5 mln lei;

4� Vânzări şi servicii în valoare 
mai mare de 2,3 mln lei;

5� Conlucrări eficiente cu pimă-
riile Vasilcău, Cosăuţi, Racovăţ, Că-
inarii Vechi, Ocolina ş�a�

În anul 2011, volumul vânzări-
lor s-a dublat, mărindu-se conside-
rabil:

1� Doar prin contractul cu Ad-
ministraţia de Stat a Drumurilor 
pentru reparaţia curentă, au fost 
îndeplinite lucrări în sumă de 34,5 
mln lei în arealul râului Nistru, de la 
Otaci până la Rezina�

2� Un obiect voluminos şi reali-
zat la cea mai înaltă calitate este sec-
torul de drum de lângă satul Pârliţa; 
de asemenea, drumul Floreşti-Vă-
deni în sumă de 13,8 mln lei�

3� Plombarea gropilor pe dru-
murile raionului Soroca în sumă de 
1,1 mln lei�

4� Vânzări şi servicii în valoare 
mai mare de 4,3 mln lei�

Pentru anii 2012–2014 se preco-
nizează un volum de lucru pentru 
cifra de afaceri estimată la peste 50 
milioane de lei� 

În viitorul apropiat, SRL „Magis-
trala-Nistru” va realiza:

– modernizarea utilajelor cu 
consolidarea resurselor umane;

– acreditarea laboratorului;
– introducerea sistemului de ca-

litate ISO-2001�

Volumul vânzărilor, lei
(Cifra de afaceri se află în continuă creştere)
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„Noi, gospodarii locului, suntem străjerii de azi 
ai Cetăţii Soroca, ai memoriei neamului nostru…”

Victor Purici 
Născut la 17 august 1955 în satul 
Şolcani, Soroca.

Tatiana Purici-Şuşu 
Născută la 30 iulie 1960 în oraşul 
Soroca.

Fişier biogarfic
1962–1973 – Elev la şcoala de 8 ani din Şolcani, apoi la şcoala medie 
din Şeptelici�
1970–1971 – Colhoznic la tutunărit în gospodăria din Şolcani�
1973–1978 – Student la Institutul Politehnic din Chişinău, facultatea 
Construcţii Industriale şi Civile, specialitatea inginer-constructor� 
1978–1994 – Maistru, şef de sector, conducător de şantier la CSO din 
Soroca�
1994–1995 – Lucru în mod particular în construcţii (Moscova, Fede-
raţia Rusă)�
2004–2008: Student la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nico-
lae Testemiţeanu” din Chişinău, facultatea Farmaceutică (secţia fără 
frecvenţă)�
Din 1993 – Fondator şi administrator al ÎI „E� P� Purici”�

Fişier biogarfic
1967–1977 – Elevă la şcoala medie din Şeptelici, Soroca�
1977–1980 – Studentă la Colegiul de Medicină de bază din Chişinău�
1980–1985 – Studentă la Institutul de Medicină din Chişinău, faculta-
tea Stomatologie� 
1985–1986 – Internatura la Policlinica Stomatologică din Soroca�
1986–1991: Medic-stomatolog la Policlinica Stomatologică din Soroca�
1991–1997 – Concedii de maternitate�
Din 1997 – Patron-administrator al ÎI „Efim Profir Purici” (Farmacia 
„Tatiana”)

Almanah: Să începem de la pă-
rinţi şi familii…

Tatiana Purici-Şuşu: Suntem 
urmaşii unei familii sorocene cu 
rădăcinile paterne în satul Şeptelici� 
Bunelul meu, Ion Şuşu, participant 
la două războaie mondiale, în 1944 
a fost luat în Armata Sovietică, ajun-
gând cu luptele până la Berlin� În 
anii interbelici (1918–1940) a avut 
gospodărie mare, cu mult pământ, 
avuţie muncită şi câştigată din pă-
mântul căpătat în urma reformelor 
ţărăneşti din România anilor 1920� 
Ion Şuşu a avut 3 copii: 2 băieţi – 
Valentin (tatăl meu) şi Vasile, şi o 
fată – Sonea� Deşi după război au 
fost condiţii foarte grele de viaţă, 
totuşi, a reuşit sa-i crească şi să-i în-

veţe pe toţi� Tatăl meu, Vasile Şuşu 
(1930–1978), în 1955 a absolvit Teh-
nicumul Agricol din Soroca, fiind 
repartizat la SMT (Staţia de Maşini 
şi Tractoare) din satul Băcioi, în ve-
cinătatea Chişinăului� Anume acolo 
destinul i-a hărăzit să se întâlnească 
cu viitoarea soţie – Valentina� Mama 
mea, Valentina Ovcearec, de origine 
poloneză (1930–2007), s-a născut la 
Soroca în familia lui Ion Tomaş, un 
militar polonez născut în 1890, ră-
mas în Soroca după conflictele mili-
tare din anii 1914–1918, şi a Aculinei 
Ocerednaia, născută în 1900 la Soro-
ca� Familiile Ocerednâi şi Malinda 
erau cele mai numeroase în Soroca 
de până la 1940� Ion Tomaş se ocu-
pa cu cizmăria, iar bunica, provenită 
din oameni muncitori, îşi găsea de 

