
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Maria Saca-Răcilă     

artist plastic 
 

   Născută la 11 februarie 1941, în comuna Drăgăneşti, judeţul Bălţi. 
Personalitate notorie a artelor plastice moldoveneşti, creatoare a 
tapiseriei profesioniste în Republica Moldova. A participat la 
numeroase expoziţii naţionale şi internaţionale (România, Suedia, 
Franţa, Mongolia, Norvegia, SUA, Canada, India, Cipru, Japonia, 
Algeria).  
Lucrările sale sunt achiziţionate de Ministerul Culturii al Republicii 
Moldova, Muzeul Naţional de Arte Plastice, Biblioteca  publică „Onisifor 
Ghibu” din Chişinău.  
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova (1968).  
Maestru Emerit în Arte  
Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1998). 

 

 

 

Anatol Latîșev 
interpret de musică populară 

Născut la 23 martie 1961 în satul Dobrogea Nouă, raionul Sîngerei. 
A făcut zece clase în satul natal, apoi la Dubăsari, în Transnistria, 
şcoala muzicală - acordeon. A urmat apoi Colegiul de Muzică „Ştefan 
Neaga“ din Chişinău. Ajută mult bisericile şi mănăstirile din Moldova.  
A ctitorit din temelie biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului 
din localitatea natală Dobrogea Nouă. 
A fost angajat apoi în Orchestra de muzică populară „Fluieraş“, cu 
care a colindat mult, timp de 20 de ani. A fost în multe ţări ale 
Europei, în fosta Uniune Sovietică, în România. La „Fluieraş“ a 
colaborat cinci ani cu marele maestru Nicolae Sulac. Astăzi cânt cu 
Orchestra „Trandafir de la Moldova“ 
Artist al Poporului 
Cu prilejul aniversării 60 ani, a fost decoraț cu înalta distincție 
mitropolitană – Ordinul „Meritul bisericesc” de gradul II. 

 

 

 

 

 

Mihai Dolgan   (1942 – 2008) 

compozitor și interpret de muzică ușoară 
 Născut la  14 martie 1942, în Vladimirești, Sângerei. 
În 1949 a fost deportat cu părinții în Siberia, unde a fost încarcerat 
în GULAG. Revenit în țară, în anii 1956 - 1967 a lucrat ca acordeonist la 
Casa de cultură din Sângerei.  
Fondatorul formației legendare "Noroc" (1967).  
Între anii 1971 și 1974 a lucrat la diverse filarmonici din Rusia.  
Din anul 1974 este conducătorul formației "Contemporanul", unde  
s-au produs majoritatea talentelor de interpreți vocali și 
instrumentali din RSSM. 
Artist al poporului din RSS Moldovenească  
A decedat la data de 16 martie 2008 la Chișinău. 
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Alexandru Macovei 
pictor grafician  

  
Născut la 27 martie 1954 în localitatea Draganesti, Singerei. 
Studii:  

1971-1987 - Colegiul de arte "A.Plamadeala", Chisinau, Moldova si 
Institutul poligrafic Moscova, Russia 
1990 - Membru al Uniunii Artistilor Plastici Republica Moldova 
1996 - Membru al Asociatiei Internationale IAA-AIAP UNESCO 
Lucrări în colecții private în Moldova, România, Italia, Franța, Suedia, 
Israel, Russia, Polonia, Canada, Grecia, Republica Cehă, Turcia, SUA, 
Germania, Lituania etc. 
Ilustratii de carte - peste cincizeci de carti pentru copii si adulti. 

 

 

 

Elena Bontea    
pictor, critic de artă 

 

Născută la 10 noiembrie 1936 în localitatea Drăgănești, județul Bălți. 
A făcut studii de specialitate la Școala Republicană de Arte Plastice 
„Ilia Repin” în anii 1952–1957, apoi la Institutul de Arte Plastice „Ilia 
Repin” din Leningrad (promoția 1966). A fost colaborator științific 
inferior la Muzeul de Arte Plastice din Chișinău în perioada 1957–1966, 
după care profesoară la Școala de Arte „Alexei Șciusev” din Chișinău în 
1968–1972.  
A avut expoziții personale la Chișinău (1985, 1996, 2005), Bender (1986),   
Bamaco (1988), Neusiedler (1995) și a participat la numeroase expoziții 
de grup.  
Lucrările sale se află în colecțiile muzeelor din 
Chișinău, Madrid, Bacău, Alma-Ata, Komsomolsk-na-Amure, Odesa, 
cât și în colecții private.  
Din anul 1965 -  Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova.  
A fost laureată a Premiului „B. Glavan” al comsomolului din RSSM în 
1987. A primit Premiul pentru Excelență al UAP în 2002 și 2005. A fost 
decorată cu Premiul de Stat al Republicii Moldova, Ordinul „Gloria 
Muncii” și Medalia „Meritul Civic”,  
Maestru în Artă 

 

 

 

Iurie Brașoveanu 
pictor, poet, profesor de artă 

 

Născut la 17 noiembrie 1962 în satul Copăceni, raionul Sîngerei.  
A absolvit Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală” şi Facultatea de 
Pictură şi Grafică a Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din 
Chişinău.  
Timp de 20 de ani, a fost profesor de pictură la Şcoala de Arte Plastice 
din Sîngerei şi la cele trei şcoli generale din acest oraş.  
Din 2001 s-a stabilit cu traiul în oraşul Torino, Italia.  
A pictat două biserici din R. Moldova şi două – din Italia.  
A ilustrat 15 cărţi semnate de autori din Republica Moldova, România 
şi Italia, precum şi 13 icoane. 
Membru al USEM (Uniunea Scriitorilor Europeni din Republica 
Moldova), președinte al UIOC (Uniunea Internațională a Creativilor) 
din Italia. 
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Vitalie Drucec  
actor, regizor 

 

Născut în 15 august 1971 în orășelul Sângerei. 
A studiat la Școala Superioară de Artă Teatrală „Boris Șciukin” din 
Moscova, Rusia (1989-1993).  
Din 1993 până în 2010 a activat în calitate de actor și regizor la Teatrul 
„Eugene Ionesco” din Chișinău.  
Din 2010 este actor și regizor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din 
Chișinău, apoi – director artistic la Teatrul Dramatic Rus de Stat ”A.P. 
Cehov”.  
Maestru în artă      

 

 

 

