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5Biobibliografie

CĂTRE CITITOR

 Prezenta Biobibliografie este dedicată lui Vasile Șoimaru, economist, 
conferenţiar universitar, doctor în economie, politician, cercetător şi pu-
blicist, maestru în arta fotografică.

 Vasile Șoimaru este un deschizător de drumuri în diferite genuri de 
activitate, ca promotor, înnoitor de diverse iniţiative având o contribuţie 
originală în derularea vieţii social-politice şi naţionale.

 Materialul informativ a fost selectat în baza arhivei personale a lui 
Vasile Șoimaru, a publicaţiilor bibliografice Cronica presei (1973–1997) 
şi Bibliografia Naţională (anii 1998–2009), Calendarul bibliotecarului 
(1992–1999), Calendar Naţional (2000–2010), lucrărilor bibliografice 
elaborate de Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, colecţiilor şi cataloage-
lor Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Bibliotecii Municipale  
B.P. Hasdeu. Pentru a concretiza descrierea unor publicaţii periodice la 
care s-a lucrat şi cu care a colaborat Vasile Șoimaru, acestea au fost consul-
tate de visu. 
 Structura lucrării reflectă activitatea economică, politică, publicistică 
şi arta fotografică a lui Vasile Șoimaru şi cuprinde următoarele comparti-
mente: Tabel cronologic, Studii introductive, Ediţii aparte: Vasile Şoimaru 
– coordonator, autor de proiecte, traducător, editor; Articole ştiinţifice şi de 
popularizare a ştiinţei; Publicistică (atitudini economice, politice, sociale); 
Articole şi referiri la viaţa şi activitatea lui Vasile Şoimaru; Dialoguri, in-
terviuri cu Vasile Şoimaru; Fotografii de Vasile Şoimaru (în ediţii aparte, pe 
coperte, în ediţii periodice); Confesiuni. Referinţe. Aprecieri, impresii. Dedi-
caţii. Scrisori.

Anexe: Vasile Şoimaru – organizator şi participant la diferite activităţi: 
congrese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice, colocvii, mese rotunde etc.; Lan-
sări şi prezentări de carte; Vernisaje foto; Cărţi cu dedicaţii (din colecţiile BM 
„B.P. Hasdeu”); Diplome, menţiuni, premii, distincţii; Afişe, avize. 
 Criteriul de aranjare a materialului este direct cronologic, iar în cadrul 
anului descrierile sunt date în ordine alfabetică. În fiecare compartiment la 
început sunt date sursele în limba română, după care urmează cele în alte 
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limbi. Articolele cu aceleaşi titluri, publicate în ani diferiţi, sunt amplasate 
la anii respectivi.
 În compartimentele: 
 Ediţii aparte – descrierea bibliografică a cărţii este însoţită de referin-
ţe critice, recenzii, prezentări, plasate în baza aceluiaşi criteriu cronologic; 
 Articole şi referiri la viaţa şi activitatea lui Vasile Şoimaru include 
informaţii despre activitatea multilaterală a protagonistului;
 Dialoguri. Interviuri sunt selectate interviurile realizate cu Vasile 
Șoimaru de personalităţi din diferite medii de activitate.
 Fotografii de Vasile Şoimaru (în ediţii aparte, pe coperte, în ediţii 
periodice) – include o splendidă galerie foto, protagonistul îmbinând pa-
siunea pentru fotografie cu cea pentru călătorii.
 Simplitatea şi modestia lui Vasile Șoimaru, bucuria de a crea prin 
obiectivul aparatului foto, dar mai ales încăpăţânarea de a-şi înfrumuseţa 
viaţa într-o lume tot mai săracă şi mai goală de culoare, fac din el un om de 
valoare al timpului său.

 Pentru a facilita utilizarea biobibliografiei au fost întocmite următoa-
rele Indexuri auxiliare: Index de nume, Index de titluri (articole ştiinţifice 
şi de popularizare a ştiinţei, publicistică), Index de subiecte, Index geografic, 
Index de fotografii, Index de ediţii periodice.
 Încheie lucrarea compartimentul File de album.
 Descrierile bibliografice au fost efectuate conform STAS-ului Descri-
erea bibliografică a documentelor 7.1.-2003. Materialele publicate cu carac-
tere chirilice în limba română (până în 1989) au fost transcrise în grafie 
latină, iar cele apărute în alte limbi sunt aranjate la sfârşitul fiecărui com-
partiment după acelaşi criteriu. Abrevierile cuvintelor în limba română au 
fost efectuate conform STAS-ului 7.11-2004 (ISO 832:1994) Prescurtările 
cuvintelor şi expresiilor în limbile străine europene.
 Selectarea surselor a fost încheiată la 30 aprilie 2011.
 Biobibliografia este destinată profesorilor, economiştilor, ziariştilor, 
bibliotecarilor, studenţilor, tuturor patrioţilor, adevăraţilor iubitori de Ţară 
şi Neam, celor interesaţi să cunoască în amănunte activitatea economică, 
didactică, politică, publicistică şi arta fotografică a lui Vasile Șoimaru.
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TAbEL CRONOLOgIC

1949, 30 aprilie În satul Cornova (raionul Ungheni) se naşte Vasile Șoi-
maru, în familia gospodarilor Șoimaru Alexei şi Nina (născută Roşca), al 
cincilea copil în familie şi mezinul, după Gheorghe (1929), Tamara (1937), 
Anica (1940–1978), Ileana (1942–1947)

1956–1964 Învaţă în şcoala de opt ani (azi Gimnaziul Paul Mihail) din 
satul natal

1964–1967 Învaţă la Tehnicumul electromecanic (azi Colegiul Politehnic) 
din Chişinău, pe care îl absolveşte cu menţiune la specialitatea Evidenţa 
contabilă în industrie

1967–1971 Învaţă la Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din 
Chişinău (azi Universitatea Tehnică din Moldova), pe care o absolveşte cu 
menţiune la specialitatea Economia muncii 

1971–1973 Asistent universitar la Catedra Economia muncii a Institutului 
Politehnic din Chişinău

1973 (octombrie) – 1977 (ianuarie) Doctorand la Catedra Economia şi 
organizarea muncii a Institutului (azi Universitatea) de economie şi finanţe 
din Sankt Petersburg, susţinând teza în luna mai 1978 pe tema Prognoza-
rea productivităţii muncii în industria RSSM

1977–1991 Asistent, lector superior, conferenţiar universitar, prodecan al 
Facultăţii de Economie a Universităţii de Stat din Chişinău, unde a fost 
mutată facultatea de la Institutul Politehnic

1990–1994 Deputat în Parlamentul R. Moldova, vicepreşedinte al Comi-
siei pentru economie şi buget 
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1991–1994 Vicerector al nou-fondatei Academii de Studii Economice din 
Moldova
 
1995–1998 Consultant superior în Parlamentul R. Moldova

1998–2001 Preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din R. Moldova 
 
1998–2001 Deputat în Parlamentul R. Moldova, vicepreşedinte al Comi-
siei pentru economie, industrie şi privatizare

Din ianuarie 2002 Conferenţiar universitar la catedra Management social 
a Academiei de Studii Economice din Moldova
Căsătorit, are doi copii şi doi nepoţei
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STUDII INTRODUCTIVE

Vasile Şoimaru: dorinţă, dor şi căutare
 
 Fiecare om este un original veritabil: unic, de neînlocuit, imposibil 
de copiat. Ceea ce ne face unici sunt misiunea noastră în această viaţă 
şi viziunea noastră asupra propriei vieţi. Și una şi alta sunt deja în noi 
la naştere, programate de genele strămoşilor noştri, incluse în ADN-ul 
nostru. În fiecare din noi există puteri care vor să fie scoase la lumină... 
Dar acestea trebuie descoperite, ele nu se declanşează automat. Ele sunt 
o chemare din adâncul nostru. Mulţi oameni nu răspund chemării, se 
sustrag benevol de la descoperirea de sine. Nu Vasile Șoimaru, însă!