lucru pe la familiile mai avute� După 
război, mama a absolvit Tehnicumul 
de Vinificaţie din Chişinău, apoi In-
stitutul Învăţătoresc din Soroca (spe-
cialitatea Geografia şi Botanica)� Mai 
târziu s-a înscris la secţia fără frec-
venţă a Institutului Pedagogic „Taras 
Şevcenko” (Biologie şi Chimie) din 
Tiraspol� După absolvire a fost re-
partizată la şcoala din Băcioi, unde 
urma să se întâlnească, după cum 
am spus, cu tatăl meu� S-au căsătorit 
la Băcioi, iar peste un an au revenit 
la baştină, având-o deja născută pe 
Ludmila, sora mea mai mare� S-au 
stabilit la Şeptelici, angajându-se 
învăţători în şcoala locală, unde au 
activat cu cinste şi sârguinţă până la 
pensionare� Părinţii mei au fost, pen-
tru că aşa le era viţa, deosebit de har-
nici, ingenioşi, mărinimoşi, darnici 
şi săritori la nevoie� Şi-au ridicat mai 
întâi o casă frumoasă – prima casă 
nouă construită în sat după război! 
Şi tot ei au fost cei care, după ce şi-au 
văzut casa gata, au săpat prima fân-
tână în sat – la 28 metri adâncime, 
pietruind-o, la fel cum tot primii au 
procurat primul televizor şi prima 
motocicletă în sat� Iar pe panta din 
faţa casei au sădit o vie minunată� În 
familie am fost 3 surori – Ludmila 
(1956–1982), eu (n� 1960) şi mezina 
Ala (n� 1967), farmacistă, stabilită 
acum la Chişinău�

Victor Purici: Tatăl meu, Profir 
a lui Andrei Purice (1914–1973), 
născut în satul Şolcani, absolvent al 
4 clase româneşti, după 1944 a fost 
colhoznic în colhozul „Şolcani”, în 
acelaşi timp fiind dascăl la biseri-

ca din Şeptelici, alături de preotul 
Topală� Mama mea, Maria (1914–
1995) lui Nicolai Gatman, de origi-
ne germană, născută de asemenea 
în Şolcani, cu 4 clase româneşti, a 
lucrat toată viaţa în colhozul satu-
lui�

Am fost o familie mare, cu mulţi 
copii: Panteleimon (1934–2010) – şo-
fer; Arion (1938–1990) – şofer; Vasile 
(n� 1940) – croitor, stabilit la Soroca; 
Lidia (Rusu) (1942–1994) – a fost tot 
croitoreasă; Ion (1947–1990) – şofer; 
Iurie (n�1959) – şofer, stabilit la Şol-
cani, în casa părintească� 

A.: Anii de copilărie…
T. P.-Ş.: Am copilărit mai mult 

la bunei, părinţii mei fiind ocupaţi 
în permanenţă la şcoală, apoi cu 
construcţia casei şi cu gospodăria� 
M-am deprins de mică să fiu mereu 
angajată în nişte activităţi dinami-
ce, nu doar în jocuri copilăreşti, ci 
şi în treburi gospodăreşti, cum ar fi 
curăţenia prin ogradă sau dădăcitul 
surorii mai mici� Casele noastre, ale 
bunicilor şi părinţilor, se aflau în-
tr-o mahala, aproape una de alta, 
în preajma iazurilor de la margi-
nea satului� Nu departe se întindea 
şi pădurea numită „Împărătească”� 
Pentru a ieşi la joacă „pe toloacă”, 
aveam nevoie de permisiunea tată-
lui (disciplina şcolară se extindea şi 
asupra familiei noastre)� La toloacă 
se aduna puzderie de copii: de-ai 
lui Semion Postolachi – 7; de-ai lui 
Cencanşciuc – 12; de-ai lui Agachi – 
11; de-ai lui Macari – 4… Se ridica 
o gălăgie infernală, pentru că în în-

trecerile la alergat concurenţa era 
mare� Eu fiind o fetiţă îndrăzneaţă şi 
plină de energie, îi întreceam pe toţi, 
chiar dacă eram nevoită să alerg cu 
sora mai mică pe spate („gurguci”)�

Tata mă lua cu sine la pescuit şi 
mă învăţă să merg pe motocicletă, 
iar buneii mă luau la „dat în strun-
gă” şi la păscut oile, când îi ajungea 
rândul la stână� De asemenea eram 
grozav de bătăuşă şi rar cine dintre 
copiii străini care treceau pe lângă 
poarta noastră scăpau nerăzboiţi 
şi nepreveniţi pe lângă ce persoană 
trec şi aşa mai departe… Nu degea-
ba tata mă numea „Băiatul Tatei”!