Petru Hadârcă 

actor, regizor 
 

Născut la  08 mai 1963 în orășelul Sîngerei.  
A studiat la Institutul Teatral „B. V. Șciukin” de pe lângă Teatrul 
academic „E. Vahtangov” din Moscova. 
A fost actor la teatrele „Luceafărul” (1985-1991) și „Mihai Eminescu” 
(1991-1994) din Chișinău, precum și la Teatrul „Ion Creangă” (1994-
1996) din București .  
În perioada 1995-1997 a fost angajat prin colaborare la Teatrul 
„Nottara” din București.  
Timp de mai mulți ani a fost director artistic al Studioului de creație 
„Apropont” din Chișinău (1997-2001), al Teatrului muzical „Ginta 
Latină” (2001-2003), precum și al Teatrului Național „Mihai Eminescu” 
(2003-2004). A jucat în roluri principale în peste 50 de spectacole de 
teatru, filme televizate și artistice.  
A fost regizor și autor de emisiuni la postul de radio „Vocea 
Basarabiei” (2007-2009), iar în 2009-2010 - consilier parlamentar 
la Camera Deputaților, Parlamentul României. 
În prezent activează în calitate de Director General al Teatrului 
Național „Mihai Eminescu” din Chișinău . 
Maestru în artă      

 

 

 

Gheorghe Pietraru 
actor de teatru, lector superior, Academia de Muzică,  

Teatru și Arte plastice ,  
 

Născut la 09 noiembrie 1958 în  satul Pepeni, raionul Sângerei. 
A studiat la Şcoala Superioară de Artă Teatrală ”Boris Sciukin” 
(Moscova, Federaţia Rusă) (1980-1985); 
Activitatea profesională: 
1985 – 2001 – Actor, Teatrul ”Luceafărul”; 
2001 – prezent – Actor, Teatrul ”Eugene Ionesco”, lector superior, 
Academia de Arte din Chişinău, catedra Arta Actorului şi Vorbirea 
Scenică. 
Maestru în Artă, 
Artist al Poporului 
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Valeriu Andriuță 
actor, regizor de film producător și scenarist de film  

 

Născut la 22 decemnrie 1967, în orășelul Sîngerei. 
În 1987 a absolvit Universitatea Politehnică la Chișinău. A studiat 
actoria la Tbilisi (Georgia), între 1988 și 1993, și regia de teatru la 
Academia de Teatru și Film din București (1994 - 1999). Încă din timpul 
facultății, începând din 1994, a jucat în toate scurtmetrajele lui 
Cristian Mungiu, iar în 2002 a apărut în „Occident” (Quinzaine des 
Réalisateurs, Cannes). Valeriu Andriuță a montat mai multe 
spectacole de teatru, unele premiate, a continuat să joace si a regizat 
două scurtmetraje.  
Actorul locuiește în Irlanda. Actorul  este cunoscut şi pentru rolul său 
din filmul „După Dealuri”, care a câştigat trofeul pentru cel mai bun 
scenariu la Festivalul de la Cannes din 2012. 
 

 

 

 

Mihaela Tabură  
interpretă de muzica populara 

 

Născută la 21.10.1992 în localitatea Cucioaia, raionul Telenesti.  
A crescut la Sîngerei în localitatea Coscodeni. 
A absolvit Colegiul de Muzica „Ștefan Neaga”. 
În 2014 a luat trofeul la festivalul-concurs naţional al interpreţilor 
cântecului folcloric „Maria Drăgan”, în 2015 a câștigat marele premiu 
la festivalului-concurs național „Nicolae Sulac”, în același an a ocupat 
locul de frunte la festivalului-concurs televizat al tinerilor interpreţi 
de muzică populară „Prezintă Orchestra „Folclor” și tot în 2015 
împarte dragostea de artă cu renumita orchestră „Lăutarii”. 
In 2016 a luat premiul III, festivalul “DRAGAN  MUNTEAN”   
 

 

 

 

  Ion Paladi  
cantareț de muzică populară 

 

Născut la 10 octombrie 1984, în satul Chișcăreni, raionul Sîngerei. 
În anii 2000-2004 învață la Colegiul Republican de Muzica „Stefan 
Neaga” în anii 2000-2004. A lansat primul său album – „De la inimă la 
lume” - în 2004. În 2007 a înregistrat albumul cu denumirea „Bine-i 
șade mesei mele” cu Orchestra de muzica populară „Lăutarii”. 
În 2004-2008, a studiat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
din Chișinău, specialitatea „Dirijat Coral”. 
Primul concert solo a susţinut în 2009. Acest concert a fost 
acompaniat de Orchestra „Lăutarii”. 
Ion Paladi a primit premiul național în domeniul muzicii ușoare 
(2008). 
În 2009 i-a fost decernată cu diploma pentru creativitate, măiestrie 
profesionala şi prezența constantă în Topul celor 10 la „Potcoava de 
Aur” Radio Noroc. 
Ion Paladi a susţinut multe turnee artistice internaţionale în Spania, 
Franţa, Elveţia, Polonia și în alte țări ale lumii. 
În 2009 i s-a conferit titlul onorific „Artist Emerit”. 
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Nicolae Glib 
interpret de muzică populară 

 

Născut la 10 mai 1949 în orașul Bălți.  
A absolvit Colegiul muzical  „Ștefan Neaga” la Chișinău (1967-1971). 
În anii 1969-1972 este solist al Orchestrei Ansamblului de dansuri 
populare „Joc” al Filarmonicii de la Chișinău. În anii 1972-1985 – solist 
al Orchestrei de muzică populară „Folclor” a Radioteleviziunii. Din 
anul 1985 – solist al Orchestrei de muzică populară „Lăutarii” a 
Filarmonicii Naționale. 
În anii 1975-1980 – învață la Institutul de Arte „G. Musicescu” 
din Chișinău, clasa dirijat coral.  
A colaborat cu Orchestra de muzică populară „Mugurel”, „Busuioc 
moldovenesc”.  
I s-au conferit titlurile onorifice: 
Artist Emerit din Republica Moldova (1980) 
Artist al Poporului din Republica Moldova (1990)  
 A fost distins cu Medalia „Meritul Civic” în anul 1993. 
 

 

 

 

Isidor Glib  
interpret de muzică populară 

 

Născut la 28 septembrie 1983 
A absolvit școala nr. 19 dim orașul Chișinău (1990 - 1994) 
A absolvit liceul „A.Agapie” din s. Pepeni (1994 - 1998) 
A absolvit Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă"  (1998 – 1999) 
A absolvit colegiul  (1999 – 2003) 
Învață la ULIM-DREPT din anul 2004  

 

 

 

Lidia Bejenaru – Botgros   (1953 – 2021) 
interpretă de muzică populară 

 

Născută la 03 mai 1953 în localitatea Țiplești raionul Sîngerei.  
A făcut studii muzicale la Școala de Iluminare Culturală „Elena 
Sârbu” din Soroca între anii 1968–1971. Din 1971, timp de un an este 
metodistă la casa de cultură din Edineț, după care solistă a orchestrei 
„Ciocârlia” de la Edineț,] apoi a orchestrelor de muzică populară 
„Mugurel” (1973–1974) și „Lăutarii” (din 1978) ale Filarmonicii 
Naționale „Serghei Lunchevici”. 
A fost distinsă cu Medalia „Meritul Civic” în anul 1993.  
Lidia Bejenaru-Botgros a decedat la data de 21 iulie 2021. 
 

