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Istorie

Finanţator: CONSILIUL RAIONAL SOROCA
Proiectant general:

ABRAL ART PRODUCT SRL
Proiect: Restaurarea Cetaţii Soroca cu amenajarea

spatiului aferent şi căilor de acces In cadrul
proiectului: „Bijuterii medievale: cetatile Hotin,

Soroca, Suceava”. Parcul „Petru Rares”, oraşul Soroca,
Raionul Soroca, Republica Moldova

Şef proiect complex arh.
Aurel Ioan Botez, șef proiect arh. Eugen Bâzgu.

Proiect şi documentaţie de execuţie
Propunere arhitectură

Memoriu explicativ general

La elaborarea PT 
s-au folosit următoarele 

documente:

Releveul de arhitectură al 
construcțiilor, întocmit de socie-
tatea ABRAL ART PRODUCT 
SRL (cu consultarea releveelor 
construcțiilor cetății realizate in 
anii 1789 – 1790, 1945 și 1968); 
propunerile de restaurare a mo-
numentului istoric, conform ca-
racterului său inițial, întocmite 
de proiectantul general de arhi-
tectură; tema de proiectare la faza 
anteproiect, întocmită de socie-
tatea ABRAL ART PRODUCT 
SRL; raportul investigațiilor 
geotehnice la obiectivul „Resta-
urarea cetății Soroca și ame-
najarea terenului adiacent”, 
proiectant „Ierconi Grup” – 

Chișinău, proiectant de specia-
litate, ing. geolog I.Kapustin; 
ridicarea topografi că a terenului 
de pe amplasamentul cetății – 
planșa G.01 din cadrul raportu-
lui investigațiilor geotehnice la 
obiectivul „Restaurarea cetății 
Soroca și amenajarea terenu-
lui adiacent”; concluziile și re-
comandările Expertizei tehnice, 
întocmite de societatea „Miro 
Grup”; memoriul tehnic, pri-
vind structura – fază a antepro-
iectului „Restaurarea cetății 
Soroca”, întocmit de societatea 
„Miro Grup”.

Proiectul de restaurare pro-
pune restaurarea și conservarea 
cetății Soroca, prin reântregirea, 
reconstituirea şi consolidarea 
edifi ciului cetăţii şi a spaţiului 
aferent ei, prin restabilirea podu-

lui monumental de acces. Soluţia 
de restaurare propusă, va restabi-
li monumentul în variantele din 
primele două secole, va întregi 
imaginea lui, în vederea perce-
perii ei unitare, în baza unor do-
cumente sigure sau, în unele ca-
zuri, prin analogie. Spaţiile noi 
reconstituite, care sunt în număr 
de 8 încăperi noi, în turnurile cir-
culare și 16 încăperi la I-ul etaj 
de deasupra băștilor-hrube, va 
permite amplasarea mai multor 
expoziţii tematice a muzeului 
istoriei cetăţii Soroca. Scopul 
principal al proiectului este re-
darea aspectului medieval ițniail 
al cetății, etapa moldovenească 
premergătoare a intervențiilor 
poloneze, cu păstrarea in situ 
la nivelul solului curtinei, a 
intervențiilor poloneze din sec. 

La solicitarea benefi ciarului – Consiliul raional Soroca-în cadrul Programului Operațional trans-
frontalier România – Ucraina – Republica Moldova, și al proiectului „Bijuterii Medievale” Cetățile 
Hotin, Soroca, Suceava – Lucrări de restaurare și conservare“ şi în conformitate cu cele precizate

în Certifi catul de Urbanism nr. 11/S/13 din 20 martie 2013, eliberat de Primăria or. Soroca, societatea 
noastră a realizat proiectul tehnic pentru restaurarea Cetății Soroca din Republica Moldova.Proiectul 
este elaborat în corespundere cu normativele în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător ex-
igențelor de bază obligatorii A; B; C;D; E; F;, inclusiv normele antiincendiu și antiexplozie.Terenul de 
construcție nu este expus proceselor de surpare.
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al XVII-lea și includerea mo-
numentului, prin amenajarea 
teritoriului său adiacent, în in-
frastructura existentă a oșrualui 
și în circuitul turistic național și 
internațional.

Părţile scrise ale 
proiectului cuprind: 

Descrierea lucrărilor care 
fac obiectul proiectului tehnic 
și cuprind următoarele ele-
mente: amplasamentul; topo-
grafi a; clima şi fenomenele na-
turale specifi ce zonei; geologia, 
seismicitatea; descrierea suma-
ră; natura demolărilor zidări-
ei din piatră de gresie de după 
1974 – 1976; defrişări și planta-
re arbori; sursele de apă, ener-
gie electrică; plan organizare 
şantier; căile de acces; căile de 
comunicaţii; programul de exe-
cuţie a lucrărilor; grafi cele de 
lucru; trasarea lucrărilor; mă-
surarea lucrărilor; memoriile 
tehnice pe specialităţi.

Prezentul proiect tehnic este 
elaborat complet și sufi cient de 
clar, încât permite elaborarea pe 
baza lui, a detaliilor de execuţie 
în conformitate cu materialele şi 
tehnologia de execuţie propusă, 
dar cu respectarea strictă a pre-
vederilor proiectului tehnic, fără 
să fi e necesară suplimentarea 
cantităţilor de lucrări respective 
şi fără a se depăsi costul lucrării, 
stabilit în faza de ofertă, pentru 
execuţia lucrărilor.

Descrierea construcției
existente

Construcția care face obiectul 
prezentului proiect, este o cetate 
de model renascentist (inițial o 
cetate din lemn şi pământ, ridica-
tă de Ştefan cel Mare), construi-
tă după unii, de Petru Rareș (anii 

1543 - 1546), iar după alții, de 
Ștefan cel Mare, către sfârșitul 
secolului XV, având formă cir-
culară, în care poate fi  înscris un 
pentagon imaginar cu vârfurile 
marcate de turnuri de apărare 
(patru rotunde și unul dreptun-
ghiular, ultimul cu funcțiunea 
și de poarta de acces). Curtea 
interioară, în formă de cerc, are 
diametrul de cca. 30 m, iar dia-
metrul său exterior (la nivelul 
drumului de strajă și limita exte-
rioară a merloanelor), este de cca. 
36.00 m. Zidurile curtinelor au o 
înălțime maximă de cca. 17.50 
m la partea superioară a crenelu-
rilor și cca. 13.85 m., la nivelul 
de călcare din față a crenelurilor 
(față de cota actuală a cuțrii inte-
rioare), cu grosimea zidurilor de 
3,00-3,10 m.Turnurile circulare 
de zid au diametrul de cca. 10,20 
m. și o înălțime maximă de cca. 
18.00 m., la partea superioară a 
crenelurilor, față de cota interi-
oară a curtinei, și o grosime a zi-
durilor de cca. 3,00 m. Turnul de 
intrare, de formă dreptunghiula-
ră, edifi cat ca și restul cetății din 
aceiași piatră de calcar moale – 
marnă, cu dimensiuni în plan de 
cca. 8,20x13,00 m, cu grosimi 
mai mici ale pereților, de cca. 
1,40 m., pentru peretele interior 
și de cca. 2,20 m., pentru pereții 
longitudinali și cei exteriori, care 
au numeroase fi suri pe verticală 
și degradări substanțiale vechi 
de zidărie. Înălțimea maximă a 
turnului este de cca. 17,00 m., cu 
cca. 20.00 m., înălțimea maximă 
a învelitorii de șindilă, executată 
în 1974 – 1976. Pe verticală, tur-
nul de poartă reprezintă nivelul 
prin care se face unicul acces în 
curtina cetății (parterul), alcătu-
it dintr-un culoar boltit, divizat 
prin trei arce dublou în două 
zone egale, cu o înălțime de cca. 
5,00 m., etajul cu o înălțime de 

cca. 8,00 m., de la nivelul actual 
de călcare, deasupra culoarului 
de acces în cetate afl ându-se în-
căperea multifuncțională a para-
clisului cetății cu naos și altar (în 
el de la data construcției cetății 
fi ind amplasate în naos: meca-
nismul de ridicare a hersei și a 
podului de lemn cu care se blo-
ca și fortifi ca suplimentar intra-
rea în cetate, pe timp de noapte 
sau asediu; încăperea altarului: 
trei guri de tragere cu tunul) și 
ultimul nivel, cel de apărare, cu 
o înălțime maximă până la cota 
superioară a învelitorii, pusă în 
1976 de cca.7,30 m. În timpul 
ocupației temporare poloneze, 
din anii 1684 – 1699, s-au rea-
lizat, prin adausuri noi la parter, 
mai multe încăperi - apartamente 
de lux de piatră și lemn la etaj 
în două nivele, de formă trape-
zoidală, în mare parte dispărute 
în decursul secolului XIX. În 
anii 1974 – 1976 s-au realizat 
reparații şi restaurări importan-
te asupra construcțiilor existen-
te, multe din ele nerespectând 
caracteristicile originale ale 
cetății. Structura de rezistenţă a 
Cetății Soroca este alcătuită din 
zidărie de piatră de calcar de tip 
marnă și tuf silicios, realizate 
meșteșugărește pentru partea 
construită de Petru Rareș, și din 
zidărie de gresie calcaroasă, cu 
o execuție de calitate inferioară, 
pentru adăugirile realizate în pe-
rioada sovietică (1974 – 1976). 
Planșeele intermediare din tur-
nuri, galeriile interioare de 
circulație inițiale ale construcției 
şi șarpantele, erau realizate pe 
structura din lemn.

Proiectul prevede:

• restabilirea arcului frânt 
în ogivă a ambelor intrări ale 
turnului de intrare, ca model-

Istorie
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Proiectul „Bijuterii Medievale”:Proiectul „Bijuterii Medievale”:
Cetăţile –Hotin, Soroca, Suceava.Cetăţile –Hotin, Soroca, Suceava.

Mihai MACOVEI – Director de proiect.
Născut la 12 august 1959, în or.Paşcani 
jud.Iaşi, inginer – constructor (Institutul 
Politehnic „Gh.Asachi”, Iaşi

Petrică MOROI - reprezentant al Firmei 
SA IAŞICON.
Născut la 1 decembrie 1986 în or.Iaşi, 
inginer – coordonator de proiect.

Nicolae Bulat – Director al Muzeului  de 
Istorie şi Etnografi e , Soroca. Cavaler al 
Ordinului „Steaua României” (în grad de 
ofi ţer), 2000. Născut la 10 februarie 1952 
în satul Cureşniţa , Soroca 

Echipa de restauratori: Mihai Macovei – director, Petrică Moroi – inginer, Ioan Boghian – maistru, Bogdan Pristav, Vasile Burlacu, Cristin 
Tătărusanu, Costică Paduraru, Petru Tămăşanu, Iosif Ciobanu, Gabi Enache, Florin Nemţanu, Ion Nechifor, Gherman Zaporojan, Neculai 
Movilă, Mihail Focşa, Mihail Matveiciuc, Alexandru Atamanenco, Ion Volcenco, Neculai Soroceanu, Evghenii Boldescu.

Consiliul Raional Soroca. Restaurarea Cetăţii Soroca cu amenajarea spaţiului aferent şi căilor de acces în cadrul proiectului „Bijuterii 
Medievale”: Cetăţile – Hotin, Soroca, Suceava.
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martor fi ind luată confi gurația 
în arc frânt în ogivă a arcului 
median de descărcare a turnu-
lui poartă de intrare, păstrat in 
situ, și respective, fragmentele 
de zidărie originară păstrate 
în originar, desene și imagini 
fotografi ce de epocă;

• demontarea tuturor adau-
surilor neadecvate din partea 
dreaptă a curtinei cetății, exe-
cutate neadecvat în anii 1974 
– 1976;

• restabilirea pe circulara 
curtinei ștail orbă – hrube din 
perioada moldovenească;

• rostuirea pe adâncimea 
de 10 cm a tuturor rosturilor 
pe ambele părţi ale pereților 
verticali originari a băștilor 
– hrube, cu mortar cu var și 
a cupolelor semicilindrice a 
acestor băști-hrube;

• reconstituirea, după marto-
rii existenți a băștilor – hrube, 
dispărute în decursul primei 
jumătăți a secolului XX;

• rostuirea pe adâncimea 
de 10 cm a tuturor rosturilor 
zidăriei de gresie, adăugată în 
timpul restabilirii zidurilor în 
1974 – 1976 cu mortar pe bază 
de var;

• după caz, la indicțaia 
autorului de proiect, se vor 
demantela toate adaosurile 
neadecvate cu restabilirea lor, 
conform prevederilor prezentu-
lui Proiect;

• restabilirea, după analogii 
de epocă, dintr-un singur bloc 
de piatră a ghizdurilor fântânii 
circulare moldovenștei (sec. XV 
-XVI) și fântânii dreptunghiu-
lare poloneze (1689);

• restabilirea, după analogii, 
a sistemului de scripete utilizat 
în evul mediu pentru ridicarea 
găleţii cu apă din fântână mol-
dovenească;

• demontarea tuturor arcu-
rilor de cărămidă sovietică, a 
golurilor intrărilor turnurilor 
de apărare și înlocuirea lor cu 
arcuri din cărămidă de epocă.

• profi lul arcurilor recon-
stituite (diametrul, cota de 
pornire a arcurilor se va reali-
za după originalele existente, 
ținând cont de necesitatea 
deschiderii legere, sub nivelul 
acestor arcuri reconstituite, a 

ușilor reconstituite de lemn, 
cu partea superioară concavă, 
fără a atinge sau deteora aceste 
arcuri)

• delimitarea vizuală exactă 
a etapelor de restaurare din 
1928 – 1942, 1974 – 1976 și 
2013 – 2014, de zidăria origi-
nară a cetății;

• restaurarea, după ana-
logii de epocă, a tuturor 
acoperșiurilor piramidale de 
șindilă a turnurilor de apărare 
și turnului poartă;

• restabilirea acoperișului în 
pantă de șindilă de deasupra 
merloanelor și drumurilor de 
strajă;

• restabilirea planșelor-
podină de dulapi, dintre etaje 
a turnurilor circulare și orga-
nizarea în interiorul încăpe-
rilor restabilite, a unor săli de 
expoziţii;

• restabilirea părților lipsă a 
merloanelor, până la cota fi nită 
indicată în prezentul proiect;

• toate elementele construc-
tive din lemn, vor fi  prelucrate 
anti – fug și anti – peren;

Ca analogii pentru 
reconstituirea fântânilor 

din interiorul cetății 
s-au folosit :

• pentru reconstituirea for-
mei ghizdului fântânei circula-
re moldovenești și a scripetului 
ei de ridicare a găleţii cu apă, 
s-a folosit forma ghizdului fân-
tânii din cetatea Hotin, modele 
existente de ghizduri din zona 

Orheiului Vechi și Mileștii Mici, 
iar pentru scripete și carca-
sul de susținere a lui – modele 
de scripete, depistate de noi pe 
imagini medievale din Europa 
și exemple de scripete fotofi xate 
în a doua jumătate a sec. XIX 
– prima jumătate a sec. XX, de 
mai mulți autori în spațiul mol-
dav și transnistrean;

• pentru reconstituirea for-
mei ghizdului fântânei polone-
ze dreptunghiulare, s-a folosit 
analogii de ghizduri dreptun-
ghiulare depistate și fotofi xate 
de noi în anii 80 – 90 a sec. XX, 
în satele din apropierea or. So-
roca în amonte fl uviului Nistru 
precum: Soloneț, Cernoleuca 
(adus de pict. Vieru din s. Tătă-
răuca Veche), Otaci, Bârnova, 
etc..

Pentru turnul poartă:

• consolidarea antiseismică 
a structurii zidăriei turnului 
poartă; demontarea planșelor 
de beton armat de la etaj, ina-
decvate turnului poartă și resta-
bilirea lor, conform prevederilor 
proiectului prezent; restabilirea 
golurilor de ușă a drumului de 
strajă de la nivelul III, înzidite 
împreună cu fi sura în 1974 – 
76; înzidirea actualului gol de 
șău a paraclisului, realizat în 
1976 prin spargerea zidului ori-
ginar stâng lateral al turnului 
poartă și demontarea zidăriei 
neoriginare din partea de jos a 
intrării de vest a ancadramen-
tului gotic; conservarea și re-

Comisia CR Soroca inspectează lucrările în cetate
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staurarea ancadramentului go-
tic renascentist a vechii intrări 
a paraclisului din turnul poartă 
și reconstituirea, după martori, 
a părților lipsă sau grav dete-
riorate a ancadramentului, în 
proporție de peste 50%; resta-
bilirea podelei originare din 
cărămidă de epocă a paracli-
sului turnului poartă; rostuirea 
pereților interiori a paraclisu-
lui și ungerea lor „la piele” cu 
mortar cu var; reconstituirea, 
după analogii de epocă, intra-
rea paraclisului turnului poartă 
(ușile din plăci de lemn dispus 
în romb din pronaosul biseri-
cii Adormirea Maicii Domnu-
lui din mănăstirea Căpriana, 
1543).

Proiectul propune delimita-
rea vizuală discretă a zidăriei 
originare de adaosuri, prin-
tr-o linie groasă de mortar de 
o anumită nuanță pală de 2-3 
cm.

În perspectivă:

• restabilirea pe circular, din 
materiale similare celor utili-
zate inițial, a celor 16 încăperi 
medievale moldovenești, de dea-

supra băștilor – hrube;
• fi nisarea manuală „la pie-

le” a pereților interiori a acestor 
încăperi cu tencuială de mortar 
din 30 % var stins de 3 ani ve-
chime și 60% nisip granulat de 
râu de fracție medie;

• coborârea nivelului curti-
nei până la nivelul de dinainte 
de ocuparea cetății Soroca de 
trupele polone, în conformitate 
cu rezultatele săpăturilor arhe-
ologice, care urmează a fi  fi na-
lizate;

• pavarea nivelului fi nit al 
curtinei cu dale de piatră de 
calcar, cu parametri fi zici iden-
tici exemplarelor pavement, de-
pistate la poalele turnului IV pe 
exterior, în săpăturile arheolo-
gice din 1968 – 69;

• organizarea evacuării or-
ganizate a scurgerilor apelor 
pluviale din interiorul curtinei 
cetății, prin restabilirea vechiu-
lui sistem de drenare și organi-
zarea, după necessitate, a unor 
sisteme noi moderne camufl ate 
(executarea după coborârea ni-
velului fi nit a curtinei);

• restabilirea și restaurarea 
gropii capcană – tainiță (doar 
după consolidarea antiseismică 

obligatorie a turnului poartă și 
săpăturilor arheologice realiza-
te sub supravegherea nemijloci-
tă a arhitectului șef al proiectu-
lui);

• restabilirea, după analogii, 
în baza rezultatelor săpăturilor 
arheologice, a podului semicir-
cular pe piloni înalți, de acces 
în cetate;restabilirea, după rele-
veiurile cetății din 1789 – 1790, 
a bastioanelor poloneze din par-
tea dreaptă a cetății, construite 
în 1689 de trupele poloneze.

Având în vedere că lucrările 
de execțuie au un grad mare de 
difi cultate şi presupun mână de 
lucru specializată în restaurarea 
monumentelor istorice, proiec-
tantul recomandă mărirea valorii 
manoperei cu un spor de 20%. 
Documentaţia proiectului tehnic 
și conţinutul cadru al documen-
taţiei tehnice, este întocmit cu 
aplicarea procedurilor şi respec-
tarea în mod expres a legislației 
R. Moldova, diverselor convenții 
internaționale, a căror semnatar 
este R. Moldova.

Arhitect-șef 
E. Bâzgu.

16 mai 2013

Lucrări de restaurare în interiorul cetăţii
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zoasă de la Soroca, ne-ar onora 
la fel de mult, ca şi reapariţia 
minunatei beri sorocene, cu una 
şi aceiaşi frumoasă denumire - 
„Valea Velniţei”.

„Trecute”
plaje sorocene

Nu ar fi  corect, vorbind des-
pre oraş, să trecem cu vederea 
fostele minunate plaje soroce-
ne. Plaja cea mai mare, era 
amenajată anual pe locul unde 
ulterior s-a construit faleza Nis-
trului, puţin în amonte de teri-
toriul Vămii actuale Soroca. 
Dacă vă amintiţi, plaja era si-
tuată nu la nivelul albiei, ci pe 
terasa care era cu mult mai ridi-
cată. Astfel apele Nistrului nu o 
ajungeau în timpul viiturilor şi 
nu spălau nisipul, care era mult, 
curat şi bun, pe parcursul între-
gii veri.

Ce ne împiedică acum să 
avem o asemenea plajă pe acest 
loc? De ce anume pe acest loc? 
Din simplul motiv că aici soa-
rele bate până mai târziu ca-n 
alte părţi, de-a lungului malului 
Nistrului în raza oraşului.

Altă plajă foarte solicitată 
de soroceni cu vreo 30 de ani în 
urmă, era cea de pe malul fostu-
lui lac(iaz) de la Soroca Nouă, 
situat în lunca Nistrului, numită 
Valea Imandra. Refacerea la-
cului de la Soroca Nouă şi ame-
najarea plajei pe malurile lui, ar 
atrage vara mulţi soroceni şi nu 
numai.

Uneori îţi pui o simplă între-
bare: cum de în anii trecuţi, cu 
o aprovizionare socială aproa-
pe inexistentă, în raza oraşului 
erau amenajate plaje destul de 
confortabile, dotate cu scau-

ne, ciuperci pentru a te feri de 
razele soarelui, cabine pentru 
schimbarea lenjeriei de baie, 
cafenele etc., iar acum nu-i po-
sibilă o asemenea amenajare? 
Oare nu-i păcat să-i lipsim pe 
soroceni de locuri de agrement 
atât în oraş, cât şi în împrejuri-
mile imediate ale lui?

Cimitirele sorocene

Alt tărâm legat de istoria lo-
calităţii, sunt cimitirele soro-
cene-atât cele existente, cât şi 
cele,din păcate, deja dispărute. 
Şi aici, pe parcursul ultimelor 
decenii am dat dovadă de mul-
tă nepăsare, ba uneori chiar şi 
de vandalism. Toate popoarele 
civilizate se comportă cu stimă 
şi pietate faţă de aceste locuri. 
La noi însă, în lipsa unui stăpân 
în acest domeniu, în cimitirele 
existente bântuie o dezordine 
totală, cele vechi fi ind distru-
se cu o cruzime nemaiauzută. 
Să ne amintim de două din ele. 
Fosta şcoală nr.7 a fost con-
struită pe locul unui vechi 
cimitir, pământul de la săpa-
rea fundaţiei fi ind transportat, 
împreună cu osemintele celor 
ce erau înmormântaţi, în alt loc 
legat de educaţia noii genera-
ţii – în stradela care se termină 
cu fosta şcoală nr.5 (azi sediul 
serviciului Ambulanţei). Cred 
că asemenea lucruri au contri-
buit mult la formarea mentali-
tăţii copiilor din preajmă, care 
se jucau cu craniile şi alte ose-
minte ale strămoşilor. Şi aces-
ta nu este unicul exemplu de 
pângărire a locurilor veşnice 
ale sorocenilor. Cei de vârstă 
înaintată îşi amintesc de anii 50 
ai secolului trecut, când pe te-

ritoriul de astăzi al stadionu-
lui orăşenesc, mai fi inţa încă 
un vechi cimitir, împrejmuit de 
un zid, care a fost demolat cu 
mult mai târziu decât cimitirul, 
fi ind înlocuit cu actualul gard 
al stadionului de azi. Înainte de 
a fi  mutat în cimitir, stadionul 
se afl a vizavi, pe locul actua-
lei Pieţe agricole. Îmi amintesc 
cum se revoltau mulţi vârstnici 
de atunci, susţinând că nu va fi  
un sport bun pe acest stadion, 
amplasat pe osemintele celor 
înmormântaţi. Şi să nu credeţi 
că faptul nu s-a adeverit ulte-
rior. Vă dau un simplu exem-
plu – dacă la mijlocul anilor 50 
echipele sorocene de fotbal se 
afl au în topul celor mai puterni-
ce echipe ale Moldovei ( echipa 
bazei de transport nr.11 şi a di-
recţiei de construcţii nr.2 ), apoi 
mai târziu, nici o echipă din So-
roca nu mai face parte din liga 
1 a competiţiilor moldoveneşti. 
Poate aşa-i, poate nu, cine ştie? 
Eu unul cred în asta. Încă un 
cimitir dispărut, se afl a pe pan-
ta dealului, undeva în dreptul 
stadionului, unde acum câteva 
decenii, se mai vedeau ruinele 
bisericuţii lui. Soarta cimitire-
lor din Dealul Sorocii este de 
asemenea pe obrazul nostru.

Împădurirea
şi înverzirea

Întreaga pantă a Dealului So-
rocii – de la Colegiul Pedagogic 
până la Lumânarea Recunoştin-
ţei - a fost împădurit pe la sfâr-
şitul anilor 1950, cu efortul şco-
larilor de atunci. Sunt mândru 
că şi eu am plantat multe zeci 
de copaci, care astăzi te vrăjesc 
cu frumuseţea lor fermecătoare, 

Plaja. Pansionatul Victoria.
Soroca, 2013

Vechi cimitir evreesc distrus Biserica nefi nisată „Sf. cuvioasa 
Parascheva”, aruncată în aer în 
anii 1960
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mai ales primăvara şi toamna, 
creând oraşului un aspect ire-
petabil. Sunt de părerea că şi 
acum ar fi  binevenită atragerea 
potenţialuli şcolăresc la ase-
menea acţiuni de salubrizare şi 
înverzire a oraşului. Sunt con-
vins că dacă elevii, în cadrul 
şcolii, ar participa la plantarea 
de pomi, arbuşti, fl ori, în împre-
jurimile liceelor, dar poate şi în 
alte spaţii, atunci vreo jumătate 
din mizeria ce o vedem în oraş, 
ar dispărea.

Faceţi un sondaj în mediul 
pomenit şi vă veţi convinge, că 
mai mult de 90 la sută din locu-
itori, nu au plantat în viaţa lor 
încă nici un pom. Şi fi ţi pe pace, 
căci majoritatea nu o vor face 
nici mai târziu. Şi atunci cum 
rămâine cu zicala că pentru a nu 
trece doar ca o umbră pe acest 
pământ, omul trebuie să facă 
o casă, să planteze un pom, să 
sape o fântână ...

Curăţenia

Să nu uităm afi rmaţia că „e 
curat nu acolo unde se face 
curăţenie, ci acolo unde nu se 
aruncă gunoaie!”. Sunt con-
vins că mi-aţi înţeles corect in-
sistenţa asupra educaţiei. Anu-
me copiii şi tinerii, sunt acea 
mare parte a orăşenilor, care ca-
uzează insalubrul urban, arun-
când gunoaiele la nimereală, 
distrugând amenajările pentru 
colectarea deşeurilor.

Ce legătură au elementele de 
salubrizare cu istoria oraşului? 
Răspunsul e simplu: fi indcă 
peste tot în menţionările istori-
ce frumoase despre Soroca, se 
accentua faptul, că oraşul este 
curat şi îngrijit!

Valorifi carea bogăţiilor

Cea mai de preţ bogăţie, dată 
sorocenilor de la Dumnezeu, 
este frumuseţea naturală a locu-
lui amplasării oraşului, în îm-
binare cu o microclimă blândă. 
Nu avem bogăţii subterane, nu 
am avut norocul să se realizeze 
calea ferată Soroca, dar trebu-
ie să exploatăm la maxim posi-
bilităţile turistice ale localităţii 
iar ele sunt enorme.

Meşteşugarii - 
fi erari iscusiţi 

din Dealul Sorocii

Vorbind despre Soroca, ar fi  
incorect să nu pomenim feno-
menul creat de îndeletnicirea 
sonoră tradiţională a ţigani-
lor – meşteşugul fi erăritului, 
care în ultimii ani şi-a pierdut 
din amploarea şi romantica sa. 
Acel magnifi c „concert” al cio-
canelor şi ilăilor se auzea peste 
tot oraşul primăvara devreme, 
în anumite perioade ale zilei şi 
se prelungea până la Paşti. De 
ce? Din simplul motiv că ţiga-
nii, fi ind de fi re creştini credin-
cioşi îşi desfăşurau activităţile 
aici până la sărbătorile Pascale, 
după terminarea cărora, plecau 
în Rusia după câştiguri.

Pădurile Sorocii

Pădurea Sorocii începe din 
marginea de nord a oraşului, 
de-a lungul pârăului Racovăţ, 
întinzându-se spre Gospodăria 
silvică apoi, împreună cu pă-
durea Mălăciuni(care se în-
tinde de la Valea Velniţei până 
la pădurea Cosăuţului), spre 

pădurea Cosăuţului, şi pădu-
ricea Viişoara (se întinde prin 
valea din apropierea Spitalului 
raional şi intră în oraş, până în 
apropierea cartierului locativ 
din preajma fabricii Stil). Îm-
preună cu Pădurea Ocolinei, 
pădurea Trifăuţului şi povâr-
nişul împădurit, care intră în 
oraş dinspre râpa Bechir, Pă-
durea Sorocii formează o sal-
bă frumoasă în jurul oraşului. 
Dacă la această frumuseţe ver-
de adăugăm mulţimea iazurilor 
acestor păduri şi văile lor, ne 
dăm seama ce comoară uriaşă 
deţine minunatul nostru oraş, 
pe care deseori, noi o neglijăm. 
Locuitorii din preajma uzinei 
Hidroimpex, îşi mai amintesc 
probabil cu nostalgie de vre-
murile când îşi petreceau zilele 
de odihnă pe malurile frumosu-
lui iaz (eu îl cunosc cu numele 
Ivancenco) din apropierea pă-
durii Sorocii. De ce oare nu-i 
posibilă reactivarea zonei? La 
fel ca păduricea Viişoara mai 
era o asemenea pădurice – Po-
goanele, care creştea la Bujără-
uca, pe locul unde acum e car-
tierul locativ, iar cândva erau 
casele celor, gospodăriile căro-
ra au fost distruse în legătură cu 
desfăşurarea construcţiei Fabri-
cii de îmbrăcăminte tricotată.

Vă daţi seama că numele pă-
duricii nu avea nimic comun cu 
epoleţii militari (rus. pogonî), 
ci semnifi ca unitatea de măsu-
ră a suprafeţei terenurilor, care 
echivala cam cu o jumătate de 
hectar. Această pădurice, ase-
meni Viişoarei, Velniţei şi 
Luncilor (compusă din pomi şi 
arbuşti fructiferi – un adevărat 
Paradis), care se afl au pe malul 
Nistrului, puţin în amonte de 

Pădurile sorocene Casa pedagogului (azi teatrul 
V.Apostol)

Hanul, sau casa veche.sec.XIX, 
XX
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actuala Soroca Nouă, era pro-
prietate comună a mai multor 
gospodari şi era folosită tot în 
comun. De ce mă opresc asu-
pra acestor momente? Ca să 
atrag atenţia asupra faptului că 
societatea acestei localităţi (şi 
nu numai a acesteea) adminis-
tra în comun şi foarte efi cient, 
destul de multe domenii pe care 
puterea sovietică, ce trâmbiţa 
că desfăşoară o administrare 
colectivă, le-a distrus înlocu-
indu-le cu o caricatură, numită 
„colhoz”, de „efi cienţa” căruia 
ne amintim foarte bine. Cred că 
unicul lucru pe care l-a dezvol-
tat cu adevărat colhozul, a fost 
aceea că i-a transformat pe toţi 
în nişte hoţi cu atitudine indi-
ferentă de consumator faţă de 
pământ şi de muncă(amintiţi-
vă cum se cânta – la colhoz, pe 
dealul mare, cine fură – acela 
are!). Astfel a fost transformat 
ţăranul nostru gospodăros şi 
harnic în actualul om, care fuge 
de lucru ca dracul de tămâie.

Monumente istorice
şi de cultură

În primul rând să ne amin-
tim de acele monumente, care 
au fost distruse de regimul co-
munist: falnica statuie a gene-
ralului Stan Poetaş, care şi-a 
sacrifi cat viaţa pentru apărarea 
sorocenilor de bolşevici şi ca-
zaci, instalată în centrul oraşu-
lui. Cred că reinstalarea unei 
replici a statuii, ar fi  o urgenţă 
în aspiraţiile noastre de a deve-
ni europeni adevăraţi. Pe soclul 
rămas comuniştii l-au instalat 
pe Lenin. Când toată URSS se 
trezise din somnolenţa totalita-
rismului sovietic şi se debarasa 

de monumentele comuniste, un 
„modelor” al Sorocii moderne, 
fost primar de Soroca – A. Chiş-
ner, la înlocuit pe vechiul lenin 
cu unul nou, instalând„făptura” 
în centrul altei creaţii „geniale” 
de ale sale – piaţa nou creată, pe 
locul minunatului parc din cen-
trul oraşului.

Alt ansamblu sculptural de 
dimensiuni impozante, distrus 
de vandali, a fost acel a lui Le-
nin şi Stalin, fi ecare fi gură a 
sculpturii şezând în fotoliu, din 
Grădina Publică ( acum parcul 
M. Eminescu). Îmi amintesc, 
fi ind copii, ne urcam în bra-
ţele lor, asta fi indu-ne o mare 
distracţie. Nu spun acestea din 
marele ataşament faţă de dânşii, 
însă convingerea mea este, că 
totul ce aparţine de viaţa cotidi-
ană, e necesar de păstrat pentru 
posteritate, astfel contribuind la 
înţelegerea de către urmaşi, a 
adevărului istoric.

Avem un număr mare de 
memoriale ale diverselor eve-
nimente şi sacrifi cii, împrăştia-
te prin tot oraşul. Mulţi dintre 
cei ce ar trebui să le ocrotească, 
nici nu le ştiu pe toate, dar să 
le mai şi îngrijească! Probabil 
că facilitarea posibilităţilor de 
cunoaştere a acestor monu-
mente, ar juca un mare rol în 
calea de înţelegere a trecutului 
nostru, pentru justa apreciere 
a prezentului. Tot din această 
grupă de obiective memoriale, 
fac parte şi mulţimea de case 
vechi, care formează faţa cen-
trului oraşului şi unde în dife-
rite perioade, s-au afl at sediile 
organizaţiilor de conducere ale 
judeţului şi chiar ale republicii 
( perioada aprilie – august, anul 
1944).

Lăcaşuri
de cult religios

Tot la acest capitol am pu-
tea sistematiza şi prezenta spre 
promovarea lor mai activă şi 
mulţimea lăcaşurilor de cult re-
ligios ale diferitor credinţe. Să 
nu uităm că unele, în afară de 
valoarea lor în sfera religioasă, 
prezintă mari interese arhitec-
turale şi istorice. Dacă ar fi  să 
ne amintim de bisericile creş-
tine ortodoxe Sf. cuv. Paras-
chevă, Sf. Brâncoveni, şi cele 
până odinioară ortodoxe, după 
1944 abuziv trecute la pravos-
lavnice: Catedrala Adormirea 
Maicii Domnului, Sf. Dumi-
tru, Sf. Teodor Stratilat, pre-
cum şi pornite spre înălţare Sf. 
Petru şi Pavel, bisericilor din 
apropierea spitalului şi de la 
Planul nou. Să nu neglijăm im-
portanţa sinagogii, pe lângă 
a celei religioase şi a celei is-
torice, care datează cu începu-
tul secolului XIX. Avem multe 
Case de rugăciuni creştine şi 
necreştine (a Martorilor lui Ie-
hova). Unora nu le e clar de ce 
atâta revenire la tema religiei. 
Dragii mei, asta-i tema supremă 
din viaţa oricui, inclusiv a unui 
oraş. Sorocenii, din cele mai 
vechi timpuri, au fost majoritar 
creştini răsăriteni. Nu trebuie 
să inventăm noi istoria, ea s-a 
desfăşurat pe aceste meleaguri 
în ultimele 2 milenii sub steaua 
creştinismului de răsărit, adică 
în ultimul mileniu sub steaua 
ortodoxiei. Ca toţi bunii credin-
cioşi, aşa şi sorocenii, ar trebui 
să cinstească religia înaintaşi-
lor.

Catedrala Adormirea Maicii 
Domnului.  Anii 1970

Parcul Vechi. Astăzi parcul 
„M.Eminescu”

Terasele sorocene, sec.XIX
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Terasele sorocene

Amintind de renumitele te-
rase sorocene nu aş vrea să 
consider că ele au servit doar 
pentru apărare în timpul inva-
ziilor duşmane. Ele au dat şi 
dau localităţii acel şarm irepe-
tabil ce ne deosebeşte de alte 
oraşe. Suntem după o perioadă 
de construcţii urbane sovietice, 
care a făcut ca localităţile să nu 
se prea deosebească una de alta, 
deci păstrarea individualităţii 
oraşului trebuie preţuită la justa 
valoare. Ce poate fi  mai frumos 
ca amfi teatrul urbei noastre, 
ornat de căsuţele bine îngriji-
te, împrăştiate pe povârnişurile 
dealurilor ce împrejmuiesc cen-
trul oraşului pe diferite terase, 
îmbinate adundent cu verdeaţă? 
Şi această frumuseţe persistă 
indiferent de anotimp - pe fun-
dalul alb al zăpezii, sau pe cel 
al pomilor înfl oriţi, pe verdele 
frunzişului îmbinat cu multitu-

dinea culorilor fructelor, sau pe 
cel al întregului spectru de cu-
lori al frunzelor de toamnă.

Înţelegem însă cu toţi, că 
doar frumuseţea naturală nu-i 
de ajuns pentru a ne simţi cu 
adevărat bine. Aici e necesar ca 
şi schimbările cauzate de inter-
venţia umană să apară la fel de 
plăcut privirilor noastre.

Este ştiut că dacă vezi o lu-
crare executată grijuliu şi gos-
podăreşte, aspectul ei provoacă 
numaidecât o satisfacţie plăcu-
tă, adânc estetetică, indiferent 
de ce efort fi nanciar a fost făcut.

Primar

Primar nu înseamnă altce-
va decât primul, adică cel mai 
mare gospodar din localitate. 
După acest criteriu era ales 
omul ce ocupa fotoliul respec-
tiv şi nicidecum după inten-
sitatea sonoră a discursurilor 
făcute în preelectorală sau a 

ideilor lui politice. Rezultatul 
abaterii de la acest criteriu îl 
putem vedea în aspectul străzi-
lor, amplasării noilor construc-
ţii, respectării de populaţie a 
normelor elementare de viaţă 
socială şi comportament faţă 
de domeniul public.Vreau să 
atrag atenţia asupra faptului, că 
primarul şi întreaga structură 
administrativă pe care o condu-
ce, poartă responsabilitatea nu 
doar asupra celor 2-3 străzi(şi 
populaţiei) centrale şi a Cetă-
ţii - dânşii sunt în egală măsu-
ră responsabili şi pentru alte 
străzi, cum ar fi  Gh. Asachi, 
Bolintineanu, Malamud ş.a.), 
cât şi pentru locuitorii de pe 
străzile şi uliţele periferice, 
acum uitate cu desăvârşire.

Dacă această responsabilita-
te prezintă o prea mare povară 
pe umerii fi ravi ai gospodăra-
şilor noştri, poate că ar fi  bine 
ca dânşii să-şi uite ambiţiile şi 
să-şi reevalueze posibilităţile?

Parcul Nou

Istoria apariţiei şi a transformărilor ulterioa-
re ale Parcului Nou din centrul Sorocii(în faţa 
Primăriei de azi), după cum era numit de soro-
ceni, poate vărsa o rază de lumină asupra multor 
evenimente desfăşurate în contextul ei care, după 
mine, au o mare însemnătate în viaţa întregii urbe. 
Parcul a fost conceput şi plantat în anii de după 
Războiul al doilea Mondial. La începutul anilor 
1960 era deja conturat defi nitiv, având aspectul 
cel mai bun din istoria sa destul de mică şi pre-
zentând următoarea privelişte: un spaţiu închis, 
împrejmuit de un gard estetic din elemente de 
fontă turnată (din elementele acestui gard demo-
lat la începutul anilor 1970, au fost refăcute gar-

durile Colegiului Tehnic Agricol), cu alei curate, 
straturi de fl ori şi gazoane îngrijite. Pe exterior 
parcul era împrejmuit cu trotuare şi străzi drepte 
pietruite, iar pe interiorul laturei de nord parcul 
era străbătut de un canal larg din piatră, pentru 
evacuarea apelor de ploaie. Canalul era întreţinut 
mereu curat şi peste el era un podeţ, care se afl a la 
intrarea de nord a parcului. În jumătatea estică a 
parcului, se găsea edifi ciul neterminat(construcţie 
începută în anii 1930 şi aruncată în aer de către 
autorităţile locale comuniste în anii 1960) al Ca-
tedralei Sf.Cuv.Parascheva – o adevărată perlă 
a construcţiilor ecleziastice din Basarabia. În faţa 
bisericii era o fântână arteziană, absolut identică 
cu cea din Parcul Vechi (parcul „M.Eminescu”; 
havuzul mai este şi azi, atât doar că în centrul lui 

Realităţi din istoria parcului nostru central

Soroca.Marea inundaţie din 
1932

Soroca. Piaţa comercială.
Perioada de până la 1932

 Soroca. Statuia Gen. Stan-
Poetaş, distrusă în 1944
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a fost adăugată compoziţia cu frunze).

Perioada antebelică
a istoriei parcului

Până la marea revărsare a Nistrului, pe locul 
acestui parc se găsea piaţa comercială a oraşului. 
După cum se ştie, în 1932 la Soroca a avut loc 
cea mai mare inundaţie, cunoscută în perioada 
contemporană, în viitură ajungând chiar şi ceta-
tea. Linia înălţimii apei de inundaţie se vede şi 
azi pe zidurile cetăţii - pietrele care fusese sub 
apă sunt mai întunecate la culoare. Piaţa comerci-
ală s-a pomenit şi ea fi reşte, sub apă. Dughenele 
pieţei erau în majoritate din lemn. Unele din ele, 
târguind cu var nestins, s-au aprins de la stingerea 
varului la venirea apelor, fapt care a creat printre 
soroceni, la priveliştea cum arde „apa”, o groază 
şi o panică nespusă. După acele evenimente piaţa 
comercială a fost mutată, iar pe spaţiul eliberat a 
început să se contureze Piaţa centrală a urbei cu 
destinaţie socioculturală. Aici a fost înălţată sta-
tuia generalului Stan Poetaş, care şi-a sacrifi cat 
viaţa, apărând sorocenii de invaziile hoardelor 
bolşevice şi a sălbăticiilor cetelor de cazaci, care 
făceau ravagii în judeţele Soroca şi Orhei. (Statu-
ia a fost distrusă după 1944 de „eliberatori”, iar 
pe soclul rămas a fost pusă statuia din beton a lui 
Lenin). Pentru crearea unui centru social-cultural 
fundamental al oraşului, pe acest spaţiu a fost în-
cepută şi edifi carea frumoasei catedrale, pe locul 
deja amintit.

Parcul „Biruinţei”
şi monumentul „eliberatorilor”

În 1965 în parc (autorităţile din Soroca îl bo-
tezase Parcul Biruinţei), a fost inaugurat, către 
aniversarea a 20-a a capitulării Germaniei, un 
monument-mormânt eroilor căzuţi la „eliberarea” 
Sorocii, care azi stă stingher într-un loc nepotri-
vit. La inaugurare locul se afl a în centrul fostului 
parc – loc bun pentru asemenea monumente, iar 
acum, a ajuns să fi e marginal. Vechiul parc a dăi-
nuit până la urcarea în „scaun” la Soroca, a vesti-
tului A. Chişner, cel care a pus în locul vechiului 
Lenin, unul colosal făcut din granit. A. Chişner 
a dat de hac frumosului parc, creând vestita pia-

ţă de azi – o „operă de artă” urbanistică, care nu 
se asociază cu nici un element din împrejurime 
( cum ziceau odinioară sorocenii – meşter de la 
Hârlău, strică bun şi face rău)). Dar să revenim la 
monument. Pentru a înţelege semnifi caţia lui, ar 
trebui să pătrundem în istoria apariţiei şi în esen-
ţa acestuia. Cred că suntem datori să cunoaştem 
faptele reale, legate de zilele sfârşitului războiu-
lui la Soroca. Pentru cucerirea Sorocii lupte nu 
s-au dat, mai mult ca atât, de la părăsirea oraşu-
lui de către trupele Germane şi Române şi până 
la intrarea în oraş a trupelor sovietice, au fost la 
mijloc cam 2 zile, timp în care populaţia necon-
trolată de nimeni (doar unele elemente ale ei), a 
produs diferite pogromuri, devastând mai multe 
magazine şi alte proprietăţi rămase fără proprie-
tari. Pe tot parcursul acelui război, în oraş au fost 
distruse cam 3 – 5 clădiri, una dintre acestea, din 
păcate, fi ind cea a Teatrului din Soroca, care se 
afl a atunci în locul unde astăzi e Banca Agricolă. 
Au fost distruse - casa care se găsea în apropierea 
Soborului, proprietate a dl-ui Ivanţov şi încă do-
uă-trei asemenea construcţii neînsemnate. E clar, 
că găsirea rămăşiţelor soldaţilor căzuţi în „luptele 
pentru eliberarea Sorocii” a fost cu mult mai difi -
cilă decât însăşi „eliberarea” oraşului. Dar nimic 
nu-i imposibil, şi după 20 de ani de la consumarea 
evenimentelor, în 1965, au apărut ceva obiecte 
găsite prin apropierea spaţiului viitorului, acum 
fostului aerodrom, care se zice că au fost înhuma-
te sub monument, astfel apărând această relicvă, 
de care unii se ţin ca să fi e păstrată pe acest loc, 
de parcă ar fi  fost făcute înmormântări reale. Nu-i 
adevărat. Totul poate fi  strămutat creştineşte, fără 
a comite păcate. Dar, indiferent în ce împrejurări 
şi unde au căzut aceşti oameni, înscrişi pe piatra 
monumentului, cert e faptul că au fost sacrifi caţi 
de război şi e fi resc să le cinstim memoria. Desi-
gur că s-ar putea de adăugat multe despre frumu-
seţea fostului parc, dar am să amintesc, celor care 
au avut ocazia să-l viziteze în acele timpuri, doar 
încă un moment deosebit: la un pilon de iluminat 
din parc, era un bol mare gălbui, care se aprindea 
odată cu iluminatul stradal. Seara el apărea prin-
tre ramurile copacilor din apropiere, asemănân-
du-se foarte tare cu o Lună plină. Ceva feeric. Nu 
găsiţi că era o fi lă de poveste, reactivarea căreia 
nu ar costa aproape nimic?

Teatrul Mainfeld din 
Soroca,distrus de Armata roşie 
în 1944

Sinagoga. Anii 1980 Parcul central Soroca. 
Monumentul eliberatorilor, 
inaugurat în 1965
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• Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA - este o instituţie necomercială, fondată la 14 
februarie 2003, într-o perioadă cu oportunităţi limitate pentru tinerii din Republica Moldova şi 
într-un proces de tranziţie şi de transformări a RM, fostă republică în componenţa URSS. Statu-
tul juridic a fost obţinut ofi cial la 17 aprilie 2003, când a fost înregistrată de către Consiliul 
Judeţean Soroca. Principala motivaţie a fondatorilor de a crea această instituţie, a fost pentru a 
oferi tinerilor şansa să-şi construiască viitorul lor în R.Moldova, să înveţe principiile adevăratei 
democraţii şi ce înseamnă să fi i un cetăţean liber.

• Centrul DACIA este una dintre primele instituţii necomerciale din Moldova care, în baza part-
eneriatului public-privat, a reuşit să creeze o structură prestatoare de servicii prietenoase pentru 
tineri, dezvoltând astfel paralel, politici de tineret la nivel local şi republican şi fi ind implicată 
în organizarea primului for naţional de tineret din Moldova. Astfel, prin cooperarea cu Con-
siliul Raional Soroca, Primăria oraşului Soroca, cu suportul Fondului de Investiţii Sociale din 
Moldova, Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi cu suportul propriu al fondatorilor, în 2005 în 
Soroca este lansat ofi cial un Centru regional cu servicii prietenoase tinerilor, care îşi continuă 
intensiv activitatea şi astăzi.

Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”

Scurt istoric
str. Mihai Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006
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• La nivel de activităţi de formare a deprinderilor de viaţă, Centrul DACIA, începând cu anul 
2005, a dezvoltat primele programe pe principiul implicării tinerilor educatori de la egal la egal. 
Astfel, sau organizat şi se organizează şcoli de vară şi instruiri cu scop de formare a educato-
rilor de la egal la egal, prioritatea principală în activitatea acestora, fi ind prevenirea HIV/SIDA. 
La moment, Centrul DACIA este unica instituţie din regiune, care promovează activităţile de 
prevenire a infecţiei HIV, prin intermediul tinerilor educatori, utilizând metodici interactive 
accesibile tinerilor.

• Din anul 2004, Centrul DACIA a susţinut activ şi a promovat în regiune - Consiliile Locale 
de Tineret, crearea reţelei regionale a acestora şi inclusiv, acordarea a peste 20 de granturi 
pentru realizarea iniţiativelor locale ale tinerilor. Această iniţiativă a Centrului a contribuit la 
schimbarea de atitudini în societate, faţă de felul cum pot participa tinerii în soluţionarea prob-
lemelor proprii şi a celor din comunitate.

• În anul 2008, Centrul DACIA a instruit peste 30 de grupuri de tineri din toată ţara, privind 
crearea şi dezvoltărea Consiliilor Locale ale Tinerilor, elaborarea şi implementarea proiectelor 
la nivel de grup şi comunitate. Actualmente Centrul DACIA este mentorul ofi cial al Consili-
ului Local de Tineret din Soroca, care este ofi cial acceptat de Consiliul Raional Soroca şi 
Primăria or. Soroca, fi ind un rezultat remarcabil în acest sens.

• În anul 2006, la nivel de politici de tineret, Centrul DACIA a consultat 11 raioane din nordul 
ţării, pentru elaborarea participativă a strategiilor şi planurilor de acţiuni în domeniul tineret, 
acestea fi ind ofi cial aprobate prin decizii de Consiliile raionale. La nivelul raionului Soroca, 
strategia elaborată pentru perioada 2007-2009 a fost, în mare parte, sub responsabilitatea unui 
număr semnifi cativ de parteneri, dar cel mai important rol în realizarea acesteia, a fost al Cen-
trului DACIA, care a realizat în proporţii de 90 % activităţile din planul de acţiuni.

• În anul 2005, Centrul DACIA a creat în cadrul centrului un serviciu de plasament, oferind 
posibilitatea de a susţine pe cei mai neajutoraţi tineri, orfani, din familii dezavantajate econom-
ic, sau cu prezenţa violenţei domestice. Acest serviciu a dezvoltat componenta de profesion-
alizare, prin care au fost instruiţi profesional peste 181 de tineri, 128 de tineri benefi ciind de 
burse. Peste 420 de tineri, în regim de zi şi plasament, au fost asistaţi la reintegrarea socială în 
comunitate.

• În anul 2006 a constituit serviciul de susţinere pentru femei, care a acordat asistenţă în 7 raio-
ane din nordul ţării, prin oferirea a 8407 servicii la 7087 fete cu vârsta de 16-25 ani.

• În anul 2009, Centrul DACIA a oferit servicii de consultanţă şi instruire pentru 11 centre 
sociale multifuncţionale din raioanele Făleşti, Drochia, Sângerei, Hânceşti, Ştefan Vodă şi 
mun. Bălţi, diseminând astfel experienţa sa în domeniul serviciilor sociale oferite tinerilor.

• Centrul DACIA îşi continuă activitatea pentru susţinerea fetelor şi femeilor tinere, prin diverse 
proiecte ce vizează participarea civică şi integrarea social-economică a acestora. Centrul este 
liderul local în cadrul Campaniei naţionale „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază 
de gen”.

• Centrul DACIA a fondat o întreprindere proprie - SC „ARTDEDAL” SRL, cu capital 100%, 
care este printre primele modele de antreprenoriat social din Moldova, având ca scop crearea 
locurilor de muncă în regiunile rurale şi obţinerea veniturilor proprii pentru realizarea activi-
tăţilor statutare ale Centrului.

• Centrul DACIA, având scopul de a ajuta tinerii, a reuşit să implementeze de la data constituirii 
peste 22 proiecte, cu un buget de peste 1.037.917 USD, iar la moment, este antrenat în realiza-
rea de noi iniţiative, care vor permite să ofere tinerilor, oportunităţi mai bune de informare, 
participare şi un mod de viaţă sănătos, inclusiv o integrare socio-economică cât mai efi cientă.
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Mesaj din partea fondatorilor

Ion Babici –
Preşedintele Adunării Fondatorilor

„Acţiunea şi susţinerea tine-
rilor - este motivul existenţei 
noastre!”

Tinerile generaţii, sunt cele 
care iniţiază schimbările şi pro-
voacă realizări progresive, spre 
calitate şi bunăstare.

Viziunile tinerilor, deşi naive şi 
considerate de multe ori utopice, 
se regăsesc în timp ca realizări 
de mare succes şi performanţă. 
Reformatori cu misiuni din cele 
mai grele, tinerii au promovat şi 
promovează pacea, libertatea şi 
realizările ştiinţifi ce în toată lu-
mea.

Tinerii sunt cei care se afl ă 
într-un proces de modelare şi 
formare a inteligenţei, compor-
tamentului, atitudinilor, deprin-
derilor de viaţa, care depind 
foarte mult de o complexitate de 
factori din mediul în care se afl ă. 
Calitatea intervenţiei la această 
vârstă, depinde în mod direct, 
de fi ecare în parte-părinţi, pro-
fesori, autorităţi locale, instituţii 
publice, organizaţii internaţio-
nale, neguvernamentale şi re-
ligioase, instituţii mass-media, 
partide, guverne, etc.

Care este aportul Dumnea-
voastră în acest proces, şi cum 
se refl ectă acesta conform nece-
sitaţilor tinerilor ? – este între-
barea care ne poate ajuta ca să 
ne fortifi căm eforturile pentru o 
viziune comună –

„O viaţa decentă tinerilor!”

Ethan Wang –
fondator

„Rolul tinerilor în dezvolta-
rea economică a Moldovei”

Cred că tinerii trebuie să-şi 
dezvolte competenţe proprii, eti-
ca personală şi viziune clară, 
cum ar trebui să contribuie în 
mod pozitiv, la dezvoltarea pro-
priei comunităţi şi ţări. Pentru 
a dezvolta aceste atribute, este 
nevoie de un mediu adecvat,care 
ar favoriza dezvoltarea şi moti-
varea tinerilor. Aceste medii ar 
putea fi  şcoala, familia şi, în mod 
cert, Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA. Cel mai impor-
tant lucru este, că aceste medii 
ar trebui să ofere profesori şi 
mentori buni, pentru a îndruma 
şi ajuta tinerii să se dezvolte or, 
voluntarii de la Centrul DACIA 
oferă aceste tipuri de sprijin.

Rolul tineretului în dezvolta-
rea economică a Republicii Mol-
dova este dublu. Prin învăţare 
continuă şi instruire concomi-
tentă a altora, tinerii din Mol-
dova vor găsi modalităţi creati-
ve de dezvoltare personală. Pe 
măsura ce cresc şi dobândesc 
abilităţi utile, este important ca 
tinerii să-şi închipuie şi să mo-
deleze modalităţi de a schimba 
spre bine comunitatea lor şi ţara 
în ansamblu. Prin instruire şi 
predare concomitentă, tinerii din 
Republica Moldova vor constitui 
o bază al unui nou concept pu-
ternic, care ar putea schimba sa-
tele lor, oraşele şi ţara spre bine.

Mical McFarland –
fondator

„Perspectiva tinerelor din 
Moldova - o viziune americană”

Acum 20 de ani în Statele Uni-
te, comunitatea medicală privea 
fumatul ca o problemă indivi-
duală. Dar în ultimele decenii 
comunitatea medicală a început 
să realizeze, că fumatul nu este 
doar o problemă individuală, 
ci o problemă a societăţii. Deci 
au fost elaborate legi, privind 
desemnarea anumitor zone ca 
„zone de fumat” în locuri publi-
ce.

Spun acest lucru, pentru a 
ilustra modul în care noi în SUA, 
am început a vedea o proble-
mă individuală ca pe ceva, care 
afectează toţi cetăţenii. Şi când 
vorbim despre dezvoltarea tine-
rilor noştri, este valabil acelaşi 
lucru. Da, atunci când, un vo-
luntar de la Centrul de Resurse 
pentru Tineret DACIA activează 
pentru a îmbunătăţi calitatea 
vieţii unui tânăr, acesta ajută de 
asemenea şi comunitatea, pre-
cum şi regiunea, ţara în care el 
sau ea locuieşte.

Vezi tu, totul este legat, fi e că 
vorbim despre dezvoltare pentru 
tineri, sau de dezvoltare econo-
mică, sau de dezvoltare comu-
nitară. Atunci când o ţară sau 
o regiune face dezvoltarea tine-
retului un scop prioritar, de fapt 
se vizează anume pe dezvoltarea 
economică, deoarece tinerii vor 
aduce interes fi nanciar în viitor.
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Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”astăzi

Conducerea CRT „DACIA”

Ion Babici
Născut la 4 octombrie 1973, în c.Schineni, Soroca.
Fondator al Centrului de Resurse pentru Tineret „DACIA”; al Asociaţiei Naţionale a Formato-

rilor din Moldova; director executiv al Societăţii Comerciale „ARTDEDAL” S.R.L; funcţionar 
public de gradul III, rangul III; deţinător al Medaliei „Meritul Civic” (2009 ); Campion naţional la 
lupta naţională „Trânta”, categoria 80 kg (1999).

Studii: Universitatea Tehnică din Moldova, facultatea Energetică; Universitatea de Stat din Mol-
dova, facultatea Drept,Chişinău.

Stela Babici
Născută la 31 ianuarie 1984 în oraşul Soroca.
Director executiv, Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”.
Studii: Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, f-tea Pedagogie preşcolară, cu specializarea în 

limbi moderne, Soroca.
Familia Ion şi Stela Babici creşte şi educă două fi ice iubite – Mădălina, născută la 26 noiembrie 

2002, elevă la L.T.„C. Stere” şi Ionela, născută la 12 mai 2012. 
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1. Ion BABICI
Republica Moldova Preşedinte

2. Mical MCFARLAND
Statele Unite ale Americii Membru 

3. Ethan WANG
Statele Unite ale Americii Membru 

1. Sergiu Pogorevici Membru și Preşedintele Senatului 
2. Baș Vasile Membru 
3. Babără Liliana Membru 
4. Alex Kravtsoff Membru 
5. Tăbârță Anelea Membru 

1. Stela BABICI director executiv

2. Inga BURLACU contabil şef 
3. Olesea CIOBANU specialist şef, Consiliul Local al Tinerilor 

4. Doina ALEXEI specialist şef, Serviciul Voluntariat și Relații cu 
Publicul 

5. Roman CERNEI specialist şef, Tehnologii Informaționale
6. Andrei GUȚU specialist şef, Programul Economic 
7. Vera ANDONII educator social

8. Grigore ANDONII educator social

9. Ion VACULIN şef de gospodărie 
10. Eugenia MELNIC îngrijitor încăperi 

Structurile administrative şi de execuţie

Adunarea fondatorilor

Senatul

Staff-ul

Parteneri din partea structurilor administrative:

Parteneri internaţionali:

Parteneri CRT DACIA
Pentru atingerea cât mai efi cientă a obiectivelor planifi cate CRT DACIA a stabilit relaţii de partene-

riat cu diverse structuri şi instituţii, care au avut aceleaşi scopuri în activitatea realizată.

Consiliul Raional Soroca; Primăria or. Soroca; Ministerul Educaţiei a Republicii Moldova; Mi-
nisterul Tineretului și Sportului a Republicii Moldova; Comisariatul de Poliţie Soroca; Agenţia Teri-
torială de Ocupare a Forţelor de Muncă Soroca; Direcţia Generală Învăţământ Soroca; Direcţia de 
Asistenţă Socială Soroca.

Reprezentanţa UNICEF în Moldova; Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD); 
Winrock International; Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune (OIM); Kontakt Der Kontinen-
ten, Olanda; Corpul Păcii, USA-Moldova; Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, România.
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Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”

Activul CRT „DACIA” împreuna cu preşedintele raionului Soroca V.Său

Performanţe sportive ale CRT „DACIA”

Activităţi în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret „DACIA”
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Parteneri din sectorul asociativ:
Reţeaua Naţională a Centrelor de Resurse pentru Tineret (peste 40 de organizaţii); Reţeaua Cen-

trelor de Susţinere a Femeilor (4 organizaţii); Reţeaua Centrelor de Reintegrare Socială a Tinerilor 
(10 organizaţii); Reţeaua Consiliilor Locale ale Tinerilor (peste 40 de CLT); Reţeaua Educatorilor de 
la Egal la Egal (peste 200 de educatori); Reţeaua Raională pentru combaterea Trafi cului de Fiinţe 
Umane (5 organizaţii); Asociaţia Obştească „ProComunitate”; Centrul Naţional de Resurse pentru 
Tineret; Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova.

Proiecte implementate

№ Denumirea proiectului

1

PROIECT „CENTRUL REGIONAL SOROCA DE RESURSE PENTRU TINERI”
SCOPUL: promovarea participării tinerilor la procesele de luarea deciziilor care îi afectează.
PERIOADA: 03 august 2004 – 31 decembrie 2005
SURSA DE VENIT: UNICEF/FISM/Consiliul Raional Soroca/Primăria or. Soroca/CRT DA-
CIA

2

PROIECT „ŞANSE NOI PENTRU TINERI”
SCOPUL: de a contribui la realizarea drepturilor tinerilor din regiunea de nord-est a Republi-
cii Moldova, în special a celor de sănătate şi participare la viaţa socio-economică şi culturală.
PERIOADA: 05 decembrie 2005 – 31 august 2006
SURSA DE VENIT: UNICEF

3

PROIECT „CENTRUL DE REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU TINERI”
SCOPUL: acordarea unui complex de servicii sociale în vederea integrării ulterioare a benefi -
ciarilor în comunitate.
PERIOADA: 22 decembrie 2005 – 31 martie 2009/11 iunie 2010 – 11 iunie 2011
SURSA DE VENIT: PNUD Moldova/USAID

4

PROIECT „TINERII PENTRU PREVENIREA HIV/SIDA”
SCOPUL: intensifi carea participării tinerilor din raionul Soroca, în prevenirea HIV/SIDA 
printre semenii lor.
PERIOADA: 01 martie 2007 – 31 decembrie 2007
SURSA DE VENIT: CNRT/UNICEF/UNFPA

5
PROIECT „CENTRUL REGIONAL DE SUSŢINERE PENTRU FEMEI”
SCOPUL: prevenirea trafi cului de fi inţe umane şi asistenţa victimelor.
PERIOADA: 04 octombrie 2006 – 31 septembrie 2008
SURSA DE VENIT: Winrock Moldova/USAID/CRT DACIA

6

PROIECT „DEZVOLTAREA PLURIDISCIPLINARĂ A STRATEGIEI RAIONALE ÎN 
COMBATEREREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE ŞI ASISTAREA VICTIMILOR”
SCOPUL: încurajarea şi motivarea cetăţenilor de a se implica în eforturile de educare a gru-
purilor de risc ale populaţiei cu privire la modalităţile de prevenire a trafi cului de fi inţe uma-
ne.
PERIOADA: 15 iunie – 30 septembrie 2007
SURSA DE VENIT: IREX/USAID/CRT DACIA

7
PROIECT „SALT ÎN CARIERĂ”
SCOPUL „Dezvoltarea abilităţilor tinerilor şomeri şi social vulnerabili în procesul de angaja-
re în câmpul muncii”. PERIOADA: 19 ianuarie – 31decembrie 2007
SURSA DE VENIT: PASET/Banca Mondială/CRT DACIA

8
CONTRACT SERVICII CONSULTANŢĂ
SCOPUL: Facilitarea elaborării a strategiilor de dezvoltare durabilă pe o perioadă de 5 ani în 
6 comunităţi. PERIOADA: 01 mai – 31 august 2005
SURSA DE VENIT: ProComunitate/FISM

9

CONTRACT SERVICII CONSULTANŢĂ
SCOPUL: Facilitarea procesului de elaborare a Strategiilor Raionale de Tineret şi a Planurilor 
de Acţiuni pentru anii 2007-2009 în 11 raioane de nord a Republicii Moldova, inclusiv a 11 
Forumuri Raionale de Tineret. PERIOADA: 24 mai – 25 noiembrie 2006
SURSA DE VENIT: PASET/Banca Mondială
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10
CONTRACT SERVICII CONSULTANŢĂ
SCOPUL: Crearea a 30 noi Consilii Locale de Tineret şi organizarea Şcolii de Toamnă. PERI-
OADA: 09 iunie – 28 noiembrie 2008
SURSA DE VENIT: PASET/Banca Mondială

11

PROIECT „SERVICIUL DE FORMARE ŞI INTEGRARE PROFESIONALĂ A TINERI-
LOR”
SCOPUL: Susţinerea tinerilor din situaţii de risc, în special absolvenţi ai gimnaziilor din zo-
nele rurale în formarea şi integrarea profesională”.
PERIOADA: 01 octombrie 2007 – 31 martie 2009
SURSA DE VENIT: PNUD Moldova/USAID

12
CAMPANII „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”
SCOPUL: Prevenirea violenţei domestice în baza de gen, promovarea egalităţii genurilor. 
PERIOADĂ: 25 noiembrie – 10 decembrie 2006/2007/2008/2009
SURSA DE VENIT: Winrock Moldova/OSCE/CRT DACIA

13

PROIECT „DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII SOCIALE SC „ARTDEDAL” SRL
SCOPUL: Crearea locurilor de muncă pentru tinerii din localităţile rurale, obţinerea resurse-
lor fi nanciare sociale.
PERIOADĂ: 01 octombrie 2008 – 30 septembrie 2009
SURSA DE VENIT: Fundaţia Argidius/CRT DACIA

14

CONTRACT SERVICII SOCIALE
SCOPUL: Implementarea Strategiei Raionale Soroca de Tineret şi a Planului de Acţiuni 
2007-2009.
PERIOADA: ianuarie 2007 – decembrie 2010
SURSA DE VENIT: Consiliul Raional Soroca

15

CONTRACT SERVICII CONSULTANŢĂ
SCOPUL: prestarea treningurilor, stagiu practice şi asistenţă tehnică pentru specialiştii din 13 
centre comunitare de asistenţă socială a tinerilor în situaţie de risc şi reprezentanţi ai APL.
PERIOADA: 02 februarie – 02 noiembrie 2009
SURSA DE VENIT: FISM

16

CONTRACT SERVICII CONSULTANŢĂ
SCOPUL: suport în implementarea proiectului „Medierea fi scală-modalitate efi cientă de 
soluţionare a confl ictelor.
PERIOADA: 01 noiembrie 2009 – 31 august 2010
SURSA DE VENIT: MATRA

17

PROIECT „Tabăra TARE-2009”
SCOPUL: împuternicirea, educarea şi motivarea femeilor tinere din Moldova să devină lideri în 
comunităţile lor şi să-şi realizeze scopurile în viaţă.
PERIOADA: 01 mai – 01 septembrie 2009
SURSA DE VENIT: The Global Fund For Women

18

PROIECT „ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A ATREPRENORIATULUI DIN MOLDO-
VA” (MEDA)
SCOPUL: susţinerea activităţii de antreprenoriat în rândul tinerilor, absolvenţi ai şcolilor 
profesionale şi tinere femei.
PERIOADA: 02 februarie 2009 – 31 octombrie 2010
SURSA DE VENIT: Winrock Moldova / Fundaţia Argidius

19

PROIECT „EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII ANTREPRENORI-
ALE ŞI ANGAJĂRII ÎN CÂMPUL MUNCII” (MEEETA)
SCOPUL: dezvoltarea capacităţilor economice ale tinerilor şi consolidarea sistemului de şcoli 
profesionale”
PERIOADA: 15 ianuarie 2009 – 31 octombrie 2010
SURSA DE VENIT: Winrock Moldova / Fundaţia Internaţională „Liechtenstein Development 
Service (LED)

20

PROIECT „DE LA EGAL LA EGAL ÎMPOTRIVA TORTURII”
SCOPUL: consolidarea capacităţii instituţionale a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA 
în prevenirea încălcării drepturilor omului, inclusiv a cazurilor de tortură, tratament şi pedepse 
crude, inumane sau degradante faţă de tinerii din oraşul Soroca cu vârsta de 16-28 ani.
PERIOADA: 16 decembrie 2009 – 08 aprilie 2010
SURSA DE VENIT: PNUD Moldova
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21

CAMPANII „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” – Teatrul Social „Casa 
Mărioarei”
SCOPUL: prevenirea violenţei domestice în baza de gen, promovarea egalităţii genurilor.
PERIOADĂ: 25 noiembrie – 10 decembrie 2010
SURSA DE VENIT: OIM/CRT DACIA

22

CAMPANII „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” – Suport sub formă de 
donație pentru „Serviciului de Plasament pentru Tinerii Defavorizați”
SCOPUL: prevenirea violenţei domestice în baza de gen, promovarea egalităţii genurilor.
PERIOADĂ: 25 noiembrie – 10 decembrie 2010
SURSA DE VENIT: OSCE/CRT DACIA

23 

PROIECT: „DIALOG INTERCULTURAL ÎN MOLDOVA”
SCOPUL: promovarea prin intermediul campaniilor de sensibilizare publică dialogul inter-
cultural şi principiul de toleranţă faţă /între tineri/adolescenţi reprezentanţi ai diferitor etnii, 
care sînt marginalizaţi sau discriminaţi.
PERIOADA: 01 septembrie 2010 – 01 septembrie 2012
SURSA DE VENIT: Consiliul Național al Tineretului din Moldova/CRT DACIA/Consiliul 
Raional Soroca

24

PROIECT „DEZVOLTAREA OPORTUNITĂȚILOR DE PARTICIPARE A FEMEILOR LA 
NIVEL RURAL”
SCOPUL: dezvoltarea oportunităţilor de implicare în procesul decizional pentru fetele şi 
femeile din localităţile rurale ale raionului Soroca.
PERIOADA: 01 ianuarie 2011 – 31 august 2011
SURSA DE VENIT: SOROS – Moldova

25

PROIECT „CONSOLIDAREA ORGANIZAȚIILOR DE TINERET ȘI STUDENȚEȘTI ÎN 
VEDEREA PROFILAXIEI INFECȚIEI HIV ÎN RÎNDUL PRINCIPALELOR GRUPURI 
VULNERABILE ALE POPULAŢIEI ŞI PREVENIREA DISCRIMINĂRII ŞI STIGMATI-
ZĂRII PERSOANELOR CE SUFERĂ DE ACEASTĂ MALADIE”
SCOPUL: creşterea mai efi cientă a programelor, evenimentelor de prevenire, cu participarea 
şi implicarea tinerilor, studenţilor, destinate tinerilor şi grupurilor vulnerabile care vizează 
prevenirea stigmatizării şi discriminării împotriva persoanelor afectate de epidemie.
PERIOADA: 01 decembrie 2010 – 30 septembrie 2011
SURSA DE VENIT: UNESCO - Moscova

26

PROIECTUL „EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII ANTREPRE-
NORIALE ŞI ANGAJĂRII ÎN CÂMPUL MUNCII - II”
SCOPUL: de a contribui la angajarea tinerilor din mediul rural în câmpul muncii.
PROIECTUL „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”
SCOPUL: posibilităţi mai bune de angajare în câmpul muncii pentru tineretul vulnerabil din 
Moldova rurală şi Chişinău.
PERIOADA: 01 aprilie 2011 – 14 martie 2012
SURSA DE VENIT: Asociaţia Obştească „Reprezentanţa din Republica Moldova a corporaţiei non-
profi t din SUA Institutul Internaţional Winrock pentru Dezvoltarea Agriculturii

27 

PROIECTUL „EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII ANTREPRE-
NORIALE ŞI ANGAJĂRII ÎN CÂMPUL MUNCII - II”
SCOPUL: de a contribui la angajarea tinerilor din mediul rural în câmpul muncii.
PROIECTUL „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”
SCOPUL: posibilităţi mai bune de angajare în câmpul muncii pentru tineretul vulnerabil din 
Moldova rurală şi Chişinău.
PERIOADA: 01 aprilie 2012 – 30 noiembrie 2013
SURSA DE VENIT: Asociaţia Obştească „Reprezentanţa din Republica Moldova a corporaţiei non-
profi t din SUA Institutul Internaţional Winrock pentru Dezvoltarea Agriculturii

28

PROIECTUL „PREVENIREA VIOLENȚEI ȘI ABUZULUI DOMESTIC PRIN EFORTURI 
COMUNITARE NOI (ADVANCE)”
SCOPUL: de a abilita femeile cu cunoştinţe şi capacităţi pentru a întrerupe ciclul violenţei 
din familiile lor şi de a-şi reconstrui propria identitate şi viaţă; de a creşte capacitatea părţilor 
interesate să răspundă prompt în diferitele faze ale violenţei domestice; de a dota cetăţenii cu 
cunoştinţe pentru protejarea şi promovarea drepturilor femeii.
PERIOADA: 01 iulie 2012 – 30 noiembrie 2013
SURSA DE VENIT: Fundația OAK
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29

PROIECTUL „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE A CENTRELOR 
DE RESURSE PENTRU TINERET DIN REPUBLICA MOLDOVA”
SCOPUL: consolidarea capacităților instituționale a 22 de centre de resurse pentru tineret ce 
benefi ciază de suport fi nanciar din surse bugetare de stat.
PERIOADA: 01 aprilie – 31 decembrie 2013
SURSA DE VENIT: Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova 

30

PROIECTUL „STUDIOUL MEDIA PENTRU RELAȚII INTERCULTURALE A TINERI-
LOR”
SCOPUL: contribuirea la integrarea interculturală a tinerilor din cadrul minorităţilor etnice 
din oraşul Soroca.
PERIOADA: 01 iunie – 31 decembrie 2013
SURSA DE VENIT: Ambasada SUA 

31

Proiectul „Fondul pentru Tineri Soroca”
SCOPUL: consolidarea relaţiilor de parteneriat dintre tineri cu Primăria orașului Soroca, Con-
siliul Raional Soroca și agenții economici în încurajarea participării tinerilor şi a voluntariatu-
lui în dezvoltarea comunităţii.
PERIOADA: 01 iulie – 31 decembrie 2013
SURSA DE VENIT: Fundația Est - Europeană

Servicii prestate
Datorită unei vaste experienţe a Centrului în domeniul tineret, în cadrul instituţiei s-a elaborat un 

nou concept de activitate. Programele, proiectele şi alte măsuri sunt reorganizate şi structurate în ser-
vicii. Această abordare va permite benefi ciarilor accesarea mai efi cientă a suportului oferit de Centru.