Părinţii fiind învăţători, în familia 
noastră se vorbea o limbă română li-
terară, şi noi, copiii, eram deprinşi să 
vorbim corect, în măsura în care ne 
permitea atmosfera lingvistică a unui 
simplu sat basarabean� Uneori asta ne 
punea în situaţii neordinare, comice� 
Odată, fiind încă mică, dar versată 
în modele de atunci, am întrebat la 
magazinul din sat dacă sunt în vân-
zare „ciorapi – culoarea pielii”, la care 
vânzătoarea, care ştia doar noţiunea 
de „chele”, nu putea să înţeleagă ce 
doresc, până când nu i-am arătat cu 
degetul la „chelea” piciorului…

V. P.: Fiind copil de şcoală, prin-
tre toate jocurile şi responsabilităţi-
le existente într-o familie mare, am 
avut de mers şi la păscut vacile, ale 
noastre şi ale năşelului Petre, vreo 6 
capete… Eram un băiat cuminte şi 
ascultător, mai având grijă şi de via 
noastră, dar şi de păsări� Îmi amin-
tesc mulţimea de copii ce se aduna 
în ograda noastră la sărbători, când 

Părinţii Tatianei – Valentin şi Valentina Şuşu. Băcioi, 1956 Părinţii lui Victor – Profir şi Maria Purice. Şolcani, 1955
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ne vizitau numeroasele noastre rude 
de pe ambii părinţi� 

La şcoală, ca şi în gospodăria 
familiei noastre, eram primul la în-
văţătură, absolvind-o (8 clase la Şol-
cani şi 10 clase la Şeptelici) cu emi-
nenţă� Îmi amintesc cu recunoştinţă 
de bunii mei profesori: prima mea 
învăţătoare – Bordeian Zinaida Ale-
xandrovna; directorul şcolii, soţul 
dumneaei – Bordeian Nicolai Mi-
hailovici, care mai era şi profesor la 
matematică; Goian Iulia Alexeievna, 
profesoară de limbă română� Şcoala 
de la Şolcani era situată chiar peste 
o casă de noi, la repaosul mare dese-
ori venind acasă şi, după sunetul pe 
care îl auzeam din cameră, alergam 
din nou la lecţii�

A.: Să vorbim ceva mai amănun-
ţit despre şcoala din Şeptelici…

T. P.-Ş.: Şi acolo, după cum îmi 
era caracterul, mă străduiam şi reu-
şeam să fiu întotdeauna printre cei 
mai buni� Prima mea învăţătoare a 
fost Ivanova Haritina Gheorghevna, 
o femeie inteligentă şi liniştită, pe 
care o iubeau toţi copiii din clasă� Di-
rector era Burduja Pavel Andreievici� 
În clasele superioare mama mă ajuta 
mult la obiectele sale cu materiale 
suplimentare, care mă fermecau prin 
diversitatea şi noutatea lor� Citeam 
cu nesaţ tot ce-mi nimerea în mâini�

Participam la toate olimpiadele 
şcolare, raionale şi republicane la 
chimie şi biologie, întotdeauna pla-
sându-mă pe locurile I sau II� Zece 
ani au trecut vertiginos… 

V.P.: După 8 clase, până a pleca 
la şcoala medie din Şeptelici (clase-
le IX şi X), un an de zile am lucrat 
în colhozul nostru la tutun, dar, 
speriindu-mă de greutăţile acestei 
munci, am hotărât şă-mi continui 
studiile� În şcoala Şeptelici am avut 
parte de asemenea de învăţători mi-
nunaţi: Burduja Pavel Andreievici – 
director; Şuşu Valentina Tomovna 
(mama soţiei mele Tatiana) – pro-
fesor de chimie; Gasan Filip Stepa-
novici – profesor de matematică, şi 
alţii� Am fost şi aici un elev silitor şi, 
alături de cei mai buni elevi luam 
parte la olimpiadele la istorie, ma-
tematică şi chimie, la care deseori 
cuceream locurile I sau II� Şcoala de 
la Şeptelici am absolvit-o doar o sin-
gură notă de 4 – la limba română�

A.: După care v-aţi luat zborul 
spre Chişinău…

T. P.-Ş.: În 1977, am plecat la Chi-
şinău să fac studii la Şcoala ( azi – 
Colegiu) de Bază de Medicină� Şi 
acolo reuşeam să învăţ foarte bine, 
mai fiind secretar al organizaţiei 
comsomoliste din grupă� Un lucru cu 
care mă mândream mult era titlul de 

campioană la şah în cadrul şcolilor 
de profil din RSSM� Nu era nevoie să 
fac nişte eforturi deosebite pentru ca 
să fac faţă la toate responsabilităţile 
pe care le aveam, întrucât aşa este na-
tura mea – să fiu mereu în mişcare şi 
acţiune� Am avut relaţii bune atât cu 
studenţii-colegi, cât şi cu profesorii 
care, din fericire, mă preţuiau şi mă 
susţineau în felul meu de a fi: Aglaia 
Vladimirovna Ardovan – conducă-
toarea grupei (originară din Voloa-
ve) – ne preda Igiena copiilor; Victor 
Ivanovici Vahnovan – Igiena muncii; 
Nina Semionovna Erofeeva – Epide-
omiologia… Însuşind bine temele, 
niciodată nu mă temeam de exame-
ne – întotdeauna intram prima, luam 
biletul şi răspundeam imediat la în-
trebări, fără să mă pregătesc� Colegii 
adesea mă rugau să intru ultima – ca 
să nu le stric imaginea! Deoarece am 
absolvit colegiul cu „diplomă roşie”, 
am fost inclusă in lista celor 5% de 
absolvenţi cu priorităţi la intrare în 
orice instituţie superioară de profil 
din URSS� În 1980, am fost reparti-
zată la Staţia Epidemiologică a raio-
nului Octombrie (acum – Centru) 
din Chişinău, secţia Igiena Muncii� 
Astfel, am nimerit într-un minunat 
colectiv medical, cu mulţi evrei, re-
prezentanţi ai vechii elite medicale… 
Am fost lăsată să lucrez acolo cu o 
jumătate de salariu chiar şi după ce, 

Nunta soţilor Purici-Şuşu. De la stânga: naşii Nona şi Vasile Purici, mirii Victor şi 
Tatiana, naşii de la Bucureşti, Taras şi Katy, 1990

Victor şi Tatiana – miri. 1990

în aceeaşi vară a lui 1980, am devenit 
studentă la Institutul de Medicină din 
Chişinău, facultatea Stomatologie� 

A.: Cum a mers la Institutul de 
Medicină?