 

 

 

Vasile Nastasiu    (1946 – 2012) 
scriitor, critic și istoric literar 

 

Născut la 08 septembrie 1946  în satul Coşcodeni raionul Sângerei. 
Şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea  
de Litere (1964-1969). 
A scris numeroase recenzii și articole, apărute în publicațiile 
„Tinerimea Moldovei”, „Învăţământul public”, „Moldova Suverană”, 
„Nistru”, „Noi”, „Luceafărul”, a colaborat la revista „Literatura și 
arta”. A semnat articole şi studii despre scriitorii clasici şi 
contemporani. După o boală grea şi îndelungată, s-a stins din viaţă  
la 20 iunie 2012. 
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Gheorghe Şevcişin 
dirijorul Orchestrei Ansamblului naţional  

academic de dansuri populare „Joc” 
 

Născut la 11 noiembrie 1951 în satul Dobruja Veche raionul Sângerei. 
Apoi părinții s-au stabilit la Hăsnășenii Noi, Drochia.  
Și-a făcut studiile la Școala de Cultură „Elena Sârbu” din Soroca (1966-
1969), unde a studiat țambalul. După absolvire a urmat studiile la 
Institutul de Arte „G. Musicescu” din Chișinău (1968-1973). 
A colaborat cu aproape toate orchestrele de muzică populară de la noi. 
În 1996 a fondat Orchestra „Ginta Latină”.  
A fost distins cu titlurile onorifice ”Artist Emerit din Republica 
Moldova” (1989) și ”Artist al Poporului” (2010), cu Ordinul „Gloria 
Muncii” (2000) și Medalia „Meritul Civic” (2008). 
 

 

 

 

Anton Grăjdieru  
scenarist, publicist, pedagog 

 

S-a născut la 27 septembrie 1936 în orăşelul Sîngerei.  
În anul 1958 a făcut parte dintr-un detaşament de desţelenire în 
Kazahstan. A absolvit Facultatea de Istorie şi Filologie la Universitatea 
de Stat de la Chișinău în anul 1962. A activat în calitate de jurnalist, 
apoi a devenit redactor-şef al revistei „Învăţămîntul public” de 
la Chișinău, redactor-şef la postul naţional de radio de la Kiev, 
precum şi în ani diferiţi, redactor-şef al săptămînalelor „Cultura” şi 
„Făclia”. A fondat şi a condus revista „Neamul românesc”. Pe parcursul 
carierei sale, a colaborat cu redacţia revistei cinematografice 
„Usturici” de pe lîngă studioul „Moldova-Film”.  
A fost membru al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova, 
membru al Sovietului Suprem al URSS şi membru al grupului 
interregional, care s-a întîlnit cu Andrei Saharov. Anton Grăjdieru a 
contribuit în mod semnificativ la realizarea independenţei Republicii 
Moldova. 
S-a stins din viaţă în anul 2007 şi a fost înmormîntat la Cimitirul 
Central de la Chișinău. 

 

 

 

Ion Hadîrcă  
poet, eseist, traducător, publicist 

 

Născut la 17 august 1949 în comuna Sîngereii Vechi judeţul Bălţi. 
Studiază la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” de 
la Chișinău (1970-1974). Frecventează cenaclul „Luceafărul”. Publică în 
presa periodică. Face doctorantura la Institutul de Limbă şi Literatură 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1974-1977). Activează în calitate de 
redactor, şef de redacţie la Editura Literatura Artistică (1978-1981), 
preşedinte al cenaclului literar „Luceafărul” de pe lîngă ziarul 
„Tinerimea Moldovei” (1982-1985), consultant literar (1985-1987) şi 
secretar (1987-1989) al Comitetului de Conducere al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova. Se încadrează în Mişcarea de Eliberare 
Naţională (1986-1996). Este primul preşedinte al Frontului Popular din 
Moldova (1989-1992) şi preşedintele primei Mari Adunări Naţionale 
din 27 august 1989. Este ales deputat în Congresul deputaţilor din 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) (1989-1991), deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1998); prim-vicepreşedinte al 
Parlamentului Republicii Moldova (1990-1993). În perioada activităţii 
parlamentare a contribuit la proclamarea suveranităţii şi 
independenţei Republicii Moldova. Este Preşedinte al Cenaclului 
literar „Mihai Eminescu” de pe lîngă Biblioteca municipală „Onisifor 
Ghibu”. 
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Cirimpei Victor    (1940 – 2019) 

filolog, domeniul de cercetare: etnologie 
 

Născut la 15 februarie 1940, în satul Drăgănești, Sângerei.  
A urmat Facultatea de Filologie la Chişinău (1958-1964) şi doctorantura 
la Moscova (1965-1967). Din 1964 a lucrat, în cadrul Academiei de 
Ştiinţe din Chişinău, ca laborant delegat la doctorantura şi cercetător 
ştiinţific. În 1968 devine doctor în filologie, cu teza Procese 
contemporane în folclor. 
A publicat peste 130 de lucrări, dintre care: cinci monografii, cinci volume de 
cercetări şi materiale etnofolclorice, 11 articole şi studii consacrate lui 
Dimitrie Cantemir ş.a. Este coautor al colecţiilor de folclor din zonele Codri, 
Bugeac, nordul Moldovei, stepa Bălţilor, din Caucazul de Nord, Maramureş 
şi Ţara Fagilor.      
 A decedat la 11 martie 2019. 

 

 

 

Pavel Goia    (1940 – 2015) 
dirijor 

Născut la 27 februarie 1940 în satul Sîngera Veche, judeţul Bălţi, azi 
orașul Sîngerei, într-o familie de lăutari.  
După absolvirea Şcolii de muzică din Chişinău (1959),  urmează 
Conservatorul „Gavriil Musicescu" din Chişinău (1959) şi 
Conservatorul „A. Nejdanova" din Odesa (1960-1964). 
A lucrat în calitate de fagotist la Opera „N. Lîsenko" din Harkov (1964-
1965) şi în Orchestra simfonică din Iaroslavl (1965-1972). 
 A activat în calitate de :  
 dirijor al orchestrei Teatrului Muzical-Dramatic „V. Alecsandri" din 

Bălţi (1972-1976, 1978);  
 profesor de fagot la Şcoala de muzică din Bălți (1976-1977);  
 dirijor al Orchestrei simfonice şi de estradă a Radioteleviziunii din 

Chişinău (1978-1989).  
Din 1995 este dirijor al orchestrei prezidenţiale şi din 1989 – 
conferenţiar la Institutul de Arte „G. Musicescu”, în prezent Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. 
În 1997, dirijorului şi profesorului Pavel Goia i s-a conferit titlul 
onorific „Maestru în artă". 
A decedat la 03.09.2015.  