 Tabelul cronologic ne spune clar că Vasile Șoimaru, de cum a ab-
solvit şcoala din sat, s-a lansat într-o căutare de sine… Viaţa lui stu-
denţească a început ca o călătorie iniţiatică, înarmat doar cu curajul 
necesar pentru a o găsi. Dar cum puteai căuta şi găsi într-un regim 
care gândea pentru tine, un regim care-ţi delimita traseele, îţi spunea 
ce cântece să cânţi şi ce toasturi să spui la diferite ocazii… Tânăr fiind 
nu ştia, dar intuia că „zăcămintele neliniştilor interioare sau, dimpotrivă, 
zăcămintele seninătăţurilor lăuntrice ale poporului irump la suprafaţă 
numai în arta lui...” (Radu Gyr, Baladă şi eroism), şi s-a înscris la dan-
suri populare. Aici găsea satisfacţia vieţii, aici îi irumpea forţa interioa-
ră, aici, convins fiind că contribuie la perpetuarea tradiţiilor populare 
şi deci la dăinuirea poporului… „În viaţă, totdeauna ni se întâmplă ceea 
ce se întâmplă unui călător. Cu cât înaintezi, cu atât obiectele se arată alt-
fel decât erau din depărtare. Adeseori găsim altceva, câteodată ceva mai 
bun decât căutam; adesea pe un alt drum decât pe cel apucat la început. 
În călătorie aflăm lucruri adevărate şi statornice – învăţătură, cunoştinţă, 
înţelepciune”, spunea A. Schopenhauer. După studii universitare şi dans 
Vasile Șoimaru face doctoratul (continuă căutarea), se dedică profesi-
ei didactice (dansează în continuare), ajunge conferenţiar universitar 
(dansează doar la ocazii), dar mai caută portul în care să ajungă… Ce-i 
interesant, dacă urmăreşti viaţa şi activitatea profesorului Vasile Șoi-
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maru, este că el ştie oricând unde se află, la câte mile de vis, de dorinţă, 
de obiective. 

Până acum, în această călătorie, a tot adunat roade – învăţătură, 
cunoştinţe, înţelepciune. Încheie anul 2010 cu 1351 de prezenţe profesi-
onale, publicistice, iconografice în lucrări de autor, în articole din presa 
tipărită şi online, în culegeri ştiinţifice, interviuri. Toate acestea le scoa-
te la lumină biobibliografia Vasile Şoimaru, elaborată de bibliografii de 
la Biblioteca „Transilvania”, cu suportul specialiştilor de la Centrul de 
Informare şi Documentare „Chişinău”. Structura, gruparea materiale-
lor, au fost gândite într-o succesiune nu atât logică, cât abductivă, pen-
tru a accesibiliza cât mai mult posibil personalitatea lui Vasile Șoima-
ru. Biobibliografia raportează 888 înregistrări bibliografice, dintre care 
169 de articole publicistice, 56 de interviuri, 15 volume de autor (două 
dintre ele în coautorat), 422 imagini fotografice; 307 intrări semnalează 
articole despre Vasile Șoimaru, despre omul, conferenţiarul, deputatul, 
publicistul, călătorul, omul de cultură, scriitorul Vasile Șoimaru. Adă-
ugăm la „despre” şi cele 46 de recenzii la volumele de autor şi trei re-
cenzii la volumele-proiect care vizează direct personalitatea şi aportul 
lui Vasile Șoimaru la realizarea lor, aşa că, numărul total al categoriei 
despre este de 326 de materiale tipărite. Cifrele invocate sunt într-o 
stare brută. Sunt date statistice care oferă vizibilitate unei personalităţi, 
vizibilitatea activităţii lui. Interpretate, aceste cifre seci, ne permit să 
obţinem o lizibilitate şi mai bună, şi mai eficientă a activităţii sale de 
cercetare economică, istorică, de promovare culturală… 
 Analiza conţinutului ne relevă fapte foarte interesante. O bibli-
ografie, sparge „tiparul” cu care protagonistul se produce în zeci de 
fragmente şi componente, după care putem scotoci obsesiv prin ele 
în încercarea de a construi un mozaic al gândurilor, al dorinţelor, al 
acţiunilor sale. Analiza de date mizează pe abilitatea evaluatorului, citi-
torului de a număra şi calcula, capacitatea protagonistului de a se pro-
duce în acele segmente, fragmente, componente, de a gândi şi înţelege 
lucrurile. A se face înţeles şi a înţelege la rândul lui este o luptă, un efort 
cărora le dedică o amplă mobilizare a inteligenţei sale. În volumul bi-
obibliografic, fiecare detaliu, fiecare dată înregistrată este capătul unui 