T. P.-Ş.: În acei ani, în URSS func-
ţiona o lege pentru abiturienţii in-
stituţiilor superioare de învăţământ 
deţinători de aşa-numitele diplome 
roşii: susţinerea primului examen 
de admitere cu nota „cinci” însem-
na scutirea automată de celelalte 
examene de admitere şi înmatricu-
larea imediată în instituţie� Primul 
examen de admitere la Institutul 
de Medicină era chimia – obiectul 
meu preferat, pe care l-am susţinut 
pe nota „cinci”, aşa că am devenit 
studentă foarte uşor� Chiar din pri-
mul an de studii, mi se plătea bursă 
mărită (50 de ruble) pentru merite 
în studii, pe lângă asta mai având 0,5 
salariu şi tichete pentru ospătăria de 
la Sanepid-ul în care rămăsesem să 
lucrez� Locuiam la căminul institu-
tului de la Malina Mică� Am avut 
fericirea să-mi fac studiile la profe-
sori cu renume: Postolachi Ilarion 
Ivanovici – Ortopedia Stomatologi-
că; Sârbu Sofia Vasilievna – Terapia 
Stomatologică; Popovschii Teodor 
Vasilievici – Chirurgia Stomatologi-
că� Rămâneam fidelă atitudinii mele 
serioase faţă de toate cele pe care 

le făceam� Activam în diferite cer-
curi ştiinţifice, făceam sport (înot, 
tir, alergare la distanţe lungi etc�)� 
Toamna, ca şi toată studenţimea 
sovietică, plecam la lucru în colho-
zuri, iar vara – la careva din fabricile 
de conserve… În ultimii doi ani de 
studii, practicam deja stomatologia, 
având pacienţii mei� Institutul l-am 
absolvit de asemenea cu menţiune, 
rugând să fiu repartizată la Soroca� 
Comisia de repartizare, în a cărei 
componenţă era şi ministrul Sănă-
tăţii, mi-a satisfăcut rugămintea, cu 
toate că Soroca lipsea din lista solici-
tanţilor de cadre�

A.: Deci, activitatea profesiona-
lă a început la Policlinica Stomato-
logică din Soroca…

T. P.-Ş.: Am fost angajată la Po-
liclinica Stomatologică de la Soroca 
Nouă, fiind primită de către colectiv 
cu destulă bunăvoinţă: medic-şef 
era Vasile Ivanovici Sârghi; în ca-
litate de medici-stomatologi, după 
câte ţin minte, lucrau Rita Leven-
tali, Fanea Becher, Oleg Vasserman, 
Gheorghe Timciuc, Elena Mazur, 
Eduard Roitberg, Natalia Herescu 
şi alţii� Lucrul mergea strună� Medi-
cul-şef avea încredere în mine şi-mi 
încredinţa asanarea preprotetică a 
pacienţilor „cu aur”, dar şi pacienţi 
mai grei, inclusiv copii� 

A.: Iar domnul Purici a mers la 
Institutul Politehnic…

V. P.: În adolescenţă, în timpul 
vacanţelor de vară, dar mai ales 
în vara lui 1972, am lucrat la con-
strucţii împreună cu unchiul meu, 
Andrei, ridicând ferme colhoznice 
din fundament până „la chei”� Mi-a 
plăcut şi am deprins această profe-
sie, aşa încât la absolvirea şcolii din 
Şeptelici am hotărât să devin ingi-
ner-constructor� În vara lui 1973, 
susţinând examenele de admitere, 
am intrat la Institutul Politehnic 
din Chişinău, facultatea Construc-
ţii Industriale şi Civile� Locuiam la 
căminul institutului de pe strada 
Florilor şi, întrucât familia noastră 
era mare, eram nevoit să mă întreţin 
eu însumi, adăugând la bursa lunară 
de 40 de ruble câştiguri periodice la 
descărcatul vagoanelor cu cărbune 
în Gara Chişinău şi păznicind o dată 
la trei zile la o grădiniţă orăşenească 
de copii� Studiile le făceam cu dra-
goste şi plăcere, având norocul de 
profesori buni� În afara studiilor şi 
lucrului pentru câştig, mai reuşeam 
să fac şi sport, frecventând secţiile 
de box, tenis de masă şi fotbal� Insti-
tutul l-am absolvit în 1978, fiind re-
partizat, la solicitarea mea, în oraşul 
Soroca la KSO (Direcţia Construcţii 
de Stat), unde şef era Efim Agachi�

Sus: Lidia Rusu şi Nina Purici. Jos: Panteleimon Purici, Petru Rusu cu Svetlana

Victoraş cu sora Lidia şi fratele Ionică. 
Şolcani, 1960
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A.: Iar peste o vreme ai mers la 
Moscova după câştig în calitate de 
constructor de rând…