 

 

Sanda Lesnea   (1922-2008) 

scriitoare, scenaristă 
 

Născută la 03 august 1922 în comuna Dumbrăviţa judeţul Bălţi. 
Absolventă a Liceului „Regina Maria" de la Chișinău în anul 1940. În 
anul 1941 este arestată de NCVD pentru agitaţie antisovietică şi 
condamnată la 5 ani de lagăre. Îşi ispăşeşte pedeapsa în regiunea 
Novosibirsk. Este eliberată în anul 1946. 
Absolveşte Şcoala de Medicină de la Orhei în anul 1957, apoi 
profesează medicina în aceeaşi instituţie, apoi pe parcursul anilor 
1952-1971 lucrează la Institutul de Medicină de la Chișinău în calitate 
de laborantă-şefă la Catedra de Terapie propedeutică. 
În anii 1971-1980 este redactor-stilizator la Editura „Enciclopedia 
Sovietică Moldovenească”.  
Din anul 1977 începe să colaboreze cu studioul „Moldova-film” în 
calitate de scenaristă. În baza scenariilor scrise de S. Lesnea au fost 
turnate două filme.  
Membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova din anul 1977. 
A fost decorată cu medalia „Meritul civic”. 
A decedat la 21 februarie 2008 în Chișinău. 
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Dumitru Goia     
dirijor 

 

Născut la 05 aprilie 1942 la Sângera Veche, judeţul Bălţi, azi orașul 
Sîngerei, într-o familie de lăutari.  
A studiat la Şcoala medie de muzică „Şt. Neaga” din Chişinău (1962-
1966), 
Conservatorul „N. A. Rimski-Korsakov” din Leningrad (1966-1973), 
Academia de Muzică din Viena (1978-1979). 
A activat în calitate de :    
 dirijor al Orchestrei Teatrului de Operă şi Balet din Chişinău (1972-

1979)  
 prim-dirijor al Orchestrei simfonice a Filarmonicii din Chişinău 

(1979-1991)  
 profesor de dirijat orchestră, citire partituri, orchestraţie, analiza 

stilurilor orchestrale la Conservatorul „Mimar Sinan” din Istanbul 
(1989-1991).  

Din anul 1993 se află la Bucureşti şi este conferenţiar la Universitatea 
Naţională de Muzică, dar şi dirijor al orchestrei simfonice a instituţiei. 
Pentru merite deosebite în arta dirijorală, în 1983 i-a fost acordat titlul 
de “Artist Emerit al Republicii Moldova” , iar în anul 1988 – cel de 
“Artist al Poporului din Republica Moldova”. 
 

 

 

 

Vasile Goia  
dirijor , compositor 

Născut la 29 martie 1947 la Sîngereii Vechi, judeţul Bălţi, astăzi raionul 
Sîngerei, într-o familie de lăutari.  
Face parte din dinastia Goia, care a dat lumii trei  dirijori: fraţii Pavel, 
Dumitru şi Vasile Goia.  
A studiat la Şcoala de muzică „E. Coca” (actualmente Liceul de muzică 
„C. Porumbescu”), la Şcoala de muzică „Ştefan Neaga” (1961-1965). Şi-a 
continuat studiile la Institutul Muzical-Pedagogic „Gnesin” din 
Moscova (1966-1971). 
În anii 1971-1973, 1978-1980, Vasile Goia a fost director artistic şi prim-
dirijor al orchestrei Ansamblului de dansuri populare „Joc” al 
Filarmonicii din Chişinău. Ulterior a devenit director muzical al 
Teatrului „Luceafărul” din Chişinău (1975-1978, 1980- 1986), director al 
Orchestrei de muzică populară „Mioriţa” a Casei orăşeneşti de cultură 
din Chişinău (1980-1986), fondator şi dirijor al Orchestrei de muzică 
populară „Doina Moldovei” a Centrului tineretului din Chişinău (1987-
1993). 
“Artist al Poporului” 
Preşedinte al Societăţii de impresariat artistic „Art Goya International” 
și director al Festivalului Internaţional „Regina Vioara”. 
 

 

 
 

 

Andrei Locoman   
actor, director al Palatului Naţional „Nicolae Sulac”  

din Chişinău  
 

Originar din localitatea Pepeni raionul Sîngerei. 
A studiat la Universitatea de Arte din Moldova.  
A activat în calitate de director al teatrului „Eugene Ionesco” timp de 
10 ani şi director al Circului din Chişinău din 2012 până în 2016. 
Deține titlu onorific „Om Emerit”. 
 

 

https://www.facebook.com/nicolaesulac/


 

 

Margareta Pântea 
actriță 

 

Născută la 21 noiembrie 1971 în satul Răzălăi raionul Sângerei. 
Studii : 
1993 – absolveşte Şcoala Superioară de Teatru ”B. Sciukin” Moscova, 
Russia. 
1993-2003 – actriţă la Teatrul ”Eugene Ionesco” Chişinău. 
2003-2005 – colaborează cu  “Teatro di Castalia”, Italia. 
2005 – actriţă la Teatrul Naţional  “Mihai Eminescu” Chişinău. 
A interpretat numeroase roluri în spectacole de teatru, precum şi în 
două filme.  
“Artist al Poporului” 

 

 

 

Victor Musteață 
pictor, restaurator 

 

Născut la 19 septembrie 1963, în satul Bilicenii Vechi, raionul 
Sângerei. A absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design (1982-1986). A 
efectuat un stagiu de perfecționare la Școala Superioară de 
Pictură Monumentală și Restaurare din cadrul Patriarhiei 
Române. Din 1989 până în 1993 este profesor de arte plastice, 
istoria artelor, desen tehnic la Gimnaziul „Ion Vatamanu” din 
orașul Strășeni. Din 1993 până în 1994 a fondat Școala de Arte 
Plastice pentru copii din orașul Strășeni. Începând cu 2000, 
Victor Musteață este pictor-restaurator, autorizat de Patriarhia 
Română. Din 2003 este titularizat drept membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din RM, unde a fondat Secția de Artă 
Religioasă.  

 

 

 

Tatiana Turtureanu 
interpretă de muzică ușoară,  
solista trupei Big Flash Sound 

 
 Originară din satul Chișcăreni raionul Sîngerei. 

 
 

 

 

 

  Burcovschi Grigore 
Naist 

 

Născut la 01 ianuarie 1968 în satul Heciul Vechi raionul Sîngerei. 
În anul 1983 a absolvit şcoala din satul natal. Absolveşte în anul 
1987 Colegiul de muzică din oraşul Bălţi. Este absolvent al 
Institutului de Arte din Chişinău (1993). Fiind un student cu 
talent deosebit, este invitat să cînte la nai în Orchestra 
Prezidenţială a RM, unde activiază pînă în anul 2013. Începînd 
cu anul 2013 lucrează ca profesor la Colegiul de muzică ,,Alexei 
Stîrcea’’ din Chişinău 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

• În comuna Chiscareni, raionul Sângerei, a fost lansat un nou Traseu Turistic și anume  
„La Chiscareni - ACASA”, care descoperă istoria și locurile frumoase ale localității.  
Evenimentul de lansare a traseului turistic a avut loc în cadrul ediției a V-a a “Festivalului 

Sarmalelor si Placintelor”, unic în Moldova.  