Structura Complexului de Servicii

Benefi ciarii direcţi sunt destinatarii, cărora le este furnizat rezultatul de bază a întregii activităţi a In-
stituţiei, pe parcursul existenţei sale. Ei benefi ciază în mod direct şi nemijlocit de rezultatele, efectele şi 
produsele, care se răsfrâng pozitiv asupra calităţii vieţii lor, satisfăcându-le aşteptările. 
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Instituţia Publică Tabăra de odihnă
pentru copii „La Dumbravă”

Fondată în 2009 de către Consiliul Raional Soroca. Bugetul anual al IPTOC – 1,5-1,8 milioane lei.

Consiliul Administrativ
(constituit din 5 reprezentanţi pe termen de 3 ani)
Consiliul raional – preşedinte
Consiliul orăşenesc – vice-preşedinte
Direcţia Generala raională Învăţămînt – membru
Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei – membru
Directorul IPTOC „La Dumbravă” - membru

Gospodăria: teren 2,8 ha; căsuţe de odihnă – 28 unităţi; estradă de vară – 1 unitate; baie cu 
duş pentru 20 locuri (10 fete + 10 băieţi separate); veceu modern cu apeduct; robinete de spălat 
– 20 unităţi; ospătărie – 300 locuri; spălătorie modernă; baterii solare pentru încălzirea apei (1,9 
tone apă în 6 ore); casangerie autonomă; piscină deschisă; fântână arteziană.

Contingent total copii – 1500 în 5 schimburi a câte 10 zile.
Schimb – 9 echipe (30-32 copii + 3 educători, fi ecare).
Director – Gheorghe Grosu (din 2009).
Educători Superiori – Claudia Vacarciuc (2009-10-11); Tatiana Mânzat (2012-13).
Educători – 27 persoane.
Instrucor pe sport – Ion David (2011-12-13).
Deejay – Nicolae Beicu şi Vadim Sârghi.
Intendent – Ion Capbătut.
Educători – Olga Guţu (educator-regizor); Corina Babin; Ion Neamţu; Ion Gaşiţoi;
Medic – Raisa Zabulica.
Conducători de cercuri – Doina Secrieru;Irina Tonconog;Victor Leşan;Vadim Sârghi;Alexandru 

Cojocari.
Bucătăria – Emilia Gucec (bucătar-şef), Elena Pogorevici. (în total 15 pers.).
Căruţaş – Nicolae Boicu.

Suntem cei de la Dumbravă,
Cei mai bravi şi cei mai tari
Suntem şi ingenioşi,
Dar suntem şi buni ştrengari.

Refren:
Suntem noi cu toţii uniţi, fericiţi
Şi de zâmbete nicicând lipsiţi
Acasă nu vrem să plecăm, să 
plecăm
La Dumbravă cu toţi să rămâ-
nem!

Împreună noi vom fi 
O familie unită
Şi la toţi vom dovedi
Că Dumbrava-i renumită.

Imnul taberei
„La Dumbravă”
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Din istoria taberei „La Dumbravă”

Iniţiatorul construirii acestei 
tabere a fost Anatolie Chişner, 
Preşedintele, din acea vreme, a 
CE Soroca. Construcţia taberei 
(pioniereşti) de odihnă pentru 
copii „La Dumbravă”, a început 
în aprilie 1988. După 3 luni, la 1 
iulie 1988, tabăra a fost dată în 
exploatare. Pe timpurile celea, 
fi ecare conducător de întreprin-
dere a primit însărcinarea de a 
construi pe teritoriul taberei, câte 
o căsuţă standard, pentru cazarea 
copiilor. Căsuţele, în total 28, au 
fost construite haotic, pentru a 
păstra câţi mai mulţi copaci. A. 
Chişner, a organizat un concurs 
pentru cea mai bună căsuţă, pri-
mul loc fi ind acordat Fabricii de 
covoare, al doilea – Combinatu-
lui de pâine, al treilea – Fabricii 
de tricotate. La deschidere au 
fost invitaţi toţi conducătorii de 
întreprinderi, în frunte cu preşe-
dintele CE Soroca. Director al 
taberei am fost numită eu – Gali-

na Boldescu, pe atunci profesoa-
ră de limba şi literatura română 
la Şcoala nr. 1, apoi Şcoala nr. 
4 Soroca. Natalia Ştirbu, profe-
soară de limba rusă, la aceleaşi 
şcoli, a fost numită instructoare 
superioară de pionieri, iar Elena 
Popov, fostă elevă la Şcoala rusă 
nr. 2 , a fost prima preşedintă a 
unităţii de pionieri din tabără. 
Medic al taberei fost numit pedi-
atrul Olga Sârghi.

La deschidere, în primul 
schimb s-au odihnit 500 de elevi, 
schimburile (3 schimburi estiva-
le) durând 24 de zile, iar din 1994 
– 10 zile. Fiind la un început de 
cale, când problemele năvălesc 
din toate direcţiile, ne-am stră-
duit, împreună cu toată echipa, 
să punem accentul valoric pri-
oritar pe crearea unei tabere cu 
adevărat prietenoase copiilor...

Cele mai interesante acţiuni 
educative au fost: „Sărbătoarea 
Zeului Neptun”; „Miss Dum-

Galina Boldescu
Primul director al taberei
(1988 - 1997)
Născută în 1950 în satul Parcani, 
Soroca.
Studii: Universitatea „Alecu Russo”, 
facultatea Limba şi literatura română, 
Bălţi.

Fişier biografi c
1967-1977 – Instructoare de pionieri, Şcoala Medie Trifăuţi, 
Soroca.
1977-1987 – Instructoare de pionieri şi profesoară de liba şi li-
teratura română, Şcoala nr.3, Soroca.
1988-1997 – Director, Tabăra de Odihnă „La Dumbravă”, Vo-
loviţa, Soroca.
1988-2001 – Profesoară de limba şi literatura română, Şcoala 
nr. 4, Soroca.
Din 2001 până în prezent – Profesoară limba şi literatura ro-
mână, Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca.

„Fiind la un început de cale, ne-am străduit să punem 
accentul valoric prioritar, pe crearea unei tabere cu adevărat 

prietenoase copiilor...”

Prima echipă de angajaţi ai ta-
berei. 1988

Galina Boldescu în mijlocul pio-
nierilor taberei. 1989
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brava”; „Mister Dumbrava”; 
„Ziua fundiţelor”; „Ziua umoru-
lui”; „Haideţi fetelor”; „Haideţi 
băieţi” şi bineânţeles, diferite 
întreceri sportive. Alimentarea 
copiilor era foarte bună, pâinea 
şi chifl ele se coceau pe loc, în fi -
ecare zi erau produse din carne, 
lactate, fructe şi legume. Bucă-
tarii taberei erau dintre cei mai 
buni profesionişti soroceni.Pe 
parcurs am avut grupe de copii 
şi din Belarus. În 1992, în urma 

confl ictului militar de pe Nistru, 
în tabără s-au odihnit 40 de co-
pii din Dubăsari şi Tighina. Am 
avut oaspeţi din Congo-Brazza-
ville; grupa vocal-instrumentală 
„Fenix” din România; actori de 
la teatrele „Luceafărul”, „Mi-
hai Eminescu”, „Guguţă”, care 
ne-au prezentat spectacole. Pe 
atunci copii erau mai binevoitori 
unii faţă de alţii, se încadrau mai 
activ în acţiunile educative, nu 
provocau confl icte şi se strădu-

iau să păstreze tabăra tot aşa de 
curată şi intactă, cum a fost pri-
mită spre exploatare. Cu regret, 
în 1997 tabăra, fi ind lipsită de 
blocul alimentar care, în pofi da 
tuturor argumentelor „pro-copii” 
a fost atunci privatizat abuziv, 
a fost închisă. Dar, spre bucu-
ria copiilor şi părinţilor, în anul 
2005, cu aportul oamenilor cu 
sufl et mare, tabăra a fost readusă 
la viaţă, activitatea ei bucurând 
inimile copiilor noştri şi astăzi!

Lucrul în calitate de director 
educativ în tabăra „La Dumbra-
vă” a fost pentru mine o provo-
care din mai multe motive : nu 
aveam nici cea mai mică expe-
rienţă de lucru în acest domeniu, 
plus la aceasta, tabăra timp de 
mai bine de 10 ani staţionase. În 
luna iunie 2005, când am intrat 
în tabără, tabloul celor văzute 
era dea dreptul trist. În afară de 

blocul alimentar proaspăt dat în 
exploatare, toate celelalte con-
strucţii aveau un aspect jalnic 
şi învechit : cărările ascunse în 
starturi groase de frunze uscate, 
căsuţele cu geamurile bătute în 
scânduri, ca pe timp de război, 
desenele şterse de ploi şi ninsori, 
aminteau vag, că acest tărâm 
aparţinu-se cândva copiilor.

Conducerea raionului îşi pro-

Angela Muşenco
Al doilea director al taberei
(2005 - 2009)
Născută la 31.08.1969 în Voloviţa,
Soroca.
Studii:Universitatea Pedagogică
„I.Creangă”, facultatea Istorie.
Inspector, DGÎ Soroca.

„Aş vrea să cred, că tabăra le-a oferit copiilor experienţe 
valoroase , care ulterior le va ajuta să facă faţă provocărilor, 

pe care le va ridica la fi leu viaţa...”

Fişier biografi c
1976 - 1984 – Elevă, şcoala medie incompletă Voloviţa, Soroca
1984 - 1987 – Studentă, Colegiul Pedagogic Orhei
1988 - 2007 – Învăţătoare, gimnaziul Voloviţa, Soroca
2004 - 2009 – Studentă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, Facultatea de Istorie
2007 - 2011 – Profesoară, Colegiul Pedagogic „M. Eminescu”, 
Soroca
2011 - 2013 – Masterand, Institutul de Formare Continuă, Studii 
de Masterat „Management Educaţional”
Din 2010 – Specialist principal, Direcţia Învăţământ Soroca

Jocuri distractive Activităţi sportive
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puse totuşi,ca în doar două luni 
de vară să le aranjeze pe toate,aşa 
încât în august să fi e organizat 
primul schimb de elevi. Lista 
lucrărilor ce trebuiau făcute era 
extraordinar de mare, dar datori-
tă d-lui Anatol Prisacari, preşe-
dintele de atunci al raionului, la 
15 august 2005 în tabără au in-
trat primii copii. Am avut în acel 
an un singur schimb, de 10 zile, 
cu 150 de copii. A fost o primă 
încercare, cu reuşite şi eşecuri, 
dar tabăra „La Dumbravă” a ob-
ţinut un sufl u înnoitor. Pe par-
cursul activităţii mele în calitate 
de director, împreună cu d-na 
Claudia Vacarciuc, educatorul 
superior, am încercat să desco-
perim formula unei tabere bune 
pentru copi,care la prima vedere 
părea foarte simplă şi clară : edu-
catori bine pregătiţi, program de 
activităţi interesant, alimentaţie 

variată, vreme frumoasă. Proble-
ma numărul unu era cea a edu-
catorilor, căci de calitatea pregă-
tirii lor depindeau foarte multe 
lucruri în tabără. Educatorul tre-
buie să fi e pentru copil şi mamă 
şi tată, prieten şi protector, psi-
holog şi artist. Copilul în tabără 
are mereu probleme, pentru care 
un bun educator trebuie să aibă 
numaidecât divarse soluţii.

Timp de 4-5 ani, am crescut 
o generaţie de educatori entuzi-
aşti, pentru care tabăra a devenit 
pista de lansare în viaţă. Aici şi-
au format caracterele, şi-au dez-
voltat aptitudinile, s-au impus 
prin creativitate şi spirit de echi-
pă- Carolina Garmaliuc, Nicu 
Reicu, Alexandru Vacarciuc, 
Ion Zaharia, Inga Zaim, Sergiu 
Galuzinschi, Ion Neamţu, Ca-
rolina Starâş. Copii fi ind şi ei, 
abia trecuţi de răbojul celor 18 

ani, dar care îşi asumase respon-
sabilităţi de oameni maturi,ei au 
fost cei care au format tradiţiile 
şi imaginea bună a taberei „La 
Dumbravă”. Mi-i amintesc în 
special la fi nal de tură, epuizaţi 
ca după o mare bătălie, cu ochii 
împăingeniţi de nesomn, cu vo-
cile răguşite, dar cu satisfacţia 
unui lucru bine făcut.

Sunt convinsă că aici în tabăra 
„La Dumbravă”, foarte mulţi co-
pii şi-au descoperit talentele, de 
care nu au bănuit nici profesorii, 
nici părinţii, au legat prietenii, 
au simţit pentru prima oară fi orul 
dragostei dintâi, au învăţat lecţia 
responsabilităţii şi a încrederii în 
sine.

Aş vrea să cred, că tabăra le-a 
oferit copiilor experienţe valo-
roase , care ulterior le va ajuta  să 
facă faţă provocărilor, pe care le 
va ridica la fi leu viaţa.

Întrunire a pionierilor taberei. În faţă directorul Galina Boldescu. 1989

Activitate artistică în scena taberei. Cuvânt de salut – directorul Angela Muşenco. 2005
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Instituţia Publică Tabăra de odihnă pentru copii
„La Dumbravă” astăzi

In anul 2009, printr-un 
concurs special,organizat de 
Consiliul raional Soroca, am 
devenit director la Institutia Ta-
băra de odihnă pentru copii „La 
Dumbravă”,care facea pe atunci 
primii paşi, după o întrerupere 
de mai mulţi ani în activitatea 
sa. În patru ani de zile,de când 
am intrat în funcţie, am reuşit să 
asigur condiţiile moderne, nece-
sare pentru asemenea Instituţie 
şi să cuprind cu odihna peste 
5500 de copii,atât din oraşul şi 
raionul nostru,cât şi din alte lo-
calităţi.Spre marea satisfacţie a 
elevilor,dar şi a mea personală, 
am reuşit să creez un nucleu in-
teligent şi energic de educatori 
şi lucrători buni,care activează 
cu competenţă şi dăruire,dând 
dovadă(un lucru deosebit de 
important!),de ataşament şi dra-
goste sinceră faţă de copiii tabe-
rii. Am selectat de asemenea cu 
multă rigoare,ştiind foarte bine 
importanţa deosebită a acestui 
vital component,în viaţa fi ecărui 

om ce doreşte să se odihneas-
că plenar nu doar moral,ci să-şi 
acumuleze, prin intermediul unei 
alimentaţii superbe şi energii de 
natură fi zică,care stimulează efi -
cient toate activităţile planifi cate, 
o echipă de bucătari,specialişti 
de înaltă califi care,în frunte cu 
Elena PogorevicI şi Emilia Gu-
cec. (Mulţi copii invită părintii 
să guste bucatele de la Tabără, 
ca să le pregatească şi acasă tot 
atât de gustos!).Sunt adânc re-
cunoscător şi asta atât în numele 
tuturor copiilor ce s-au odihnit 
şi se vor odihni în tabără,cât şi 
în numele părinţilor,dar şi a co-
lectivului de angajaţi,conducerii 
anterioare a raionului (preşe-
dinte Mircea Martâniuc) şi ce-
lei actuale(preşedinte Victor 
Său),pentru atitudinea plină de 
responsabilitate şi grijă faţă de 
odihna estivală a copiilor noş-
tri. Mă umplu de mândrie şi 
satisfacţie atunci,când graţie 
străduinţelor noastre,a întregu-
lui colectiv de muncă al Taberei 

Gheorghe Grosu
Născut la 18 octombrie 1947
în s. Sofi a, Drochia.
Director, Instituţia Publică Tabăra
de odihnă pentru copii „ La Dumbra-
vă”, Soroca.

Fişier biografi c

1955-1966 – Elev, Şcoala Medie Sofi a, Drochia
1966-1969 – Serviciul militar în Armata Sovietică
1969-1974 – Student, Facultatea Filologie, specialitatea ziaris-
tică , USM, Chişinău
1974-1975 – Corespondent, ziarul „Calea lui Ilici”, Soroca
1975-1999 – Redactor responsabil , Redacţia radio, Soroca
2000-2004 – Secretar responsabil, ziarul „Realitatea”,Soroca
2004-2009 – Secretar , Fliliala AMN, Soroca
Din 2009 până azi – Director, Instituţia Publică Tabăra de odih-
nă pentru copii „ La Dumbravă”, Soroca

Gh.Grosu cu V.Nicuţă (CR), 
I.Coşman (CSP), Soroca

Deschiderea sezonului estival
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„La Dumbravă”copiii, 
fi ind mulţumiţi de 
distracţiile,odihna şi 
hrana din tabară,se simt 
cu adevărat odihniţi şi 
fericiţi.A purta,timp 
de o vară,grija unui 
mare număr de copii 
de diferite vârste şi 
caractere,încredinţaţi 
ţie de părinţii lor iubi-
tori, este o mare res-
ponsabilitate, dar şi un 
lucru pedagogic onora-
bil! Este mare bucuria 
împlinirii atunci, când 
vezi această mare zglo-
bie de copii, zâmbind 
senin şi recunoscător!

Schimburile

I. schimb:13.06 - 22.06;
II. schimb: 26.06 - 05.07
III. schimb: 09.07 - 18.07
IV. schimb: 22.07 - 31.07
V. schimb: 04.08 - 14.08

Legile taberei

Legea Programului Zilei
Legea Teritoriului
Legea Cantinei
Legea Igienei
Legea Prieteniei
Legea Respectului

Cadrele didactice sunt obligate:
1. Să organizeze activităţi în conformitate, cu principiile şi obiectivele stipulate în Regulamentul 

de funcţionare a taberelor de odihnă;
2. Să nu tolereze şi să nu manifeste atitudini violente(sub orice
formă) faţă de copii;
3. Să răspundă de viaţa şi sănătatea copiilor;

Copiii au următoarele drepturi:
1. la respectarea propriei identităţi şi demnităţi;
2. la libera exprimare a opiniei;
3. la asociere în baza comunităţii pe interese;
4. la condiţii decente de odihnă şi întremare a sănătăţii;
5. la asistenţă medicală şi alimente de calitate;
6. la participare în activităţile culturale, artistice şi sportive organizate în tabără.

Copiii au următoarele obligaţii:
1. să respecte programul de activitate al taberei;
2. să respecte regimul de activitate al taberei şi dreptul celorlalţi la odihnă şi respect;
3. să respecte identitatea şi demnnitatea celorlalte persoane;
4. să accepte puncte de vedere diferite de ale sale;
5. să respecte normele de securitate ale vieţii, de protecţie civilă şi de protecţie a mediului ambi-

ant;
6. să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul şi bunirile materiale ale taberei;
7. să nu manifeste comportamente, care ar prejudicia starea proprie de sănătate şi cea a altor 

persoane(consum de alcool, droguri, tutun

REGULAMENTUL INTERN AL TABEREI „LA DUMBRAVĂ”

Reguli de Aur

1. Vorbeşte frumos
2. Ascultă dacă vrei să fi i as-
cultat
3. Fii mereu primul
4. Respectă-i pe cei mai mari
5. Fii politicos şi bun
6. Nu striga când vorbeşti

PERIOADA ESTIVALĂ

Cuvânt are directorul taberei „La Dumbravă” Gheorghe Grosu
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Planul
organizării şi desfăşurării activităţilor pe domenii în tabără
I. Domeniul moral civic:

Nr. d/o Denumirea activităţilor
1. Concursul miniaturilor „legile taberei”
2. Cunoaşterea şi respectarea regulamentului intern al taberei.
3. Cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor.
4. Alegerea senatului taberei.
5. Activitatea: „Hai să învăţăm un joc”
6. Ziua autoconducerii.
7. Desant ecologic
8. Activitatea „Iartă-mă!”
9. Concert dedicat zilei plaiului natal: „Să păstrăm cu dragoste tot ce alcătuieşte Patria”.

II. Domeniul artistic:
Nr. d/o Denumirea activităţilor

1. Activitatea: „La Dumbravă mari şi mici Devenim cu toţi amici”
Concerte festive de deschidere şi închidere a schimbului

2. Activitatea artistică: „In Dumbrava minunată Orice vis devine faptă”
3. Activitatea surprizelor.
4. Activitatea artistică: „De la lume adunate, La Dumbravă depănate”
5. Concursul: „Miss şi Mister tabără”
6. Activitatea artistică: „Paradis Dumbrăvesc, Eu cu tine mă mândresc”
7. Judecata lui Neptun.
8. Activitatea: „Surprizele lui Cupidon”
9. Activitatea creativă: „Umor şi bancuri Dumbrăveşti”

10. Concurs intelectual : „Minerva”
11. Concurs: „Ghici melodia vedetă!”
12. Concurs : „Karaoke”

III. Domeniul tehnico-ştiinţifi c:
Nr. d/o Denumirea activităţilor

1. Activitatea: „Mâini dibace”
2. Activitatea: „Istoria numelui meu”
3. Activitatea: „Galeria impresiilor noastre”
4. Dezbateri: „Regulamentul, Legile taberei”
5. Activitatea: „Educatori şi benefi ciari:drepturi şi responsabilităţi”
6. Activitatea: „Dreptul la libera exprimare”

7. Vizitarea teatrului „V. Apostol”, excursie la Mănăstirea Rudi, în parcurile „G.Vieru” şi 
„M.Eminescu”, Cetatea Soroca, Lumânarea Recunoştinţei, Podul lui Bechir.

8. Discuţii: „Vârsta. Stresul şi alimentaţia.”
9. Dezbateri : „Patria-imaginea ei depinde de fi ecare din noi”
10. Elaborarea posterelor tematice la genericul zilei.
11. Elaborarea posterelor cu aşteptări şi impresii!

12. Concurs de eseuri, poezii, desene: „La Dumbravă incepe joaca, râdem şi glumim, unul stri-
gă altul tace şi ne veselim!”
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Cercuri
Cercul „Mâini dibace” Secrieru Doina 1000 – 1300 25 3 ore
Cercul „Clubul tânărului jurnalist” Tonconog Irina 1000 – 1300 20 3 ore
Cercul amatorilor de muzică de estradă Leşan Victor Sârghii Vadim 1230 – 1330 25 1 orг
Cercul de turism „Cercetătorii” Cojocari Alexandru 1700 – 1900 20 2 ore

Tatiana Nicec
Odihnindu-mă aici în tabăra 

„La Dumbravă” am împletit un 
fi r de impresii, din fi re albe şi 
negre, ca rezultat am primit un 
mărţişor alb-negru. Din fericire 
acest mărţişor îmbină în el mai 
multe fi re albe. Este vorba de o 
masă gustoasă, care ne îmbată 
cu mirosuri plăcute, şi ne adu-
ce pe tărîmurile cantinei; Idei 
care mai de care: ingenioase, 
distractive atrăgătoare, însă din 
păcate aceste idei nu au prins 
viaţă din cauza lenei.

Felicia Spoeală
Venind pentru prima dată 

aici în tabăra „La Dumbravă”, 
am depistat o nouă lume, copii 
zglobii, inimi vesele dornice de 
viaţă. Aici viaţa are o altă cu-
loar- vie, aprinsă, pe care la si-
gur nu o voi uita niciodată.

Valeria Railean
Nu sunt pentru prima dată „La 
Dumbravă”, m-am odihnit de 
patru ori şi acum cînd păşesc pe 
acest tărîm al distracţiei, al pri-
eteniei, ingeniozităţii, mă simt 
ca în sînul familiei. Am întîlnit 
mulţi prieteni, şi multe persoa-
ne interesante de la care am în-
văţat multe lucruri interesante 

şi ingenioase. Îsă am întălnit şi 
cîteva părţi neplăcute legate de 
apa caldă de la baie, de neinte-
resul copiilor de a participa la 
diferite activităţi. În rest a fost 
o vacanţă de zece zile cu multe 
surprize şi evenimente.

Daniela Tetelea
Sunt petru prima dată „La 
Dumbravă” formîndu-mi niş-
te impresii de neuitat care vor 
rămîne tipărite în amintiri. Am 
avut parte de evenimente plăcu-
te şi mai puţin plăcute din care 
fac parte apa caldă, dezorgani-
zarea copiilor în timpul somnu-
lui Însă lucrurile plăcute sunt 
cu mult mai multe, ceea ce mă 
bucură în adîncul sufl etului.

Alina Petcu
Las pe această fi lă o amintire 
care aduce un zîmbet însă sub 
el se ascunde o întristare pen-
tru că plec... Plec şi las aici cele 
mai frumoase amintiri, cele mai 
enigmatice clipe şi momente. 
Timpul petrecut aici îmi aduce 
o extremă plăcere. Am fost şi 
în anul precedent şi mă întorc 
mereu cu sufl etul deschis şi cu 
noi impresii. De fapt aici e lo-
cul unde mă izolez de lumea de 
afară, aici mă relaxez şi mă dis-

trez de minune. Pot spune sincer 
căm am avut nuşte educatori..., 
e greu de exprimet prin cuvin-
te, pentru că ne-a înţeles mereu 
şi ne-a ertat orice greşeală. Ce 
poate fi  mai minunat decît tabă-
ra „La Dumbravă” , acel colţi-
şor al naturii unde fi ecare sun-
tem regi şi regine.

Eu personal sînt încîntată de 
tabăra de odihnă „La Dumbra-
vă”, căsuţa în care locuesc este 
minunată. Eu iubesc foarte mult 
mîncarea de la cantină. Activi-
tăţile organizate în tabără sunt 
extraordinare. E atît de bine să 
te odihneşti aici...
Alexandra Serbulenco
Impresiile de la tabăra au ră-
mas bune. Activităţile care au 
fost propuse mi-au plăcut cel 
mai mult. La tabăra „La Dum-
bravă” este super. Le mulţumim 
tuturor pentru ceea ce au făcut 
pentru noi. Vă mulţumim edu-
catorilor care aţi fost alături de 
noi atîta timp, de asemenea şi 
directoarei, care mereu cu atîta 
răbdare ne-a ascultat ideiile şi 
propunerile. Ne-a ajutat să fi m 
mereu cu zîmbetul pe faţă şi a 
făcut tot posibilul ca să ne fi e 
bine. 

Impresii ale copiilor despre tabăra „La Dumbravă”

IV. Domeniul sportiv:
Nr. d/o Denumirea activităţilor

1. Joc de cercetare a teritoriului
2. Concurs sportiv: „Staţiile cu surprize”

3. Discuţii: „Cel mai important lucru în sport nu este să câştigi, ci să participi, aşa cum în viată 
nu contează triumful ci lupta”.

4. Înviorarea
5. Competiţii sportive : volley, football, şah, dame.
6. Starturi vesele
7. Activitatea: „Hai, să învăţăm un joc”
8. Întreceri între echipa educatorilor şi echipa copiilor.
9. Discuţie în echipe: „Politeţea este fl oarea omenirii”.
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 Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”  Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă” 

Tabara „La Dumbravă”. Adunare de deschidere a sezonului estival

Aplauze pentru artiştii taberei Cuvânt are şeful DRÎ Soroca
Gh.Donos

Cabinetul medical

Scena taberei Cantina taberei Bazinul taberei
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Ziarul taberei „La Dumbravă” 2007
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Almanah.:Ce realizări aveţi 
în cadrul Agenţiei „Prim-Plan 
Studio”?

Elvira Ghilas.: În acest 
domeniu mă bucur de susţinerea 
cunoscutului regizor moldovean 
Valeriu Jereghi,care a observat 
probabil în mine sclipiri ale talen-
tului de actriţă.În 2008 V. Jereghi 
m-a inclus în delegaţia de actori 
(alături de Ana Barduc, Anastasia 
Dănilă, etc.) din RM, în calitate 
de tânără debutantă în cinemato-
grafi a moldovenească, la Festi-
valul Cinematografi c „Brigan-
tina” din Ucraina, care a avut 
loc în or. Berdeansk, pe malul 
mării Azov. În delegaţia ediţiei 
precedente a acestui festival, au 
participat Geta Burlacu şi Natalia 
Gordienco. În 2009 am debutat 
în calitate de actriţă în fi lmul de 
scurt metraj (lucrare de diplomă) 
a lui Cristian Jereghi „Noli noli 

ţelâh”,după o lucrare de scriito-
rul şi regizorul rus V. Şucşin.

În acelaşi an am avut fericirea 
să fi u selectată şi pentru cunos-
cutul serial „Carmelita”, dar am 
fost ulterior înlocuită,din păcate, 
cu o actriţă apropiată de cercurile 
de vârf ale cinematografi ei ruse.

Între anii 2010-2011 am evo-
luat în fi lmul (gen documen-
tar-istoric) „Vom fi  împreună. 
O istorie romantică”, regizor 
şi scenarist Igor Circov-Ghibu, 
producători Valentin Râbiţchii şi 
Igor Mironic, Compania Cinema-
tografi că „Tvorcescoe Obiedine-
nie Iug”, Rusia. M-am produs în 
rolul principal, alături de actorul 
şi muzicianul Roman Iagupov 
(„Zdop şi Zdup”), şi de aseme-
nea de actorii Pavel Duganov, 
Vsevolod Gavrilov, Stas Cucer. 
Conform subiectului fi lmului,eu 
îl cunosc în cadrul internetului pe 
Stas, locuitor din Sankt-Peters-

Iubesc să creez frumosul...
Tineretul de aur al Sorocii

Elvira Ghilas
Născută la 23 martie 1991
în or. Soroca.
Studentă, USM, f-tea Drept, Chişinău.
Model la Agenţia de Modele 
„Mandarin”, Chişinău.

Fişier biografi c

1998-2007 – Elevă, Liceul Teoretic „Petru Rareş” (I-V); LT 
privat „Basarabia” (VI-VII); LT „Constantin Stere” (VII-IX), 
Soroca.
2007-2009 – Elevă, LT „Spiru Haret” (IX-XI), Chişinău.
Din 2009 – Studentă, USM, f-tea Drept, Chişinău.
2009-2011 – Studentă, Universitatea de Stat din Moscova, f-tea 
Economia mondială, Statistică şi Informatică, Rusia.
Din 2007 – Model la Agenţia de Modele „Mandarin”, Chişinău.
Din 2007 – Cursuri de Modeling la Şcoala de Modele „Fa-
shion”, Chişinău.
Din 2008 – Actriţă la Agenţia de Actori „Prim-Plan Studio” 
(reg. Valeriu Jereghi), Chişinău.

Elvira împreună cu părinţii Radion şi Silvia Ghilas
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burg, invitându-l apoi la mine la 
Chişinău. La sosire îi fac cunoş-
tinţă cu oraşul printr-o excursie 
cu comentarii, despre istoria Chi-
şinăului şi poporului nostru mai 
îndepărtată (Ştefan cel Mare), 
mai recentă (Puşkin la Chişinău), 
despre Războiul al II-lea Mondi-
al pe meleagurile noastre,despre 
contribuţia ştiinţei RSSM în dez-
voltarea cosmonauticii URSS, 
etc.

A.:Sunteţi una dintre cele mai 
frumoase fete din R.Moldova, 
deţinătoare a unor prestigioase 
titluri de frumuseţe...

E.Gh.
Mai întâi de toate, în 2011 am 

participat la faimosul Concurs 
republican „Miss Moldova”, 
câştigând înaltele titluri de Vi-
ce-Miss Moldova, Miss Grand 
Hall şi Miss Graţie! În acelaşi 
an,după minunatul succes avut la 
Concursul „Miss Moldova”, am 
participat la o altă prestigioasă 
competiţie de frumuseţe, Con-
cursul „Miss Jemciujina Cior-
nogo Morea” (miss perla Mării 
Negre”) ,care a avut loc în oraşul 
Sevastopol, Ucraina, unde am in-
trat în topul a 7 cele mai frumoa-
se participante, câştigând titlul de 
Miss Pleajnaea Crasaviţa(miss 
frumoasa plajei). Am participat 
deasemenea în Concursul „Miss 

Summer Smile”, Chişinău, pla-
sându-mă pe locul II – Vice-
Miss, iar în 2012 am câştigat ti-
tlul de Vice-Miss în Concursul 
„Miss Koroleva Ringa” (miss 
regina ringului), Chişinău, în ca-
drul Campionatului K1, organizat 
de FEA.

A.:Aveţi performanţe deose-
bite şi în designul vestimentar. 
Cum aţi început?

E. Gh.:Am avut,de când mă 
ţin minte,încă de copilă,un deo-
sebit ataşament faţă de tot ce este 
frumos,mai ales de culorile vii 
şi minunate ale naturii,fi xate în 
diferite ţesături,stofe,mătase,din 
care se poate confecţiona o di-
versitate imensă de îmbrăcămin-
te. Am iubit întotdeauna,dar mai 
ales în ultimii ani, să port haine 
frumoase,bine cusute,cu gust es-
tetic clasic şi modern, de culori 
şi combinaţii de culori, plăcute 
ochilor. Aşa cum îmbrăcămintea 
din magazine, de cele mai multe 
ori, mai ales după lansarea mea 
de la 16 ani, în calitate de model, 
în Concursul Internaţional „Art 
Podium” (designeri vestimen-
tari), nu corespundea aspiraţiilor 
mele, am hotărât, împreună cu 
mama, să coasem singure îmbră-
cămintea, care mi-ar plăcea să o 
port zi de zi. Deci, am procurat 
o maşină de cusut şi am înce-

put să improvizăm, fără să avem 
vreo experienţă precedentă în 
domeniul designului modelier şi 
cusătoriei, conducându-ne doar 
de fantezia noastră proprie, bazată 
pe gustul şi educaţia estetică fami-
lială.După o perioadă,acumulând 
sufi cientă experienţă în design 
şi cusut, am hotărât să-mi încerc 
puterile la nivel profesionist şi în 
acest domeniu, în calitate de de-
signer de vestimentaţie.

A.:Colecţia d-stră în stil ori-
ental este bine cunoscută în lu-
mea designului vestimentar din 
RM.Ce colecţii aţi mai lansat?

E. Gh.:
Am o mare dragoste faţă de 

orient. Îmi place arhitectura, cu-
lorile, cultura tradiţională, diver-
sitatea artistică a bijuteriilor din 
aur, stofele şi mătăsurile bogate 
şi în special, cultura vestimenta-
ră orientală.Deci, am hotărât să 
creez o colecţie vestimentară în 
stil oriental. Am realizat 6 mo-
dele pentu femei şi un model 
pentru bărbaţi, prezentându-le 
în acest an (2013) la „Art Podi-
um”. Acesta a fost debutul meu 
în calitate de designer-modelier. 
După prima etapă a debutului, mă 
rugam lui Dumnezeu să mă aju-
te să trec în fi nal şi, spre marea 
mea fericire, am fost auzită. Până 
a participa în concurs, am cunos-
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cut-o pe Valentina Raicenco, care 
este Preşedintele Juriului şi prima 
doamnă de mode în RM.Spre ma-
rea noastră, împreună cu mămica, 
satisfacţie,colecţia mea s-a pla-
sat pe primul loc în nominaţia 
„Colecţie Teatrală”. Succesul 
mi-a dat încredere suplimentară 
în sine şi m-a inspirat să-mi conti-
nuu activitatea în acest domeniu.

Am hotărât apoi să creez o 
altă colecţie – Rochii de Sea-
ră, alcătuită din 15 modele şi 
să-mi pregătesc o prezentare 
personală, incluzând şi colecţia 
precedentă,dar şi încă două co-
lecţii, a câte 5 modele fi ecare- 
„Pret-a-porter de luxe” (vesti-
mentaţie de clasă şi calitate înaltă, 
din acest curent facând parte aşa 
designeri-modelieri ca Armani, 
Gucci, Louis Vuiton, etc.).

Prezentarea a avut loc în ziua 
mea de naştere la 23 februarie 
2014 la Chişinău, în restauran-
tul „Cafe-Cafe”. Am avut 50 de 
invitaţi printre care Petru Lucin-
schi (ex-preşedinte al RM), Olea 
Tira, Karisma, Cristina Croi-
toru, Cătălina Russu, Cristina 
Furdui, Valerian Mânzat, An-
drei Locoman, Mihaela Sârbu şi 

multe alte persoane de vază.

A.: Cu ce stofe lucraţi? Ce 
colecţie pregătiţi, pentru a o 
lansa în propriul d-stră studiou 
„Studio-Design”?

E. Gh.:
Stofele pentru vestimentaţiile 

relizate de mine sunt confecţii 
speciale cu strasuri, perle, cu fi r 
de metale preţioase,foarte scum-
pe, procurate peste hotare. Deci 
rochiile din colecţiile mele sunt 
absolut exclusive. Evident, că am 
mulţi,cumpărători demni de ase-
menea vestimentaţii, dar nu-mi 
pot permite să mă despart de mo-
delele mele.

La moment studioul meu din 
Chişinău „Studio-Design” este 
în proces de reparaţie,iar eu lu-
crez asupra unei noi colecţii de 
modă „Rochii de seară”,care va 
fi  confecţionată deasemenea din 
stofe exclusive, procurate peste 
hotare.

A.:Ce vă doriţi în viitor? Ce 
înseamnă pentru d-stră Fami-
lia Ghilas şi Soroca?

E. Gh.:
În 2014 voi absolvi Universi-

tatea de Stat din Moldova, fa-
cultatea Drept şi voi continua 
masteratul. Doresc foarte mult 
să fac şi facultatea de design 
vestimentar.

Fratele mai mare Edgar lu-
crează şi locuieşte alături de 
mine, la Chişinău. Ne vedem 
foarte des şi ne susţinem reciproc, 
el fi indu-mi nu doar un minunat 
şi inimos frate, ci şi un foarte bun 
şi înţelegător prieten.Prietenii şi 
susţinătorii mei cei mai dragi şi 
valoroşi însă,sunt părinţii mei 
Radion şi Silvia Ghilas,pe care 
îi ador şi care sunt şi vor fi  mereu 
în inima mea,pentru că mi-au dat 
o educaţie aleasă, tărie de carac-
ter, insistenţă, disciplină, dragoste 
pentru ceea ce fac.

Soroca îmi este dragă, fi ind 
baştina mea şi mă mândresc mult, 
că m-am născut şi am crescut aici, 
spunându-le despre asta tuturor 
prietenilor mei.

Din copilărie mi s-a întipărit 
în memorie tabloul malului Nis-
trului, pe care deseori mă jucam, 
Cetatea şi natura bogată şi in-
comparabilă a Sorocii! 

Elvira alături de tatăl Radion şi fartele Edgar cu prietena
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În învăţământ am activat timp 
de peste 30 de ani, ocupând di-
ferite funcţii de conducere în 
acest sistem educaţional: direc-
tor adjunct pe educaţie, şefă a 
Cabinetului metodic la Direcţia 
Învăţământ Soroca timp de 9 
ani; director al şcolii nr.1, al Li-
ceelor „C. Stere” şi „Basarabia” 
din Soroca. Deci cunosc bine 
această misiune de iluminator al 
copiilor.

Sistemul educaţional sovietic 
a fost profund ideologizat pro-
movând multe non-valori şi ne-
adevăruri ştiinţifi ce, falsifi când 
istoria, ştiinţele lingvistice, etc. 
Dar avea această şcoală şi nişte 
avantaje care, din păcate, lipsesc 
sistemului actual al învăţămân-
tului din RM, una dintre ele fi -
ind, atitudinea serioasă a copii-
lor şi învăţătorilor faţă de munca 
intelectuală. A fost un sistem au-
toritar de educaţie, care atribuia 
un rol mare cărţii. Activa o plea-
dă de profesori sovietici, care 
lucrau cu dăruire şi entuziasm. 
După anul 1989, în noile condiţii 
sociale instalate în RSSM apoi 
în RM, am accentuat în repetate 
rânduri, că sistemul nostru na-
ţional de învăţământ a devenit 
bolnav şi neefi cient, necesitând 
o reformare substanţială. Ani de 
zile s-a încercat să se facă mici 
reforme, care nu au dat rezultate. 
Apreciez curajul actualului min-
istru Maia Sandu şi al echipei, 
care au pornit o reformă struc-
turală foarte importantă, dar în 
principiu, astăzi situaţia a rămas, 
cu mare regret, aceeaşi - deci am 
întârziat cu 22 de ani, în care se 
putea face foarte mult. De exem-
plu, Şcoala fi nlandeză, care este 
cea mai performantă din Europa, 
a fost modelată timp de peste 50 
de ani, fapt ce ne spune că avem 
foarte şi foarte mult de lucru, 
în edifi carea unui sistem nou şi 
performant de educaţie în RM! 

Actualmente, învăţământul în 
republica noastră este sectorul 
cu cele mai mari alocaţii fi nan-
ciare bugetare, în anul 2013 fi -
ind alocaţi 1,7 milioane lei, dar 
rezultatele, după cum se ştie, nu 
sunt cele scontate. În sfârşit a 
fost elaborat, de către Ministerul 
Educaţiei al RM şi lansat pentru 
discuţii Codul educaţiei, care, 
sperăm, va constitui baza unui 
nou sistem educaţional, creat pe 
principii democratice şi pe va-
lori şi tradiţii naţionale.

Va fi  dezvoltat învăţământul 
vocaţional. La moment, uni-
versităţile republicii pregătesc 
de fapt şomeri, care nu-şi pot 
găsi un loc destoinic de lucru, 
în domeniul profesiei căpătate. 
Faptul că se propune majora-
rea vârstei, pentru învăţământul 
obligatoriu, până la 18 ani, va 
permite să crească nivelul inte-
lectual al tinerilor. Ei vor avea 
ocupaţie şi s-ar educa într-un 
mediu sănătos. Sistemul educa-
ţional se va descentraliza. Ele-
vul va deveni un actor în opera 
de instruire şi educaţie, iar sala-
rizarea profesorilor se va face pe 
baza performanţelor şi pregătirii 
profesionale. În sistemul sovie-
tic de învăţământ se practica un 
cuvânt rusesc „uravnilovka”, 
adică la toţi egal, experienţă care 
trebuie eliminată cu perseveren-
ţă din practica noastră modernă 
educaţională. Unii profesori au 
o pregătire excelentă şi lucrează 
cu dăruire, iar alţii au o pregătire 
slabă, fi ind şi mai slab ataşaţi de 
lucrul pe care îl prestează. Deci 
şi salarizarea trebuie să fi e co-
respunzătoare. Atestarea profe-
sorilor a devenit o formalitate şi 
nu o evaluare obiectivă, în care 
se ţine seama de performanţele 
celor testaţi. Profesorii trebuie 
să fi e atestaţi în fi ecare an, la 
evaluarea lor participând elevii, 
părinţii şi cadrele didactice. Re-

Ana Bejan
Născută la 26 iunie 1948, în satul 
Căinarii Vechi, Soroca.
Studii: Universitatea de Stat din 
Moldova, facultatea Filologie (1971), 
Chişinău.
Pedagog, „Eminent al Învăţământului 
public” (URSS, RSSM), Cavaler al 
Ordinului Naţional „Pentru merit” (în 
grad de comandor, România, 2000), 
Deputat în Parlamentul RM (1998-
1999), Prefect de Soroca (1999-2001).

Reforma din învăţământ
a întârziat cu 22 de ani!

Ministerul Educaţiei al RM
a lansat pentru discuţii Codul educaţiei
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Basarabia Română

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

Ziua de 27 martie a lăsat urme 
adânci în istoria spaţiului ro-
mânesc. La 27 martie 1848, cu 
adunarea de la Iaşi începe mişca-
rea revoluţionară din Moldova, 
eveniment ce ia o amploare mai 
mare în Muntenia şi Transilvania 
şi este cunoscut ca revoluţia din 
1848-1849. Revoluţia a realizat 
un pas important în soarta po-
porului român, deoarece anume 
în mersul ei pentru prima dată 
a fost lansată ideea unirii tutu-
ror românilor într-un singur stat 
— România, pentru prima dată 
a fost ridicat drapelul tricolor. 
Anul 1918 a pregătit premisele 
realizării acestui eveniment mar-
cant în istoria românilor. La 27 
martie 1918, Sfatul Ţării (Par-
lamentul) Republicii Democra-
tice Moldoveneşti (Basarabia) a 
votat cvasiunanim Declaraţia de 
Unire cu România. In Declaraţie 
se spunea: „Basarabia… ruptă 
de Rusia acum o sută şi mai bine 
de ani din trupul vechii Moldo-
ve, în puterea dreptului istoric si 
dreptului de Neam, pe baza prin-
cipiului că noroadele singure să-
şi hotărască soarta lor, de azi îna-
inte şi pentru totdeauna se uneşte 
cu Mama sa România”. Acest 
fapt măreţ a fost votat deschis, 
liber de 86 deputaţi pro şi numai 
cu trei voturi contra.

Actul Unirii a fost precedat de 
un şir de evenimente. În 1812, 
Rusia ţaristă, fără nici un drept 
politic si moral, rupe din trupul 

Moldovei o bucată bună, numi-
tă ulterior Basarabia. 106 ani de 
dominaţie, de colonizare, de ru-
sifi care, de deznaţionalizare n-au 
putut distruge spiritual naţional 
al românilor din Basarabia. În 
1859 Moldova, cu partea de sud 
a Basarabiei, se uneşte cu Mun-
tenia (Tara Românească) şi for-
mează România. De atunci Ro-
mânia a fost un punct de atracţie 
pentru locuitorii Basarabiei. Ca 

La 27 martie 1918,
Basarabia se uneşte cu România

95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Sala în care s-a semnat Actul Unirii Basarabiei cu Ţara Mamă



ALMANAH nr. 7/2013 Soroca46

şi până nu demult, în acei 106 
ani românilor basarabeni li se 
spunea ca ei sunt un popor de-
osebit, că n-au nimic comun cu 
fraţii lor de peste Prut. În Basara-
bia nu existau şcoli naţionale, iar 
limba română era marginalizată 
complect. In 1905 se formea-
ză Grupul Naţional Democratic 
Moldovenesc, care ulterior se 
va transforma în Partidul Naţi-
onal Moldovenesc. Era condus 
de Em. Gavriliţă, originar din s. 
Baxani, judeţul Soroca. Din el 
mai făcea parte C. Stere, originar 
din s. Ciripcău, judeţul Soroca, 
I. Pelivan. Pan. Halippa s.a. Cu 
aportul lui C. Stere a fost des-
chis primul ziar in limba română 
„Basarabia”. Acest ziar a jucat 
un rol important în trezirea con-
ştiinţei naţionale a basarabenilor. 
Pe paginile lui a fost publicat im-
nul „Deşteaptă-te, române”. Dar 
in scurt timp ziarul este închis 
de autorităţile ţariste. Revoluţia 
democratică din februarie 1917 
din Rusia proclama dreptul na-
ţiunilor la autodeterminare. În 
martie 1917 se creează Partidul 
Naţional Moldovenesc, condus 
de V. Stroescu, care îşi propune 
ca obiectiv autonomia Basara-
biei, revenirea la limba română 
(moldovenească) crearea unui 

organ reprezentativ al Basarabi-
ei — Sfatul Ţarii. Acest organ îşi 
deschide lucrările la 21 noiem-
brie 1917, primul preşedinte fi -
ind ales Ion Inculeţ. La 2 decem-
brie 1917 se proclama formarea 
Republicii Democratice Moldo-
veneşti (Basarabia). La 24 ianua-
rie 1918, tânărul stat se proclama 
independent. Situaţia Basarabiei 
era difi cilă. Mergea încă Primul 
Război Mondial, statele vecine 
(Rusia bolşevică si Ucraina) vor 
să ocupe Basarabia. Intenţiile 
anexioniste erau foarte serioase. 
Populaţia Basarabiei înţelegea 
acest lucru, fi indcă în regiune 
veneau mulţi emisari din partea 
Rusiei bolşevice si a Ucrainei.

Ideea Unirii Basarabiei cu Ro-
mânia a pornit de jos. În toate 
judeţele au loc Adunări cu o sin-
gură adresare către Sfatul Ţarii 
— Unirea cu România. Astfel, la 
Soroca pe 13 martie 1918 are loc 
şedinţa comună a Adunării Zem-
stvei Orăşeneşti şi a celei Judeţe-
ne, la care unanim se cere unirea 
cu România. O cuvântare înfl ă-
cărată in acest sens ţine un ţăran 
simplu, moş Ion Codreanu din s. 
Stefăneşti, judeţul Soroca. Adre-
sarea Zemstvei Soroca a fost 
votată unanim de deputaţii so-
roceni. Deputaţii erau de diferi-

te naţionalităţi, dacă în Zemstva 
(Consiliul) judeţean majoritatea 
o aveau moldovenii, apoi în cea 
orăşenească majoritatea o aveau 
evreii, ruşii şi ucrainenii, dar toţi 
au votat în favoarea Unirii. Ho-
tărârile Adunărilor Judeţene pot 
fi  califi cate drept un Referendum 
naţional. La 27 martie 1918, la 
Chişinău Sfatul Ţării votează 
Unirea. Ea a fost primită cu entu-
ziasm şi satisfacţie de românii de 
pretutindeni şi a stimulat unirea 
celorlalte pământuri româneşti. 
Regele României Ferdinand I 
zicea ca Unirea a fost „înfăptu-
irea unui vis, care demult zăcea 
in inimile tuturor românilor de 
dincolo şi dincoace de apele Pru-
tului”. La Congresul de pace de 
la Paris din 1920 Marile Puteri 
ale lumii (SUA, Anglia, Franţa, 
Italia, Japonia) au recunoscut şi 
sprijinit Unirea.

În favoarea Unirii vorbesc 
multiple fapte si documente, 
personalităţi ale timpului, cu 
mult mai multe decât încearcă 
sa caute unii pseudoistorici din 
trecut si prezent. Noi trebuie sa 
ne mândrim cu acest eveniment 
şi acele personalităţi care au pus 
interesul naţional mai presus de-
cât cel personal.

Basarabia Română
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Tatiana Mitrofan
Născută la 25 martie 1986 în or. 
Soroca.
Studii: USM (Jurnalism şi ştiinţe ale 
comunicării,2008), Chişinău.
Săptămânalul OdN, Soroca – redactor-
coordonator.

Alteţa Sa Regală, Principele 
Radu al României, s-a afl at mier-
curi în raionul Soroca. Membrul 
familiei regale a vizitat Liceul 
Teoretic „Ion Creangă” din oraş, 
unde s-a întâlnit cu profesorii şi 
elevii instituţiei, dar şi cu alţi inte-
lectuali soroceni.

Elevii liceului gazdă au întâm-
pinat înaltul oaspete cu pâine şi 
sare, dar şi cu furtunoase apla-
uze. Însoţit de directorul şcolii 
Anatol Iavorschi şi preşedintele 
raionului Soroca Victor Său, prin-
cipele Radu a urmărit expoziţia 
elevilor,cu lucrări efectuate din 
materiale dăruite de natură, dedi-
cate toamnei.

Alteţa Sa Regală, Principele 
Radu a ţinut un frumos şi profund 

discurs în care a mulţumit pen-
tru ospitalitate şi a vorbit despre 
valori, învăţământ, cetăţenii şi 
viitorul ţărilor noastre. La fi nalul 
întâlnirii Alteţa Sa a transmis în 
biblioteca liceului mai multe cărţi 
şi un album dedicat Regelui Mi-
hai. Câteva zeci de exemplare ale 
albumului, Principele Radu le-a 
înmânat personal celor prezenţi…

În continuare Alteţa Sa Regală 
a plecat cu o vizită în localitatea 
soroceană Regina Maria.

Aceste întâlniri se înscriu în 
programul vizitei reprezentanţi-
lor familiei Regale din România- 
Principesa Moştenitoare Margare-
ta şi Principele Radu ai României 
în Republica Moldova între 7-10 
octombrie 2013.

Vizită regală la Soroca

Principele Radu împarte cu 
multă dragoste, albumul său, 
dedicat Regelui Mihai al Ro-
mâniei, elevilor liceului „Ion 
Creangă”.

Principele Radu al Romaniei a 
donat Liceului „Ion Creangă” 
un set de cărţi şi, la rândul său, 
a primit daruri, din partea gaz-
delor un tablou şi un covoraş.

La Soroca, Alteţa Sa Regală, Principele Radu a fost întâmpinat 
cu cele mai gustoase mere, culese din cele mai frumoase livezi ale 
gospodarilor soroceni.

Basarabia Română
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Un monument celei mai 
iubite regine

Mai emoţionat ca nicio-
dată, primarul avea să le spună 
consătenilor că acum câteva luni 
a expediat o scrisoare Casei Re-
gale în care a informat Familia 
Regală, că locuitorii satului ar 
dori să înalţe în sat un mon-
ument celei mai iubite regine 
a românilor — Regina Maria. 
Şi iată că Alteţa Sa, Principele 
Radu a venit să vadă localitatea, 
iar apoi va contribui la înălţarea 
acestui monument. Domnul Oleg 
Nastas a răsfoit câteva pagini din 
istoria localităţii, amintind că 
satul a apărut în urma Reformei 
Agrare din 1921. Şi pentru că 
Regina Maria le-a oferit primilor 
locuitori ai satului lemn pentru 

construcţia caselor (în sat se mai 
păstrează patru case construite 
cu lemnul dăruit de Regină), 
aceştia au hotărât ca satul să 
poarte numele Regina Maria. În 
1946, regimul comunist a schim-
bat denumirea localităţii şi i-a zis 
Cotovsc. Pentru băştinaşi însă, 
cât şi pentru cei din satele în-
vecinate, el rămăsese cu numele 
Regina Maria. (Ţin minte cum 
spuneau părinţii mei: „Am fost 
la hram la Regina Maria”, „Fata 
cutăruia s-a măritat cu un fl ăcău 
din Regina Maria” etc.) În 1992, 
satul şi-a recăpătat frumosul şi 
nobilul nume. După încheierea 
discursului, primarul a înmânat 
înaltului oaspete o icoană cu 
chipul Maicii Domnului pentru 
Principesa Margareta şi un bu-
toiaş cu vin pentru Familia Re-

Nina Neculce
Născută la 9 februarie 1956 în s. Po-
peştii de Sus, Soroca.
Studii: USM (Jurnalistică), Chişinău 
1980.
Reporter la săptămânalul independent 
OdN, Soroca.

Pentru câteva clipe inima Reginei Maria
s-a afl at în satul care-i poartă numele

Miercuri, 9 octombrie, localnicii în frunte cu primarul Oleg 
Nastas s-au pregătit cum au ştiut ei mai bine de eveniment şi 
l-au primit pe principele Radu cu braţele deschise. Elevii gimna-
ziului local i-au pregătit un program special. Directorul Vasile 
Tăbârţă l-a purtat pe înaltul oaspete prin sălile de clasă, bib-
liotecă, i-a arătat sala unde va fi  inaugurat un muzeu al Reginei 
Maria. Cu baloane şi steguleţe tricolore l-au întâmpinat copiii 
de la grădiniţa satului, care l-a impresionat profund pe Alteţea 
Sa Principele Radu. Dar cât de emoţionantă a fost întâlnirea cu 
oamenii satului la căminul cultural! Nu găsesc cuvintele care 
ar reda atmosfera. Trebuie să vezi, să simţi ca să poţi prinde 
frumuseţea clipei. Încercaţi să vă imaginaţi căminul cultural în 
peisajul toamnei la apus de soare. Afară cânta fanfara Colegi-
ului de Arte, în interior studenţii aceluiaşi colegiu, îmbrăcaţi în 
costume naţionale, l-au întâmpinat pe Principele Radu intonând 
„Hora Unirii” cu celebrele cuvinte „Hai să dăm mână cu mână 
cei cu inima română...”. 

Copiii de la grădiniţa din locali-
tate întâmpină cu drag oaspeţii

Înaltul oaspete în drum spre 
grădiniţă

Basarabia Română
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Principele Radu împarte albumul său, dedicat Regelui Mihai al României, elevilor liceului 
„Ion Creangă”

Alteţa Sa Regală Principele Radu, cu preşedintele raionului V.Său în mijlocul copiilor de la Regina Maria

Alteţa Sa în vizită pe plaiurile sorocene
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gală. Principele Radu a adus de 
acasă de pe perete, o fotografi e 
a Reginei, pe care Maiestatea 
sa Regele Mihai o avea de când 
era copil. Poza a fost pusă în-
tr-o ramă nouă şi oferită cu toată 
dragostea primarului pentru a fi  
pusă pe peretele primăriei, ca să 
călăuzească satul de acum în-
colo. Pentru biblioteca satului, 
Principele a înmânat, din partea 
Casei Regale, un set de cărţi leg-
ate cu tricolor.

„Regina Maria ar 
fi  tare mândră de 
dumneavoastră”

La întrebarea primarului 
gazdă, care îi sunt trăirile su-
fl eteşti, Alteţa Sa a răspuns:

„Ce aţi făcut dumneavoastră 
în aceste extraordinare gestu-
ri de întoarcere la memorie, 
are de aici încolo multe sper-
anţe şi mulţi prieteni. M-aţi 
întrebat ce simt. Dacă s-ar 
întâmpla, ca printr-o minune 
Regina Maria să fi e astăzi în 
viaţă printre noi, ea ar fi  tare 
mândră de dumneavoastră. 
Regina a întruchipat toate cal-
ităţile şi valorile acestui neam: 
frumoasă, inteligentă, cura-
joasă, mamă a şase copii şi 
regină, care nu a pregetat să 
meargă pe front să se expună 
gloanţelor şi tuturor riscurilor 
pentru a-i îmbărbăta pe cei, 
care erau trimişi de Rege să 
lupte pentru glia lor. Această 
femeie n-a aşteptat nimic de la 
nimeni şi şi-a dat până şi viaţa 
pentru acest popor... Nu cred 
că s-ar fi  putut ales un loc mai 
bun pentru un sat care să poar-
te numele Regina Maria, decât 
în această parte de răsărit şi 

la propriu şi la fi gurat a aces-
tei Ţări. Satul Regina Maria 
s-a aşezat la margine de Ţară, 
exact cum spunea Eminescu: 
„De la Nistru pân-la Tisa...”, 
v-aţi aşezat pe locul de unde în-
cepe România pe care Regina 
a iubit-o atât de mult. Vremu-
rile în care a trăit Regina Ma-
ria erau în general vremuri 
ale bărbaţilor, n-aveau femeile 
cuvânt de spus în viaţa unei 
ţări. Ea a spart această lege şi 
s-a dus în lumea cea mai dură 
şi mai potrivnică, având curaj 
ca femeie, să ridice glas şi să 
ţină la ţara ei, chiar dacă nu 
erau vremurile acelea vremuri-
le unei femei. A fost şi rămâne 
mamă nu numai pentru familia 
noastră la modul propriu, dar 
rămâne mamă şi pentru famil-
ia mare a Ţării”.

„Aşa ceva nu s-a mai 
pomenit vreodată în satul 
nostru”, a zis cineva din săteni. 
Şi impresiile au început să curgă 
şuvoi:

Vitalie Mânzat, fi ul răposatu-
lui Alexandru Mânzat, omul da-
torită căruia s-a înălţat Biserica 
din sat:

„Prilej de mare bucurie pen-
tru sat. Păcat că nu este tata în 
viaţă să-i strângă mâna Alteţei 
Sale Regale Principelui Radu. 
Tata, nu mai ţin bine minte prin 
ce an, auzind că Regele Mihai 
este la Iaşi, s-a dus să-l vadă şi 
să-i spună despre biserica noas-
tră care se construia. S-a dus. 
A fost greu să se întâlnească, 
pentru că Magestatea Sa doar 
s-a salutat cu publicul şi atât. 
Atunci tata s-a apropiat de un 
ofi ţer şi l-a rugat să-l ajute să 

ajungă la Rege. Ofi ţerul l-a aju-
tat. Regele Mihai i-a spus că va 
lua în consideraţie doleanţele 
creştinilor de la Regina Maria 
şi-i va ajuta. Dar au venit co-
muniştii la putere, biserica care 
ba era a Mitropoliei Moldovei, 
ba a Mitropoliei Basarabiei, a 
fost trecută din nou la Mitropo-
lia Moldovei şi Regele Mihai, 
probabil, nu a mai putut să ne 
ajute... Astăzi, vedeţi, întreg sat-
ul se bucură că-l vede pe viu pe 
Principe. E un semn bun şi cred 
că şi un bun început”.

Vasile Tăbârţă, directorul 
gimnaziului:

„Aşa o vizită în satul nostru 
e o raritate. Mândrie, bucurie, 
emoţii pozitive — e tot ce simt 
în aceste clipe. Mi-a fost plă-
cut să păşesc alături de un om 
al nobleţei, să-i arăt gimnazi-
ul nostru, care de acum încolo 
va fi  într-o colaborare strânsă 
cu Familia Regală. Cred că 
ne afl ăm pe calea prosperării 
cu toate că de la un an la altul 
numărul copiilor din comuni-
tate scade, în prezent avem nu-
mai 98 de elevi”.

Maria Tăbârţă, directoarea 
grădiniţei de copii:

„Suntem foarte bucuroşi că 
avem un aşa oaspete înalt azi 
în satul nostru, care a binevoit 
să ne viziteze şi grădiniţa. L-am 
aşteptat cu sufl etul la gură şi 
nu ne-a fost ruşine să-l primim. 
Avem cu ce ne lăuda, e o insti-
tuţie model grădiniţa noastră, 
vedeţi şi dumneavoastră. Ne-
am pregătit pentru această zi 
aşa cum ne pregătim de ziua de 
Paşti”.

Principele Radu la L.T. 
„I.Creangă” Soroca

La primăria comunei Regina 
Maria

Machetul Cetăţii Soroca – ca-
dou pentru Alteţa Sa Regală

Basarabia Română
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Soroca ofi cială

petiţionarilor şi a tuturor persoa-
nelor implicate. Răspunsurile, 
prezentate cu respectarea terme-
nilor ofi ciali de examinare, sunt 
argumentate, conţinând propu-
neri concrete de soluţionare, cu 
referiri la legislaţia în vigoare. 
Petițiile pe care s-au dat răspun-
suri intermediare, sunt luate sub 
control, până la soluționarea lor 
deplină. 

Audienţa cetăţenilor de către 
preşedinte, se organizează în zi-
lele de luni, între orele 10. 00 
– 14. 00. 

Biroul Comun
de Informații și 
Servicii(BCIS), 

al Consiliului raional

A organizat 9 ședințe la nivel 
de raion și 25 deplasări ale echi-
pei mobile în teritoriu, în urma 
cărora au benefi ciat 779 persoa-
ne. 

Serviciul Juridic a efectuat 
expertizarea juridică obliga-
torie (rapoarte juridice) a 161 
proiecte de decizii, până la 
examinarea acestora la şedinţa 
Consiliului raional; a lucrat la 
emiterea a 45 proiecte de de-
cizii împreună cu alte servicii 
din aparatul preşedintelui; s-au 
avizat 179 proiecte de dispozi-
ţii, iar la 41 dispoziţii, s-a lu-
crat împreună cu alte servicii 
ale aparatului preşedintelui; a 
participat la 53 şedinţe de ju-
decată, CR fi ind chemat în in-
stanţa de judecată pe parcursul 
anului pe 17 dosare, 8 dosare 
fi ind fi nisate, iar 9 dosare, ră-
mase în curs de examinare; s-au 
examinat şi s-au dat răspunsuri 
la 87 petiţii şi demersuri, alte 
18 petiţii au fost remise după 
competenţă altor autorităţi; s-au 
dat răspunsuri la 56 interpelări 
şi s-au adresat 45 interpelări, 
către diferite organe. 

Finanțe

Alocațiile de la bugetul de stat 
anul acesta au crescut, ceea ce 
înseamnă realizarea mai multor 
lucrări, evenimente, etc. 

În anul 2013, au fost planifi ca-
te venituri în bugetul raional, din 
toate componentele, în volum de 

176, 0 milioane lei, fi ind acumu-
late la nivel de 99, 6 la sută, sau 
cu 0, 8 milioane lei mai puțin, 
față de prevederi. 

Partea de cheltuieli pe toa-
te componentele, s-a realizat în 
sumă de 189, 9 milioane lei, cu 
13, 2 milioane lei mai puțin, sau 
la nivel de 93, 5 la sută, faţă de 
prevederi. 

Executarea bugetului raional 
pentru anul 2013 s-a soldat cu un 
defi cit în sumă de 13, 9 milioane 
lei. 

În urma vizitei prim-minis-
trului R Moldova, dlui Iurie 
Leancă la Soroca, în acest an au 
fost scoase în evidență și găsite 
soluții, la un șir de probleme, le-
gate de calamitățile naturale ș.a. 

Vizita Alteței sale, Principe-
le Radu la Soroca, a aprofundat 
relațiile de colaborare şi priete-
nie cu România, luând o nuanță 
personalizată. 

În 2013 am conlucrat cu am-
basadori ai mai multor țări din 
UE acreditaţi în R Moldova, am 
avut multe evenimente reușite în 
cadrul Euroregiunii „Nistru” 
și „Siret - Prut - Nistru”. Ași 
putea menționa Forumul Eco-
nomic de la Iași și Forumul 
Economic Internațional de la 
Vinnița, organizat cu participa-
rea activă a agenților economici 
și a specialiștilor din raionul So-
roca. 

Agenţia de Dezvoltare 
Durabilă şi Integrare 
Europeană, Soroca

La moment, în implementare 
este proiectul transnațional SA-
GITTARIUS, în cadrul căru-
ia Consiliului raional Soroca îi 
revine rolul de partener pentru 
Universitatea Aegean din Atena, 
Grecia. 

Pe parcursul anului 2013, s-a 
afl at în implementare proiectul 
„Bijuterii medievale Suceava-
Hotin-Soroca”, lansat în cadrul 
Programului Operaţional Comun 
ENPI CBC România - Ucraina - 
Republica Moldova 2007 - 2013. 

Am putea enumăra realizarea, 
pe parcursul anului, a următoare-
lor activități majore desfăşurate 
în cadrul proiectului: 

• Executarea cercetărilor ar-
heologice în Cetatea Soroca 
şi zona adiacentă; 

• Executarea parţială a lucră-
rilor de restaurare a Cetății 
Soroca; 

• Organizarea următoarelor 
conferinţe în cadrul proiec-
tului: 

1. Conferinţa internațională 
(15. 02. 2013) la care au fost 
prezentate lucrările a 5 ex-
perţi din România, care au 
împărtăşit modele de bune 
practici realizate la Iaşi, Su-
ceava, Bârlad, în domeniul 
conservării și restaurării 
patrimoniului cultural. (60 
participanți).

2. Conferinţa de presă (16. 07. 
2013), la care au participat 
40 de reprezentanți ai CRS 
şi membri ai societăţii civile, 
partenerii şi benefi ciarii pro-
iectului, mass-media locală 
și națională. Au fost aduse 
la cunoștința publicului 
larg, activitățile realizate in 
cadrul proiectului pe durata 
a 14 luni de implementare. 

3. Conferinţă de presă (14. 11. 
2013), la care au participat 
40 de reprezentanți ai CRS 
şi membri ai societăţii civile. 

• Participarea Preşedintelui 
raionului Soroca, Victor 
Său şi membrilor echipei de 
implementare, la Festivalul 
Medieval care a avut loc la 
Suceava (România) la 15-
17. 08. 2013. 

• Organizarea sesiunii de 
instruire pentru agenții 
de turism și reprezentanții 
administrației publice locale, 
din regiunea țintă - raionul 
Soroca (14-15. 11. 2013), la 
care au fost prezenţi 40 de 
participanţi. 

• Procurarea echipamentului 
tehnic pentru Centrul de 
Informare şi Promovare a 
Turismului, care va fi  inau-
gurat în anul 2014. 
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Direcţia agricultură 
şi alimentaţie

Un capitol aparte, în acti-
vitatea Direcţiei o constituie 
subvenţionarea producătorilor 
agricoli: în anul 2013 au fost 
solicitate subvenţii, în sumă de 
19. 254. 216 lei. 

În afară de subvenţiile ordina-
re, producătorii agricoli din So-
roca au benefi ciat în anul 2012 
şi 2013 de compensaţii pentru 
stimularea consecinţelor secetei 
din 2012 şi căderile de grindină 
în anul 2013. 

La capitolul asigurării securi-
tăţii alimentare, putem menţio-
na că volumul producţiei cere-
aliere la un locuitor al raionului 
în anul 2013, a crescut de 2 ori 
şi atinge nivelul de 943, 7 kg pe 
cap de locuitor, faţă de 470,8 
kg în anul precedent. De aici 
putem concluziona că populaţia 
raionului este asigurată îndea-
juns cu produse alimentare. 

În toamna anului curent au 
fost însămânţate cu culturi de 
toamnă peste 14 mii hectare, 
care promit o roadă bogată. 

Secţiile-Construcţii; 
Gospodărie Comunală; 
Drumuri şi Arhitectură

În domeniul aprovizionării cu 
apă şi canalizare: 

Din 68 de localităţi, în pre-
zent sunt alimentate centralizat 
cu apă potabilă: parţial or. So-
roca, Oclanda, Cremenciug, 
Iarova, Bădiceni, Bulboci, So-
bari, Vanţina, Lugovoe. Popu-
laţia celorlalte localităţi se ali-
mentează din fîntânile de şahtă. 

În prezent este elaborată 
documentaţia de proiect şi 
devizele de cheltuieli, pentru 
construcţia apeductelor magis-
trale spre localităţile: Voloviţa, 
Tabăra de odihnă pentru copii 
„Dumbrava”, Alexandru cel 
Bun, Vasilcău, Racovăţ, Slo-
bozia - Cremene, Dubna, Redi 
Cereşnoveţ, Stoicani. 

În domeniul reparaţiilor 
capitale: 

În 2013 au fost implemen-
tate 4 proiecte, fi nanţate prin 
intermediul FISM în sumă de 
2674,0 mii lei, inclusiv: 

• reparaţia grădiniţei de 
copii din s.Ocolina – 673,0 
mii lei; 

• reparaţia gimnaziului din 
s.Slobozia – Cremene – 
706,0 mii lei; 

• reparaţia gimnaziului din 
s.Şolcani – 769,0 mii lei; 

• reparaţia şcolii – grădiniţă 
din s.Dubna – 526,0 mii 
lei. 

De asemenea, au fost fi na-
lizate lucrările de construcţie 
a Centrului de Sănătate din 
s.Căinarii – Vechi, fi nanțat de 
Ministerul Sănătăţii, în sumă de 
1670,0 mii lei. Au fost reparate 
Centrele de Sănătate din Slo-
bozia Cremene și Dubna, cu 
suma de 470 mii lei. 

Pentru anul 2013, din bugetul 
de Stat, la reparaţia obiectelor 
de menire social – culturală, au 
fost alocate 4730,0 mii lei. 

În domeniul gazifi cării locali-
tăţilor: 

Pe parcursul anilor 2011-
2013, de către SA„Moldovagaz” 
au fost investite 6,8 mln lei, la 
construcţia gazoductelor de pre-
siune înaltă spre s.Vărăncău, 
Nimereuca, Cerlina, cu lun-
gimea de 9,7 km. Pentru anul 
2014 se preconizează de a fi  in-
vestite circa 1,0 mln lei, pentru 
darea în exploatare a gazoductu-
lui de presiune înaltă, cu condi-
ţia ca în s. Nimereuca şi Cerlina, 
să fi e construite gazoductele de 
presiune medie, pentru conecta-
rea gimnaziului din s. Nimereu-
ca şi a grădiniţei de copii din s. 
Cerlina. 

Sunt fi nalizate lucrările la 
construcția cazangeriilor pe 
gaze naturale la liceul din sa-
tul Vasilcău, liceul P. Rareş și 
gimnaziul din Vărăncău. 

Direcţia Asistenţă Socială 
şi Protecţie a Familiei

În anul 2013 au fost create 5 
familii noi de asistenţi parentali 
profesionişti, iar în APP au fost 
plasaţi 9 copii neglijaţi de pă-
rinţi. Și-a continuat activitatea 
Casa de Copii Tip Familie, în 
care se educă 4 copii, din 3 fa-
milii social vulnerabile. Tot în 
acest timp, 4 copii ce s-au afl at 

în familiile asistenților parentali 
profesioniști, au fost reintegraţi 
în familii biologice, iar un copil 
afl at în plasament a fost înfi at. 

Astfel, la moment, în raion 
activează 16 familii APP ce au 
în îngrijire 24 copii în plasa-
ment. 

În anul 2013 au fost procesa-
te 10.238 cereri de ajutor social 
și ajutor pentru perioada rece a 
anului. De la începutul imple-
mentării Legii nr. 133 cu privire 
la ajutorul social, până la fi nele 
anului 2013 au fost perfectate 
circa 29.941 cereri. 

Lipsa în raion a unui Cen-
tru maternal şi a Serviciilor 
de plasament pentru copiii cu 
comportament delicvent, com-
plică mult munca specialiştilor 
ASPF. 

Direcţia Învățământ

Direcţia și-a orientat activita-
tea pe trei direcții distincte: 

• Asigurarea respectării 
drepturilor copiilor; 

• Dezvoltarea şi perfecţio-
narea managementului 
educaţional, în contextul 
promovării principiului 
descentralizării în dome-
niul învățămîntului; 

• Dezvoltarea infrastruc-
turii şi bazei tehnico - 
materiale a instituţiilor 
de învăţământ. 

Comparativ cu anul trecut, se 
atestă o rată de școlarizare mai 
înaltă, ea constituind 0,03% din 
numărul total de copii, cea din 
2012 fi ind de 0,05%. 

Au fost identifi cați 461 elevi 
din familii social vulnerabi-
le, cărora li s-a acordat ajutor 
material pentru școlarizare și 
evitarea abandonului. Astfel, 
abandonul școlar în I semestru 
a constituit: cl.I–IV - 3 elevi 
(0,10%); cl.V-IX – 5 elevi 
(0,11%). 

S-au organizat activități de 
sensibilizare a comunității ro-
milor, vizavi de problema aban-
donului școlar în rândul copii-
lor de etnie romă. S-au realizat 
ședințe cu părinții în instituțiile 
unde frecventează copiii de 
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romi - LT „A.Pușkin”, Gimna-
ziul nr.1. 