V. P.: Până în 1994, am lucrat în ca-
litate de inginer-constructor, apoi şef 
de şantiere la KSO, dar, odată cu criza 
economică din RSSM, care se agrava 
din ce în ce mai mult, întreprinderea 
noastră a pierdut majoritatea comen-
zilor în construcţiile de stat, angajaţii 
rămânând, de fapt, fără lucru şi, deci, 
fără posibilitatea de a câştiga pentru 
întreţinerea familiei� În acelaşi an, 
1994, eliberându-mă de la KSO, am 
organizat o brigadă de muncitori-
constructori şi am plecat să căutăm 
de lucru la Moscova� Am avut marele 
noroc să ne angajăm în construcţii 
particulare, câştigând astfel destul de 
bine comparativ cu Soroca� 

A.: Căsătoria… 
T. P.-Ş.: Odată, în noiembrie 1989, 

o pacientă mi-a adus 2 bilete la un 
concert cu Ion Suruceanu, la Palatul 
orăşenesc de Cultură� Am mers la 
concert împreună cu o prietenă, care 
nu era căsătorită şi-i cunoştea pe toţi 
mirii soroceni, inclusiv pe Victor� La 
Palat l-am văzut pe Victor şi l-am re-
cunoscut, fiindcă avusesem deja oca-
zia să ne mai întâlnim anterior la o 
nuntă, la care dansasem în pereche cu 
el� Observându-mă, el îmi zise: „Bine 

ai venit, domnişoară Şuşu, sperăm că 
Ion Suruceanu va cânta bine!”� După 
concert, Victor ne-a propus să ne 
conducă, eu făcându-mi impresia că 
el caută cunoştinţă cu prietena mea, 
el însă m-a condus pe mine până 
acasă� După acea întâlnire, mă vizita 
deseori la „Stomatologie”, fiind foarte 
delicat, grijuliu şi poetic� Eu în acea 
vreme mă ocupam intens de repara-
ţii, locuind singură în gospodăria de 
aici, moştenită de la bunica� Victor 
îmi plăcea prin modestia, spiritul şi 
acurateţea sa� Ne întâlneam deseori, 
ne plimbam, vizitând diferite specta-
cole, concerte�

Ne-am căsătorit la 26 mai 1990� 
Cheltuielile de nuntă le-am supor-
tat împreună, deoarece ambii eram 
doar cu mamele� Am mai adunat 
nişte bani comercializând diferite 
mărfuri prin România� Costumul 
alb de mire şi rochia mea de mireasă 
le-am procurat la Bucureşti� Progra-
mul şi scenariul nunţii, pe care am 
jucat-o în restaurantul „La Cetatea 
Veche” din Soroca, au avut un con-
ţinut naţional moldovenesc, fiind 
elaborate şi realizate de Tamara Gri-
ţenco şi Vera Selevestru, specialişti 
de la Colegiul de Arte din oraşul 
nostru� În program au participat 
muzicieni şi dansatori de la acelaşi 
colegiu�

V. P.: A fost o nuntă extraordinar 
de frumoasă, în luna mai 1990… 
Pe Tatiana o cunoşteam încă de la 
şcoala din Şeptelici, văzând-o pen-
tru prima dată când a intrat la noi 
în clasă să vorbească ceva cu mama 
ei, învăţătoarea noastră de chimie� 
Era încă micuţă şi nu i-am atras 
atunci prea multă atenţie, totuşi, 
am simţit că era o fetiţă deosebită� 
Peste ani, Providenţa ne-a întâlnit la 
acel concert de la Palatul de Cultură 
din Soroca şi nu ne-a lăsat să ne mai 
despărţim� 

A.: Viaţa familială…
T. P.-Ş.: Am început-o în casa 

bunicăi, care decedase în 1986, lă-
sându-mi-o moştenire� 

Am crescut şi educat 2 copii 
minunaţi, ambii absolvenţi ai Li-
ceului Teoretic „Petru Rareş” din 
or� Soroca: fiul Valentin (n� 1991) şi 
fiica Victoria (n� 1992), acum stu-
denţi la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” 
(facultatea Stomatologie) din Chi-
şinău� Sunt ca şi noi, părinţii lor, 
activi, comunicabili şi energici, în 
timpul liber reuşind să se manifes-
te în diferite domenii ale vieţii pu-
blice: Valentin este parlamentar în 
Parlamentul Tinerilor din Republi-
ca Molodova, iar Victoria participă 
în diverse proiecte republicane şi 
internaţionale legate de literatură, 
ştiinţă, sociologie etc�

A.: Haideţi să ajungem şi la În-
treprinderea Individuală „Efim 
Profir Purici”, Farmacia „Tatiana”.