Ideea creării traseului turistic aparține Primariei Chiscareni și a fost susținută prin contribuțiile 
băștinașilor.  

• Principalele puncte de atracție din comuna Chișcăreni sunt monumente istorice din perioada 
boierului Nicolae Casso (1839-1904), popasuri  turistice în spații forestiere, un centru de artizanat, 

precum și patru agro-pensiuni, care oferă 20 de locuri de cazare, cu servicii turistice complete și 
anume : 

 

 

 

 

 

 

 

 

locații pe care le pot vizita și unde se pot caza turiștii și vizitatorii veniți la Chiscareni.  

• Turiștii pot admira împrejurimile de la înălțime urcând pe Movila lui Casso. La fel, pot avea parte 

de plimbări cu căruța, iar la Casa „Albinuța” pot beneficia de terapie apicolă și micro-masajul produs 

de vibrația zumzăitului de albine. Cei care doresc să pescuiască sau să se relaxeze, o pot face la 
popasurile amenajate la iazuri și în pădure.  

 „Casa din vale” 

 „Casa rustica” 

 „La bunica” 

 „Albinuta” 
 



 

 

     La 19 ianuarie 2017 Asociatia de Dezvoltare a Turismului in Moldova a prezentat un studiu nou 
referitor la Clustere agroturistice in Moldova precum si reteaua de clustere agroturistice. Aceasta retea a 
fost creata in cadrul proiectului realizat în parteneriat cu Centrul de Cooperare Europeana, Wroclaw, 

Polonia, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Polone.  
 

          Clusterul  „Vilador” condus de d-ul Pasacaru, care include localitățile din împrejurimile Movilei 

Măgura din raionul Fălești, Valea râului Cula, dar și localități din raioanele:  Ungheni, Telenești și 
Sângerei.  

          Centrul de Informare Turistică al clusterului are sediul în blocul administrativ al Fermei de caprine din 

localitatea Slobozia-Măgura din raionul Sângerei. 
 
 
 
 
 

1.    Casa rurală 
   “La bunica” 

2.    Casa rurală  
   „Albinuța” 

3.    Casa rurală  
   „Casa din Vale” 

4.    Casa rurală  
   „Casa rustică" 

5.    Movila lui Casso 
6.    Parcul „Grădina         

Boerească” 
7.    Centrul de tradiții și 

informare turistică 
8.    Stîna de oi a lui 

Tudor Grosu 
9.    Ferma de iepuri a 

familiei Midrigan 
10.   Iazul familiei Bețivu 
11.   Iazul familiei Gîscă 

 



 
 
 
 

 
 

     Prin raionul Sîngerei trece Traseul Turistic național „Drumul Vinului” (Telenești – Sângerei -mun.Bălți) 
 

 

 

 

 

 

 

Alt Traseu Turistic de ordin local pentru dezvoltare este „Monumentele de istorie și etnografie” care 
cuprinde: or. Sângerei cu structurile hoteliere și de restaurante cu obucătărie impecabilă națională, care se 
asociază cu : 

 Muzeul de istorie și etnografie, monumente, busturi ; 
 Aleia Personalităților notorii din orașul Sîngerei ; 
 Satul  Rădoaea cu bazele de odihnă pentru copii și Muzeul din Gimnaziul satului ;  
 Satul  Heciul Vechi cu Biserica de Lemn ; 
 Satul Cubolta care a apărut pe acest loc în urmă cu 200-250 de ani. Înainte acesta era situat de-a 

lungul drumului dintre Bălți și Soroca și se numea Seliște. Prin acest sat a trecut nu un singur val  
de cuceritori, iată în urma uneia dintre aceste invazii satul a fost ars. Atunci locuitorii lui au decis  
să construiască satul, alegînd un loc mai retras, pe malurile rîului mic ‒ Cubolta -- în cinstea căruia 
și-au numit noua lor aşezare. Satul a aparţinut unui înalt demnitar de la Iaşi, Ion Balsu, iar la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea, a fost cumpărat de la el de către moşierul Ştefan Leonard de la 
Constantinopol, care a fost, posibil, grec de provenienţă. Apoi moşia a trecut în posesia altor 
proprietari, ale căror nume nu sînt cunoscute. Însă în 1830, familia Leonard a răscumpărat din nou 
moşia şi satul, devenind definitiv stăpînă pe acestea, cel puțin pînă în 1940. Către acel moment 
împrejurul moşiei exista deja un parc, însă familia Leonard l-a extins considerabil, remodelîndu-l.  
A fost reconstruit și Conacul.  Acesta la fel a fost extins destul de mult, au fost construite clădiri 
auxiliare şi de serviciu, a fost săpată o fîntînă arteziană la marginea satului, din care apa era 
furnizată în conac, în general, pentru alimentarea a 3 havuzuri din parc în apropiere de clădirea 
principală a conacului. Cupele acestor havuzuri s-au păstrat şi pînă în ziua de azi, iar în havuzul  
cel mare din centru puteți vedea rămăşiţele frumoasei sculpturi a Sirenei, care se înălţa înainte în 
centrul havuzului. În subsolul casei a fost construit un rezervor imens din piatră, din el erau 
alimentate cu apă havuzurile. Putem presupune că prin fereastra de la temelia clădirii apa circula 
permanent prin conducte cu ajutorul pompelor și le dădea viaţă havuzurilor. Vechiul parc de pe 
lîngă conac şi moşia acestuia se află la marginea satului, coroanele copacilor seculari din parc pot  
fi văzute de departe, încă de la intrarea în sat. Parcul ocupă în prezent aproximativ 7 hectare, 
deși înainte era mult mai mare şi se unea cu o livadă de nuci, care-l proteja parcă dinspre nord. Însă 
această pădurice de nuci a fost defrişată încă pe timpul sovieticilor. Parcul şi vechiul conac însă au 
rămas. 

 
 

 
 
 
 
 

           
În raionul Sângerei funcționează și Traseul Turistic „Turismul Religios”, în care sunt incluse cele 29 de 

lăcașe sfinte cu o arhitectură veche inclusiv și Biserica de lemn din satul Heciul Vechi care are peste 150 

de ani, Biserica din lemn din satul Dăbrogea și desigur Mănăstirea de bărbați Bocancea –Scit și 
Mănăstirea de femei din satul Coada Iazului. 
 