Pentru realizarea asigurării 
dreptului copiilor la odihnă, 
s-a organizat odihna elevilor în 
tabăra „La Dumbravă”, în 25 
de tabere cu sejur, în care s-au 
odihnit 627 elevi. Au fost reali-
zate 1200 de bilete compensate 
de Consiliul Raional (875 – la 
80%, 215 – la 100%, 110 – la 
85%), pentru elevii din raion. 

La compartimentul „Edu-
caţia şi susţinerea copiilor 
afl aţi în difi cultate”, s-a rea-
lizat dirijarea și monitorizarea 
activității Serviciului Raional 
de Asistență Psihopedagogică. 
S-a efectuat un studiu cu refe-
rire la accesul copiilor cu diza-
bilităţi în instituțiile din ra-
ion, a fost elaborat un plan de 
activități pentru susținerea co-
piilor afl ați în difi cultate. 

Pentru realizarea obiectivului 
- dezvoltarea şi perfecţiona-
rea managementului educaţi-
onal, în contextul promovării 
principiului descentralizării în 
domeniul învățămîntului, s-a 
realizat: 

• instruirea tuturor ma-
nagerilor școlari în do-
meniul managementului 
fi nanciar și bugetar; 

• au fost organizate semi-
nare la nivel raional, cu 
formatori naționali și lo-
cali; 

• s-a acordat suport logis-
tic în domeniul manage-
mentului fi nanciar; 

• s-au oferit 13 seturi de 
materiale, celor 13 ma-
nageri de instituții publi-
ce, ordonatori secundari 
de credite; 

• s-a acordat asisten-
ţă cadrelor manage-
riale, în implementa-
rea noilor tehnologii 
educaționale și promova-
rea învățământului cen-
trat pe elev. 

Organizarea reparațiilor 
capitale, s-a realizat în limi-
ta resurselor fi nanciare plani-
fi cate în sumă de 6039,3 mii 
lei, inclusiv pentru reparația 
rețelelor electrice din instituții 

în sumă de 138. 507 lei. Astfel, 
s-a realizat: LT „A.Pușkin” – 
reparație capital a acoperișului, 
construcția unui teren de mi-
nifotbal; Gimnaziul Vărăn-
cău – cazangerie și sistem în-
călzire, construcția unui teren 
de minifotbal; LT „Gr.Vieru” 
– reparația capital a cazange-
riei și a sistemului de termofi -
care; LT Visoca – schimbarea 
ușilor interioare; Gimnaziul 
Șeptelici – reparația capita-
lă a fațadei, reparația cantinei; 
LT „C.Stere” – reparația sălii 
de festivități, a bazinului; LT 
„P.Rareș” - reparația cazange-
riei și a sistemului de termofi -
care, sala de sport, schimba-
rea ușilor și a ferestrelor; LT 
„A.Porcescu” – construcția 
WC-ului; Gimnaziul Cer-
lina – construcția gardului; 
Gimnaziul Rudi – construcția 
gardului; LT „I.Creangă” – 
construcția gardului; LT Bă-
diceni – reparația fațadei; LT 
Racovăț – schimbarea ferestre-
lor. 

În anul 2013 s-a realizat 
de asemenea, renovarea 
instituțiilor preșcolare: Regina 
Maria, Dubna, Egoreni, Căi-
narii Vechi, Ocolina, Schineni, 
Rublenița. 

Ocrotirea sănătății

În raionul Soroca avem 57 
de instituții medicale(la 68 lo-
calităţi). O dată în săptămână, 
medicul de familie se deplasea-
ză în teritoriu, pentru a oferi 
consultanță. 

În 2013 au fost fondate Cen-
trele de Sănătate - Cosăuți, 
Racovăț și Soroca. 

Fiecare Centru de Sănă-
tate este dotat cu unitate de 
transport, ceea ce permite de-
plasarea medicilor de familie 
în teritoriu pentru deservirea 
populației. La moment în Ra-
ionul Soroca funcţionează 13 
Centre de Sănătate. 

Secţia Cultură şi Turism

• Cele mai importante acţiuni 
culturale, ce au avut loc pe par-
cursul anului 2013: 

„Aniversarea – 163 de ani” 

a Marelui Poet Naţional Mihai 
Eminescu; „Ziua Naţională a 
Culturii”, cu participarea An-
samblului de muzică şi dansuri 
populare „Fluieraş”; Festi-
valul Internaţional „Mărţişor 
– 2013”; Concursul „Tinere 
talente”, ed. a III-a; Festiva-
lul de muzică Sacră „Cu noi 
este Dumnezeu”, ed. a XVII-
a; Festivalul păstoresc „Pe-un 
picior de plai”, ed. a VIII-a; 
Festivalul – concurs „Fanfa-
ra argintie”, ediţia a XIII-a; 
Comemorarea lui Ştefan cel 
Mare şi Sfânt; Manifestarea 
solemnă „Ziua Independen-
ţei”; Festivalul de muzică 
uşoară „Melodiile cetăţii”, 
ed. I; Limba noastră; Festiva-
lul etniilor; Târgul meşterilor 
populari; Festivalul mărului; 
Aniversarea bibliotecii „Ba-
sarabia – 20 de ani”; Festiva-
lul dansului de gală „Valuri-
le Nistrului”; Iarmarocul de 
Crăciun. 

• Turnee ale colectivelor Sec-
ţiei Cultură şi Turism în afara 
raionului: 

Orchestra de fanfară – în or. 
Edirne, Turcia, în perioada 28. 
05. 2013 - 04. 06. 2013; Ansam-
blul de muzică şi dansuri po-
pulare „Nistrenii” – or. Bursa, 
Turcia, în perioada 05. 07 2013 
– 14. 07. 2013; Ansamblul de 
dansuri populare „Nistrenii”, 
specialiştii şi meşterii populari 
de la Palatul de Cultură Soro-
ca – la Festivalul folcloric în 
or. Dorohoi, România, în data 
de 02. 06. 2013; Ansamblul de 
dansuri populare „Nistrenii” – 
or. Bălţi; Corul „Orantis”de la 
Palatul de Cultură Soroca - în 
or. Botoşani, România, în pe-
rioada 16 - 18 mai 2013; For-
maţia folclorică „Ţărăncuţa” 
din s. Vădeni - în oraşul Iam-
pol - 14 09. 2013; Formaţia 
folclorică „Colinda”, Fanfara 
de la Palatul de Cultură meşte-
rii populari – or. Hotin, Ucrai-
na - 22. 08. 2013; Formaţia 
folclorică „Colinda”, meşte-
rii populari - la Sărbătoarea 
Ziua Independenţei – 27. 08 
2013, or. Chişinău; Formaţia 
folcloric „Ţărăncuţa” din s. 
Vădeni - Casa Radio Sărbă-
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toarea „Aprindeţi luminile”; 
Ansamblul de dansuri popu-
lare „Nistrenii” , specialiştii şi 
meşterii populari de la Secţia 
de Cultură şi Turism Soroca - 
în or. Botoşani, România, în 
perioada 02. 06. 2013 - 30. 04. 
2014; Meşterii populari şi spe-
cialiştii de la Secţia Cultură 
- la Expoziţia Internaţională 
„Tourisme, Leisure, Hotels” 
la Moldexpo, or. Chişinău - în 
perioada 11-14 aprilie 2013.

• Expoziţia meşterilor popu-
lari din raionul Soroca în alte 
localităţi: 

Expoziţia Internaţională 
„Turism. Hotele , servicii Mol-
dexpo - Ranga Olga, Manea 
Lidia, Manea Nina, Prepeliţă 
Ludmila, Lungu Simion, Bo-
ţoroga Valentina; Expoziţia 
naţională a iei . or. Chişinău - 
Lungu Simion, Serafi ma Lun-
gu; Expoziţia - concurs naţio-
nală „Croşeta de Aur” ediţia 
a VI- Bergheu Lucia, meşter 
popular din oraşul Soroca; 
Gala portului popular de iar-
nă” Ediţia I-a - Simion Lungu 
- Premii şi diplomă; Expoziţie 
internaţională în or. Viniţa, 
Ucraina - Boţoroga Valentina, 
Lungu Simion, Manea Lidia, 
Manea Nina. 

• Centrul Raional de Do-
cumentare şi Informare 
„M.Sadoveanu” a desfăşurat 
următoarele activităţi: 

Implicarea în programul 
,,Novateca”, în cadrul căruia 
Centrul de Internet pentru Pu-
blic a fost completat cu tehnici 
moderne în valoare de 108. 
000 lei; 5 biblioteci săteşti (Vo-
loave, Vădeni, Nimereuca, Co-
săuţi, Bădiceni), au fost dotate 
cu tehnici informaţionale; de 
asemenea, ca şi continuitate de 
bun augur a acestui program, 
au fost iniţializate 6 cicluri de 
cursuri de IT, unde utiliza-
tori ai bibliotecii, bibliotecari 
şi profesori ai şcolii de Arte 
pentru copii „E.Coca”, au fost 
instruiţi în tehnica utilizării 
calculatorului; implementarea 
subgrantului „Ludoteca – ţara 
fanteziilor”, fi liala pentru co-
pii „Steliana Grama” (aproxi-

mativ 22. 000 lei); aniversarea 
a 20 de ani de la fondarea bi-
bliotecii de carte românească 
„Basarabia”; participarea, cu 
stand reprezentativ al noilor 
servicii de bibliotecă, în cadrul 
Târgului Inovaţiilor de Biblio-
tecă, în data de 3 decembrie la 
Chişinău, Moldexpo. În sco-
pul îmbunătăţirii condiţiilor 
de activitate, au fost efectuate 
lucrări de reparaţie curentă la 
CRDI „M.Sadoveanu” şi fi lia-
lele acestuia. 

• În domeniul muzeelor şi 
patrimoniului, prioritare au fost 
următoarele acţiuni: 

Expoziţia în cadrul Muzeu-
lui de Istorie şi Etnografi e, în 
parteneriat cu Institutul Cul-
tural Român „M. Eminescu” 
- „Basarabia. Oameni, locuri, 
frontiere”; lansarea cărţii 
„Medicina. Ars Nobilissima”, 
autor Nicolae Bulat; expoziţia 
de fotografi i în cadrul Zilelor 
Europene ale Patrimoniului, 
cu genericul „Patrimoniu”. 
Mărturii ale trecutului în pre-
zentul nostru”; expediţii de 
inspectare a monumentelor 
în satele Stoicani şi Şolcani. 
În rezultatul acestor activi-
tăţi s-au intensifi cat relaţiile 
de parteneriat şi conlucrare 
cu Institutul Cultural Român, 
Muzeul Naţional de Artă al 
Moldovei, Muzeul de Istorie şi 
Arheologie etc. 

Teatrul „V. Apostol”

Teatrul a continuat misiunea 
de dezvoltare a artei teatrale în 
raion. Montările noi, precum şi 
diversele concursuri cu carac-
ter literar-dramatic, au sporit 
atracţia spectatorului. De rând 
cu reprezentațiile spectacolelor 
proprii, teatrul a fost organiza-
torul, sau coordonatorul unor 
evenimente culturale de talie 
republicană şi internaţională. 
Printre acestea se înscriu : 
• Lansarea almanahului cul-
tural „De la Nistru pân’la 
Tisa”, pe data de 15 ianuarie, 
în colaborarea cu Direcţia în-
văţământ şi US din Moldova; 
• Ziua mondială a poeziei; 
• Primăvara Europeană a 

poeților; 
• Spectacolul aniversar al ac-
torului Gheorghe Pârlea; 
• Concursul declamatorilor; 
• Festivalul „Eminesciana”; 
• Întâlnirile de sufl et cu gene-
ricul „Vreau să vă spun”, care 
au găzduit pe parcursul anului 
nume din cultura noastră cum 
ar fi : scriitorii V. Zbârciog, N, 
Rusu, D. Vrabie, A. Moraru, 
cântăreaţa L.Bujor, ş.a

Au avut posibilitatea de a 
viziona spectacolele teatrului 
comunele: Parcani, Tătărăuca 
– Veche, Cremenciug, Vasil-
cău, Ocolina şi de asemenea, 
copiii(cca 1200 copii) din în-
treaga republică, care s-au odih-
nit în tabăra „La Dumbravă”. 

Reameneajarea sălii de 
spectacole a făcut posibilă 
creșterea nivelului de confort, 
de care se pot bucura specta-
torii. De asemenea, comple-
tarea bazei tehnice a teatrului 
cu echipament de iluminare 
și sonorizare, a permis ridica-
rea calității sunetului și lumi-
nii scenice, precum și a lărgit 
posibilitățile tehnice de monta-
re a spectacolelor. 

Pentru a crea condiții mai 
bune de lucru pentru personalul 
artistic, a fost amenajată o ca-
meră de odihnă, pentru care a 
fost achiziționat mobilier. 

Circa 57% din devizul de 
cheltuieli, revin salariilor; ser-
viciilor de întreţienere şi func-
ţionare, transport – cca 33%; 
7%  - montărilor noi, iar restul 
de 3% - achizițiilor de mijloace 
fi xe și altor cheltuieli. 

Principala problemă a 
instituției este starea deplorabi-
lă, în care a fost adus edifi ciul, 
din cauza exploatării proaste, 
nechibzuite. Ne lipsesc cu de-
săvârşire depozitele pentru de-
cor, recuzită; din această cauză 
suntem nevoiţi să scădem va-
rietatea spectacolelor, deşi le 
avem în repertoriu. Administra-
ţia teatrului este mereu în cău-
tarea proiectelor investiţionale, 
dar şansele sunt minime pentru 
instituţiile teatrale. Avem spe-
ranţa că anul 2014 pentru So-
roca, va fi  Anul primului Fes-
tival de teatru în numele lui 
„V. Apostol”. 
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• În Basarabia anexată, activitatea Procuraturii 
a fost creată prin Regulamentul imperial rus-
esc din 23 iulie 1812, privind instituirea admin-
istraţiei provizorii în teritoriile ocupate. Instituţia 
Procuraturii era un element nou pentru sistemul 
de drept existent în Moldova, ea fi ind copiată 
după modelul rusesc, cu unele modifi cări în or-
dinea numirii procuratorilor. A fost schimbată şi 
denumirea de procuror - în Moldova acestuia i se 
zicea procurator.• În luna mai 1818, pe lângâ conducerea noii 
gubernii a fost desemnat un procurator regional, 
iar în judeţe procuratori de judeţ de asemenea au 
fost instituite procuraturile judeţene şi aprobate 
statele de funcţionari. Procurorului provinciei i 
se supuneau procuratorii de judeţ. Ei trebuiau 
să se conducă în activitatea lor, de regulile sta-
bilite în Rusia pentru procuratorii guberniali şi 
cei judeţeni (numiţi strepcii), în conformitate cu 
instrucţiunile date. Procuratorii vegheau ca in-
stituţiile să activeze în limita competenţei lor. Ei 
aveau dreptul să controleze activitatea oricărei 
instituţii şi, în caz de depistare a unor încălcări, 
să ceară înlăturarea lor. Dacă instituţia sesizată nu 
înlătura neajunsurile, procuratorul era obligat să 
raporteze guvernatorului plenipotenţiar.• Funcţia de Procurator regional a funcţionat 
în Basarabia până în 1859, când a fost organiza-
tă judecătoria districtuală din Chişinău, procurato-
rii fi ind instituiţi pe lângă judecătoria districtuală 
şi Curtea de Apel.• La 26 martie 1862 în Moldova din dreap-
ta Prutului s-a instituit Ministerul Public, în 
frunte cu Ministrul de justiţie.Reuniunea mem-
brilor Ministerului Public de pe lângă aceeaşi ju-
risdicţie, se numea parchet, denumire ce avea 
ca origine faptul că în Franţa scaunele membrilor 
Ministerului Public erau aşezate direct pe parche-
tul sălii de şedinţe.• Începând cu anul 1918 în Moldova (Basara-
bia), în baza Decretului Regelui României din 6 
octombrie (nr.2770), privind organizarea justiţiei 
în Basarabia, supravegherea Procuraturii se efec-
tua de către procurer, sub conducerea Ministrului 
Justiţiei, ca Procuror General. Procurorii şi aju-
torii lui activau pe lângă instanţele judecătoreşti. 
Procurorii se numeau în funcţie prin decretul re-
gelui, la propunerea Ministrului Justiţiei.• Sistemul judecătoresc românesc, introdus 
în Basarabia în 1918, se deosebea radical de cel 
rusesc, care a funcţionat din 1812, dar mai ales 
de cel sovietic, implementat de bolşevici pe mal-
ul stâng al Nistrului după 1917. Primul era bazat 
pe stări sociale, iar cel de-al doilea - pe principii 
de clasă. Ambele aveau menirea să înăbuşe orice 

manifestare îndreptată împotriva clasei domi-
nante, sau a partidului de guvernământ.• La organizarea justiţiei din Basarabia pe 
baze naţionale (15 octombrie 1918), tinerii mold-
oveni s-au încadrat în magistratura românească şi 
au înfăptuit justiţia pe parcursul celor 22 de ani 
(1918-1940), în care teritoriul dintre Prut şi Nistru 
s-a afl at în componenţa statului unitar român. • Totul s-a ruinat odată cu anexarea Basara-
biei de către Uniunea Sovietică, la 28 iunie 1940. 
Judecătorii, procurorii, avocaţii şi notarii care au 
activat în sistemul judecătoresc al României inter-
belice erau consideraţi duşmani de către regimul 
bolşevic instaurat în Basarabia în vara anului 
1940. Majoritatea au fost identifi caţi şi, în scurt 
timp, au ajuns în lagăre.• După instaurarea puterii sovietice, la 2 au-
gust 1940 a fost creată Procuratura R.S.S.M., 
procuraturile de judeţ Bălţi, Bender, Cahul, 
Chişinău, Orhei şi Soroca; procuraturile oraşelor 
Chişinău, Bălţi, Bender şi Tiraspol; procuraturile 
a 60 raioane,nou formate.• Modul de constituire şi atribuţiile procuraturii 
îşi găseau originea în Regulamentul cu privire la 
Procuratura U.R.S.S. din 17 decembrie 1933.• În perioada 1941 – 1944 pe teritoriul 
Basarabiei au activat organelle de drept ale stat-
ului român.• În perioada de după război, din 1944 activi-
tatea Procuraturii a fost orientată spre întărirea le-
galităţii URSS.• La 16 octombrie 1947 au fost desfi inţate şi 
lichidate procuraturile judeţelor Bălti, Bender, 
Cahul, Chişinău, Orhei şi Soroca). Drept ur-
mare procuraturile orăşeneşti şi raionale au fost 
subordonate nemijlocit Procuraturii R.S.S.M.• Odată cu adoptarea Constituţiei U.R.S.S. 
(1977) şi a Constituţiei R.S.S.M. (1978) s-au în-
tărit considerabil poziţiile Procuraturii sovietice. 
Spre deosibire de constituţiile precedente, Procu-
raturii i se consacră un întreg capitol, în care se 
conţin principiile de organizare şi funcţionare, în 
special independenţa formală de oricare alte or-
gane.• După proclamarea independenţei şi suve-
ranităţii în 1991, Republica Moldova a declarat 
instituirea unui stat bazat pe drept şi promovarea 
valorilor universale,unanim recunoscute.• În prezent, potrivit art.124 din Constitu-
ţia Republicii Moldova – Procuratura reprezintă 
interesele generale ale societăţii şi apără ordinea 
de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetă-
ţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, re-
prezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti, în 
condiţiile legii. 

Din istoria organelor 
Procuraturii în Basarabia
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Scurt istoric al procuraturii Soroca
Procuratura raionului Soroca este considerată o subdiviziune specifi că a Procuraturii Generale 

a RM, mai cu seamă pentru experienţa în domeniul pregătirii cadrelor califi cate, seriozitatea şi 
perseverenţa în realizarea concepţiei, politicii de personal în organele procuraturii. În acest sens, 
este elocventă avansarea lucrătorilor ei în funcţii înalte de conducere ale organelor procuraturii 
republicane:

Mihail Zarecinâi şi Ivan Zastavneţchii, au activat în calitate de adjuncţi ai Procurorului General;
Valeriu Catană, fostul anchetator al procuraturii interraionale Soroca, între anii 1998 – 1999 a 

deţinut funcţia de Procuror General al RM;
Valeriu Diaconu şi Oleg Moruz, au activat în posturi de conducere în Procuratura Generală;
Victor Plugaru, fost procuror – adjunct în procuratura Soroca, a deţinut funcţia de şef – adjunct 

de secţie, în procuratura municipiului Chişinău;
Sergiu Bodiu, fost ajutor al procurorului raionului Soroca între anii 2000 – 2002, a activat în sec-

ţia judiciar – penală a Procuraturii Generale, apoi judecător de instrucţie, în cadrul judecătoriilor 
Ocniţa şi Soroca;

Iurie Vrabie, fost procuror adjunct al raionului Soroca, a exercitat funcţia de procuror al raionu-
lui Glodeni;

Igor Grosu, fost ajutor superior al procurorului raionului Soroca, a deţinut funcţia de procuror 
al raionului Basarabeasca, la moment activează în calitate de şef – adjunct al Ofi ciului Cancelariei 
de Stat, Soroca.

Este semnifi cativ şi faptul, că în procuratura raionului Soroca au acumulat experienţă în activi-
tatea profesională judecătorii: Deomid Gherman, Ghenadie Mâţu, Ghenadie Liulca, Ghenadie 
Purici şi Sergiu Ceban, fapt ce le-a permis să susţină cu succes testările la funcţia de judecător. 
Actualmente, Sergiu Ceban activează în calitate de şef al Penitenciarului nr.6 Soroca.

Conducători ai procuraturii Soroca în perioada postbelică 1944 – 2013

I.Griţenko – procuror al judeţului Soroca – 1944 – 1947
I.Belâi – procuror al raionului Soroca – 1946 – 1947
P.Şevţov – procuror al raionului Soroca – 1947 – 1951
V.Tarzimanov – procuror (interimar) al raionului Soroca – 1951 – 1952
I.Prahov – procuror al raionului Soroca – 1952 – 1953
S.Bantâş – procuror (interimar) al raionului Soroca – 1953 – 1954
I.Prahov – procuror al raionului Soroca – 1954 – 1956
V.Bakov – procuror al raionului Soroca – 1956 – 1961
V. Craevschii – procuror al raionului Soroca – 1961 – 1973
M. Zarecinâi – procuror al raionului Soroca – 1973 – 1982
I.Zastavneţchii – procuror al raionului Soroca – 1982 – 1988
B.Glavan – procuror al raionului Soroca – 1988 – 1990
N.Musteaţă – procuror interraional Soroca – 1990 – 1999
V.Diaconu – procuror al judeţului Soroca – 1999 – 2004
L.Zaharii – procuror al raionului Soroca – 2004 – 2010
S.Cebotari – procuror al raionului Soroca din 2010
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Serghei Cebotari
Născut la 26 martie 1980 în satul 
Rubleniţa, Soroca.
Procuror al Raionului Soroca; Consi-
lier juridic de rangul II; „Eminent al 
Procuraturii RM” (2012); Membru al 
Colegiului de Califi care a Procuraturii 
Generale a RM.

Serghei Cebotari s-a născut într-o familie de buni gospodari 
din satul Rubleniţa,situat la 7 km. de oraşul Soroca, pe traseul 
spre Otaci şi Drochia.

Tatăl, Ivan Andrei Cebotari, născut la 29 noiembrie 1951, 
lucrează şofer în gospodăria agricolă locală „Tehrubsor” 
SRL, iar mama, Nina (Ursachi) Cebotari, născută la 3 sep-
tembrie 1957, pedagog, deţine funcţia de şefă a grădiniţei de 
copii din Rubleniţa.

Fratele mai mic Alexandru, născut la 8 mai 1983, este şef 
al Secţiei Resurse Umane în cadrul Comisariatului de Poliţie 
Soroca. Soţia, Diana (Slivinschi) Cebotari, născută la 29 iunie 
1983 în or. Soroca, pedagog, activează în calitate de profe-
sor limbi străine la LT „Constantin Stere” din Soroca. Cuplul 
Serghei şi Diana Cebotari educă doi fi i: Victor, născut la 3 
noiembrie 2004, elev clasa III la LT „C. Stere” şi Damian, 
născut la 7 decembrie 2010.

Fişier biografi c

1987 – 1997 – Elev, şcoala medie Rubleniţa,Soroca
1997 – 2002 – Student, USM, facultatea Drept, Chişinău.
2002 – 2004 – Ofi ţer de urmărire penală, Centrul Pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei DG teritorială, Soroca.
2004 – 2007 – Procuror, procuratura raională Soroca.
2007 – 2010 – Procuror adjunct al procurorului raionului Soroca.
Din 2010 – Procuror al raionului Soroca.

Organizarea şi activitatea procuraturii raionului Soroca 
(perioada 2009 – 2013).

• Activitatea procuraturii 
Soroca este organizată conform 
principiilor legalităţii, operativi-
tăţii, proporţionalităţii, imparţia-
lităţii şi controlului ierarhic.

• O atenţie sporită se acordă 
actelor normative departamen-
tale, în special Ordinelor Pro-
curorului General şi a Hotărâ-
rilor CEDO. Fiecare procuror, 
conform atribuţiilor de serviciu, 
întocmeşte programe semestriale 
şi anuale de executare a ordinelor 
Procurorului General, a progra-
melor naţionale pe ţară şi a planu-
lui intern de activitate al procura-
turii raionului.

• În această perioadă în procu-
ratura raionului Soroca au activat 
8 – 12 procurori deşi, conform 
statelor de personal, urmează să 
activeze 14 procurori şi consul-
tantul procurorului. Actualmente, 
în procuratură activează: 4 pro-
curori – stagiu de activitate pes-
te 5 ani; 5 procurori – până la 
5 ani; 3 procurori – tineri spe-
cialişti.

• Activitatea procuraturii ra-
ionului Soroca are un specifi c al 
său, determinat de:

• – aşezarea geografi că a raio-
nului, de-a lungul râului Nistru pe 
un sector de 102 km., fapt ce se 
manifestă foarte des, prin eschi-
varea cu uşurinţă de la răspundere 
a persoanelor vinovate de comite-
rea infracţiunilor şi a contraven-
ţiilor administrative; -numărul de 
peste 103.000 de locuitori, 36 
primării, 2.300 agenţi econo-
mici şi 18.600 gospodării ţără-
neşti, factori importanţi care ne-
cesită o planifi care corectă, bine 
gândită şi ritmicitate în activitate.

• În anul 2013, Inspectoratul 
de poliţie al raionului Soroca 
a pornit 744 cauze penale, ast-
fel starea criminogenă, compa-
rativ cu anul 2012, crescând cu 
11,37%, adică cu 75 cauze pena-
le. 

• Factorul criminogen în te-
ritoriu, este determinat de nivelul 
scăzut de trai al populaţiei, mi-
graţia cetăţenilor, lipsa locurilor 
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Tatiana Nicolai
- şef cancelarie

Tatiana Rotaru

Roşiţa Rusu Parii

Vladislav Cojocaru
- procuror adjunct

Serghei Cebotari
- procurorul raionului Soroca

Octavian Staviţa
- consultant

Alexandru Galben

Igor Pasat

Leonid Zaharii

Lilia Scripnic
- specialist

Vitalie Cebotari

Tatiana Andronic

Valentina Mânăscuttă

Procuratura raionului 
Soroca 2013
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2009 2010 2011 2012 2013
Cauzele penale pe care s-a 
exercitat urmărirea penală 91 101 119 94

pornite 81
150

pornite 70
Trimise în judecată 35 43 56 53 54
Clasate/încetate 30 30 29 34 37
Din ele conform art.275 pct.1), 
3) CP 4 3 5 7 9

Conexate 12 6 4 6 15
Suspendate conform 287/1 CPP 3 3 7 2 11

2009 2010 2011 2012 2013
Cauzele penale pe care s-a 
condus cu urmărirea penală 785 825 941 786

pornite 669
947 

pornite744
Trimise în judecată 269 250 279 245 248
Clasate/încetate 202 228 211 150 167
Din ele conform art.275 pct.1), 
3) CP 14 22 25 14 26

Conexate 4 14 14 7 27
Suspendate conform 287/1 CPP 169 137 248 235 277

de muncă, numărul mare de con-
damnaţi, eliberaţi din Penitencia-
rul nr.6 din or.Soroca şi lipsa de 
cadre califi cate a Inspectoratului 
de Poliţie Soroca.

• În comparaţie cu perioada 
anului 2012, sunt în descreştere 
crimele:

– circulaţia ilegală a droguri-
lor, (-15);

– infracţiunile de jaf, (-10) şi 

tâlhării, (-5);
• Sunt în creştere infracţiuni-

le:
– omucideri (+4);
– conducerea mijloacelor de 

transport în stare de ebrietate 
(+17);

– furturi (+135), violuri (+3), 
violenţă în familie (+1);

• De către procuratura raionu-
lui Soroca au fost pornite 70 ca-

uze penale, mai mult decât anul 
trecut cu cu 10 cauze penale.

• În anul curent au fost inten-
tate 43 cauze penale în privinţa 
infractorilor minori, statistica 
indicând astfel,că criminalitatea 
minorilor este în creştere:

– în anul 2012 – 30 cauze pe-
nale minori;

– în 2011 – 25 cauze penale 
minori;

Exercitarea şi conducerea urmăririi penale

În perioada 2009 – 2013 procuratura a exercitat urmărirea pe 168 cauze penale.
Analiza comparativă a indicilor cantitativi la acest capitol sunt refl ectaţi în tabelul de mai jos:

În perioada anului 2013 s-a condus cu urmărirea penală pe 947 ( 786 în anul 2012) cauze penale 
(144 cauze din rest).

Analiza comparativă a indicilor cantitativi la acest capitol sunt refl ectaţi în tabelul de mai jos:

În baza dosarelor penale ges-
tionate de către procurori au fost 
reţinute 2 persoane, iar în cadrul 
conducerii cu urmărirea penală –  
39 persoane, arestul fi ind aplicat 
doar în cazuri excepţionale.

Procurorii au emis 355 ordo-
nanţe de refuz în începerea urmă-
ririi penale, în baza materialelor 
şi rapoartelor, privind neânce-
perea urmăririi penale parvenite 
de la OUP, iar în baza examină-

rii materialelor pe R-1, au emis 
104 ordonanţe de refuz. Numă-
rul mărit al cazurilor examinate, 
în ordinea art.274 din Codul de 
procedură penală, se datorează 
cerinţelor CEDO de a investiga 
profund argumentele invocate în 
plângeri, în cadrul proceselor pe-
nale, cât şi întocmirea plângeri-
lor de către petiţionari în aşa fel, 
încât este inevitabilă înregistra-
rea în R-1.

Izolatorul de detenţie pre-
ventivă din cadrul Inspecto-
ratului de poliţie Soroca, este 
verifi cat zilnic, iar la fi ecare 10 
zile şi lunar, sunt întocmite note 
informative. Referitor la admi-
terea unor încălcări de lege, la 
capitolul deţinerii, în Izolatorul 
de detenţie a Inspectoratului de 
poliţie Soroca, în perioada de ra-
port, s-au înaintat 4 sesizări.
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Pe parcursul perioadei 2009 – 
2013, procuratura a efectuat 35 
controale şi 12 generalizări, pri-
vind respectarea:
– legislaţiei ce ţine de efectuarea 

controlului administrativ al 
activităţii autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale, din 
teritoriul raionului Soroca;

– legislaţiei cu privire la petiţi-
onare, protecţia drepturilor şi 
intereselor minorilor, comba-
terii şi prevenirii delicvenţei 
juvenile;

– legislaţiei cu privire la fondul 
ariilor protejate de stat, a Re-
gulamentului gospodăriei ci-
negetice;

– legislaţiei în cadrul achiziţiilor 
de bunuri, executare de lu-
crări şi prestare de servicii, de 
către organele administraţiei 
publice locale, din teritoriul 
raionului Soroca, în perioada 
anului 2012 etc.;

Controalele efectuate au de-
monstrat faptul, că ansamblul de 
factori negativi, inclusiv nihilis-
mul juridic, atât al cetăţenilor, 
cât şi al persoanelor cu funcţii de 
răspundere, duce la încălcări în 
domeniile respective.

În baza încălcărilor depistate 
au fost înaintate 78 sesizări, ce-
rându-se lichidarea încălcărilor 
de lege, cele mai numeroase din-
tre ele fi ind din domeniul respec-
tării:
– drepturilor minorilor; dreptu-

rilor constituţionale ale omu-
lui; elaborarea, organizarea, 
utilizarea şi executarea buge-
tului administraţiei publice; 
protecţiei proprietăţii publi-
ce şi privatizării; gestionării 
terenurilor aferente din do-
meniul public; activităţii co-
misiilor administrative de pe 
lângă organele administraţiei 
publice locale etc.

În perioada supusă generali-
zării au fost înaintate în instanţa 
de drept comun, de către procu-
ratura raionului Soroca, 44 ac-
ţiuni civile în valoare totală de 
91.996,10 lei, la moment fi ind 
examinate 31 : 27 – admise, în 
valoare de 13.714 lei; 2 – respin-
se;2 – încetate, în legătură cu re-
nunţul reclamantului la acţiune.

Toate acţiunile au fost înain-
tate de procuror la solicitarea 
persoanelor, drepturile cărora au 
fost lezate, astfel fi ind protejate 
38 persoane.

Se cere menţionat faptul, că 
toate acţiunile au fost examina-
te în termeni rezonabili, n-a fost 
admisă amânarea şedinţelor de 
judecată din vina procurorului, 
sau din motiv, că baza probatorie 
a pretenţiilor ar fi  fost insufi cien-
tă.

O atenţie deosebită se acordă 
reprezentării intereselor patri-

Anul
Cu deliberarea 

sentinţelor 
total

Adoptate 
sentinţe de 

condamnare

Adoptate 
sentinţe de 

încetare

Adoptate 
sentinţe de 

achitare

Sentinţele 
pronunţate 
în condiţiile 
art.499 CPP

2013 269 222 43 3 1
2012 280 234 42 4 -

Reprezentarea învinuirii în instanţa de judecată

Investigaţii generale şi protecţia drepturilor şi intereselor copiilor.

Şedinţele operative, privind 
reprezentarea învinuirii în in-
stanţa de judecată şi legalităţii 
hotărârilor judecătoreşti, pe ca-
uzele penale examinate în pro-
curatura raionului Soroca, au 
loc săptămânal. Aici, acuzatorii 
de stat pun în discuţie cauzele 
penale examinate în săptămâna 
precedentă şi necesitatea de a 
declara apel împotriva sentinţe-
lor ilegale.

Procurorul raionului verifi că, 
în ajunul şedinţei de judecată, ni-
velul de pregătire al procurorilor 
inferiori, calitatea susţinerii învi-

nuirii, temeinicia solicitării mă-
surii de pedeapsă. După adop-
tarea sentinţei, nu mai târziu de 
a doua zi, acuzatorii de stat ra-
portează procurorului – şef des-
pre rezultatele judecării cauzei, 
prezentându-i spre confi rmare, 
concluziile sale.

În perioada anului 2013 jude-
cătoria Soroca a pronunţat, cu 
participarea procurorilor raio-
nului Soroca, 269 de sentinţe în 
privinţa a 309 persoane.

Din numărul total al sentin-
ţelor pronunţate:
– 222 sentinţe de condamnare, 

în privinţa a 249 persoane 
(anul 2012 – 234 sentinţe de 
condamnare în privinţa a 264 
persoane);

– 43 sentinţe de încetare, în 
privinţa a 54 persoane (anul 
2012 – 42 sentinţe de încetare 
în privinţa a 49 persoane);

– 4 sentinţe de achitare, în pri-
vinţa a 6 persoane (anul 2012 
– 4 sentinţe de achitare în pri-
vinţa a 5 persoane);

– 1 sentinţă, în privinţa unei 
persoane, potrivit art.499 
CPP.

În perioada anului 2013 au 
fost condamnate:
– 47 persoane (în perioada viza-

tă a anului 2012 – 62 persoa-
ne), la munca neremunerată 
în folosul comunităţii;

– 68 persoane (în anul 2012 – 

77 persoane), la amendă;
– 59 persoane (în anul 2012 – 

60 persoane), la închisoare 
cu ispăşirea reală a pedepsei;

– 75 persoane (în anul 2012 – 
65 persoane), la închisoare 
cu aplicarea art.90 CP;

În perioada de referinţă pro-
curorii au contestat:
– 39 sentinţe, din ele 31 – cu apel 
şi 8 – cu recurs; pronunţate 
43 sentinţe de încetare (anul 
2012 – 42 sentinţe de încetare) 
a procesului penal.
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Respectarea legilor la executarea pedepselor

Promovarea imaginii procuraturii

moniale ale cetăţenilor, în situa-
ţia când în baza adresărilor aces-
tora, sunt adoptate ordonanţe de 
neâncepere a urmăririi penale. 
Acestora, în mod obligatoriu, le 
sunt explicate prevederile lega-
le, ce ţin de recuperarea preju-
diciului, iar când impune legea, 
se intervine prompt cu acte de 
reacţionare.

Procurorii acordă o atenţie 
sporită lucrului cu petiţiile.

Astfel, în perioada de referinţă, 
la procuratura raionului Soroca 
au fost primiţi în audienţă 615 
cetăţeni, iar de către procurorul-
şef – 154 cetăţeni. Problemele 
de bază cu care s-au adresat ce-
tăţenii sunt – dezacordul faţă de 
deciziile luate de către unii func-
ţionari publici, privind acţiunile 
ilegale ale diferitor persoane, etc.

Pe parcursul anului 2013, la 
procuratura raionului Soroca au 
parvenit 408 petiţii, fi ind exa-
minate 376 petiţii, dintre care 
58 au fost admise, în baza lor 
fi ind înaintate 35 acte de reac-
ţionare, în restul cazurilor au 
fost date explicaţii de către pro-
curori.

Fiecare petiţie se examinea-
ză în termen de 30 de zile, iar 
în cazuri deosebite, termenul de 
examinare se prelungeşte prin 
raport la procurorul – şef, dar 
nu mai mult de 2 luni de la data 
înregistrării petiţiei. Din 18 peti-
ţii repetate, nici una din ele nu a 
fost admisă.

La compartimentul aplică-
rii legislaţiei contravenţionale, 
activitatea în procuratura Soroca 
este organizată efi cient, respec-

tându-se atribuţiile şi compe-
tenţa procurorului. În perioada 
vizată, de către procurori au fost 
pornite 65 procese contraven-
ţionale, fi ind examinate în total 
270 procese – verbale cu privi-
re la contravenţii, parvenite de 
la agentul constatator Inspecto-
ratul de Poliţie Soroca.

Procuratura a continuat 
efectuarea controlului următo-
rilor agenţi de constatare din te-
ritoriul raionului Soroca: orga-
nele pentru protecţia mediului; 
organele supravegherii sanitar-
epidemologice de stat; organele 
de control fi nanciar şi fi scal ale 
Ministerului Finanţelor; in-
spectoratul teritorial de muncă; 
agenţia teritorială de asigurări 
în medicină şi organele aface-
rilor interne.

Mijloacele mass-media se 
implică tot mai direct în viaţa 
socială, inclusiv a organelor 
de drept, creându-le o imagine 
publică. Astfel, orice sursă in-
formativă schimbă viziunea 

societăţii asupra unei anumite 
instituţii.

În acest domeniu procuratu-
ra a lucrat în mai multe direc-
ţii: publicarea materialelor în 
ziarele locale; colaborarea cu 

televiziunea locală şi naţiona-
lă; organizarea întâlnirilor în 
teritoriu; publicarea informaţi-
ilor pe site-ul Procuraturii Ge-
nerale.

Astfel, în perioada de raport 

În perioada de raport au 
fost efectuate 17 controale pla-
nifi cate câ şi în baza plângerilor 
condamnaţilor, în rezultatul că-
rora au fost înaintate în total 15 
sesizări şefului penitenciarului 
nr.6 din or. Soroca, privind lichi-
darea încălcărilor de legislaţie şi 
o sesizare comisarului IP Soro-
ca.

Au fost verifi cate: activitatea 
secţiei speciale, şi a serviciului 
securitate a penitenciarului; 
modalitatea asigurării securită-
ţii personale a condamnaţilor; 
crearea condiţiilor de deten-
ţie în penitenciar; legalitatea 
transferării condamnaţilor în 
regim de resocializare; situaţia 
sanitaro – epidemiologică; res-
pectarea legii cu privire la peti-
ţionare ş.a. Pe parcursul anului 
2013, de la condamnaţii, care-şi 
ispăşesc pedeapsa în penitencia-
rul nr. 6 din or Soroca, au parve-
nit 95 petiţii dintre care: 1 petiţie 
– remisă Judecătoriei Soroca; 4  
– admise; 9 – înregistrate în R-1 

al procuraturii; 81 – respinse 
sau explicate, după caz.

Petiţiile parvenite de la con-
damnaţii din penitenciarul nr. 6, 
recunoscute drept fondate, s-au 
referit la condiţiile de detenţie 
din penitenciar şi la plasarea 
condamnaţilor în încăperea fos-
tului izolator disciplinar, care 
este avariată. Pe parcursul anului 
2013 procurorii responsabili au 
primit în audienţă 132 condam-
naţi. Astfel, condamnaţii sunt 
deţinuţi în celule supraaglome-
rate, nu au acces permanent la 
apă potabilă ş.a. Actualmente se 
observă o tendinţă de creştere a 
numărului condamnaţilor – de 
la 660 în primul semestru, la 741.

În anul 2013, împreună cu ju-
decătorul de instrucţie, au fost 
examinate 216 cereri şi demer-
suri înaintate în instanţa de jude-
cată. Din toate cererile şi demer-
surile înaintate, admise au fost 
doar 14,8 %; cu aplicarea art. 
91 CP, faţă de condamnaţi – ad-
mise doar 9,71 %.

Pe parcursul anului 2013 pro-
curorii responsabili de controlul 
respectării legilor în penitenci-
arul nr. 6, au condus urmărirea 
penală în 6 cazuri de tentative 
de transmitere a drogurilor în 
penitenciar, 4 cazuri fi ind remi-
se cu rechizitoriu în instanţa de 
judecată.

La Biroul de Probaţiune So-
roca, procurorul responsabil a 
efectuat 5 controale în baza că-
rora a înaintat 3 sesizări. În re-
zultatul acestor controale au fost 
sesizate 8 primării din raionul 
Soroca. În aceiaşi perioadă pro-
curorul a participat la examina-
rea a 10 demersuri în instanţa 
de judecată, înaintate de către 
Biroul de Probaţiune Soroca. 
În cadrul controalelor la Biroul 
de Probațiune Soroca, fi ind ve-
rifi cate dosarele condamnaților 
la pedeapsa cu muncă neremu-
nerată în folosul comunității, s-a 
constatat un șir de încălcări cu 
privire la exercitarea controlului 
asupra persoanelor condamnate.
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Personalul de administrare

Viorel Cucereavâi – inginer mecanic 
Mariana Grosu – jurist - consultant 
Eleonora Balţat – contabil 
Tatiana Cucereavâi – contabil 

Ricardo Panici – contabil 
Ala Moraru – inspector serviciu personal 
Eugenia Bazaochi – magazioner 
Vadim Lisnic – controlor reţelele de apă

Constantin Melnic
 – inginer - şef

Anatolie Cazac
 – şef, staţii de pompare şi traseu

Afanasie Lozan
 – inginer aparate măsură şi control

Iurii Cebotari
 – maistru grup de reparaţie

Nicolae Rotari
 – energetician - şef

Leonid Focşa
 – inginer PM şi TS

Vitalii Velicev
 – inginer electronist

Victor Şveţ
 – şef, autoparc

Anatolie Ilieş
 – inginer completarea utilajului

Constantin Jaman
 – agent aprovizionare

Angela Vânaga
 – contabil - şef

Svetlana Todorova
 – şef, staţie de fi ltrare a apei

ÎIS „ACVA – NORD”ÎIS „ACVA – NORD”
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Istoria şi perspectivele ÎIS „Acva-Nord”

Tudor Panici
Născut la 22 mai 1952 în satul 
Vărăncău,Soroca
Administrator al Întreprinderii 
Interraionale de Stat „Acva-
Nord”,Soroca.
Studii: Institutul Politehnic „ 
S.Lazo”, f-tea Mecanică, specialitatea 
„Maşini şi aparate pentru 
întreprinderile industriei alimentare” 
(1969-1974),Chişinău.

Experienţa profesională
1969 – 1974 – Student, Institutul Politehnic „S.Lazo” f-tea 
Mecanică, Chişinău;
1974 – 1977 – Inginer - mecanic superior, fabrica de 
brânzeturi, Râşcani;
1977 – 1979 – Inginer - şef, fabrica orăşenească de produse 
lactate, Soroca;
1979 – 1983 – Şef secţie ventilaţie, fabrica de îmbrăcăminte 
tricotată, Soroca;
1983 – 1987 – Inginer - şef, fabrica de brânzeturi, Râşcani;
1987 – 1994 – Director, fabrica de brânzeturi, Soroca;
1994 – 1999 – Director, SA „Fabrica de brânzeturi din 
Soroca”;
1999 – 2004 – Director, Î.M. moldo - americană „Fabrica de 
brânzeturi din Soroca”;
2004 – 2005 – Director general, Î.M. moldo - americană 
„Fabrica de brânzeturi din Soroca”;
2005 – 2006 – Locţiitor al directorului, SA „Fabrica de unt 
Floreşti”;
Din 2006 până în prezent – Administrator, Întreprinderea 
interraională de Stat „Acva-Nord”.

Perfecţionări
2004 – Programul SABIT al Ministerului de Comerţ al SUA 
- „Utilaje, ambalaj, organizare şi tehnologii pentru industria 
laptelui”, SUA;
2003 – Camera de Comerţ şi Industrie a R.Moldova şi 
Austria.Absolvit „Cursul pentru managementul superior şi 
strategia Marketing”, R. Moldova, Austria;
2002 – Întreprinderea mixtă moldo - germană 
„TUVQUALITAT”. Cursul „Sistemul calităţii management.
Cerinţe” Auditor intern ISO 10011 R. Moldova;
1995 – Programul COHRAN organizat de Ministerul 
Agriculutrurii SUA. LAND O’LAKES, Ins. „Tehnologii 
Moderne în industria laptelui; Economie
de piaţă; Marketing ”, SUA;

Titluri onorifi ce obţinute
2004 – Antreprenorul Anului, acordat de fi liala Soroca a 
Camerei de Comerţ şi industrie, Republica Moldova;
2003 – Antreprenorul Anului, acordat de fi liala Soroca a 
Camerei de Comerţ şi industrie, Republica Moldova;
2002 – Antreprenorul Anului, acordat de fi liala Soroca a 
Camerei de Comerţ şi Industrie, Republica Moldova;
2000 – Businessmanul anului, acordat de Camera de Comerţ 
şi Industrie, Soroca, Republica Moldova;
2000 – Decorat cu Medalia „MERITUL CIVIC ”

Soroca ofi cială
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Contabilitatea
De la stânga: 

Tatiana Cucereavâi; 
Ricardo Panici; 

Angela Vânaga (contabil şef) .
Pe scaun – Eleonora Balţat.

Magazioner
Bazaochi Eugenia

Operator la fi ltre
Bostan Aurora

Dispecerat
V.Vasilcovschii,

M.Spoială,
S.Todorova.

Soroca ofi cială
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Denumirea localităţilor Numărul total de 
fântâni

Corespund 
standardelor

Nu corespund 
standardelor

or. Floreşti 10 7 3
or. Râşcani 14 11 3
or.Sângerei 14 10 4
or. Teleneşti 12 4 8
or. Drochia 11 7 4

61 39 22

În anul 2010 a fost elabo-
rată, de către ÎS de proiectări 
„ACVAPROIECT”, docu-
mentaţia de proiect, privind 
reutilarea staţiilor de pompare 
ale sistemului de aprovizionare 
cu apă Soroca – Bălţi, costul 
lucrărilor de proiectare consti-
tuind - 667 mii lei, iar costul 
lucrărilor de renovare cu uti-

laj - 27 mln. lei . Reutilarea 
apeductului Soroca –Bălţi va 
permite micşorarea, în mediu 
cu 17%, a consumului de ener-
gie electrică, care la rândul său, 
va micşora tariful de livrare a 
apei potabile către consuma-
tori.

Calitatea apelor subterane 
din Floreşti, Drochia, Sânge-

rei, Râşcani, şi Teleneşti, lo-
calităţi unde se preconizează 
conectarea la apeductul „Soro-
ca-Bălţi”, conform cercetărilor 
efectuate de Agenţia pentru 
Geologie şi Resurse Minera-
le ÎS „EH GeoM”, din 61 de 
prize de apă- 39 corespund 
standartelor de calitate a apei 
potabile, iar 22 -  sunt poluate:

Parteneriatul Public Privat (PPP)
Pentru depăşirea situaţiei de 

criză a Apeductului Soroca-
Bălţi, Guvernul RM şi condu-
cerea a 7 raioane, au semnat 
un memorandum de susţinere a 
unei abordări comune şi înfi in-
ţarea unei Asociaţii regiona-
le de prestare a serviciilor de 
apă şi canalizare.

În acest contest, Ministerul 
Mediului a angajat un con-
sultant pentru elaborarea unui 
proiect de Parteneriat Public 
Privat (PPP), pentru furnizarea 
serviciilor de apă şi apă uzată, 
în regiunea de nord a Republicii 
Moldova.

Sarcina a constat în efectuarea 
unei analize juridice, tehnice, de 
mediu, fi nanciare, contabile şi 
economice complete.

Elementul de bază al proiec-
tului, va fi  Apeductul Soroca-
Bălţi existent (SBP), care este 
deţinut şi exploatat de Intre-

prinderea Interraională de 
Stat „Acva-Nord”, afl ată în 
subordinea Ministerului Mediu-
lui. Cu excepţia oraşelor Soroca 
şi Bălţi, toate celelalte oraşe şi 
sate din regiunea de Nord, cap-
tează ape subterane, care sunt 
foarte poluate şi nu corespund 
pentru alimentarea cu apă în 
condiţii de siguranţă, pentru toa-
te zonele urbane şi rurale. Cone-
xiunile de la apeduct către alte 
raioane învecinate (Sângerei, 
Teleneşti, Floreşti, Drochia, 
Râşcani), au fost analizate îm-
preună cu reţelele de alimentare 
cu apă din interiorul localităţi-
lor.

Principalul obiectiv de dez-
voltare, pentru sectorul de apă şi 
canalizare în RM, este de a asi-
gura accesul la servicii sigure, 
de încredere şi durabile, de ali-
mentare cu apă potabilă pentru 
toţi, la un preţ accesibil.

În special proiectul urmă-
reşte să :

• Îmbunătăţească nivelul 
şi utilitatea serviciilor de 
alimentare cu apă în zona de 
Nord şi Centru a Moldovei;
• Crească efi cienţa furniză-
rii serviciilor ;
• Asigure durabilitatea 
fi nanciară, tehnică şi de 
mediu pe termen lung, luând 
în considerare constrânge-
rile de accesibilitate pentru 
utilizatorii fi nali;
• Facă investiţii „inteligen-
te” şi optime de capital;
Instrumentul, avut în vedere 

de Guvernul Republicii Moldo-
va, pentru a atinge aceste obiec-
tive, este un parteneriat public 
privat (PPP).

Proiectul propus ar fi nan-
ţa primul PPP privat de apă, la 
nivel regional, în regiunea de 
Nord şi Centru a R. Moldova. 

Activitatea comercială(marketing) a ÎIS „ Acva – Nord”

Produsul principal este apa potabilă de calitate, cât şi apa tehnică pentru irigare.
Volumul de apă livrată (m3):

Tipul de serviciu Anul
2009 2010 2011 2012 2013

Apă potabilă 9 600 000 9 600 000 9 800 000 11 000 000 14 000 000
Apă tehnică pentru irigare 20 000 38 000 38 000 40 000 42 000

Soroca ofi cială
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Laboratorul
De la stânga: 
D. Codrean; 

L.Podborschi; 
L.Nijnievscaia; 

E.Graur - laboranţi de schimb; 
S.Pârlii - laborant superior.

Filtre, schimb de serviciu 
De la stânga: 

V.Vasilcovschii – maistru; 
S.Todorova – şeful staţiei de 
fi ltrare şi curăţare a apei; 

Al.Todorov – operator; 
V.Tofan – lăcătuş – electrician; 

Vl.Todorov – maistru; 
V.Calistru – operator; 

V.Coţaga – lăcătuş.

Filtre
De la stânga: 
V.Cojocari; 
V.Cojocaru; 

S.Todorova(şef Staţie de 
curăţare şi fi ltrare a apei); 

S.Doroş; 
V.Coţaga; 
A.Todorov.

Soroca ofi cială
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Aria de comercializare

Apa nu este un produs comer-
cial ca oricare altul şi trebuie 
califi cată mai întâi, ca o moşte-
nire de mare valoare. Este deci 
foarte important, să-i acordăm 
un preţ echitabil, care să acţi-
oneze ca un mecanism pentru 
încurajarea folosirii acestea, 
într-un mod durabil.

În prezent, apa este livrată:
- Direcţiei de apeduct şi ca-

nalizare Soroca - 18%
- Întreprinderii Municipale 

„Regia Apă - Canal - Bălţi” - 
82%.

Pentru anii viitori, se plani-
fi că aprovizionarea cu apă a 
satelor şi centrelor raionale din 
Sângerei, Teleneşti, Floreşti, 
Drochia, Râşcani (vezi tabelul 
nr. 1).

Cererea pentru apă în Mol-
dova, precum şi în alte ţări, este 

infl uenţată de tradiţiile naţiona-
le, obiceiurile şi gusturile locu-
itorilor. De exemplu, în vest 
populaţia preferă apă de băut 
îmbuteliată, pe când la noi, ma-
joritatea consumatorilor fi ind 
de la sate, se preferă apă de iz-
vor sau fântână. Însă progresul 
tehnic (maşini de spălat, ca-
zane termofi care, boilere pen-
tru apă caldă, maşini de spălat 
vesela,etc.), cere apă curentă şi 
presiune constantă, fapt ce va 
mări considerabil numărul de 
consumatori.

 Publicitatea şi 
promovarea produsului

Pentru a răspândi imaginea 
produsului şi a stimula vânzările, 
întreprinderea îşi va personaliza 
şi promova activ produsele sale, 
atât prin intermediul televiziunii, 
presei, radioului, etc., cât şi prin 

stabilirea unor preţuri corecte 
pentru apa livrată.

Strategii

Întreprinderea Interraională de 
Stat „Acva-Nord” îşi propune un 
plan de dezvoltare de lungă du-
rată, care va include următoarele 
acţiuni strategice:
• Stabilirea preţului apei po-

tabile astfel, încât să refl ecte 
costul tratării acesteia şi a 
procesului de aprovizionare, 
dar care să poată fi  plătit de 
cei care o consumă.

• Implementarea tehnologiilor 
avansate, pentru garantarea 
obţinerii unei ape potabile de 
cea mai bună calitate.

• Procurarea utilajelor şi teh-
nologiilor moderne, care pot 
fi  deservite de un număr mai 
mic de operatori, cât şi eco-
nomisirea energiei electrice.

Spicuiri din proiectul de renovare a echipamentului staţiilor de pompare, 
în scopul sporirii efi cienţei energetice:

Situaţia actuală poate fi  considerată ca fi ind critică, luând în considerare următoarele:

Misiunea proiectului

Schimbarea pompelor de 
pompare a apei, utilizate în pre-
zent, care au o capacitate de 
4000m3/h şi un consum excesiv 
de energie electrică,cu altele 
mai performante, care vor asi-
gura un consum de energie cu 
20% mai mic decât cel existent, 
cu posibilitatea efectuării pro-

cesului tehnologic în fl ux con-
tinuu, ce va duce la îmbună-
tăţirea parametrilor calitativi a 
apei potabile.

Scopul proiectului

Crearea unei fabrici moderne 
de prelucrare a apei, captate din 
râul Nistru, necesară pentru 
dezvoltarea social economică a 

regiunii de Nord şi Centru a Re-
publicii Moldova.

Obiectivul de bază

Dezvoltarea extensivă şi in-
tensivă a aprovizionării cu apă 
de calitate, în regim 24 din 24 
de ore, a oraşelor şi o parte din 
satele din Nordul şi Centrul 
Moldovei.

Apeductul „Soroca-Bălţi” 
este cea mai mare conductă de 
apă din Republica Moldova,con-
struită pentru a furniza apă po-
tabilă din râul Nistru în oraşele 
Soroca,Bălţi şi localităţile din 
regiunea de nord a Republicii 
Moldova.

În pofi da potenţialului uriaş 
al apeductului, în prezent se 
furnizeaza apă numai în oraşele 
Soroca şi Bălţi, acoperind ast-
fel doar 1/3 din capacitatea sa 
proiectată. Întreprinderea „Ac-
va-Nord”, însărcinată cu admin-
istrarea apeductului, poate asig-
ura cu greu sufi ciente vânzări de 
apă, pentru a acoperi costurile 
operaţionale.

Capacitatea neutilizată a ape-
ductului „Soroca-Bălţi” genere-
ază costuri ridicate fi xe, care re-
prezintă o povară considerabilă 
pentru consumatorii fi nali din 
localităţile Bălţi şi Soroca;

Incapacitatea consumatorilor 
curenţi de a plăti facturile de 
apă, pune în pericol funcţionalit-
atea apeductului „Soroca-Bălţi” 
şi poate duce în cele din urmă, la 
alimentarea intermitentă cu apă, 
urmând încetarea activităţii.

În cazul stopării functionării 
apeductului „Soroca-Bălţi”, ape-
le subterane nu reprezintă o al-
ternativă pentru localităţile din 
regiunea de nord a Republicii 
Moldova, deoarece aceste ape nu 

sunt potabile. Pentru majoritatea 
apelor de adâncime din Bălţi, 
Râşcani, Drochia, Teleneşti, 
Sângerei şi Floreşti, nivelele de 
culoare, materii solide, amoniac 
şi fl uoruri, depăşesc standardele 
pentru apa potabilă.

In aceste conditii, reutilarea 
şi modul optim de organiza-
re, prin care apeductul „Soro-
ca-Bălţi” să furnizeze apă către 
localitaţile menţionate, reprezin-
tă principalul scop al proiectului 
dat.

Faza iniţială:
Reutilarea staţiilor de pom-

pare cu pompe de capacitate 
1100-1250 m3/oră la tensiunea 
380v.
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Autoparcul
De la stânga: 

Constantin Melnic ( inginer şef 
al ÎIS); 

V.Şveţ – şef autoparc; 
N.Molceanovschii – şofer; 

G.Lozan – şofer. 

Brigada de lăcătuşi, 
Staţii de pompare şi traseu

De la stânga: 
P.Spinei; 

A.Cazac (şef staţii de pompare 
şi traseu); 
C.Neamţu; 
M.Spoialo; 
A.Ceban; 
V.Ursol; 

V. Rudeanu.

Echipa electricieni pentru 
reparaţia utilajului electric

De la stânga:
V.Velicev;

V.Doroşenco;
E.Bruma;

I.Gonceariuc;
I.Bulat;
E.Topor;

V.Buzurniuc;
N.Rotari.

Brigada construcţii
De la stânga: 

I.Lozan;
A. Beţco; 

D.Mutruc; 
G.Muntean; 

V. Lazu; 
V. Cojocaru.
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Reutilarea staţiilor de pompare a apeductului Soroca –Bălţi va permite micşorarea în mediu cu 
20% a consumului de energie electric, care la rândul său, va micşora tariful de livrare a apei potabile 
către consumatorii fi nali, după fi nalizarea proiectului dat.

Denumirea 
staţiei

de pompare
La moment După renovarea staţiilor de pompare

SP-1
2 pompe (Q=4000 m3/h , H=95 mCA, 
P=1250kw
1 pompă Q=2000 m3/h H=100 mCA, 
P=800kw

2 pompe WILO SCP250/450HA-315/4
(Q=1250m3/h, H=64m) N=315kw
1 panou de comandă şi protecţie

SP-2
2 pompe (Q=4000 m3/h , H=95 mCA, 
P=1250kw
1 pompă Q=2000 m3/h H=100 mCA, 
P=800kw

2 pompe WILO SCP250/570HA-400/4
(Q=1300m3/h, H=84m) N=400kw
1 panou de comandă şi protecţie

SP-3
2 pompe (Q=4000 m3/h , H=95 mCA, 
P=1250kw
1 pompă Q=1600 m3/h H=90 mCA, 
P=630kw

2 pompe WILO SCP250/570HA-315/4
(Q=1150m3/h, H=73m) N=315kw
1 panou de comandă şi protecţie

SP-4
2 pompe (Q=4000 m3/h , H=95 mCA, 
P=1250kw
1 pompă Q=1600 m3/h H=90 mCA, 
P=630kw

2 pompe WILO SCP250/570HA-315/4
(Q=1080m3/h, H=78m) N=315kw
1 panou de comandă şi protecţie

Faza secundară:
Automatizarea proceselor de 

clorinare a apei şi procesului de 
fi ltrare şi tratare a apei. Conducta 
principală Q-1020 mm lângă lo-
calitatea Mărăşeşti 280m necesită 
înlocuire. Apărarea de corozie a 

conductei principale cu ajutorul 
staţiilor de protecţie catodică.

Instalarea contoarelor de evi-
denţă la SP-1, SP-4 şi întrarea apei 
în bazinul a ÎM „Regia Apă Canal 
Bălţi” şi ÎM „DA şi C” Soroca.

Înzestrarea laboratorului chi-

mic şi microbiologic cu utilajul 
necesar pentru efectuarea analize-
lor.

Reparaţia clădirilor cu schim-
barea ferestrelor şi lemnăriei la 
staţiile de pompare şi sediul cen-
tral.

Staţia de pompare nr.3

Staţii pompare :
4 staţii cu înălţimea totală de ridicare a apei de 262 m coloana de apă, având capacitatea instalată:
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Staţia de pompare nr 1
De la stânga: M.Chirilici, Gr.Raevschi, D.Lozinschi, V.Ambros, A.Cazac, N.Ştirbu, A.Chirilici, N.Pascari, 
I.Ceaicovschi

Staţia de pompare nr.2
De la stânga: I.Costachi, M.Raevschi, A.Cazacu, Iu.Calmaţui, V. Gâtlan
Sus: G. Stegărescu, V.Lozan, N.Raevschi, T.Zolotariov
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Staţia de pompare nr.4
De la stânga: V.Ţurcan, V.Coliban, I.Livandovschii, E.Solovei, A.Cazac, V.Oleinic, S. Molceanovschii, 
M. Livandovschi, V.Crâjanovschii

Staţia de pompare nr.3
De la stânga: D.Bânzari, V.Nistor, P.Deveatâi, A.Cazac, V.Tofan, A.Bostan, E.Baţat, N.Morari, V.Staviţa
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Festivalul MăruluiFestivalul Mărului

Ediţia III

Emblema festivalului Începutul manifestaţiei

Ofi cialităţile raionului şi oaspeţii în marş spre 
Piaţa Libertăţii

Ospitalitate soroceană

Ansamblul de cântece şi dansuri „Nistrenii„

Grupa de dansatori. 
Colegiul pedagogic „M.Eminescu”

Cei mai buni gospodari soroceni 
- crescători de mere

Lăutarii soroceni
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La festival cu căluţul şi căruţa Frigărui şi băuturi

Meşterul popular S.Lungu, s.Vădeni Expoziţia - „Prietenia Agro”

Mere de aur de la Dubna

Evoluează A.Puica Sorocenii în toiul desfăşurării Festivalului

Oaspeţii se îndulcesc cu delicii din mere
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Imnul Festivalului Naţional al Mărului

în ochii şi la mâinile celor, care 
cresc aceste mere ca din poves-
te.

Iată câteva opinii
despre această ediţie

a Festivalului:

Serghei Slutu, şeful Direcţiei 
agricole rationale: „Este pentru a 
treia oară când la Soroca se or-
ganizează Festivalul Mărului şi, 
fără îndoială, în acest an efor-
turile noastre au fost răsplătite 
pe măsură. Cu certitudine, săr-
bătoarea de azi corespunde rigo-
rilor unui Festival Naţional”.

Tun Minato, ambasadorul 
Republicii Populare Chineze în 
Republica Moldova: „Sunt pent-
ru prima dată la un astfel de eve-
niment şi emoţiile mă copleşesc. 
Totul este extraordinar, de vis! 
Mulţumesc domnului preşedinte 
pentru invitaţie şi vreau să felicit 
toţi sorocenii, pentru faptul că au 
făcut din Măr o adevărată carte 
de vizită”.

Ludmila şi Ion Osadciuc, 
oraşul Soroca: „Bucură atmos-
fera de sărbătoare, iar timpul 
frumos face ca să ne simţim cu 
toţii extraordinar de bine. Acest 
festival demonstrează că avem 
adevăraţi gospodari, care ştiu să 
crească roade mari de mere şi să 
ne ducă faima peste hotarele re-
publicii. Sperăm ca acest festival 
să aibă o viaţă cât mai lungă”.

Iurie Tănase, producător, di-
rectorul Gospodăriei Ţărăneşti 
„Iurie Tănase” din satul Hristici: 
„Cel mai mult m-a bucurat îm-
bulzeala din preajma standului 
nostru, de care am avut parte de 
dimineaţă şi până la închiderea 
sărbătorii. Aceasta înseamnă că 
munca noastră este apreciată, lu-
cru foarte important pentru noi. 
Pe de altă parte, fără falsă mo-
destie, vreau să afi rm că merele 
noastre sunt gata pentru a fi  ex-
portate în UE. Orice ar zice alţii, 
dar viaţa, munca noastră de toate 
zilele bate scepticismul răuvoi-
torilor”.

Tamara şi Iurie Cucuietu, 
meşteri populari din oraşul Dro-
chia: „Frumoasă sărbătoare, dar 
şi un prilej pentru noi de a ne 
prezenta marfa cu tentă naţiona-
lă. Mai cu seamă, că avem relaţii 
de colaborare cu Secţia raională 
cultură şi turism din Soroca. Ce-i 
drept, oamenii nu se prea înghe-
suie să cumpere un suvenir, dar 
nu pierdem speranţa. Probabil, 
pe oameni astăzi îi interesează în 
primul rând merele”.

Micola Sobco, satul Gaj-
bievca, raionul Iampol, Ucraina: 
„Sunt un agricultor cu experienţă 
şi vă spun cu toată sinceritatea – 
ce am văzut astăzi la Vasilcău şi 
la Soroca nu am mai văzut în altă 
parte. Rog să mă credeţi, nu este 
o laudă deşartă, ci un adevăr, or 
nici în Polonia, nici în România 
nu am văzut aşa mere frumoase 
şi aşa gospodari. Noi, cei din ra-
ionul Iampol, avem ce învăţa de 
la soroceni”.

Ţărâna îndură de veac supărăriile ploii,
Al soarelui foc nemilos îl preface în fruct
Cum se preface amarul pe struna viorii
În cântul doinit şi etern despre-un neam dedemult.

REFREN:
Cu fl oare de măr ninge în primăvară
Pe vechiul pământ aşezat la hotar
Ca taina divină pe ram să răsară
Să fi i mai întâi iscusit livădar

Dulcele lui mai ascunde umbra ispitei
Iar miezul ascunde sămânţa de dor nesfârşit
Veniţi să gustaţi, oameni buni, bucuriile clipei
Din fructul-minune cules pentru noi dintr-un mit.

REFREN:
Cu fl oare de măr ninge în primăvară
Pe vechiul pământ sorocean, la hotar
Ca taina divină pe ram să răsară
Să fi i mai întâi iscusit livădar.

Semnul de pace e fl oarea de măr!

FLORI DE MĂR
Muzică şi interpretare-Daria Radu,

Versuri-Petre Popa

Cultură
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...În primăvara anului 1927, 
corul din Cosăuţi, în număr de 
80 de oameni, condus de Axentie 
Zagaevschi, a plecat cu căruţele 
în satul Palanca, unde a concer-
tat în ziua sfi nţirii locului şi a 
punerii primei pietre de temelie 
a viitoarei biserici. În anul 1932 
corul, condus deja de Ion Ma-
donici, a concertat în acelaşi sat, 
de Simedru, la sfi nţirea şi deschi-
derea bisericii.

În memoria cosăuţenilor Ion 
Madonici a rămas un pedagog 
erudit, iubitor de muncă şi de 
carte. S-a bucurat de mare sti-
mă din partea lor şi pe bună 
dreptate, întrucât a depus mari 
eforturi întru ridicarea nivelu-
lui de cultură a populaţiei din 
sat. Datorită calităţilor sale de 
om şi specialist în domeniul ar-
tei corale, Ion Madonici a reuşit 
să atragă atenţia specialiştilor 
în domeniu, iar prin talentul de 
organizator, să cucerească re-
spectul şi bunăvoinţa fl ăcăilor şi 
fetelor ţăranilor satului. El a în-
cununat înţelepciunea, respectul 
şi măiestria profesională, cu care 
a contribuit la obţinerea multor 
victorii.

În luna mai 1937, fundaţia 
„Principele Carol” şi-a ţinut şe-
dinţa trimestrială la Soroca, par-
ticipanţii la şedinţă asistând la 
un concert susţinut de corul din 
Cosăuţi, sub conducerea lui Ion 
Madonici, iar la 7 iunie 1937, 
corul evoluează în Ateneul din 
Bucureşti unde, prin măiestria 
interpretativă, cucereşte pe drept 
cuvânt, publicul de aici. Lu-
crările corale interpretate au fost 
apreciate înalt,aşa încât corul 
ţărănesc din Cosăuţi ocupă prim-
ul loc în Ţară! Iată ce scria cu 
această ocazie ziarul „Solidari-
tatea” din judeţul Soroca - „...un 
nume, Ion .Madonici, ce trebuie 
să fi e recunoscut de toţi. Un ar-
tist înzestrat cu însuşiri excep-
ţionale. Un realizator de lucruri 
extraordinare. Din copii, tineri, 
oameni maturi, în număr de 130, 
a creat un colectiv muzical, care 

a stat alături de cele mai vestite 
coruri din România. Frumoşii 
corişti din îndepărtatul sat de la 
Nistru au fermecat, entuziasmat 
şi emoţionat publicul, ce umplea 
sala Ateneului din Bucureşti”.

Ion Madonici mai rămâne să 
fi e cântat şi astăzi de valurile 
Nistrului bătrân, de locurile şi 
pădurile seculare, de cosăuţenii 
ce l-au iubit şi pe care el i-a iubit. 
Cântecul a prins rădăcini adânci 
în inimile cosăuţenilor, tradiţiile 
frumoase în arta corală sunt con-
tinuate din generaţie în generaţie.

Dirijori ai corului în diferite 
timpuri: Mihail Popuşoi, fost 
director la şcoala din sat; Ha-
ritina Zagaevschi, învăţătoare 
(1947); Iacob Ogorodnic, şef 
al clubului sătesc (1948); Ana-
tol Andrievschi; Simion Pa-
lanciuc, conducător artistic la 
Casa de cultură (1953). Corurile 
erau acompaniate de Anatolie 
Barvinenco. În anul 1954, la 
Chişinău, 8-12 octombrie, coru-
lui satului Cosăuţi i-a fost acor-
dat locul I.

Corul cosăuţean condus de 
Simion Palanciuc, compus din 
75 de oameni, a fost premiat cu 
diplome ale Ministerului Cul-
turii, pentru interpretarea cân-
tecelor „Bade-al meu, frumos 
mai eşti” şi „Rapsodia mold-
ovenească”. La „Sărbătoarea 

De la Ion Madonici cântare...
(Corul cosăuţean „Ion Madonici”)

Cristina Truhina
Născută la 4 septembrie 1983 în satul 
Căzăneşti, Teleneşti.
Muzeograf, Muzeul de Istorie şi 
Etnografi e din s. Cosăuţi.
Absolventă a Colegiului de Medicină 
şi Farmacie, Chişinău; studentă anul 
III, Universitatea de Studii Politice şi 
Economice Europene, f-tea – ecologie 
şi protecţia mediului, Chişinău; 
coristă, corul „Ion Madonici”, 
Cosăuţi. 

Ion Madonici

Cultură
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Centrul de sănătate publică raional Soroca

Adresa juridică: or.Soroca, MD-3006, str. Alexandru cel Bun 42 

Structura 
Centrului Sănătății 

Publice Soroca
Medic – şef, Tudor MOGOREANU

Nicolai GORCINSCHI - şef, 
Secţia Boli transmisibile

Ion COŞMAN - şef, Secţia 
Protecţia Sănătăţii şi 
supravegherea sanitară

Nina OSADCIUC - şef, Secţia 
Management în sănătate publică

Eugenia CUCOARĂ - şef, 
laborator Sanitaro-igienic

Liliana LOZAN - şef, laborator 
Microbiologie

Aurel GUŢU - şef, Serviciu 
Proprietăţi de stat şi aprovizionare
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• 1530 – În Moldova apare prima lucrare de medicină preventivă (despre pestă).

• În decursul timpului, se făceau recomandări pentru cumpătare la mâncare şi băutură, evitarea 
supărărilor, practicarea muncii fi zice.

• După 1830 – se înfi inţează Comitetul Carantinelor în Moldova.

• În a doua jumătate a secolului XIX are loc dezvoltarea învăţământului medical modern, prin 
eforturile medicului Carol Davila. El introduce, pentru prima dată în istoria războaielor, asepsia 
şi antisepsia în lupta contra infecţiilor şi epidemiilor (1877).

• 1870 – Iacob Felix publică primul tratat de epidemiologie (I volum, tratat de igienă şi poliţie 
sanitară.1889 - al II - lea volum).

• Între 1913 şi 1916 sub conducerea medicului Ioan Cantacuzino, are loc „Marea experienţă 
românească” de epidemiologie practică: o acţiune de vaccinare în zonele afectate de epidemia 
de holeră.

• Epidemiologia bolilor transmisibile este benefi ciara rezultatelor cercetărilor efectuate de medicii 
români Victor Babeş, I. Cantacuzino, C-tin Levaditi, C-tin Ionescu – Mihăieşti, Mihai Ciucă.

• 1912 – fondarea la Soroca a primei Staţii Sanitare de luptă contra bolilor infecţioase (medic – 
şef I. Avenarius). Personal medical: 1 medic, 1 felcer, 2 dezinfectori.