11Biobibliografie

fir ce te poate conduce în orice punct al vieţii protagonistului. Biobi-
bliografia îl transformă pe profesorul Vasile Șoimaru în profil statistic 
(vorbind în vocabular economic). Cele 889 înregistrări sunt prezente 
în mass-media tipărită de 1430 de ori. Această cifră ne spune că 541 
de articole (de şi despre), recenzii, interviuri, imagini fotografice au 
fost publicate în mai mult de o sursă. Unele, şi de câteva ori preluate 
de diverse publicaţii din străinătate, fapt ce denotă interesul, calitatea 
şi necesitatea lor. Rămânând în dimensiunea economico-statistică, pu-
tem spune că acesta este factorul de impact al scrierilor sale. Practic, 
fiecare entitate (dată) bibliografică, a fost publicată în medie de 1,8 ori: 
unele o singură dată, altele şi de şase ori.
 Urmărind atent evoluţia lui Vasile Șoimaru prin intermediul con-
ţinutului biobibliografiei, constatăm că prin discursul său publicistic, 
prin imagini artistice, prin documentare, dânsul s-a transformat într-
un activator al memoriei noastre. Este fiul care nu lasă să se stingă moş-
tenirea lăsată lui de acei gospodari şoimăreni Alexei şi Nina Șoimaru. 
 Pentru fiecare om există o sarcină personală şi un mod de viaţă 
unic, o vocaţie, o chemare, care nu poate fi trăită sau împlinită de ni-
meni altcineva. Din materialele analizate: publicistica bătăioasă, volu-
mele sale documentare-memorii, scrise cu atâta dragoste de neam, de 
vatră, de strămoşi, conchidem că chemarea şi idealul de împlinire ale 
lui Vasile Șoimaru sunt menite să identifice toate locurile posibile cu 
urme de români; ţara lui să se realizeze ca un stat democratic, dezvoltat 
economic; să fie parte, de facto, a comunităţii europene; cât mai mult 
trecut valorificat, actualizat, pentru că gândeşte în cheia lui B.P. Has-
deu – trecutul este poarta viitorului. Șoimaru este încrezut că faptele 
noastre toate trebuie să fie un tribut trecutului strămoşesc.
 Vasile Șoimaru reprezintă domeniul economic care este redus as-
tăzi, în viziunea mea, doar la conceptul de producţie materială. Aveam 
reţineri vis-à-vis de V. Șoimaru, reprezentant al unui domeniu, cel pu-
ţin pentru mine, ca activitate unidimensională. Mă întrebam ce-i uneş-
te pe Vasile şi pe Vlad Pohilă (prin el l-am cunoscut), care vine, ca şi 
mine, din domeniul cultural. Aveam impresia greşită că un economist 
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nu prea face treabă bună în cultură... Economia şi arta, economia şi 
cultura, m-am convins, sunt părţi ale sinelui său, parte din viaţa lui. Iar 
conţinutul biobibliografiei vine ca dovadă: scrierile economice se con-
jugă benefic cu publicistica, cu pamfletul politic, cu imaginile artistice, 
cu lucrări culturale inedite.
 Nu urmează căile bătătorite de alţii, îşi elaborează propriile dru-
muri, itinerare, trasee... Fiecare om deţine o forţă pe care, dacă o folo-
seşte, găseşte ce caută... Forţa pe care o deţine profesorul V. Șoimaru 
nu face gălăgie, ea acţionează, inspirând-o şi celor din preajma lui. Că-
lătoriile lui nu sunt altceva decât trasee de pelerinaj spiritual, cultural, 
ştiinţific... Mi-a destăinuit un vis – tare ar vrea să meargă pe urmele lui 
Nicolae Milescu Spătarul, în China... Deci, trăieşte, în adâncul său, un 
Cristofor Columb (l-a identificat regretatul Andrei Vartic), pentru că 
nu este vorba aici de căutarea românilor, ci de înaintaşii care au cute-
zat ca şi el să treacă graniţe, mări, oceane, munţi şi ziduri. Parafrazând 
din George Bernard Shaw, putem spune că Vasile Șoimaru nu e dintre 
oamenii care văd lucrurile aşa cum sunt şi se întreabă mereu: „De ce?” 
El visează lucruri care nu au fost niciodată şi întreabă: „De ce nu?”
 Forţa pe care o deţine profesorul Vasile Șoimaru ne inspiră pe noi, 
cei din jurul lui, să facem multe lucruri frumoase. Să cauţi românii prin 
lume nu e un lucru uşor, nu este o cale simplă, există drumuri mult 
mai uşoare, fără obstacole, dar şi fără viaţă şi autenticitate. Să identifici 
români în alte state şi continente e greu, dar e frumos şi fascinant... Nu 
se lasă împiedicat, poate doar se ofuschează, de anxietăţile politice şi 
economice din jurul său. Un autor, mai puţin cunoscut pe la noi, Gail 
Hudson, spunea că „niciodată inima n-a suferit în căutarea visurilor ei, 
pentru că fiecare secundă de căutare e una de întâlnire cu Dumnezeu şi 
cu eternitatea”. Singura obligaţie adevărată în viaţă constă în împlinirea 
legendei noastre personale. Strădaniile, faptele protagonistului nostru 
nu sunt zadarnice, iar biobibliografia este instrumentul care oferă re-
pere ale călătoriei existenţiale ale lui Vasile Șoimaru.
 Biobibliografia ne dezvăluie un univers bogat şi fecund, creionând 
personalitatea lui Vasile Șoimaru prin caracteristici evidente. Activităţi 
/ lucruri / rezultate / calităţi au fost scoase la lumină de biobibliografie 
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prin surse (unde şi câte), titluri (care schiţează un om-spirit-acţiune-
clopot, la curent cu tot ce se întâmplă în economia ţării, în politică şi 
în cultură), tematica subiectelor abordate, anii în care s-a produs / pu-
blicat mai frecvent). Biobibliografia se conturează ca un algoritm Vasile 
Şoimaru, care ne permite să-l cunoaştem mai uşor. Manipulându-l, îl 
cunoaştem mai bine… Informaţiile sunt grupate în clustere prestabilite, 
iar aparatul de acces – indexurile îi intersectează deschizând şi mai mult 
personalitatea şi activitatea lui Vasile Șoimaru. Bibliografii mai disti-
lează informaţiile în numere, nume, subiecte, titluri, alimentând aceste 
instrumente de acces. 
 Vasile Șoimaru este intelect, sentiment, raţiune, inimă şi disciplină 
interioară. Cu aceste calităţi, trăsături îşi poate modela singur perspec-
tiva spirituală şi, prin ea, întreaga viaţă. Profesorul V. Șoimaru nu aş-
teaptă să-l împingă cineva din urmă. El este cel care împinge pe alţii. Pe 
mine, pe Vlad, dar cu siguranţă mai sunt de aceştia, pe care profesorul 
Vasile Șoimaru îi are „în cârcă”... În sinea mea îl poreclesc Funes cel ce 
nu uită (după nuvela lui Borges cu acelaşi titlu) pentru că este omul 
care nu uită niciodată nimic, mai ales dacă este vorba de angajament, 
de cuvânt sau obligaţie. Rămâne, totdeauna, credincios liniei autoim-
puse şi obiectivelor propuse.
 Motivaţia este cauzalitatea care străbate cunoaşterea, spunea Art-
hur Schopenhauer. Dar care este acea motivaţie care îl mişcă spre a 
călători în lumea întreagă (...se ştie că oamenii fac bine doar ceea ce fac 
cu plăcere)? Profesorul V. Șoimaru îşi cunoaşte motivaţiile personale şi 
acţionează în conformitate cu acestea, de aceea nu are nevoie de moti-
vaţie exterioară.
 Este un om întreg, pentru că vede nu numai partea lui de medalie. 
O vede şi pe a noastră, se bucură, ne felicită. Cultivă empatia, căldura şi 
bunătatea. De aceea uşa lui se deschide automat celor care împărtăşesc 
aceste virtuţi. Empatia, căldura, bunătatea şi deschiderea îl fac iubit şi 
apreciat de mulţi din compatrioţii noştri. Acest adevăr îl demonstrăm 
prin date furnizate de biobibliografie. Despre Vasile Șoimaru s-au scris 
şi s-au publicat 307 de articole în presă, în culegeri şi volume de autor. 
La aceste 307 de surse mai adăugăm cele 56 de interviuri înregistrate 
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de biobibliografie, care la fel denotă deschiderea lui Vasile Șoimaru 