 

 



 
        Teritoriul raionului Sîngerei se remarcă printr-o concentrare foarte mare a patrimoniului cultural de importanţă 
naţională.  
        În cele 72 de localități ori 26 de primării care compun teritoriul se regăsesc 518 monumente istorice  dintre 
care: 

    Unele dintre aceste obiective de patrimoniu sunt cu totul deosebite în peisajul cultural raional sau chiar naţional, 
astfel:  
 

Ansamblul Nicolae Casso cu prima şcoală  satul Chișcăreni, comuna Chişcăreni 
 

Movila lui Nicolae Casso  satul Chișcăreni, comuna Chişcăreni 
 

Înălţimea “Rediul mare”  
 

Beciurile lui Casso  satul Chișcăreni, comuna Chişcăreni 
 

Biserica Sfîntului Nicilae  satul Chișcăreni, comuna Chişcăreni 
 

Mănăstirea Sfinţilor Pavel şi Gavriil  satul Bocancea, comuna Dumbrăviţa 

 

  Mănăstirea   Adormirea Maicii Domnului satul Coada Iazului, comuna Bilicenii Vechi 

 

Biserica din lemn care are peste 100 ani  satul Heciul Vechi, comuna Alexandreni 

 

Biserica din lemn  satul Dobrogea Veche, comuna Dobrogea Veche 

 

Conacul Leonard cu 10 ha de pădure  satul Cubolta, comuna Cubolta 

 

 Tumuluri   180 

     37 

 

 34 

 

                 18 

 

                          2 

 

   461 

din care 

 

 Aşezări   271  Staţiuni   6  Nicropole  4 

de importanţă naţională    464 de importanţă locală   54 



 

Biserica Sfînta Elizaveta  satul Cubolta, comuna Cubolta 
 

Moara de apă  satul Cubolta, comuna Cubolta 
 

Casa boerească  satul Răzălăi, comuna Pepeni 
 

Casa boerească a boerului Galben  satul Sloveanca, comuna Bălăşeşti 

 
Din punct de vedere al patrimoniului mobil, imaterial, teritoriul se află la confluenţa a unei zone etnografice, 
Sîngereiene şi păstrează, pe lângă obiceiurile creştine din timpul anului, obiceiuri pre-creştine precum focul în  Ziua 

de Paşti, a căror sărbătorire este extrem de pitorească. 
  

La acestea s-au adăugat evenimente mai moderne precum : 
 

Festivalul Etniilor  
 

Festivalul Culorilor de la Drăgănești 
 

Pe parcursul anului sunt organizate 18 festivaluri şi expoziţii de rang raional, naţional şi internaţional : 
 

Festivalul - concurs raional al cîntecului popular pascal 
 

Festivalul - concurs a formaţiilor de cîntec,muzică şi dans popular “La umbra Nucului Bătrîn ” 
 

Festivalul-concurs raional a formaţiilor colectivelor, studiourilor, grupelor  şi  interpreţilor de 
dans sportiv şi modern 

 

Festivalul – concurs  Tinereţe pe portativ a interpreţilor de muzică uşoară sub genericul „De ce 
plîng Chitarele” în memoria compozitorului Mihai Dolagan 

 

Festivalul - concurs a teatrelor de amatori şi formaţiilor de satiră şi umor din raionul  Sîngerei 
 

Festivalul raional „Cîntecele Credinţei”, “Speranţei şi Iubirii”  şi  „Gloriei veţii” 
 

Festivalul - concurs „Folclorul la el acasă” 
 

Festivalul - concurs a teatrelor poietice, interpreţilor de romanţe, declamatorilor de poiezie 
„Eminesciana” 

 

Festivalul-concurs raional a tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”  
 

Expoziţiei-tîrg raional al meşterilor populari „Tezaur” 
 

Festivalul Internaţional Muzical „Mărţişor” 
 

Festivalul – zonal concurs a orchestrelor de fanfară „Răsună o melodie” 
 

Festivalul - concurs „Două inimi gemene” 
 

Festivalul internaţional, de folclor „Nicolae Glib” 
 

Festivalul Internaţional a „Sarmalelor şi plăcintelor” 
 

Festivalul Naţional de muzică şi dans popular „Un popas la noi cuntec dans şi voe bună”      

 



      Toate aceste obiective de patrimoniu pot constitui puncte de atracţie turistică, iar valorificarea lor va permite în 
acelaşi timp păstrarea identităţii culturale, deosebit de valoroase pentru dezvoltarea comunitară.  
      Exista, de asemenea, o arhiva de filme realizate de Secţia raională de Cultură care au o tematica ampla si diversa 
care cuprinde date-marturii ale faptelor de cultura traditionale din arealul sîngereian. 
 

Obiective generale  

 Menţinerea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural al teritoriului, în scopul creşterii 
atractivităţii şi potenţialului economic local. 

  
Obiective specifice  

 Creşterea numărului de obiective de patrimoniu introduse în circuitul turistic;  
 Revigorarea meşteşugurilor tradiţionale.    

 
 

 

 

 

Mănăstire de călugări cu hramul  
Sfinţii  Apostoli Petru şi Pavel  
satul Bocancea - Schit 
 
Anul atestării – 1869 
Anul închiderii – 1947 
Anul redeschiderii – 1992 
Stareţ – arhimandritul Pahomie (Nicolae Jugănaru) 
Comunitatea monahală – 12 călugări 
Stareţ – arhimandritul Pahomie (Jugănaru) 
satul Bocancea-Schit, raionul Sîngerei 

 

         

     Mănăstirea Bocancea este situată într-un loc pitoresc în lunca râului Ciulucul Mic la marginea 
satului Bocancea-Schit din comuna Dumbrăviţa, raionul Sângerei. 
       Schitul de călugări Bocancea a fost întemeiat în anul 1869, iniţial în calitate de gospodărie a 
mănăstirii arhiereşti Hârjauca. Din totalitatea  pământurilor mănăstireşti, cu acordul Sfântului 
Sinod Guvernamental, au fost vândute 400 desetine şi pe banii câştigaţi au fost cumpărate 1 032 
desetine 1 200 stânjeni de teren pustiu din moşia Ciuciuieni, judeţul Iaşi, numită moşia 
Antonovca.  
      În anul 1869 pe acest lot, cu mijloacele mănăstireşti şi cu permisiunea Înalt Preasfinţitului 
Antonie, a fost începută „construcţia bisericii în piatră şi cărămidă. În scurtă vreme a devenit 
schit, care stăpânea o moară de abur, o vie de 12 desetine şi o frumoasă moşie cu suprafaţa totală 
de 1 100 desetine. Construcţia bisericii din piatră şi cărămidă a fost finalizată în anul 1872, iar la 
29 iunie a aceluiaşi an a fost sfinţită cu hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel de Pavel. 
     Ridicat din iniţiativa şi cu binecuvântarea arhiepiscopului Antonie, schitul Bocancea s-a 
numit Antonovca până prin anii 1920. 
     La 1918, registrul locaşurilor de viaţă monahală arată că printre cele patru schituri de călugări 
atestate la acea perioadă figurează şi schitul Bocancea (Antonovca) prezentat ca schit din judeţul 
Bălţi. Plasat la o distanţă semnificativă de mănăstirea Hârjauca, după 1918 schitul a rămas 
aproape nelocuit şi în părăsire. Din aceste considerente, în anul 1920, arhimandritul Visarion 
(Puiu) cere Arhiepiscopiei Chişinăului ca „schitul să fie despărţit de Hârjauca dându-i-se numele 
Bocancea, după numele fostului proprietar moldovan al moşiei”. 
     În aşa mod, începând cu 1 mai 1920, se poate vorbi despre existenţa independentă a schitului 
Bocancea. 
     După cel de-al Doilea Război Mondial povara impozitelor, lipsa inventarului agricol, numărul 
mic de călugări, persecutările şi verificările riguroase din partea autorităţilor sovietice au 
condus la decăderea mănăstirii Bocancea. Astfel, conform Raportului din 3 aprilie 1946 a 
Împuternicitului Sovietului în problemele Bisericii Ortodoxe Ruse a RSSM, privind activitatea 
din perioada iulie  
1945 – martie 1946, la Bocancea vieţuiau doar trei persoane. Concluzia împuternicitului a fost una 