• 1921 – Ion Cantacuzino (1863 – 1934) a întemeiat la Bucureşti prima şcoală românească de 
imunologie, epidemiologie şi patologie experimentală (în prezent, Institutul de Seruri şi Vacci-
nuri), care-i poartă numele. I.Cantacuzino a organizat primele campanii antimalarice, din Ro-
mânia, inclusiv Basarabia, fi ind un pionier european al acestor acţiuni. Pe baza concluziilor cer-
cetărilor sale, privind vibrionul holeric, a inventat o metodă de vaccinare antiholerică, „metoda 
Cantacuzino”, care a fost apreciată de forurile internaţionale şi care este aplicată şi în prezent în 
ţările unde se mai semnalează cazuri de holeră.

• 1944 – fondarea Serviciului Sanitaro – Epidemiologic al judeţului Soroca, ca parte compo-
nentă a Spitalului judeţean Soroca , reprezentat prin Staţia Sanitaro Epidemiologică judeţeană 
(apoi raională) (SSE) Soroca.

• 1994 – SSE este reorganizată în Centrul de Igienă şi Epidemiologie (CI E) Soroca, cu statut de 
instituţie autonomă.

• 1998 –  CI E este reorganizat în Centrul de Medicină Preventivă (CMP) Soroca.

• 1999 – în urma reorganizării administratv – teritoriale a Republicii Moldova, CMP Soroca este 
reorganizat în Centrul de Medicină Preventivă Judeţean(CMPJ) Soroca, cu fi lialele nr.1 Dro-
chia ; nr.2 Floreşti şi nr.3 Sănătăuca.

• 2003 – CMPJ Soroca este reorganizat în Centrul de Medicină Preventivă a raionului Soroca 
(CMP Soroca ).

• 2009 – adoptarea Legii privind supravegherea de stat a sănătăţîî publice cu nr.10-XVI (MO 
nr.67/183 din 03.04.2009).

• 2010 – CMP Soroca, prin ordinul MS nr.369 din 03.06.2010, a fost reorganizat în Serviciul Su-
pravegherii de Stat a Sănătăţii Publice (SSSP). În acelasi an, Centrul de Medicină Preventivă 
a fost reorganizat în Centrul de Sănătate Publică (CSP), Soroca.

Scurt istoric al Serviciului Sanitar Epidemiologic în Moldova
Ecologie, Sport, Sănătate
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Subdiviziunile
Centrului Sănătății 

Publice Soroca

Laboratorul Bacteriologic
Rândul I: Aurica Usatâi, Ilona Boldescu Liliana 

Lozan, Valentina Prăjină, Victoria Ceban.
Rândul II: Svetlana Ursachi – Spinei, Ludmila 

Zabulica, Tatiana Caldare

Secţia Management în Sănătate Publică 
şi Promovarea Sănătăţii 

Nina Osadciuc, Rodica Maşehin, 
Viorica Cociorva, Ludmila Baraboi

Secţia Boli Transmisibile
Rândul I: Feodora Panainte, Stanislav Pavlov, 

Larisa Lala, Nicolai Gorcinschi.
Rândul II: Ludmila Livinscaia, Ada Odajiu, 

Galina Borozan, Serghei Benzari

Secţia de Supraveghere Sanitară 
Rândul I: Vladimir Guţu, Tatiana Ursachi, 

Aurel Guţu. 
Rândul II: Raisa Sârghi, Maria Cernopâschi, 

Tatiana Horoşoâi, Ion Coşman.
Rândul III: Rodica Borzac, Nadejda Sivirean, 

Ludmila Bardeţchii

Laboratorul Sanitar Igienic
Nina Grosari, Tatiana  Postolachi, Eugenia 
Cucoară, Marian Ciubuc, Alina Grigoriţă

Ecologie, Sport, Sănătate
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Sarcinile principale de activitate:

Compartimentul siguranţa alimentelor:
• cercetarea epidemiologică 

şi înregistrarea izbucnirilor 
de boli, provocate de produ-
se alimentare

• supravegherea pe piaţă a 
produselor alimentare noi; 
suplimentelor alimentare; 
produselor alimentare for-
tifi cate; apelor minerale; 
menţiunilor nutriţionale şi 
de sănătate, înscrise pe pro-
dusele alimentare; materia-
lelor care vin în contact cu 
produsele alimentare; bău-
turilor alcoolice; produselor 
alimentare pentru sugari şi 
copii mici; a produselor cu 
destinaţie nutriţională spe-
cială.

• supravegherea stării de 
sănătate şi a nivelului de 
cunoştinţe a personalului, 

privind normele de igienă 
în unităţile ce produc, pre-
lucrează, depozitează, trans-
portă şi comercializează 
produse alimentare, sau pre-
stează servicii de alimentaţie 
publică.

• supravegherea etichetării 
nutriţionale a produselor 
alimentare pe lanţul produ-
cător-consumator în confor-
mitate cu cele declarate sau 
impuse de legislaţie.

• autorizarea sanitară a 
obiectelor care produc şi 
plasează pe piaţă produse 
alimentare noi, suplimente 
alimentare, produse alimen-
tare fortifi cate, ape minerale, 
materiale care vin în contact 
cu produsele alimentare, 
aditivi alimentari, băuturi 

alcoolice, produse alimenta-
re pentru sugari şi copii.

• gestionarea problemelor de 
educaţie pentru sănătate, 
identifi carea direcţiilor pri-
oritare, planifi carea măsu-
rilor şi elaborarea materia-
lelor instructiv-metodice în 
probleme de educaţie pentru 
sănătate, instruire igienică 
şi promovare a modului să-
nătos de viaţă.

• instruirea specialiştilor din 
ramurile naţionale în pro-
blemele medico-igienice, 
reieşind din particularităţile 
teritoriale, indicii sănătă-
ţii, situaţia epidemiologică, 
acordarea ajutorului me-
todic şi practic instituţiilor 
medico-sanitare teritoriale 
în problemele nominalizate.

1. Estimarea sănătăţii popu-
laţiei cu elaborarea pronosticu-
lui, privind evoluarea sănătăţii 
publice, elaborarea programe-
lor de prevenţie la nivel de raion, 
aplicarea măsurilor oportune în 
vederea diminuării acţiunii fac-
torilor nocivi asupra sănătăţii.

2. Supravegherea maladii-
lor transmisibile şi netransmisi-
bile, precum şi a intoxicaţiilor; 
depistarea, estimarea, evidenţi-
erea factorilor nocivi ai mediu-
lui de viaţă şi de comportament, 
ce infl uenţează nefast sănătatea 
populaţiei; elaborarea şi înain-
tarea, în ordinea stabilită, a re-
comandărilor privind ocrotirea 
şi fortifi carea sănătăţii omului.

3. Informarea organelor ad-
ministraţiei publice locale, MS, 
organelor şi instituţiilor intere-
sate, privind indicatorii sănătăţii 
publice din teritoriu; urgenţele 
de sănătate publică determinate 
de poluarea chimică, biologică 
sau fi zică a mediului; înaintarea 
propunerilor privind stabilirea 
sau anularea condiţiilor şi re-
gimurilor speciale de trai şi de 
activitate economică, orienta-
te spre prevenţia şi lichidarea 
epidemiilor şi intoxicaţiilor în 
masă a populaţiei; iar în caz de 
necesitate, stabilirea modului de 

compensare a prejudiciului ca-
uzat grupurilor de populaţie şi 
instituţiilor medico-sanitare, in 
rezultatul nerespectării legisla-
ţiei sanitare, conform prevederi-
lor legislaţieiî în vigoare.

4. Controlul realizării pro-
gramelor teritoriale şi a altor 
acte normative, privind asigura-
rea sănătăţii publice; elabora-
rea propunerilor şi materialelor 
pentru examinare la Consiliul 
de Sănătate Publică, Consiliile 
administraţiei publice locale.

5. Coordonarea în limita 
competenţei, a măsurilor de 
protecţie sanitară a teritoriului 
de apariţia şi răspândirea ma-
ladiilor extrem de contagioase; 
activităţii instituţiilor medico-
sanitare publice, altor servicii, 
în urgenţele de sănătate publică 
şi în perioada lichidării con-
secinţelor acestora; precum şi 
combaterea epidemiilor.

6. Avizarea sanitară a pro-
iectelor de dezvoltare a teritori-
ilor administrative, de construc-
ţie a obiectivelor economice 
naţionale.

7. Autorizarea folosirii sub-
stanţelor chimice, mijloacelor 
de producere şi industriale în 
teritoriu.

8. Examinarea propunerilor 

referitor la procedeele tehnolo-
gice noi, tipurile noi de utilage 
şi echipamente, care pot afecta 
sănătatea publică.

9. Organizarea acţiunilor 
complexe şi intersectoriale de 
asigurare a inofensivităţii pro-
ducţiei industriale şi de uz cas-
nic şi serviciilor prestate popu-
laţiei.

10. Organizarea acţiunilor 
intersectoriale de asigurare a 
condiţiilor inofensive de muncă, 
habitat, instruire şi educaţie.

11. Supravegherea infecţi-
ilor nosocomiale şi a stărilor 
septico-purulente, organizarea 
şi realizarea măsurilor de pre-
venire şi control a acestora în 
instituţiile medico-sanitare.

12. Efectuarea lucrului or-
ganizator-metodic, consultativ 
şi de diagnostic; organizarea şi 
participarea la efectuarea mă-
surilor profi lactice, antiepide-
mice; coordonarea activităţilor 
în profi laxia HIV/SIDA.

13. Supravegherea asigură-
rii radioprotecţiei şi securităţii 
nucleare.

14. Autorizarea sanitară de 
funcţionare a unităţilor econo-
mice, inclusiv de prestare a ser-
viciilor; certifi carea sanitară a 
produselor.

Ecologie, Sport, Sănătate
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Pe parcursul anului 2013, spe-
cialiştii secţiei au activat în con-
formitate cu planurile anuale, tri-
mestriale, lunare de investigaţii 
pe laboratoare, de lucru.

Majoritatea măsurilor pla-
nifi cate au fost îndeplinite:

• Organizate şi petrecute 19 
seminare cu agenţii economici 
din diferite ramuri ale economiei 
naţionale.
• Pregătite şi îndreptate 89 in-

formaţii în adresa Ministerului 
Sănătăţii, CNSP, Organelor ad-
ministraţiei publice locale.
• Pregătiţi 4513 sau 97,5 % 

din numărul total de supuşi pe 
programul minimului sanitar (în 
2012 – 94,2%).
• S-au eliberat 31 avize, în 

cadrul supravegherii sanitare 
preventive, pentru alegerea sec-
torului sub construcţii şi recon-
strucţii (în 2012 – 20 avize).
• Examinate 27 proiecte (în 

2012 – 18 proiecte din ele 2 ne-
conforme).

• S-a dus controlul asupra a 
63 din 63 sau 100% obiecte în 
construcţie şi reconstrucţie, la 3 
din ele stabilindu-se abateri de 
la normele sanitare în construcţii 
(în 2012 – 77 obiecte).
• S-a înfăptuit supraveghe-

rea sanitară curentă asupra 1740 
obiecte (controlate – 1707), (in-
clusiv de medici – 53,7 %), (cu 
folosirea măsurăturilor şi a in-
vestigaţiilor de laborator – 35 
%), (Obiecte autorizate sani-
tar – 83,4 %), (în 2012 – 1973 
obiecte).

În pofi da faptului unui vo-
lum major de măsuri între-
prinse de specialiştii secţiei, 
pe parcursul anului 2013 au 
existat un şir de probleme care 
pot fi  suluţionate în comun cu 
administraţia publică locală şi 
agenţii economici:

• Aprovizionarea populaţiei 
cu apă potabilă, de calitate ga-
rantată, îndeosebi în localităţile 
rurale, nu corespunde cerinţe-

lor sanitare. În 79,5% cazuri 
(după indicii fi zico-chimici) şi în 
43,8% cazuri (după indicii mi-
crobiologici) apa nu corespunde 
cerinţelor igienice în vigoare. În 
instituţiile pentru copiim, neco-
respunderea după indicii chimici 
este de 81,4%, iar după cei mi-
crobiologici – 27,6%.
• Într-o stare dezastruasă sunt 

apeductele rurale, în aceeaşi situ-
aţie fi ind parţial şi apeductul oră-
şenesc. Lucrările de amenjare, 
curăţire şi dezinfectare a fântâni-
lor sunt efectuate nesatisfăcător, 
cu unele excepţii, prectic în toate 
localităţile rurale din raion.
• Sistemele de epurare şi ca-

nalizare în localităţile rurale nu 
funcţionează, iar cele din oraşul 
Soroca cer reparaţie capitală.
• Pe parcursul ultimilor 20 de 

ani, apele reziduale ale oraşului 
Soroca se revarsă fără curăţare 
direct în râul Nistru.
• Lucrările de amenajare a 

localităţilor, şi îndeosebi evacu-
area gunoiului menajer se efec-
tuază nu la nivelul cuvenit.

Activitatea secţiei de supraveghere sanitară

Programe teritoriale elaborate de CSP, 
aprobate de către Consiliul Raional Soroca:

• Programul raional de imunizări pentru anii 2011 – 2015;• Programul raional de combatere a hepatitei virale B,C,D; pentru anii 2012 – 2016• Programul teritorial de combatere şi profi laxie a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 
transmitere sexuală pentru anii 2011 – 2015;• Programul raional privind măsurile de combatere şi profi laxie a rabiei;• Programul raional de combatere şi profi laxie a tuberculozei – 2011 – 2015• Programul raional de reducere a afecţiunilor determinate de defi cienţa de fi er şi acid 
folic pentru anii 2012 – 2017• Programul raional de educaţie pentru sănătate a populaţiei şi promovare a modului 
sănătos de viaţă anii 2007 – 2015.• Programul Naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012 – 2016• Programul Naţional privind controlul alcoolului pentru anii 2012 – 2020

• organizarea elaborării şi 
coordonarea materialelor 
ilustrative şi a literaturii de 
popularizare a cunoştinţelor 
medico-igienice.

• cooperarea cu mass-media 
şi reţelele cinematografi ce, 
în realizarea măsurilor de 
educaţie pentru sănătate şi 

informarea populaţiei, pri-
vind situaţia sănătăţii publi-
ce în teritoriu.

• efectuarea supravegherii 
de stat a sănătăţii publice 
şi de profi laxie a morbidită-
ţii generale, inclusiv infecţi-
oase, neinfecţioase, cronice, 
nosocomiale şi profesionale, 

întru asigurarea sănătăţii 
publice în teritoriul deservit.

• organizarea aprovizio-
nării, reparaţiei şi testării 
metrologice a aparatajului 
şi utilajului de laborator al 
Centrului.

Ecologie, Sport, Sănătate
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A premia cei mai buni sportivi, echipe şi antrenori ai 
anului 2013, după cum urmează:

Cei mai buni
sportivi ai anului:

- Cosnicean Mihail, student la 
ULIM, lupte greco – romane;

- Moraru Tudor, CS „Heracles” 
Soroca, triatlon – forţă;

- Rafi cov Maxim, CS „Hera-
cles” Soroca, triatlon – forţă;

- Cetulean Maxim, ŞSR Soroca, 
sambo,;

- Oboroc Eugen, LT „Ion Crean-
gă”, lupte universale;

- Prohor Dan, lupte universale;
- Stanco Vladimir, lupte libere;
- Toderean Valeriu, ŞS din or. 

Soroca, lupte greco – romane;
- Tătărescu Corina, ŞSR Soro-

ca, judo;
- Turturică Olga, ŞSR Soroca, 

atletism.

Cele mai bune
echipe ale anului:

- CS „Soroca – Baschet”;
- ŞSR, fi l. Racovăţ;

- CS „Heracles” Soroca;

Cei mai buni
antrenori ai anului:

- Dragan Ştefan, antrenor de 
lupte a ŞSR Soroca;

- Gresev Oleg, antrenor a CS 
„Heracles”,.

- Tîmco Serghei, antrenor de 
lupte greco-romane;

- Crudu Serghei, antrenor de 
baschet a ŞS Soroca, CS „So-
roca-Baschet”;

- Spinei Victor, antrenor de lupte 
universale a ŞSR Soroca;

- Ceban Petru, antrenor de fot-
bal ŞSR, fi l. Racovăţ;

Gala Sportului Sorocean

Dispoziţia preşedintelui raionului Soroca Victor Său

A acorda 40 premii pentru performanţe deosebite la competiţiile sportive naţionale:

- Oţel Serghei – antrenor de lupte universale, CS 
„Oţel”;

- Voiniţchii Vitalie – prof. de ed. fi zică, gmn. Rudi;
- Canţir Dumitru – prof. de ed. fi zică, gmn. Zas-

tânca;
- Oleinic Veaceslav – prof. de ed. fi zică, gmn. 

Rudi;
- Gâtlan Vsevolod – directorul ŞSR Soroca;
- Cojocari Alexandru – antrenor de lupte, ŞS din 

or. Soroca;
- Pelihovscaia Maria – antrenor de tenis, ŞS din 

or. Soroca;

Ecologie, Sport, Sănătate
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Înfi inţat în anul 1988, Clubul 
sportiv „Heracles” astăzi este 
bine cunoscut nu doar în oraşul şi 
raionul Soroca, dar şi departe de 
hotarele lor.

...Începutul a fost anevoios, 
dar cu ajutorul copiilor, părinţilor 
şi, nu în ultimul rând, al fostului 
director al Şcolii medii nr.4 de 
atunci Vitalie Talmaci, un mare 
iubitor al sportului, un frumos vis 
a devenit realitate. În aceşti 25 de 
ani noi am parcurs calea de la un 
club sportiv „fără pretenţii” până 
la o adevărată forjerie de campi-
oni şi recordmani naţionali, eu-
ropeni şi mondiali! Primii noştri 
discipoli au devenit cunoscuţi nu 
doar ca triatlonişti-forţă, dar ca şi 
performeri în aşa discipline spor-
tive cum ar fi : armrestlingul, pre-
gătirea fi zică generală, atletismul 
şi altele. Primii sportivi ai club-
ului, care au deschis calea spre 
adevărata performanţă au fost: 
Vlad Slutum, Eduard Brumă, 
Oleg Lozan, Vitalie Covalciuc, 
Eduard Cebotari, Mihai Balan, 
Vitalie Bencheci, Eldar Scută, 
Iurie Samarin, Valeriu Stan-
grid, Ion Inculeţ. Aceşti tineri 
îşi permiteau „luxul” de a fi  mai 
puternici, nu doar decât semenii 
lor, dar mai buni şi decât sporti-
vii consacraţi... În anul 2004, pe 
lângă Clubul „Heracles” a fost 
fondată o Organizaţie Obşteas-
că, care a adunat sub aripile sale 
toţi prietenii sportului şi modului 
sănătos de viaţă. Primele succe-
se răsunătoare au fost obţinute în 
anul 2005, când discipolul nostru 
Dumitru Tetelea a ocupat locul 
I la campionatele naţionale. În 
anul 2006 la aceste competiţii 

de prestigiu participau deja 5 
sportivi, care au revenit acasă 
învingători – Dumitru Tetelea, 
Ion Mărgineanu, Ion Cebotari, 
Egor Cotorcea, Victor Coşciug, 
care ulterior au devenit Maeştri în 
sport.

Campioni naţionali au mai de-
venit, în acest răstimp: Victor 
Şveţ, Vadim Chiroşca, Sergiu 
Spoială, Vlad Prepeliţă, Mi-
hai Iarmaniuc, Sergiu Jurat, 
Ion Pogorevici, Tudor Mora-
ru, Maxim Rafi cov, Valentina 
Bulhac, Vlad Ivachin, Adrian 
Prodan, Dorin Idricean, Dumi-
tru Popescu, Nicolae Cojohari, 
Andrei Salcoci, Vadim Grosu, 
Dumitru Păun, Bogdan Zabo-
lotnic, Petru Cebotarean. Echipa 
„Heracles” a câştigat campionate-
le naţionale pentru tineret şi juni-
ori în anii 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013. Graţie 
ajutorului acordat de ex-deputa-
tul Alexandru Oleinic, ex-preşe-
dintele raionului Soroca Mircea 
Martâniuc şi specialistului în 
problemele tineretului şi spor-
tului Ion Şusterman, sportivii 
noştri au evoluat la campionatele 
mondiale la powerlifting. Ulterior 
sportivii noştri au fost sprijiniţi de 
preşedintele raionului Soroca, 
Victor Său, primarul de Soroca 
Elena Bodnarenco, specialis-
tul pe problemele tineretului şi 
sportului Andrei Jitniuc. Astfel, 

campioni mondiali au devenit: 
Vlad Prepeliţă – de 4 ori, cu 
28 recorduri mondiale la activ; 
Tudor Moraru – 5 ori campion 
mondial, 18 recorduri mondi-
ale; Maxim Rafi cov – campion 
mondial în anul 2013, 21 recor-
duri mondiale. Toţi trei campioni 
au devenit Maeştri Internaţionali 
ai Sportului!

În fi ne, aş vrea să dau şi nu-
mele celor care ne-au ajutat şi 
ne ajută să facem performanţă, şi 
anume: administraţia LT „Ion 
Creangă”, în persoana domnu-
lui director Anatol Iavorschi şi 
directorilor adjuncţi Maria Voi-
na şi Olga Gherghelegiu; dom-
nilor Arcadie Suru, Alexand-
ru Oleinic, Oleg Covali, Vlad 
Traistari, Mihai Docepalov, 
Mihai Grabciuc, Victor Său, 
Igor Purici, Ghenadie Comen-
dant, Mihai Cristian, Eduard 
Cebotari, Veaceslav Parasii, 
Oleg Hroniuc, Serghei Crudu, 
Alexandru Spătărel, Oleg Nas-
tas, Valeriu Rogojină, Maxim 
Bernic, Eduard Tincu, Ruslan 
Carauş, Veaceslav Bogdan, Igor 
Dubciuc, Valentin Lisnic, Val-
entin Ciuhrii, Mihai Balan, dar 
şi celor plecaţi dintre noi – Iacov 
Cohn şi Filip Pilipeţchii. Nu în 
ultimul rând, vreau să mulţumesc 
familiei mele – soţiei Olga, fi ului 
Igor şi fi icei Natalia, care au fost 
alături de mine în toţi aceşti ani!

Oleg Gresev: „Suntem întotdeauna deschişi pentru cei
care iubesc sportul şi modul sănătos de viaţă!”

Antrenorul O.Gresev cu discipolii săi. 
De la stânga: Serghei Jurat, Sergiu Procopi, Tudor Moraru, 
Ion Pogorevici, Dumitru Păun, Mihai Garmaliuc
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La Secţia de Luptă Judo au 
activat 2 antrenori:

• Şt. Dragan, Antrenor Emerit 
– a avut o grupă de instruire 
avansată – anul III. La Cam-
pionatul deschis al Europei la 
sambo cadeţi, discipolul Ma-
xim Cetulean a ocupat locul 
III, iar la Jocurile juniorilor a 
RM la Judo, discipolii lui au 
cucerit 3 medalii de bronz şi 
au ocupat al patrulea loc între 
echipe; la Campionatul RM 
rezervat Seniori a avut locul 
III, iar la Campionatul RM 
rezervat Tineret – 2 medalii 
de Bronz. Patru discipoli îşi 
fac studiile la Liceul cu profi l 
sportiv din Chişinău, un disci-
pol face parte din Lotul Naţi-
onal Seniori şi alţi 2 discipoli 
– din Lotul Naţional Tineret.

• Alexandru Cojocari, student 
anul III la USEFS – a avut 
3 grupe de instruire: o grupă 
avansată – anul I; o grupă în-
cepătoare – anul II şi o grupă 
începătoare – anul I.

În Secţia de Lupte Greco-
Romane au activat 4 antrenori:

Mihail Petrişin, Serghei 
Tâmco, Andrei Spinei, Radu Pi-
lipencu.

Zece elevi-sportivi din secţie 
(8 – antrenor S. Tâmco; 2 – ante-
nor M. Petrişin), îşi fac studiile la 
Liceul cu profi l sportiv,Chişinău. 
Din Secţia Lupte Greco-Romane 
au fost selectaţi pentru Loturile 
Naţionale: Seniori – 7 sportivi; 

Tineret – 3 sportivi; Juniori – 5 
sportivi, dintre care au devenit: 
Campioni RM vârsta cadeţi – 3 
sportivi; locul II Seniori, Tineret 
şi Cadeţi – 5 sportivi. La Cam-
pionatul Mondial de Lupte Gre-
co-Romane, M. Cosnicean (an-
trenor S. Tâmco) a ocupat locul 
12, iar la Universiada Mondială 
din or. Kazan, Rusia, M. Cosni-
cean a ocupat locul 3 la Lupta 
cu brâu (stil clasic), locul 5 la 
Lupta cu brâu (stil liber) şi locul 
10 la Lupte Greco – Romane, iar 
la Campionatul European a ocu-
pat locul 17. În Secţia de Lupte 
Greco – Romane antrenorii sunt 
responsabili de: M. Petrişin – 
Tineret şi Seniori; S. Tâmco – 
Juniori. Antrenorii tineri efectu-
ează selectarea sportivilor pentru 
participare la Campionatele RM, 
între Şcolile Sportive şi Jocurile 
Juniorilor, vârsta cea mai mică.
• Antrenorul M. Petrişin- a 

avut 3 grupe de instruire – câte 
o grupă începătoare – anul I şi 
anul II; avansată – anul II.

• Antrenorul S. Tâmco – a avut 
o grupă de instruire avansată – 
anul III.

• Antrenorul A. Spinei – a avut 
2 grupe începătoare – anul I.

• Antrenorul R. Pilipencu – a 
avut 2 grupe începătoare – 
anul I şi anul II.
La Secţia Joc de Dame ac-

tivează antrenorii: Valentina 
Botnari şi Tatiana Melnic.

Discipolul secţiei – Daniela 
Arbuz, sportivă în Lotul Naţio-
nal de Cadeţi, a ocupat locul II 
la Campionatul RM Cadeţi şi 

locurile 13 – 14, la Campionatul 
European Cadeţi (Joc de Dame 
Rapid şi Blitz).

La Secţia Tenis de Câmp 
activează antrenorii: Mariana 
Pilihovscaia şi Kazbek Ţomar-
tov.

La Campionatul RM, discipo-
lii lui K. Ţomartov, vârsta până 
la 14 ani, au ocupat locul III şi 
doi discipoli – locul V – vârsta 
până la 10 ani.
• Antrenorul K. Ţomartov- a 

avut 3 grupe de instruire: 2 gru-
pe avansate – anul I şi anul III 
şi o grupă începătoare anul I.

• Antrenorul M. Pilihovscaia, 
angajată în funcţia de antre-
nor-profesor la 1.11.2013- a 
avut 2 grupe începătoare – 
anul I.

• 
Şcoala Sportivă 

dispune de:
 
O cladire administrativă pe 

strada A. Mateevici 24; 4 corturi 
de tenis; o clădire (sala de lup-
te greco-romane) pe str. Al. cel 
Bun nr. 64.

În anul 2013 a fost reparată 
parţial sala de lupte: schimbate 
podeaua, ferestrele, uşa de la in-
trare – lucrările costând 200 mii 
lei, alocaţi de Consiliul Raional 
Soroca şi 30 mii lei din contul 
ŞS; au mai fost alocaţi 30 mii lei 
din contul ŞS pentru repararea 
cosmetică a corturilor de tenis şi 
parţial a clădirii administrative.

Două viitoare campioane Viitorii campioni soroceni
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Selecţionata AFR Soroca

Campion raional, echipa „Steaua”, s.Racovăţ, 2013

Cei mai buni antrenori, ai oraşului şi raionului Soroca, 2012
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•  În campionat au fost disputate 81 meciuri, în 
care au participat 379 fotbalişti din 10 localităţi• La meciuri au asistat 20.330 de spectatori sau 
251 de spectatori în mediu pe meci• Cei mai mulţi spectatori au fost prezenţi la me-
ciurile echipei din Racovăţ — 2005 spectatori, 
după care urmează echipele din Bădiceni şi So-
roca — câte 1540 de spectatori.• Fotbaliştii au marcat 454 de goluri sau 5,06 go-
luri în mediu pe meci• Echipele cu cele mai multe goluri marcate — 
Dubna şi Racovăţ, 81 de goluri, dar campioana a 
susţinut cu un meci mai mult.• Golgheterul campionatului a fost P. Platon din 
Dubna — 24 de goluri (repetarea recordului ra-
ionului), după care au urmat I. Ursu (Racovăţ), 
D. Noroc (Bădiceni) şi M. Ursu (Racovăţ), toţi 
câte 20 de goluri• În campionat au fost înregistrate 8 goluri marca-
te în propria poartă

• Arbitrii au acordat 13 penaltiuri din care au fost 
realizate 10• De 97 de ori fotbaliştii au fost sancţionaţi cu car-
tonaşe galbene şi de 10 ori cu cartonaşe roşii.• Cea mai corectă a fost formaţia din Cremenciug 
— 4 cartonaşe galbene, iar cele mai indisciplina-
te au fost echipele din Voloviţa — 16 cartonaşe 
galbene şi Soroca — 14 cartonaşe galbene şi 2 
cartonaşe roşii.• Cel mai sancţionat fotbalist a fost I. Ursu din Ra-
covăţ — 6 cartonaşe galbene şi 1 roşu, după care 
urmează O. Alexei din Ocolina — 5 galbene, M. 
Ţapu din Racovăţ şi I. Cerchez din Voloviţa — 
câte 4 cartonaşe galbene.• Meciurile au fost deservite de 15 arbitri, inclusiv 
4 din Soroca, 3 din Chişinău, 2 din Bălţi, 2 din 
Floreşti şi câte 1 din Nimereuca, Racovăţ, Dece-
bal şi Vărăncău.• Dreptul de a evolua în anul 2014 în Divizia A a 
fost câştigat de echipele din Şolcani şi Rudi.

Campionatul raionului Soroca 2013 la fotbal,
în CIFRE şi FAPTE

Câştigătorul berbecului. 2013

Drapelul olimpic Moldova, la Soroca

Campion raional – 2013, echipa „Steaua”, s.Racovăţ
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Spiritualitate

Duminică, 10 martie anul cu-
rent, peste 400 de credincioşi au 
venit cu sufl etele pline de căldură 
şi lumină la Biserică să asiste la 
o slujbă deosebită ce s-a ofi ciat 
cu binecuvântarea Înaltpreasfi n-
ţitului Petru, Arhiepiscop al Chi-
şinăului, Mitropolit al Basarabiei 
şi Exarh al Plaiurilor. Dumneze-
iasca liturghie a fost ofi ciată de 
un sobor de preoţi de la diferite 
parohii de pe ambele maluri ale 
Prutului. În cadrul slujbei de 
sfi nţire a avut loc hirotonirea 
diaconului Iulian David. Prin-
tr-o slujbă specială, preotului în 
devenire i s-a transmis darul de 
a sluji cele sfi nte la altarul noii 
biserici a Mitropoliei Basarabiei, 
care urmează să se înalţe în satul 
sorocean Alexandru cel Bun.

Sfi nţirea lăcaşului a fost o pri-

mă liturghie slujită la noul altar. 
Protopopul de Bălţi din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei, Valeriu 
Cernei, a fost cel care ţinut predi-
ca din Duminica Înfricoşătoarei 
judecăţi. La fi nalul slujbei Înalt-
preasfi nţitul Petru a amintit celor 
prezenţi că a avut loc sfi nţirea 
mică a Bisericii pentru a se pu-
tea ofi cia slujbele în ea, sfi nţirea 
cea mare urmând să se înfăptu-
iască după fi nisarea lucrărilor de 
construcţie. Sfi nţia sa a precizat: 
„Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a 
îngăduit să înălţăm un lăcaş nou 
de închinare de o frumuseţe rară, 
un lăcaş care a fost mult dorit de 
dumneavoastră. Suntem recu-
noscători tuturor celor care au 
contribuit la împlinirea destul de 
rapidă a dorinţei dumneavoas-
tră. În primul rând, preşedinte-

lui României, Traian Băsescu, 
domnului Eugen Tomac, care a 
fost la Departamentul Români-
lor de Pretutindeni, acum fi ind în 
Senatul României, autorităţilor 
locale, meşterilor care şi-au dat 
osteneala la montarea acestei bi-
serici. Biserica este un cadou din 
partea Statului Român, dar a ne-
cesitat şi mai necesită încă multe 
cheltuieli, care sunt acoperite cu 
ajutorul tuturor creştinilor”.

Părintele paroh Sorin Hu-
luţă, mulţumind tuturor celor 
care l-au sprijinit în realizarea 
visului sfânt de a înălţa această 
Casă a Domnului, a înmânat În-
altpreasfi nţitului un coş cu fl ori 
din partea enoriaşilor în semn de 
recunoştinţă. Apoi rând pe rând 
s-au rostit discursuri cu mesaje 
de felicitare.

Nina Neculce

Sfi nţirea mică a noii biserici din Soroca 
„Sfi nţii Martiri Brâncoveni”, s-a săvârşit!

Firma restauratoare ÎI „BENŢA” - dir. Benţa Ioan. Firma a construit peste 30 de biserici în toată 
lumea - SUA,Cipru, Cehia,Italia,România,RM, având planifi cate proiecte - stil maramureşan şi 
pentru Africa. Bisericile acestea ţin peste 200 ani. Arhitectorul fi rmei - Cordaş Nicolae..
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Sfinţirea bisericii „Sfinţii Martiri Brâncoveni”Sfinţirea bisericii „Sfinţii Martiri Brâncoveni”

Echipa de constructori ai bisericii. DE LA STÂNGA: III - Ivanciuc Toader,Husari Vasile,Ştefanca 
Vasile; II - Paşcu Vasile,Ivanciuc Petru,Duşinschi Ioan-1,Duşinschi Ion-2; I - Benţa Ioan şi Iura Ioan. 

(COMUNA BÂSANA, JUDEŢUL MARAMUREŞ, ROMÂNIA)

Enoriaşii bisericii

Mitropolit al Basarabiei ÎPS Petru Parohul bisericii Sorin Huluţă



ALMANAH nr. 7/2013 Soroca116

Spiritualitate

Nina Neculce

Satul Alexandru cel Bun va avea Biserică

Prof. Ana BEJAN

Satul Alexandru cel Bun are Biserică

Întemeiat în 1924, de ţărani 
împroprietăriţi în cadrul reformei 
agrare din Basarabia, satul a luat 
numele Domnitorului Moldovei, 
care a fost un devotat slujitor al 
Bisericii noastre strămoşeşti. În 
89 de ani de existenţă localni-
cii de multe ori şi-au exprimat 
dorinţa de a avea o Biserică în 
satul lor, dar gândul aşa şi rămâ-
nea neîmplinit. Într-o discuţie cu 
părintele Sorin Huluţă, paroh al 
Bisericii „Sfi nţii Martiri Brânco-
veni” din Soroca, mai mulţi cre-
dincioşi au adus din nou vorba 
despre necesitatea unei biserici 
în sat ca să nu mai alerge oamenii 
cu botezul, cununia sau cu mor-
tul până la Voloviţa. Părintele s-a 
oferit să-i ajute. Dar chiar din 
start s-au ciocnit de o problemă 
— lipsa unui teren pentru înăl-
ţarea bisericii. Şi atunci Haritina 
Pârţache, fi ica vrednicilor de po-
menire Ananie şi Maria Maxim, 
s-a gândit la numeroasele danii 
şi acte de dăruire pe care le-au 
făcut părinţii săi pe când erau în 
viaţă şi şi-a zis că îi va bucura 
foarte mult dacă va dărui casa şi 
tot pământul din jurul ei (43 de 
ari) pentru construcţia Bisericii. 
Şi deoarece actele pe casă au fost 
făcute pe numele fi icei sale Lud-
mila, s-a pus la cale şi cu dânsa. 
Doamna Ludmila spune: „Am 
acceptat cu bucurie propunerea 
mamei. M-am gândit că va fi  cel 
mai frumos cadou pe care îl voi 
face Domnului şi satului în viaţa 
mea pământească. Avem speran-
ţa că Biserica ce se va înălţa va 
încălzi şi mângâia sufl etele oa-
menilor din satul buneilor mei”. 
Cu bucurie sfântă părintele So-
rin a dăruit satului paraclisul în 

care s-au ofi ciat slujbele până la 
sfi nţirea mică a Bisericii „Sfi nţii 
Martiri Brâncoveni”, iar Înalt-
preasfi nţitul Petru, Mitropolitul 
Basarabiei, a binecuvântat cu 
mulţumire sufl etească împlinirea 
acestei dorinţe. În zilele apropia-
te paraclisul va fi  montat.

Dar diavolul nu doarme. El 
ştie cum să otrăvească sufl ete-
le oamenilor, cum să le toarne 
ură ca să se ridice împotriva 
unei biserici. Veninul a pătruns 
în sufl etele mai multor locuitori 
ai satului, prin gura celor care 
văd în Mitropolia Basarabiei un 
vrăjmaş al Mitropoliei Moldovei 
şi nu o biserică soră, o biserică 
a neamului, cum este, de fapt. 
„Cine l-a adus pe noul preot? 
Nu ne trebuie biserică care cin-
steşte sărbătorile pe stil nou! 
Vrem o biserică cu un preot de al 
nostru!” şi multe altele de felul 
acesta, dar şi mai deocheate spun 
unele voci. S-au mai opus şi alţii 
la Soroca şi ştiţi ce au păţit? Au 
plecat cu zile în pământ ca să nu 
mai împiedice dorinţele de bine 
şi de frumos ale creştinilor...

Dragi oameni buni de la Ale-
xandru cel Bun! Ca o creştină, 
dar şi ca jurnalistă care cunosc 
cum stau lucrurile în realitate, 
mă simt obligată să fac îndem-
nul de a nu da crezare vorbelor 
celor care văd în înălţarea unei 
Biserici a Mitropoliei Basarabi-
ei răul cel mare. Ei vă mint, vor 
să vă tragă pe sfoară. Trebuie să 
ştiţi că Biserica ce urmează să 
se construiască va fi  o biserică 
creştin-ortodoxă, o biserică a 
neamului care va ofi cia slujbele 
la fel ca toate bisericile din Mi-
tropolia Moldovei, adică pe stil 

vechi. Ajutaţi la construcţia Bi-
sericii, unde o să găsiţi cu toţii 
linişte şi alinare sufl etească. Fa-
ceţi tot posibilul ca Biserica să 
devină cel mai sfânt loc din sat, 
inima dătătoare de viaţă a Bise-
ricii lui Hristos, care întreţine de 
mai bine de două milenii tăria 
credinţei, lumina învierii şi spe-
ranţele tuturor creştinilor. Numai 
unindu-ne grămăjoară în jurul 
lucrurilor sfi nte vom putea înţe-
lege mai bine ce mult preţuieşte 
iubirea faţă de aproapele, smere-
nia, milostenia şi ce dar minunat 
este viaţa. Dar ca să vă convin-
geţi că Dumnezeu v-a trimis un 
preot bun, veniţi, iubiţi creştini 
de la Alexandru cel Bun, de-l as-
cultaţi pe părintele Iulian la Bi-
serica Sfi nţii Martiri Brâncoveni. 
O să auziţi cu urechile dumnea-
voastră cum se roagă alături de 
părintele Sorin pentru noi toţi şi 
pentru toată preoţimea din cele 
două Mitropolii surori. În atmo-
sfera sacră de liturghie o să înţe-
legeţi poate că este un preot pe 
care îl merită satul Alexandru cel 
Bun. Un preot atras de evlavie şi 
frumuseţea învăţăturilor creştine 
pe care le oferă cu drag enoria-
şilor. Alături de el va putea lu-
cra şi un preot din zona noastră, 
numai dacă va dori. V-aţi dorit o 
Biserică în sat şi iată că dorinţa 
inimilor Dumneavoastră se îm-
plineşte. Mulţumiţi-i Domnului 
şi nu vă învrăjbiţi! Daţi dovadă 
că sunteţi adevăraţi creştini, mai 
presus de bârfe şi minciuni, aşa 
cum vă ştiu de ani buni! Domnul 
să ne binecuvânteze şi într-un 
ceas bun!

În sâmbăta Sfântului Lazăr, în 
ajunul Duminicii Floriilor sau 
intrării Mântuitorului în cetatea 
Ierusalimului înainte de a fi  răs-
tignit pe Cruce, în satul Alexan-
dru cel Bun a fost sfi nţită biserica 

„Sf. Dumitru”. A fost o zi istori-
că. Deasupra satului au răsunat 
clopotele, chemarea spre înălţare 
şi pocăinţă. Oamenii erau pro-
fund emoţionaţi. Cu lacrimi de 
bucurie în ochi au ascultat Sfân-

ta Liturghie ofi ciată de parohul 
Bisericii „Sf. Dumitru” pr. Iulian 
şi parohul Bisericii „Sf. Martiri 
Brâncoveni”, pr. Sorin Huluţă.

Biserica va încălzi şi mângâ-
ia sufl etele locuitorilor care au 
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Victor Zagaevschi
Născut la 6 octombrie 1953 în s. 
Cosăuţi, Soroca. 
Pictor (Institutul de Arte Plastice 
din Kiev, Ucraina), participant al 
Expoziţiilor locale şi republicane de 
arte plastice (grafi că, pictură), poet şi 
publicist, înaintaş al culturii sorocene, 
actualmente pictor - decorator la 
Secţia cultură Soroca, locuitor al s. 
Cosăuţi.

Fişier biografi c
1961 – 1969 – Elev, Şcoala medie Cosăuţi.
1969 – 1973 – Elev, Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. E. 
Repin”, Chişinău.
1973 – 1979 – Student, Institutul de Arte Plastice, Kiev, 
Ucraina.
1979 – 1981 – Serviciul în Armata Sovietică.
1981 – 1983 – Profesor, Şcoala Republicană de Arte Plastice 
„I. E. Repin”, Chişinău.
Din 1983 – Secţia cultură Soroca (pictor-decorator, Muzeul, 
Biblioteca Soroca.

Expoziţii:

- 1979, Kiev, Expoziţie unională a lucrărilor de diplomă 
(URSS);
- 1983, Chişinău, Expoziţie republicană cu tematică sportivă;
- 1984, Chişinău, Expoziţie republicană „60 de ani ai RSSM”;
- 1985, Bender, Expoziţie republicană a pedagogilor;
- 1988, Chişinău, Expoziţie republicană a tinerilor plasticieni;
- 1992, Soroca, Expoziţie personală, incinta Cetăţii Soroca ;
- 1994, Bălţi, Expoziţie republicană a pedagogilor;
- 1994, Soroca, Expoziţie personală, liceul „C. Stere”;
- 1995, Soroca, Expoziţie personală, incinta Cetăţii Soroca;
- 1996, Frechen (Köln), Germania. Expoziţie de grup;
- 2000, Chişinău, Palatul Naţional. Expoziţie de grup în cadrul 
„Zilelor judeţului Soroca la Chişinău”;
- 2001, Chişinău, Expoziţie personală, incinta proiectelor – 
pilot „Aria”;
- 2002, Soroca, Expoziţie personală, Expoziţie de grup, Muze-
ul de Istorie şi Etnografi e;
- 2004, Soroca, Expoziţie personală, Muzeul de Istorie şi Et-
nografi e;
- 2006, Soroca, Expoziţie de grup, Muzeul de Istorie şi Et-
nografi e;
- 2008, Soroca, Expoziţie de grup, Cetatea Soroca;
- 2010, Soroca, Expoziţie personală, Muzeul de Istorie şi Et-
nografi e.

Lucrări prezentate la expoziţiile republicane:

Lucrări grafi ce: „Scrânciobul”, „Arta compromisului”, 
„Anotimpurile”, „Autoportret cu funcţionarii statului”, „Per-
petuum-mobile”, „Eclipsa”.
Picturi: „Tranziţia”, „Barbu Lăutaru”, „Rege şi popor”, 
„Naturi statice” (buchete de fl ori), o serie de portrete.

Publicistică:

„Lumânarea monumentului”; „Fiesta”, „Triunghiul Bermude-
lor”, „Frunza lui Adam”,etc.

Victor Zagaevschi — 60 de ani



ALMANAH nr. 7/2013 Soroca120

ÎMI PARE RĂU

Îmi pare rău, dar nu cedez,
stimate doamne, vrednici domni,
eu singur idoli-mi pictez,
ei nu au calităţi de clowni.

În chipul lor dumnezeiesc
eu caut altfel de valori,
ce printre voi nu prea găsesc,
şi-i plină lumea de culori.

Îmi vreau un tată, un părinte,
ceva onest, chiar muritor,
ceva ce nu mă poate minte,
ecou la tot ce simte-un dor.

Ipocrizia omenească
nu mi-o propuneţi spre-nchinat,
deşi vopsită, să lucească,
esenţa nu şi-a preschimbat.

Îmi pare rău, dar nu cedez,
stimate doamne, vrednici domni,
eu singur idoli-mi pictez
şi nu am calităţi de clown!

NIMIC

Nimic, din ce putea să fi e,
nu s-a produs,
iar vorbele, menite ţie,
nu s-au mai spus.

Perfi d se scurse vremea noastră,
din depărtări,
văd chipu-ţi dulce la fereastră,
cu regretări.

Banal aglomerează anii
zgura uitării, strat cu strat,
nevinovate, dragi păţanii,
s-au spulberat.

Bărbat matur, şi tu — o Doamnă,
ne ducem crucea separat,
dar mai purtăm în piept o toamnă,
şi-un sentiment ce ne-a legat...

SATULUI MEU

Într-un fel,
de aici şi începe Pământul,
de la Nistru cu apa
ce vine din munţi,
pentru mine,
robit cu fi inţa şi gândul,
de această podoabă de sat -
Cosăuti.
Ordinar
pentru alţii,
un sat ca oricare,
ghemuit de istorie
la un hotar,
este punctul pe Glob
ce se vrea neuitare,
eu la uşa memoriei
sunt un portar.

Străjuiesc
al tău nume, irepetabil,
cu cenuşa din vatră
pe răboj dăltuit,
derivat peste ani
de la casă, probabil,
pe al Nistrului ram
generos altoit.

Pe oglinda cu apă,
ce malul mlădie,
eşti un cufăr,
în care toţi cei adulţi
o albastră păstrează
copilărie,
lustruită în colb
şi umblatul desculţ.

Într-o lume
dinamică şi schimbătoare,
oază-n pustiu
pentru mine vei fi ,
o fântână de linişte
răcoritoare,
oricând şi oricum
doar aici poţi găsi...

Pentru mine
de aici şi începe Pământul,
de la Nistru cu apa
ce vine din munţi,
într-un fel,
robit cu fi inţa şi gândul,
de această podoabă de sat –
Cosăuti.

A FOST CÂNDVA...

A fost cândva, a fost frumos,
În fâlfâit festiv de steaguri –
Pretinşii veşnici cădeau jos,
Cu tot cu roşiile lor fl amuri.

Credeam — sorbind din libertate —
Ne vom menţine vertical,
Fără spinări încovoiate
Şi sluj, ajuns la trivial...

Dezgustător să vezi acum,
Bărbaţi înalţi, frumoşi, cu barbă,
Făcând din idealuri scrum,
Şi ciugulind smerit din palmă...

DE UN TIMP

De un timp se cam taie pădurea,
Transformând paradisu-n deşert,
sună surd, obosită securea,
iar ecoul mă bate în piept.

Cade greu silueta lemnoasă,
scârţâind ca un ultim cuvânt,
condamnând conştiinţa scorţoasă
a pretinsului zeu pe pământ.

De un timp facem totul aiurea,
umbra codrilor dăm la gunoi
şi din tot ce înseamnă pădurea
legea junglei mai ţine de noi.

NU CRED

Că ai nevoie de omagiul meu,
Pieri-vor multe -
Brazda ta o să rămână;
Eşti puntea
Dintre peşteră şi Dumnezeu —
Şi asta spune tot,
Limbă Română!

COLEGUL MEU, 
MĂTURĂTOR DE STRADĂ

Colegul meu, măturător de stradă,
Îşi roade mătura de trotuar
Ca orăşenii zi de zi să vadă

Crâmpeie din creaţia poetică a lui Victor Zagaevschi
Literatură
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Doar străzi curate în contur de var.

În silueta lui de somnambul
E-un fel de nedescrisă umilinţă,
La fel, în Moscova sau Istanbul,
Amestec de protest şi neputinţă.

Se-ncolonau sezoane-n anotimpuri,
Şi mătura mişca în mâini mai rar,
Colegul meu, indiferent de ritmuri,
Era mereu prezent pe trotuar.

El mătura, iar eu „rodeam la car-
te”
În obscure săli de biblioteci,
Şlefuindu-mi măiestria-n Arte,
Hrănit cu vise calde şi omlete reci.

După zece ani serioşi de studii,
Cu colegul meu mai matinal,
Măturăm trotuare şi iluzii,
Căci suntem plătiţi de stat egal.

RUGĂ

Doamne, blagosloveşte Soroca,
Mal de Nistru cotit,
Şi întăreşte-ne roca
Din care tu ne-ai zidit.

Doamne, potoleşte mânia,
Adunată în trai cu nevoi,
Adă-ne-n piept bucuria
Împăcării cu Tine şi noi.

Doamne, binecuvântează-ne nea-
mul,
Răvăşit de orgolii pustii,
Fie faste ziua şi anul,
Dar lipseşte-ne de prostii.

Doamne, blagosloveşte Soroca,
Pe a ei umili trăitori,
Fie cuminţi strănepoţii,
Strămoşii —nemuritori!

Doamne, luminează-le gândul
Pretinşilor conducători,
Aterizează avântul
Celor cu capul în nori.

Doamne, binecuvântează Soroca,

Clipa, Anul, Epoca,
Omul, Ţara, Poporul,
Prezentul şi Viitorul.

UNEORI

Uneori îmi este greu,
Vine răul în talazuri
Să mă frângă în necazuri
Şi atunci îmi este greu
Educat de mic ateu –
Las principii şi convingeri
Şi, forţat de mari constrângeri,
Il invoc pe Dumnezeu.
Când îmi este foarte greu
Buzele îmi strâng cu dinţii,
Mi-amintesc atunci părinţii
Şi, mai des, bunelul meu,
Ce-a-nfruntat în vremi greoaie,
Pe parcursul vieţii scurte,
Revoluţii şi războaie,
Dezrădăcinări mancurte,
Deportări şi hărmălaie
Cu străini armaţi prin curte,
Schimb de ţări şi de hotare,
Foame, colectivizare,
Directivele absurde
De partid şi de prin ziare...
Toată drojdia prostească
într-o viaţă omenească.
Când îmi este totuşi greu
mă gândesc atunci cu dor
la părinţi; şi greul meu
e cu mult, mult mai uşor.

LEGĂTURI FORŢATE

Mult mi-e dragă
Ţara, nu şi şefi i ei,
şi suport povara
de a fi  în trei.
Patria alint
cu un gest uşor,
dar sub palmă simt
cap conducător.
Stau cu ea discret,
îi vorbesc de dor –
şefi i sar direct
din televizor,
îi admir făptura,

o scriu în cuvinte –
văd şi semnătura
unui preşedinte...
Viaţa amoroasă,
cu iubiri în trei,
e prăpăstioasă
şi doar pentru ei.
Legături forţate,
eu vă contestez
şi, sătul de toate,
vreau să divorţez!

BĂTRÂNEŢEA

Bătrâneţea vine după grafi c,
an de an nevoile se-adună,
pentru scrisul tânăr, caligrafi c,
linii încâlcite se răzbună.
Optimismul — umbră în derivă –
Gârbovit e cum e cheia sol,
Viitorul, ieri în perspectivă,
Azi arată a privit în gol.

Sunete domoale de fanfară
Peste timp mai trec discret hotarul,
Totul pare ca odinioară,
Doar mai gârbovit e toboşarul.

Cu albastrul cerului sedus,
Ca balsam în patru bucăţele,
Mă privesc timid, de jos în sus,
Patru ochi frumoşi de nepoţele.

ANUL 1989

Anul de pomină ’89
Ne-a-mpărţit în cete,
Ne-a scindat în două:
O parte-n piaţă,
Alta-n cabinete.

Afară se scanda de Tricolor,
Urmăriţi cu ochiul de erete
De după portiere incolor
Cei din piaţă,
De cei din cabinete.

Imaginare baricade se-nălţau,
Se împuşca verbal cu epitete,
Strămoşii în mormânt se bucurau

Literatură
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De cei din piaţă,
Nu din cabinete.

Viitorii noştri preşedinţi,
Ascunşi timid în locuri mai discrete
Înjurau în sine, printre dinţi,
Pe cei din piaţă,
Nu din cabinete.

Pretinşi amici cu tentă eliberatoare,
Bastarzii întâlnirilor secrete
Sărit-au mişeleşte în spinare
La cei din piaţă,
Nu din cabinete.

Decolorat e Steagul Tricolor,
Imnul e cu faţa la perete,
Rămânem toţi, pe vechi, la locul lor,
Noi — în piaţă, ei — în cabinete...

METAMORFOZĂ

S-a strecurat subtil
o toamnă
în ochii tăi de luna mai
şi-aş vrea să ştiu,
frumoasă Doamnă,
privirea-n rouă,
de ce-o ai?
Ce demon rău
îşi toarnă plumbul,
asfalt
pe-o fl oare de cais,
stropindu-ţi pleoapa
ca porumbul
cu chihlimbar
din Paradis?
Şi-întoarce capul
de felină,
şi-aprinde pipa
cu tabac
şi, prin vapori
de heroină
aud doar:
„Отвали, дурак!”

EXOD

De la lumina
candelei vă spun

adio celor ce de-aici
doresc să plece,
spre Occidentul
sclipitor-nebun,
ca-n lacrimile
nostalgiei
să-l înece...

NOI ŞI CULTURA

Vestiţi şi până la Scriptură
Producători de băutură,
Deprinşi cu jocuri, strigături,
După beţii — cu murături,
Consuma-vom şi cultură,
Dar cu iz de sălămură...

TSUNAMI

Dezghioc tristeţea-n sure fi re,
norii cern o caldă ploaie,
cu regrete în privire
mă retrag într-o odaie.

Nimicuri grave trec pe-alături,
televizorul iar mă minte,
se-mproaşcă toţi vârtos cu lături,
se-neacă gura de cuvinte.

Cu amintirile în braţe,
admir fereastra care plânge,
cad picăturile prin aţe,
păienjenişul ud se frânge.

Ramuri de copac tresar,
apa dă la tot sclipire,
şi băltoace, ce apar,
cască ochii a uimire.

Geometria încăperii
în spaţiu îmi fi xează locul,
camufl at de umbra serii,
în linişte-mi deplâng norocul.

Mor picăturile încet,
în armonii medievale,
curg pârâiaşele discret,
formând procese funerare.

Cortegii ude se-ntâlnesc,
procesiunea ia amploare,
apele tulburi se rotesc,
prin râuri se revarsă-n mare.

Şi undeva, în Ocean,
în Filipine sau Miami,
adăugând din an în an,
vor creşte valuri de tsunami.

ANIVERSARE

Paharul meu dădu azil
La o licoare tonică
Şi astfel începu o zi
Cvasialcoolică.

Câţiva prieteni, ce îi am,
Mi-au spart singurătatea,
Boţindu-mi zilnicul program
Şi afi şând fi delitatea.

Sărbătorim, e ziua mea,
Cu oaspeţii mă-mpac -
Ne-ntrecem în a savura
Nirvana prin stomac.

Prin geam, făcând pe mucalitul,
Un soare, ca un abajur,

Se scaldă-n vinuri, parvenitul,
În joc de clar-obscur.

Au căzut cu el din cer,
Cu tendinţe modice,
Învelite în mister
Gânduri anacronice.

Ambalat în calendare,
Ne presează infi nitul,
Timpul, prins în maxilare,
Devorând ca trogloditul.

Tristeţea, ce mai des mă prinde,
La aniversare,
O-mpart simetric în cuvinte,
O torn şi prin pahare.

Bachus astăzi jubilează,
Mişcă harnicul pahar
Şi îmbată cifra trează
Din beţivul calendar.

Literatură
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Aureliu Lozanu
Născut la 3 septembrie 1961 în satul 
Dubna, Soroca,într-o familie de ţărani.
Absolvent al facultăţii de jurnalism şi 
ştiinţe ale comunicării a Universităţii 
de Stat din Chişinău (promoţia anului 
1984). Căsătorit, tată a doi copii. 
Participant la luptele pentru apărarea 
suveranităţii şi integrităţii teritoriale 
a R.Moldova. Este decorat cu insigna 
„Vulturul de Aur” şi medalia „Crucea 
comemorativă”. În prezent activează 
în calitate de profesor de religie şi 
conducător al unui cerc de jurnalism 
şi ştiinţe ale comunicării la LT „Ion 
Creangă” din or. Soroca. Redactează 
gazeta în gazetă „Realitatea copiilor” 
(gazeta raională „Realitatea”).

Epigramistul Aureliu LOZANU

Zâmbiţi împreună
cu epigramistul Aureliu LOZANU

REGRES
La oraş – regres peste măsură,
Care-ţi sare-n ochi de la distanţă:
Linişte la Casa de cultură,
Forfotă – la cea de toleranţă...

EXAMEN LA ALEGERE
Absolventul Eremia
Va susţine-n scris chimia:
- Nu mă bagă-n sperieţi –
Eu dispun... de bani concreţi.

INDIGNARE
Două mame (faţă-n faţă)
Stau de vorbă-n curtea şcolii:
- Gratis profa îi învaţă
Doar să facă... portofolii.

INSCRIPŢIE PE UŞA UNEI 
DISCOTECI
De eşti ahotnic de bătaie
Sau lipsă duci de-o vânătaie,
Agaţă-te de vreo Rebecă,
Intrând la noi la... discotecă.

PROFESORII SOROCENI ŞI 
CARDUL
Au dat cu picioru-n card
Ca-ntr-o minge de sub gard.
Procedând, deci, după plac,
Au scăpat de CARD sau... DRAC.

CAPILOR ALIANŢEI PENTRU 
INTEGRARE EUROPEANĂ

Au luat cârma în mâini,
Proclamându-se stăpâni.
Răi supuşii, răi stăpânii –
Se mănâncă ca şi... câinii.

REPUBLICA MOLDOVA
O compătimesc economiştii,
Pedagogii, medicii, hamalii:
„După ce-au furat-o comuniştii,
O mai scurg de bani şi liberalii”.

UNOR TURIŞTI STRĂINI 
SOSIŢI ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA
− Ţara nu-i de lepădat,
Ghidul i-a încredinţat,
Cât priveşte domnitorii –
Întrebaţi locuitorii...

Fişier biografi c
1969 – 1977 – Elev, Şcoala de 8 ani, Dubna, Soroca.
1977 – 1979 – Elev, Şcoala Medie Stoicani, Soroca.
1979 – 1984 – Student, USM, facultatea Jurnalistică, Chişinău.
1984 – 1986 – Corespondent, Secţia Scrisori, ziarul „Calea lui 
Iliici”, Soroca.
1986 – 1992 – Instructor, CR Soroca al ULCTM, Secţia 
Propagandă şi Organizaţii comsomoliste.
1992 – participant în luptele din Transnistria, locuţiitor al 
comandantului de companie, prima linie, Capul de pod 
Cocieri.
Din 1992 până în prezent – profesor, LT „Ion Creangă”, 
Soroca.

Fişier de creaţie

2007 – „Epigrame cu Toptamul”
2008 – „Frank - Masoneria, ecumenismul şi noul stil calen-
daristic”
2009 – „Viaţa Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic Teodor 
Stratilat. Biserica lui Teodor Aleinicov din Dealul Sorocii”
2009 – „Sudoare de sânge”.
2010 – „Sus Mustaţa!” (epigrame).
2011 – „Viaţa Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic Teodor 
Stratilat. Biserica lui Teodor Aleinicov din Dealul Sorocii” 
(ediţia a II-a revăzută şi completată)

Distincţii: Insigna „Vulturul de Aur” (MAI al RM – 2008); 
Medalia „Crucea Comemorativă” (2012).
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COLECTIVULUI UNEI CLASE 
ALCĂTUITE DIN 32 DE 

LICEENI
Cazul lor e-un caz aparte,
Ne-ntâlnit prin alte părţi:
Doi din ei se ţin de carte,
Ceilalţi tineri — joacă cărţi...

JUNII SOROCENI DESPRE 
VIAŢA CULTURALĂ A 

ORAŞULUI
Cinematograful nu lucrează.
Teatrul — de abia se-nfi ripează.
Inventivi, noi nu ne întristăm –
Ne-mbătăm, fumăm şi ne drogăm.

UNEIA RĂMASĂ 
NESATISFĂCUTĂ PE DEPLIN 

DE ÎMPREUNAREA CU UN 
PROSTITUAT, ANGAJAT AL 

UNUI CLUB DE NOAPTE
Lui, în culmea fericirii,
Pe un ton nemulţumit:
− Calitatea deservirii
Lasă, neică, de dorit...

JUDECĂTORILOR 
BASARABENI, CORUPŢI 

PÂNĂ ÎN MĂDUVA OASELOR
Banul în sistem decide,
Că mai toţi sunt de o apă:
Hoţul ne-nsemnat se-nchide,
Cel cu milioane —scapă.

INSCRIPŢIE PE UŞA UNUI 
SPITAL RAIONAL

Tare-i bine şi frumos
Când e omul sănătos.
De-ajungi însă la spital,
Linge-te pe bot de... cal.

VIS PREELECTORAL
(Lui Mihai Ghimpu, preşedintele 
PL-ului)
Se-ndreaptă spre tribună,
Aclamat de lumea bună
Gata să-i acorde votul:
– Mişa Ghimpu şi nepotul!!!

UNEI NEVESTE CARE 
A UITAT NUMĂRUL 

FUSTELOR ŞI A ROCHIILOR 
CUMPĂRATE

Petru ca un rob munceşte,
Soaţa zilnic se-nnoieşte.
Mândra e cu şapte poale,
Badea —cu bucile goale...

TOCMEALĂ
Au bătut cumetrii mâna
Ca-n Moldova mea, săraca,
Lupul să-ngrijească stâna,
Iară Moş Martin —prisaca.

UNEI TINERE CARE DUCE O 
VIAŢĂ IMORALĂ

Şase luni şi-o săptămână
A trecut din mână-n mână.
În prezent se-ascunde-n casă,
Pentru că-i... burduhănoasă.

AFIRMAŢIA SODOMITULUI
Ştefănucă, zis şi Stiopa,
E de felu-i om direct:
„Drumul înspre Europa
Trece pe la noi prin… rect”.

ŢAP ISPĂŞITOR 
SAU MOLDOVA SUB 
CONDUCEREA AIE

Mănânc o dată-n zi — de post,
Necazu-atinge apogeul,
Să mă revolt nu are rost –

De vină e… PCRM-ul.

UNUI ALCOOLIC CU 
NUMELE CURCĂ

Limba i se-ncurcă,
Caută bucluc.
Vine la bar curcă
Şi se duce... cuc.

UNEIA LIPSITE DE AVUT 
ÎN URMA UNUI PROCES 
JUDICIAR INECHITABIL

N-a ajuns dreptatea încă
Pe al nostru plai, Ralucă:
Ţara strâmbii o mănââncă,
Că cei drepţi nu mai apucă...

ÎMPĂCARE CU SOARTA
Nimănui nu-mi vărs mânia –
Rabd şi eu ca-ntreg norodul.
M-am deprins cu sărăcia
Ca şi un purcel cu glodul.

UNEI VECINE FĂRĂ DE 
NOROC

Vocea i-o aud din şură:
− Vai şi-amar de capul meu!
Divorţai de-o secătură
Şi luai un... derbedeu.
UNOR VERIŞORI REVENIŢI 
ACASĂ DUPĂ O PERIOADĂ 
ÎNDELUNGATĂ DE MUNCĂ 

ÎN RUSIA ŞI, RESPECTIV, 
ROMÂNIA

Cozma s-a rusifi cat,
Paul s-a românizat.
Când se întâlnesc la baie,
Gata-s verii să se taie...

INTERVIU RADIOFONIC
− Sărăcia-i zid de piatră
Ce-nconjoară nu o vatră.
Cum te lupţi cu ea, moş Ene?
− Din cămaşă-mi fac izmene.
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CAVALERIŞTII
Liberali sau comunişti —
Toţi sunt azi cavalerişti:
Au pus şaua pe popor
Şi îl călăresc cum vor.

DEPORTĂRI DEGHIZATE
Staliniştii Uniunii
Deportau numai pe unii.
Demnitarii noştri hoţi
I-au cam surghiunit pe toţi...

UNUI COMERCIANT 
NEONEST

Certat cu cinstea, nea Vasile
Înşeală lumea la cântar.
De-aceea,-n urmă cu trei zile,
A încasat-o-n piaţă iar.

UNUI BEŢIVAN 
HĂRŢĂGOS DUPĂ O 

NOAPTE PETRECUTĂ LA 
COMISARIATUL ORĂŞENESC 

DE POLIŢIE
− Poliţiştii din cetate
M-au hrănit pe săturate.
− Ce-ai mâncat la ei, Ioane?
− Pumni, picioare şi bastoane...

EPITAFUL DESFRÂNATEI 
RĂPOSATE ÎN FLOAREA 

VÂRSTEI
Au jelit-o mama, tata,
Fecioraşul ei şi fata,
Verişoarele şi fraţii
Şi, în deosebi,... bărbaţii.

UNEI SOŢII INDIGNATE 
DE COMPORTAMENTUL 

BĂRBATULUI BEŢIV
Asta-i culmea culmilor!
Eu în pivniţă cobor,
Iar el stă în patru labe
Şi vorbeşte... pe silabe.

ÎNTREBARE INDISCRETĂ
− M-ai peţi şi-a doua oară,
Cum făcuşi odinioară?
Sincer sunt, n-am ce să-i fac:
− Cred c-aş rămânea burlac...

PARLAMENTARII
Rând pe rând se urcă la tribună:
Mare agitată este sala.
Vremea, cum se vede,-i a furtună–
Unul zice hăis şi altul... ceala.

ALCOOLICUL ŞI VOTCA 
SAU GALILEI AVEA 

DREPTATE: „ŞI TOTUŞI, SE-
NVÂRTEŞTE...”

A gustat-o — tare-i foc!
Terra stă parcă în loc.
Sticla numai cum goli,
Ea a prins... a se-nvârti.

UNUIA CARE S-A SĂTURAT 
SĂ FIE MEREU ÎNŞELAT DE 

SOŢIE
„Tot învăţul are şi dezvăţ”,
Zise şi, punând mâna pe-un băţ,
O bătu cu dânsul nea Mihai
Ca jandarmii pe un... hoţ de cai.

ÎNDEMN
Puneţi umărul cu toţii
Să stârpim din ţară hoţii,
Printre care cei mai mari
Sunt ai noştri... demnitari!

UNEI SOŢII CARE-ŞI BATE 
BĂRBATUL

Țandăra de-i sare,
Îl plesneşte ţaca.
Vai de boul care
Îl împunge vaca.

SLUGĂ LA STĂPÂN
Mi-a fost scris de sus ca să mă 
nasc
În Moldova — ţara nimănui.
Oile stăpânului le pasc
Şi mănânc... ocara dumnealui.

UNUI DATORNIC
− Te fac albie de porci!
Datoria când mi-o-ntorci?
Pleşu-ţi netezeşte vărul:
− Prinde chelul şi ia-i... părul.

PRESEI NOASTRE 
ANGAJATE POLITIC

Ridici carierişti în slavă,
Le pui pe cap cununi de lauri,
Dovadă că eşti grav bolnavă:
Nu toţi viţeii ajung tauri...

UNUIA CARE-ŞI ADORĂ 
JUMĂTATEA

Garanţie-ţi dau, bădiţă,
C-a matale porumbiţă
N-o s-ajungă-n paradis –
Te înşală şi în... vis.

SFAT UNUIA CARE 
URMEAZĂ SĂ AJUNGĂ PE 
MÂINILE CHIRURGILOR

Vinde cal şi vacă,
Nu-ţi ardă de şagă!
Mulţumita sacă
Nu le este dragă...

UNUI ANGAJAT AL POLIŢIEI 
RUTIERE CARE A TRAS 
PE DREAPTA UN ŞOFER 

CHERCHELIT
− Sufl ă, domnule, încoace!,
Face către-un tânăr suplu.
− Lasă-mă, frate, în pace!
Mi-ai... sufl at de vrei să-ţi... sufl u?!
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UNEI GOSPODINE-N ZI DE 
HRAM, CĂREIA ÎI SOSESC 
OASPEŢII RÂND PE RÂND

Repejor pe toţi serveşte –
Timp nu are nici să-mbuce.
Când sosesc — ea le zâmbeşte,
Când se duc — îşi face cruce.

TATA LA IARMAROC ÎN 
UCRAINA

− Hai la proşti — un cent bucata!
Strigă un zălud lui tata.
− Treci la noi, frate, hotarul
Şi-o să-ţi umplem gratis carul...

COMUNIŞTILOR 
MOLDOVENI CARE REVIN 

ÎN FORŢĂ PE SCENA 
POLITICĂ A ŢĂRIŞOAREI

Le făcurăm vânt pe uşă,
Pentru a salva un neam.
Când de-acu-i credeam cenuşă,
Uite-i, măi, intrând… pe geam.

A DOUA ZI DUPĂ ALEGERILE 
PARLAMENTARE

Liderii se trag de chică
(Poate-n plus ceva le pică).
Şi-n cetăţi se duc războaie –
Între-ai „noştri” şi… „gunoaie”.

DUBLORUL
− Ce drăcie e şi asta?!
Nu-mi dă drumu-n cas’ nevasta.
Oare ce s-a întâmplat?
− Ţi-a găsit dublor în pat…

PLOAIE TORENŢIALĂ
Toarnă cu nemiluita –
Gicu bea în bar ca vita.
Ploaia vrea să contenească,
Nu şi Gicu să se-oprească.

UNUIA FĂRĂ INIMĂ
Simion şi-a fl ocăit
Soaţa pân-a ostenit,
Că de ea îi este milă
Ca ţiganului de pilă...

INSCRIPŢIE PE PIATRA DE 
MORMÂNT A UNUI SOŢ 

DECEDAT DE TÂNĂR
Vina-i exclusiv a lui:
Cum era niţel cam şui,*
S-a căsătorit c-o ţoapă**
Ce-l vârî de viu în groapă.

MOLDOVA — PATRIA 
HOŢILOR

Tâlhăria-n ţară-i mare —
Fură care mai de care,
Începând cu slujitorii
Şi sfârşind cu... domnitorii.

UNUI MAHALAGIU ÎN STARE 
DE EBRIETATE

Suduie şi mă insultă.
Eu îl cert, Răzvan n-ascultă.
Milostiv, îmi iert vecinul:
Nu vorbeşte el, ci... vinul.

CLIENŢILOR UNEI 
PROSTITUATE

Se-nţelege de la sine
Că în patul ei li-i bine.
Nici nu bănuiesc că Lida***
Este fi ica doamnei... SIDA.

UNUIA CARE A PĂŞIT 
PRAGUL RESTAURANTULUI 
PENTRU A-ŞI BEA ULTIMUL 

LEU DIN BUZUNAR
− Chelnere, ţi-o pun pe şleau:
Ultimu-i şi vreau să-l beau...
− Irealizabil scopul:
Nu miroşi cu-n leu nici dopul.

BRĂDUŢUL
Doborându-l c-o secure,
L-a scos hoţul din pădure
Şi l-a dus unui vecin
Pentru un... borcan cu vin.

SOŢIEI UNUI ORĂŞEAN CU 
OCAZIA PREGĂTIRILOR 

PENTRU REVELION
A insistat să-i ia cârnaţ
(Femeia e anemică),
Iar în cârnaţ, adică-n maţ, —
Hârtie... igienică.

DESTĂINUIREA 
PODGOREANULUI

Anul Nou cade în post,
Dar cum postu-i pentru prost,
Beau cu toată lumea-n cramă,
Până uit şi... cum mă cheamă.

MOARTEA MINCINOSULUI
− Fraţilor, săriţi că mor!
A strigat cu glasu-i gros.
Nu-i veniră-n ajutor:
Cin’ să creadă-un... mincinos?!

EPITAFUL FUMĂTORULUI
S-a sfârşit în bătătură
C-o ţigară-aprinsă-n gură.
Când îl pregăteau de drum,
Mai ieşea dintr-însul... fum.

SUGESTIE
Orice am înfăptui,
Bărbăţele, dragul meu,
Haide şi ne-om sfătui
Şi om face... cum zic eu!

*Şui — care este lipsit de judecată sănătoasă; tulburat la cap.
** Ţoapă — femeie prost crescută; necioplită; ţopârlancă; mitocancă; bădărancă.
***Lida — vezi Lidia.
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„Măsura tuturor lucrurilor este Omul”
Protagorus

Memoria e doar în ochii vii,
Ca chipul în oglindă,
Dar nu o vezi, dacă nu ţii
Făclia sus, arzândă!

Soroca nu este altceva decât noi şi lucrările noastre, materializate în roa-
dele lor. Aşa a fost, este şi va fi . Strămoşii ne-au lăsat rodul lor, noi vom lăsa 
urmaşilor roadele noastre, astfel generând, încontinuu, Dragoste şi Zidire sau 
Discordie şi Măcinare.

Din Rădăcini ne vine Providenţa şi în tăria lor ne este garanţia continuităţii...
În acest context patetic, Almanahul „SOROCA” a iniţiat o serie de interviuri 

cu diferiţi exponenţi ai vieţii social-politice, economice şi cultural-artistice lo-
cale 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 APREOTESEI

Aureliu LOZANU

Serghei SEROVEŢ

Radion GHILAS

Vasile MÂRZAC

Nina ZAGAEVSCHI

Victor JAMBA

Nicolae MUSTEAŢĂ

Victor ZAGAEVSCHI

Soroceni, soroceni
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Vasile Apreotesei
Născut la 13 aprilie 1956 în satul 
Vărăncău, Soroca.
Economist, consilier în Consiliul 
Orăşenesc Soroca (1990-1994); şef 
(1991-1997), apoi inspector principal 
(1997-2009), Serviciul Vamal Soroca. 