pentru comunicare, denotă şi faptul că este personalitatea interesantă, 
personalitatea care are ce spune, are ce ne spune. 
 Biobibliografia adaugă la articolele pur ştiinţifice pe tematica eco-
nomică şi legate de învăţământul superior economic 169 de articole 
publicistice (atitudini economice, politice şi sociale) referitoare la poli-
tica şi economia Republicii Moldova; la viaţa şi evenimentele culturale 
şi istorice, activităţile ştiinţifice, care, în pofida crizei şi instabilităţii 
politice, aveau loc, se produceau; mai adaugă 13 proiecte culturale, 
editoriale iniţiate şi realizate de V. Șoimaru. Alte patru le are acum în 
derulare.
 Înţelepţii spun că jumătate din viaţă e noroc, cealaltă e discipli-
nă – iar aceasta din urmă este esenţială, căci fără disciplină n-ai ce să 
faci cu norocul. Vasile Șoimaru e omul disciplinat, e omul perseverent 
– calităţi importante – noi (eu şi Vl. Pohilă) îl invidiem pentru aceste 
calităţi lipsă sau, mai puţin pronunţate, mai puţin educate la noi. Eu, 
pentru mine, îl numesc economico-metaforic controlling. Telefonează 
de câteva ori pe zi, de câteva ori vine până la Biblioteca Municipală 
şi nu îi este greu să facă trei etaje până la biroul administrativ şi trei 
etaje până la redacţia revistei BiblioPolis... Vine parcă să ne spună că 
adevăratul sens al vieţii nu este de a şti ceva, ci de a face ceva. Vasile 
Șoimaru este controlling-ul nostru... urmărind să ne amintească mereu 
să nu vânturăm pe nimicuri cunoştinţele, puterile şi resursele noastre. 
 Îşi trăieşte viaţa nu ca spectator sau actor de planul doi, ci ca regi-
zor – singur îşi pune la muncă abilităţile, talentele, forţa... L-am văzut 
pe profesorul V. Șoimaru mai mult fericit, rar, foarte rar l-am văzut 
deprimat. Chiar dacă era nemulţumit de ceva, supărat de ceva, mai în-
tâi spunea ceva foarte pozitiv, se bucura de cineva, de ceva şi abia apoi 
trecea la faza mai puţin pozitivă de care vroia să ne vorbească. Cum 
poţi fi permanent fericit, mă întreb adeseori când mă uit la acest om? 
Fericit în engleză are echivalentul happy, care, la rândul său, se trage 
din islandezul happ, ceea ce desemnează o întâmplare fericită. Reiese că 
Vasile Șoimaru zilnic are întâmplări fericite. Și, cu adevărat le are. Este 
fericit când citeşte un articol despre un prieten, este fericit când apucă 
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o carte foarte interesantă, este fericit când aduce o carte donaţie unei 
biblioteci, este fericit dacă întâlneşte un om de calitate, este fericit dacă 
a convins pe cineva să facă ceva... Disciplina interioară, despre care am 
menţionat mai sus, îi permite să-şi modeleze singur şi starea de spirit... 
El are un radar interior, propriu, care-l ajută să detecteze valorile, oa-
menii valoroşi, semnalele de ameninţare. Îl aplică şi prietenilor, pentru 
a le semnala lamentările, ezitările, greşelile, dar şi succesele... Având 
radarul său propriu, ajunge primul cu felicitările... 
 Înţelepţii afirmă că o persoană este cam la fel de mare ca lucrurile 
care o supără... Ce îl supără pe Vasile Șoimaru? „Mega-lucruri”! Parla-
mentul, Guvernul, Politica, comuniştii!
 De ce se luptă Vasile Șoimaru cu nedreptatea, cu politica defectu-
oasă, cu economia chinuită de „marii economişti”, cu comuniştii? Am 
înţeles de ce, când am mai citit, recent, încă o dată Căderea comunişti-
lor: îl supără, îl doare! – vedem aceasta chiar numai parcurgând titlu-
rile înregistrate în biobibliografie, foarte sugestive: Groparul economiei, 
sau dinamica declinului (declinul economiei în timpul guvernării lui 
Sangheli), 1995; Agricultura mai rămâne comunistă (despre ritmurile 
de scădere a economiei Moldovei), 1996; Au trecut doi ani de „stabilita-
te, ordine, bunăstare” (câţi ani vor mai trece până le vom avea?), 1998; 
Care sunt soluţiile pentru depăşirea actualei crize politice? (puncte de 
vedere), 1999; Pericolul comunist nu a dispărut pentru Rep. Moldova nici 
în prezent (comuniştii şi părerea lor privind originea limbii române), 
2000; Europa comuniştilor e în Est (promovarea direcţiilor pro-euro-
pene de guvernanţii actuali), 2003; „Modelul tiraspolean” ne va duce 
la pierzanie (starea actuală a limbii române în RM), 2003; „Slavii nu 
vorbesc limba sclavilor” (despre refuzul populaţiei rusofone din RM de 
a studia limba română), 2005; Cele şapte minuni ale PCRM (consumul 
final – factor primordial al creşterii economice în „deceniul Voronin”), 
2010; Comerţul exterior – groparul interior al comunismului moldove-
nesc (critici electorale la adresa comuniştilor), 2009; Doctrina econo-
mică a tkaciukism-leninismului moldovenesc (despre evenimentele din 
7 aprilie şi consecinţa acestora asupra bugetului), 2009; Guvernarea co-
munistă – mare spălătoare de bani publici (atitudini social-economice şi 
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politice), 2009; La Chişinău, comuniştii l-au răstignit pe Hristos a doua 
oară (gânduri privind evenimentele din 7 aprilie), 2009; Nici ploile to-
renţiale nu ne pot spăla de comunism (despre guvernarea comunistă, 
spălările de bani pentru construcţia şi reconstrucţia căii ferate), 2009; 
PCRM vrea să vină la putere iarăşi prin minciună, 2009; Va ieşi Rep. 
Moldova din comă-nism după 29 aprilie?, 2009; Căderea comuniştilor 
(argumente, critici asupra guvernării comuniste); Durakovii cu viziuni 
kominterniste din vizuinile voroniniste (opinii, reflecţii referitoare la re-
gimul comunist). 
 Referitor la aceasta mi-am amintit o parabolă (venită din fosta Iu-
goslavie, comunistă) care m-a ajutat să găsesc răspunsul: O sardină este 
un delfin care a trecut prin toate fazele dezvoltării socialiste. Vasile Șoi-
maru vrea, luptă pentru ca noi, basarabenii, românii de pretutindeni, 
să rămânem delfini, să ne unească spiritul prietenesc de unitate nu 
instinctul, gri, de turmă manipulată, fără creier şi fără sentimente. Ar fi 
putut să ducă o viaţă confortabilă... însă alege să se bată cu nedreptă-
ţile economice, politice, istorice, luând atitudine, exprimând-o public, 
acţionând... Viaţa sa, viziunea sa sunt angajate direct în ţesătura, des-
tul de încurcată, a problemelor ce domină, parcă fără perspectivă, ţara 
noastră. Vasile Șoimaru ştie că politica şi istoria este fatum-ul timpului 
nostru. Nu are cum să treacă pe alături de ele, el se plasează în chiar 
inima acestor procese, prin tot ce face – publicistică, sinteze, dezbateri, 
documentare, volume – este martorul epocii, dar se vrea, din conţinu-
tul lor, evident, participant, contribuitor la soluţionarea problemelor, 
pune absolut tot ce are la dispoziţia acestui demers.
 Ori de câte ori vorbesc despre Vasile Șoimaru totdeauna văd omul 
care şi-a luat harta vieţii, a încălţat cizmele drumeţiei, şi-a marcat sco-
pul şi a pornit la drum... Între drumeţii şi profesorat face acte de cul-
tură, face fapte de filantropie, reuşeşte să facă multe lucruri bune şi 
frumoase pentru că, economist fiind, ştie că scopurile sunt visuri cu 
termen-limită. Avea dreptate cine a zis că un om mare este un om 
mic care realizează ceva pentru prima oară. Multe lucruri le-a făcut 
pentru prima oară, dar le-a făcut întotdeauna bine. Bibliografia vine 
cu argumente-fapte în susţinerea acestei judecăţi. Despre volumele 