 



categorică: mănăstirea nu este rentabilă şi nu poate exista în asemenea condiţii, adică este 
necesară închiderea ei şi transferarea călugărilor la alte mănăstiri. În aceste condiţii, la una din 
şedinţele Sovietului pentru Biserica Ortodoxă Rusă din 7 iunie 1947 de la Moscova, a fost 
discutată situaţia din mănăstirea Bocancea, unde s-a declarat că este o unitate subdezvoltată, 
într-un declin economic, fără posibilitatea de a se întreţine, fapt care ar însemna închiderea ei. 
Mănăstirea a fost lichidată. 
În iunie 1992 schitul Bocancea şi-a reluat activitatea, cu statut de schit de maici. 

 

   

  
 

              

       

 

Mănăstire de maici cu hramul  
Adormirea Maicii Domnului  
satul Coada Iazului 
 
Anul înfiinţării:  
o ca schit            – 1999 
o ca mănăstire – 2005 
Stareţă – monahia Evpraxia (Bojii) 
Duhovnic – arhimandrit Rafael (Bodiu), stareţ mănăstirea 
Nicoreni 
Obştea – 20 persoane 

 

 

     Una din noile mănăstiri cu hramul Adormirea Maicii Domnului este amplasată în satul Coada 
Iazului, raionul Sângerei. Localitatea este menționată documentar în anul 1878 şi se află într-o 
regiune de şes şi de mici coline, în preajma Ciulucului Mare. Conform datelor recensământului 
din anul 2004, populaţia satului constituia 423 de oameni, fiind un sat în cadrul comunei Bilicenii 
Vechi. 
     Iniţial porneşte construcţia unei biserici în satul Coada Iazului. Ideea aparţine credincioşilor 
din sat, în special săteanului Serghei Calmâcov. Lăcaşul era prevăzut drept o modestă bisericuţă 
în cimitirul satului, dar credincioşii solicită să aibă biserica lor aparte, pentru toate necesităţile 
duhovniceşti. Astfel, se decide construcţia unui lăcaş sfânt mai încăpător. 

     Examinând adresarea cetăţenilor din satul Coada Iazului şi dispoziţiile respective ale primăriei 
Bilicenii Vechi, Comitetul Executiv Raional Sângerei decide repartizarea pentru construcţia bisericii  
a unui lot de pământ cu aria de 0,10 ha. 

http://ortodox.md/wp-content/uploads/2013/11/IMG_0156.jpg


În anul 1997 este ridicată o biserică cu influenţe ale arhitecturii rusești, proiectată de arhitectul 
raional A. Gâscă. 
     În scurt timp aici vin 13 nevoitoare de la mănăstirea Frumoasa, care se stabilesc cu traiul la 
credincioşii din sat şi începe o etapă nouă – formarea unui schit mănăstiresc.  
    La 11 februarie 1999 este înregistrat schitul de maici cu hramul Adormirea Maicii Domnului, iar în 
funcţia de stareţă a fost desemnată monahia Minodora (Borş). Se acceptă ideea constituirii unei 
obşti monahale, deoarece satul era prea mic şi biserica nu putea fi întreţinută ca parohie aparte. 
    Prin decizia Consiliului Comunei Bilicenii Vechi schitului îi sunt repartizate în proprietate privată 
4,1248 ha şi respectiv 1,403 ha de pământ. Porneşte ridicarea unui bloc de chilii, dat în exploatare în 
anul 2000. Urmează construcţia celui de-al doilea bloc de chilii, cazangeria, clopotniţa şi 
amenajarea teritoriului mănăstiresc. 
     În anul 2005 schitul este reorganizat în mănăstire. 
În anul 2009 stareţa mănăstirii Minodora (Borş) este transferată ca egumenă la mănăstirea Tabăra, 
iar noua stareţă – monahia Evpraxia (Bojii) este desemnată de către episcopul Marchel de Bălţi şi 
Făleşti. 
     În mănăstire se păstrează o veche icoană cu chipul Maicii Domnului de la Iviron, jertfită în anul 
2002 de o credincioasă din s. Bilicenii Vechi.  
    Mănăstirea a primit în dar şi părticele din sfinte moaşte: ale Sfinţilor de la Lavra Peşterilor din 
Kiev, Ucraina (dăruite de arhimandritul Rafael (Bodiu), stareţul mănăstirii Nicoreni), ale celor de la 
mănăstirea Murom din Suzdal, Rusia (aduse de preotul Serghei Ciumac, care între 2009-2010 a 
deservit duhovniceşte mănăstirea Coada Iazului), şi ale unor sfinte de la mănăstirea Diveevo, Rusia. 
În grija mănăstirii sunt trei copii orfani, iar în perioada de vacanţă se organizează o tabără pentru 
copiii din satele învecinate. 
 

   

 

                  

 

 

 
Biserica din lemn Sfîntul Nicolae  
satul Heciul  Vechi 
 
Biserica a fost construită în anul 1791.  
Acoperişul în patru ape integrează cele trei părţi principale: 
naosul dreptunghiular la mijloc, pronaosul şi absida 
altarului de formă pentagonală la extremităţi. La peretele 
sudic este alipit pridvorul, având deasupra o clopotniţă 
octagonală. Pe coama acoperişului de deasupra naosului şi 
deasupra formei piramidale, ce acoperă clopotniţa, se află 
trei bulbi cu cruci forjate. Pereţii sunt dosiţi cu scândură şi se 
înalţă pe un soclu de piatră. În interor naosul este acoperit 
cu o boltă semicilindrică, iar pronaosul şi altarul au plafon 
orizontal. 
Dupa spusele oamenilor din sat, biserica a fost adusa cu 
carul de doi pe bucaţi din oraşul Balţi. 
 