Fişier biografi c
1963 – 1971 – Elev, Şcoala de 8 ani, Vărăncău,Soroca.
1971 – 1975 – Student, Sovhoz-tehnicum, specialitatea 
mecanic, Soroca.
1975 – 1978 – Inginer Tehnica Securităţii, s. Podgoreni, Orhei.
1975 – 1977 – Armata Sovietică, artilerist, Orientul depărtat.
1978 – 1979 – Muncitor – lăcătuş, Uzina Experimentală
„M. Kalinin”, Chişinău.
1979 – 1990 – Muncitor – lăcătuş, şef de brigadă, maistru 
de schimb, şef de sector,şef de Secţie, şef Filială, Fabrica de 
Articole Tricotate, Soroca.
1985 – 1990 – Student, USM, facultatea Economie, secţia f/f, 
Chişinău.
1990 – 1991 – Şomer (activist Frontul Popular din Moldova).
1991 – 1997 – Şef, Serviciul Control Vamal, Soroca.
1997 – 2009 – Inspector principal, Serviciul Control Vamal, 
Soroca.
Din 2009 până în prezent – dispecer la Filiala Soroca – Gaz.

Almanah: Bunei şi părinţi

Vasile Apreotesei: Părinţii 
mei au fost ambii născuţi în Vă-
răncău. Tatăl meu, Ion Apreote-
sei (09.08.1929 – 06.08.1996), 
colhoznic, o perioadă şi cioban 
la turma de oi a satului, a fost un 
bun constructor, angajat brigadi-
er la KSO (organizaţie de con-
strucţii în mediul rural) Soroca, 
în cadrul căreia a construit Pala-
tul de Cultură din satul Slobozia  
- Cremene, şcolile medie şi de 
muzică din Vărăncău, etc.

Buneii paterni Alexandru şi 
Varvara, foşti ţărani mijlocaşi 
din Vărăncău,deveniţi apoi, fără 
a avea de ales, colhoznici, erau 
gospodari văzuţi în sat. Fiind co-
pil îi vizitam, după cum ne era 
obiceiul, de câteva ori pe zi, be-
nefi ciind de multe bunătăţi,dar 
mai ales de învârtita cu brânză de 
oi, pregătită cu multă măiestrie 
de bunica, care mă iubea foarte 
mult şi care îmi mai da şi câte 5 
copeici pentru ca să pot merge la 
„kino” (cinema, seansuri de zi 
pentru copii), la clubul satului...

Mama mea, Nadia (Fur-
dui) Apreotesei (17.06.1932 – 
12.07.1991), de asemenea din 
ţărani înstăriţi,a lucrat toată viaţa 

la câmp în colhozul local, impus 
ţăranilor liberi de către ocupanţii 
sovietici după Războiul al Doi-
lea Mondial. Bunelul matern 
Manole Furdui – fost primar în 
Vărăncău până la 1944, gospo-
dar de frunte în sat, în 1944 a 
fost nevoit, ca să nu cadă pe mâi-
nile bolşevicilor întorşi din nou 
în Basarabia, să se refugieze în 
România, de unde nu s-a mai în-
tors (decedat în Cioranii de Sus, 
Prahova la 09.12.1965).

Bunica Ana a murit în timpul 
foametei de tif exantematic, lă-
sând orfane cele două fete ale lor 
- Nadia, viitoarea mea mamă şi 
Mărioara - sora ei,viitoarea mea 
mătuşă, care în curând se căsă-
tori la Racovăţ, cu Ion Zaporo-
jan. Mama, rămânând o copilă 
singură în casa părintească, a 
fost maltratată de căpitanul rus 
NKVD - ist Ciornâi, venetic în 
sat, şi de preşedintele de atunci 
al Sovietului sătesc Nică Panici, 
care doreau să afl e de la ea, cu 
orice preţ, unde dispăruse tatăl 
ei Manole Furdui. Dar ea nu ştia 
sărmana, cu adevărat unde era 
el, tot aşa cum nu ştiuse,înainte 
de moarte, nici bunica Ana.După 
câţiva ani de zile, viitorii mei pă-
rinţii s-au căsătorit,rămânând să 

„Am fost întotdeauna un om deschis şi 
direct, cu inima pentru Popor şi Ţară!”

Soroceni, soroceni
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locuiască în satul lor natal -Vă-
răncăul Sorocii, născând şi ridi-
când doi copii - eu, Vasile şi sora 
mai mică Maria (Apreotesei) 
Ursu, născută la 6 august 1957, 
contabilă, stabilită acum la Stoi-
cani, Soroca.

A.: Familia Apreotesei

V.A.: Familia noastră actuală,  
am creat-o, prin dragoste şi bună 
înţelegere, împreună cu Maria 
(Guţanu) Apreotesei - draga şi 
buna mea soţie, născută la 13 
august 1958 în satul Ţibirica, 
Călăraşi, sat mare cu ponoare şi 
podgorii. Mama ei Vera (Plop) 
Guţanu a decedat pe când Maria 
avea doar 10 ani, tatăl Toader în 
curând, recăsătorindu-se. Astfel, 
Maria a rămas să crească la bu-
nica Paraschiva Guţanu, împreu-
nă cu sora Melania şi cu fratele 
Ion, acum fermier la Ţibirica. La 
vârsta de 15 ani, după 8 clase, a 

mers la Chişinău şi s-a angajat 
muncitoare la Uzina „Micropri-
vod”, unde a lucrat până la căsă-
torie. Maria are studii de maistru 
- legumicultor,dar viaţa a dispus 
să activeze în alte domenii, actu-
almente fi ind gospodină în casă. 
Din 1979, anul când ne-am sta-
bilit la Soroca, a lucrat la Fabrica 
de Articole Tricotate din Soroca, 
în secţia vopsire-fi nisare, până 
în 1994, când a fost redusă, în 
legătură cu criza economică din 
RM, criză care din pâcate, nu s-a 
ameliorat nici până astăzi, după 
20 de ani trecuţi.

Am crescut şi am educat îm-
preună 2 copii, cu care ne mân-
drim mult şi care cu adevărat ne 
aduc multe bucurii. Fiul Adrian, 
născut la 7 decembrie 1979, ma-
nager (Universitatea Cooperatis-
tă Comercială, facultatea Activi-
tate vamală,Chişinău),întreprin
zător, este căsătorit cu Mariana 
Morozan, născută la 30 iunie 

1980 în Sângera, Chişinău, jurist 
(USM).

Educă doi fl ăcăi frumoşi - ne-
poţeii noştri dulci Vasilică - Şte-
fan, născut la 10.12.2004 – elev, 
şi Dragoş, nascut la 10.09.2010. 
Sunt stabiliţi temporar la Chişi-
nău.

Fiica Ariadna Bucur, născută 
la 12 septembrie 1982, specialist 
în administrarea publică (AAPM 
pe lângă Preşedintele RM), ac-
tualmente colaborator notarial, 
este căsătorită cu Gheorghe Bu-
cur - întreprinzător, născut la 2 
aprilie 1973 în Cărpineni, Hân-
ceşti. Ne-au dăruit şi ei un dulce 
nepoţel - Ion - Vasile, născut la 
21.09.2006 – elev. Sunt de ase-
menea, stabiliţi la Chişinău.

A.: Unde eşti copilărie?

V.A.: Am copilărit într-o o fa-
milie de ţărani - colhoznici care, 
ca şi toţi sătenii basarabeni, le-

Vasile şi Maria miri.
Vărăncău, 1989

Părinţii Mariei, Toader şi Vera 
Guţanu. 1960

Buneii Mariei, Ion şi Paraschiva 
Guţanu. 1946

Bunelul Manole Furdui (pe scaun), 
alături de rude. România, 1944

Familia Apreotesei. 1989

Soroceni, soroceni
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gaţi din strămoşi de glie, îngri-
jeau pe lângă casă, munca de 
bază fi indu-le în colhoz, o mică 
gospodarie patriarhală. Aveam 
vreo 10 oi, un porc, păsări, dar 
şi o căpriţă năstruşnică pe care 
o numeam drăgostos - Manchi-
ţa. Ajutam fi reşte, fi ind copii, 
părinţii în toate cele ale gospo-
dăriei, împreună cu sora Maria, 
care era doar cu un an mai mică 
ca mine. Găseam timp şi pentru 
joacă, deseori legată de diferite 
peripeţii şi pozne, care mai de 
care, căci nu mi le mai amintesc 
pe toate, fi ind probabil destul 
de multe: făceam „harbuji” din 
grămăjoare de colb în mijlocul 
drumului, care era foarte bogat 
pe acele vremuri în asemenea 
„material”, mai construiam ade-
vărate „cuptoraşe” la noi acasă, 
în şopronul acoperit cu paie, 
având cele mai serioase intenţii 
de a aprinde focul, ca să vedem 
cum iese fumul şi riscând astfel 
să incendiem casa şi toată gos-
podăria! Din fericire părinţii ob-
servau la timp iniţiativele noas-
tre periculoase,luând măsurile 
corespunzătoare de lămurire... 
Pe drumul din faţa casei noas-
tre, care se găsea chiar în centrul 
satului, câteva maşini-camioane 
vechi, hodorogeau zilnic cărând 
cretă de la cariera Vărăncău la 
Şteap (Târgul Vertiujeni). Noi 
copiii, din ambiţii să le facem 
mici probleme şoferilor, puneam 
pietre destul de măricele de-a 

curmezişul drumului, aşa încât 
maşina să nu poată merge pes-
te ele, apoi ne ascundeam, ca să 
vedem cum se va opri maşina şi 
cum şoferii înfuriaţi şi suduind, 
vor arunca pietrele sub gard, pe 
care la plecarea lor, noi le aran-
jam, râzând cu multă satisfacţie, 
din nou în mijlocul drumului. 
Uneori, când eram mai mări-
şori, reuşeam să săpăm în ace-
laşi drum şi nişte hopuri speciale 
pentru maşinile care cărau mere 
din livada colhozului. Trecând 
peste aceste hopuri maşinile, de 
obicei erau supraâncărcate, pier-
deau numaidecât o mulţime de 
mere, pe care noi copiii, le adu-
nam cu mare bucurie ca pe nişte 
trofee scumpe şi le înfulecam pe 
loc.Unde eşti copilărie!

A.: Ani de şcoală...

V.A.: În toamna anului 1963 

am mers la şcoală în clasa întâi. 
Şcoala se găsea într-o clădire ve-
che, în deal lângă biserică, apoi, 
peste 4 ani, a fost mutată în vale 
într-o altă casă tot atât de veche. 
Învăţam în clasa 1B fi ind 25 de 
băieţei şi fetiţe. Primele mele 
învăţătoare până în clasa a IV-a, 
au fost Maria Erofeevna din Cer-
lina, apoi Elena Andreevna Pe-
trachi din Vărăncău. Director al 
şcolii era Piotr Ivanovici Coju-
hari din Hruşca de peste Nistru, 
stabilit la Vărăncău. Îmi plăcea 
să învăţ şi învăţam bine dar, mai 
ales după clasa a IV-a, aveam 
mult de muncă şi pe câmpurile 
colhozuli la tutun, împreună cu 
părinţii. Era destul de greu, dar le 
înfruntam uşor pe toate, probabil 
aşa fi indu-ne viţa - rezistentă şi 
dârză în toate. Sunt recunoscător 
şi nu voi uita niciodată învăţăto-
rii din clasele a V-a – a VIII-a: 
diriginta Nina Furdui (matema-

Vasilică cu mama. Vărăncău, 1958

Părinţii Ion şi Nadia Apreotesei cu nepoţeii Adrian şi Ionel. 1983
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tic); Xenia Cojuhari (geografi a); 
Xenia Dracevscaia (fi zica); Con-
stantin Focşa (educaţia fi zică); 
Vasile Buşan (limba franceză)...

Fiind elev, participam la olim-
piadele de limba franceză (cân-
tam cu plăcere în clasâ, cântece 
în limba franceză), făceam sport 
(volei, fotbal). În perioada 1962-
1963, părinţii îşi construiau casă, 
muncind în acelaşi timp de di-
mineaţă şi până-n seară la câmp. 
Timpurile erau foarte grele (con-
ducător URSS – N.S. Hruşciov) 
şi noi copiii, acest lucru mi s-a 
întipărit bine în minte, ţineam 
rând la magazin după pâine dis-
dedimineaţă, pe parcursul între-
gii zile, până aduceau cu o căruţă 
- „budcă” pâinea de grâu cu ma-
zăre, coaptă la Şteap. Îmbulzea-
la după acea scumpă pâine cal-
dă era foarte mare, dar reuşeam 
totuşi să ne luăm „porţia” de 2 
pâini mici „serâi” cu „goroh” 
(mazăre), pentru un om. Când 
părinţii au invitat lumea la clacă 
la casa noastră cea nouă, a fost 
foarte greu să cumpărăm pentru 
masa de clacă un sac de pâine. 
Şcoala sătească de 8 ani am ab-
solvit-o, în pofi da tuturor difi cul-
tăţilor cu brio, având doar note 
de 4 şi 5.

A.: Studenţia...

V.A.: De la început, după ab-
solvirea şcolii am vrut să merg 
în clasa a IX-a la Racovăţ, unde 
locuia sora mamei, mătuşa Mări-
oara şi am plecat încolo să depun 
actele. Dar în drum , m-am întâl-
nit cu un băiat, care m-a sfătuit 
că ar fi  mai bine pentru mine, să 
merg la Soroca la Sovhoz Tehni-
cumul de mecanizare şi electri-
fi care. Timp de două săptămâni, 
cât am stat la mătuşa la Racovăţ, 
aşa şi nu am mai depus actele la 
şcoala de acolo, căci îmi intrase 
în cap Tehnicumul de la Soroca. 
Până la urmă m-am întors acasă 
şi împreună cu tata am plecat la 
Soroca, unde am susţinut exame-
nele de admitere şi la 1 septem-
brie 1971 am devenit student. 
Locuiam în căminul Nr.1, etajul 
4, într-o odaie cu încă 3 băieţi 
de la curs. Ne alimentam, eli-
berânduni-se tichete speciale, la 
ospătăria Tehnicumului, având o 

bursă de 20 ruble lunar.
Diriginţi de grupă mi-au fost: 

Ion Calaraş, apoi Alexandr Gol-
denberg. Am avut fericirea să în-
văţ la minunaţii şi înţelepţii pro-
fesori: Eugen Pasecinic (limba 
română); Leonid Hailis (mate-
matica); Mihail Ştiţman (maşini 
agricole); Anatol Ostapov (edu-
caţia fi zică). Am fost un student 
exemplar: învăţam bine, cântam 
în cor, frecventam secţiile de ci-
clism şi radio-telegrafi şti. Obiec-
te de studii: Maşini Agricole, 
Tractoare, Camioane, Electoteh-
nica, mai studiind şi obiectele 
claselor a IX-a şi a X-a. Toate 
obiectele de specialitate erau 
predate în limba rusă.

Direcţia de atunci a Tehnicu-
mului, în persoana lui Andrei 
Doba nu tolera deloc modele 
tinereşti, majoritatea cărora ve-
neau cu mare întârziere din apus, 
mai ales pe cea de a purta păr 
lung. Toţi studenţii îl ocoleam 
cu frică pe şeful de studii V. Bo-
gaciov, care purta o foarfecă în 
buzunar şi ne „cioplea” pe cei 
care aveam părul lung.

Seara ieşeam cu băieţii în ora-
şul plin de studenţi, mergând la 
plimbare prin parc, sau pe che-
iul Nistrului, la cinematograful 
„Moldova”, sau la dansuri, la 
Şcoala de Medicină, la „Culit-
prosvet” sau la Şcoala Pedagogi-
că, unde pentru prima dată m-am 
învăţat să dansez în pereche. Îmi 
plăcea să dansez mai ales valsu-
rile, muzica fi ind vie, formată 
din studenţi din şcolile respecti-
ve, sau din muzicanţi invitaţi din 
oraş (de obicei trompetă, acorde-
on, tobă).

Aveam uneori, înafară de stu-
dii, şi diferite întâmplări,una mai 
curioasă decât alta.. Fiind în anul 
II vara, am plecat, în cadrul unui 
detaşament de construcţii, în sa-
tul Corlăteni, Râşcani, unde am 
zidit o cazangerie mare la Fabri-
ca de păsări de acolo. Ne hrăneau 
mai des cu ouă şi carne de pui, 
dar am observat că cărniţa nu 
prea avea gust. Văzând odată o 
grămadă de pui morţi, am între-
bat de cineva dintre lucrătorii fa-
bricii ce fac cu aceşti pui, la care 
am primit răspunsul: „Da voi, 
ce credeţi că mâncaţi”? După 
anul III, mai multe echipe de 

băieţi (printre care P. Văluţă; C. 
Răilean; D. Gadibaldi) păzeam 
noaptea roada strânsă de studen-
ţii noştri pe câmpurile Sovhoz-
Tehnicumului de la Ţepilova şi 
Hristici. Odată la Ţepilova fi ind 
hramul satului, am fost invitaţi 
acasă la un paznic de al nostru, 
trăitor în sat, unde ne-am îmbă-
tat foarte tare, încât profesorul 
V. Gordienco nici nu ştia ce-i de 
făcut cu noi! Până la urmă ne-a 
iertat, dar ne-a hotărât că dacă se 
mai repetă, ne va exmatricula şi 
ne va da pe mâina miliţiei.

Examenele de absolvire le-am 
susţinut bine, după care am fost 
repartizat la lucru în satul Pod-
goreni, Orhei, în funcţia de Ingi-
ner Tehnica Securităţii Muncii, 
în colhozul „Dimitrov”. Aveam 
deja 19 ani.

A.:La Podgoreni

V.A.:
La Podgoreni locuiam la o bă-

buţă – mătuşa Angheluţa, la care 
şi mă alimentam, ea pregătindu-
mi de mâncare. În aceeaşi toam-
nă am fost recrutat în Armata 
Sovietică. După 2 ani de serviciu 
militar am revenit la Podgoreni, 
fi ind numit în funcţia de Inginer 
al proceselor de producere. Am 
stat o vreme din nou la mătuşa 
Angheluţa, dar după moartea ei, 
am trecut cu gazda la şeful clu-
bului din sat, care mă implica 
deseori în activităţile sale artisti-
ce şi de mecanic la cinema.

Odată am luat lăutarii - ţigani 

Vasile militar (primul din stânga) 
în AS (1975 - 1977)
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locali, i-am îmbarcat în maşină 
şi i-am dus la câmp să le cânte 
tutunarilor, care după concert au 
încins şi o horă mare direct aco-
lo, pe câmp. Altădată, la club, 
am organizat o minunată serată 
de dansuri, pe care am repetat-
o ulterior în satul Zagoreni, din 
acelaşi colhoz cu noi. Iniţiativele 
mele au plăcut mult conducerii 
colhozului şi populaţiei. Preşe-
dintele colhozului C.Mâţu, fi ind 
de vârsta mea, mi-a devenit un 
bun prieten, alături de brigadierii 
sovhozului – Ion şi Vasile Radu, 
Vasile Copacean (contabil - şef), 
etc. Câştigam câte 140 ruble lu-
nar, bani cu care mă întreţineam 
totalmente, fără să cer ajutor de 
la părinţi. Colhozul „Dimitrov” 
se ocuăpa, în temei, cu creşterea 
viţei de vie, fi ind o gospodărie 
fruntaşă în raionul Orhei.

Mergea totul strună, dar lucrul 
în colhoz nu-mi lăsa destul timp 
liber şi nu puteam să-mi vizitez, 
atât de des cât doream, părinţii. 
Eram tot timpul în munci, fi ind 
liber doar duminica, fapt care 
deseori mă punea pe gânduri că 
ar trebui să schimb ceva. Şi iată 
că până la urmă, am hotărât să 
scriu cerere de eliberare din lu-
cru şi după ce, fi ind rugat de că-
tre preşedinte, am mai lucrat o 
lună de vreme, am plecat la Ca-
pitală.

A.: Chişinău. Cunoştinţa şi 
căsătoria cu Maria

V.A.: La Chişinău m-am anga-
jat la Uzina Experimentală, unde 
muncitorii erau asiguraţi cu că-
min, iar salariul era de 150-200 
ruble lunar, în dependenţă de 
îndeplinirea normelor de lucru. 
Munca mea consta în elaborarea 
diferitor machete de maşini şi 
aparate electrice de casă (frigi-
dere, sobe electrice).

În această perioadă m-am în-
drăgostit şi m-am căsătorit cu 
Maria, soţia mea. Am cunoscut-o 
la căminul unde locuiam, văzân-
du-i fotografi a în odaia unei co-
lege şi plăcându-mi foarte mult. 
Privind acea profetică fotografi e 
am zis atunci, că fata aceasta v-a 
deveni numaidecât soţia mea!

După vreo 2 luni, mergeam la 
fi lm împreună cu colega mea şi 

în autobuz ne-am întâlnit cu Ga-
lina, fata în odaia căreia era foto-
grafi a Mariei, iar alături de Ga-
lina era chiar fata din fotografi e 
– Maria. Când am văzut-o, mi-a 
căzut inima în călcâie. Am în-
cercat să leg vorba cu ea, dar eu 
fi ind alături cu o altă fată, Maria 
nu a dorit atunci să-mi răspundă 
la întrebări.

A doua zi sâmbătă, 13 ianu-
arie, în seara de Sfântul Vasile, 
împreună cu Nicu Malai, un bun 
prieten de odaie şi şef al ospătă-
riei de la Uzină, am mers la os-
pătărie să facem o mică serbare 
a numelui meu. Am sunat-o şi 
pe Maria, invitând-o să sărbăto-
rim împreună Sfântul Vasile, ea 
însă a refuzat categoric să vină, 
dar am reuşit să fi xez o întâlnire 
cu ea pe data de 15 ianuarie, în 
preajma clădirii Moldtelocom-
ului, la ora 17.

În ziua întâlnirii fi ind o nin-
soare şi o zăpadă extraordinar de 
mare, am întârziat la rande-vu cu 
vreo 20 de minute, pierzând ori-
şice speranţă că o voi mai vedea 
pe Maria. Dar Maria m-a aştep-
tat! Eram foarte îngrijorat şi ru-
şinat de întârziere,dar şi tot atât 
de fericit! Maria lucra atunci la 
Uzina „Microprovod” şi locuia 
la o rudă la Botanica, iar eu lo-
cuiam la Ciocana. Am continuat 
să ne întâlnim în fi ecare zi după 
lucru şi la 25 februarie ne-am 
înregistrat căsătoria la Sovietul 
sătesc din satul meu de baştină 
Vărăncău, nunta celebârând-o 
pe 9 iunie. Fiind tineri însură-

ţei, locuiam la ruda Mariei de la 
Botanica, într-un apartament cu 
2 odăi. Apoi în vară, Maria fi ind 
deja gravidă, ne-am mutat într-o 
căsuţă la sol închiriată la Poşta 
Veche, pentru că în apropiere lo-
cuiau şi naşii noştri de cununie, 
bunii noştri prieteni, Constantin 
şi Nina Răilean, acum stabiliţi de 
asemenea la Soroca.

Atunci când Maria a ieşit în 
concediu de maternitate, reie-
şind din situaţia şi condiţiile de 
trai pe care le aveam, am hotărât 
împreună cu nănaşii, să revenim 
pe meleagurile sorocene.

A.: Soroca. Fabrica de Arti-
cole Tricotate

V.A.: Soroca pentru noi a fost 
şi este cel mai frumos oraş: ver-
de şi patriarhal, plin de exotică şi 
frumuseţi ale bătrânului Nistru, 
cu mult tineret. Mariei i-a plăcut 
mai ales, fi ind atunci pentru pri-
ma dată în Soroca, strada Inde-
pendenţei cu castanii şi micile ei 
magazine cu trotuarele curăţate 
înaintea uşilor.

Sosiţi la Soroca, am locuit 
multă vreme la căminul Fabricii 
de Tricotate, apoi într-un apar-
tament cu 3 odăi, primit de la 
fabrică, iar în 1993 am început 
construcţia casei noastre în care 
vieţuim acum, aici în preajma 
Cetăţii. Acest loc minunat din 
centrul oraşului, chiar pe malul 
Nistrului, lângă clădirea vămii 
Soroca l-am ales chiar eu, aici 
fi ind o mare gunoişte pe care 
am curăţat-o, cărând gunoiul cu 
„Kamaz”-urile. La 24 noiembrie 
1979 m-am angajat la Fabrica de 
Articole Tricotate din Soroca, în 
funcţie de lăcătuş, apoi succesiv 
am lucrat brigadier, maistru de 
schimb, şef de sector, inginer, şef 
de fi lială (Ruslanovca),contabil, 
şef de secţie, până în ianuarie 
1991. Pe parcursul activităţii 
mele am participat activ în viaţa 
obştească, activând în Sindicatul 
fabricii în cadrul căruia, am al-
cătuit listele celor care aveau ne-
voie de apartamente, am colectat 
toate actele necesare, controlând 
condiţiile adevărate de trai ale 
celor din liste, acesta fi ind un 
lucru foarte migălos şi responsa-
bil. În total în aceste liste fi gu-

Maria Apreotesei. 1984
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rau peste 300 de familii, eu fi ind 
cu numărul 59. Lucram de unul 
singur, soţia fi ind în concediu de 
maternitate, la 7 decembrie 1979 
născându-se primul nostru copil, 
fi ul Adrian. Închiriam pe atunci 
o odaie, pe o suprafaţă de apro-
ximativ 12 m2, locuind 2 familii! 
Ne despărţea doar soba. Între 
anii 1979 - 1982 am schimbat 
mai multe gazde, apoi am pri-
mit o odaie în cămin, după multe 
cereri şi confl icte cu şefi i. Leafa 
imi era de aproximativ 85 ruble 
lunar, din care plăteam chiria, 
electricitatea şi trebuia să ne în-
treţinem familia din 3 persoane. 
La 12 septembrie 1982 s-a năs-
cut al doilea nostru copil – fi ica 
Ariadna.

A.: Situaţia la fabrică

V.A.: Primul director al fabri-
cii, în 1979, a fost Potoţchii, cel 
care a construit-o, iar după el au 
urmat V. Cesnocenco, L. Vinnic, 
V. Caralazari şi E. Martâniuc. 
Fabrica era bucşită cu „specia-
lişti-venetici” – de la brigadieri 
până la director – ei având dife-
rite priorităţi, inclusiv la aparta-
mente, toţi fi ind rusofoni, care 
nu cunoşteau şi nu doreau să cu-
noască limba română. Băştinaşii 
nu aveau nici o prioritate, fi ind 
nevoiţi să muncească şi să tacă. 
„Veneticii” primeau apartamente 
fără rând, ca specialişti invitaţi, 
timp de câteva luni după sosire, 
iar noi – băştinaşii – aşteptam 
cuminţi rândul, care nu se mai 
mişca. O adevărată luptă contra 
„veneticilor” şi asupririi naţi-
onale am început de prin 1982, 
având din asta multe neplăceri, 
pentru că nu le eram convenabil. 
Fiind şef de sector, am descoperit 
furturi de materie primă în secţia 
de bobinare şi am apelat la di-
rectorul L. Vinnic, care în loc să 
acţioneze promt, a făcut cârdăşie 
cu şeful secţiei G. Dmitrocenco 
şi brigadiera N. Lupu, învinuin-
du-mă,apoi destituindu-mă din 
postul de şef de sector. Eu, având 
rând la primirea unui apartament, 
am fost nevoit să rămân la fabri-
că, lucrând lăcătuş, până la alun-
garea directoarei L.Vinnic şi ve-
nirea directorului V. Caralazari, 
care m-a numit în funcţia de şef 

de fi lială în s. Ruslanovca. Peste 
un an şi jumătate, în urma depu-
nerii unei cereri către minister, în 
calitate de cadru naţional, direc-
tor a devenit E. Martâniuc, care 
anterior a fost secretar de partid 
la fabrică. Luând exemplul d-nei 
E. Martâniuc am depus şi eu ce-
rere la minister,în aceiaşi calitate 
de cadru naţional,ca să fi u numit 
în funcţia de vice-director. Dar 
E. Martâniuc nu m-a acceptat ca 
vice, numindu-mă în funcţia de 
inginer – estetician, în care am 
lucrat între anii 1988 – 1989.Am 
avut şi aşa un caz: repartizând 
sectoarele pe teritoriul fabricii, 
pentru a se face curăţenie vine-
rea, le-am însemnat pe asfalt în 
limba română, cu caractere la-
tine. Văzând asta, secretara de 
partid a făbricii – Aglaia Dobro-
volschi (o mancurtă) , m-a che-
mat şi a urlat la mine, cum de am 
îndrăznit să scriu astfel, impu-
nându-mă să şterg inscrisul latin!

A.:Lupta pentru dreptate
V.A.: Conform unei decizii 

a CE orăşenesc Soroca, fabricii 
i-au fost repartizate peste 120 de 
apartamente. Majoritatea au fost 
date fără rând veneticilor, cei din 
liste primind doar vreo 20 – 25 
de apartamente. Această fărăde-

lege m-a revoltat la culme şi am 
hotărât să acţionez, scriind la 21 
octombrie 1988 o cerere către 
Preşedintele CE orăşenesc So-
roca – A.Chişner, de la un grup 
de lucrători ai fabricii. Am scris 
că lucrăm la fabrică din 1979 şi 
până în prezent nu suntem asi-
guraţi cu spaţiu locativ în pofi da 
faptului, că anterior am scris de 
nenumărate ori cereri în diverse 
instanţe. Am rugat să ni se auto-
rizeze o demonstraţie de protest 
cu itinerarul - de la fabrică, pe 
strada Krasnoarmeiskaya (ac-
tualmente str. Ştefan cel Mare), 
prin Piaţa Revoluţiei (acum Pia-
ţa Libertăţii) şi strada Lenin (azi 
str. Independenţei), până la CR 
al PCM Soroca, specifi când că la 
demonstraţie vor participa peste 
100 de familii. Am mai scris că 
dorim să ni se recupereze dato-
riile din fondul locativ, iar apar-
tamentele să fi e repartizate con-
form listelor noastre.

Asemenea cerere fi ind pentru 
prima dată în istoria Sorocii, a 
pus conducătorii locali pe jă-
ratic. Tot atunci am apelat şi la 
Sovietul Miniştrilor. La manifes-
tanţie urma să ieşim cu tot cu co-
pii, purtând diferite lozinci („În-
scriere (propisca) avem – spaţiu 
locativ nu avem”), etc. Am fost 

Vasile şi Maria Apreotesei 2013
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chemaţi imediat la o şedinţă des-
chisă a CE orăşenesc Soroca, la 
care a luat parte şi procurorul 
B. Glavan şi toate serviciile din 
oraş. E.Martâniuc, văzând că au-
toritatea ei de director scade, a 
adus o persoană de la Chişinău, 
dar până la urmă noi am izbu-
tit. Clădirile, construcţia căro-
ra era începută pe strada Ştefan 
cel Mare 113/1 şi 113/2, au fost 
repartizate colectivului nostru. 
Atunci am primit în sfârşit şi eu 
un apartament.

Lucrătorii fabricii aveau în-
credere în mine simţind un spri-
jin din partea mea, ca lider al 
Mişcării de Eliberare Naţională 
din Soroca. Cu toate necazurile 
lor, apărute din greşelile săvârşi-
te de conducerea fabricii, oame-
nii se adresau la mine după aju-
tor. Îi ascultam atent pe toţi apoi 
intram la directoarea E. Martâ-
niuc cerându-i socoteală, ajun-
gând astfel, să fi m „la cuţite”. 
Am avut mai multe neânţelegeri 
şi ciocniri verbale cu ea: când 
a fost confl ictul cu găgăuzii, eu 
eram în fruntea unui detaşament 
de voluntari, sub conducerea 
deputaţilor din Parlamentul RM 
V.Berlinschi şi A.Vartic, plecând 
pentru 2 săptămâni într-o mi-
siune specială de recunoaştere 
în zona fi erbinte Chişinău – Ti-
ghina. Mi-am folosit pentru asta 
timpul concediului, dar întorcân-
du-mă la fabrică, cu actele şi le-
gitimaţia de participare şi adre-
sarea Prim – Ministrului M.Druc 
către conducătorii de întreprin-
deri pentru eliberarea din lucru a 
voluntarilor, d-na E.Martâniuc a 
refuzat să-mi prelungească con-
cediul cu 2 săptămâni spunându-
mi: „Eu vreau – plec la adunarea 
de partid, tu ai vrut – ai plecat 
voluntar!”. Iată aceasta a fost 
poziţia civică şi morală a direc-
toarei E.Martâniuc.

A.: Şef de Secţie şi plecarea 
de la fabrică

V.A.: În perioada când îmi fă-
ceam studiile la USM, f-tea Eco-
nomie, am fost numit în funcţia 
de contabil, sectia relatii externe a 
fabricii,sefă Valentina Pancratov.

La o adunare a Sindicatului 
fabricii, având plângeri semnala-

te de lucrătorii secţiei de croit şi 
cusut – cea mai mare secţie din 
fabrică – am criticat dur compor-
tamentul nepoliticos al şefei sec-
ţiei Nadejda Borjemschi. După 
acea adunare N.Borjemschi n-a 
mai călcat în secţie iar colectivul 
a colectat semnături cu cererea 
către E.Martâniuc să mă numeas-
că pe mine şef al secţiei. Doamna 
Martâniuc s-a opus. Colectivul 
însă nu s-a dat bătut, declarând 
grevă. La Fabrică a sosit Minis-
trul Industriei Uşoare a RSSM – 
Manuchean, Preşedintele Sindi-
catelor republicane din industria 
uşoară – Zatonschih şi alţi şefi  
de la Chişinău, pentru a amelio-
ra situaţia. La sugestia celor din 
minister, E.Martâniuc a hotărât 
să organizeze alegeri ale şefului 
secţiei. Din totalul de circa 800 
lucrători – doar 48 au fost îm-

potrivă, restul şi-au dat votul în 
favoarea mea, astfel eu,devenind 
şef al celei mai mari secţii din 
fabrică! Pe parcursul a 9 luni 
după aceia, lucrul mergea nor-
mal, având o economistă bună, 
T.Iachimova, cu care am hotărât, 
în legătură cu criza economică, 
să facem rezervă de leafă ca să 
putem plăti lucrătorilor în fi ecare 
lună. Dar E.Martâniuc nu putea 
să se împace cu imaginea ei şi-
fonată, aşa că căuta cu orice preţ 
să-mi pună beţe-n roate. Venea 
seara după serviciu prin secţie şi 
mă tot defăima, apoi mi-a schim-
bat economistul, numind-o pe o 
prietenă de a ei – V. Leahu, care 
a făcut în fel şi chip şi a distrus 
tot ce creasem noi cu Iachimo-
va. Până la urmă am fost nevoit 
să scriu cerere de eliberare de la 
fabrică – rămânând şomer, dato-

V.Apreotesei şef al Serviciului Vamal Soroca. Jurământ Patriei, 1996

O manifestaţie cultural – naţională a familiei Apreotesei. La vioa-
ră, fi ul Adrian. 1989
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rită intrigilor lui E. Martâniuc şi 
T.Curtasov.

A.:Şef al Serviciului Vamal 
Soroca

V.A.: În funcţia de şef al Ser-
viciului Vamal Soroca am intrat 
la 10 septembrie 1991, Direc-
tor General al Departamentului 
Controlului Vamal al RM fi ind 
generalul Gheorghe Hioară, pe 
care l-am cunoscut pe când eram 
la voluntariadă, el fi ind pe atunci 
deputat în primul Parlament al 
RM. În acea perioadă, în cadrul 
Seviciului Vamal Soroca acti-
vau 13 colaboratori printre care: 
Mihai Papămere, Trofi m Balan, 
Gheorghe Cazacu, Veaceslav 
Burlacu – toţi aceştea fi ind patri-
oţi adevăraţi ai ţării. Activitatea 
am început-o în fond,vorbind la 
fi gurat, pe loc gol, instalând pro-
vizoriu pentru serviciile vamale, 
diferite vagoane adaptate mai 
bine sau mai rău. Vama Soroca 
dispunea de 6 puncte de trecere: 
Soroca 1 – (Bacul, de lângă Ce-
tate); Soroca 2 – (în preajma 
pieţei agricole Soroca); Cosă-
uţi – (bac); Vasilcău – (luntre); 
Nimereuca – (bac); Iarova 
– (bac). Iniţial, Vama Soroca 
activa împreună cu Poliţia şi In-
spectoratul Fiscal Soroca, iar din 
1993, ne-am subordonat Servi-
ciului Vamal Bălţi (şef Nicolae 
Burbulea). În activitatea mea,în 
calitate de şef al Serviciului,am 
avut susţinerea totală a genera-
lului G.Hioară, de către care am 
fost numit în post şi gradat cu o 
steluţă de maior (1996), cu oca-
zia aniversării a V-a a Serviciu-
lui Vamal al RM. Clădirile actu-
ale ale SV Soroca le-am început 
a construi în 1994 şi timp de 3 
ani le-am ridicat şi acoperit, dar 
Bălţul nu-mi da materiale pentru 
fi nisare şi atunci m-am adresat la 
G. Hioară şi Grigore Galbur (vi-
ce-şef pentru construcţii), care 
m-au ajutat cu materiale. Am re-
uşit, depăşind toate piedicile,să 
construiesc nu doar la Soroca, ci 
şi la Cosăuţi o clădire cu 2 etaje 
pentru personalul vămii de aco-
lo.

Am avut, din păcate, şi răuvo-
itori în persoana şefului SV Bălţi 
N.Burbulea (interfrontist, prieten 
cu Morev şi Iov!), care afl ând că 

am fost membru al Frontului Po-
pular din Moldova, s-a înverşu-
nat şi mă persecuta mereu. Până 
la urmă, în 1997, m-a şi scos din 
funcţie, atunci când Petru Lucin-
schii, l-a scos pe G.Hioară, nu-
mindu-l pe B.Gămurari.

A.:Înaintaş al Mişcării de 
Eliberare Naţională din Soro-
ca

V.A.: Fiind o persoană care 
nu poate suporta nedreptatea şi 
falsul, deja prin anii 1982 - 1983 
am început să mă revolt împotri-
va tuturor actelor de subjugare şi 
suprimare naţională. Mai întâi, 
eram împotriva grupelor de lim-
bă rusă din grădiniţa la care mer-
gea fi ul meu Adrian, el fi ind în 
grupa pregătitoare pentru şcoală, 
care era în limba rusă, grupă în 
limba română lipsind.

Apoi: la Fabrica de Tricotate 
toate şedinţele şi discuţiile ofi ci-
ale se duceau în limba ocupanţi-
lor ruşi; apartamentele şi posturi-
le cele mai bine plătite, erau date 
de asemenea veneticilor ruşi.

După venirea la putere a lui 
M. Gorbaciov şi lansarea re-
structurării, m-am simţit puţin 
mai liber şi am început să-mi 
exprim deschis gândurile asupra 
fărădelegilor.

În 1987 am creat la fabrică un 
grup de discuţii (activişti,alături 
de mine erau erau P. Noviţchi 
şi A. Grigoraş), unde zilnic pu-
neam în discuţie toate evenimen-
tele social – politice din URSS, 
RSSM şi locale.

Într-o zi cineva mi-a spus că la 
fl orăria de la şcoala nr.4 (azi LT 
„I.Crengă”) din Dealul Sorocii, 
unde Vasile Mârzac făcea repeti-
ţii cu fanfara, se adună nişte oa-
meni care au aceleaşi idealuri şi 
păreri ca şi grupul nostru. În ace-
eaşi zi, în timpul prânzului, l-am 
văzut prin fereastră, la staţia de 
autobus de vizavi de fabrică, pe 
Efi m Zubcu şi l-am trimis imedi-
at pe Petru Noviţchi să-l invite la 
studioul lui Vasile Mârzac. Auzi-
sem de pe undeva şi de poziţia 
politică a lui Efi m Zubcu. Şi iată 
că în acea seară memorabilă, am 
făcut cunoştinţă indeaproape cu 
I. Berbeci, E. Zubcu, V. Jamba şi 
alţi patrioţi. Din acel moment am 
început lupta activă şi organiza-
tă pentru Renaşterea naţională, 
schimbându-ne ulterior gazda 
la Şcoala Nr.1 (azi LT „Petru 
Rareş”), unde ni s-au alăturat 
profesorii Andrei Baştovoi şi 
Sergiu Gânga,împreună cu care 
am constituit un grup de sprijin 
sorocean al Mişcării de Eliberare 
Naţională: E. Zubcu; I. Berbe-
ci; V. Apreotesei; V. Jamba; A. 
Baştovoi; S. Gânga; M. Rusnac; 
V.Marzac.

La una din primele noastre 
Manifestări publice ale FPM, în 
sala mare a Palatului de Cultu-
ră Soroca,am instalat tricolorul 
nostru, la care demnitarii locali 
comunişti A. Chişner, M. Ceban, 
A. Ilieş şi alţii, l-au impus pe to-
varăşul V. Povar să smulgă tri-
colorul de pe perete! Tot pentru 
prima dată în istoria noastră, sub 
ocupaţia sovietică, am instalat 

Vasile şi Maria Apreotesei - iubitori şi promotori a tradiţiilor naţio-
nale. Sf.Vasile, 2008
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tricolorul şi la o mare Manifesta-
ţie din Cetate, pentru ce am fost 
blamat de către primul secretar 
al CR al PCM Soroca – Ilie Mo-
canu, care mi-a ordonat să dau 
jos tricolorul, căci voi fi  bleste-
mat de către urmaşi. Eu am refu-
zat, fi ind apoi dur criticat la toate 
forurile raionale, precum că eu şi 
cu Stelian Moldovanu aţâţ vraj-
ba între naţiuni, etc.

Toate scenariile mitingurilor 
şi manifestărilor petrecute de 
FPM Soroca trebuiau coordona-
te cu şefi i comunişti de la raicom 
– M. Ceban şi I. Brânză, dar şi cu 
conducătorii Palatului de Cultu-
ră V. Topor şi Gr. Bucătaru, care 
ne puneau beţe în roate cu orice 
ocazie (să nu pomenim cuvântul 
„român”, să nu ofensăm cu ceva 
ocupanţii ruşi).

La iniţiativa mea, s-au colectat 
sute de semnături în susţinerea 
scriitorilor Grigore Vieru, Du-
mitru Matcovschi, Leonida Lari, 
care erau ameninţaţi cu moartea 
de către duşmanii poporului nos-
tru şi slugoii ocupanţilor. Am co-
lectat de asemenea foarte multe 
semnături pentru a întoarce satu-
lui Puşkino numele lui adevărat 
– Dolna.

A.:Puciul în RM

V.A.: În 1991, când la Mos-
cova, duşmanii restructurării au 
organizat aşa numitul „Putci”, în 
oraş a fost dată alarma de mo-
bilizare a bărbaţilor,pentru a se 
apăra unele obiecte mai impor-
tante. Când am ieşit din casă, pe 
toate balcoanele caselor ieşeau 
locatarii dar când am îndemnat 
bărbaţii să meargă la apărarea 
oraşului şi republicii, nimeni n-a 
binevoit să rişte, rămânând lângă 
familiile lor. Alături de alţi patri-
oţi am plecat atunci la Chisinau.

Astăzi mulţi se declară „pa-
trioţi”, cu toate că nu au nici un 
merit faţă de democraţia noastră, 
dar profi tă de ea asumându-şi 
merite inexistente.

Pe vremea „Putciului”, la 
UUT din Soroca (director Iu. 
Timoşenco) au venit emisari de 
la Tiraspol care, după cum am 
afl at mai târziu, au întocmit lis-
te cu „naţionalişti” locali, care 
trebuiau să fi e lichidaţi. În aces-
te liste fi guram printre primii şi 
noi – conducătorii FPM Soroca. 
Atunci,pe palierul scării clădirii 
în care locuiam, lângă uşa apar-
tamentului meu, a fost zugrăvit 
de cineva semnul „R” – adică 
Român, care trebuia lichidat. 
Acest semn a fi gurat acolo câţiva 
ani, până am făcut reparaţie.

Un mare „ţipălău” care a luptat 
în Afganistan, bătea atunci din 
palme, bucurându-se că „acum a 
venit timpul să fi e distruşi fron-
tiştii!”

Când am plecat să apărăm 
democraţia de putcişti, toţi con-
ducătorii raioanelor şi oraşelor 
şi-au asumat răspunderea şi au 
aprovizionat voluntarii plecaţi la 
Chişinău cu transport şi hrană, 
dar Vasile Lupuşor – Preşedin-
tele Raionului Soroca de atunci, 
n-a binevoit să se ocupe cu aşa 
lucru şi patrioţii din raionul nos-
tru au plecat pe cont propriu.

La întoarcerea de la Chişinău, 
după înnăbuşirea „Putciului” de 
către B. Elţin la Moscova, am 
organizat un miting cu toţi parti-
cipanţii la apărarea democraţiei, 
în faţa Primăriei oraşuilui Soro-
ca la care l-am chemat şi pe V. 
Lupuşor şi comanda sa, să ne 
dea explicaţii – de ce s-au com-
portat aşa. V. Lupuşor nu mi-a 
iertat aceasta şi altele, până când 
nu m-au distituit din funcţia de 
la vamă. Noi am luptat, dar aşa 

oameni ca V. Lupuţor au cules 
roadele, deţinând acum titlul de 
„Cetăţean de Onoare” al Raionu-
lui Soroca! Ridicaţi lista cetăţe-
nilor de onoare şi veţi vedea cine 
şi ce merite au faţă de oraş şi ra-
ion şi unde erau pe timpul luptei 
pentru Renaşterea Naţională şi 
cu ce se ocupau – I. Timoşen-
co, G. Crisico şi alţi foşti depu-
taţi, care-şi asumă mari merite şi 
strâng laurii!

A.: Cum aţi devenit membru 
al PCUS?

V.A.: Prin anii 1987 - 1988 
eram foarte activ în critica con-
ducerii Fabricii de Articole Tri-
cotate, dar nu aveam o tribună. 
Studiam la USM. Odată, când 
plecam la sesiune, în autobusul 
Soroca – Chişinău am călătorit 
alături de Valeriu Dorogan, stu-
dent şi el. În discuţii m-a sfătu-
it, că dacă vreau să am o tribu-
nă largă, trebuie să scriu cerere 
şi să intru în PCUS. Sfatul mi-a 
părut rezonabil şi revenit la So-
roca am scris cerere de intrare 
în PCUS, dar comuniştii nu do-
reau să mă accepte, şriind bine 
cine sunt. Doar după un an, s-au 
găsit totuşi 2 oameni care mi-au 
dat recomandări, devenind astfel 
candidat în membri a PCUS. În 
continuare foloseam toate adu-
nările de partid pe care le frec-
ventam, pentru a critica şi a adu-
ce la cunoştinţa tuturor poziţia 
mea. Discursul meu la adunarea 
de partid, unde s-au discutat Te-
zele PCM cu privire la limbile 
vorbite în RSSM, a conţinut cele 
mai dure critici.

La Congresul II al FPM, îm-
preună cu sute de colegi, am 
depus carnetul de partid, astfel 
încheindu-mi membritatea în 
PCUS.

CuplulVasile şi Maria Apreotesei
Soroca 2013 

Masă primitoare La joacă cu nepoţeii
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Radion Ghilas
Născut la 20 noiembrie 1962 în satul 
Cerniţa, Floreşti.
Şef, Secţia de Înmatriculare a 
Transportului şi Califi care a 
Conducătorilor Auto (SÎTCCA), 
Soroca.

Fişier biografi c
1970 – 1978 – Elev (I-VIII), Şcoala de 8 ani Cerniţa, Floreşti.
1978 – 1980 – Elev ( IX-X), Şcoala Medie (Pridnestrovscoe) 
Târgul Vertiujeni, Floreşti.
1980 – 1981 – Student, Sovhoz - Tehnicum, specialitatea 
Tehnic - mecanic, Soroca.
1981 – 1984 – Serviciul militar, Flota Militar - Maritimă 
Sovietică, Marea Neagră.
1984 – 1986 – Student, Sovhoz - Tehnicum, specialitatea 
Tehnic - mecanic, Soroca.
1986 – 1987 – Maşinist, SBU, Secretar ULCTM, laborant 
Sovhoz - Tehnicum, Soroca.
1987 – 1992 – Miliţian, apoi poliţist Poliţia Rutieră, Soroca.
1992 – 2000 – Inspector superior, Secţia examinare şi evidenţă 
a transportului, Soroca.
1999 – 2002 – Student, USM f-tea Drept (ff), Chişinău.
Din 2000 – Şef Secţia de Înmatriculare a Transportului şi 
Califi care a Conducătorilor Auto, Soroca.
Din 2008 – Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Raionale de 
Fotbal din Soroca.

Almanah: Cerniţa - satul 
părinţilor şi buneilor...

Radion Ghilas: Cerniţa istori-
că, atestată documentar la 1506, 
a fost în componenţa judeţului 
Soroca şi în raport cu centrul ju-
deţean, este situată la o distanţă 
de circa 30 km., alături de trase-
ul Soroca - Camenca, la 2 km. 
de el, în valea Hârtop, având în 
preajmă, cam la 3-4 km. distan-
ţă spre est, satele Temeleuţi şi 
Văscăuţi. Denumirea localităţii, 
după unele date, provine de la 
râuleţul Ciorna, la izvoarele că-
ruia este aşezat. Cerniţa este un 
sat cu vechi tradiţii de credinţă, 
biserica satului cu hramul sfi n-
ţilor Cosma şi Damian, fi ind ri-
dicată în 1881, dar şi cu tradiţii 
naţionale strămoşeşti, revărsate 
în cântece şi obiceiuri, la fru-
moasele sărbători creştineşti şi 
laice ale sătenilor noştri. Tatăl 
meu, Dormidont Hariton Ghilas 
(7.04.1933 – 10.05.2006), ingi-
ner-mecanic, absolvent al Tehni-
cumului Agricol din Soroca şi al 
Institutului Agricol „M. Frunze” 
din Chişinău, a fost un om cu 

mult respect şi autoritate în sat. 
A activat în Cerniţa, în diferite 
funcţii de răspundere, contribu-
ind prin munca sa la dezvoltarea 
şi bunăstarea satului: inginer-
mecanic în colhozul local „Ser-
ghei Lazo”, secretar al organiza-
ţiei de partid a colhozului apoi, 
până la pensionare, preşedinte al 

Părinţii Dormidont şi Maria 
Ghilas - miri. Cerniţa, 1962

„Am crescut şi educat doi buni şi iubiţi 
copii, cu care ne mândrim mult şi care ne 
aduc, prin succesele lor, multe bucurii!”
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Sovietului sătesc Cerniţa. Mama 
mea, Maria Gavril (Balan) Ghi-
las născută la 6 martie 1942, 
acum pensionată, este de aseme-
nea un om cu multă considera-
ţiune în faţa sătenilor. A activat 
o perioadă în calitate de biblio-
tecară, apoi lucrător în comerţ, 
activităţi care au postat-o în per-
manenţă, într-un strâns contact 
de deservire a oamenilor, atât cu 
valorile spirituale ale cărţii, cât şi 
cu cele necesare vieţii cotidiene 
ale cerniţenilor. Buneii mei, atât 
cei paterni, cât şi cei materni, au 
fost şi ei la timpul lor, gospodari 
de frunte în sat, oameni buni cu 
sufl et mare deschis către lume, 
iubitori de muncă şi responsa-
bili faţă de tot ce făceau. Bunelul 
Hariton Ghilas, lucrător califi -
cat la calea ferată , era şi un bun 
tâmplar, meseria căruia, pe acele 
timpuri, era deosebit de preţuită 
şi necesară cerniţenilor, dar şi 
satelor din împrejurimi. Un om 
de vază în sat, a fost şi bunelul 
Gavril Balan, agronom de pro-
fesie, o perioadă, preşedinte al 
Sovietului sătesc Cerniţa. Buni-
cile – din partea tatălui – Chira 
(Lucheria), iar din partea mamei 
- Feodora, întotdeauna harnice, 
inimoase şi drăgostoase, au fost 
gospodine în casele lor, pur-
tând grija copiilor şi nepoţilor. 
Suntem doi fraţi şi o soră: eu – 
Radion, fratele mai mic Gavril, 
născut la 28 iulie 1973, poliţist, 
Comandantul Plutonului Soroca 
- Floreşti a Inspectoratului Naţi-
onal de Patrulare Regiunea Nord 
a RM, stabilit în Soroca şi sora 
mai mică Nelea Pileavschii, năs-
cută la 1 aprilie 1964, dispecer la 
staţia radio, bibliotecară, stabili-
tă la Cerniţa.

A.: Familia Ghilas
R.Gh.: Actuala familie am 

creat-o împreună cu draga mea 
soţie Silvia (Bejan) Ghilas, năs-
cută la 16 iulie 1967 în Popeştii 
de Jos, Drochia, lucrător în co-
merţ, cu care ne-am căsătorit la 
23 noiembrie 1985. Timp de 12 
ani, până în 1997, am locuit la 
părinţii soţiei, stabiliţi la Soroca, 
apoi am procurat un apartament 
cu 3 odăi în raionul Fabricii de 
Tricotate. Am crescut şi edu-
cat doi buni şi iubiţi copii, cu 
care ne mândrim mult şi care ne 

aduc, prin atitudinile, activităţile 
şi succesele lor, multe bucurii şi 
satisfacţii. Fiul Edgar, născut la 
2 septembrie 1986, jurist (USM, 
f-tea Drept, Chişinău), lucrează 
in calitate de inginer de gradul II 
la Secţia de Califi care Conducă-
tori Auto, Direcţia Înmatriculare 
a Transportului, Chişinău. Fii-
ca Elvira, născută la 23 martie 
1991, este studentă în ultimul 
an la USM, f-tea Drept. În anul 
2011, participând în prestigio-
sul Concurs naţional de inteli-
genţă, graţie şi frumuseţe „Miss 

Moldova”, Elvira a devenit Vice 
- Miss a Republicii Moldova, 
dând dovadă, spre marea noas-
tră satisfacţie familială, de cele 
mai înalte calităţi intelectuale şi 
fi zice. Elvira activează cu succes 
şi în domeniul designului mode 
femei, plasându-se pe locul I la 
nominaţia teatrală „Fantezia Ori-
entului”, în cadrul Festivalului 
Internaţional de modă „Art Po-
dium”.

A.: Copilăria...
R. Gh.:Părinţii ţineau mult la 

mine, ca fi ind primul lor copil, 
dar nu mă prea răsfăţau, edu-
cându-mă aşa, încât să cresc un 
adevărat bărbat. Eram un copil 
sănătos şi voinic, fapt care mă 
plasa printre primii băieţi ai sa-
tului şi care mă „obliga” oare-
cum, să fi u îndrăzneţ şi bătăuş, 
pentru a-mi apăra calitatea de li-
der. Din această cauză, în sat mă 
porecleau „Ghilas ce vede – nu 
lasă!”, căci nu cedam niciodată 
în faţa nimănui. Ne băteam dese-
ori şi cu temeleuţenii, pentru pă-
durea dintre satele noastre, care 
era mai aproape de Temeleuţi, 
dar noi doream să o dominăm. 
Ajutam fi reşte părinţii în gospo-
dărie, dar nu o făceam cu mare 
tragere de inimă, căci visam, 
când voi creşte mare, şi voi învă-
ţa vreo profesie bună, să trăiesc 
la oraş...

Ai mei iubeau să mă îmbrace 

De la stânga: buneii Gavril şi Feodora Balan; mama Maria
şi tata Dormidont Ghilas. Cerniţa, 1980

Radion şi Silvia
- miri. Soroca, 1985
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frumuşel, cu îmbrăcăminte şi în-
călţăminte pentru copii, care era 
pe atunci „la modă”. Purtam niş-
te „şarovari” negri cu „râzâncă” 
şi nişte sandale cu catarame de 
toată frumuseţea, dar odată, într-
o hârjoneală cu băieţii, m-am 
împiedicat şi căzând pe jos, mi-
am rupt rău „şarovarii”, plân-
gând apoi de mare necaz şi jale! 
O altă întâmplare periculoasă 
am avut-o, fumând împreună cu 
alţi băieţi, nişte ţigări „Belomor 
Kanal” decontate ca învechite, 
aruncate în preajma magazinu-
lui sătesc. Ne-am ascuns să fu-
măm după magazin, între nişte 
fl ori înalte de astră, dar ne-au 
găsit la timp părinţii, salvându-
ne de o inevitabilă otrăvire cu 
tutun alterat. O joacă permanen-
tă a noastră era „de-a războiul”, 
înainte de care trăgeam la sorţi, 
care vor fi  ruşi şi care – nemţi... 
Împreună cu alţi copii căutam 
arme, relicve din al Doilea Răz-
boi Mondial, care se gaseau în 
cantităţi mari prin râpile şi dea-
lurile satului şi împrejurimile lui 
– pistoale, puşti, obuze, cartuşe, 
etc. Odată am găsit 3 grenade de 
luptă, care puteau să explodeze 
în orice moment şi le-am aranjat 
afară pe muchia beciului, ca să 
se usuce, fără să-mi dau seama 
de pericolul foarte mare pentru 
mine, dar şi pentru toată familia 
noastră! Tata văzându-le acolo, 
a sunat imediat undeva şi peste 
câtva timp, au venit geniştii de la 
Floreşti, care le-au confi scat, du-

cându-le cu ei. Armele şi muni-
ţiile le căutam, împreună cu alţi 
băieţi din sat, târând după sine, 
pe locurile unde puteau fi  găsite, 
o lopată simplă de gospodărie, 
pe care plasam câteva bucăţi de 
magnet, care reacţionau la meta-
lul muniţiilor ce zăceau nu prea 
adânc în pământ. Eu am găsit 
multe relicve de război, printre 
care, un adevărat pistol „Nagan” 
şi o frumoasă sabie de luptă, pe 
care le-am ţinut o vreme ascun-
se, dar apoi le-am predat la mu-
zeul de la Vertiujeni. Alertate de 
pericolul acelor armamente, cău-
tate şi găsite în pământ de către 
copiii satului, autorităţile locale 
au chemat geniştii militari din 
regimentul Armatei Sovietice de 
la Floreşti, care au curăţat defi -
nitiv de muniţii, satul şi împre-
jurimile.

A.: Anii de şcoală...
R.Gh.: La şcoală am mers 

plin de dorinţa de a fi  elev, asta 
însemnând pentru ambiţiosul şi 
energicul băieţel, care eram, că 
deja nu mai sunt mic... Am avut 
întotdeauna, pe parcursul anilor 
de şcoală, un respect sincer şi am 
rămas recunoscător până astăzi, 
faţă de foştii mei dascăli: prima 
învăţătoare Sofi a Mihailovna 
Ceban, iar din clasa IV dirigin-
ta Iulia Gheorghievna Idricean 
(geometrie); Alexei Dorofee-
vici Ştefârţă (educaţia fi zică), 
profesor care mi-a altoit o mare 
dragoste faţă de sport – fotbal, 

volei, baschet, atletica uşoară 
– probe pe care le-am iubit şi 
practicat personal, la modul cel 
mai serios, luând parte la toate 
întrecerile şcolare, inclusiv la 
cele raionale; Marc Danilovici 
Ceban, un înţelept şi plin de spi-
rit învăţător, care ne-a învăţat 
să gândim logic, practicând cu 
elevii diferite probleme logice, 
în diferite domenii ale gândirii 
umane, noi iubind îndeosebi, jo-
curile de cuvinte! N-am să uit ni-
ciodată frumoasa livadă a şcolii 
– fosta livadă boierească, de care 
îngrijeau cu mult elan elevii. La 
începutul anului de absolvire a 
şcolii Cerniţa (clasa VIII-a), am 
fost ales în funcţia de comsorg 
(organizator comsomolist) al 
şcolii, o onoare deosebită în ace-
le timpuri sovietice pentru orice 
elev – comsomolist, când fi ecare 
adolescent urma, în mod aproa-
pe obligatoriu, să intre în rân-
durile Uniunii Leniniste Comu-
niste a Tineretului din Moldova 
(ULCTM). Funcţia era fi reşte, 
pe cât de prestigioasă, pe atât de 
responsabilă şi mă obliga să fi u 
primul în toate – şi la învăţătu-
ră şi la odihnă şi la activităţile 
comsomoliste extraşcolare – lu-
cru, care îmi reuşea de minune! 
După terminarea clasei a VIII-a, 
am mers să-mi continuu studiile 
la Şcoala Medie din Vertiujeni 
(clasele a IX - X-a). Fiind deja 
un băiat în toată fi rea, cu o bună 
pregătire şcolară, morală şi fi zi-
că, la Vertiujeni m-am încadrat 

Radion împreună cu verişoara 
Aduţa. Cerniţa, 1966

Radion (în dreapta) – elev clasa 
VIII. Cerniţa, 1978

Student, Tehnicumul Agricol.
Soroca, 1981
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destul de uşor şi repede în noul 
colectiv de elevi şi profesori, 
unde diriginte de clasă mi-a fost 
Profi r Ivanovici Ţurcan (mate-
matic). Am continuat să învăţ şi 
să mă comport bine. Mă ocupam 
intens cu sportul, practicând mai 
ales fotbalul, ajungând să fi u in-
clus în selecţionata Vertiujenilor, 
cu care luam parte în diferite me-
ciuri de fotbal locale şi raionale. 
În cadrul şcolii, participam la 
jocurile paramilitare de adoles-
cenţi – „Orlionok”(„Vulturul”) 
şi „Zarniţa”(„Fulgerul”), echi-
pa noastră plasându-se, în una 
din competiţii, pe primul loc în 
RSSM. În rezultat, am fost pre-
miaţi atunci cu o foaie colectivă 
de odihnă, plecând într-o călă-
torie la Sevastopol, în Crimeea. 
După absolvirea şcolii medii 
Vertiujeni în 1980, am plecat să-
mi continuu studiile la Tehnicu-
mul de Mecanizare şi Electrifi -
care din oraşul Soroca.

A.: Student la Tehnicumul 
de Mecanizare Soroca, mari-
nar în Flota Militar - Maritimă 
a Mării Negre, căsătoria, maşi-
nist SBU...

R.G.: Tatăl meu a fost un mi-
nunat inginer – mecanic, care 
cunoştea la perfecţie şi iubea 
mult tehnica, calitate, pe care am 
moştenit-o şi eu, având o atracţie 
înnăscută către diferite maşini, 
motoare, agregate, vehicule, etc. 
Încă de pe când eram copil, tata 
mă învăţa cum trebuie să fi e re-
parată o motocicletă, demontând 
complet şi montând dinou „IJ” 
- ul, apoi „MT” - ul, pe care le 
avea, aşa încât, după o vreme, 
puteam să fac şi eu asta „cu ochii 
închişi”. Pentru că îmi plăcea 
foarte mult tehnica, am mers pe 
urmele tatălui, intrând la Teh-
nicum la specialitatea „tehnic - 

mecanic”. Locuiam la căminul 
nr.3, într-o odaie în care eram 4 
băieţi. Atunci am început să mă 
antrenez la secţia de trântă naţio-
nală primind, în această calitate, 
nişte „talonaşe” speciale în baza 
cărora, mă alimentam la cantina 
studenţească a Tehnicumului. În-
văţam bine şi cu mare interes, cu 
toate că obiectele de specialita-
te erau predate în limba rusă, pe 
care nu o cunoşteam în destulă 
măsură. Diriginte de grupă mi-a 
fost Ivan Stepanovici Mailo. În 
primăvara lui 1981, după aproxi-
mativ o jumătate de an de studii, 
am fost recrutat pentru 3 ani de 
zile, în Flota Sovietică Militar 
– Maritimă a Mării Negre, ma-
rinar pe vasul serviciului de sal-
vare urgentă „Kazbek”. Pe când 
făceam serviciul militar, am fost 
primit în rândurile Partidului co-
munist al URSS (PCUS). După 
demobilizare în 1984, am revenit 
la Soroca unde mi-am continuat 
studiile la Tehnicumul Agricol. 
Diriginte de grupă acum, mi-a 
devenit Vasile Vasilevici Dichii, 
un om principial şi sever, dar pri-
etenos şi înţelegător cu studenţii 
care îşi îndeplineau întocmai 
obligaţiunile. Fiind un adolescent 
energic, cu serviciul militar sa-
tisfăcut, dar şi membru al PCUS, 
între anii 1985 - 1986 am fost 
ales secretar „ţehovoi partiinoi 
organizaţii uceaşcihsea”(secretar 
al organizaţiei de partid a elevi-
lor tehnicumului), fapt care mi-a 
impus responsabilităţi asupra ac-
tivităţilor colegilor mei, atât în 
domeniul studiilor, cât şi în cel 
extraşcolar. Încă înainte de ser-
viciul la Flotă, pe când învăţam 
la Tehnicum, am început să mă 
atrenez la lupta „Sambo”. După 
demobilizare am continuat să 
mă antrenez cu antrenorul Fio-
dor Andreevici Bogatu, având 

la această probă de sport „Prima 
categorie” adulţi şi plasându-mă 
deseori pe locuri de frunte (locu-
rile II-III), în diferite competiţii 
raionale şi republicane. În pofi da 
faptului că aveam prea multe de 
făcut, în acel an grupa noastră a 
luat primul loc la strânsul roadei 
de struguri, fi ind premiată cu o 
excursie în oraşul Kiev, Ucrai-
na. Deci, în permanentă mişcare 
înainte, atât în procesul de studii, 
cât şi în toate celelalte responsa-
bilităţi pe care le aveam, au tre-
cut 2 ani de zile şi în 1986 am 
absolvit Tehnicumul, rămânând 
acolo angajat în calitate de la-
borant în laboratorul de termo-
tehnică şi hidraulică, în acelaşi 
timp cumulând funcţiile de se-
cretar ULCTM şi maşinist SBU, 
la Gospodăria intercolhoznică 
de la Iorjniţa. Eram deja căsăto-
rit, creştea primul nostru copil, 
fi ul Edgar, născut la 2 septem-
brie 1986; locuiam la Soroca, 
împreună cu soţia şi fi ul, la bunii 
mei părinţi - socri.Viaţa noastră 
familială, fi ind la un început de 
cale, îşi continua fericită drumul 
ei...

A.: Miliţian, apoi poliţist, 
Poliţia Rutieră, Soroca

R.Gh.: Nu mi-am făcut ni-
ciodată planuri să devin mili-
ţian, cu toate că aveam câţiva 
prieteni care lucrau în miliţie 
şi eram destul de bine cunoscut 
cu situaţia de acolo. Dar iată că 
în martie 1987, unul din prie-
tenii mei, angajat miliţian – A. 
Branişte, mi-a spus că pe linie 
de partid (PCUS), se caută şi se 
angajează tineri, pentru lucrul în 
cadrul miliţiei rutiere din Soro-
ca, îndemnându-mă totodată, să 
vin în rândurile miliţiei. Eu am 
acceptat îndemnul şi fi ind mem-
bru de partid, m-am adresat cu o 

Împreună cu fratele 
mai mic Gavril. 1985

Cu fi ul Edgar. 1988 Sportiv, Judo. 1986
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Familia GhilasFamilia Ghilas

Soţii Radion şi Silvia Ghilas, 1985 Silvia şi Elvira Ghilas, 2012

Radion cu fi ica Elvira, 2012

Radion Ghilas împreună cu fi ica Elvira şi fi ul Edgar cu prietena, 2012

R.Ghilas cu fi ul Edgar şi fi ica Elvira, 2012
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Tehnicumul Agricol. La strânsul 
roadei. Holoşniţa, 1984

Radion (în centru), demobilizat din 
Flota Maritimă URSS. 1984

Miliţian. Miliţia rutieră.
Soroca, 1988

cerere la „zampolitul”(comisarul 
pentru educaţia politică) miliţiei 
Soroca – A.T. Pilipeţchi şi după 
o convorbire serioasă cu cei de 
la CR al PCUS Soroca (fără 
aprobarea CR al PCM, în orga-
nele de interne calea era închi-
să), m-au angajat în calitate de 
miliţian de rând în miliţia rutie-
ră. Primul „nastavnic” (mentor) 
ofi cial mi-a fost Beznos Timofei 
Gheorghievici, cu care am pus 
primele „pietre” în baza viitoa-
rei mele cariere în organele de 
poliţie rutieră. Peste puţin timp, 
şeful de atunci al miliţiei rutie-
re Soroca, colonelul Constantin 
Constantinovici Antoci, mi-a 
propus să avansez în gradul de 
ofi ţer, lucru pe care l-am realizat 
într-un termen cât se putea mai 
optim. Împreună cu partenerul 
de serviciu E. Capcelea, care 
mi-a fost al doilea „nastavnic”, 
aveam sub responsabilitate seg-
mentul de drum Voloviţa - Ciri-
pcău al traseului spre Chişinău, 
inclusiv satele de pe traseu, fi ind 
înzestraţi cu o motocicletă „MT” 
cu ataş. Mai înâi mi s-a confe-
rit gradul de locotenent inferior, 
având funcţia de Inspector supe-
rior de patrulare, apoi treptat, am 
avansat până la gradul de maior 
cu funcţia de şef, Secţia exami-
nare şi evidenţă a transportului, 
Soroca. În anii 1980, mijloacele 
de transport erau doar de pro-
ducţie sovietică, fi ind puţine la 
număr şi având viteze mici de 
deplasare. Nici autocamioane de 
tonaj mare, aşa cum sunt acum, 
nu existau şi nici „inomărci”( au-

tovehicule de producţie străină), 
iar şoferii erau mai disciplinaţi, 
purtând respectul inspectorilor 
rutieri. Deseori, pentru susţi-
nerea ordinii, realizam raiduri 
profi lactice speciale de control 
rutier prin satele raionului şi pe 
traseurile, unde se întâmplau mai 
multe accidente.

În timpul confl icvtului militar 
de pe Nistru din 1992, am par-
ticipat, împreună cu echipa co-
misarului Gheorghe Delejan, la 
acţiunile de apărare a integrităţii 
RM, în raionul Basarabeasca.

A.: Şef, Secţia de Înmatri-
culare a Transportului şi Ca-
lifi care a Conducătorilor Auto 
(SÎTCCA), Soroca

R.Gh.: Voi fi  succint şi voi 
prezenta sarcinile şi atribuţiile 
mele în calitate de conducător al 
subdiviziunii. Printre multe alte 
sarcini, cele mai principale sunt:

Planifi carea activităţii sub-
diviziunii; Realizarea politicii 
unitare în domeniul documen-
tării şi evidenţei conducători-
lor de vehicule; Organizarea 
activităţii serviciului pe pro-
blemele documentării şi evi-
denţei mijloacelor de trans-
port, califi cării, documentării 
şi evidenţei conducătorilor de 
vehicule, precum şi asigurarea 
actualizării şi furnizării infor-
maţiei în Registrul de stat al 
transporturilor şi Registrul de 
stat al conducătorilor auto, ca-
litativ şi în termen, prin respec-
tarea legislaţiei şi a drepturilor 
constituţionale ale persoanelor 

fi zice şi juridice; Participarea 
la crearea sistemului unic de 
formare, păstrare şi utilizare 
a resurselor informaţionale de 
stat, în limita competenţei sub-
diviziunii; Organizarea activi-
tăţii de asigurare a respectării 
cerinţelor tehnologice în pro-
cesul perfectării diverselor do-
cumente, în limita competenţei 
a subdiviziunii; Audierea cetă-
ţenilor şi examinarea petiţiilor, 
sesizărilor, cererilor, interpe-
lărilor, întrebărilor, în limita 
competenţei subdiviziunii.

Atribuţiile noastre sunt: 
Aplicarea corectă a actelor 
normative şi metodice, care 
reglementează procesul de do-
cumentare şi evidenţă a mij-
loacelor de transport, de califi -
care, documentare şi evidenţă 
a conducătorilor de vehicule; 
Pregătirea notelor informative 
şi a altor dări de seamă cu re-
ferire la activitatea din dome-
niul documentării şi evidenţei 
mijloacelor de transport, cali-
fi cării, documentării şi eviden-
ţei conducătorilor de vehicule, 
desfăşurată în cadrul subdivi-
ziunii; Elaborarea şi înainta-
rea propunerilor pentru pla-
nurile de activitate a Direcţiei; 
Audierea cetăţenilor şi exa-
minarea petiţiilor, cererilor şi 
altor adresări ale persoanelor 
fi zice şi juridice, pe întrebările 
ce ţin de domeniul documen-
tării şi evidenţei mijloacelor 
de transport, califi cării, docu-
mentării şi evidenţei conducă-
torilor auto.
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De la stânga: Marian Moraru – inspector superior; Mihail Tăbârţă – şef-adjunct; Nicolai Şevcenco 
– inginer; Radion Ghilas (şef SÎTCCA); Victor Şevcenco – inspector superior; Eduard Cebotari – 
inginer gradul II; Iurie Calaraş – expert.

Selecţionata AFR Soroca 2012. În centru R.Ghilas şi preşedintele raionului V.Său

A.: Colectivul S Î T C C A Soroca
R.Gh.: Suntem un colectiv unit de 7 angajaţi: Radion Ghilas – şef , S Î T C C A; Mihail Tăbârţă – 

şef-adjunct; Eduard Cebotari – inginer grad II (înmatriculare – examinare); Nicolai Şevcenco – inginer 
(înmatriculare – examinare); Victor Şevcenco – inspector superior (introducerea materialelor, indicaţi-
ilor inginerilor în baza de date); Marin Morari – inspector superior (introducerea materialelor, indicaţi-
ilor inginerilor în baza de date); Ion Leşan – inspector superior (introducerea materialelor, indicaţiilor 
inginerilor în baza de date).

A.: Preşedinte al Asociaţiei de fotbal din Raionul Soroca
R.G.: Am fost întotdeauna un împătimit al sportului şi în mod deosebit, al fotbalului, fi ind din ado-

lescenţă şi un activ jucător. Asociaţia de Fotbal a Raionului (AFR) Soroca, a fost fondată la 1 decembrie 
1997, eu fi ind ales, la Adunarea Generală, în funcţie de Preşedinte al AFR, iar la 3 martie 2012 – reales în 
această funcţie, pe cât de onorabilă, pe atât de responsabilă, pentru susţinerea, promovarea şi dezvoltarea 
fotbalului în raion. Pe parcursul activităţii mele, în calitate de preşedinte, am reuşit să aduc şi să realizez 
în cadrul fotbalului sorocean, multe idei şi iniţiative, datorită cărora, campionatele raionale de fotbal au 
fost renovate esenţial, începând cu anul 2009. Datorită insistenţei şi suportului pe care l-am acordat pe 
parcursul anilor, s-au putut realiza multe turnee pentru fotbaliştii echipelor sorocene de copii, juniori, 
tineret, seniori şi veterani. Selecţionata AFR Soroca, în anii 2010 şi 2012, a devenit fi nalistă a Cupei 
RM la fotbal, între echipele de amatori. Fotbalul pentru mine este mai mult decât un hobbi – el este, mai 
degrabă, o pasiune.
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Victor Jamba
Născut la 9 decembrie 1947 în satul 
Holoşniţa,Soroca.
Inginer-energetician, pedagog, 
consilier în Consiliile orăşenesc, 
judeţean, raional Soroca, director 
SA „Dana”, Soroca.