V. P.: Întreprinderea Individuală 
„Efim Profir Purici” a fost fonda-
tă în 1993, ca o întreprindere pen-
tru prestări de servicii în domeniul 
construcţiilor, dar mai târziu am 
reprofilat-o în prestarea de sevicii 
farmaceutice şi stomatologice� Ast-
fel, în martie 1997, ÎI „EPP” a de-
venit o farmacie oficială cu numele 
„Tatiana”� 

T. P.-Ş.: Din 1992, deja avându-i 
pe Valentin şi Victoria, am luat con-
cedii de maternitate, consacrându-
mă în totalitate îngrijirii şi educaţiei 
lor� Victor în acea perioadă încă mai 

Familia Purici. De la stânga: fratele Iurie, mama Maria, sora Lidia şi Victor. 
Şolcani, 1980

lucra la Direcţia Intercolhoznică de 
Construcţii (DIC sau KSO), având 
un câştig destul de modest� Eu, fiind 
în permanenţă acasă cu copiii mici, 
ţineam şi o capră bună de lapte, pe 
care o priponeam alături, în scuarul 
din preajma Cetăţii� Timpurile erau 
pentru noi deosebit de grele, şi Vic-
tor se hotărî să-şi caute de lucru la 
Moscova, aşa cum procedau mulţi 
pe atunci� La rugămintea insistentă 
a mamei, în 1997, am construit şi 
am deschis, în baza ÎI „EPP”, pen-
tru sora mea Ala, farmacistă, aceas-
tă farmacie, cu speranţa că astfel 
o vom putea atrage la Soroca� Ala, 
însă, doar după o lună, a hotărât să 
plece la Chişinău, noi fiind nevo-
iţi să angajăm 2 specialişti, pentru 
a asigura în continuare activitatea 
farmaciei – Elena Zasmenco şi Ion 
Andrievschi� Cu timpul însă, lucru-
rile s-au schimbat şi au ajuns să fie 
aşa cum sunt azi� Victor a făcut fa-
cultatea Farmaceutică, iar farmaciei 
i-am dat numele „Tatiana”�

A.: Speranţe şi realităţi… 
V. P.: În cei 14 ani de activitate în 

business, am avut de suferit multe, 
atât din partea aşa-numitului raket, 
între anii 1997–2001, care ne jumulea, 
ameninţându-ne cu răfuieli bandi-
teşti, cât şi din partea raketului oficial 
de după 2001, practicat masiv de că-

tre toate organele de stat la controlul, 
înregistrarea şi impozitarea activităţii 
de business� Din păcate, acest gen de 
banditism mai există şi astăzi, fiind 
însă mult mai voalat şi, în plus, prote-
jat de organele corespunzătoare, care 
ar trebui, conform legilor, să lupte 
contra lui� În afară de această molimă 
de jupuire ilegală, drepturile noastre, 
ale reprezentanţilor business-ului 
mic şi mijlociu, mai sunt încălcate şi 
de firmele mari centralizate, care vin 
peste noi, făcându-ne o concurenţă 
ucigătoare� Astăzi, în Republica Mol-
dova nu există nici o reglementare 
a extinderii firmelor mari peste cele 
mici� Cel mare îl „papă” pe cel mic – 
şi punctum� Cu administraţia publi-
că locală ne străduim să ţinem relaţii 
constructive în cadrul legal, dar, din 
păcate, avem unele probleme şi cu 
ei� Cabinetul stomatologic „Şuşu”, 
pe care l-am construit absolut legal 
(2002), nu-l putem da în exploatare 
deja de 9 ani de zile din cauza că Pri-
măria Soroca nu doreşte, din diverse 
motive inventate, să semneze docu-
mentele necesare� Suntem însă oa-
meni gospodari şi răbdători, aşa încât 
credem că dreptatea va triumfa, iar 
munca şi străduinţele noastre se vor 
încununa cu succes� 

A: Acum mai ridicaţi, alături de 
casa frumoasă şi trainică în care 

trăiţi, încă una, mai mare şi mai 
frumoasă… Fidelitate şi cinste lo-
cului strămoşesc?

V� P�: Nu vom pleca până la sfâr-
şitul vieţii de pe locul acesta de lân-
gă Cetate, unde au vieţuit strămoşii 
noştri� Noi, gospodarii de pe aici, 
suntem „străjeri” ai Cetăţii Soroca, 
ai memoriei neamului� Cuvintele 
mele nu sunt un patos deşert – sunt 
un Crez, un Adevăr cu care trăim… 
Casa noastră va sta aici – frumoasă 
şi trainică! – şi în ea vor trăi copiii şi 
nepoţii noştri!

Bunicul şi Bunica – Tomaş şi Aculina Ovcearec. Soroca, 1930Străbunelul Ivan Ocerednâi,  
portret Soroca, 1900

Familia preotului Topală cu dascălul şi 
dăscăliţa Purici. Şolcani, 1965
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T. P.-Ş.: Apa Nistrului venea 
toamna şi primăvara umflând râule-
ţul Racovăţ, aici, lângă noi, aşa încât 
eram inundaţi complet� Casa buni-
căi era făcută din nuiele, iar acoperi-
şul pus pe 6 stâlpi înalţi� Apa venea 
şi lua pereţii de nuiele cu tot cu lut, 
rămânând doar acoperişul spriji-
nit pe stâlpi… Pereţii se construiau 
din nou, ca în anul următor apele 
să-i spele iar� La o inundaţie mare 
de după război, apele au dărâmat şi 
acoperişul� Dar bunica nu pleca de 
acolo, căci locul acela era cumpărat 
de mama sa, străbunica mea� Cum 
putea să plece, dacă mai avea alături 
9 suflete – 6 fete şi 3 băieţi, iar pe bu-
nicul nu-l avea alături, el murise la 
război în 1945?! Asta era situaţia! În 
casa buneilor mei, aici, lângă Cetate, 
era întotdeauna multă lume (vor-
beau româna, rusa, ivritul)� Bunica 
lucra la o cucoană din preajmă, spă-
lând rufele, pregătind diferite dulce-
ţuri, făcând curăţenie prin casă� Aşa 
a reuşit să crească cele 9 sufleţele, să 
le educe şi să le înveţe… 