 

 

 



 

 

 
Biserica din lemn 
satul Dobrogea Veche 

 

 

 

 

 

 
Biserica cu hramul  Sfîntul Ierarh Nicolae  
satul Chiscareni 

 
Prima biserică în Chişcăreni este atestată la 1772, amplasată 
în centrul satului şi construită din lemn cum se construiau în 
acele timpuri toate lăcaşele de cult. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ansamblul  
Nicolae Casso cu prima şcoală 

satul  Chișcăreni 
Conacul a fost clădit  după modelul “Chateaux sun 
Loire". Acesta reprezentăă un fel de muzeu, în care erau 
concentrate obiecte de cultură, autentice  și prețioase, 
aparținînd curentelor artistice cuprinse între Renaștere 
și Empire. Una dintre minunile conacului o reprezenta 
parcul din față acestuia. 

 

 

 

 

Beciul lui Casso 
satul Chișcăreni 

 

Beciul este compus din două camera, una mai spațioasă 
și una mai mica. Podurile acestor camera sînt în formă 
de cupola iar pietrele cu care a fost construit beciul sînt 
aranjate într-un mod deosebit și sunt aduse din satul 
Cosăuți. Există și un loc ce pare a f I o fereastră. De fapt   
acolo cîndva a fost o clopotniță, ceea ce azi nu mai este. 

 

 



 

 

 
Movila lui Nicolae Casso 

satul  Chișcăreni 
 

Movila lui Nicolae Casso resprezintă cel mai 
accentuat și important simbol al personalității lui 
Casso. Ea se află în spatele Liceului, pe timpuri 
aflîndu-se lîngă fostul conac a lui Casso. Despre 
această movilă poți afla fel de fel de lucruri 
captivante de la cei care încă mai țin minte de la 
părînți sau bunei cum arăta o zi la conac. Conform 
istoriei, conacul lui Casso a fost contruit după un 
model al unui castel de pe malul Senei, avîndu-l ca 
arhitect pe Bernard Datzi.  
Pe lîngă conac se aflau alei și diferite statuiete. De pe 
movila sa, Casso urmărea munca țăranilor de pe cîmp 
pe timpul zilei, iar noaptea urmărea stelele cu 
ajutorul unui telescop. 

 

       

 

 

 

pînă la reparație 

 
 

renovată 

 

Complexul  
Casa memorială “Adrian Păunescu” 

satul  Copaceni 
 

Locul unde prolificul poet român și-a petrecut primii 
ani de viață, până la plecarea familiei în România. 
Casa regretatului poet  a fost renovată cu suportul 
asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru care a 
cumpărat  locuința.  
Casa are două odăi despărțite de un coridor. În ele se 
află o expoziției întreagă cu volumele de poezie ale 
poetului, fotografii cu Adrian Păunescu în diferite 
perioade ale activității sale literare, covoare 
moldovenești, peretare, dar și câteva elemente de 
mobilier de la mijlocul secolului XX. 

         
         



 

pînă la reparație 
 

 
 

renovat 

 

Muzeul istoric și etnografic  
orașul Sîngerei 

 
Clădirea Muzeului este realizată din zidărie de 
cărămidă, cu acoperişul de lemn şi învelitoare din țiglă 
tip solzi fabricat ă în Lugoj, Banat. Muzeul este 
elementut central al ansamblului architectonic cu 
clădire anexă și teritorii desfăşurate  pe 3 din laturile 
complexului muzeal,  executate în perioada anilor  30 
ai secolului  XX de către autoritățiler României Mari în 
vederea consolidarii  statului reunificat  în teritoriile 
reintegrate. Clădirea a servit ca primărie  apoi  școală, 
pe timpul URSS a găzduit  autoritatea militară  locală. 
Astăzi este Muzeu, monument de istorie și arhitectură 
de categorie locală. 
Muzeu în care sunt depozitate și expuse obiecte legate 
de etnografie și etnologie. Aici veți vedea exponate care 
colectează, păstrează, studiază și popularizează colecții 
care caracterizează cultura și viața, relațiile sociale și 
sistemul social al poporului moldovenesc. 

       
 

 

 

 

Conacul Leonard 
satul  Cubolta 

 
Ansamblul conacului Leonard este amplasat în 
preajma râului Cubolta, în partea de nord a raionului 
Sîngerei. 
Familia Leonard a fost una din familiile boierești cele 
mai prospere din Basarabia secolului al XIX-lea. 
Originari probabil din Veneția, aceștia au locuit 
la Constantinopol, Iași, în sfârșit stabilindu-se în 
Basarabia. 
 

           
 

https://dudu.md/item-2870.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Cubolta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_S%C3%AEngerei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_S%C3%AEngerei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vene%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantinopol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i


 

 
Parcul Conacului Leonard 

satul Cubolta 
 

Parcul din satul a este amplasat pe ambele maluri ale 
râului  Cubolta care se revarsă în Nistru. Este o arie 
protejată din Republica Moldova, reprezentând 
un monument de arhitectură peisagistică. 
Parcul împrejmuiește conacul Leonard. 
Din cele 80 de specii de arbori și arbuști decorativi 
plantați la fondarea parcului, în anii 2010 s-au păstrat 
până la 28. Din conifere se întâlnesc exemplare 
de molid obișnuit, molid înțepător, molid de 
Caucaz, pin negru, pin moale și tuia.  
Magnoliofitele includ exemplare de ilm 
glabra, mesteacăn alb, paltin de munte, paltin de 
câmp, sorb domestic, plop alb, frasin american, frasin 
obișnuit, jugastru, măslin sălbatic, palti argintiu, castan 
porcesc, liliac obișnuit, cireș 
sălbatic, sâmbovină, glădiță, măcieș și salcâm alb. 
 

         

 
 

 

Casa boerului Galben 
satul Sloveanca 

     

      

     

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cubolta,_S%C3%AEngerei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cubolta,_S%C3%AEngerei
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Cubolta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arii_protejate_din_Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arii_protejate_din_Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_de_arhitectur%C4%83_peisagistic%C4%83_din_Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conacul_Leonard_din_Cubolta
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Molid_obi%C8%99nuit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Molid_%C3%AEn%C8%9Bep%C4%83tor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Molid_de_Caucaz&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Molid_de_Caucaz&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pin_negru
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pin_moale&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tuia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilm_glabra&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilm_glabra&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesteac%C4%83n_alb&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paltin_de_munte
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Paltin_de_c%C3%A2mp&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Paltin_de_c%C3%A2mp&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorb_domestic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plop_alb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frasin_american
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Frasin_obi%C8%99nuit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Frasin_obi%C8%99nuit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jugastru
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%83slin_s%C4%83lbatic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Paltin_argintiu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Castan_porcesc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Castan_porcesc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Liliac_obi%C8%99nuit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cire%C8%99_s%C4%83lbatic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cire%C8%99_s%C4%83lbatic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2mbovin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gl%C4%83di%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%83cie%C8%99&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Salc%C3%A2m_alb&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeul de categorie locală  
“Casa Părintească” 

satul  Sloveanca 
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