Fişier biografi c
1954 – 1961 – Elev, şcoala de 7 ani, Holoşniţa.
1962 – 1965 – Elev, Sovhoztehnicumul de electrifi care şi 
mecanizare, specialitatea mecanic, Soroca.
1963 – 1965 – Elev, şcoala serală(cl. VIII-XI), Soroca.
1965 – 1970 – Student, Institutul Politehnic „S.Lazo”, f-tea 
Energetica, Chişinău.
1970 – 1979 – Profesor discipline electrotehnice, 
Sovhoztehnicumul , Soroca.
1975 – 1979 – Student, Institutul de ingineri în agricultură (ff), 
f-tea Pedagogie, Moscova.
1979 – 1981 – Şef secţie Electrifi carea agriculturii, 
Sovhoztehnicumul, Soroca.
1981 – 1985 – Specialist - consultant (inginer - electrician), în 
deplasare de serviciu în Republica Mongolia.
1985 – 1988 – Director, Şcoala de perfecţionare a cadrelor, pe 
lângă „Gosagroprom”(RSSM), Soroca.
1988 – 1991 – Profesor, Sovhoz - tehnicumul, Soroca.
1991 – 1994 – Director, Gospodăria comunal - locativă, 
Soroca.
1994 – 1995 – Inginer pentru securitatea muncii şi calitatea 
producţiei, Fabrica de materiale de construcţii, Soroca.
1995 – 1996 – Director Serviciul Personal, întreprinderea 
mixtă moldo - italiană „Soro” SRL, Soroca.
1996 – 1999 – Director general, întreprinderea mixtă moldo - 
italiană „Soro” SRL, Soroca.
1999 – 2004 – Director, întreprinderea mixtă moldo - italiană 
„Calmo internaţional” SRL, Soroca.
Din 2004 până în prezent – Director SA „Dana”, Soroca.

Almanah.: Familia Jamba.
Bunei şi străbunei, părinţi, co-
pii şi nepoţei...

Victor Jamba.: Etimologia 
numelui Jamba ar însemna Gam-
ba (ital., „picior”), în alte izvoa-
re etimologice Jamba (Angola, 
„elefant”), adică în principiu, 
ceva mare, voluminos, cu picioa-
re lungi. Numele are o răspân-
dire globală, întâlnindu-se şi în 
America de Nord şi cea Latină, 
în Europa, Asia, după unele date, 
având provenienţa din Tibet.

Tatăl meu, Ion (21.06.1908-
25.05.1990), s-a născut în Ho-
loşniţa în familia lui Dumitru şi 
Vasilina Jamba, ţărani înstăriţi, 
având peste 25 ha. de pâmânt, 
care au crescut 7 copii - 5 băieţi 

şi 2 fete. Tata a făcut doar 2 clase 
în şcoala sătească el, în glumă, 
adăugând la ele „şi un calidor”. 
Nu a reuşit să absolvească şcoa-
la, pentru că fratele lui mai mare 
Gheorghe plecat la studii, se pă-
trunse de idei revoluţionare, şi se 
duse la război în Austria, unde 
se pierdu fără urmă. Şi atunci 
bunelul făcându-şi socoteală că 
învăţătura provoacă mentalităţi 
revoluţionare, lucru care contra-
vine moralei creştine şi tradiţii-
lor strămoşeşti, îl scoase pe tata 
din şcoală. Bunica Vasilina, o fe-
mee chibzuită şi raţională, a fost 
cea care a reuşit să ne salveze 
familia noastră de moarte, în pe-
rioada foametei anilor postbelici, 
reuşind să ascundă de bolşevicii, 
care scuturau podurile ţăranilor 

„Integritatea şi sinceritatea, încrederea 
în oameni – sunt pilonii vitali, 

pe care mă sprijin...”
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până la ultimul grăunte, doi saci 
cu porumb... Despe străbunelul 
meu Trofi m am afl at de la rudele 
noastre, încă de pe când eram un 
copil, care povesteau, cu un res-
pect deosebit, doar lucruri bune 
despre el, menţionându-mi, cu 
mare siguranţă, că seamăn foarte 
mult la chip cu el- aceiaşi frun-
te lată, aceleaşi trei „vârteje” în 
părul negru deasupra frunţii şi la 
ceafă, aceiaşi ochi, aceiaşi ţinută 
calmă. Cu timpul, maturizându-
mă, m-am convins că străbune-
lul Trofi m, tatăl lui Dumitru, a 
fost într-adevăr un om deosebit 
şi cu autoritate în Holoşniţa, fi -
ind funcţionarul unei companii 
de navigaţie fl uvială din Moghi-
liov-Podolschii, pus să asigure 
navigabilitatea râului Nistru de 
la Baroncea până la Poroghi, pri-
mind salariu în ruble imperiale. 
El angaja oameni care suprave-
gheau semnele fl uviale de navi-
gaţie, iar vara ţărani la îngusta-
rea albiei râului cu pari de lozie, 
pe care îi băteau în râu şi ei, 
prinzând rădăcini, formau nişte 
insule artifi ciale, care schimbau 
confi guraţia albiei pe segmente-
le corespunzătoare ale Nistrului. 
Între mal şi acele insule artifi cia-
le se formau gârle pline cu peşti. 
Pe atunci în Nistru erau multe şi 
variate soiuri de peşte. În 1944 
în sat activau 4 arteluri de stat, 
care se ocupau cu pescuitul.Stră-
bunelul Trofi m ducea un mod de 
viaţă sănătos, având apucături 
de aristocrat. Nu cinstea băuturi 
alcoolice, dar intra des prin crâş-
mă sevind muşteriii de acolo, cu 
câte un păhărel iar el, ciocnind 

cu ei, îl arunca plin peste umăr. 
A trăit 81 de ani, murind uşor şi 
liniştit acasă, după ce gustă din 
mămăliguţa proaspăt răsturnată.

Mama mea Parascovia 
(Prodan) Jamba (14.10.1921 
- 3.02.1991), s-a născut la Ho-
loşniţa, într-o familie de ţărani 
cu 10 copii - 8 fete şi 2 băieţi. 
A fost o femeie iubitoare de car-
te, având un deosebit ataşament 
faţă de literatura română. Pe par-
cursul celor 4 clase româneşti 
făcute în satul natal, a învăţat 
fundamental o mulţime de poezii 
de V.Alecsandri, M.Eminescu, 
G.Coşbuc, ş.a., pe care ni le de-
clama cu multă dragoste în co-
pilăria noastră. După moartea 
ei, am găsit în sertarele comodei 
mai multe calendare de perete 

ale ei, unde descria zilnic natura, 
cu observaţii şi prognoze popu-
lare. A lucrat, ca şi toată popula-
ţia rurală sovietică, în colhoz la 
vie, la tutun, la norme de cere-
ale, a crescut viermi de mătase. 
Mama era şi o meşteriţă deose-
bită, ţesând covoare la războil 
instalat în casă, din lâna oilor 
noastre, toarsă şi pregătită pentru 
ţesut de ea. Bunica maternă Mă-
rioara şi-a educat bine fetele, dar 
şi pe noi nepoţii care, cel puţin 
odată în săptămână mergeam la 
ea cu o „dare de seamă” despre 
ce am mai învăţat şi însuşit acasă 
şi la şcoală, servindu-ne apoi cu 
chiseliţă din fructe uscate, fi artă 
gustos într-o oală de lut. Bunica 
ne învăţa să gândim şi să ne ex-
punem gândurile în cuvinte vii, 
pe înţelesul tuturor. Acasă la ea 
ne întâlneam toţi verişorii care 
eram. Bunica, fi ind foarte evlavi-
oasă, ne aşezam şi ne ridicam de 
la masă cu tatăl nostru, în pofi da 
realităţilor sovietice de atunci.
Era o femeie frumoasă şi aspră, 
purtând în permanenţă haine 
negre, dar totdeauna tacticoasă 
şi respectuoasă cu toată lumea.
Bunelul Manolachi (în buletin 
Samoil), născut în 1896, a parti-
cipat la Primul Război Mondial, 
având 8 răni de schijă la picioa-
re, cu care s-a chinuit toată viaţa. 
Buneii au avut o livadă bună, fi -
ind cunoscuţi vânzători de fructe 
uscate, pe care le preparau în lo-

Buneii Dumitru şi Vasilina cu copiii lor. În faţă – Olguţa şi Mărianţa. 
În spate: Toader, Ion şi Grigore. Holoşniţa, 1917

Părinţii Ion şi Parascovia Jamba. Holoşniţa, 1978
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zniţa familiei (instalaţie specială 
de uscat fructe).

Am crescut împreună cu frate-
le mai mare Mihai Jamba (1942 
- 2013), fost tractorist-mecani-
zator în gospodăria agricolă din 
Holoşniţa şi surorile mai mici 
Axenia (Jamba) Isac, născută în 
1950, pedagog, stabilită la Chiş-
telniţa, Teleneşti şi Ana (Jamba) 
Jardan, născută în 1952, lucrător 
în comerţ, stabilită la Rădeni, 
Călăraşi.

Familia actuală am creat-o la 
18 august 1971, împreună cu 
soţia Valentina (Reniţă) Jam-
ba, născută la 9 noiembrie 1949 
în satul Abaclia, Basarabeasca 
- pedagog, (USM, f-tea mate-
matică (1971), f-tea informati-
că (1985). Am crescut şi educat 
doi copii iubiţi şi iubitori. Fiica 
Iuliana (Jamba) Cantaragiu, năs-
cută la 2 iulie 1975, absolventă 
a Academiei de Studii Econo-
mice, f-tea Relaţii Economice 
Internaţionale (1999), Bucureşti. 
Ginerele Vasile Cantaragiu, de 
asemenea economist (ASE Bu-
cureşti), este născut la Teleneşti, 
RM. Nepoţelul nostru drag Ro-
bert (n.1997), este elev în clasa a 
IX-a, la Suceava, România. Sunt 
stabiliţi la Chişinău. Fiul Do-
rin Jamba, născut la 30 octom-
brie 1987, este student (USMF 

„N.Testemiţanu”), fi ind stabilit 
de asemenea la Chişinău.

A.: Copilărie în preajma 
Nistrului

V.J.: Copilăria mea este strâns 
legată de Nistrul cel cu mori de 
apă la Holoşniţa şi Cureşniţa, 
dispărute prin anii 1960, cu du-
basuri (luntre cu fundul plat), 
care pluteau împinse cu prăjina, 
şi pe care duceam sacii plini cu 
grâne spre acele mori... O înde-
letnicire tradiţională a tuturor 
holoşniţenilor era pescuitul, la 
care mergeam şi eu, copil fi ind, 
împreună cu tata. Primăverile, 
pe când eram deja elev în clase-
le primare, ieşeam împreună cu 
fratele, la înţărcatul mieilor şi la 
păscutul oilor. Eu aveam grijă de 
vreo 30 de miei înţărcaţi, lucru 
deosebit de greu, pentru că ei nu 
doreau, nici în ruptul capului, să 
se despartă de mamele lor! Am 
cunoscut şi iubit, fi ind ciobănaş, 
fauna şi fl ora împrejurimilor sa-
tului. Între Holoşniţa şi Cureş-
niţa erau vreo 7 izvoare puter-
nice cu apă de poveste, rece de 
crăpau dinţii când o beai, iar în 
valea râuleţului ce curgea spre 
Nistru, creşteau nişte salcâmi 
boiereşti în care cântau în cor 
turturele şi pupezele, exact ca în 

Amintirile din copilărie ale lui 
I.Creangă. Familia noastră avea 
10 oi bune de lână şi de lapte, în 
casă fi ind întotdeauna brânză în 
putini, lână moale şi curată, din 
care mama ţesea covoare, pieli-
cele frumoase şi bogate, pe care 
tata le vindea militarilor, pentru 
căciuli şi gulere.

A.: Şcoala sătească

V.J.: Când a venit, în august 
1954, să mâ înscrie la şcoală, 
colega de clasă a mamei, prima 
mea învăţătoare, Irina Ivanovna 
Lisnic, eu dormeam afară sub 
un salcâm, dar vestea m-a tre-
zit imediat, somnul zburând din 
ochii mei într-o clipită! Aştep-
tam cu nerăbdare, invidiindu-l 
pe fratele care era deja elev, acel 
moment, când voi fi  înscris şi eu 
în rândurile şcolarilor. Şi iată, în 
sfârşit se săvârşi, eu devenind 
elev. Şcoala din Holoşniţa, a 
fost construită în 1905 pe un loc 
înalt, lângă cimitir, la marginea 
satului, dar prin anii 1950 satul 
crescând considerabil, a ajuns 
să fi e în centrul satului. În pri-
mii mei ani de şcoală director al 
şcolii, era Obuhovschii Vadim, 
fost ilegalist bolşevic, iar după el 
veni Şestacov Mihail Iacovlevici 
din Iorjniţa, care preda fi zica şi 
munca. Mi-a rămas un respect 
deosebit pentru el şi pentru soţia 
d-lui, care preda obiectele legate 
de natură şi deschise-se în şcoa-
lă un adevărat parc zoologic cu 
diferite vietăţi, pe care elevii îl 
adorau. Mi-a rămas respectul şi 
pentru şeful de studii Nisman 
Grigorii Abramovici, pentru Ba-
rajin Pavel Mihailovici(marinar 
tânăr, proaspât întors de la Flotă) 
- matematic, şi pentru alţii, care 
au avut o infl uenţă pozitivă în 
formarea mea morală şi instruc-
tivă. Din clasa IV-a am început să 
citesc mult, luând manualele cu 
mine la păscut oile.Studiam cu 
curiozitate şi însuşeam anticipat 
temele, atât de bine, încât atunci 
când urma să le învăţăm cu toată 
clasa, eu le cunoşteam deja.Tot 
în această perioadă m-am ataşat 
mult de natură, sport, tehnică. 
După absovirea clasei a VII-a, 
un an am stat acasă, ajutând pă-
rinţii în munca lor colhoznică. 

Soţii Victor şi Valentina Jamba. 2010
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Serile, la lumina lampei de gaz, 
citeam diversă literatură din bi-
blioteca satului.

A.: Elev la Sovhoztehnicu-
mul Soroca

V.J.: În1962 am intrat la 
Sovhoztehnicumul de electrifi -
care şi mecanizare din Soroca, 
la specialitatea mecanic. Primul 
an de studii am stat la cămin, în 
clădirea situată vizavi de actua-
lul liceu „I.Creangă”, iar în anul 
II am lucuit la gazdă dat fi ind, că 
în acea perioadă începuse con-
strucţia celor 4 cămine noi ale 
Sovhoztehnicumului, mai sus de 
blocul principal de studii, unde 
se găsesc şi astăzi, fi ind din pă-
cate pustii. Deci, în anul III lo-
cuiam deja în unul din noile că-
mine date în exploatare. Aveam 
o bursă de 20 ruble, iar din anul 
II, fi ind eminent la învăţătură, 
25 de ruble lunar. Contingentul 
de studenţi era de peste 3000 
de persoane, 1500 dintre care la 
secţia fără frecvenţă. Învăţau ti-
neri nu doar din RSSM, ci şi din 
Ucraina, studiile la specialităţi 
fi ind în limba rusă. Jucam foar-
te mult şah, mai ales cu colegul 
meu Ilie Bratu, care a devenit 
ulterior un cunoscut activist al 
Frontului Popular din Moldova, 
dar şi participând la diferite în-
treceri locale şi republicane. La 
momentul intrării mele la Teh-
nicum, director era I.Reşetnikov 
după care veni Ignatiev Leonid 
Parfentievici, o personalitate cu 
o ţinută deosebită, fost ofi ţer în 
AS, veteran de război şi un bun 
jucător de biliard. În calitate de 
pedagog şi conducător, Ignati-
ev era sever, fi ind consecvent şi 
corect în relaţiile cu corpul pe-
dagogic şi studenţii.În acei ani, 
1960, când erau la modă „stile-

gile” occidentale cu plete lungi 
şi cu pantalonii foarte înguşti 
„dudki”(fl uiere), apoi foarte largi 
„colocola”(clopote), Ignatiev nu 
permitea nimănui în Tehnicum 
să poarte asemenea haine, sau să 
umble cu plete lungi. Discipli-
na era aidoma celei din Armata 
sovietică. Dintre profesorii care 
mi-au dat sufi ciente cunoştinţe 
profesionale, dar şi lecţii de ati-
tudine serioasă faţă de ceea ce 
învăţam, îmi amintesc cu multă 
recunoştinţă de Ţucanov M. I. - 
fi zica; Macicuvoznâi A.A. - chi-
mia; Hailis L.A. - matematica; 
Socolovschii G.M. - tehnologia 
metalelor (în limba română!); 
Miheev A.S. - tractoare şi auto-
mobile; Ştiţman M.S. - maşini 
agricole.

A.: Institutul Politehnic din 
Chişinău

V.J.: Încă de pe băncile şcolii 
din Holoşniţa am purtat gândul 
şi dorinţa de a deveni un bun 
constructor de maşini. În 1965 la 
Chişinău s-a deschis, pentru pri-
ma dată în istoria RSSM, o insti-

tuţie superioară cu profi l tehnic 
- Institutul Politehnic, ulterior 
devenit în numele lui S.Lazo. 
Cu toate că încă nu absolvisem 
Tehnicumul, în vara lui 1965 am 
prezentat actele de studii medii 
la şcoala serală, la facultatea la 
care visam - Constructoare de 
maşini. Dar comisia medicală nu 
mi-a permis să susţin examene-
le la această facultate, din cauza 
vederii slabe şi atunci am ales, în 
ultimul moment, f-tea de Ener-
getică, la care am fost admis. 
Faptul că părăsisem Tehnicumul 
şi plecasem la Chişinău fără per-
misiunea direcţiei, îmi crease un 
şir de probleme destul de grave. 
Conducerea Tehnicumului era 
dispusă să mă exmatriculeze şi 
să ceară să fi u exmatriculat şi 
din Institut, fi indcă timp de 2 ani 
primisem bursă la Tehnicum, dar 
n-am plecat să lucrez pentru stat, 
după cum se cerea. M-a salvat un 
bun profesor şi om, de la Tehni-
cum, M.Ţucanov, care a vorbit 
în favoarea mea, lăudându-mă că 
sunt un tânăr setos de a învăţa şi 
deci trebuie să fi u lăsat să o fac! 
Institutul Politehnic era atunci 

Victor şi Valentina. Chişinau, 1970 Valentina studentă (prima din 
dreaptă) USM. Chişinău, 1967

Ofi ţer AS. Tarutino, 1970

Victor elev la Tehnicumul Agricol. Soroca 1964
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un centru foarte atractiv pentru 
tineret, acolo predând nişte pro-
fesori deosebit de talentaţi prin-
tre care: P.Osmotescu - matema-
tician, unul dintre primii 200 de 
specialişti în plan mondial, în 
domeniul matematicii (topolo-
gia, legată de explorarea cosmo-
sului), şi primul în RSSM, care 
a propus la Congresul scriitorilor 
din 1965, trecerea scrisului nos-
tru la grafi a latină; E.Sofronii 
- energetician, cercetător valo-
ros în domeniul aprovizionării 
cu energie electrică, fostul meu 
conducător de diplomă, ş.a. Lo-
cuiam pe str. Florilor, la cămi-
nul studenţesc al Institutului, 
alimentându-mă, împreună cu 
colegii de odaie, din cele pregă-
tite de noi la bucătăria căminu-
lui, bursa fi indu-mi de 40 ruble 
lunar, iar productele în magazine 
şi piaţă ieftine.Începând cu se-
mestrul II al anului I, după pri-
ma sesiune pe care am susţinut-o 
excelent, bursa mea s-a majorat, 
primind câte 50 de ruble lunar.
Studiam într-o grupă unită şi pri-
etenoasă de 30 studenţi, dintre 
care doar 3 fete. Făceam sport, 
cântam în corul Institutului. De-
canul nostru Parsadanean Arşot 
ne susţinea în toate. Eu fi ind 
„cultorgul” grupei(organizator 
în domeniul culturii), organizam 
frecventarea colectivă a teatre-
lor, mai ales „Luceafărul”, a 
fi larmonicii(atunci ieşise în mare 
vogă N.Sulac). Stam în rând să 
procurăm bilete de la ora 3 dimi-
neaţa, casa deschizându-se doar 
la ora 10 dimineaţa! Megeam şi 
la Opera naţională, ascultând-o 
pe D.Darienco. Ascultam cicluri 
de muzică clasică, organizate 
special pentru studenţi, la Filar-
monica de Stat.

Majoritatea dintre noi fi -
ind din sate, adică fi ind 
moldoveni(aveam în grupă doar 
5 ruşi din Chişinău), l-am susţi-
nut pe „naţionalistul” Moroşanu, 
de la facultatea de construcţii, 
atunci când îl judecau, mergând 
la procesul lui cu toată grupa (am 
stat afără, căci întrarea era inter-
zisă). Se transmitea din gură în 
gură, că el a refuzat avocatul şi 
se apăra singur, prezentând ci-
tate din lucrările lui Lenin, des-
pre adevărata politică naţională 

comunistă. Astfel toţi studenţii 
au afl at, datorită lui Moroşanu, 
că şi Lenin a fost „naţionalist”! 
Atunci când în 1966, Institutul-
tui i s-a conferit numele eroului 
bolşevic Seghei Lazo, sala de 
festivităţi a fost aproape pustie, 
lucru care la supărat foarte tare 
pe Ivan Bodiul - primul secretar 
al PCM, care a pedepsit pentru 
asta, pe linie de partid, decanul 
nostru Parsadanean Arşot. De-
canul la râdul său, a lipsit de 
bursă pentru o lună toţi studenţii 
facultăţii (conform unui grafi c, 
câte 5 persoane lunar, pe par-
cursul unui an de studii). Prac-
tica de absolvire am petrecut-o 
la Reţelele electrice raionale din 
Anenii Noi, iar teza de diplo-
mă am susţinut-o excelent, ca 
urmare, absolvind Institutul cu 
Diplomă Roşie(eminent). Deci 
aveam dreptul să-mi aleg viito-
rul loc de muncă, spre deosebire 
de ceilalţi, care erau repartizaţi 
strict, conform necesităţilor de 
producere. Am avut ofertă şi la 
Catedra noastră din Institut, dar 
ea fi ind compromisă prin nişte 
persoane, am ales până la urmă 
(fi ind îndemnat şi de V.Pavlic 
de la Soroca, membru al Comi-
siei Ministeriale de repartizare), 
Sovhoztehnicumul din Soroca!

A.: Tânăr profesor la 
Sovhoztehnicumul din Soroca

V.J.: În vara lui 1970, după 
absolvire, am fost luat pentru 2 

luni la poligonul militar Taruti-
no, în cadrul încheierii studiilor 
la Catedra militară a Institutu-
lui, după care m-am prezentat 
la Soroca, la primul meu loc de 
muncă profesională. Spre marea 
mea satisfacţie, foştii mei profe-
sori, acum deveniţi colegi, m-au 
primit cu bucurie. Director(1970 
- 74) era V.Conev, care ulterior 
deveni ministru, iar în locul lui 
veni Gheorghe Crudu. În acea 
perioadă în Tehnicum studiau 
circa 1500 de studenţi, corpul 
didactic constituind 70-80 de 
profesori. Studenţii locuiau în 4 
cămine bine amenajate, situate 
pe teritoriul instituţiei. Printre 
colegii mai apropiaţi, de la care 
aveam o susţinere deosebită, 
erau E.Pasecinic - metodist şi 
V.Mitrofan - fi zician, inginer - 
energetician. Predam obiectele 
„reţelele electrice” şi „utilajul 
electric în agricultură”, având 
iniţial o leafă de 125 ruble, apoi 
treptat, am ajuns până la 240 ru-
ble lunar. Locuiam în unul din 
căminele familiste, împreună 
cu colegul Tudor Erhan cu care, 
fi ind studenţi la Politehnică, 
am locuit la cămin într-o odaie. 
După 1 an, în 1971 toamna, fi -
ind deja căsătorit, ne-am aranjat, 
împreună cu soţia, în altă oda-
ie din acelaşi cămin, unde am 
locuit până în 1977, când am 
primit apartament în blocul cu 
100 apartamente, din strada Ca-
lea Bălţului. În 1979 am intrat 
în rândurile PCUS, întrucât şti-

Victor şi Valentina împreună cu rudele Valentinei. De la stânga: A.Reniţă, 
I.Curcă, mama Lidia. Soroca, 1974
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am, că fi ind în afara partidului, 
nu aveam nici o perspectivă de 
a-mi face o carieră profesională 
destoinică. În acelaşi an mi s-a 
propus funcţia de şef Secţie elec-
trifi care, în cadrul Tehnicumului. 
Am activat în această funcţie, 
având fi reşte şi ore pedagogice, 
până în decembrie 1981, apoi am 
fost trimis în deplasare de servi-
ciu, în cadrul ajutorului acordat 
de URSS ţărilor în curs de dez-
voltare, la lucru în Republica 
Mongolia.

A.: Patru ani de activitate 
profesională în Mongolia

V.J.: Spre noul meu loc de 
muncă am plecat împreună cu 
soţia şi fi ica, toţi fi ind plini de 
mare interes, bucurie, curiozita-
te şi avânt sănătos de călătorie şi 
activitate în noi şi neştiute condi-
ţii. Sosit la loc, am fost numit în 
funcţia de consilier – inginer  – 
energetician în gospodăria agri-
colă de stat, care era în proces de 
construcţie „Harhiraa”, situată 
la 1500 km. depărtare de Ulan 
Bator - capitala Mongoliei. Era 
o zonă ocrotită de ONU, un loc 
deosebit prin natura locală, do-
minată de 3 mari lacuri sărate, cu 
defi lee muntoase ca în regiunea 
Altai, cu o fl oră şi o faună unica-
lă în lume (cerbi, marali, dropii, 
etc). Gospodăria agricolă se con-
struia cu scopul de a produce fu-
raje balotate, cu utilizare în timp 
de iarnă, pentru salvarea imen-
selor turme de oi ale Mongoliei, 
dat fi ind faptul, că în celelalte 5 

regiuni administrative ale ţării, 
furajele pentru iarnă erau catas-
trofal de puţine, lipseau complet, 
sau ierburile mici locale iarna se 
acopereau cu o pojghiţă de ghea-
ţă. În gospodărie exista deja un 
nod hidraulic pentru irigare ar-
tifi cială, eu fi ind numit respon-
sabil pentru buna funcţonare a 
lui. La 30 km. de centrul regio-
nal oraşul Ulan Gom, unde erau 
situate peste 2080 ha. de teren 
agricol, irigat cu ploaie artifi ci-
ală, pentru gospodăria Harhiraa 
era în construcţie pe teren gol, 
o localitate cu peste 300 case, 
cu cea mai modernă infrastruc-
tură: şcoală medie, maternitate, 
cazangerie pentru încălzire cen-
tralizată, fabrică pentru nutreţuri 
granulate, diferite ateliere de re-
paraţii, apeduct, canalizare, sec-
ţie pompieri, etc. În Ulan Gom 
unde locuiam, aveam, împreună 
cu soţia şi fi ica, un apartament 
cu 2 odăi, la etajul 2, într-un bloc 
cu 2 etaje. Soţia Valentina lucra 
profesoară la şcoala rusă loca-
lă, destinată pentru copiii spe-
cialiştilor ruşi veniţi din URSS. 
Dispuneam fi reşte de toate cele 
necesare pentru un trai civilizat, 
având la îndemână şi un maga-
zin specializat, cu mărfuri sovie-
tice, dar şi apusene din cele mai 
bune, despre care în URSS doar 
se visa. În responsabilitatea mea 
mai intra şi primirea lucrărilor 
deja fi nisate în domeniul energe-
tic, efectuate de specialiştii din 
URSS, eu fi ind în calitate de re-
prezentant al Mongoliei. Aveam 
o leafă lunară de 4.800 ruble în 

valută străină, păstrândumi-se şi 
leafa de la locul de muncă din 
URSS (Sovhoztehnicumul So-
roca). Anii în care am activat în 
Mongolia, au fost pentru noi, o 
familie tânără la început de cale, 
nişte ani deosebit de frumoşi şi 
fructuoşi, atât din punct de vede-
re moral, cât şi material.

A.: Director la şcoala de 
perfecţionare a cadrelor (Go-
sagroprom RSSM) din Soroca

V.J.: Şcoala activa pe lângă 
Sovoztehnicumul Soroca, per-
fecţionând specialişti din RSSM, 
veriga medie de specialitate (in-
gineri protecţia muncii, şefi  ga-
raje, brigadieri ai brigăzlor de 
tractoare, tehnicieni - electrici, 
şefi  depozite lubrefi anţi, etc). 
Cursurile se realizau timp de 
1 - 2 luni staţionar, în temei în 
timp de iarnă, când specialiştii 
erau liberi de lucrările agrico-
le corespunzătoare. În 3 ani de 
activitate am perfecţionat pes-
te 1300 specialişti, cuprinzând 
astfel aproape toate gospodări-
ile agricole din RSSM. În 1988 
şcoala de perfecţionare a cadre-
lor de la Soroca a fost transferată 
la Chişinău, în cadrul Institutului 
de perfecţionare, eu continuân-
du-mi activitatea pedagogică la 
Tehnicum.

A.: Lider al Mişcării de Eli-
berare Naţională din Soroca

V.J.: Am fost întotdeauna un 
om al democraţiei. Perestroica 
lui Gorbaciov, apoi procesul de 
democratizare şi eliberare naţi-
onală pornit în toate republicile 
URSS, m-au atras numaidecât, 
eu incluzându-mă în cel mai ac-
tiv mod, în activitatea Mişcării de 
Eliberare Naţională din RSSM. 
În noiembrie 1988, împreună cu 
un şir de activişti prodemocratici 
din Soroca, am fondat Grupul de 
susţinere a Mişcării Democrati-
ce pentru restructurare, din care 
făceau parte: E.Zubcu, V.Jamba, 
M.Rusnac, V.Apreotesei, S.Gân-
ga, V.Mârzac, M.Herescu, T.Bo-
gatu, I.Berbeci, V.Mitrofan, 
A.Baştovoi, Dina şi Ion Bos-
tan. În activitatea Grupului intra 
atunci critica Tezelor conservati-

La Ulan - Goom cu soţia, fi ica şi o colegă. Mongolia, 1983

Soroceni, soroceni



ALMANAH nr. 7/2013 Soroca152

ve ale PCM, susţinerea necesită-
ţii declarării limbii moldoveneşti 
ca limbă de stat şi revenirea la 
grafi a latină, revenirea la teza-
urul nostru naţional, etc. La 15 
ianuarie 1989, fi ind secretar al 
Biroului de partid al Secţiei de 
învăţământ a Tehnicumului unde 
activam, am fost la un seminar 
la Chişinău, organizat pentru se-
cretarii de partid de la instituţii şi 
întreprinderi, în legătură cu situ-
aţia social - politică din URSS şi 
RSSM, la care au participat peste 
100 de secretari. La una din şe-
dinţe, cineva anunţă că la Teatrul 
Verde se desfăşoară un mare mi-
ting prodemocratic, la care eu am 
propus să mergem cu toţii, să as-
cultăm ce se vorbeşte acolo. S-a 
hotărât să plecăm şi astfel, am 
luat parte pentru prima dată la un 
miting democratic, văzând acolo 
foarte multă lume bună (scriitori, 
artişti, etc.). Peste o lună, la 19 
februarie 1989, în faţa Cetăţii 
Soroca, Grupul nostru a organi-
zat, primul la Soroca, miting cu 
adevărat democratic, unde s-a 
dat citirii Declaraţiei Universale 
a Drepturilor Omului şi s-au dis-
cutat, prin luări de cuvânt, cele 
mai importante probleme ale so-
cietăţii. În aprilie 1989 am luat 
parte la o întâlnire la Comitetul 
Raional al Partidului Comu-
nist din Moldova (CR al PCM, 
Soroca), a fruntaşilor Grupului 
nostru, cu conducerea de stat şi 
de partid din Soroca, unde s-au 
pus în discuţie toate problemele 
stringente, care frământau atunci 
societatea, inclusiv cele naţiona-
le. La 20 mai 1989, împreună cu 
E.Zubcu şi V.Mârzac, am parti-
cipat la Congresul de constituire 
a Frontului Popular din Moldova 
(FPM).

În martie 1990, directorul 
Sovhoz - Tehnicumului A.M. 
Corabliov s-a dezis de func-
ţie plecând, la baştină în oraşul 
Jdanov, astfel postul de director 
rămânând vacant. Pentru a se ale-
ge un nou director, a fost anunţat 
un concurs, la care s-au înscris 
3 candidaţi: I. Hroniuc; N. Bra-
nişte şi eu, V.Jamba. În discuţiile 
prealabile, legate de acest con-
curs, primul secretar al CR PCM 
Soroca – I. Mocanu m-a criticat, 
ca fi ind membru al FPM, iar în 

aprilie 1990 am avut o mustrare 
aspră de partid. În acea perioa-
dă se instalase „moda” de a se 
debarasa de „satana” comunis-
tă, biletele PCUS fi ind rupte în 
public. Eu însă, am hotărât să nu 
ies din partid, până nu mi se va 
anula mustrarea, depunând, în 
acest context, o cerere de contes-
tare la CC al PCM. În iunie 1990 
mustrarea mi-a fost anulată şi 
atunci, la prima adunare de par-
tid a Sovhoztehnicumului din 2 
august, am dat citire declaraţiei 
mele de ieşire din PCUS, nefi ind 
de acord cu politica partidului. 
Deci la 2 august 1990, am rupt-o 
defi nitiv cu PCUS.

În acelaşi an, fi ind consilier 
în Consiliul orăşenesc Soroca şi 
unul dintre liderii Filialei Soro-
ca a FPM, am fost inclus într-o 
delegaţie, plecând la Zalău, Ro-
mânia, pentru înfrăţirea oraşelor 
noastre. În timpul vizitei, am re-
uşit să organizăm transportarea 
din Zalău şi Baia Mare a 30 mii 
volume de carte în limba româ-
nă, pentru oraşul şi raionul So-
roca.

În alegerile din martie 1990 
am candidat (din partea FPM), 
în cadrul Sovietului orăşenesc, 
împreună cu B. Glavan (inde-
pendent) şi I. Gherman (PCUS), 
la funcţia de Preşedinte al Sovi-
etului orăşenesc Soroca. După 
primul scrutin am acumulat cele 
mai multe voturi, dar după al 
doilea a câştigat B. Glavan, fi ind 
susţinut şi de comuniştii lui I. 
Gherman. Diferenţa dintre noi, a 
fost doar de un singur vot!

A.: La sudul RM, în fruntea 
voluntarilor soroceni

V.J.:La sfârşitul lui octombrie 
1990 am participat la Voluntaria-
da din RM, plecând în Găgăuzia, 
în calitate de membru al Prezidiu-
lui Sovietului orăşenesc Soroca. 
Chemarea mi-a venit în noaptea 
de 23 octombrie 1990, fi ind invi-
tat la CE, unde preşedintele So-
vietului orăşenesc B.Glavan şi 
secretarul Iu.Tănase, mi-au pre-
zentat telegrama guvernamenta-
lă semnată de M.Druc, în care se 
solicita ca organele locale să re-
formeze fostele „Drujini” popu-
lare în formaţiuni de voluntari, 

pentru acordarea ajutorului poli-
ţiei, în menţinerea ordinii publi-
ce. S-a comunicat că în Găgău-
zia e stare excepţională şi deci, 
urma să organizăm detaşamente 
de voluntari, pentru a le deplasa 
încolo. S-a apelat, în urma ho-
tărârii Sovietului orăşenesc, la 
întreprinderile din oraş şi raion 
pentru susţinerea materială a vo-
luntarilor soroceni: PAT-7 a asi-
gurat 2 autobuze a câte 36 locuri 
fi ecare (Ing. - şef S.Moldovan); 
„Gortorg” - ul (şef E.Ostapciuc) 
a asigurat pentru fi ecare vo-
luntar, produse alimentare; alte 
organizaţii au asigurat bani, 
merinde, etc. În aceeaşi zi şi în 
noaptea următoare, s-au format 
câteva detaşamente de voluntari 
şi a doua zi la ora 15, s-au aliniat 
pentru plecare în faţa Primări-
ei, unde B.Glavan m-a numit în 
fruntea voluntarilor soroceni.

Am primit indicaţii să merg la 
Statul Major în Cimişlia, pentru 
a contacta cu N.Chirtoacă, care 
urma să cureze voluntariatul din 
RM. Poliţia Soroca era deja ple-
cată de dimineaţă, în frunte cu 
comisarul Gheorghe Delejan, 
noi urmând să ne deplasăm la 
autodromul din Cimişlia.

Ajunşi la destinaţie, ne-am în-
tâlnit cu Gh.Delejan. Secţiile de 
Poliţie Râşcani, Edineţ, Făleşti au 
primit ordin să blocheze hotarul 
cu Ucraina. Noi, voluntarii din 
Soroca, ne-am deplasat spre cen-
trul raional Basarabeasca, împre-
ună cu Secţia de poliţie Soroca, 
care a fost trimisă pe segmentul 
Basarabeasca - Chiriet - Lunga. 
De la Basarabeasca am plecat 
spre Chiriet - Lunga, dar după 
parcurgerea a 6 km ne-am oprit, 
şoseaua fi ind săpată cu excavato-
rul de-a curmezişul. Comisarul 
Gh.Delejan îmbarcat pe „Niva” 
poliţiei, merse în recunoaştere, 
afl ând că la marginea satului Chi-
riet - Lunga stă de pază o grupă 
de săteni, în frunte cu un miliţian 
- maior din Basarabeasca. Deci 
cei 4 şefi  de Poliţie (Făleşti, Râş-
cani, Edineţ, Soroca) au plecat să 
negocieze cu ei, spunându-le că 
au misiunea de a menţine ordi-
nea publică în teritoriu şi într-un 
sfârşit, poliţiştilor le-a fost per-
mis să treacă, cu condiţia că vo-
luntarii vor pleca acasă. Delejan 
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ne-a spus că Poliţia este obligată 
să execute ordinul, iar noi trebu-
ie să ne reântoarcem la Soroca. 
Îmbarcându-ne în autobuze am 
pornit înapoi spre Basarabeasca 
- Cimişlia. La ieşirea din centrul 
raional, am fost opriţi de un pi-
chet de găgăuzi, neloiali Chişi-
năului, drumul fi ind blocat cu un 
camion, dar până la urmă, ne-au 
permis să ne continuăm drumul. 
Ajunşi la Cimişlia, am văzut că 
pe Piaţa din centrul oraşului erau 
încolonaţi câteva mii de volun-
tari - rezervişti (OMON) ai MAI 
RSSM, care urmau să facă ordine 
în sudul republicii. A doua zi noi, 
voluntarii din Soroca, am discu-
tat situaţia care se crease şi am 
hotărât, absolut benevol, să ne 
reântoarcem la Chiriet - Lunga, 
unde rămăsese Secţia de Poliţie 
Soroca, pentru a apăra, alături de 
ei, ordinea şi legalitatea la sudul 
Moldovei. La Basarabeasca am 
revăzut pichetul de găgăuji, care 
ne oprise ziua trecută, camionul 
„ZIL” al cărora, era ars şi răstur-
nat cu roţile-n sus, iar toate barie-
rele distruse. Pe clădirea CE raio-
nal Basarabeasca era deja arborat 
tricolorul. Voluntarii soroceni au 
fost plasaţi în 2 posturi, pe seg-
mentul Basarabeasca - Chiriet - 
Lunga: unul, în funte cu ofi ţerul 
de poliţie C.Volniţchi, altul sub 
conducerea mea. Din fericire vo-
luntariada din toamna lui 1990, 
a reuşit, fără vărsări de sânge şi 
pierderi umane, să-şi îndepli-
nească misiunea de menţinere a 
ordinii şi legalităţii în raioanele 
de sud ale republicii, contribu-
ind astfel la consolidarea forţelor 
patriotice ale republicii, pentru 
proclamarea ulterioară a inde-
pendenţei Republicii Moldova.

A.: Şef al Gospodăriei Loca-
tiv - Comunale Soroca.

V.J.: La 17 iulie 1991 am fost 
numit, de către Sovietul orăşe-
nesc în funcţia de şef al Gospo-
dăriei Locativ - Comunale Soro-
ca. În acea perioadă, în oraş era 
declarată stare excepţională, în 
legătură cu dezastrul pricinuit 
de ploile torenţiale din 5 iulie: 
apeductul şi sistemul de canali-
zare erau paralizate; drumul din 
Deal spre Centru era surpat; 15 

gospodării particulare din valea 
râuleţului Racovăţ - înnămolite; 
colectoarele de canalizare de la 
Soroca Nouă şi de lângă Ceta-
te, erau avariate şi toate apele 
reziduale se scurgeau în Nistru. 
Staţia de epurare, care era plasa-
tă dincolo de Nistru, în Ţechino-
vka, Ucraina, era de asemenea 
avariată şi nu funcţiona. Apele 
reziduale se scurgeau din colec-
toarele avariate, poluând centrul 
oraşului.

La Otaci, în urma unei ava-
rii, s-au revărsat în Nistru peste 
20 tone de păcură şi din această 
cauză apeductul Soroca - Băl-
ţi a fost închis. Fântânile din 
or.Soroca secase, în urma fap-
tului, că apeductul orăşenesc 
nu lucra şi orăşenii utilizau apa 
din fântâni, deci, eram nevoiţi să 
aducem apă cu auto - cisternele 
în fi ecare cartier, din izvoarele 
din afara oraşului. Muncind zi şi 
noapte, am reuşit în timp de 1,5 
luni, să restabilim colectoarele, 
iar staţia de pompare, înnoind-
o cu 3 pompe mari. În 4 luni de 
zile, în oraş au fost săpate 48 de 
noi fântâni.

În 1991, când Ucraina şi RM 
şi-au declarat independenţa, sta-
ţia de epurate din Ţechinăuca ne 

făcea mari probleme şi trebuia să 
construim o altă staţie de epurare 
pe teritoriul nostru. În noiembrie 
al aceluiaşi an, am început căuta-
rea terenului pentru noua staţie. 
A fost ales un lot de teren pe dea-
lul, vizavi de brigada de tractoa-
re Egoreni, sub pădure, însă în 
urma unor neânţelegeri, terenul 
a fost arat şi proiectul oprit.

Peste doi ani, în 1993, prima-
rul B. Glavan a fost destituit, în 
locul lui venind fostul preşedin-
te al CE orăşenesc A.Chişner, 
care avea comanda politică de a 
mă destitui din funcţie. După 3 
tentative a reuşit până la urmă, 
în iunie 1994, să mă transfere la 
Fabrica de Construcţii din Soro-
ca, în funcţia de inginer pentru 
securitatea muncii şi calitatea 
producţiei, unde am lucrat un an 
de zile, pregătind întreprinderea 
pentru privatizare, după care, în 
1995, am fost angajat în calitate 
de director Serviciu Personal, la 
„Soro”, Soroca.

A.: Director general la între-
prinderea mixtă moldo - italia-
nă SRL „Soro”, Soroca.

V.J.: La SRL „Soro” m-a in-
vitat Valeriu Mârza, pe atunci 

La botezul fi ului Dorin. Holoşniţa, 1989
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director general al întrepride-
rii. După 2 luni de activitate în 
fruntea Serviciului Personal, la 
începutul anului 1996, V.Mârza 
eliberându-se din funcţie, am 
fost numit director general. În-
treprinderea, patronul căreia era 
Mauricio Riva din Italia, pro-
ducea confecţii - îmbrăcăminte 
pentru export. La început, aveam 
peste 100 de angajaţi apoi, pes-
te un timp, circa 800. În 2002, 
întreprinderea numindu-se deja 
SRL „Calmo”, având mai mul-
te fi liale şi colaborând cu mai 
multe fabrici din RM, asigura 
cu locuri de muncă circa 5 mii 
de persoane. Pe parcursul activi-
tăţii în cadrul acestei întreprin-
deri, am avut colegi colaboratori 
esenţiali: Iulia Digol – director 
producere; Vasile Mârzac – Sec-
ţia Import – Export; Alexandtru 
Saulea – responsabil vama; Eu-
genia Cecan – contabil – şef; 
Sergiu Gânga – Serviciu Perso-
nal; Sergiu Drăgan – şef Secţie 
Producere; Constantin Focşa – 
Serviciu Personal.

Din păcate, în noiebrie 2002, 
această fi rmă italiană a falimen-
tat, noi rămânând fără comenzi 
şi cu datorii enorme la salariu. 
Urma să ofi cializăm şi noi fali-
mentul, dar ne-am hotărât să că-
utăm soluţii pentru a salva situa-
ţia şi a activa în continuare. Am 

înregistrat deci alte întreprinderi 
– „Quadro – grup”, apoi „Ermo –  
grup”, şef S.Drăgan, eu dându-le 
în chirie utilajul rămas şi vechile 
localuri. În baza acestor noi în-
treprinderi, până în septembrie 
2003, am reuşit ameliorarea si-
tuaţiei de producere şi comerţ, 
achitând şi toate datoriile.

A.: Director al S.A. „Dana”, 
Soroca

V.J.: În primăvara lui 2004, 
Consiliul Acţionarilor S.A. 
„Dana”, mi-a făcut oferta de a 
ocupa funcţia de director al în-
treprinderii. Am acceptat şi la 
7 aprilie 2004, am foast numit 
în funcţie. Situaţia S.A. era fa-
limentară, cu mari datorii la 
salarii. Colectivul făcea greve. 
Clienţii şi partenerii cei buni, 
erau pierduţi. Mi-am pus touşi 
ambiţia să scot fabrica din fa-
liment, reuşind în prima lună 
de lucru, să schimb atitudinile 
ostile ale întregului colectiv. În 
ajunul sărbătorilor de Paşte, şti-
ind situaţia fi nanciară precară a 
colectivului fabricii, am hotărât 
să întreprind ceva pentru ai aju-
ta pe toţi, măcar cu cât de puţini 
bani... Am convins un client ger-
man să plătească comanda anti-
cipat, reuşind astfel să achit câte 
300 de lei la fi ecare angajat, îm-

bunându-i astfel puţin, pentru că 
restanţele pentru leafă erau de un 
an de zile.

Împreună cu economiştii fa-
bricii, am analizat şi am găsit so-
luţii pentru ameliorarea situaţiei, 
după care am ridicat preţurile la 
servicii pentru clienţii străini. 
Confecţionam paltoane femei, 
pentru Germania şi sacouri fe-
mei pentru Marea Britanie, în 
acelaşi timp căutând noi clienţi 
pentru a ieşi din impas. Fabrica 
plătea un credit de circa 500 mii 
lei. La insistenţa mea, guvernul 
ne-a permis eşalonarea datoriilor 
la Fondul Social, facilitând ast-
fel achitarea creditului. Până în 
2005 am stabilizat situaţia fi nan-
ciară a întreprinderii, schimbând 
puţin profi lul producţiei (am 
adăugat salopete pentru Germa-
nia). În 2006 am avut primul 
profi t, rentabilitatea activităţii de 
producere crescând cu 8 %.

Dar, din păcate, în 2007 s-au 
început din nou confl ictele cu 
Sindicatul întreprinderii (lider 
Lidia Slivinscaia), care şi-a pus 
scopul să mă scoată din funcţie, 
cum îi scoaseră mai devreme pe 
T. Curtasova şi I. Medviner. În 
perioada activităţii mele, între 
anii 2004-2007, pentru a împros-
păta şi întineri colectivul fabri-
cii, am schimbat circa 70% din 
veriga medie de administrare, 

Adunare cu muncitorii. SRL „Soro”. Soroca, 2002.

Soroceni, soroceni





ALMANAH nr. 7/2013Soroca 157

Almanah: De obicei cele mai 
frumoase amintiri ne leagă de 
copilărie

Aureliu Lozanu: Viaţa orică-
rui om începe cu ceea ce numim 
simplu şi duios – copilăria. Or, 
dacă arunc o privire înapoi, adi-
că în trecut, văd munţi întregi de 
tutun cules, înşirat, pus la uscat 
în căsuţe, păpuşit – şi numai co-
pilărie nu văd, căci această bles-
temată cultură agricolă m-a lipsit 
de ea atât pe mine, cât şi întrea-
ga noastră generaţie. Astăzi pă-
rinţii îşi scuipă sufl etul până-şi 
văd sculate din somn odraslele 
pe la orele 7 - 8 dimineaţa, pe 
când noi eram treziţi la 3 - 4, iar 
uneori şi la 2 dimineaţa. Cum nu 

prea eram îndemânatic la ruptul 
frunzelor, mama mă punea la în-
şiratul lor, unde mă descurcam 
mai repejor. Din cauza stratului 
negru şi cleios de murdărie ce se 
depunea pe mâini, orice bucate 
n-aş fi  mâncat – toate mi se pă-
reau amare la gust. De timp pen-
tru joacă nu dispuneam, iar dacă 
încercam să mi-l croiesc singur, 
mâncam ocară, alteori şi bătaie, 
pentru că copilul, în concepţia 
mamei şi a tatei, trebuia să aibă 
frică de părinţi. Văzându-mă ne-
căjit şi cu ochii plânşi, mătuşa 
Varvara, sora mamei îmi zicea: 
„Ai o singură posibilitate să 
scapi de tutun – aceea de a învăţa 
şi îmbrăţişa o altă meserie, decât 
cea de colhoznic – agricultor”.

Aureliu Lozanu
Născut la 3 septembrie 1961 în satul 
Dubna, Soroca,într-o familie de ţărani.
Absolvent al facultăţii de jurnalism şi 
ştiinţe ale comunicării a Universităţii 
de Stat din Chişinău (promoţia anului 
1984). Căsătorit, tată a doi copii. 
Participant la luptele pentru apărarea 
suveranităţii şi integrităţii teritoriale 
a R.Moldova. Este decorat cu insigna 
„Vulturul de Aur” şi medalia „Crucea 
comemorativă”. În prezent activează 
în calitate de profesor de religie şi 
conducător al unui cerc de jurnalism 
şi ştiinţe ale comunicării la LT „Ion 
Creangă” din or. Soroca. Redactează 
gazeta în gazetă „Realitatea copiilor” 
(gazeta raională „Realitatea”).

Fişier biografi c
1969 – 1977 – Elev, Şcoala de 8 ani, Dubna, Soroca.
1977 – 1979 – Elev, Şcoala Medie Stoicani, Soroca.
1979 – 1984 – Student, USM, facultatea Jurnalistică, Chişinău.
1984 – 1986 – Corespondent, Secţia Scrisori, ziarul „Calea lui 
Iliici”, Soroca.
1986 – 1992 – Instructor, CR Soroca al ULCTM, Secţia 
Propagandă şi Organizaţii comsomoliste.
1992 – participant în luptele din Transnistria, locuţiitor al 
comandantului de companie, prima linie, Capul de pod 
Cocieri.
Din 1992 până în prezent – profesor, LT „Ion Creangă”, 
Soroca.

Fişier de creaţie

2007 – „Epigrame cu Toptamul”
2008 – „Frank - Masoneria, ecumenismul şi noul stil calen-
daristic”
2009 – „Viaţa Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic Teodor 
Stratilat. Biserica lui Teodor Aleinicov din Dealul Sorocii”
2009 – „Sudoare de sânge”.
2010 – „Sus Mustaţa!” (epigrame).
2011 – „Viaţa Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic Teodor 
Stratilat. Biserica lui Teodor Aleinicov din Dealul Sorocii” 
(ediţia a II-a revăzută şi completată)

Distincţii: Insigna „Vulturul de Aur” (MAI al RM – 2008); 
Medalia „Crucea Comemorativă” (2012).

„Sunt un om împlinit dar sper, 
cu ajutorul Domnului, să realizez 
şi alte proiecte planifi cate...”
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De mult nu mai e printre noi 
mătuşa Varvara – s-a înălţat la 
ceruri (Dumnezeu s-o ierte!), ca 
de altfel şi mămica mea – Axenia 
Lozanu, şi moşul meu – Vasile 
Moscalu fratele mamei, care a 
murit de cancer.

Sfatul ei însă, mi-a prins bine 
atât mie, cât şi copiilor dumnea-
ei, verişorilor mei Maria şi Ion 
Sochircă. Am „rugumat” şi „ros” 
cartea cu dinţii, cum se spune la 
baştina mea, dar ne-am izbăvit 
de iarba - dracului: eu am deve-
nit jurnaluist, verişoara Maria – 
medic, vărul Ion – inginer...

Au fost în viaţa mea de copil, 
desigur, şi clipe mai însorite: du-
minicile, Crăciunul, săniuşurile, 
războaiele cu bulgări de zăpadă, 
Paştele, etc. Aşteptam dumini-
cile cu sufl etul la gură, nu doar 
pentru faptul că erau zile de 
odihnă, ci şi din motivul că anu-
me duminica puteam şi noi co-
piii să vizionăm un fi lm. Costul 
unui bilet la fi lm pentru copii era 
de 5 copeici. În vremea copilări-
ei mele clubul din Dubna se afl a 
alături de biserica satului. De o 
deosebită popularitate în rându-
rile maturilor, dar şi a celor mici, 
se bucurau mai ales fi lmele des-
pre Marele război pentru Apăra-
rea Patriei din anii 1941-1945. 
După ce ieşeam pe uşa clubului 
sătesc, ne împărţeam în două ta-
bere – ruşi şi nemţi, ne înarmam 
„până-n dinţi” şi pe râpa Sma-
randei, adică pe râpa ce desparte 
satul în două, începea o „bătălie” 
mai groaznică ca cea de la Sta-

lingrad.
Sărbătorile de iarnă aduceau 

puştanilor de vârsta mea un „ve-
nit” dublu: de revelion îi uram pe 
intelectualii comunişti ai satului, 
iar de Crăciun (mai pe întuneric, 
mai cu frica în sân) – pe rude, ve-
cini şi prieteni.

Deşi aveam în sat biserică, ea 
nu lucra. Tata îmi povestea că ul-
timul răposat, căruia i s-a făcut 
în ea prohodul, a fost frate – meu 
Alexandru Lozanu, decedat la 
frageda vârstă de 12 ani. După 
funeraliile lui, Casa Domnului, 
din „mila” puterii sovietice, a 
încetat să mai funcţioneze, astfel 
încât de Paşti dubnenii se vedeau 
nevoiţi a sfi nţi Pasca la biserici-
le din Voloviţa, Vădeni, Soroca 
şi alte localităţi. Şcolar fi ind, nu 
ţin minte vreo Sâmbătă Mare şi 
vreo zi de Paşti, în care să nu fi  
fost mânaţi din urmă la subotnic 
sau voscresnic. Eram batjocoriţi 
şi pedepsiţi până şi pentru că 
aveam mâinile murdare de vop-
seaua ouălelor pascale. Nu mai 
vorbesc de faptul, că ne contro-
lau cu minuţiozitate ca nu cumva 
să purtăm cruciuliţe la gât!

A.: Drumul copilăriei, în 
mod inevitabil, trece prin 
ogrăzile buneilor. Le mai păs-
traţi vie amintirea?

A.L.: Desigur. Buni gospo-
dari, buneii materni – Maria lui 
Teodor şi Isidor a lui Grigore 
Moscalu, îşi câştigaseră averea 
prin hărnicia lor deosebită, care 

s-a transmis prin gene şi celor 
trei copii ai lor – Vasile, Axenia 
şi Varvara. Robi ai pământului, 
vorba scriitorului Ion Druţă, ei 
dispuneau de terenuri agricole cu 
o suprafaţă destul de mare, dar 
după ce plăteau statului Român 
toate impozitele, rămâneau, ca 
să zic aşa, cu „borta covrigului”. 
Nedorind să-şi creeze probleme 
suplimentare, sau poate din zgâr-
cenia ceea ţărănească, caracte-
ristică omului de la ţară, care cu 
mare greu se îndură a cheltui pu-
ţinii bani câştigaţi cu atâta mun-
că şi sudoare, bunelul n-a bine-
voit să scoată din buzunar nici 
măcar o para chioară, pentru stu-
diile copiilor. Aşa că maică-mea 
Axenia Moscalu, n-a reuşit să 
absolvească decât 4 clase prima-
re româneşti. Două – trei caiete 
şi o peniţă înfi ptă într-un beţişor 
de malai, alcătuiau toate rechizi-
tele şolare ale elevei A. Moscalu. 
Vreau însă să fac o remarcă: mă-
mica n-a trecut „pur şi simplu” 
prin cele 4 clase primare, cum se 
obişnuia la sovietici, ci a învă-
ţat cu adevărat. Ajunsă la adân-
ci bătrâneţe, ţinea minte tot ce 
studiase. Îmi amintesc că desena 
foarte bine şi dacă ar fi  continu-
at să facă carte, devenea posibil 
o mare pictoriţă. Toată viaţa nu 
a scris decât cu grafi e latină. În 
listele de plată ale colhozului tot 
româneşte se iscălea, cu toate că 
i se făcea de fi ecare dată obser-
vaţie că e timpul să cunoască şi 
alfabetul chirilic. Nu s-a temut 
nicicând şi de nimeni, să afi rme 
că este româncă (se născuse ca şi 

Părinţii Ion şi Axenia Lozanu. 1967

Aurel. Dubna, 1967
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Familia LozanuFamilia Lozanu

La nunta fi ului. De la stânga: Aureliu, nora Irina, fi ul Ion, fi ica Maria, soţia Elena. 2010

Fiul Ion şi nora Irina Lozanu – miri. 2010

Fiica MariaCuplul Aureliu şi Elena Lozanu
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tata în anul 1920 în satul Dubna, 
Judeţul Soroca).

Buneii paterni – Parascovia 
Teodor şi Teodor a lui Ion Loza-
nu se înscriau şi ei printre gos-
podarii de frunte ai Dubnei. Dar 
cei 16 copii, cărora le dăduseră 
viaţă, nu le-au permis să ajungă 
în rândurile chiaburilor, cu toate 
că dispuneau şi de boi şi de cai şi 
de vaci şi toate uneltele agricole 
necesare. Bunelul Fiodor (aşa îl 
numea tot satul) avea chiar şi tră-
sură – trainică şi deosebit de fru-
moasă. Când vre-un tânăr din lo-
calitate se însura, îi plătea ca să-l 
ducă cu ea la cununie la biserică. 
Din cei 16 copii, soţii Lozanu au 
rămas până la urmă doar cu 8 – 4 
fete şi 4 băieţi. Nici pe bunicul 
Fiodor nu l-a „ţinut cureaua” să-
şi dea odraslele la instituţii de în-
văţământ superior sau mediu de 
specialitate. La fel ca şi mama, 
tatăl meu a absolvit şi el 4 cla-
se primare româneşti, cum însă 
la casă erau prea multe guri de 
hrănit, bunelul l-a dus cu trăsura 
până la Stoicani, unde urma să 
ia lecţii de muzică de la un fost 
instrumentist în orchestra ţarului 
Nicolai al II-lea. Deoarece viito-
rul elev, până în seară a şters-o 
de la dascălul sau acasă, bunelul 
a mai bătut odată drumul în satul 
vecin, lăsându-şi „studentul la 
Conservator” desculţ, afară fi ind 
iarnă - să-i fi e de învăţătură, a 
mai ieşi din cuvântul părintelui.

În timp ce profesorul despica 
la trunchi lemne, discipolul său 
învăţa în tinda casei notele. Era 
destul să interpreteze greşit o 
notă, ca acesta să-şi facă imediat 
apariţia pentru ai trage o palmă 
la ceafă. Fiind înzestrat de Dum-
nezeu cu un auz muzical perfect, 
dar şi cu o memorie muzicală 
perfectă, tata a însuşit clarinetul 
(anume acest instrument i-a că-
zut cu tronc la inimă), într-un ter-
men record de scurt. Exemplul 
tatei l-au urmat fraţii săi Maxim 
şi Pavel – primul a devenit un 
bun trompetist, iar al doilea un 
excelent toboşar. În felul acesta, 
cu purtarea de grijă a bunelului, 
cei trei fl ăcăuani ai lui au început 
să-şi câştige singuri pâinea, con-
tribuind astfel la creşterea esen-
ţială a bugetului familiei.

A.: Vorbind desre bunei v-
aţi referit şi la părinţi. Ce amă-
nunte suplimentare ne-aţi pu-
tea relata despre ei?

A.L.: Părinţii mei s-au năs-
cut în aceeaşi lună şi în acelaşi 
an: mama la 2 august, iar tata la 
7 august 1920. Au dus o viaţă 
grea şi zbuciumată. În anul 1942 
tauică-meu este înrolat în armata 
română, soldat în Regimentul 7 
Pionieri. A luat parte nemijlocită 
la lupte, a fost decorat cu „Cru-
cea de Fier”, pe care a aruncat-o 
într-un şanţ din Iaşi, ca să nu fi e 
împuşcat de inamic. Făcut captiv 
în târgul Iaşului, într-o singură 
zi a rânduit 3 lagăre de prizoni-

eri de război şi cu riscul vieţii, a 
evadat din toate trei. În unul din 
ele, un căpitan rus i-a ordonat să 
se dezbrace cu pielea, după care 
i-a băgat ţeava pistolului în gură, 
întrebându-l câţi ostaşi sovietici 
a omorât. Tata, fi reşte, a negat 
faptul că ar fi  omorât pe cine-
va, spunând că este basarabean. 
Acest episod a infl uenţat în mod 
grav starea sănătăţii lui: o viaţă 
întreagă a suferit de inimă şi epi-
lepsie. Timp de 14 ani a lucrat în 
calitate de fi erar, restul vieţii, în 
calitate de muncitor în brigada 
de construcţii a colhozului „G.I. 
Kotovschii” din satul natal. Pa-
ralel activa ca lăutar, cântând pe 
la nunţi, cumetrii, hramuri, etc.

Printre altele: colegii şi-i se-
lecta singur, el îndeplinind şi 
rolul de conducător al grupului 
sau întovărăşirii. Cei care l-au 
cunoscut sau l-au auzit cântând, 
afi rmă ca a fost unul dintre cei 
mai buni lăutari din Câmpia So-
rocii, şi asta fără exagerare. S-a 
stins din viaţă la 28 august 1995, 
când locuitorii Dubnei sărbăto-
reau hramul satului. În august a 
venit pe lume, în august a şi ple-
cat din ea...

Etalon al hărniciei, mama n-a 
ştiut ce-i odihna până în ultimul 
ei ceas. Şi în vie şi pe lotul de 
lângă casă, menţinea o curăţenie 
exemplară. Fidelă bărbatului, fa-
miliei şi pământuluii, şi-a consa-
crat toată viaţa muncii în colhoz, 
cultivând tutun, porumb, fl oarea Părinţii Ion şi Axenia Lozanu.1950

Familia Lozanu. De la stânga: Elena (soţia), cumnata Lidia, nepoţica 
Aliona, mama Axenia, nepoţelul Alexandru, tatăl Ion, fratele Constantin. 
Dubna, 1993
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soarelui, etc. A îndurat cu des-
toinicie toate greutăţile traiului 
de la ţară, înălţându-se la Dom-
nul în ziua de 21 februarie 1997. 
Cinstit a vieţuit, cinstit şi-a câş-
tigat pâinea, din care pricină e 
pomenită cu un cuvânt de bine şi 
astăzi, după atâţea ani de la tre-
cerea în nefi inţă. Dumnezeu s-o 
ierte şi s-o odihnească în pace!

A.: Anii de şcoală...

A.L.: Prima oară pragul şcolii 
l-am păşit la 1 septembrie 1969. 
Dragostea nemărginită de carte a 
mamei şi cea de muzică a tatei, 
ni s-a altoit şi nouă – copiilor. 
Chiar dacă a îmbrăţişat meseria 
de şofer, fratele Constantin iubea 
la nebunie lectura, nu exagerez 
afi rmând că a citit practic toate 
cărţile din biblioteca satului. Din 
cauza bolii, fratele Alexandru 
n-a frecventat măcar o lecţie, 
dar scria şi citea mai bine de-
cât acei care umblau la şcoală. 
Cele mai mari speranţe totuşi, 
părinţii le-au pus în mine. După 
moartea surorilor mele Eleonora 
şi Victoria, precum şi a fratelui 
Alexandru, eu am rămas răsfăţa-
tul mamei şi al tatălui, dar şi al 
fratelui Constantin. Ager la min-
te, mă trăgeam la carte asemenea 
mamei (Romanul lui M. Şolohov 
„Donul liniştit” l-am citit în clasa 
a 4-a). În scurt timp părinţii şi-au 
dat seama că nu vor greşi inves-
tind în mine. Pe parcursul celor 
8 ani de studii în sat, difi cultăţi 
la învăţătură am întâmpinat doar 
la limba rusă şi desenul artistic. 
Pe cât de bine desena mama, pe 
atât de slabuţ desenam eu, din 
care cauză eram mereu nevoit să 
apelez la serviciile ei. La limba 
rusă, atunci când aveam nevoie, 
mă salva Alexandru Samciuc, 
un minunat coleg de clasă şi un 
extraordinar prieten, Dumnezeu 
să-i dea sănătate!
Şcoala de 8 ani din Dubna, 

desigur, nu se putea compara cu 
Şcoala Medie Moldovenească 
Nr.1 din Soroca. În pofi da aces-
tui fapt, am avut parte de câţi-
va învăţători buni, chiar foarte 
buni, cum au fost – Dumnezeu 
să-i ierte – profesorul de limbă 
şi lieratură moldovenească – Ion 
Trofi movici Sochircă, o adevă-

rată enciclopedie; profesorul de 
istorie – Valeriu Gheorghevici 
Sauca; profesoara de limbă şi 
lieratură moldovenească – Teo-
dosia Semionovna Sauca şi alţii.

Cântărindu-mi bine cunoştin-
ţele la toate obiectele, dar şi apti-
tudinile, am ajun la concluzia că 
cel mai bine pentru mine ar fi  să 
fac ori jurnalistică, ori fi lologie, 
ca până la urmă să aleg totuşi 
jurnalistica. Mai întâi am înce-
put a colabora cu ziarul raional 
„Calea lui Iliici”, apoi cu repu-
blicanul „Tinerimea Moldovei” 
şi emişiunea radiofonică „Salu-
tul pionieresc”. Fiindcă a venit 
vorba: luând parte la un concurs 
de creaţie, lansat de „Salutul pi-
onieresc”, am câştigat o foaie 
de odihnă în tabăra pionierească 
internaţională „ARTEK”, unde 
m-am afl at timp de 40 de zile. 
Aceasta a fost prima mea victo-
rie imporatantă obţinută în viaţă, 
pentru că, trebuie să vă marturi-
sesc, nu oricine putea să ajungă 
în acel mare şi prestigios lagăr 
pionieresc de pe malul Mării Ne-
gre.

În alegerea viitoarei mele pro-
fesii, un rol deosebit l-a jucat şi 
Vladimir Rusnac, redactor-ad-
junct al ziarului „Calea lui Iliici”, 
un om de o rară cultură şi bună-
tate omenească – Dumnezeu să-l 
ierte – că-i la dreapta judecată.

După absolvirea şcolii de 8 
ani din Dubna, mi-am continuat 
studiile la şcoala medie din satul 
vecin Stoicani, pe care am absol-
vit-o în anul 1979. Dintre profe-
sorii acestei instituţii, care m-au 
instruit şi educat cu multă răbda-
re, îmi amintesc cu mult drag de 
Valentin Andeevici Cucoară şi 
Vera Andreevna Barbă (istorici) 
şi alţii.

A.: Ani de studenţie...

A.L.: Grupa noastră studen-
ţească număra 25 de tineri şi 
tinere, frumoşi la chip dar şi la 
sufl et, doi dintre care au abando-
nat studiile. Majoritatea colegi-
lor mei învăţau foarte bine fi ind 
eminenţi, mă refer la Andrei Po-
rubin – un băiat talentat şi mul-
tilateral dezvoltat – actualmente 
actor, prezentator la radio şi TV, 
prezentator a diferitor manifes-

tări culturale în masă; Angela 
Aramă – prezentatoare TV, fost 
deputat PPCD; Irina Nechit – 
scriitoare, soţia poetului Nico-
lae Popa şi alţii. Se străduiau să 
nu rămână în urma lor şi Ricky 
Artezianu (Iurie Ciubotaru), as-
tăzi interpret de muzică uşoară; 
Leonid Burac (starostele grupei) 
– lucrează jurnalist; Mihail Mi-
hailov, Alexei Repede – care au 
schimbat activitatea de creaţie pe 
cea de afaceri; Ion Cernei – câş-
tigător al „Mărului de cristal”, 
cel mai preţios premiu în dome-
niul jurnalisticii din RM, şi alţii.

Am studiat sub călăuza mai 
multor cadre universitare remar-
cabile: Vizitiu B.S. – docent; 
Pojoga V.S. – lector; Mocreac 
J.F. – docent; Clobuţi V.S. – şef 
de grupă; Craveţ M.I. – lector; 
Coval D.V. – ziarist sportiv; Co-
şureanu N.V. – limba franceză; 
Isac S.I. – lector, etc.

Toţi anii de studenţie am avut 
bursă – la început primeam 40 
de ruble, apoi în dependenţă de 
rezultstele obţinute la învăţătură 
– 45 şi respectiv 50 ruble lunar. 
Faptul în cauză, vorbeşte despre 
aceea că mă situam şi eu în pluto-
nul fruntaşilor, adică al celor dis-
ciplinaţi şi staruitori. Doar o sin-
gură dată în decurs de 5 ani, am 
solicitat părinţilor bani – atunci 
când mi-au furat bursa numai ce 
primită, la Stadionul Republican 
unde la lecţiile de educaţie fi zică 
schimbam hainele noastre obiş-
nuite în costume sportive.

Aureliu – proaspăt absolvent 
al USM. Chişinău, 1984

Soroceni, soroceni



ALMANAH nr. 7/2013 Soroca162

Cu excepţia a 5-6 colegi de 
grupă, toţi ceilalţi eram de la 
ţară, cu o situaţie materială şu-
bredă. Ne salvau bursele plătite 
de stat, precum şi banii agonisiţi 
cu multă sudoare şi osteneală în 
sovhozurile-fabrici de la sudul 
republicii, unde trudeam toamna 
la culesul şi prelucrarea strugu-
rilor.

A.:Ce a urmat după absol-
virea Universităţii de Stat din 
Chişinău?

A.L.: Proaspăt absolvent al 
facutăţii de jurnalistică, am fost 
repartizat la redacţia ziarului ra-
ional „Farul Nistrean” din Rezi-
na. La întrebarea redactorului-
şef dacă am sau nu plăcerea de a 
munci în colectivul dat, am ras-
puns sincer: „Nu!”. De ce? Pen-
tru că părinţii îmi erau bătrâni, 
bolnavi şi doreau să mă aibă cât 
mai aproape de casă, adică la 
Soroca. Fără a-mi reproşa ceva, 
redactorul-şef mi-a dat o hărtie 
cu o ştampilă care confi rma că 
sunt liber a mă duce unde îmi 
pofteşte inima, şi am plecat după 
cum plănuisem, la Soroca, la zia-
rul „Calea lui Iliici”. Pământenii 
m-au întâmpinat cu răceală: cui 
îi trebuia un tânăr specialist fără 
experienţă, fără spaţiu locativ şi 
culmea, care nu scria în limba lui 
Turghenev şi Tolstoi. Trebuie să 
vă spun că în cea mai mare parte 
a redacţiilor raionale de atunci, 
limba de creaţie era limba rusă. 
Abia după 1989 jurnaliştii noştri 
(nu mă refer în mod special la 
cei din Soroca) vor deveni mari 
patrioţi români. În 1984 însă, ei 
scriau în rusă – slăbuţ, cu greşeli, 
iar trăducătoarele traduceau în 

moldovenească – şi mai slăbuţ, 
şi mai prost. O abatere de la re-
gulă o constituia redacţia gaze-
tei raionale din Drochia, acolo 
procedându-se democratic – se 
traducea şi din rusă în moldove-
nească şi din moldovenească în 
rusă. Având susţinerea absolut 
dezinteresată a unuia dintre cei 
doi locuţiitori ai redactorului-
şef, după 2 zile de tratative am 
fost angajat în calitate de cores-
pondent, secţia scrisori.

Am debutat în ziaristică cu 
stângul – limba rusă mi-a jucat 
până la urmă festa. A fi  de acord 
să activez în postură de corector, 
mi se părea înjositor (nu eram 
lipsit nici de idei, nici de talen-
tul de a le aşterne pe hârtie). Să 
scriu în limba rusă la un nivel 
superfi cial – nu doream, iar la 
nivelul lui Turghenev şi Tols-
toi – nu eram în stare. Cu dragă 
inimă aş fi  consimţit postul de 
redactor pe dublaj, adică de re-
dactor al variantei moldoveneşti 
a ziarului – aici m-aş fi  simţit în 

apele mele şi m-aş fi  descurcat 
de minune. Visul nu putea să mi 
se realizeze din două motive: nu 
eram membru al PCUS şi funcţia 
dată nu era vacantă. Rămânea o 
singură ieşire din situaţie – să-
mi caut de lucru în altă parte. 
Aşa am şi făcut: am trecut prin 
transfer la muncă în CR Soroca 
al ULCT din Moldova, devenind 
instructor în secţia de propagan-
dă. Şi aici, în capul mesei tot 
limba rusă stătea, însă dacă co-
miteam vreo greşeală prin dările 
de seamă sau în exprimare, ce-
rul pe pământ nu cădea. Anii de 
lucru în comsomolul sorocean 
au fost cei mai frumoşi ani din 
viaţa mea: tineri, plini de iniţia-
tivă, romantici, dornici de a în-
făptui ce e mai bun şi de folos 
pentru raionul şi oraşul nostru, 
ne implicam în toate: organizam 
tabere tusristice, discoteci, între-
ceri sportive, diferite concursuri, 
acordam ajutor concret miliţiei, 
în combaterea infracţiunilor în 
rândurile tineretului, etc. Numai 
pe o singură direcţie de activitate 
– cea ateistă – nu întreprindeam 
absolut nimic. Mai târziu, peste 
ani, colegii îmi vor mărturisi că 
sunt botezaţi şi cununaţi, ca şi 
mine de altfel, adică sunt creştini 
cu actele în regulă. 