V. P.: Bunica Tatianei a mai ridi-
cat o casă alături de cea bătrânească, 
pentru altă fiică, dar mai apoi fiica a 

vândut-o şi a plecat la Odesa� La Ofi-
ciul Cadastral Soroca există şi acum 
documentul „semnat” cu o cruciuliţă 
de bunica, cum că donează fiicei sale 
acel lot de pământ, ca să-şi constru-
iască casă� Noi însă, peste 30 de ani, 
am răscumpărat acea casă şi pe locul 
ei ridicăm acum alta, mare şi frumoa-
să� Cred că nu se vor mai repeta ma-
rile inundaţii de altă dată, Dumnezeu 
văzând insistenţa noastră de a rămâ-
ne pe locul acesta, ne va milui…

 T. P.-Ş.: Ţin minte, pe când eram 
mică, veneam din Şeptelici împreu-
nă cu mama la bunica la Soroca, şi 
mama îmi spunea: „Uite, a fost iarăşi 
apă mare – pereţii casei sunt uzi de 
jos până sus� Toţi vecinii dimprejur 
au plecat prin alte părţi, unde li s-a 
dat teren, şi numai bunica a rămas 
pe locul acesta� Ai să creşti şi vei 
veni încoace să trăieşti!”� Aşa a fost 
să fie, am venit şi trăim aici� Pe locul 
acesta, unde acum e farmacia noas-
tră, era o casă evreiască cu magazin, 
care după război a rămas pustie, şi 
noi am procurat-o� Când au venit 
nemţii în 1941, mulţi evrei din So-
roca au fost duşi şi împuşcaţi în pă-
durea Mălăciuni� Îi duceau în coloa-

nă, în care era şi vecina noastră din 
casa cu magazin� Bunica a ieşit şi a 
strigat-o pe nume, dându-i o bucată 
de pâine� După 1941, noile autorităţi 
româneşti demolau casele din jurul 
Cetăţii, căreia i se atribuise statut de 
Monument Istoric Naţional� Doar 
bunica nu a acceptat să plece şi i s-a 
permis să rămână, căci distanţa până 
la Cetate permitea să fie lăsată� Când 
noi împreună cu soţul am constru-
it casa în care locuim acum, băiatul 
nostru era deja mărişor� A ajutat şi el 
la construcţie cu „datul” materialelor 
mai uşoare la mână meşterilor� Mai 
târziu, el zicea: „Chiar dacă Victoria 
v-a dori cândva să vindem această 
casă, eu mă voi împotrivi, pentru că 
am participat la ridicarea ei!”

V. P.: Sorocenii deseori ne spun 
că, odată cu trecerea timpului, vor 
pleca toţi de pe aici, din preajma Ce-
tăţii, dar eu ştiu alta: „Apa, cu marile 
ei inundaţii, n-a luat-o pe bunica şi 
bunelul� Cum am putea să plecăm 
noi de pe locul strămoşesc, când in-
undaţiile nu ne mai ameninţă deja?”� 
Şi mătuşa noastră, plecată de mai 
multă vreme cu traiul în Rusia la 
Novosibirsk, îmi zice atunci când ne 

Tatiana împreună cu fiul Valentin. Soroca, 1992Micuţa Tatiana cu bunica Olga.  
În picioare: mătuşile Zoia şi Eugenia
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vizitează: „Cât de bine că aţi rămas pe 
locul strămoşesc, în casa părinţilor şi 
buneilor noştri!”� Aici s-au născut, au 
crescut, s-au jucat copiii noştri – Va-
lentin şi Victoria� Pe aleile din jurul 
Cetăţii i-am plimbat cu căruciorul, 
aici e multă verdeaţă, e Nistru, e oxi-
gen� Iarna, acum câţiva ani în urmă, 

Nistrul îngheţa complet, dar pe alo-
curi mai rămâneau nişte ochiuri de 
apă, pe care înotau raţe sălbatice� 
Fiul Valentin fiind mic, dorea în 
permanenţă să privească de pe mal 
acele raţe sălbatice, şi eu, venind de 
la lucru, îl luam în braţe şi mergeam 
împreună la Nistru, să vedem ce mai 

fac raţele! S-a întâmplat odată că în 
Cetate, după o excursie, au rămas în-
chişi doi tineri turişti, care s-au urcat 
sus pe zidurile Cetăţii şi strigau, che-
mând să fie eliberaţi, dar nimeni nu 
le atrăgea atenţia� Valentin, care era 
mic şi încă nu vorbea, auzind strigă-
tele, a început să mă tragă de mânecă 
şi să mi-i arate cu degetul pe turiştii 
de pe zidurile Cetăţii� Am mers să-i 
căutăm pe responsabili şi am eliberat 
turiştii încuiaţi în Cetate…

T. P.-Ş.: Aici, pe cheiul Nistrului 
din preajma Cetăţii, copiii noştri au 
învăţat să meargă pe bicicletă, aici, 
când erau mai mici, turnau apă la 
picioarele mirilor, care veneau cu 
alaiul la Cetate…