17Biobibliografie

publicate: Căderea premierilor – a cules, în câteva luni, şase recenzii; 
despre Cornova – a înregistrat 13 recenzii: Literatura şi arta, Anuarul 
Muzeului Etnografic al Moldovei (Iaşi), Glasul Naţiunii, România liberă, 
Mesagerul, Jurnal Naţional, Moldova Suverană, Economistul; volumul 
Neamul Şoimăreştilor – a înregistrat 12 recenzii, publicate în Convorbiri 
literare (2004), Adevărul (2003, 2004), Limba şi literatura română (Bu-
cureşti, 2004), România liberă (2003), Natura (2003), Literatura şi arta 
(2003), Curentul (Bucureşti, 2003), Făclia (2003), Novoe vremea (2003); 
iar Românii din jurul României în imagini – 14 recenzii apărute în: Lite-
ratura şi arta (2008), Glasul (2008), Destin românesc, Ziua (Bucureşti), 
BiblioPolis, Analele Universităţii „Spiru Haret”, seria Filologie. Limba şi 
literatura română, Observator de Bacău, Flacăra lui Adrian Păunescu, 
Timpul, Zorile Bucovinei. După cum se vede din exemplele relevate, 
aria geografică unde s-au publicat recenziile, impresionează: au apărut 
nu numai în periodicele autohtone, dar şi în publicaţii din România şi 
Ucraina, cum scrie Vlad Pohilă, de la vest de Prut până la est de Nistru. 
Este un indicator bibliometric de calitate. Puţini autori pot recunoaşte 
că au câte 10-14 recenzii la operele lor.
 Viziunea protagonistului nostru este realizată prin toate mijloace-
le şi acţiunile. El o pune şi în fotografiile sale. Aici vedem, clar, o trans-
formare de fineţe a economistului Vasile Șoimaru. El face fotografii cu 
o anumită intenţionalitate, cu sugestii de a înţelege sau potenţa nişte 
lucruri. Lucruri durute, dar neştiute de toţi, necunoscute în profunzi-
me. Pentru noi, ştiutorii, cunoscătorii au un rol de re-member, pentru 
ceilalţi, care trebuie să ştie şi să cunoască, fotografiile lui Vasile Șoi-
maru se transformă într-un mod de cunoaştere constitutivă. Cei care 
privesc fotografiile lui simt o iradiere afectivă, un complex de reacţii 
afective intensitatea lor depinzând de starea sufletească, de momentele 
în care le contemplă privitorii. Sensul artistic şi afectiv al fotografiilor 
lui Șoimaru este deschis şi fiecare din noi îl prelungeşte raportându-l 
fie la prezent, fie la trecut sau viitor. Scopul maestrului, credem, că este 
acela de a deştepta prin imagini, de a naşte stări de sentiment, care apoi 
să se sedimenteze în conştiinţa, inima şi sufletul nostru. Oricare i-ar fi 
mijloacele, urmăreşte aceeaşi viziune, acelaşi scop… 
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 Oricum, Vasile Șoimaru e mereu în căutare de noi forme de expre-
sie, de exprimare a realităţii din diverse unghiuri şi să ne-o ofere în alte 
rezonanţe. Aceasta demonstrează efortul său susţinut de a trasa mereu 
pârtii noi, de a găsi alte relaţii între oameni, fapte, lucruri şi de ani ni le 
face cunoscut. Precum Brâncuşi, profesorul Șoimaru, înveşniceşte pre-
zentul şi lucrurile banale, rutina cotidianului o transformă în poeme 
în imagini, astfel exprimându-şi atitudinea sa pentru trecut, pe care-l 
vrea actualizat, iar prezentul – îmbunătăţit. Actualizează şi îmbunătă-
ţeşte prin cărţi, prin volumele sale, prin acţiuni şi fapte, prin imagini. 
 Economia domină lumea în care trăim. Lui Vasile Șoimaru, ne 
gândeam noi, îi este mai uşor să se descurce pentru că cunoaşte prin-
cipiile şi regulile jocului economic şi scoate ce poate, mai bun, din ele 
pentru realizarea visurilor sale. Credem că, economist fiind şi predând 
mai ales managementul social, cunoaşte, probabil se şi ghidează după 
cuvintele lui Rockefeller: „Oriunde mă uit, din probleme se ivesc şanse”, 
altfel cum de reuşeşte să realizeze proiecte costisitoare în vremuri de-
loc prietenoase cu cultura? E foarte puţin să cunoşti economia ca să 
acţionezi, mai trebuie să fii foarte curajos! Aici, iar, ne scoatem pălăria 
în faţa profesorului Vasile Șoimaru! Este un om foarte curajos! Unicele 
profituri cu care rămâne sunt aprecierile contemporanilor, dar şi sen-
timentul de împlinire a datoriei. Protagonistul biobibliografiei de faţă 
are multe datorii autodeclarate, autoasumate: să editeze autori, care în 
viziunea lui sunt modele de patriotism pentru cei de astăzi (de exem-
plu, Nicolae Iorga, Mircea Vulcănescu, Paul Mihail, dar şi contempo-
rani – Constantin Bobeică, ex-premierul Valeriu Muravschi sau Simion 
Plămădeală, poet român din... Kazahstan!); să călătorească lumea în-
conjur ca să afle cât mai mult despre urmele românilor pe mapamond; 
să găsească oameni simpli, de aici şi de dincolo de Prut, patrioţi, care 
iubesc tot ce-i românesc, care au multe de spus generaţiilor de azi şi îi 
susţine; să aducă, de pretutindeni cărţi pentru bibliotecile din Chişi-
nău – mai întâi bibliotecii de la instituţia unde munceşte, a ASEM-ului, 
apoi Bibliotecii Naţionale a RM, Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. 
Totdeauna mă întreb de unde şi cum îi găseşte Vasile Șoimaru pe cei 
care deţin cărţi valoroase şi care mai şi doresc să le doneze? A donat 
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personal, sau ca intermediar, foarte multe cărţi Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu”, sporind simţitor calitatea colecţiei ei, a fondului special 
de carte rară şi veche, a colecţiei „Chişinăuiana” şi a documentelor des-
pre istoria BM „B.P. Hasdeu”. Această latură a omului Vasile Șoimaru 
o compar cu cea a lui Vasile Stroescu, care a donat foarte multe cărţi 
bibliotecilor publice din Basarabia, în special bibliotecii municipiului 
Chişinău. Diferenţa dintre ei este că Vasile Stroescu era bogat şi îşi 
permitea să cheltuiască, din averea lui enormă, bani pentru a cumpăra 
cărţi bibliotecilor. Vasile dă din ceea ce face el, din ce editează şi de la 