Aici doresc să deschid o pa-
ranteză: cu viitoarea mea con-
soartă – Elena Ion Lozanu, care 
în prezent deţine funcţia de şefă 
a Secţiei Venituri a CTAS Soro-
ca, am făcut cunoştinţă pe când 
mă îndeletniceam cu ziaristica. 
Nănaşi de cununie i-am avut pe 

Aureliu (în dreapta, ultimul), la un Seminar Comsomolist

Aureliu şi Elena miri,împreună cu prietena Svetlana. 1986
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părintele Ioan Sârbu de la Ba-
xani şi preoteasa acestuia Va-
lentina, care ne-au cununatr în 
taină în casa dumnealor. Pe întâ-
iul meu născut – Ioan, venit pe 
lume la 17 noiebrie 1988 (eu în-
deplineam funcţia de instructor 
comsomolist), l-a botezat părin-
tele Vasile Ţăruş, preotul-paroh 
al bisericii „Sf. Marele Mucenic 
Teodor Stratilat” din Dealul So-
rocii, la ora 4 dimineaţa în casa 
noastră, fără să ştie nimeni. De 
ce vă povestesc toate aceste lu-
cruri? Pentru a nu da crezare tu-
turor basmelor, care se compun 
despre lipsa de credinţă a foşti-
lor activişti ai comsomolului şi 

PCUS. Şi încă un amănunt inte-
resant la tema dată: îmi amintesc 
cum într-un an, în Vinerea Mare, 
primul secretar al CR Soroca al 
ULCT – Vladimir Groşev, ne-a 
adunat în cabinetul său şi ne-a 
declarat următoarele: „Mâine 
seara unul dintre voi trebuie să 
facă de serviciu la poarta biseri-
cii din Dealul Sorocii. Voluntari 
sunt?”. Deoarece nimeni n-a ri-
dicat mâina, a început să ne ridi-
ce pe rând în picioare, excepţie 
făcând secretarul II. Toţi am re-
fuzat. „Pe tine – i-a zis Groşev 
locuţiitorului său – eu n-am să 
te întreb dacă doreşti sau nu la 
poarta bisericii. Fiind şeful Sec-
ţiei de Propagandă eşti obligat să 
te găseşti acolo.”. Cu aceasta şe-
dinţa s-a încheiat.

După ce şi-a cumpărat anumi-
te produse alimentare, necesare 
pentru masa de sărbătoare, săr-
manul meu coleg şi şeful meu de 
secţie, a stat de veghe vreo 10-
15 minute în Dealul Sorocii, dar 
nu lângă poarta bisericii, ci peste 
drum de ea, căutându-şi apoi de 
nevoile sale. Bravo lui şi nouă 
bravo!

Prestigios, bine plătit, noul 
meu serviciu mă satisfăcea atât 
material, cât şi moral. Totuşi tân-
jeam după vechea meserie. În 
una din zile, cei de CR al PCM 
Soroca au adoptat hotărârea de 

a edita o gazetă proprie –„Co-
munistul”. Funcţia de redactor-
şef urma să o îndeplinească şefa 
Secţiei Propagandă – Maria Du-
manscaia. Printre cei invitaţi să 
colaboreze cu ziarul am fost şi 
eu. În noua publicaţie erau inse-
rate atât materiale în limba rusă, 
cât şi în cea moldovenească. 
Altefel spus, nimeni nu te con-
strângea să scrii în altă limbă de-
cât în cea maternă. Cu toate că 
avea doar două pagini, scriam 
pe orice temă doream şi în orice 
volum, fără să fi u redactat de ni-
meni. Comparativ cu alţi colabo-
ratori netitulari, dispuneam şi de 
experienţa corespondentului şi 
de cea a corectorului şi a locţiito-
rului redactorului şi a şefului de 
secţie. Bani pentru materiale nu 
mi se plăteau, în schimb aveam 
o deosebită satisfacţie morală şi 
profesională. Dacă aş fi  fost un 
linguşitor sau un carierist, reali-
zam în comsomol sau în partid o 
carieră strălucită, dar aceste ca-
lităţi nu-mi erau caracteristice. 
Prin urmare am rămas ceea ce 
am fost de la început – OM!

Perestroica lui M. Gorbaciov 
a adus avantaje romilor din Dea-
lul Sorocii, nu şi mie, care con-
form hârţoagelor – munceam, 
iar de facto eram şomer. Priete-
nii şi cunoscuţii mei de la CR al 
PCM Soroca se aranjaseră bine, 
dar oricui nu mă adresam după 
ajutor, lăsa rugămintea mea să-i 
treacă pe lângă urechi, doar unul 
dintre ei – om cu obraz şi sufl et 
mare – Anatolie Iavorschi, ajuns 
director al Şcolii Medii Nr.4 din 
or. Soroca, mi-a întins o „bucată 
de pâine”, angajându-mă condu-
cător de cerc. În faţă mi se des-
chidea un drum nou – cel al pe-
dagogiei.Nici măcar nu bănuiam 
că am o deosebită vocaţie pentru 
această profesie şi că o voi îndră-
gi tot atât de mult, ca şi pe cea de 
jurnalist.

Încă nefamiliarizat pe deplin 
cu noua funcţie, la 4 iunie 1992 
mă pomenesc mobilizat, iar la 8 
iunie trimis pe Capul de Pod de 
la Cocieri, unde am cunoscut din 
plin toate ororile războiului din 
Transnistria. Revenit acasă după 
aproape 2 luni de lupte, am mul-
ţumit Domnului pentru că m-a 
lăsat viu şi nevătămat şi am înce-
put să frecventez regulat Sfânta 

Soţia Elena

Aureliu şi Elena cu copiii Maria şi Ion. 1998
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Biserică, să cânt în corul bise-
ricesc. Nu mă mai recunoşteam 
pe mine însu-mi, devenisem cu 
totul alt om. Carnetul de mem-
bru de partid (m-am numărat 
membru al PCUS timp de 3 luni 
de zile), l-am aruncat în sobă 
rostind: „Scoate-mă Doamne din 
groapa comunismului, că în gro-
pile altor partide n-oi cădea în 
veci!”. Şi m-am ţinut de cuvânt: 
după aceea n-am mai aderat la 
nici un partid sau mişcare poli-
tică, cu toate că multe dintre ele 
ar fi  fost bucuroase să mă ia de 
„cumătru”, dacă îmi îngăduiţi să 
mă exprim astfel.

Nici în partidul comunist nu 
prea am avut chef să intru, dar 
tovarăşii au fost foarte convin-
gători: „Din două una: ori depui 
cerere şi devii candidat în PCUS, 
ori ne luăm adio de la dumnea-
ta!...”

La 1 septembrie 1992 mi-am 
reluat activitatea pedagogică. 
Am deţinut mai multe funcţii: 
conducător al cercului de foto-
grafi e, profesor de limbă şi lite-
ratură română, profesor de edu-
caţie civică. Actualmente lucrez 
în calitate de profesor de religie 
şi conducător al cercului de jur-
nalism şi ştiinţe ale comunicării. 
Îmi iubesc meseria şi mă strădui 
să fac faţă tuturor cerinţelor care 
mi le înaintează direcţia liceului. 
De vechea ocupaţie – jurnalis-
tica, nu m-am dezis: ajutat de 
membrii cercului de jurnalism 
şi ştiinţe ale comunicării, am 

editat ziarul în ziar „Realitatea 
copiilor”. În prezent cercul nos-
tru colaborază cu săptămânalul 
„Observatorul de Nord”. Spre 
deosebire de colegii mei peda-
gogi, nu dispun de grad didactic. 
Am în schimb mai multe publi-
caţii care de fapt constituie gra-
dele mele didactice: „Epigrame 
cu Toptamul” (2007); „Frank-
Masoneria, ecumenismul şi noul 
stil calendaristic” (2008); „Viaţa 
Sfântului, Slăvitului, Marelui 
Mucenic Teodor Stratilat. Bi-
serica lui Teodor Aleinicov din 
Dealul Sorocii” (2009); „Su-
doare de sânge” (2009); „Sus 
Mustaţa!”(2010); „Viaţa Sfân-
tului, Slăvitului, Marelui Mu-

cenic Teodor Stratilat. Biserica 
lui Teodor Aleinicov din Dealul 
Sorocii” (ediţia a II-a revăzută şi 
completată) (2010).

A.: Copiii noştri – bogăţia 
noastră...

A.L.: Avem doi copii – un bă-
iat şi o fată. Băiatul – Ioan Loza-
nu a absolvit Seminarul Teologic 
din oraşul Iaroslavl (Rusia) şi a 
rămas să lucreze în satul Vasile-
vskoe din aceeaşi regiune.

Fata – Maria Lozanu e studen-
tă la Universitatea de Medicină 
„Nicolae Testemiţanu”, faculta-
tea Medicină generală, Chişinău.

Bătrâneţile ni-s mângâiate 
deocamdată de două nepoţele – 
Cleopatra şi Anfi sa – fi icile fe-
ciorului nostru Ioan.

A.: Vă consideraţi un om 
împlinit?

A.L.: Felicitându-mă cu oca-
zia împlinirii frumoasei vârste 
de 50 de ani, şeful meu, domnul 
director al LT „Ion Creangă”, 
A.P. Iavorschi mi-a spus că mă 
pot socoti un om împlinit. Aşa 
e! Şi totuşi, dacă mă va mai ţine 
Domnul viu şi sănătos, sper să 
realizez şi alte proiecte, pe care 
mi le-am planifi cat.

A.: Dumnezeu să vă ajute.

A.L.: Dă Doamne!

A. Lozanu - luptător pentru integritatea RM. Cocieri,1992

Fiul Ion Fiica Maria
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Almanah.: Satul de baştină, 
părinţii şi buneii

Vasile Mârzac.: Satul 
Mârzeşti(Tatar. mârzac - nobil, 
şef al tătarilor) a fost fondat, 
conform legendei, în secolul 
XIV, de către tătarii rămaşi pe 
aceste locuri în urma deselor in-
cursiuni din nemărginitele întin-
suri ale stepelor răsăritene. Deci 
nu este exclus că noi, Mârzacii 
din Mârzeştii Orheiului, suntem 
urmaşii unui neam de nobili tă-
tari, totalmente românizaţi. Ta-
tăl meu, Pavel Vasile Mârzac 
(12.07.1928-13.10.1984) din 
ţărani, născut în Mârzeşti, cu 4 
clase fundamentale româneşti, 
a lucrat toată viaţa la colhoz în 
brigada de construcţii, apoi că-
ruţaş. Buneiii Vasile şi Eugenia 
Mârzac, au fost în timpurile 
bune, gospodari de frunte ai 
Mârzeştilor, dar odată cu veni-
rea puterii sovietice au devenit, 
vrând - nevrând, membri ai gos-
podăriei comune a satului, altfel 

spus - colhoznici de rând, care 
făceau „trudozile”din care încer-
cau să supravieţuiască.Bunelul 
Vasile a murit în 1946, curând 
după intrarea în colhoz, răcind 
crâncen în timpul unei deplasări 
colhoznice cu căruţa, pe un 
mare ger, la Rezina. Mama mea, 
Feodora Ion Platon (04.09.1927 
- 30.10.2007), de asemenea din 
ţărani, născută în Mârzaci, sat 
alături de Mârzeşti cu aceiaşi is-
torie legendară de provenienţă, 
a absolvit de asemenea 4 clase 
româneşti, devenind apoi, oda-
tă cu tot satul, colhoznică. Bu-
nelul Ion, fost marinar în fl ota 
rusească la Sevastopol, îmi po-
vestea deseori istorii captivante 
despre revoluţie, despre cum li 
s-a anunţat pe corabie, că ţarul 
a fost răsturnat şi toţi marinarii 
şi soldaţii au fost lăsaţi să plece 
la vatră, pe la casele lor. Venit 
acasă cu bani, el şi-a construit o 
casă bună de piatră, cu cerdac, 
apoi s-a căsătorit cu Vera Vas-
can şi ea din Mârzaci. Bunica 

Vasile Mârzac
Născut la 14 noiembrie 1955 în satul 
Mârzeşti, Orhei.
Pedagog, dirijor orchestre de fanfară, 
şef Direcţia orăşenească Cultură 
Soroca(1990 - 1994), deputat în 
Sovietul orăşenesc Soroca (1990 
- 1994); laureat al concursurilor 
de muzică populară (trompetist în 
orchestra „Nistrenii”), întreprinzător, 
director SRL „Andromir – Lux”, 
Orhei.

Fişier biografi c
1963 – 1973 – Elev, şcoala de 8 ani Mârzeşti (I-IV); şcoala 
internat Nr.1 (V-X), Chişinău.
1973 – 1974 – Student, Şcoala de Iluminare Culturală „Elena 
Sârbu”, secţia Instrumente aerofone, trompetă, Soroca.
1974 – 1978 – Student, Institutul de Stat al Artelor „Gavriil 
Musicescu”, facultatea „Dirijori fanfare”, Chişinău.
1975 – 1977 – Dirijor, fanfara din s.Cighirleni, Anenii – Noi.
1978 – 1982 – Profesor Instrumente Aerofone, Şcoala de 
Iluminare Culturală „Elena Sârbu”, Soroca.
1978 – 1987 – Artist – trompetist, Ansamblul „Nistrenii”, 
Soroca.
1982 – 1990 – Profesor, Instrumente Aerofone, Şcoala de 
Muzică pentru copii, Soroca.
1980 – 1999 – Dirijor, fanfare (şcoala medie nr.4; şcoala nr.3; 
Colegiul Agricol; satul Redi – Cereşnovăţ), Soroca.
1990 – 1994 – Şef, Direcţia orăşenească Cultură, Soroca.
1994 – 1995 – Şef-adjunct, Direcţa Raională Cultură, Soroca.
1995 – 2000 – Şef, secţia import – export, întreprinderea cu 
capital străin „Soro”, Soroca.
2000-2011 – Director, SRL „RAMICOMPF – Grup”, Orhei.
Din 2011 până în prezent – Director, SRL „Andromir – Lux”, 
Orhei.

„Viaţa este dură, dar iubeşte şi susţine pe 
cei insistenţi, care nu dau niciodată înapoi!„
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Vera a murit în 1947, lăsând 6 
copii (5 fete, pe care le-a în-
văţat să ţese diferite prosoape, 
covoare, păretare, etc.) şi un 
băiat, pe care bunelul a reuşit, 
lucrând fi erar în sat, să-i scoată 
pe toţi în lume. Eu am crescut 
mai mult la bunelul Ion, părinţii 
fi ind în permanenţă pe câmpu-
rile colhozului. Bunelul, fi ind 
un bun gospodar, avea pe lân-
gă casă toate cele necesare unei 
adevărate gospodării, ţinând 
vacă, oi, păsări, dar şi o lozniţă 
de uscat fructele, pentru că avea 
şi o livadă minunată de pomi 
fructiferi. Am crescut împreu-
nă cu doi fraţi şi o soră: Mihail 
- născut la 21 noiembrie 1958, 
constructor, stabilit la Orhei, 
Petru - născut la 29 aprilie 1956, 
muncitor, stabilit la Mârzeşti 
şi Feodosia Ursu - născută în 
1967, cusătoreasă, stabilită de 
asemenea la Mârzeşti.

A.: Familia Mârzac

V.M.: Soţia, Valentina (Beje-
nari) Mârzac, născută la 21 iu-
lie 1955 în or. Soroca, pedagog 
(Institutul de Arte „Gavriil Mu-
sicescu”, facultatea „Dirijare 
corală”), profesoară la Colegiul, 
apoi la Şcoala de Arte din So-
roca(1977 - 2000), actualmente 
activează în calitate de director 
Secţia cadre în întreprinderea 
familială „RAMICOMPF – 
Grup” SRL, Orhei. Am crescut 

şi educat doi copii, pe care ne 
străduim să-i avem lângă noi: 
fi ul Radu, născut la 29 apri-
lie 1978, economist (ASEM), 
întreprinzător, administrator 
al întreprinderii noastre, care 
a studiat şi la Liceul de Muzi-
că „C.Porumbescu” din Chişi-
nău, fi ind un minunat acorde-
onist, şi fi ica Rodica (Mârzac) 
Străinu născută la 7 decembrie 
1981, de asemenea econo-
mist (ASEM), contabil - şef în 
aceiaşi întreprindere. Ginerele 
Iulian Străinu, născut la 5 mai 
1978 în or. Drochia, politolog 
(USM), este Inspector princi-
pal, Secţia supraveghere Trans-
port a Direcţiei Supraveghere 
Transport şi Circulaţie Rutieră 
a Inspectoratului Naţional de 
Patrulare al Inspectoratului Ge-
neral de Poliţie al MAI din RM. 
Bucuria şi bogăţia noastră cea 
mai mare şi iubită este, fără în-
doială, nepoţica Andreea, năs-
cută la 24 februarie 2008, care 
frecventează cu mult succes, un 
cerc performant de dansuri şi 
aşteaptă cu multă nerăbdare să 
meargă la şcoală...

A.: Părinţii şi buneii 
Bejenari

Valentina Mârzac: Ta-
tăl meu, Ion Pantelei Bejenari 
(29.06.1923 - 18.06.1994) soro-
cean, specialist în serviciile de 
telecomunicaţii, participant ac-

tiv la restabilirea de după război, 
a reţelelor telefonice ale raionu-
lui, a lucrat până la pensionare 
la „Moldtelecom”, Soroca. Bu-
nelul Pantelei, pentru faptul că 
a fost poliţist de sector în peri-
oada antebelică românească , în 
1940 a fost deportat în Siberia, 
de unde nu s-a mai întors, fi ind 
reabilitat doar după 1990, când 
s-a prăbuşit URSS şi R.Modova 
a devenit independentă. Bunica 
Marghioala (Maria) a decedat la 
Soroca în anii 1970.

Ura ocupanţilor sovietici 
pentru români şi românism era 
acerbă, ajungând uneori până la 
stupiditate - sora lui tata, Liuba, 
fi ind pârâtă de nişte „cunoscuţi” 
(pârâtori şi trădători, care au 
întâlnit ocupanţii cu plecăciuni 
până la pământ, oferindu-se să-i 
slujească), a fost închisă doar 
pentru că prietenise, fi ind o tâ-
nără fată, cu Constantin, un tâ-
năr ofi ţer român. O asemănătoa-
re neagră poveste s-a întâmplat 
şi cu fratele lui tata, Volodea, 
care fi ind de asemenea pârât 
de câtre „cunoscuţi”, fu dus în 
Siberia. Pantelei a avut 4 fete – 
Liuba, Maria, Nadia, Olga şi 3 
băieţi – Vladimir, Ion şi Vasile. 
O parte au rămas la Soroca, iar 
altă parte s-au refugiat în Româ-
nia, unde avem şi astăzi verişori.

Tata, Ion Bejenari şi-a satis-
făcut serviciul militar în Ar-
mata Română, Regimentul de 
Vânători, la Făgăraş. În 1941, Familia Mârzac. De la stânga: fi ul Radu, soţia Valentina, fi ica Rodica, 

Vasile Mârzac. În faţă, nepoţica Andreea. 2012

Liuba Bejenari, cu iubitul său Con-
stantin. Soroca,1939
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înainte de începerea Războiului, 
demobilizându-se, veni acasă 
unde a fost luat în Armata Roşie 
luptând împotriva germanilor. 
A fost luat prizonier, fi ind apoi, 
către sfârşitul Războiului, elibe-
rat de către americani, care i-au 
propus să plece în Canada. Nu 
a dorit, hotărând să revină aca-
să la Soroca. Trenul spre URSS, 
plin cu prizonieri eliberaţi, mer-
gea direct în Siberia, conform 
ordinului lui Stalin, şi el afl ând 
asta, a reuşit să evadeze, ajun-
gând cu greu la Bălţi. Lipsa 
documentelor corespunzătoare, 
nu i-a permis să se stabilească la 
Soroca şi s-a oprit să trăiască la 
Parcani. Abia în 1953, când s-a 
căsătorit, i s-a permis să trea-
că cu traiul la Soroca, (murise 
Stalin), unde şi-a ridicat o casă, 
care mai este şi astăzi a noastră.

Mama Feodora (Danii) Mâr-
zac (15.09.1931 - 18.01.2000) 
s-a născut în s. Măcăreuca, Dro-
chia şi a lucrat până la pensio-
nare, contabil la Penitenciarul 
din Soroca. A fost un om deo-
sebit de onest, cu o inimă caldă 
şi iubitoare, în care, alături de 
noi - soţ, copii, nepoţi - încăpea 
toată lumea. Era o fi re modestă 
şi omenoasă şi în acelaşi timp 
principială în toate câte le făcea, 
fi ind nu doar un specialist - con-
tabil valoros, ci şi cea mai bună 
mamă, bunică, gospodină...

Bunelul Fiodor de la Măcă-
reuca a decedat în anii de după 
război, din cauza rănilor căpăta-
te pe front. Bunica Ioana, ase-
meni multor alte femei ale celor 
căzuţi pe front, a rămas cu 5 co-
pii – 3 fete şi 2 băieiţi. În pofi da 
tuturor greutăţilor şi sărăciei de 
după război, ea a reuşit totuşi, 
să-şi crească şi să-şi educe copi-
ii cum nu se poate mai bine - toţi 
absolvind, la timpul lor, institu-
ţii de studii speciale şi univer-
sitare.

A.: Şcoala sătească Mâr-
zeşti, muzica şi „evadarea” la 
Chişinău

V.M.: La 1 septembrie 1963 
am mers cu mare bucurie, în 
clasa I la şcoala noastră din 
Mârzeşti, prima învăţătoare 
fi indu-mi Maria Grigorievna 

Primul din stânga – poliţist de sector – Pantelei Bejenari. În centru,sus – 
poliţist – Victor, fi ul lui Pantelei. Soroca, 1937

Olga, Nadejda şi Victor Bejenari. Soroca,1937

În centru bunica Maria (Marghioala), alături, în dreapta, Valentina, iar 
rândul 2, în spatele ei, părinţii Ion şi Feodora Bejenari. Soroca,1969
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Spatari, iar director – Nour Cla-
udia Pavlovna. Am învăţat foar-
te bine, iubind toate obiectele, 
dar dragostea faţă de muzică 
era mai mare, visul de a deveni 
muzicant dominându-mă şi zi şi 
noapte. De mic copil, apoi fi ind 
elev în clasele I-IV, cântam la 
„garmoşcă”, rugând incontinuu 
părinţii să mă dea la muzică. Am 
scris şi la gazeta pionierească 
republicană „Tânărul Leninist”, 
despre dorinţa mea de a deve-
ni muzicant, răspunsul fi ind, 
că pentru asta trebuie să merg 
să învăţ la o şcoală de muzică. 
Deci dorinţa de a pleca la acea 
şcoală, unde se învăţa muzica, 
era arzătoare şi nestăvilită atât 
de mult, încât după absolvirea 
clasei a III-a, am mers cu tata la 
Chişinău, oprindu-ne la o mătu-
şă, pentru a rezolva marea mea 
problemă. Împreună cu tata am 
trecut pe la câteva şcoli muzi-
cale, care ascultându-mă, m-ar 
fi  admis cu dragă inimă, dar ne-
am întors totuşi acasă, pentru că 
dacă rămâneam la Chişinău, nu 
aveam unde să locuiesc şi să-mi 
continuu şcoala generală. Situa-
ţia nu mă aranja deloc şi după 
un an, absolvind clasa a IV-a, în 
vara lui 1967 am luat, fără ştirea 
părinţilor, 3 ruble de sub gazeta 
de pe sobă şi am plecat cu au-
tobuzul la Orhei, apoi de acolo 
la Chişinău, ajungând până la 
urmă, la Schinoasa la mătuşa 
noastră. Doream să încerc din 
nou să intru în vreo şcoală de 
muzică. Părinţii au afl at fi reşte 
de evadarea mea şi tata a venit 
într-un sufl et, să mă ia acasă, eu 
însă, nu am dorit, nici în ruptul 
capului, să mă-ntorc din nou în 
sat cu problema nerezolvată. Şi 
atunci Providenţa ne-a condus 
spre Şcoala Internat nr.1, din 
Chişinău, unde erau diferite cer-

curi performante de activitate 
muzical – artistică.

A.: Începutul studierii 
trompetei la Şcoala internat 
nr.1, Chişinău

V.M.: Situaţia noastră famili-
ală, noi fi ind 4 copii în familie, a 
contribuit înscrierii mele ofi cia-
le în listele elevilor Internatului. 
Deci, spre marea mea bucurie, 
la 1 septembrie 1967, în paralel 
cu studiile generale în şcoala in-
ternat (director - Piotr Constan-
tinovici Popovici, diriginte de 
clasă - Iulia Iosifovna Vorniţai), 
au început primele mele lecţii de 
muzică, în orchestra de fanfară 
a elevilor. Dirijorul orchestrei, 
Fiodor Vasilievici Coman, a fost 
cel care, pentru prima dată, mi-a 
pus trompeta în mână şi a înce-
put să-mi dee lecţii sistematice, 
conform programelor şcolilor 
de muzică. Îmi plăcea trompe-
ta şi studiam atât de mult, în-
cât în următorii ani, mai fi ind 
încă elev, cântam împreună cu 
F.Coman pe la nunţi, în temei 
la tobă, dar deseori şi la trom-
petă, acumulând astfel o bună 
experienţă în muzica populară 
românească. În această perioadă 
am avut ocazia să ascult, dar 
şi să cânt, împreună cu vestiţi 
trompetişti, interpreţi de muzi-
că populară - I.Carai, P.Furtună, 
N.Coman şi alţii.

Pe parcursul clasei a X-a 
(1972 - 1973), anul de absolvire 
a şcolii - internat nr.1, am pre-
gătit, ajutat de un bun student de 
la Şcoala republicană de muzică 
„Ştefan Neaga”, Concertul pen-
tru trompetă şi pian de I. Şcio-
lokov, luând şi lecţii de teoria 
muzicii şi, în vara lui 1973 am 
încercat să intru la Institutul de 
Arte „Gavriil Musicescu”. Exa-

menul de admitere la trompetă 
l-am susţinut, fi ind apreciat cu 
nota 4, dar solfegiul, din păcate, 
l-am picat şi atunci, am mers la 
Soroca la Şcoala de Iluminare 
Culturală „Elena Sârbu” (nu-
mită „Culitprosvet”, rus.Culi-
turno prosvetitelinoie ucilişce, 
astăzi Colegiul de Arte din So-
roca), unde am devenit student, 
fără să am prea multe difi cultăţi 
la examenele de admitere.

A.: Elev la „Culitprosvet”, 
Soroca

V.M.: Trompeta o studiam la 
domnul Ion Teacă, un adevă-
rat pedagog şi muzicant. Întru-
cât aveam planuri concrete de 
viitor, m-am apucat serios de 
lucru, şi într-un an de zile (ri-
dicându-mă în fi ecare zi la 530 
dimineaţa), am reuşit să însu-
şesc toate obiectele cu eminenţă. 
Locuiam la gazdă, aveam bursă 
„leninscaia”(majorată pentru 
eminenţă la studii) de 37 ruble, 
mâncând câte o jumătate de pâi-
ne în fi ecare dimineaţă. Dintre 
colegi, i-am avut buni prieteni 
pe V. Dâmbu şi M. Mogoreanu.

Peste un an de studii, în 1974, 
fără să am vre-un certifi cat că 
am studiat la Şcoala de Ilumi-
nare Culturală „Elena Sârbu”, 
am susţinut examenele şi am 
fost admis în anul I, facultatea 
„Dirijori Fanfară” la Institutul 
de Arte „Gavriil Musicescu”, 
Chişinău. Afl ând despre acest 
lucru, C. Topolniţchii, şeful sec-
ţiei Instrumente Aerofone de la 
Şcoala „Elena Sârbu”, intenţi-
ona să mă scoată din Institut şi 
din Şcoala de Iluminare, pentru 
faptul că nu am pus la curent 
direcţia, despre plecarea mea la 
Chişinău, dar profesorii I.Teacă, 
I. Ivanes şi A. Doncenco, la care 

Soţii Vasile şi Valentina Mârzac.
Italia, 2012

La odihnă cu toată familia Cuplul Iulian şi Rodica Străinu
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Familia MârzacFamilia Mârzac

Familia Mârzac. De la stânga: fi ul Radu, soţia Valentina, fi ica Rodica, Vasile Mârzac. 
În faţă: nepoţica Andreea. 2012

Ginerele Iulian cu Andreea. Soroca, 2012

Iulian şi Rodica cu fi ica Andreea. Soroca, 2012 Andreea. Soroca, 2012
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învăţasem la Soroca, au reu-
şit să-l convingă să mă lase în 
pace, să-mi continuu studiile la 
Institut.

A.: Student la Institutul de 
Arte „G. Musicescu”, Chişi-
nău. Căsătoria

V.M.: Şi iată deci, datori-
tă insistenţei şi dragostei mele 
faţă de muzică în general şi de 
trompetă în special, am ajuns 
să studiez la Institutul de Arte 
„G.Musicescu” din Chişinău, 
fapt care a bucurat mult toată 
familia mea, dar şi profesorii 
mei de la Mârzeşti.La institut 
am continuat să studiez trom-
peta la Ivan Semionovici Posto-
voi, dirijarea la I.Gorodenschii, 
fanfara la V.Putin, P.Şichin şi 
F.Eftodienco (şeful Catedrei su-
fl ători). Grupa noastră de sufl ă-
tori, în cadrul căreia am studiat 
4 ani de zile, a fost una unită şi 
prietenoasă: Liudmila Plaţânda, 
Ignat Berbeci-fl aut; Afanasie 
Burlea, Clim Zgardan - clarinet; 
Chiril Sculea, Ion Ermicioi, Va-
leriu Popa, Vasile Mârzac, Ni-
colai Selevestru, Dumitru Peev 
- trompetă; Mihail Mogoreanu - 
bariton. Locuiam la căminul in-
stitutului de pe str.Armenească 
din centru oraşului, într-o odaie 
cu colegii de curs Ignat Berbe-

ci, Vladimir Cotorobai (dirijor, 
de cor), şi Mihail Mogoroeanu 
- un vechi şi bun prieten al meu, 
minunat baritonist, care a avut 
din păcate, în vara absolvirii 
Institutului, o moarte accidenta-
lă stupidă. (A fost atacat într-o 
seară târzie, în raionul Botanica 
de nişte bandiţi, a doua zi fi ind 
internat în spital, unde în urma 
unei intervenţii chirurgicale ne-
reuşite, a decedat. Împreună cu 
colegii de grupă i-am instalat 
un monument funerar, pe mor-
mântul din satul natal Cenac, 
Cimişlia, unde a fost înmor-
mântat). Studiile mergeau cât 
se poate de bine şi uşor, încât 
îmi rămânea destul timp pentru 
a pune în practică cunoştinţele 
acumulate în domeniul muzi-
cii de fanfară. Pe parcursul ce-
lor 4 ani de studenţie, am fon-
dat şi condus fanfara de copii 
din s.Cighirleni, Anenii - Noi, 
cu care, în afara evoluărilor 
artistice în cadrul gospodăriei 
agricole locale care ne patrona, 
participam la diferite concursuri 
şi festivaluri raionale şi repu-
blicane. Dar anii de studenţie 
au fost dominaţi nu doar de in-
sistenţă asupra programelor de 
studii, ci şi de faptul, care nu se 
lăsa uitat, că trăiam vârsta cea 
mai frumoasă dintre 19 şi 23 de 
ani! Anume în această perioadă 

am cunoscut-o şi plăcut-o pe 
Valentina, viitoarea mea soţie, 
care studia la Catedra dirijare 
corală, locuind în acelaşi cămin 
de pe str. Armenească. Nunta 
am jucat-o la Soroca, baştina 
soţiei, în octombrie 1977, iar la 
29 aprilie 1978, s-a născut pri-
mul nostru copil, fi ul Radu.

După absolvirea Institutului, 
în iunie 1978, am fost repartizat, 
unde cu un an mai devreme a 
fost repartizată soţia Valentina, 
la Şcoala de Iluminare Cultura-
lă „Elena Sârbu” (Culitprosvet), 
Catedra Instrumente Aerofone, 
din or. Soroca.

A.:Profesor la Şcoala de 
Iluminare Culturală „Elena 
Sârbu”, Soroca

V.M.: Noii colegi de lucru, 
foştii mei profesori, m-au primit 
destul de călduros. La acea vre-
me, în şcoală învăţau peste 1500 
de elevi, inclusiv vreo 700, la 
Secţia fără frecvenţă. La Cate-
dra Instrumente Aerofone stu-
diau circa 120 de elevi, reparti-
zaţi în 4 orchestre instructive de 
fanfară, câte una la fi ecare din 
cele 4 cursuri de studii. Contin-
gentul de profesori la Catedră 
era sufi cient de numeros: Clim 
Topolniţchii (şef Catedră), Ale-
xandru Chiţan, Valeriu Bagrii, 
Gheorghe Bacun - clarinetişti; 
Ion Teacă, Dumitru Cojoc, Vla-
dlen Prebora, Valerii Burdeinâi, 
Petru Furer - trompetişti; Arca-
die Pastârnac, Petru Focşa, Igor 
Gromacov - baritonişti; Ion Iva-
nes, Leonid Sozanschii, Valeriu 
Cebotari - trombonişti; Anatolii 
Doncenco - tubist. În anii 1978 
- 80 la Catedră au venit tinerii 
specialişti, profesori: Ignat 
Berbeci, Liubovi Roşca - fl a-
utişti; Vasile Mârzac, Nicolae 
Selevestru - trompetişti;Vasile 
Smântână-trombon; Leonid 
Cârlig - tubist. Pe parcursul ce-
lor 4 ani de activitate am avut 
ore de trompetă şi studiere ge-
nerală a instrumentelor aerofo-
ne, care împreună constituiau, 
conform tarifi caţiei, o leafă şi 
jumătate, sarcină pedagogică 
pe care o avea fi ecare profesor 
al Catedrei. În paralel cu ac-
tivitatea pedagogică de bază, 

Institutul de Arte „G.Musicescu”. Grupa absolvenţilor sufl ători, 1978. 
V.Mârzac, al doilea din dreapta
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începând cu anul 1980 şi până 
în 1999, parte pentru a-mi sa-
tisface dragostea pentru mu-
zica şi orchestrele de fanfară, 
cu gândul la care eram în per-
manenţă, parte pentru a câştiga 
un bănuţ în plus, pentru tânăra 
noastră familie, care creştea - la 
7 decembrie 1981 s-a născut fi i-
ca Rodica - am creat şi condus 
orchestrele: şcoala medie nr.4; 
şcoala nr.3; Colegiul Agricol; 
satul Redi Cereşnovăţ), Soroca. 
În acelaşi timp, între anuii 1978 
- 1987 am activat în calitate de 
artist - trompetist în Ansamblul 
de muzică şi dansuri populare 
româneşti - „Nistrenii” de la 
Palatul Culturii, Soroca, cu care 
am participat la nenumărate fes-
tivaluri şi concursuri locale, re-
publicane şi internaţionale, cu-
treirând, împreună cu ei, toată 
URSS şi Europa. Este evident, 
că nu mă dam niciodată în lă-
turi, să cânt la trompetă şi pe la 
nunţile şi petrecerile tradiţionale 
moldoveneşti, având pentru 
asta o echipă bine consolida-
tă de buni muzicanţi şi prieteni 
ai mei:Valentin Purice, Anatol 
Gasnaş, Nicolae Zabulică, Va-
leriu Bagrii, Mihail Cernat, ş.a.

A.: Profesor, Instrumente 
Aerofone, Şcoala de Muzică 
pentru copii, Soroca.

V.M.: În 1982, după 4 ani de 
lucru la „E.Sârbu”, directorul 
Şcolii de Arte pentru copii din 
Soroca Victor Ovseannicov, 
m-a invitat să mă transfer, în 
calitate de profesor de instru-
mente aerofone şi conducător al 
fanfarei instructive de copii, în 
şcoala pe care o conducea. Am 
acceptat, cu atât mai mult, că la 
aceasă şcoală se transferase mai 
devreme, soţia Valentina. Soro-
ca fi ind un oraş nu prea mare, 
toţi profesorii de la noul meu 
loc de muncă, îmi erau cunos-
cuţi foarte bine şi deci relaţiile 
pedagogice reciproce au fost cât 
se poate de avantajoase pentru 
activitatea mea de mai departe. 
Timp de 8 ani de lucru, am pre-
gătit un număr considerabil de 
trompetişti, altişti, tenorişti, ba-
ritonişti, trombonişti, tubişti, to-
boşari, care în afară de însuşirea 

interpretării individuale de spe-
cialitate, însuşeau şi interpreta-
rea colectivă, cântând în orches-
tra instructivă a şcolii. După 
cum am menţionat mai sus, acti-
vitatea mea muzicală era tumul-
tuoasă şi deci timpul curgea ver-
tiginos într-un şuvoi de lecţii, 
repetiţii, concursuri, examene, 
dări de seamă, etc. Din altă par-
te, fi ind capul unei tinere familii 
cu doi copii, trebuia să rezolv 
numaidecât şi problemele cu-
rente ale ei - mai ales cea de a o 
asigura cu un apartament. Spre 
fericirea noastră, insistenţele 
mele, după ce am locuit o peri-
oadă împreună cu părinţii, apoi 
la un cămin de familişti, s-au 
soldat cu succes şi în sfârşit am 
trecut să trăim în casa noastră 
proprie, din preajma şcolii nr.4. 
Astfel, fi ind în veşnică mişca-
re, am ajuns în anul 1990, când 
activitatea mea profesională a 
trecut în altă ipostază - cea de 
conducător al Secţiei orăşeneşti 
Cultură Soroca.

A.: Şef al Direcţiei orăşeneşti 
Cultură, Soroca

V.M.: În 1990 în RSSM au 
avut loc alegerile parlamentare 
şi locale, socotite cele mai de-
mocratice din istoria noastră, 
în urma cărora, la Soroca au 
câştigat democraţii, preşedinte 

al Sovietului orăşenesc deve-
nind Boris Glavan, sprijinit şi 
de deputaţii locali ai Frontului 
Popular din Moldova, membru 
activ al căruia eram şi eu. În 
rezultatul formării echipei exe-
cutive a Sovietului orăşenesc, 
am fost votat în funcţia de şef 
al Direcţiei orăşeneşti Cultură, 
Soroca, unde am activat timp 
de 4 ani, alături de angajaţii 
Direcţiei cu care, trecând peste 
multe difi cultăţi, am reuşit 
să păstrăm şi să înmulţim, în 
măsura posibilităţilor, patrimo-
niul uman şi material al culturii 
orăşeneşti: Constantin Cazacu 
- directorul Palatului Culturii; 
Valentin Purice şi Valeriu To-
por - conducători ai Ansam-
blului „Nistrenii”; Tamara Bo-
boc - Coşciug - conducător al 
formaţiei folclorice „Colinda”; 
Valeriu Ceban - conducător al 
ansamblului de estradă „Chită-
rile Nistrene”; Valeriu Bagrii şi 
Gheorghe Duminică-conducă-
tori ai orchestrei „Doina Nistru-
lui”; Iurie Babii - conducător al 
teatrului popular „Prometeu”; 
Mihail Zagaevschii- conducă-
tor al circului popular „Magie”; 
Veronica Chiţan - conducător al 
corului Palatului Cultură; Ion 
Ivanes - conducător al Fanfarei 
orăşeneşti; Svetlana Şapovalov 
- directorul Muzeului Soroca; 
Victor Ovseannicov şi Victor 

Soroceni, soroceni

V.Mârzac, trompetist în ansamblul sorocean „Nistrenii”. Soroca, 1985
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Lozan - directori ai Şcolilor 
de Arte şi Arte Plastice pentru 
copii. Timpurile erau deosebit 
de încurcate - societatea fi ind 
dispersată, economia delăsată, 
cultura uitată - dar viaţa mişca 
totuşi înainte şi venind în noua 
mea funcţie, mă simţeam dator, 
să contribui prin toate mijloa-
cele posibile şi imposibile, la 
menţinerea şi dezvoltarea cul-
turii locale. Lipsa unor mijloace 
fi nanciare bugetare sufi ciente, 
în acea perioadă, afectase toate 
domeniile sociale, dar mai ales 
cultura care, ca de obicei, la 
formarea bugetului era în coa-
da listei. Dar în pofi da situaţiei, 
am reuşit să menţin şi să dezvolt 
activitatea cultural - artistică 
din oraş. Împreună cu V.Ceban 
am iniţiat şi lansat Concursul 
vocal pentru copii „ De la 5 la 
10”, teatrul „Prometeu” a reali-
zat câteva spectacole televiza-
te, în cadrul Palatului Culturii 
am fondat întreprinderea 
„Arta”, prin intermediul căreia 
intenţionam să rezolvăm multe 
probleme, inclusiv deschiderea 
unui post local de TV. O impor-
tantă performanţă a fost colabo-
rarea noastră în domeniul cul-
turii cu oraşul Zalău, România, 
înfrăţit cu Soroca, o bună parte 
din colectivele noastre având vi-
zite, cu evoluări concertistice în 
Zalău şi împrejurimile lui, dar şi 
colective din Zalău concertând 
la Soroca. Împreună cu ei am 
organizat la Soroca, Conferinţa 

ştiinţifi că „Istoria Neamului”, 
Catedrala Adormirea Maicii 
Domnului din Soroca (preotul 
N.Robu) a ofi ciat un serviciu 
divin cu un preot de la Zalău. 
Toate deplasările colectivelor 
noastre la Zalău, întrucât noi nu 
dispuneam de mijloace fi nanci-
are, erau plătite de către Firma 
din Zalău COMAT SĂLAJ (di-
rector, Ion Drăguşan). Din Zalău 
de asemenea, am reuşit să aduc 
ţevile necesare pentru reparaţia 
sistemului de încălzire al Şcolii 
de Arte pentru copii „E.Coca” 
din Soroca. Direcţia orăşeneas-
că cultură a avut o contribuţie şi 
la deschiderea în 1993 la Soro-
ca, a Filialei bibliotecii judeţene 
„Vasile Voiculescu” din Buzău 
- biblioteca de carte româneas-
că „Basarabia”. Am susţinut de 
asemenea activitatea Şcolii de 
Arte pentru copii din oraş, care 
în 1994 împlinise 50 de ani de la 
fondare, conferindui-se nume-
le compozitorului moldovean, 
băştinaş din Cureşniţa soro-
ceană - Eugeniu Coca. În 1994 
Direcţia orăşenească Cultură a 
fost comasată cu cea raională, 
în continuare rămânând să 
funcţioneze doar Secţia raională 
Cultură, în cadrul căreia, am 
rămas să lucrez în funcţia de 
adjunct al şefului Secţiei(Ion 
Vaculin). Peste un an, în 1995, 
am avut oferta întreprinderii 
moldo - italiene „Soro”, Soroca, 
de a mă angaja în calitate de şef 
al secţiei import - export. Am 

acceptat şi din acel moment, a 
demarat cariera mea în busine-
ssul confecţiilor textile.

A.: Activist de frunte al 
Mişcării de Eliberare Naţio-
nală din Soroca

V.M.: Am fost întotdeauna, 
de când mă cunosc, o fi re iubi-
toare de libertate. Evenimentele 
din URSS, inclusiv din RSSM, 
legate de Perestroica iniţiată şi 
desfăşurată de M.Gorbaciov, 
Secretarul General al PCUS şi 
conducătorul Uniunii RSS, între 
anii 1985 - 1991, nu m-au lăsat 
fi reşte indiferent, eu încadrân-
du-mă cu tot sufl etul în activită-
ţile de democratizare, apoi şi de 
eliberare naţională a poporului 
nostu. La început urmăream cu 
interes şi ataşament începuturile 
Cenaclului „A.Mateevici” din 
Chişinău, mergând deseori la 
şedinţele lui, eram la curent şi 
cu activităţile ce se desfăşurau 
la Casa Scriitorilor, purtând în 
permanenţă, împreună cu priete-
nii gândul, că trebuie să întrepri-
dem ceva concret şi la Soroca, 
pentru susţinerea şi dezvoltarea 
mişcării democratice şi de elibe-
rare naţională. Iniţial, ne adunam 
câţiva prieteni, de câteva ori pe 
săptămână, la mine în Studioul 
în care exersam cu fanfara, dis-
cutând aprins evenimentele ce 
se desfăşurau furtunos în URSS 
şi RSSM şi planifi când activi-
tăţile noastre de mai departe, în 
vederea fondării unei structuri 
locale în susţinerea democra-
ţiei şi aderarea ei la structurile 
centrale de la Chişinău. Şi iată 
că în noiembrie 1988, în acelaşi 
Studiou, am reuşit să adunăm la 
un loc, toţi înaintaşii - democraţi 
soroceni, pe care i-am putut 
găsi, astfel luând naştere prima 
structură cu adevărat prodemo-
cratcă şi pronaţională din istoria 
plaiurilor sorocene - Grupul de 
susţinere a Mişcării Democra-
tice pentru restructurare, care 
ulterior a devenit Filiala Soroca 
a Frontului Popular din Mol-
dova. În componenţa Grupului 
intrau: Efi m Zubcu, Victor Jam-
ba, Mihai Rusnac, Vasile Apre-
otesei, Sergiu Gânga, Vasile 
Mârzac, Mihai Herescu, Tudor 

V.Mârzac (prim plan) la întrunirea veteranilor FPM. Soroca 2011
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Bogatu, Ignat Berbeci, Valeriu 
Mitrofan, Andrei Baştovoi, Va-
leriu Bagrii, Dina şi Ion Bos-
tan. În activitatea Grupului intra 
critica totală a Partidului Comu-
nist, care se clătina să cadă, lu-
cru care s-a şi întâmplat în 1991, 
susţinerea necesităţii declarării 
limbii moldoveneşti ca limbă de 
stat şi revenirea la grafi a latină, 
revenirea la tezaurul nostru na-
ţional, oprirea migraţiei, reveni-
rea la credinţă, etc. În continuare 
am luat parte la Congresul de 
constituire a FPM şi la toate 
celelalte congrese, la Marile 
Adunări Naţionale, la Podurile 
de Flori, la toate manifestaţiile 
de protest şi activităţile Filialei 
Soroca a FPM. În anul 2000, pe 
când trecusem deja la Orhei, am 
avut ocazia să-l cunosc mai în-
deaproape pe I.Roşca, preşedin-
te al FPM, lucru care m-a decis 
să mă îndepărtez de activitatea 
formaţiunii, la fondarea căre-
ia am pus umărul, dar care, în 
urma polticii diversioniste ale 
acestui individ, se rostogolea 
spre o catastrofă, lucru care şi 
s-a întâmplat în 2005, când toată 
fracţiunea PPCD(FPM) din Par-
lament, a trădat idealurile noas-
tre, aducând prin votul lor pre-
şedintele comunist V.Voronin, la 
putere. Am rămas acelaşi adept 
înfl ăcărat al democraţiei şi ide-
alului naţional românesc, dar nu 
mai sunt membru al vreo unuia 
dintre partidele RM, în care am 
pierdut total încrederea.

A.: Şef, secţia import - ex-
port, întreprinderea cu capital 
străin „Soro”, Soroca.

V.: Invitaţia la „Soro” mi-a 
făcut-o bunul meu prieten 
V.Jamba, pe atunci director ge-
neral al întreprinderii, alături de 
care am lucrat cu succes urmă-
torii 5 ani. Capacităţile mele, în-
ăscute şi acumulate pe parcursul 
activităţilor anterioare, de bun 
organizator, mi-au permis să 
asigur, în calitate de responsabil 
pentru import - export, o circu-
laţie cât se poate de ritmică şi 
profi tabilă a materiilor prime şi 
mărfurilor noastre gata, încât în 
câţiva ani de zile, întreprinderea 
prospera, ajungând să asigure 

peste 800 locuri de muncă pen-
tru localnici. Activitatea de ani 
de zile în domeniul de producere 
şi comerţ, în cadrul unei 
întreprinderi mixte, legate de 
parteneri occidentali, mi-a fost 
o şcoală extraordinar de utilă în 
organizarea şi dezvoltarea busi-
nessului în confecţii, fapt care 
deseori, îmi sugera idea de a ini-
ţia o afacere proprie. Şi această 
idee s-a realizat în anul 2000, 
când am ofi cializat la Orhei –  
SRL „RAMICOMPF – Grup”, 
producătoare de confecţii tex-
tile. Această importantă şi ne-
ordinară hotărâre de a trece cu 
businessul şi traiul la Orhei, a 
fost acceptată de toată familia, 
fi ind luate în consideraţie mai 
multe circumstanţe, inclusiv 
că Orheiul este baştina mea şi 
acolo practic, nu existau unităţi 
similare de producere, care ar 
fi  putut să ne facă concurenţă. 
Deci, din 2000 suntem stabiliţi 
la Orhei, sufl etul, în mare parte, 
rămânându-ne totuşi la Soroca.

A.: Întreprinzător liber la 
Orhei

V.M.: Am muncit mult cu 
toată familia şi am reuşit să pu-
nem pe roate procesul de pro-
ducţie al fi rmei noastre familiale 
SRL „RAMICOMPF – Grup”. 
Firma furnizează: Servicii de 
prelucrare a confecţiilor şi pro-
duselor textile; Servicii de tăiat 
şi croit pentru industria textilă; 
Servicii de prelucrare a con-
fecţiilor şi produselor textile; 
Servicii de cusut, pentru indu-
stria confecţiilor; Îmbrăcăminte 
la comandă şi servicii de croito-
rie; Îmbrăcăminte pentru femei. 
În 2011, reieşind din strategiile 
de dezvoltare continuă a busi-
nessului familial, am înregis-
trat şi fi rma (SRL) „Andromir-
Lux”, Orhei, directorul căreia 
sunt acum. După atâţia ani de 
activitate intensă şi cu totală 
dăruire, în diferite domenii, 
în care am avut bune realizări, 
dar şi dureroase eşecuri, pot şi 
vreau să declar pentru toţi, cei 
care trăiesc visând şi muncind 
pentru realizări, că viaţa este 
dură, dar iubeşte şi susţine pe 
cei insistenţi, care nu dau nici-
odată înapoi!

Familia Bejenari – Mârzac.Sus: Vasile, Valentina Mârzac, Valentina, 
Maria, Feodora, Ion. Jos: Iurie, Radu, Claudia, o rudă din România, 
Rodica, Vasile Mârzac. Soroca, 1991
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Nicolae Musteaţă
Şef, Cabinetul de Avocat 
„N.Musteaţă”, Soroca.
Născut la 3 octombrie 1947 în satul 
Albineţii-Vechi, Făleşti.
Jurist, Lucrător de Onoare al 
Procuraturii RM, deţinător al 
Medaliei „Veteran al Procuraturii”, 
Consilier juridic de rangul I , procuror 
interraional Soroca (1990-1999).

Fişier biografi c
1955 – 1966 – Elev, şcolile medii Corneşti(cl.I-V), 
Teleneşti(cl.VI-VII), Sângerei(cl.VIII-XI).
1966 – 1970 – Student, Institutul juridic „F.Dzerjinskii” f-tea 
Drept, Harkov, Ucraina, URSS.
1970.08. – 1970.0.11. – Anchetator, organele raionale de 
interne(miliţia), Camenca, RSSM.
1970 – 1971 – Serviciul în Armata sovietică(aviaţie), Abhazia, 
URSS.
1971 – 1976 – Anchetator, Procuratura raională Lazovsc( 
Sângerei), RSSM.
1976 – 1979 – Procuror criminalist, Procuratura Generală 
RSSM, pentru nordul RSSM, Lazovsc.
1979 – 1981 – Ajutorul procurorului raionului Lazovsc, 
RSSM.
1982 – 1983 – Procuror adjunct, Procuratura raională Anenii 
Noi, RSSM.
1983 – 1984 – Procuror interimar al raionului Anenii Noi.
1984 – 1990 – Procuror al raionului Teleneşti, RSSM.
1990 – 1999 – Procuror interraional Soroca, RM.
1999 – 2003 – Procuror adjunct, Procuratura judeţului Soroca, 
RM.
2004 – 2007 –  Procuror adjunct, Procuratura raională Soroca.
Din 2007 – Şef, Cabinetul de Avocat „N.Musteaţă”, Soroca.

Almanah: De unde îşi trage 
obârşia familia Musteaţă?

Nicolae Musteaţă: Pe linia 
paternă, familia noastră îşi are ră-
dăcinile în Năvârneţ, sat situat la 
16 km. (nord-vest) de Făleşti, pe 
ambele părţi ale râuleţului Şno-
văţul Mare, care îşi duce micile 
ape, care le mai are acum, spre 
Prut. Năvârneţul a apărut prin se-
colul XVI, câteva familii stabi-
lindu-se pe moşia boierească de 
atunci, pe malul de apus al Şno-
văţului Mare, numindu-se iniţial 
Selişte(aşezare rurală). Apoi mai 
târziu, seliştenii s-au mutat mai 
spre răsărit, sub dealurile Şnovă-
ţului, lăsând locurile mlăştinoase 
pe care le populase mai devre-
me, noua aşezare numind-o, nu 
ştiu de ce, Năvârneţ.Treptat satul 
a crescut, întinzându-se pe am-
bele maluri (pante domoale) ale 
râuleţului, care astăzi desparte 
satul în două părţi mari. Biserica 
actuală a satului cu hramul „Sf.
ierarh Nicolae”, a fost construită 

din piatră, în sec.XIX.

A.: Povestea strămoşilor

N.M.: Boierul satului Năvâr-
neţ Alecu Donici, pe la 1812 
avea ţărani şerbi, printre care 
se număra şi Ionel Musteaţă, 
străstrăbunelul meu, care a avut 
3 feciori: Petruşa, Păvălachi şi 
Agachi - străbunelul meu. La 
1861 în Basarabia, pe atunci 
gubernie a Rusiei, a fost abolită 
şerbia şi Ionel Musteaţă, cu toată 
familia lui, de rând cu alţi foşti 
ţărani-şerbi, a fost împroprietărit 
cu 11 deseatine(1 deseatină este 
egală cu 1, 09 ha) de pământ. 
Străbunelul Agachi, născut în 
1850, a avut deasemenea 3 co-
pii: Grigore, Iacov(bunelul meu) 
şi Anica, dispunând de 3 ha. de 
pământ, moştenit de la tatăl său, 
Ionel Musteaţă. La 1914, pe 
când avea 21 de ani, bunelul Ia-
cov a fost luat la război în arma-
ta ţaristă, unde a căzut prizonier 
la nemţi şi dus, ca mulţi alţii ca 

„Procurorul General al RM trebuie 
ales direct de popor, pentru a fi  ferit de 

infl uenţa conducerii politice a statului...”
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el, la lucru în Bavaria, Germa-
nia. Prizonierii au fost eliberaţi 
şi aduşi cu trenul în Rusia, abia 
în 1918, când Basarabia era deja 
provincie a statului unitar româ-
nesc.Bunelul a reuşit totuşi să 
ajungă cu mare greu la Năvârneţ, 
unde a dat peste o mare sărăcie, 
dar fi ind tânăr şi voinic, a plecat 
împreună cu un consătean, Pavel 
Florea, la câştig în or. Constan-
ţa, angajându-se hamal în port.
Peste un timp, P. Florea a plecat 
migrant în SUA, bunelul însă, 
auzind că autorităţile române vor 
împroprietări ţăranii, s-a întors 
acasă, unde se căsători cu Ioana 
lui Nică Paladi, din satul apropi-
at Musteaţa. În surt timp, tânăra 
familie a primit 5 ha. de pământ 
arabil şi 1 ha. de păşune pentru 
vite. Pe lângă agricultură, Iacov 
se mai îndeletnicea cu cusutul 
căciulelor. Locuiau în casa bătrâ-
nească, împreună cu străbunelul 
Agachi, care ducea gospodărie 
aparte. Buneii Iacov şi Ioana au 
avut 3 copii: Maria (decedată de 
mică), Vasile (tatăl meu), Catiu-
şa şi Nicolae.

A.: Povestea părinţilor

N.M.: Tatăl meu Vasile Mus-
teaţă (1923 - 2007) - pedagog, 
jurnalist, absolvent al Şcolii su-
perioare de partid (PCUS), în 
copilărie a fost un băiat harnic 
şi muncitor, bun şi mare ajutor 
la părinţi, după cum se obişnuia 
în acele timpuri patriarhale, în 
care ţăranii trăiau din roada pă-
mântului propriu, pe care îl pre-
lucrau cu toată familia, de la mic 
la mare. Între anii 1930 - 1938, 
a făcut 7 clase româneşti în sa-
tul natal. În timpul Războiului al 
doilea Mondial, fi ind încă prea 
tânăr pentru mobilizare, muncea 
la câmp alături de părinţi, stând, 

conform unui grafi c, şi de ser-
viciu la comutatorul primăriei 
Năvârneţ, de unde a afl at în pri-
măvara lui 1944, despre situaţia 
catastrofală a trupelor româno - 
germane şi trecerea sovieticilor, 
în martie, peste Nistru.În aceiaşi 
lună, odată cu retragerea totală 
a armatelor germano - române, 
tata a fost recrutat de urgenţă în 
armata română, alături de alţi 
tineri basarabeni. Încolonaţi, au 
mers spre Prut, dar în învălmă-
şeala, panica şi dezordinea ce 
domnea, majoritatea acelor tineri 
s-au reântors acasă, trecând prin 
multe riscuri de moarte. A ajuns 
acasă şi tânărul Vasile, tatăl meu, 
spre marea bucurie a buneilor. 
Căsătoria părinţilor mei, Vasile 

Musteaţă şi Maria Cubani, fi ică 
a lui Nicolai şi Ana Cubani din 
Albineţ, a avut loc la 13 noiem-
brie 1945. Bunelul matern Nico-
lai, care a lucrat toată viaţa fi erar, 
era de origine rusească, venit în 
Basarabia de pe Volga, iar buni-
ca Ana, de origine armenească 
din Chişinău.Ambii ştiiau carte 
rusească şi erau stabiliţi la Al-
bineţ după 1918, având 6 ha. de 
pământ.

Mama mea, Maria (Cubani) 
Musteaţă (1923 - 1998), născu-
tă în satul Albineţul Vechi, a fost 
lucrător în domeniul comerţului 
(preşedinte al Asociaţiei consu-
matorilor „Selipo” săteşti), lu-
crând în comerţ până la pensie.  
În 1940, în timpul puterii sovie-

Bunelul Iacov. 1976.

Tatăl, Vasile Musteaţă. Mama, Maria Musteaţă.1960.

Părinţii, Vasile şi Maria Musteaţă. 1957
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tice, pe când avea doar 17 ani, a 
fost şefă la clubul satului, apoi 
comsomolistă, din care cauză 
a avut de suferit în 1941, fi ind 
arestată de autorităţile române 
şi dusă la închisoarea din Bălţi, 
unde după 3 luni, fi ind judecată, 
a fost eliberată. În perioada răz-
boiului a făcut cursuri de croito-
rie, învăţând să coase haine pen-
tru copii şi femei. După căsătorie 
părinţii s-au stabilit la Albineţ. 
Tata lucra director al şcolii loca-
le, mai făcând şi studii la şcoala 
pedagogică din Bălţi, asfel fi ind 
eliberat de serviciul în armată, 
iar mama – preşedinte al Aso-
ciaţiei cooperatiste de consum, 
apoi vânzătoare la magazinul 
satului. În 1949 tata a fost numit 
secretar al Comitetului raional 
Făleşti, al comsomolului, făcând 
naveta zilnică de 16 km.cu bici-
cleta tour - retour, Albineţ - Fă-
leşti. În această calitate, s-a con-
vins atunci de acţiunile inumane 
ale autorităţilor, în deportarea 
oamenilor absolut nevinovaţi. 
Apoi, fi ind secretar al comsomo-
lului, a fost recrutat în armată, 
seviciul trecând în regiunea Is-
mail, unde a însuşit profesia de 
radiotelegrafi st. Din 1950 tata 
şi-a început activitatea de jurna-
list, lucrând în diferite funcţii la 
publicaţiile:colaborator la ziarul 
raional Făleşti „Scânteia Leni-
nistă”; redactor la ziarele SMT 
Albineţ, Şofrâncani (Edineţ); 
ziarele - „Biruinţa” (Alexan-
dreni, Bălţi); „Comunistul” 
(Corneşti. În această perioadă s-a 
cunoscut cu scriitorul I.Druţă); 
„Patria” (Ungheni), „Cuvântul 
comunist” (Teleneşti); „Calea 
Leninistă” (Lazovsc). Între anii 
1956 - 1960 a făcut Şcoala supe-
rioară de partid din Chişinău.

A.: Câţi copii aţi fost în fa-
milia lui Vasile şi Maria Mus-
teaţă?

N.M.: Suntem trei fraţi, în 
1946 născându-se fratele mai 
mare Victor, acum inginer tele-
comunicaţii, stabilit la Chişinău; 
în 1947 m-am născut eu subsem-
natul, apoi în 1962, fratele mai 
mic Pavel, actualmente maistru 
reparaţii aparate electrice de uz 
casnic, stabilit în Italia.

A.: Şi familia d-stră actuală 
?

N.M.: Soţia mea, Maria 
(Zaharciuc) Musteaţă, născută 
la 10 septembrie 1947, în satul 
Trifăneşti, Floreşti, este inginer 
tehnolog în alimentaţie publică. 
A activat în acest domeniu, in-
clusiv la Soroca, urmându-mă 
peste tot, unde eram numit să 
lucrez în organele de interne sau 
ale procuraturii, acum fi ind pen-
sionată. Ne-am căsătorit în 1969, 
pe când eram studenţi, întâl-
nindu - ne pentru prima dată în 
1965, la dansuri la Casa de cul-
tură din Sângerei, unde locuiam 
pe atunci, şi unde Maria venise 
la mătuşa sa în ospeţie. Dat fi ind 
că la şcoala Trifăneşti erau doar 
8 clase, Maria învăţând foarte 
bine, şi-a continuat studiile în 

clasele IX-X la şcoala Sângerei, 
locuind la mătuşa sa Maria, care 
era învăţătoare de geografi e la 
aceiaşi şcoală.Deci am priete-
nit 4 ani până la căsătorie, apoi 
Maria fi ind repartizată după ab-
solvirea studiilor, la Sângerei. 
Primul nostru copil, fi ul Igor, 
născut la 3 noiembrie 1970, ac-
tualmente jurist, este stabilit 
împreună cu familia - soţia Ala 
(pedagog) şi fi ul, nepoţelul nos-
tru, Maxim (student), la Soro-
ca. Fiica Ina (Musteaţă) Pârlii, 
născută la 20 noiembrie 1980, 
jurist-doctorand, este profesor de 

Familia Musteaţă. De la stânga: fratele Pavel, părinţii, fratele Victor şi 
Nicolae. 1982.

Fiica Ina.

Fiul Igor.

Soţia Maria.1968.
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Drept la Universitatea de Sport 
din Chişinău. Ginerele Ghena-
die, deasemenea jurist, activea-
ză şef de Secţie la Procuratura 
Generală, Chişinău. Nepoţelul 
Nicolae(n.2002), este elev.

A.: Călătoriile copilăriei şi 
şcoala din Corneşti

N.M.: Imaginea satului Al-
bineţii Vechi, satul unde m-am 
născut, nu s-a mai păstrat în 
memoria mea, fi indcă am ple-
cat de acolo pe când eram mic 
de tot, tata fi ind numit redactor 
al unei gazete a SMT, în satul 
Şofrâncani, Edineţ. După Şo-
fârcani ne-am mutat cu traiul la 
Alexăndrenii de sub Bălţi, apoi 
în 1954, tata fi ind transferat din 
nou, ne-am stabilit la Corneşti, 
unde am mers în clasa I. Şcoală 
moldovenească era doar în satul 
Corneşti, situat peste calea fera-
tă şi tata afl ând că un copil, mer-
gând spre acea şcoală a nimerit 
sub tren, a hotărât să mă dea 
în şcoala orăşenească, care era 
rusă. Mi s-a întipărit destul de 
bine în memorie trecerea noastră 
de la Alexăndreni la Corneşti, eu 
şi fratele Victor fi ind cocoţaţi 
sus, printre lucrurile familiei, 
în caroseria deschisă a unui ca-
mion. A fost o călătorie memo-
rabilă, în care ne-am delectat cu 
priveliştile plaiului, oprindu-ne 
şi pe la Bălţi, primul oraş văzut 
de noi copiii! La Corneşti, care 

era de fapt un mic orăşel, tata era 
în centrul atenţiei localnicilor, la 
noi acasă venind în permanenţă 
diferiţi oameni vajnici, care dis-
cutau cu el despre toate câte se 
întâmplau pe lume... Şcoala o 
frecventam îmbrăcat în unifor-
mă şcolărească - pantaloni şi tu-
nică de culoare sură, cu chipiu şi 
centură cu cocardă, purtând un 
ghiozdan frumos, plin cu cărţi 
şi caiete. Învăţam bine, având 
o deosebită atracţie faţă de car-
te, asta fi ind probabil în genele 
familiei noastre, dar şi un me-
rit incontestabil al primei mele 
învăţătoare, Clavdia Ivanovna 
Smoleakova.

A.: Peripeţii cu arme de foc

N.M.: Tata lucra redactor al 
ziarului local, iar mama lucră-
toare în comerţ. Ţineau totuşi pe 
lângă casa în care trăiam, o mică 
gospodărie ţărănească. Creşteau 
câteva păsări, iepuri, porc, în-
grijeau o parcelă de pământ pe 
care cultivau porumb, cartofi  şi 
alte necesare unei familii, care 
ca şi majoritatea populaţiei de 
după război, simţea sufl area rece 
a sărăciei. Mai erau proaspete 
încă urmele războiului. Prin văi-
le şi pădurile din împrejurimi, pe 
unde trecuse frontul, noi copiii 
dar şi adulţii, căutam şi găseam 
diferite arme şi muniţii, atât ger-
mane cât şi ruseşti, în stare foarte 
bună.Fiind o ceată de băieţi, am 
făcut chiar şi un bordei („ştab”), 
statul nostru major în pădure, în 
care păstram armele, nedorind 
să le predăm autorităţilor locale.
Am rămas acolo timp de o săptă-
mână, fi ind căutaţi intens de mi-
liţie şi părinţi! Apoi majoritatea 
băieţilor din acea ceată au plecat 
treptat pe la casele lor, rămânând 
doar eu, cu încă un prieten. Până 
la urmă însă, am mers şi noi aca-
să, predând armele organelor lo-
cale de interne.

A.: Mutarea familiei la Te-
leneşti, apoi Sângerei, primii 
bani câştigaţi prin muncă cin-
stită şi sportul...

N.M.: După şase ani, în 1960, 
s-a desfi inţat raionul Corneşti şi 
tata a fost transferat la Teleneşti, 

iar împreună cu el şi noi, toată 
familia şi gospodăria. Aici am 
continuat să învăţ în şcoala rusă. 
Iubeam mult sportul, jucând în 
selecţionatele şcolii la fotbal, 
volei, ocupându-mă cu planeris-
mul. M-am înscris şi la şcoala de 
muzică, la clasa de acordeon, dat 
fi ind că în familia noastră muzi-
ca era iubită, tata cântând bine 
la chitară, iar unchul, care m-a 
învăţat şi pe mine puţin, cânta la 
vioară. Dar iată că se disfi inţă şi 
raionul Teleneşti şi toată familia 
noastră, urmându-l pe tata, tre-
cu cu traiul la Sângerei. Eram 
deja în clasa VIII-a. Continuam 
să am grijă de gospodărie, să 
fac sport. Tata, având pe lângă 
casă un mic atelier de tâmplărie, 
unde confecţiona pentru familie 
diferite taburete, mese, como-
de, etc., mă învăţa deseori şi pe 
mine această meserie.Îmi plăcea 
mult să citesc diferite detective, 
şi atunci când am afl at de Insti-
tutul juridic de la Harkov, mi-a 
încolţit marea dorinţă de a deve-
ni anchetator. Fiind în clasa IX-a 
m-am transferat în şcoala serală, 
care funcţiona în aceiaşi clădire 
cu aceiaşi învăţători, angajându-
mă culegător la tipografi a unde 
activa tata, câştigând astfel, în 
primele 6 luni ca ucenic câte 40, 
apoi ca muncitor, câte 60 ruble 
lunar. Părinţii mei erau pentru 
mine „oameni sfi nţi”, de cuvân-
tul cărora, mai ales al tatălui, 
ascultam cu sfi nţenie. Ei m-au 
educat să ştiu preţul banului 
câştigat cinstit şi cheltuielile îmi 
erau absolut raţionale pentru un 
băiat de 16 ani, procurându - mi 
îmbrăcăminte, iar restul banilor 
dându-i părinţilor. O satisfacţie 
şi o mândrie nemaipomenită 
pentru mine, a fost procurarea 
(pe banii mei!) primului meu 
ceas de mână „Rodina”. În para-
lel cu toate, am început să frec-
ventez şcoala sportivă la secţii-
le box şi lupte libere, susţinând 
categoriile I pentru adolescenţi 
apoi adulţi şi plasându - mă la 
competiţiile regionale (nordul 
RSSM), pe locul I.

A.: Student la Institutul 
Juridic „F. Dzerjinschii” din 
Harkov

Nicolae cu părinţii. 1952
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N.M.: După absolvirea claseI 
a XI-a în 1966, am afl at despre 
faptul că Procuratura Generală a 
RSSM selectează o grupă de 20 
tineri pentru a fi  trimişi la studii 
în Ucraina, la Institutul Juridic 
Unional „F. Dzerjinskii”. Procu-
rorul raional Sângerei, urmând 
să trimită câţiva candidaţi, l-a 
anunţat pe tata şi eu, încă cu 2 
băieţi am plecat numaidecât la 
Chişinău. Acolo, la USM, în faţa 
unei comisii de la Harkov, eu fi -
ind cel mai tânăr dintre toţi pre-
tendenţii, am susţinut examenele 
de admitere, fi ind câte 11 candi-
daţi pe un loc de studii! Şi iată 
că în august, după o aşteptare 
încordată, am afl at că am reuşit, 
primind aviz pozitiv cu invitaţia 
de a mă prezenta la studii la In-
stitutul Juridic din Harkov. Bu-
curia a fost imensă, părinţii chiar 
au lăcrimat. Mi-am luat rămas 
bun de la toţi şi împreună cu tata, 
am mers cu trenul până la Odesa, 
iar de acolo singur cu un alt tren, 
până la Harkov. Astfel a început 
o nouă etapă în viaţa mea, dar şi a 
întregii noastre familii. Harkovul 
m-a frapat prin imensitatea şi di-
namismul său urban, prin mul-
ţimea de diverse întreprinderi 
şi instituţii, prin aglomeraţia sa 
şocantă pentru mine, băiat venit 
din micii Sângerei moldoveneşti. 
Chiar în prima lună am fost tri-
mişi în colhoz la strânsul carto-
fi lor, apoi la revenire, împreună 
cu colegul Vasile Tătaru de la 
Cociulia, am închiriat o gaz-
dă, căci cămin studenţesc nu ni 

se asigurase. Ne alimentam din 
contul bursei de 50 ruble lunar, 
la cantina institutului, mai pregă-
tind, fi reşte şi la gazdă. Peste o 
jumătate de an, având prioritata-
te în calitate de sportiv, care evo-
luam cu succes în favoarea insti-
tutului, am fost admis la cămin 
într-o odaie de 4 paturi, cu băieţi 
de pe întinsurile URSS. Iniţial, 
studiile mergeau greu de tot, în-
deosebi însuşirea terminologiilor 
juridice, dar după prima sesiune, 
toate s-au aşezat la locul lor şi 
procesul de studii a devenit mai 
uşor şi mai atractiv. Profesorii 
de specialitate erau deosebit de 
califi caţi, mulţi dintre ei având 
renume unional şi mondial. În 
timpul liber de studii şi sport, mă 
străduiam să mă familiarizez şi 
cu cultura: am fost pentru prima 
dată în viaţă la Operă, am vizitat 
Teatrul dramatic, am frecventat 
sistematic, împreună cu priete-
nii, cinematografele. În perioada 
de la Harkov, am lăsat boxul, an-
trenându-mă doar la lupte libere. 
Avându-l antrenor pe I.Malinko, 
un om şi un sportiv legendar, 
campion al Ucrainei la lupte li-
bere, am avut performanţe seri-
oase. Am participat la diferite 
prestigioase întreceri unionale 
studenţeşti, în oraşele Moscova, 
Saratov, Sverdlovsk, Kazani, 
etc., în cadrul Societăţii sportive 
„Burevestnic”, plasându-mă pe 
locuri de frunte. După absolvirea 
institutului am rămas buni prie-
teni cu mulţi colegi printre care: 

M. Martânenco - exviceministru 
al justiţiei RM, S. Alexeenco - 
exviceministru de stat din RM, 
ş.a.

În anii de studenţie am ob-
servat o stranie şi interesantă 
legătură a vieţii mele cu cifra 
13, care m-a urmărit o bucată de 
vreme: grupa mea de studii avea 
nr.13; sesiunea de vară a anului 
III, am susţinut-o în auditoriul 
nr.13, trăgând biletul nr.13...iar 
după examen, mergând la fi lm, 
am avut locul nr.13, pe rândul 
13! Cineva a scris în gazeta in-
stitutului despre asta. Apoi, tot 
pe data de 13 a lui septembrie 
1969, ne-am înscris căsătoria cu 
Maria!