V. P.: Cu alte cuvinte, rădăcinile 
lor sunt aici� În viitor, împreună cu 
Victoria, fiica noastră, intenţionăm 
să scriem o carte, o istorie a locului 
şi a familiei noastre – ca să rămână 
pentru urmaşii noştri…

După toate probabilităţile, promisiunile făcute alegătorilor 
de către politicieni cu privire la cadoul de Anul Nou „în formă” 
de un mult râvnit preşedinte de ţară, aşa şi vor rămâne neono-
rate. Acest pesimism are acoperire totală atâta timp cât veşnicul 
candidat al Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE) a promis, 
sus şi tare, că va candida din nou la funcţia de preşedinte. În 
aceste condiţii, chiar ar trebui să se întâmple ceva extraordinar, 
ca să avem şi noi ceea ce fără de care se poate trăi (ultimii doi 
ani, ne-au demonstrat-o cu prisosinţă), dar care ni se cuvine să 
avem, conform Constituţiei. De altfel, nimeni şi nimic nu poate 
să ne mai mire (ba din contra, trebuie să fim gata şi la cele mai 
năstruşnice scenarii), dar, sincer vorbind, în lupta pentru pretin-
sele „valori şi principii” s-a sărit prea tare peste băţ, iar „formele şi 
conţinutul” în lupta pentru primul fotoliu au depăşit toate limi-
tele. Spectacolul de care am avut parte cu toţii după aşa-zisele 
alegeri din 16 decembrie (repet, procedura „alegerii” prevede 
participarea la scrutin a cel puţin doi candidaţi, iar ceea ce s-a 
întâmplat vinerea trecută a fost o banală votare) nici măcar ca-
lificativul „de prost gust” nu-l merită, or, ceea ce s-a întâmplat, 
începând cu buletinul de vot rămas imaculat (în urma utilizării 
unui „pix special” sau, pur şi simplu, din rea-voinţă – asta-i altă 
temă de discuţie) şi terminând cu „sechestrarea” deputaţilor 
comunişti de către conducerea partidului, ţin mai degrabă de 
domeniul jurisprudenţei decât al politicului. (Se pare că n-ar 
strica ca în personalul Legislativului să fie introduşi şi câţiva de-
tectivi). Şi în aceste condiţii, când suspiciunea şi neîncrederea 
planează deasupra deputaţilor, nouă, alegătorilor, ni se promite 
că de data aceasta (până la Anul Nou sau după, ce mai contea-
ză?) chiar totul se va termina cu bine şi alegerile anticipate vor 
dispărea ca un vis urât. Domnul Marian Lupu continuă să creadă 
că în opoziţie sunt deputaţi care doresc să voteze candidatura 
Domniei sale, dar este nevoie de un singur „fleac” – ca Vladimir 

Voronin să-şi aducă echipa în Parlament şi să le dea voie oa-
menilor să voteze aşa cum le dictează conştiinţa. Iar conştiinţa, 
după cum ne-a demonstrat viaţa, o mai poate lua şi razna – să 
ne aducem aminte de plecarea din PCRM a lui Stepaniuc sau 
Dodon, or, au fost şi aceştia, o vreme, cinstea şi conştiinţa par-
tidului, însă, până la urmă… De ce n-ar proceda la fel, să zicem, 
Serioja Sârbu sau Edic Muşuc, Grigore Petrenco sau Vadim Mi-
şin? Dacă-i caşă, caşă să fie! Asta pe de-o parte, fiindcă pe de 
altă parte se mai vehiculează ideea unei candidaturi apartinice, 
ceea ce în traducere din limba politică (moldovenească) în cea 
normală (română) ar însemna readucerea în actualitate a candi-
daturii doamnei Zinaida Greceanâi (de fel întâmplător doamna 
nu a intrat în Partidul Socialiştilor). Are sorţi de izbândă un ast-
fel de scenariu? Dumneavoastră puteţi crede orice, dar eu sunt 
de părerea că doamna Greceanâi are şanse şi mai puţine decât 
domnul Lupu. De ce zic aşa? Fiindcă, aşa cum „grupul Dodon” 
nu-l va vota vreodată pe liderul democrat, la fel Partidul Liberal 
nu-l va vota vreodată pe fostul premier (tinerii ştiu de ce!). 

De altfel, ar mai fi loc şi de alte două scenarii, poate mai 
puţin discutate, dar cu perspective deloc de neglijat: unu – 
partidele parlamentare mai lasă din ambiţii şi interese şi înain-
tează o candidatură, agreată, mai mult sau mai puţin, de toţi, 
din lista vehiculată anterior, şi doi – pentru a-şi asigura un loc 
călduţ în Parlament pentru încă trei ani, unii deputaţi vor refu-
za la principii şi valori, vor încălca cuvântul dat şi disciplina de 
partid şi vor face ca „totul să fie bine”…

Într-un fel sau altul, după toate probabilităţile, Republica 
Moldova şi Coreea de Nord sunt ţările care vor trece în noul 
an fără preşedinte. Şi dacă în cazul asiaticilor există o scuză – 
oamenii şi-au pierdut subit „iubitul conducător” şi acum se 
îneacă în lacrimi de durere, apoi în cazul nostru toate scuzele 
s-au epuizat.

Familia Şuşu: de la stânga: bunica Iulita, Vasile, bunelul Ion, mătuşa Sonea, 
tatăl Valentin. Şeptelici, 1948
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