oamenii generoşi care sunt mereu în preajma lui. 
 Vasile Șoimaru şi când îşi sărbătoreşte succesele (lansarea lucră-
rilor, organizarea conferinţelor internaţionale, editarea unor cărţi de 
reper cultural) dăruieşte... Dăruieşte prietenilor, colegilor, românilor 
energie, credinţă, curaj, cunoştinţe... şi exemplul său de implicare cul-
turală. Vasile Șoimaru este persuasiunea însăşi: alături de el evoluezi, te 
ajută să te împlineşti... îi ajută şi pe alţii să se împlinească. 
 Trăim într-o perpetuă criză... În marea istorie a omenirii criza nu 
a fost conotată doar negativ. Cuvântul grecesc krisis are semnificaţia 
de opţiune, de cotitură, moment ce survine după un moment critic; iar la 
chinezi semnul pentru criză cuprinde în el şi semnificaţia de şansă. Pen-
tru Vasile Șoimaru criza nu e un moment să se lamenteze, e momentul 
care aduce îmbunătăţiri. Cele mai mari realizări le-a înregistrat în anii 
de cea mai mare criză economică şi politică. Publicarea unor noi cărţi, 
dar mai ales de referinţă, nu este atât un proces de durată, cât greu şi 
costisitor. Vasile Șoimaru scrie cărţi, editează cărţi, susţine oameni care 
vor să editeze, provoacă oamenii să scrie în aceste sumbre timpuri. Pe 
exemplul său, putem afirma că doar implicarea şi dezvoltarea personală 
continuă înseamnă descoperirea unicităţii proprii şi a vocaţiei interioa-
re, a locului pe care numai el poate să-l ocupe... Exemplul lui Vasile Șoi-
maru validează postulatul lui Theodore Roosevelt: „Cel mai bun premiu 
pe care ni-l oferă viaţa este, de departe, şansa de a munci mult la ceva ce 
merită”. Tot ce a făcut Vasile Șoimaru a meritat şi el ştie asta! Tot ce face, 
în prezent, Vasile Șoimaru merită şi el ştie asta! 
 L-am prezentat pe omul Vasile Șoimaru mai mult decât pe pro-
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fesorul Vasile Șoimaru; l-am prezentat mai mult pe omul de cultură 
Vasile Șoimaru decât pe economistul Vasile Șoimaru, pentru că aceste 
prime faţete le cunosc mai mult, sau poate mă tem de economistul 
Vasile Șoimaru? Stilul accesibil al scrierilor lui face ca şi cele mai aride 
subiecte (de economie, de exemplu) să fie prezentate într-o formă sim-
plă, dar cu grea consistenţă şi semnificaţie; stilul, pe alocuri gen pam-
flet, dă posibilitatea oricui să-i citească opera şi să aprofundeze materia 
Şoimaru din volumul biobibliografic. A prezenta biobibliografia Vasile 
Șoimaru, complexă în ţesătura ei şi densă în material, presupune a cu-
prinde măcar o parte din personalitatea lui Vasile Șoimaru. Pentru a o 
cunoaşte integral vă invit să o survolaţi (intenţionat am utilizat verbul 
a survola), pentru că fiecare din noi ştie câte ceva despre Vasile Șoi-
maru, dar volumul vă dă posibilitatea să cunoaşteţi mai mult, în toată 
cuprinderea umană, culturală, socială, profesională care se numeşte 
Vasile Șoimaru.
 „Biobibliografiile, cum scria într-un articol din BiblioPolis redac-
torul-şef Vlad Pohilă, devenite cărţi de vizită a bibliotecii noastre, [...] 
ilustrează pregnant, în amănunţime, activitatea literară, culturală, iar în 
anumite cazuri – şi obştească, a celor bibliografiaţi”1. Profesorul Vasi-
le Șoimaru este şi o carte de vizită a bibliotecii noastre. Avea dreptul 
demult la o biobibliografie prin ce a realizat deja, dar şi prin ceea ce 
mai continuă să facă zi şi noapte, îşi are locul, destul de sus, printre 
personalităţile academice chişinăuiene; merită să figureze şi în rându-
rile istoricilor, alături de economişti. Vasile Șoimaru, pe drept, este om 
de ştiinţă afirmat, prin opera sa economică, dar şi scriitor, cercetător 
istoric, prin realizările sale – realizări care s-au cerut bibliografiate cât 
mai complet, cât mai amplu; este om de cultură şi al culturii prin opera 
sa fotografică care a înveşnicit acest pământ cu oamenii ei frumoşi, cu 
bogăţia lui; este un mare animator al vieţii socio-culturale prin acele 
multe evenimente generate, organizate şi realizate în cadrul Academiei 
de Studii Economice din Moldova; cele organizate în cadrul Bibliotecii 
Municipale „B.P. Hasdeu”, al Filialei „Onisifor Ghibu”, al Bibliotecii Na-
1 Pohilă, Vl. Un mod specific de cinstire a personalităţilor – biobibliografiile. În: BiblioPolis. 2005, 
volumul 13, nr. 1, pp. 34-43.
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ţionale a RM; în diverse localităţi din ţara noastră şi de peste hotare. 
Este şi un om al cărţii şi bibliotecii. Îl găseşti mereu prin biblioteci: ori 
aduce ceva, o donaţie, nişte fotografii cu personalităţi, adrese, legături 
cu români din străinătate, un autor, un articol, o propunere de proiect, 
sau participă la activităţi culturale...
 „Prin aceste lucrări biobibliografice BM „B.P. Hasdeu” îşi aduce ori-
ginala sa contribuţie la selectarea şi înveşnicirea unor certe valori spiri-
tuale ce răsar şi înfloresc în rodnicul sol basarabean, multe dintre acestea 
desfăcându-şi crengile spre Vest şi spre Est, spre Europa şi întreaga lume.” 
Vasile Șoimaru este perfect încadrabil în această caracteristică eviden-
ţiată de Vlad Pohilă.
 O biobibliografie conturează un portret nepărtinitor, se bazează 
pe date şi fapte concrete. O biobibliografie arată înălţimea muntelui 
celui bibliografiat, îl îmbie să urce în vârful lui, să înţeleagă dacă a 
meritat efortul. Biobibliografia este, de fapt, un feedback. La feedback 
trebuie să se răspundă prompt. Să se evalueze, să se cântărească, vorba 
lui Iulian Filip, şi să facă ceea ce nu a izbutit încă. 
 Feedbackul fiind micul dejun al campionilor – Vasile Șoimaru 
este, în multe privinţe, campion –, presupun că protagonistul va medita 
asupra acestor rezultate, comentarii şi interpretări, care-l vor ajuta să-şi 
găsească propria cheie de interpretare.