A.:Începutul vieţii de fami-
lie, primul copil şi prima func-
ţie în procuratură

N.M.: M-am căsătorit vara, la 
sfârşitul anului III de studii, pe 
când eram pentru 3 luni la prac-
tică la Procuratura municipală 
din Chişinău, iar sâmbetele şi 
duminicile le petreceam acasă 
la Sângerei. Nunta, tradiţională 
moldovenească, am celebrat-o în 
Casa de Cultură din Sângerei, cu 
lăutari locali vestiţi din neamul 
lui Goia şi cu puternica fanfară 
aurie a lui Voiniţchi. Dar mai 
eram încă student şi urma să mă 
reântorc la studii. După sesiunea 
de iarnă a anului IV, m-am reîn-
tors din nou la practică în RSSM, 
deja la Miliţia şi Procuratura din Nicolae, student la Institutul Juri-

dic din Harkov. 1970

Echipa lupte libere. Primul din dreapta, N.Musteaţă. 
Harkov, Ucraina. 1969
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Familia MusteaţăFamilia Musteaţă

Un nou nepoţel în familia Musteaţă - Mihail Pârlii.Chişinău, 2014

Fiul Igor cu soţia Ala Fiica Ina cu soţul Ghenadie

Cuplul Nicolae şi Maria Musteaţă împreună cu fi ica Ina şi nepoţelul Nicolae. 2010
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Sângerei, iar după absolvire, în 
1970, am revenit în calitate de 
anchetator la miliţia din Camen-
ca. Soţia era gravidă, locuind 
împreună cu părinţii mei, la Sân-
gerei. Pe 3 noiembrie 1970 s-a 
născut fi ul nostru Igor, primul 
nostru copil, iar peste o săptă-
mână am plecat în AS. Serviciul 
militar l-am început în Vapnear-
ca la Şcoala de aviaţie, apoi am 
continuat la Bacu , comandant 
de subdiviziune, de unde am fost 
transferat în Abhazia, pentru de-
servirea tehnică a avioanelor mi-
litatre. Când am revenit acasă, 
Igor avea deja 1 an. Am închiriat 
o bucată de casă la un gospodar 
din Sângerei, în care am locuit 
cu soţia şi copilul până în 1972, 
când am primit de la Procuratura 
Sângerei, unde lucram, un apar-
tament cu 2 odăi, într-un bloc-
„hruşciovcă” de 2 etaje.

A.: Primele performanţe în 
activitatea profesională, pro-
curor criminalist pentru raioa-
nele de nord ale RSSM

N.M.:Am fost angajat în ca-
litate de anchetator superior, de 
către procurorul raionului Sân-
gerei, Alexandr Mislinschii. 
Chiar de la începutul activităţii, 
am ridicat dosare vechi şi difi -
cile, reuşind să descopăr o bună 
parte din ele, multe dintre care 
păreau fără rezolvare. După des-
coperirea cu succes a unui dosar 
cu rezonanţă republicană (viol cu 
omor), Curtea Supremă de Justi-
ţie a RSSM a sesizat Procuratura 
Generală să mă menţioneze. Am 
interogat atunci, în cadrul acelui 
caz, peste 300 de persoane, am 
studiat o mulţime de documente 
timp de 1 an de zile şi în sfârşit, 
criminalul a fost reţinut (1975)
şi condamnat la moarte. Pentru 
descoperirea acestui criminal, 
fotografi a mea a fost plasată pe 
Panoul de Onoare al Procuratu-
rii Generale, ca fi ind cel mai bun 
anchetator din RSSM. În 1976, 
în urma rezolvării mai multor 
dosare complicate importante 
cu viol şi omor, am fost numit în 
funcţia de procuror criminalist, 
al Procuraturii Generale, pentru 
nordul RSSM, având maşină de 
serviciu cu şofer, echipată speci-
al cu aparataj de investigaţii, cu 

care mă puteam deplasa în teri-
toriile raioanelor supravegheate 
de mine: Sângerei, Bălţi, Fă-
leşti, Floreşti, Ungheni, Glo-
deni, Briceni, Drochia, Soroca, 
Râşcani, Edineţ şi Ocniţa. Baza 
mea de activitate, fi ind dotată cu 
un laborator special de crimi-
nalistică, se găsea la Sângerei. 
Efectuam controale în procura-
turile subordonate, referitor la 
tacticile şi metodele de cercetare 
a cazurilor grave şi deosebit de 
grave, acordam ajutorul cuvenit 
anchetatorilor, iar dacă era nece-
sar, preluam conducerea asupra 
cazului. În perioada 1976 - 1979, 
pe sectorul meu, descoperirea in-
fracţiunilor a fost de 100 %. Am 
avut în această perioadă o bună 
susţinere din partea adjunctului 
Procurorului General, I.Ceban-
Cotlearov Vladimir Grigorievici. 
Tot în această perioadă am deve-
nit membru al PCUS. Faptul că 
activitatea mea era deosebit de 
difi cilă, nu doar prin complexita-
tea ei, dar şi prin desele deplasări, 
unde mă alimentam neadecvat, 
mi-a afectat sănătatea, căpătând 
o boală de stomac - boala celor 
ce se găsesc mereu în deplasări, 
departe de confortul casei şi fa-
miliei. Deci, în 1979 am depus 
cerere, către Procuratura Ge-
nerală, de transfer în funcţia de 
ajutor de procuror, care tocmai 
se eliberase în procuratura Sân-
gerei, şi cu mult greu, în baza 
certifi catelor medicale, cererea 
mi-a fost satisfăcută.

A.: Din procuratura Sânge-
rei, procuror adjunct la procu-
ratura raională Anenii Noi

N.M.: Procurorul raionului 
Sângerei (Lazovsc) A. Mis-
leanschii, m-a primit cu mare 
bucurie ajutor, apoi ajutor supe-
rior al procurorului, încredinţân-
du-mi supravegherea generală 
asupra respectării legalităţii în 
activitatea instituţiilor, organiza-
ţiilor, întreprinderilor de stat, etc. 
Locuiam în vechiul apartament 
mic din „hruşciovcă”, câştigând 
acum 160-180 de ruble lunar, pe 
atunci o sumă destul de bună. La 
20 noiembrie 1980 s-a născut fi i-
ca noastră Ina, bucuria naşterii ei 
şi simţământul patern conştienti-
zând-ul şi trăindu-l cu deosebită 

dragoste şi bucurie, întrucât eram 
acasă, spre deosebire de naşterea 
fi ului Igor, când după o săptă-
mână am plecat în Armată. Dar 
după 2 ani de activitate, destinul 
m-a ridicat din nou din funcţia pe 
care o deţineam. În 1982 am fost 
numit procuror adjunct în Anenii 
Noi, procuror raional fi ind Caza-
nir Vitalii Achimovici, feciorul 
în vârstă de 25 ani, al exprocu-
rorului general al RSSM, Achim 
Cazanir. Colectivul instituţiei, 
cunoscându-mi rezultatele acti-
vităţii mele anterioare în organe-
le procuraturii, m-a acceptat de 
la bun început, în calitate de „ve-
teran” şi cunoscător al lucrurilor 
în domeniu. La sosirea mea, în 
procuratura de acolo era o dezor-
dine totală, întrucât precedentul 
procuror fusease destituit recent, 
anume pentru asta. Timp de 1 an, 
lucrând zi şi noapte şi având sus-
ţinerea colegilor şi conducerii de 
stat şi de partid locale, am reuşit 
să fac ordine, inclusiv în Judecă-
toria şi Miliţia locale. Relaţiilor 
cu conducerea locală de stat şi de 
partid, m-am străduit întotdeau-
na să le dau un conţinut strict 
de lucru, aşa încât aceste orga-
ne nu se amestecau în activita-
tea mea, înredinţându-mi mână 
liberă. La sfârşitul anului 1983, 
îndeplineam de facto funcţia de 
procuror al raionului urmând, în 
cel mai apropiat timp să fi u ofi ci-
alizat, dar n-a fost să fi e.

A.: Procuror al raionului Te-
leneşti, surprizele Perestroicii 
lui M. Gorbaciov

N.M.: În 1984 procurorul ra-
ionului Teleneşti a fost destituit, 
cauza ofi cială fi ind faptul, că a 
adus un camion cu lemne de foc 
pentru părinţii săi , fără să plă-
tescă acest serviciu, ceia ce a fost 
califi cat drept abuz de funcţie! 
Cel puţin aşa se vorbea în culua-
rele procuraturilor. Deci, în func-
ţia de procuror al raionului Tele-
neşti, rămasă vacantă, am fost 
numit eu, şi la 10 martie 1984 am 
sosit la Teleneşti, unde timp de o 
jumătate de an am trăit în odaia 
pentru oaspeţi din sediul procu-
ratrurii, după care am primit un 
apartament cu 4 odăi, în care sosi 
şi întreaga noastră familie - soţia, 
fi ul Igor - elev în cl.VIII-a şi fi ica 
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Ina. În procuratura de acolo am 
găsit din păcate, ca şi la sosirea 
în Anenii Noi, o dezordine exem-
plară, cu care, luând în conside-
raţie experienţa mea anterioară, 
am reuşit să mă isprăvesc trep-
tat. În 1985 începuse perestroica 
lui M. Gorbaciov şi pe lângă alte 
inovaţii ale ei, în URSS a început 
„lupta cu beţia”, în cadrul căreia, 
alături de alte „măsuri de luptă”, 
în RSSM se tăiau viile, atât cele 
colhoznice, cât şi cele particula-
re, ceia ce era de fapt o adevărată 
sălbăticie. Am insistat atunci în 
faţa conducerii locale de partid, 
să nu se facă asta, rugămintea 
mea, din fericire, fi ind acceptată. 
S-au tăiat doar cele mai bătrâne 
masive de vie, cele tinere şi ro-
ditoare fi ind cruţate. În această 
perioadă a perestroicii gorbacio-
viste a început lupta şi cu aşa nu-
mitele „pripischi” (adaosuri ero-
nate în rapoartele economice). 
Am efectuat un control frontal 
în toate gospodăriile şi întrepri-
derile raionului Teleneşti, găsind 
multe cazuri de „pripischi” în 
care erau implicaţi şi conducă-
torii raionului - secretarul CR al 
PCUS, preşedintele executivului 
raional, preşedintele Sovietului 
colhozurilor şi alte persoane sus-
puse! S-a pus condiţia ca toţi îm-
preună, să recupereze pagubele, 
astfel scăpând de judecată! Tot în 
această perioadă am început, în 
mod deschis, să luptăm cu narco-
mania (utilizarea, comercializa-
rea, creşterea cânepii, etc), care 
până atunci în URSS ofi cial „nu 
exista”.T ot în această perioadă 
au apărut şi s-au declanşat în 
URSS şi RSSM(mai mult la Chi-
şinău), primele greve şi revolte 
ale muncitorilor şi populaţiei ru-
rale, inclusiv greve ale foamei.
Noi, colaboratorii organelor de 

drept aveam responsabilitatea de 
a ţine teritoriul subordonat, sub 
un control riguros, pentru a nu se 
admite situaţii periculoase pen-
tru populaţie.

A.: Activitatea la procura-
tura Soroca, lupta cu banditis-
mul local al perioadei de tran-
ziţie

N.M.: În 1991 a dispărut de 
pe harta lumii URSS-ul, în ace-
laşi an apărând şi noul stat inde-
pendent - Republica Moldova. 
Primul Procuror General al RM 
a fost Dumitru Postovan (1990 
- 1998). Ştiam de faptul că fi gu-
rez în lista cadrelor de rezervă 
pentru Procuratura republicii, 
fi ind şi membru al Colegiului 
Procuraturii RM, urmând apoi, 
în cel mai apropiat timp, să deţin 
funcţia de şef Secţie în Procura-
tura Generală, dar în sufl et, nu 
doream să merg pe această cale, 
preferând activitatea pe teren, în 
una din procuraturile raionale. 
Şi iată că la Soroca, procuro-
rul de atunci al raionului Boris 
Glavan devenind primar al ora-
şului, funcţia a rămas vacantă. 
La 2 iunie 1990 am fost numit 
procuror interraional Soroca, iar 
peste câteva zile, D.Postovan, 
Procurorul General al RM, m-a 
prezentat colectivului.Situaţia 
social-economică în Soroca fi -
ind atunci precară, am fost cazat 
la hotel şi doar în 1993, peste 3 
ani, am primit un apartament cu 
3 odăi în centrul oraşului, după 
care la Soroca sosi şi familia 
mea. La procuratură, din păcate, 
situaţia era destul de încurcată, 
precedentul procuror B.Glavan, 
ocupându-se mai mult de politi-
că. Activitatea mi-am început-o 
alături de colegii: E.Sibirschii, 

V.Craveţ, Iu.Vrabii - ajutori de 
procuror; Vl.Purice - adjunct 
al procurorului; O.Moruz, 
Gh.Mâţu, V.Vacari, L.Zaharii 
- anchetatori; T.Grosu - şef 
cancelarie; Vl.Craveţ, I.Grosu, 
D.Ţurcn, A.Coreţchii, G.Bobu 
- lucrători operatuvi; T.Nicolae 
- translator; N.Istratii - speci-
alist cancelarie; E.Meneailo - 
curier; Ghen. Gnatiuc - şofer, 
ş.a.

O parte din colaboratori, vor-
bitori doar de limbă rusă, au 
plecat în Rusia sau Ucraina. Pro-
bleme ale instituţiei erau multe. 
După încheierea confl ictului din 
Transnistria, pe teritoriul oraşu-
lui şi raionului fi ind adus mult ar-
mament clandestin, criminalita-
tea s-a înviorat, apărând diferite 
formaţiuni banditeşti, care mal-
tratau populaţia locală. Împreună 
cu regretatul Gh.Delejan, apoi 
cu V.Artemi, Vl.Botnari - şefi  
succesivi ai poliţiei locale, am 
reuşit până la urmă, să punem 
capăt crimei organizate din oraş 
şi raion, care se ocupa cu răche-
tul, ţinând populaţia în perma-
nentă frică. Era foarte difi cil de 
demascat şi de tras la răspundere 
aceşti bandiţi, fi indcă populaţia 
se temea să declare, sau să divul-
ge numele celor care îi jecmă-
neau. Din păcate existau şi în or-
ganele de interne trădători, care 
conlucrau cu bandiţii, acoperin-
du-i. La Soroca au „activat” mai 
multe nume de aşa numiţi „po-
lojeneţ” (Borş, Guţu, Său, ş.a.), 
bandiţi autoritari, legaţi ierarhic 
cu Chişinăul şi Rusia. Unul din-
tre ei, cu numele Borş, a fost îm-
puşcat atunci de concurenţii săi, 
chiar în centrul oraşului. Dese-
ori eram şi eu, fi ind în funcţia 
de procuror al raionului, sunat 
acasă de persoane neidentifi cate, 

Fiica Ina cu fi ul său Nicolai Nepoţeii Maxim şi Nicolae Nora Ala cu fi ul Maxim. 1992
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care mă ameninţau cu asasinarea 
mea şi familiei mele, dacă nu mă 
voi „linişti”. Eram nevoit să port 
în permanenţă arma cu mine. 
Pe parcursul anilor 1993 - 1995 
mulţi bandiţi au fost arestaţi şi 
daţi judecăţii, dar o bună parte 
dintre ei au reuşit totuşi să evite 
arestarea şi să fugă peste hotare-
le RM. La sfârşitul anului 1998, 
Soroca era deja curăţată absolut 
de acea molimă numită în jargo-
nul banditesc rusesc „bratva”.

A.: Rolul şi susţinerea fami-
liei în activitatea profesională

N.M.: Pe parcursul întregii 
mele activitatăţi, în larga geo-
grafi e a funcţiilor pe care le-am 
deţinut, am avut susţinerea fa-
miliei mele-soţia şi copiii, care, 
spre lauda lor şi marea mea sa-
tisfacţie morală, nu s-au folosit 
niciodată, în scopuri personale, 
de statutul meu de persoană cu 
posturi resposabile şi autoritare 
de stat, câştigându - şi desine-
stătător, prin studii şi muncă in-
sistentă, starea lor socială. Soţia 
m-a urmat peste tot, fi indu-i evi-
dent destul de greu să facă asta, 
pe tot parcursul carierei mele, 
atât de difi cile şi „împrăştiate” 
geografi c, fără să mă dogenească 
vreodată în legătură cu schmbul 
atât de des a locului şi condiţiilor 
de trai, a şcolilor copiilor şi lo-
curilor ei de muncă. Maria a ştiut 
să se impună corect şi cu dem-
nitate, la toate locurile noastre 
de trai, ca un bun profesional în 
domeniul alimentaţiei publice, 
câştigând peste tot respectul şi 
aprecierea, la justa valoare, a co-
legilor. În toată mişcarea noastră 
prin RSSM, găseam întotdeau-
na, împreună cu toată familia şi 
multe părţi pozitive, printre care 
cunoaşterea unor noi locuri, unor 
noi obiceiuri şi tradiţii locale, 
unor noi oameni...

A.: Cei mai buni prieteni

N.M.: Funcţiile pe care le-am 
deţinut pe parcursul carierei mele 
profesionale, nu mi-au permis să-
mi fac prea mulţi prieteni adevă-
raţi, inclusiv în Soroca, dar unul 
îl am totuşi. Este vorba despre 
prietenul meu Serghei Gumen-

co, inginer - energetician, pro-
fesor la Tehnicumul Agricol, cu 
care ne-am împrietenit în 1992, 
luându-ne fraţi de cruce. Serghei 
a fost invitat şi a lucrat o perioa-
dă de timp în cadrul companiei 
ASCOM în Kazahstan, de unde 
mă suna deseori, iar la Tehnicu-
mul Agricol are multe invenţii , 
fi ind deţinător al Medaliei de Ar-
gint a Expoziţiei URSS(VDNH). 
Acum activează în propria sa în-
treprindere ocupându-se de elec-
tronică. Un alt bun prieten îmi 
este Igor Grosu - un fost tânăr 
discipol al meu în procuratura 
soroceană, actualmente repere-
zentant al Cancelariei de Stat la 
Soroca, fost procuror la Sănătău-
ca, Basarabeasca, Ocniţa, avocat 
cu licenţă. Cândva a absolvit şi 
Colegiul de Arte din Soroca, fi -
ind un bun muzician.

A.: Pensionarea şi activita-
tea de avocat

N.M.: În anul 1999, în legătu-
ră cu expirarea termenului func-
ţiei mele de procuror raional, cu 
toate că aveam oferte de procu-
ror în alte judeţe, am solicitat 
funcţia de adjunct al Procuro-
rului Judeţului Soroca, lucru pe 
care îl doream împreună cu fa-
milia, fi indcă nu mai doream să 
plecăm din Soroca, oraş care ne 
devenise deja natal. În 2007 am 
demisionat din funcţia de adjunct 
al procurorului raionului Soro-
ca, în legătură cu pensionarea. 
Faptul pensionării n-a însemnat 
însă nicidecum, încetarea acti-
vităţilor mele în sfera dreptului. 
În acelaşi an 2007, având un staj 
de circa 40 de ani de muncă în 
organele procuraturii, am primit, 
fără să susţin examene, licenţă, 
încadrându-mă în activitatea de 
avocat, în cadrul căreia activez 
şi astăzi.

A.: Pentru o procuratură 
efi cientă şi independentă

N.M.: Procuratura în esenţă, 
este ca un „dirijor de orches-
tră” („orchestra”, fi ind con-
stituită din organele de drept), 
conducând procesual activitatea 
Poliţiei, CNA, Poliţiei de fron-
tieră, etc. Pentru a fi  instaurată 

o independenţă cu adevărat re-
ală a Procuraturii, Procurorul 
General trebuie ales direct de 
popor, cum se practică în alte 
ţări, pentru a fi  ferit de infl uen-
ţa conducerii politice a statului. 
Pentru alegerea de către tot po-
porul a Procurorului General, 
procuraturile raionale trebuie să 
propună Consiliului Superior al 
Procurorilor RM, nu mai puţin 
de 2 candidaţi, cu o experienţă 
de lucru în procuratură de pes-
te 10 ani. Consiliul, la rândul 
său, va selecta pentru alegerile 
generale, odată cu alegerea Par-
lamentului, candidaturile cores-
punzătoae. Procurorul General 
trebuie să fi e ales doar pentru 2 
mandate, iar organele procura-
turii trebuie să fi e absolvite de 
funcţii şi activităţi, pe care tre-
buie să la îndeplinească alte or-
gane de control (fi scal, medical, 
vamal, etc.). Procuratura trebuie 
să se ocupe doar cu conducerea 
şi exercitarea urmăririi penale şi 
reprezentarea acuzării în instan-
ţele de judecată.

A.:Politica, credinţa, pasiu-
nile...

N.M.: Vorbind despre poli-
tică, pot să constat cu adâncă 
convingere, că în calitate de bun 
cetăţean al acestei ţări, am fost 
întotdeauna pentru democraţie 
dar, lucru cunoscut de toţi, co-
laboratorii procuraturii, inclusiv 
eu, nu au avut dreptul să se im-
plice în politică. Sunt creştin or-
todox, botezat în biserică. M-am 
cununat şi mi-am botezat copiii, 
cu toate că am riscat mult în faţa 
autorităţilor comuniste sovietice, 
dar atunci aşa procedau mulţi, 
inclusiv comuniştii suspuşi dar 
cu conştiinţa teafără. Am fost 
şi am rămas un om al sportului, 
acum făcând mai mult tenis de 
masă. Iubesc muzica noastră po-
pulară şi de estaradă (N.Sulac, 
I.Suruceanu şi mulţi alţi cântă-
reţi şi instrumentişti), muzica 
clasică, literatura (dispun de o 
bogată bibliotecă familială), mai 
iubesc să desenez pesaje şi por-
trete, merg cu plăcere la pescuit.

Soroceni, soroceni



ALMANAH nr. 7/2013Soroca 183

Almanah: Despre părinţi, 
soră şi bunei

Serghei Seroveţ: Tatăl meu, 
Ivan (buneii mei l-au botezat 
Ion, dar conform actelor tim-
purilor este înscris Ivan) al lui 
Gheorghe Seroveţ, este născut la 
23 decembrie 1941 în s. Cociu-
lia raionul Comrat, într-o familie 
inteligentă de gospodari înstăriţi.
Unchiul matern al lui tata, Ghe-
orghe Bocancea, şi-a făcut studi-
ile în Franţa. În 1940, la intrarea 
trupelor sovietice în Basarabia, 
bunelul Gheorghe a fost arestat, 
ca fost ofi ţer în Armata Româ-
nă şi dus în Siberia, în regiunea 
Ircutsk, de unde s-a întors, fi ind 
reabilitat de regimul Hruşciov, în 
anul 1955. Deci bunica a rămas 
singură, însărcinată cu viitorul 
meu tată, iar după naşterea lui, 
în decembrie 1941, a continuat 
să trăiască în Cociulia, alături 
de rudele noastre de acolo, co-
pilul crescând împreună cu ve-
rişorii săi. În 1949, în al doilea 
val de deportări, a fost ridicat 
cu toată familia(inclusiv tatăl 
meu, atunci copil de 8 ani, care 
în acea noapte rămase să doarmă 
cu verişorii săi) şi dus în Siberia, 
reg. Ircutsk, localitatea Karakui, 

unchiul Gheorghe Bocancea. 
Abia în 1954, fi ind de asemenea 
reabilitată, familia Bocancea, 
iar împreună cu ea şi tatăl meu, 
care avea deja 14 ani, reveni în 
RSSM, la Cociulia. Peste un an, 
în 1955, în sat reveni şi bunelul 
Gheorghe, astfel viaţa familiei 
Seroveţ începu, puţin câte puţin, 
să se normalizeze. După 7 clase 
tata a absolvit Tehnicumul Agri-
col din Kotovsk (Hâceşti), la 
specialitatea mecanic-auto, apoi 
Tehnicumul de Construcţie a 
Maşinilor, specialitatea inginer-
tehnolog, din Harkov, Ucraina. 
La Soroca s-a stabilit, fi ind deja 
căsătorit, în anul 1967, angajân-
du-se în calitate de inginer-teh-
nolog, brigadier în brigada de 
strungari-frezori, la Uzina de 
Utilaj Tehnologic (UUT) (rus. 
ZTO), Soroca, unde a lucrat 
până la pensie.

Mama mea, Valentina Isidoro-
vna (Moiseenco) Seroveţ, născu-
tă la 25 iunie 1943 în s. Hruşca 
raionul Camenca, este pedagog, 
absolventă a Universităţii de Stat 
din Moldova, facultatea limba 
şi literatura rusă. A activat în 
calitate de profesoară, limba şi 
literatura rusă, la şcoala medie 
Racovăţ (1965-1967), şcoala Vo-

Serghei Seroveţ
Născut la 26 octombrie 1970 în or. 
Soroca.
Inginer-constructor; manager business 
şi administrare (ASEM, Chişinău); 
fondator şi director general, SRL 
„Avan-Const”, Soroca.

Fişier biografi c
1977 – 1985 – Elev, şcoala medie rusă nr.2, Soroca.
1985 – 1989 – Student, Tehnicumul de Construcţii, specialitatea 
Construcţii Industriale şi Civile, Chişinău.
1989 – 1991 – Serviciul în Armata Sovietică (rachete strategice, 
Ioşcar - Ola).
1991 – 1995 – Întreprinzător liber, Soroca.
1995 – 1996 – Fondator şi patron al întreprinderii individuale (ÎI) 
„Serghei Seroveţ” (comerţ cu bucata, mărfuri de larg consum), 
Soroca.
1996 – 1997 – Fondator şi patron al întreprinderii SRL „Escadro-
COM”, Soroca.
1997 – 2004 – Fondator şi administrator al întreprinderii SRL 
„Blăniţa”, Soroca, Chişinău.
Din 2004 până în prezent – Fondator, director general, SRL 
„Avan-Const”, Soroca.

„Activitatea noastră asigură un înalt nivel 
de deservire comercială a sorocenilor!”
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loviţa (1967- 1970), apoi la şcoa-
la nr.1(astăzi LT „P.Rareş”) din 
Soroca, începând cu anul 1976, 
când a fost dat în exploatare edi-
fi ciul actual al şcolii. Actualmen-
te mama este pensionată. Părinţii 
mamei, buneii mei materni, că-
sătoriţi în 1938 – Isidor, născut 
în satul Hruşca de peste Nistru 
şi Claudia, născută în Dobreanca 
reg. Odesa, au avut studii superi-
oare necomplete, la Institutul Pe-
dagogic din Tiraspol, întrerupte 
în legătură cu începerea Războ-
iului al Doilea Mondial. Bune-
lul Isidor a luptat pe front, iar la 
terminarea Războiului în 1945, a 
fost trimis, împreună cu bunica 
Claudia, pedagogi la şcoala din 
Vărăncău raionul Soroca. Peste 
4 ani în 1949, au fost transferaţi 
la şcoala din Nimereuca – Isidor, 
în funcţia de director al şcolii, 
iar Claudia - profesoară, unde au 
activat până la pensie.Fiind deja 
pensionari, s-au mutat cu traiul la 
Hruşca, baştina bunelului, unde 
după deces a fost înmormântat. 
Bunica Claudia rămânând acolo 
singură şi bolnavă, părinţii mei 
au luat-o în 2006 lângă ei, unde 
peste un an s-a stins, fi ind înmor-
mântată după deces, la Soroca.

Am crescut şi copilărit împre-
ună cu sora mai mare Tatiana 
(Seroveţ) Horoşun, născută la 
26 iulie 1968 în oraşul Soroca, 
pedagog, absolventă a Univer-
sităţii de Stat din Moldova, f-tea 
Fizică şi Matematică şi specialist 
în Business şi Administrare, ab-
solventă a Academiei de Studii 

Buneii paterni Gheorghe şi Melania Seroveţ cu fi ul Ivan. 
Cociulia, 1959

Buneii materni Isidor şi Claudia Moiseenco. 
Hruşca, 1959

Cuplul Ivan şi Valentina - miri. 
1967

Părinţii Ivan şi Valentina Seroveţ. 
Soroca,1975.
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Economice din Moldova. Tati-
ana a crescut şi a educat o mi-
nunată fi ică, Veronica, născută 
în 1989, acum studentă la Aca-
demia de Arte, f-tea Design inte-
rior, din Chişinău. Actualmente 
Tatiana activează în cadrul pro-
priei fi rme „Blana de Aur” SRL 
(import şi realizare de blănuri), 
fi ind stabilită la Chişinău.

A.: Soţia şi fi icele

S.S.: M-am căsătorit în 1994 
cu Natalia Iurievna (Burlaca) 
Seroveţ, născută la 14 februarie 
1967 în or. Soroca, în familia lui 
Victor şi Olga Ostromeţchii. Na-
talia este pedagog-psiholog, ab-
solventă a facultăţii Pedagogie şi 
Psihologie, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. Din 
momentul în care am cunoscut-
o, a fost întotdeauna alături de 
mine în realizarea tuturor planu-
rilor de edifi care a businessului 

nostru familial, având un aport 
considerabil în toate câte le-am 
reuşit. În perioada de aproape 20 
de ani, de când suntem împreu-
nă, m-am convins că Natalia este 
cea mai bună mamă şi femee, 
dar şi un partener fi del şi sigur 
în toate iniţiativele mele. Acum 
activăm împreună în cadrul SRL 
„Avan-Const”. Educăm două fi i-
ce mult iubite, care au decis să 
continue calea aleasă de noi - bu-
sinessul. Fiica mai mare Anasta-
sia, născută la 26 mai 1986, ab-
solventă a şcolii medii ruse nr.2 
(actualmente L.T. „A. Puşkin”) 
din Soroca, apoi a Colegiului de 
Informatică din Chişinău, acum 
este studentă la Facultatea Bu-
siness şi Administrare a Acade-
miei de Studii Economice din 
Moldova (ASEM) (secţia f/f), 
Chişinău. Activează în funcţia 
de locţiitor al administratorului 
magazinului nr.1, în cadrul SRL 
„Avan-Const”, Soroca.

Fiica mai mică Elena, născută 
la 4 octombrie 1997, îşi face stu-
diile la Facultatea Merceologie a 
Colegiului de pe lângă Academia 
de Studii Economice din Moldo-
va (ASEM), Chişinău.

A.: Copilăria la Bujărăuca

S.S.: Anii de copilărie i-am 
petrecut la Bujărăuca, în casa pă-
rintească de pe str. Carpenco, mai 
sus de magazinul nr.19, având pe 
lângă casă 10 sote de pământ pe 
care noi copiii le săpam în fi ecare 
an, iar părinţii cultivau, asemeni 
tuturor bujărăucenilor, variate 
legume şi zarzavaturi, care cresc 
de obuicei pe lângă casa unui om 
gospodar de la ţară. Viaţa copi-
lăriei noastre a fost, din fericire, 
comparativ cu cea a buneilor şi 
părinţilor noştri, veselă şi lipsită 
de griji, în casă având întotdeau-
na de toate şi dragostea părinţi-
lor faţă de noi, fi ind nemărginită. 
Părinţii, fi ind nişte oameni cu 
studii, având şi o educaţie de in-
teligenţă tradiţională, moştenită 
de la buneii noştri, care la timpul 
lor au fost vrednici gospodari, au 
ştiut să ne cultive, atât mie cât şi 
surorei mele Tatiana, calităţi care 
nu doar împodobesc personalita-
tea unui om, creându-i respectul 
celor din jur, dar îl şi lansează în 
continuă activitate – dragostea 
faţă de muncă, responsabilitatea, 
onestitatea, comunicabilitatea, 
bunăvoinţa, etc. Evident, că doar 
datorită acestor calităţi, am izbu-
tit ulterior să depăşesc nenumă-
ratele bariere pe care le-am în-
tâlnit în viaţa cotidiană, dar mai 
ales în anevoiosul meu drum în 
domeniul businessului, în care, 

Serghei cu sora Tatiana, mama, bunica Claudia şi tatăl. 1986

Soţia Natalia Fiica Anastasia Fiica Elena 
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până la urmă, am reuşit să mă 
realizez. Copilăria mi-a fost lu-
minoasă şi veselă şi prin faptul, 
că în mahala erau mulţi copii, cu 
care mă jucam, având variate re-
laţii, pentru că eram un băiat des-
tul de energic, părerile caruia nu 
întotdeauna corespundeau cu ce-
lelalte şi deci trebuiau apărate...
Mi s-a întipărit în memorie „ba-
zinul” meu de vară, din curtea 
casei - o cadă mare din aluminiu 
zincat, plină cu apă încălzită sub 
razele soarelui, în care deseori 
mă bălăceam gălăgios, cu cea 
mai mare plăcere. Fiind de vreo 
5 anişori, împreună cu alţi copii 
din mahala, cu care „cercetam” 
împrejurimile, am mâncat mă-
trăgună otrăvitoare, crezând că 
este mac. Situaţia a fost destul 
de dramatică, părinţii speriaţi la 
culme, internându-ne în spital, 
unde ne-au lecuit cu mare greu. 
O amintire caldă mi-a lăsat gră-
diniţa şi grupa mea, cu 12 copii 
dintre care, am învăţat apoi într-
o clasă, la şcoala nr. 2.

A.: Şcoala

S.S.: Dragostea faţă de şcoală, 
setea de a cunoaşte şi deci de a în-
văţa, am moştenit-o de la părinţi, 
îndeosebi de la mama - pedagog 
înnăscut, profesoară de limba şi 
literatura rusă. În 1977 am mers 
la Şcoala nr. 2, în clasa 1B în care 
erau 40 de elevi 12 dintre care, 
foştii mei colegi de grupă la gră-
diniţa de copii. Învăţam destul 
de bine, toate obiectele însuşin-

du-le uşor, deci şi relaţiile cu 
învăţătorii mei, la acest capitol, 
erau din cele mai stabile şi de în-
credere. Altceva era atunci, când 
ajungea vorba despre disciplina 
şcolară. Fiind o fi re iubitoare de 
libertate, un băiat plin de energie 
interioară, care se cerea exterio-
rizată şi de putere fi zică, care se 
cerea şi ea să fi e utilizată cum-
va, îmi era foarte greu, dacă nu 
imposibil, să fi u un elev liniştit 
şi absolut disciplinat, aşa cum o 
doreau învăţătorii şi părinţii mei 
– altfel spus, la capitolul disci-
plină aveam permanente proble-
me. Dar adevărat este şi faptul, 
care mă consola oarecum, că 
nu eram unicul în şcoală şi nici 
în clasă, cu astfel de probleme, 
în principiu, destul de nostime. 
Deci, care nu ar fi  fost situaţia cu 
disciplina, studiile în şcoală îmi 
mergeau bine, datorită eforturi-
lor mele de a fi  printre cei mai 
buni, dar, evident, şi datorită bu-
nilor mei profesori printre care: 
Elena Filimonovna - diriginte, 
începând cu clasa a IV-a; Roza 
Abramovna – matematica; Lilia 
Savelievna - istoria; Boris Ni-
colaevici Pasecinic – chimia, şi 
alţii.

Fiind în clasa a VI- a, împins 
probabil de vârsta adolescentină, 
când pentru orice băiat contează 
mult pregătirea fi zică şi capa-
citatea de a da ripostă oricărei 
agresiuni, dar şi de dorinţa co-
pleşitoare de autoafi rmare, am 
început să frecventez secţia oră-
şenească de box. Antrenor mi-a 

fost Serghei Crudu, un sportiv şi 
pedagog de performanţă, actual-
mente „Lucrător Emerit în do-
meniul educaţiei fi zice şi sportu-
lui din RM”, care a reuşit să-mi 
direcţioneze energiile mele tu-
multuoase într-o albie cu adevă-
rat sportivă şi bărbătească, boxul 
devenind pentru mine un bun şi 
util prieten, care mă va însoţi 
toată viaţa. Am fost întotdeau-
na un om al mişcării şi înafară 
de box, la şcoală, împreună cu 
colegii din diferite clase, jucam 
deseori baschet, volei, tenis, etc.
Nu eram străin nici activităţilor 
artistice şcolare, realizând în ca-
drul clasei noastre diferite scene-
te pe teme militare, cu care luam 
parte la diferite concursuri şi fes-
tivaluri, care se petreceau atât în 
şcoală, cât şi în Palatul orăşenesc 
al Culturii. Şi iată că astfel, în 
permanentă mişcare din clasă în 
clasă, pe calea însuşirii progra-
melor şcolare, am absolvit clasa 
a VIII-a, când părinţii, cântărind 
bine situaţia(în 1985 începuse 
Perestroica lui M.Gorbaciov) au 
hotărât, că cel mai bun lucru ar 
fi  să mă dea la Tehnicumul de 
Construcţii din Chişinău, să în-
văţ, asemeni tatălui meu, o me-
serie serioasă, de folos oameni-
lor. Aveam 15 ani.

A.:Tehnicumul de Construc-
ţii din Chişinău

S.S.: Examenele de admitere 
la Tehnicumul de Construcţii din 
Chişinău, având o bună pregătire 

Seriojca şi Tatiana Seroveţ. 1973 Seriojca Seroveţ. Soroca, 1975 Serghei - elev. 1982
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Familia SeroveţFamilia Seroveţ

Serghei împreună cu soţia Natalia şi fi ica mai mică 
Elena.2012.

Cuplul Serghei şi Natalia Seroveţ. 2013.

Familia Seroveţ. De la stânga: Olga, Ivan, Valentina, Victor, Natalia, Tatiana, Anastasia, Eugenia, Veaceslav şi Serghei
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şcolară la Soroca, le-am susţinut 
fără a avea careva difi cultăţi şi 
la 1 septembrie 1985 eram deja 
student cu actele în regulă. Chi-
şinăul, cu noile pentru mine con-
diţii urbane de trai, mi-a plăcut 
fi reşte, eu desfătându-mă cu tot 
ce trezea interesul şi curiozita-
tea mea tinerească. Tehnicumul 
se găsea în raionul Telecentrului 
pe strada Dzerjinschii, puţin mai 
sus de actuala Arhivă Naţională. 
Programele de studii conţineau 
atât obiecte de specialitate, lega-
te de domeniul construcţiilor, cât 
şi obiecte ale claselor superioare 
ale şcolii generale. În susţinerea 
atitudinii mele serioase faţă de 
studii, pe care o aveam în şcoala 
din Soroca, am continuat să învăţ 
bine, câştigând astfel încrederea 
profesorilor şi colegilor. Mi-a 
rămas o deosebită recunoştinţă 
pentru profesorii mei din Teh-
nicum, printre cei mai buni cu 
mine fi ind: Valentina Alexeevna 
(curatorul grupei)- tehnologii 
de producere; Efi m Victorovici 
Serper (diriginte) – matemati-
ca; Tamara Grigorievna Cechir 
- limba şi literatura rusă. Bursa 
studenţească lunară constituia 
30 ruble eu însă, pentru reuşită 
excelentă la învăţătură, aveam 
o bursă mărită de 37 ruble şi 50 
copeici.Locuiam la mătuşa mea 
Nadejda (sora mamei), fi ind în 
grija ei dar, întrucât aproape 
toată ziua eram la tehnicum, mă 
alimentam la ospătăria de acolo, 
unde pregăteau destul de gustos, 
cheltuind aproximativ o rublă 

pe zi. La Chişinău am continuat, 
în paralel cu studiile, la cel mai 
serios mod, să fac box, într-o 
secţie sportivă orăşenească, în-
deplinind categoria de candidat 
în Maeştri ai sportului şi partici-
pând pe parcursul anilor de stu-
denţie, la diferite întreceri spor-
tive, în diferite oraşe din URSS 
- Grodno, Odesa, Iaroslavl, Mos-
cova, etc.În timpul liber de studii 
şi sport, împreună cu prietenii de 
grupă, Slavic Bica, Igor Sagan 
şi alţii, mergeam la cinema, la 
discotecotecile care atunci erau 
în mare vogă. În fi ecare toamnă, 
de rând cu toată studenţimea din 
RSSM, plecam şi noi la strânsul 
roadelor de struguri, roşii, sve-
clă de zahăr, într-un sovhoz din 
raionul Basarabeasca. Trei ani 
de studii la Tehnicum au zburat 

vertiginos, interesant şi destul de 
rezultativ, aşa încât copilul din 
mine devenise un tânăr conşti-
ent de lumea din jur şi de locul 
său în ea. Practica de producere 
am petrecut-o în brigada de con-
strucţie a fabricii de parfumerie 
„Viorica” din Chişinău, iar exa-
menele de absolvire le-am susţi-
nut cu brio, lucrarea de diplomă 
fi indu-mi proiectul „Stolovaia na 
300 mest dlea ŢK KPSS” (Os-
pătărie cu 300 locuri pentru CC 
al PCUS). După absolvirea teh-
nicumulu, am fost repartizat la 
Uzina Utilaj Tehnologic (UUT) 
din Soroca de unde, peste puţin 
timp, am fost recrutat în armată. 
Serviciul militar l-am satisfăcut 
în ultimii 2 ani (1989 - 1991) de 
existenţă a URSS, contingentul 
nostru de ostaşi, încheind exis-
tenţa Armatei Sovietice.

A.: Întreprinzător liber la 
Chişinău

S.S.: După demobilizare, so-
sit acasă la Soroca, am găsit o 
cu totul altă ţară, cu un alt sis-
tem social, de cât cel socialist, 
în cadrul căruia crescusem, o cu 
totul altă situaţie în viaţa între-
gii populaţii, inclusiv a familiei 
noastre. Situaţia era într-adevăr 
derutantă dat fi ind faptul, că toa-
te structurile vechiului regim, 
inclusiv cele economice, nu mai 
funcţionau , iar altele noi nu se 
creau (nu presupuneam atunci că 
criza nu va avea sfârşit nici pes-
te 25 de ani!) - gospodăriile co-
mune agricole erau distruse, fa-
bricile şi uzinele nu funcţionau, 
angajaţilor tuturor domeniilor nu 
li se plătea salariile timp înde-
lungat de multe luni de zile. În 
acel început de mare criză, toată 
populaţia căuta febril o salvare 
prin care ar putea supravieţui şi 
această salvare a fost comerţul 
liber – baza oricărui business 
(cuvântul business încă nu era 
cunoscut, dar cei întreprinzători 
îl făceau deja). Deci toată repu-
blica, inclusiv Soroca şi raionul, 
mai ales în perioada 1991-1995, 
se avântase în comerţ, ţinând 
două direcţii - Europa (în temei, 
România, Iugoslavia, Polonia) 
şi fosta URSS (Rusia, Ucraina, 
Belorusia, etc.) M-am avântat şi 

La petrecerea lui Serghei în Armata Sovietică. 1989

Serghei ostaş. Ultimul contingent 
al AS URSS. (1989 - 1991)
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eu şi timp de câţiva ani am bătut 
drumurile fostei URSS şi Euro-
pei. Plecam după marfă în Rusia 
(Moscova, Sverdlovsk, Celea-
binsk), ducând de vânzare cipici 
„Floare” şi bomboane, aducând 
de acolo piese auto de rezervă. 
În Belorusia duceam coniacuri 
moldoveneşti „Solnecinâi” şi 
„Surpriznâi”, aducând mărfuri 
care mergeau bine la noi sau pes-
te Prut. În acest timp, 1991-1994, 
fi ind încă necăsătorit, locuiam la 
Chişinău, închiriind apartament.

A.: Întreprinderea Indivi-
duală „Serghei Seroveţ”

S.S.: În 1994 m-am căsătorit şi 
împreună cu soţia, am hotărât să 
revenim la Soroca, stabilindu-ne 
pentru o perioadă la părinţi, apoi 
am trecut cu traiul aparte, luând 
în chirie o locuinţă. După cum 
am menţionat mai sus, în peri-
oada anilor 1990 toată lumea din 
RM, deci şi din Soroca, începând 
cu pedagogii şi inginerii şi termi-
nând cu artiştii şi preoţii, făceau 
comerţ. Soroca era împânzită cu 
mici pieţe improvizate, împrăş-
tiate pe trotuarele străzilor prin-
cipale, unde se vindea tot şi de 
toate. Dar populaţia noastră nu 
avea bani să cumpere şi atunci, 
în căutarea unor pieţe reale, mul-
ţi plecau în România, lucru pe 
care l-am făcut şi noi cu soţia. 
În 1995 am plecat în România 
stabilindu-ne la piaţa din Târgu-
Neamţ, alături de alţi moldoveni 
din RM. Sistemul era bine pus 
la punct, funcţionând deja de 
câţiva ani – marfa ( aparate şi 
tehnică de casă, îmbrăcăminte, 
obiecte de larg consum şi multe 
alte lucruri difi citare în Româ-
nia), se procura la o mare piaţă 
din Suceava, de la comercianţii 
veniţi în temei din Rusia, Ucrai-
na, Belarusi, etc., apoi se vin-
dea, cât se putea mai profi tabil, 
în diferite regiuni ale României 
– noi vindeam, la Târgu-Neamţ. 
După un an de zile, în vara lui 
1995, revenind acasă, am fondat 
întreprinderea individuală ( ÎI) 
„Serghei Seroveţ”, deschizând, 
împreună cu soţia, 3 puncte de 
comerţ în pieţile din Soroca. Co-
mercializam produse alimentare 
şi de gospodărie, aduse de la ba-
zele angro din Chişinău, micul 

nostru business crescând puţin 
câte puţin. Până în 1999, când 
ne-am procurat un apartament, 
am locuit o perioadă la părinţii 
soţiei, alta, într-o căsuţă închiria-
tă, în preajma stadionului orăşe-
nesc. În 1996, întrucât afacerea 
noastră luase deja rotaţii destul 
de bune, am încetat să mai stăm 
după tejghea. Am început să ex-
portăm produse agricole şi să 
importăm mochetă (covrolin). În 
curând cele 3 puncte de comerţ 
pe care le ţineam în piaţa din 
Soroca, le-am închis. Doream şi 
venise timpul, să-mi deschid o 
afacere mai serioasă.

A.: Fondator al întreprinde-
rilor „Escadro-COM” şi „Blă-
niţa”

S.S.: Deci, în 1996 am înre-
gistrat SRL „Escadro-COM” cu 
care, din păcate, din cauza unor 
greşeli admise, am „ars” la sfâr-
şitul aceluiaşi an. A fost o istorie 
tristă a mea, din care am reuşit 
totuşi, să ies şi să-mi revin. Am 
fost nevoit să vând apartamentul 
proaspăt cumpărat, ca să mă so-
cot cu datoriile făcute, plecând 
apoi la Chişinău cu ideea de a 
deschide împreună cu sora, o în-
treprindere nouă – „Blăniţa”, pe 
care în 1997 am înregistrat-o la 
Soroca. Importam din Belorusia 
blănuri şi le realizam la fabrici 
şi cooperative, pentru confecţi-
onarea încălţămintei şi jucăriilor 
moi. Activitatea mea în cadrul 
SRL „Blăniţa”, a durat până în 
2004, când am înregistrat şi des-
chis la Soroca, o nouă întreprin-
dere, în fruntea căreia sunt acum.

A.: Fondator şi Director Ge-
neral al SRL „Avan-Const”, 
Soroca

S.S.: În perioada precedentă 
constituirii şi deschiderii între-
prinderii „Avan-Const”, activita-
tea mea s-a desfăşurat în strânsă 
colaborare cu Firma „Supraten” 
Chişinău, o cunoscută structură 
comercial - economică, puterni-
că şi prosperă, din RM. Prietenii, 
dar şi partenerii mei de la „Su-
praten”, mi-au susţinut ideia de a 
deschide la Soroca o întreprinde-
re asemănătoare, asigurându-mi 
suportul. Împreună cu prietenul 

meu Alexandru Ţurcanu, am 
venit la Soroca pentru analiza 
situaţiei manageriale de pe loc. 
Am constatat deci, că la Soroca 
lipsea o asemenea întreprindere 
ca „Supraten”, condiţiile ma-
nageriale şi de piaţă în oraş şi 
raion, fi ind destul de favorabi-
le. Şi atunci, făcând calculele şi 
concluziile corespunzătoare, am 
hotărât să deshid întreprinderea 
„Avan-Const”. Acest lucru s-a 
produs în 2004. După fondarea 
şi ofi cializarea fi rmei, am aren-
dat o încăpere mai spaţioasă 
pentru depozit şi alta alături, cu 
suprafaţa de 30 m. pătraţi, pen-
tru un mic magazin, în raionul 
autogării Soroca, la intrarea în 
oraş. Iniţial am fost 5 angajaţi. 
Chiar de la început, dispunând 
de sufi cientă experienţă în do-
meniu şi având suportul cuvenit 
al prietenilor de la „Supraten”, în 
baza unei bune organizări a acti-
vităţilor, afacerea a mers destul 
de bine, aşa încât peste 3 ani în 
2008, ne-am extins, arendând 
spaţii suplimentare pentru de-
pozite şi magazine, în regiunea 
fostei ospătării nr. 9, la hotarul 
Bujărăucii istorice şi a cartieru-
lui Soroca Nouă. În 2010, după 
6 ani de activitate, am reuşit să 
procurăm toate spaţiile depozi-
tare şi comerciale, arendate de 
noi în perioada iniţială. Centrul 
comercial „AVANGARD”, pro-
prietate a SRL „Avan-Const”, 
care se găseşte vizavi de Fabri-
ca de articole tricotate, pe strada 
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.123, 
a fost construit între 2011-2013, 
proiectul edifi ciului fi ind ela-
borat cu participarea noasră ne-
mijlocită. La proiectare au fost 
prevăzute toate necesităţile unei 
întreprinderi comerciale mo-
derne: condiţii la cel mai înalt 
nivel tehnic şi estetic european 
de vânzare-cumpărare pentru 
personal şi cumpărători, depozi-
te, securitate, etc. Astăzi busine-
ssul nostru, datorită eforturilor şi 
competenţei conducerii, dar şi a 
întregului colectiv, îşi are deja un 
statut de stabilitate şi dezvoltare 
continuă, fapt ce ne dă încrede-
rea, că activitatea noastră consti-
tuie un anumit aport în depăşirea 
crizei economice şi asigurarea 
unui înalt nivel de deservire a 
sorocenilor. 

Soroceni, soroceni





ALMANAH nr. 7/2013Soroca 191

Structura de 
administrare a SRL 

„Avan-Const”

Subdivizuni ale SRL „Avan – Const”

Serghei SEROVEŢ
Director general AVAN CONST

Natalia GOLŢ
Administrator fi nanciar

Vladimir CHIROŞCA
Administrator, fi liala nr. 1

Eugen VERBIŢCHI
Şef, Secţia Aprovizionare

Iurie TONOFA
Administrator, sisteme IT

Alexandru ŢURCAN
Director comercial

Lilia GROZA
Administrator, baza centrală

Igor CORBU
Administrator, fi liala nr. 2

Igor PESTREAKOV
Şef, Secţia Tehnicieni

Oxana LEŞAN
Contabilitatea operativă

Igor CERNOPOLC
Contabil şef

Ghenadie TARAN
Administrator, fi liala nr. 3

Igor CUŞNEROV
Şef, Serviciul Securitate

Snejana ROTARI, Svetlana CAZAC
Vânzări angro
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Contabilitatea centrală Depozitul

De la stânga: Snejana Rotari, Svetlana Cazac, 
Aliona Bujor, Irina Cerchis, Veronica Munteanu, 

Elena Popov, Igor Cernopolc – contabil şef

De la stânga: Nicolai Danilov, Oleg Tatarovschii, 
Serghei Diaconu(şef depozit), Oleg Grecică, 

Eugen Glebov, Nicolai Caretnicov

Tabloul dezvoltării SRL „Avan-Const” 2004-2013
Anul Cifra de afaceri (mii lei) Numărul mediu de lucrători
2004 399, 9 3
2005 6414, 6 12
2006 8317, 8 12
2007 10632, 9 14
2008 23460, 3 21
2009 29215, 7 27
2010 43796, 1 42 
2011 60912, 1 40
2012 80809, 3 60
2013 90000 79

Mărfuri în vânzare „Avan-Const”

Amestecuri uscate KNAUF; grunduri, spatule, tencuieli decorative si amestecuri, tencuieli, plăci 
de ceramică (Spania, Belarus, Ucraina, China), ghipscarton, lambriu laminat din plastic, lemn, 
siding, cabine de duş, chiuvete, căzi de baie, wc-uri, oglinzi, mobilier pentru baie; Vopsele, lacuri 
şi culori pentru lucrări interne şi externe, parchet, laminat, linoleum, uşi de intrare (metal, lemn, 
MDF), uşi de interior, componente diverse, cazane VAILLANT (Germania), MOTAN (România), 
ARISTON (Italia), DAEWOO (Coreea), radiatore de oţel, aluminiu, fontă, convector de gaz, elec-
tric, izolare termică şi fonică (vată minerală, vată de sticlă, polistiren), ardezie, tiglă din metal, 
acoperis fl exibil, unelte electrice domestice şi profesionale, scule manual, malaxoare de beton, 
electrocasnice, dispozitive: (prize, întrerupătoare, lămpi, candelabre, automate, becuri).

Servicii: Montare, reglare a sistemelor de încălzire.
Telefon: (230) 26270
Fax: (230) 92959
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Mărfuri SRL „Avan-Const”Mărfuri SRL „Avan-Const”



ALMANAH nr. 7/2013 Soroca194

Centrul Comercial „AVANGARD” (51 angajaţi)

Secţii comerciale:

Teracotă, uşi
De la stânga: Natalia Biţa, Natalia Costin, Iulia 

Bolgar, Andrei Verbiţchii, Oxana Dascalenco, Natalia 
Ceban, Irina Cozlovscaia – vânzători – consultanţi

Instrumente, electrică
De la stânga: Alexandru Razgoraev, Sergiu Cecan, 

Valentin Gaidei, Alexandru Donţov

Vopsele
De la stânga: Dumitru Chistol, Mihail Cozar, 

Vitalie Chistol, Mariana Iacimeniuc, Olesea Budeci

Santehnică
De la stânga:  Diana Ciuntu, Viorel Ciuntu, 

Vadim Şuşu

Podele 
De la stânga: Constantin Vânaga, Veronica Berzoi, 

Denis Matviiciuc

Soroceni, soroceni
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Filialele SRL „Avan-Const”

Filiala nr.1 (14 angajaţi), cu plasare în regiunea autogării Soroca
De la stânga: Mariana Grigoraş – operator;  Ecaterina Parvanciuc ,Natalia Macovei – casieri; 

Oleg Grabovschii, Vladimir Chiroşca – administratori; Alexandru Grosu, Oxana Guşila, Vasile Radu, 
Dumitru Costache – manageri

Filiala nr.2 (10 angajaţi), cu plasare în Dealul Sorocii, în imediata apropiere de uzina „Hidroimpex”
De la stânga: Mihai Blanari, Mihai Coliban, Alexandru Tcaciuc, Ruslan Corbu, Serghei Andriuţă, Igor Corbu – 

administrator, Ana Cecan, Eduard Tarus, Alexandru Hlapiamcov, Igor Morari, Eugen Petcu

Filiala nr. 3 de producere (fortan, teracotă, coloane beton, etc.) (11 angajaţi), 
cu plasare, vizavi de Baza centrală „Avan-Const”, pe teritoriul fostei cazangerii a UUT

De la stânga: Sus - Artur Zabulica,Vladimir Dobrovolschii, Ghenadie Taran – administrator, 
Maria Bendiucov, Mihail Mărginean, Andrei Ursu, Serghei Ţeilic. Jos - Valeriu Labliuc, Victor Labliuc, 

Mihail Zabulica, Serghei Smirnov.
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Victor Zagaevschi
Născut la 6 octombrie 1953 în s. 
Cosăuţi, Soroca. 
Pictor (Institutul de Arte Plastice 
din Kiev, Ucraina), participant al 
Expoziţiilor locale şi republicane de 
arte plastice (grafi că, pictură), poet şi 
publicist, înaintaş al culturii sorocene, 
actualmente pictor - decorator la 
Secţia cultură Soroca, locuitor al s. 
Cosăuţi.

Nina Zagaevschi (Bugan)
Născută la 5 mai 1959 în satul 
Ciutuleşti, Floreşti. 
Şef, Centrul Social „Casa Nadejda”, 
Cosăuţi

Fişier biografi c
1961 – 1969 – Elev, Şcoala medie Cosăuţi.
1969 – 1973 – Elev, Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. E. 
Repin”, Chişinău.
1973 – 1979 – Student, Institutul de Arte Plastice, Kiev, 
Ucraina.
1979 – 1981 – Serviciul în Armata Sovietică.
1981 – 1983 – Profesor, Şcoala Republicană de Arte Plastice 
„I. E. Repin”, Chişinău.
Din 1983 – Secţia cultură Soroca (pictor-decorator, Muzeul, 
Biblioteca Soroca.

Fişier biografi c
1966 – 1970 – Elevă, şcoala medie Ciutuleşti, Floreşti.
1970 – 1974 – Elevă, şcoala internat nr.1, Chişinău.
1974 – 1978 – Studentă, Şcoala de Bază de Medicină, 
Chişinău.
1978 – 1979 – Angajată, Staţia epidemiologică, Floreşti.
1979 – 1983 – Angajată, Staţia epidemiologică, raionul Lenin, 
Chişinău.
1983 – 1984 – Angajată, Staţia epidemiologică, Soroca.
1984 – 1986 – Concediu de maternitate.
1986 – 1998 – Angajată, Centrul de medicină şi sănătate 
Cosăuţi, Soroca.
Din 2008 – Şef, Centrul Social „Casa Nadejda”, Cosăuţi.

Almanah: De obicei, la noi 
se crede că cele mai valoroase 
personalităţi artistice (literatu-
ră, pictură, muzică, teatru, etc.) 
locuiesc și activează neapărat 
la Chișinău, restul spaţiului 
geografi c și social al republicii 
fi ind, în acest context, doar un 
refugiu pentru cei care n-au 
reușit să se realizeze, să-și facă 
loc la capitală. La începutul ca-
rierei D-voastră de pictor și pe-
dagog, eraţi foarte bine plasat 
în calitate de tânăr specialist și 
profesor, la Școala Republicană 
de Arte Plastice „I. E. Repin” 

din Chișinău, având perspec-
tive sigure de creștere în ierar-
hia de creaţie și birocratică a 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
republică. De ce V-aţi pomenit 
din nou, după 14 ani de studii și 
activitate în sferele elitare chiși-
năuene ale domeniului D-voas-
tră, la Cosăuţi, un sat care pare 
să fi e situat la marginea lumii?

Victor Zagaevschi: Când, 
după atâţia ani, m-am întors aca-
să, în sat am fost într - adevăr 
tratat, de opinia publică locală, 
printr-o tăcere semnifi cativă, ca 

Buneii materni ai lui Victor - 
Andrei şi Aftenia Gâtlan.1961

Buneii paterni ai lui Victor - 
Toader şi Maria Zagaevschi cu 
fi ica lor Varvara.1944

„Suntem o familie iubitoare 
de adevăr şi de neam!”
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un ratat. (O fi  făcut vreo „poznă 
mare” pe la Chișinău și n-a pu-
tut deveni ministru!).„Pozna cea 
mare” a fost nu altceva decât do-
rinţa mea, absolut conștientă, de 
a reveni la baștină pentru a-mi 
recăpăta libertatea de gândire și 
creaţie, proptindu-mi fi inţa pe 
adevărul pământului care m-a 
crescut. Patetica aceasta exprimă 
și explică, cum nu se poate mai 
bine, acele cauze profunde, care 
m-au făcut să renunţ la posibili-
tăţile unei cariere reglementare 
publice, alegând libertatea. Ase-
menea lucruri nu pot fi  înţelese și 
acceptate de toată lumea, uneori 
nici chiar de cei mai apropiaţi. 
Dar eu sunt pe deplin satisfăcut 
de decizia mea de atunci, să re-
vin la Cosăuţi. Nimeni nu poate 
ști cu siguranţă desfășurarea al-
ternativelor vieţii noastre și deci, 
regretele nu pot avea vreun rost 

constructiv pentru mine.

Almanah: Satul natal, părin-
ţii, fraţii și surorile

Nina Zagaevschi: Ciutuleștii 
mei natali, din care am plecat fi -
ind o copilă de 11 ani, este fi rește 
cel mai frumos sat, cu care ar pu-
tea fi  comparat doar Cosăuţii So-
rocii, satul natal al actualei mele 
familii – întins, căndva cu spital 
mare, cu tradiţii strămoșești şi 
gospodari aşezaţi. La Ciutulești 
s-a născut Președintele în exerci-
ţiu al RM – Nicolae Timoft i.

Tatăl meu Leon Bugan (1920-
1970), ciutuleștean din ţărani, 
a fost lucrător în comerţ (achi-
ziţionări, intendent, vânzător), 
iar mama Larisa Bugan (1931-
2014), născută în s. Climăuţi 
(Roșietici), Florești, a muncit 
toată viaţa în colhoz. Părinţii au 

fost vrednici să crească și să edu-
ce, asigurându-le la toţi studii 
speciale sau superioare, cu cea 
mai mare dragoste și dăruire 8 
copii ai lor - 6 fete și 2 băieţi ge-
meni: Veronica – pedagog (Uni-
versitatea „Alecu Russo”, Bălţi), 
stabilită la Ciutulești; Liuba – 
economist – contabil (Institutul 
Politehnic, Chișinău), stabilită – 
Chișinău; Tamara – economist-
fi nanţist (Tehnicumul de Finan-
ţe, Chișinău), stabilită – Soroca; 
Ecaterina – medic (UMF „N. 
Testemiţanu”, Chișinău), stabi-
lită – Chișinău; Tatiana – socio-
log (USM), stabilită – Chișinău; 
Gheorghe – tehnician (ȘPT), sta-
bilit – Ciutulești; Petru – tehnici-
an (ȘPT), stabilit – Chișinău.

A.: Aţi avut în familie stră-
moși, legaţi de domeniul ar-
telor frumoase? De ce aţi ales 
acest drum?

V.Z.: Am reușit să urmăresc 
genealogia noastră familială pe 
linia tatălui, până la Arseni Zaga-
evschi, născut la sfârșitul sec. al 
XVIII-lea (1790). Numele nostru 
de familie are o evidentă origine 
slavă (poloneză, ucraineană) și 
ar însemna „de dincolo de pădu-
re” („za” - după; „gai” - pădure). 
Toader Zagaevschi, bunelul meu, 
care a mai avut trei fraţi, a fost 
ţăran înstărit, cu carte. Avea un 
scris frumos, caligrafi c, transmis 
ereditar și tatălui meu, Zaharia 
(1920 - 1984) - lemnar, lucrător 
la colhoz în brigada de construc-

Bunelul Toader Zagaevschi, un 
mare prieten al cărţii.

Victoraş cu părinţii şi sora. 1962 Victor - pionier. Cum altfel?

Tradiţionala întâlnire anuală a rudelor familiei Zagaevschi - 
Gâtlan. Cosăuţi 1961
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ţii. Tatăl meu era un împătimit de 
a-și face însemnări în niște caiete 
speciale, de a citi mult, de a abo-
na ziare și reviste. El a cântat în 
fanfara satului, având și o mână 
bună la cioplit în piatră. Vaza 
cioplită în piatră, din faţa casei 
noastre, este chiar opera lui. A 
fost un artist înnăscut și ar fi  avut 
success, dacă alegea piatra, dar a 
fost să aleagă lemnul.

Mama mea, Artina (Gâtlan) 
Zagaevschi (1923 - 2006), pe-
dagog la clasele primare, a fost 
o fi re deosebită, prin blândeţea 
și acurateţea sa. Eu, având doar 
o soră mai mare, Larisa (Zagae-
vschi) Ambrosi (n.1947), actu-
almente pedagog la școala din 
Cosăuţi, am fost cam răsfăţat ca 
unic urmaș și moștenitor. Am 
avut, la propunerea mamei, fi ind 
deja în clasa a VI-VII-a, să aleg 
între Școala de Muzică și Școala 
de Arte Plastice din Soroca. Am 
ales ultima, pentru că văzusem 
pe panoul - vitrină al acestei șco-
li, niște picturi minunate pen-
tru ochii mei, făcute de elevii de 
acolo, care mi-au plăcut foarte 
mult. Nu intenţionam să devin 
pictor, dar iată că sora, studentă 
la Chișinău, mi-a expediat într-
o scrisoare anunţul de admitere 
la Școala „I. E. Repin”, când mai 
erau doar câteva zile până la exa-
menele de admitere. Am plecat 
în pripă, nepregătit sufi cient de 
bine, dar am reușit să fi u admis. 
Drumul îmi era scris.

A.: Atașaţi de libertate și ade-
văr

N.Z.: Familia noastră a fost 
întotdeauna iubitoare de ade-
văr, dreptate, idealuri naţionale 
și echitate socială și atunci, când 
aceste valori netrecătoare au fost 
declarate prioritare în politica 
Frontului Popular din Moldova, 
am aderat la el chiar de la începu-
turi. La iniţiativa lui Victor, soţul 
meu, împreună cu Eugenia Zo-
lotariov, Vera Cojocari, Eugenia 
Răilean, Ion Ceaicovschi, Vasile 
Ambrosii, V. Tornea, Z. Știrbu, 
la Cosăuţi a fost fondat Grupul 
FPM, care a organizat plecările la 
Marile Adunări Naţionale, la Po-
dul de Flori, la Congresele FPM, 
la Cenaclul „Mateevici”. Grupul 
FPM din Cosăuţi a fost unul 
dintre primele și cele mai active 
din raionul Soroca, luând parte 
la toate manifestaţiile politice și 
social - culturale, organizate de 
Filiala Soroca a FPM. Grupul 
și-a încheiat, din păcate, activita-
tea, în urma trădării idealurilor 
noastre naţionale, de către con-
ducerea centrală a FPM (PPCD).

A.: Vă interesează viaţa so-
cială și politică? Sunteţi un om 
credincios, sau acceptaţi mora-
vurile boemei artistice?

V.Z.: Mă interesează și îmi 
pasă de tot ce se întâmplă, sau 
nu se întâmplă în jurul nostru. 
Discut aprins cu prietenii, caut 

soluţii, iau atitudine în presă, 
cu alte cuvinte, vreau să fi m sau 
măcar să tindem a fi  civilizaţi și, 
deci, cu șanse spre lumina care 
duce la dezvoltare și prosperita-
te. Cărări la biserică nu bat. Din 
anumite motive, legate mai ales 
de noua preoţime de la noi care, 
după părerea mea, nu face faţă, 
în marea ei majoritate, adevăra-
telor tradiţii și valori religioase 
și bisericești. O mare parte din 
ei sunt cu siguranţă, doar niște 
oameni ai businessului, purtători 
de sutană, ca mijloc de asigurare 
a succesului afacerilor. E un mare 
păcat social, care ne ţine departe 
de Dumnezeu și nu ne permite o 
pocăinţă sublimă. Lumea credin-
cioasă cu adevărat, simte fi cţiu-
nea și suferă mult, fi ind nevoită 
să treacă cât de rar pe la biserică, 
sau să închidă ochii cu convin-
gerea că asta-i ispita cea mare a 
lui Dumnezeu. Nu sunt admi-
ratorul boemei, cu toate că nu o 
acuz categoric - fi ecare este liber 
să facă ce vrea și să trăiască cum 
dorește. Nu iubesc alcoolul (l-am 
gustat abia în anul III la institut), 
dar îmi place să storc vinul curat 
din via mea și să-l savurez la săr-
bători, ca tot creștinul. Tutunul 
și fumatul ne-au fost străini din 
moși-strămoși.

A.: Căsătoria, fi ica și nepoţe-
lele

N.Z.: Cu Victor ne-am cunos-
cut în 1982, pe când lucram la 

Soţii Victor şi Nina Zagaevschi
pe pragul casei părinteşti

Fiica Larisa Nepoţelele Sofi a şi Emilia
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Familia ZagaevschiFamilia Zagaevschi

Cuplul Victor şi Nina Zagaevschi

Familia Bugan de la Ciutuleşti la jubileul de 80 ani al mamei Larisa. 2011

Fiica Larisa Nepoţelele Sofi a şi Emilia
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Staţia epidemiologică din Chiși-
nău, fi ind în ospeţie la sora mea 
Tamara, căsătorită cu cosăuţea-
nul Vasile Andrievschi. Ne-am 
văzut, ne-am plăcut și la 1 de-
cembrie al aceluiași an ne-am 
căsătorit, din 1983 transferându-
mă cu serviciul la Staţia epide-
miologică Soroca, iar cu traiul, la 
Cosăuţi, în casa părintească a lui 
Victor.

La 27 ianuarie 1984, s-a năs-
cut fi ica noastră dragă Larisa, 
care a moștenit talentul artistic 
al tăticului său ajungând, la tim-
pul său, să absolvească Liceul de 
Arte „Igor Vieru”, catedra Arte 
Plastice, apoi Universitatea „Ion 
Creangă”, f-tea Arte Plastice din 
Chișinău. Acum Larisa este deja 
căsătorită, împreună cu ginerele 
Dumitru Portărescu – designer 
(USM), aducându-ne în dar două 
mari și dulci bucurii, nepoţelele 
noastre - Sofi a (n. 11.08.2007) și 
Emilia (n.07.02.2010).

V.Z.: Familia, pentru fi ecare 
dintre noi este un serios suport 
uman în viaţă. Bineînţeles, oa-
menii care îmi sunt cei mai dragi 
și apropiaţi, despre care a vor-
bit mai sus Nina, sunt o parte 
din mine. Cunosc bine viaţa și 
mă descurc destul în psihologia 
omenească, încât să pot afi rma 
cu siguranţă, că am o familie în 
care mă simt împlinit și deci fe-
ricit.

A.: Șefă a Centrului Social 
„Casa Nadejda”  Cosăuţi

N.Z.: Timp de 20 de ani (1978-
1998), am fost angajată, conform 
profesiei mele, în domeniul me-
dicinei, dar din 1998, având grave 
probleme de sănătate peste care, 
slavă Domnului, am reușit să 
trec, până în 2008, am stat acasă, 

având grija familiei și gospodări-
ei noastre. În 2008 m-am angajat 
în calitate de șef al Centrului de 
medicină și sănătate „Casa Na-
dejda” Cosăuţi, Soroca, în cadrul 
Proiectului în domeniul asistenţă 
socială „Concordia”, cu suportul 
fi nanciar al Austriei (parteneri – 
Germania și Elveţia). Începutul 
implementării – 2008. Lucrăm 
cu familiile social vulnerabile. 
Dispunem de sediu, o încăpere 
adaptată în incinta primăriei Co-
săuţi, cu bucătărie și sufragerie, 
unde se alimentează benefi ciarii 
noștri (bătrâni, copii, invalizi)). 
Oferim zilnic doar prânzul pen-
tru 50 persoane dintre care – 30 
- 35 alimentaţi la domiciliu, de 
către angajaţii noștri (suntem 
4 angajaţi, plus 2 lucrători soci-
ali locali). Mai avem și alte ac-
tivităţi: copiii din familii social 
vulnerabile participă la Cercul 
„Mâini dibace”, confecţiile lor 
fi ind expuse public la școala Co-
săuţi; bătrânii s-au bucurat de o 
donaţie de pâsle și lemne de foc 
pentru iarnă.

A.: Care este impactul artei 
D-voastră cu comunitatea satu-
lui Cosăuţi? Benefi ciază aceas-
tă comunitate, într-un fel sau 
altul, de faptul că aţi revenit și 
că locuiţi și creaţi în mijlocul 
ei? Vă cunoaște și vă apreciază 
arta?

V.Z.: Satul Cosăuţi este un sat 
mare și pitoresc, cu lume mul-
tă și pestriţă, care, în raport cu 
vremurile, își vede grijuliu și ze-
los de pluta vieţii, înfruntând cu 
succes alternativ valurile desti-
nului. Sunt și eu unul din mul-
ţimea de vâslași, preocupat de 
pluta mea. Este un lucru abso-
lut natural, mai ales în această 
perioadă plină de incertitudine, 

când banul s-a pus în capul me-
sei, călcând brutal peste morala 
și conștiinţa omului. Îmi văd de 
treabă, iar timpul le va pune pe 
toate la locul lor. Valorile, dacă 
sunt cu adevărat valori, își ocu-
pă, mai devreme sau mai târziu, 
locul cuvenit.

A.: Sunteţi și un om al Poezi-
ei, faceţi și publicistică...

V.Z.: Și poezia și publicistica 
mea sunt încă o modalitate de 
exteriorizare, în paralel cu pictu-
ra, a reacţiilor mele la cele ce se 
petrec în jur. Am început să scriu 
versuri relativ târziu, la vârsta de 
40 de ani, așa, spontan, simţind 
pe neașteptate necesitatea de a 
materializa în cuvinte gândurile 
ce mă năvăleau. Lucrul în vie sau 
livadă mă inspiră în mod deose-
bit; poate și faptul că nu dispun 
acolo de penel, îmi impune scri-
sul. De obicei, mă strădui să port 
cu mine un mic blocnotes, pen-
tru a-mi însemna versurile izvo-
râte spontan. Iar în cazul când 
nu-l am cu mine, încerc să le 
codifi c cumva, încât să nu le uit. 
Poezia și pictura sunt două pro-
duse ale unui singur har, dat de 
Dumnezeu - inspiraţia. Ele vor-
besc în limbi diferite, dar spun 
același lucru!

A.: Aţi reușit până acum să 
vă realizaţi în arta D-voastră, în 
măsura în care aţi sperat?

V.Z.: Speranţele oamenilor, 
mai ales ale oamenilor de creaţie, 
întrec întotdeauna limitele posi-
bilului. Am realizat, condus doar 
de inspiraţie, lucrări atât în ulei, 
cât și în creion, pe care le-am ex-
pus public cu diferite ocazii, lu-
crări la care ţin mult și care, după 
părerea mea (care pentru mine 

Victor student, în faţa lucrării sale 
de Diplomă. Kiev,1979

Împreună cu cel mai bun prieten - 
A.Cijevschi. Kiev,1974.

Nina şi Victor la întrunirea 
veteranilor FPM. Soroca, 2011
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contează), îmi reprezintă crezul 
civic și artistic. Lucrez și la co-
mandă, pentru câștig, dar și aici 
mă dedau procesului completa-
mente, ca să nu admit nivelul zu-
gravului...

A.: Sunteţi cunoscut în oraș 
și raion, ca o personalitate cu o 
aură de modestie deosebită...

V.Z.: Nu mă preocupă în mod 
special acest lucru el fi ind, după 
mine, o chestiune de simplă edu-

caţie. Îmi știu foarte bine locul 
meu și îmi caut, în modul cel mai 
natural, de treabă. Pentru cineva 
asta o fi  însemnând modestie, 
pentru mine însă, este un mod 
raţional și sper, corect de viaţă.

N.Zagaevschi (prima în dreapta), împreună cu copiii - benefeciari ai Casei Nadejda şi fi nanţatorii proiectului. 
Cosăuţi, 2013

N.Zagaevschi implicată în activităţi cu copiii cosăuţeni - benefi ciari ai Casei Nadejda
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