Lidia KULIKOVSKI,
dr. conf. univ.
Martie 2011

Fapte, nu vorbe

 Cuvintele din titlu reprezintă principiul scris pe blazonul familiei 
Șoimaru, un slogan de care această dinastie s-a ghidat de-a lungul a 
vreo cinci secole, atestate documentar... Tocmai de aceea, încercând să 
fac o schiţă de portret aniversar al lui Vasile Șoimaru – conferenţiar 
universitar, dr. în economie, om politic, publicist, maestru fotograf etc., 
voi respecta cât mai mult înscrisul de pe blazonul legendarului neam 
al Șoimăreştilor, care a servit sursă de inspiraţie şi pentru maestrul 
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Mihail Sadoveanu. Aşadar, minimum de metafore, maximum de fapte 
concrete – acestea din urmă constituind adevărata esenţă a modului de 
viaţă, a raţiunii însăşi de a fi a lui Vasile Șoimaru. 
 Născut în ultima zi a lunii lui Prier, 1949, în comuna Cornova, 
fostul ţinut al Orheiului (actualmente, r-nul Ungheni), în familia ţăra-
nilor Șoimaru Alexei şi Nina (n. Roşca). După absolvirea şcolii medii 
incomplete din satul natal, dă admiterea la Colegiul (tehnicumul) de 
electromecanică din Chişinău, la specialitatea contabilitate. Era dorinţa 
părinţilor să-l vadă contabil, el însuşi având mari dubii că a făcut opţi-
unea cea mai bună... Trecerea anilor avea să demonstreze că nu greşise. 
Mai mult, parcurgând biografia de mai departe a lui Vasile Șoimaru 
rămâi cu impresia că dânsul a făcut totul la momentul cel mai potrivit 
şi la locul potrivit... 
 În 1971 devine licenţiat al Facultăţii de Economie a Institutului 
Politehnic din Chişinău, după care urmează studii de doctorat (1973–
1977) la Institutul de Finanţe şi Economie din Leningrad (Sankt Pe-
tersburg), susţinând, în 1978, teza de doctor în economie cu subiec-
tul Prognozarea productivităţii muncii în industria RSSM. Lucrează 
asistent la catedra Economia muncii de la Politehnica din Chişinău 
(1971–1973), apoi lector, lector superior, conferenţiar universitar (din 
1982), prodecan la Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova (1977–1990). În 1991-1994 este vicerector al nou-fondatei 
Academii de Studii Economice din Moldova (ASEM), ctitorită de prof. 
univ. dr. Paul Bran, rector al ASE Bucureşti. Conform aprecierii date de 
Paul Bran, „fără dăruirea lui Vasile Şoimaru, dorinţa noastră de a realiza 
practic ASEM, nu s-ar fi împlinit”. În iulie 1994, în urma înscenării unui 
ticălos proces politic, Paul Bran şi Vasile Șoimaru sunt destituiţi din 
funcţie... După alegerea unei noi conduceri a ASEM, în 2002, revine 
aici în funcţia de conferenţiar universitar la catedra Management soci-
al a Facultăţii Economie generală şi Drept. Mai bine de 35 de ani este 
preocupat de domeniul ştiinţific legat de managementul productivită-
ţii, precum şi de problemele dezvoltării regionale. În acest sens, a pu-
blicat patru cărţi şi peste 50 de articole şi studii; cursurile universitare 
elaborate fac parte din aceeaşi sferă de preocupări.
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 Ales deputat în Parlamentul Rep. Moldova (1990–1994, 1998–
2001), deţine funcţia de vicepreşedinte al Comisiei permanente pentru 
economie. Militează împotriva privatizării cu bonuri patrimoniale – 
care s-a şi dovedit a fi un eşec total; participă la elaborarea şi promo-
varea unor legi şi dispoziţii favorabile reformării efective a economiei 
Rep. Moldova.
 A debutat cu articole în reviste de specialitate, editorial debutând 
cu studii tipărite în rusă. Abia în 1993 scoate prima carte de specialita-
te în română: Managementul afacerilor mici şi mijlocii (Editura Logos, 
în colaborare).
 În ultimele două decenii Vasile Șoimaru se manifestă şi ca un 
apreciat publicist, abordând subiecte de actualitate stringentă din viaţa 
economică şi social-politică a Rep. Moldova, în articole şi studii publi-
cate în prestigioase ziare şi reviste din Chişinău, Bucureşti, Moscova. 
A întemeiat prima revistă economică în limba română din Basarabia 
postbelică, Curierul economic (1999). Volumul Căderea premierilor 
(1999), cu publicistică economică şi social-politică din anii 1990–1999, 
a constituit, în opinia autorului, adevăratul său debut editorial. Având 
ca imbold şi model preocupările lui D. Gusti şi ale părintelui Paul Mi-
hail, ambii cercetători ai satului Cornova, Vasile Șoimaru iniţiază, co-
ordonează şi realizează volumul monografic Cornova (2000, colectiv 
de autori). Următorul volum monografic, Neamul Şoimăreştilor (coau-
tor, dr. Al. Furtună), constituie un omagiu adus memoriei străbunilor 
trăitori, în ultimele cinci secole, pe ambele maluri ale Prutului. 
 În 2004 editează albumul Poeme în imagini, conţinând peste 200 
de fotografii artistice, iar în 2008 – albumul monografic Românii din 
jurul României în imagini, cu un studiu introductiv şi circa 850 de ima-
gini, selectate din mii de lucrări efectuate în ultimii cinci ani în zece 
ţări, pe trasee ce însumează peste 100 000 km. „Este o carte pentru 
veşnicie, pentru că niciodată nu vor mai putea fi surprinse mărturiile 
aşa cum V. Şoimaru le-a înregistrat şi pe care le lasă tuturor românilor. 
Unicitatea acestei lucrări este o realitate ştiinţifică”, opinează prof. univ. 
dr. Zamfira Mihail de la Universitatea Spiru Haret din Bucureşti. Sem-
nalând apariţia volumului, Nicolae Dabija nota într-un editorial din 
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Literatura şi arta: „E o carte de excepţie, unică în felul ei, care merită 
toate premiile româneşti şi nu numai. [...] În această carte Vasile Şoima-
ru se postează în rolul unui regizor: fiecare imagine vine ca o completare 
a celeilalte, o imagine parcă ar sugera-o pe alta, dovadă certă a vocaţiei 
de mare artist a autorului ei.” Concomitent, poetul Adrian Păunescu 
scria în revista Flacăra – publicaţia care a generat şi legendarul cenaclu 
omonim: „Multe, foarte multe se adunaseră în jurul meu, să mă eliberez 
de ele şi să scriu. Dar s-a întâmplat ceva care m-a tulburat peste măsură. 
M-au vizitat doi români din Basarabia. Vasile Şoimaru şi Ioan Caliniuc. 
Ei mi-au adus o carte fenomenală, „Românii din jurul României în ima-
gini”. O carte pe care V. Şoimaru a realizat-o în cinci ani, străbătând 
100 000 de kilometri. Oameni cu adevărat serioşi, temeinici, iubitori de 
Neam şi Ţară, au pus umăr la umăr şi au împlinit acest monument ti-
pografic, care costă oriunde pe lume foarte mult şi vine să confirme un 
fapt îmbucurător: românii nu au ieşit din istorie, ei există, oriunde li s-a 
întâmplat să-i arunce valul tulbure al timpului. După atâtea veşti rele 
câte am auzit şi aud, iată, în sfârşit, şi o veste bună. Aceşti intelectuali 
de dincolo de Prut îşi riscă liniştea şi, uneori, viaţa, ca să adeverească 
existenţa românească.”
 Vasile Șoimaru este autor de proiect, coordonator şi autor de ima-
gini al mai multor cărţi de incontestabilă valoare, inclusiv: Mircea Vul-
cănescu. Litanii pentru trei stări: (poezie, teatru, traduceri) (2004), Ni-
colae Iorga. Cugetări (2005), Născut în Cornova: omagiu lui Paul Mihail 
(2006), V. Preutu, A. Preutu. Satul Şoimăreşti: cinci veacuri de existenţă 
demnă (2006), alte volume de literatură, istorie, cultură şi spiritualitate 
românească.
 Cărţile lui V. Șoimaru, sau cele editate cu contribuţia sa, au bene-
ficiat de lansări şi de recenzii elogioase atât la Chişinău, cât şi la Bucu-
reşti, Iaşi, Ploieşti etc., precum şi la Cernăuţi, Praga, în Bulgaria, Mace-
donia, Serbia, Albania, Polonia etc. Albumul-monografie Românii din 
jurul României în imagini a beneficiat de o amplă prezentare în cadrul 
emisiunii lui Cristian Tabără Parte de carte de la Pro TV – Bucureşti, 
adunând în presă circa 40 de recenzii şi consemnări – un record pe 
care şi l-ar dori mulţi autori, chiar şi unii dintre cei în vogă mare! 
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 Deşi unii consideră că economiştii ar fi nişte oameni exclusiv ai 
cifrelor, datelor, judecăţilor concrete, şi mai puţin ai imaginaţiei, Vasile 
Șoimaru contrazice această ipoteză, din mai multe puncte de vede-
re. Vom aminti, în context, mai întâi, marea sa pasiune pentru cărţi: 
editează cărţi, are o bibliotecă personală extrem de bogată şi variată 
(inclusiv cu multe volume de proză, poezie, eseuri, dramaturgie...). Și îi 
mai place, mult, să doneze cărţi. Astfel, a făcut mai multe donaţii unui 
şir de biblioteci, în primul rând – celei din comuna natală, precum şi 
bibliotecii şcolare din legendara-i Cornova. De altfel, împreună cu dr. 
Zamfira Mihail, profesoară la Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, 
dar cu rădăcini în Cornova, Vasile Șoimaru patronează Gimnaziul 
Paul Mihail din localitatea natală, an de an aceşti inimoşi cornoveni 
înmânând celor mai buni elevi nu numai premii, diplome, dar şi seturi 
de cărţi. Continuând lista instituţiilor ce au beneficiat de mărinimia 
lui Vasile Șoimaru, mai amintim: Biblioteca Dimitrie Cantemir din Un-
gheni, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, Biblioteca ASEM, întemeia-
tă de prof. Paul Bran, Biblioteca Naţională a Rep. Moldova, Biblioteca 
Academiei Române (cărţi rare, numeroase lucrări personale pentru 
Fototeca BAR) etc. Fiind unul dintre nu prea numeroşii basarabeni 
care a vizitat toate judeţele României, a lăsat în circa 50 de municipii, 
oraşe, comune din Ţară sute de volume – şi nu numai din propria-i 
producţie editorială, ci şi de ale altor autori de la noi, căci V. Șoimaru 
este şi omul care ştie a se bucura de împlinirile altora, promovându-le, 
când poate şi pe unde are ocazia. 
 De mai bine de 15 ani Vasile Șoimaru s-a manifestat şi ca un ma-
estru al artei fotografice, organizând o primă expoziţie de fotografii, cu 
genericul De la Columna lui Traian la Valul lui Traian, la Muzeul Naţi-
onal de Istorie, în decembrie 2002, reluată în martie 2003 în Aula Mag-
na a ASEM. Și alte expoziţii fotografice, dedicate unor evenimente sau 
personalităţi de seamă ale românismului au devenit veritabile eveni-
mente culturale, fiind etalate şi la Centrul expoziţional C. Brâncuşi din 
Chişinău, la Bucureşti şi la Praga, în oraşul Marii Uniri – Alba Iulia, la 
Ungheni, Botoşani, Cernăuţi etc. Este iniţiatorul şi animatorul unei se-
rii de conferinţe, colocvii şi simpozioane comemorative, dedicate unor 
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personalităţi marcante ale culturii, ştiinţei, economiei româneşti, viaţa 
sau activitatea unora fiind legată de Cornova: D. Gusti (2000, 2005), H. 
Stahl (2001), O. Bădina (2002), M. Vulcănescu (2004), N. Iorga (2005), 
Paul Mihail (2006), T. Herseni (2007), A. Golopenţia (2007). 
Dacă e să facem un bilanţ prealabil al activităţii culturologice a lui Va-
sile Șoimaru, obţinem o statistică frapantă: numai în ultimul deceniu 
a editat zece cărţi, a organizat zece expoziţii şi tot atâtea manifestări 
ştiinţifico-practice!
 Fapta bună, de regulă, implică şi o recompensă pe potrivă. Dr. Va-
sile Șoimaru deţine numeroase premii, diplome, alte însemne ale recu-
noaşterii şi preţuirii multiplelor şi rodnicelor sale eforturi de cetăţean, 
de om al ştiinţei şi culturii naţionale, marcat de frumoase preocupări 
în care civicul se îmbină fericit cu esteticul. Vom aminti doar câteva 
din aceste menţiuni: Premiul Pentru cercetări monografice al Salonu-
lui Internaţional de carte din Chişinău (2003); Premiul de Excelenţă 
Pentru editarea unei excepţionale colecţii de cărţi româneşti, acordat de 
portalul www. voceabasarabiei.com (2007); Însemnul de Preţuire al 
Societăţii literar-artistice din Uzdin (Voivodina, Serbia, 2008); Meda-
lia jubiliară Centenarul Cursurilor de vară ale Universităţii Populare N. 
Iorga (jud. Prahova, 2008); Premiul Coloana Infinitului al UAP la Salo-
nul Internaţional de carte-2008; Premiul special al Uniunii Scriitorilor 
din Moldova (2009) – pentru volumul Românii din jurul României în 
imagini etc. Este Cetăţean de Onoare al comunei Drăgăneşti (s. Șoimă-
reşti), judeţul Neamţ, şi al comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi. Membru 
de onoare al Comunităţii Academice G. Bacovia din România (2008). 
Laureat al publicaţiilor Literatura şi arta şi Timpul.
 Ce ne mai rămâne să spunem, în final, alta decât: la atâtea frumoase 
împliniri – tot atâţia ani cu sănătate, cu noi bucurii, în muncă şi creaţie, 
acasă şi în suflet. Şi fie să se împlinească visul deloc tainic al lui Vasile 
Şoimaru: de a merge liber, nestingherit, fără vămi, fără grăniceri şi fără 
simboluri anacronice, comuniste – la vest de Prut, dar şi la est de Nistru! 

Vlad POHILĂ,
ziarist

Aprilie 2009
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Albumul familiei româneşti

 Întâlnirea, fie şi târzie, cu Vasile Șoimaru mi-a luminat orizontul 
către Basarabia crucificată. Am cunoscut un om de valoare, un iubitor de 
neam şi ţară, un caracter inflexibil, un frate.
 Albumul cu aşezări româneşti şi cu români de dincolo de graniţele 
actuale ale României are multe semnificaţii şi e făcut cu profesionalism şi 
jertfelnicie. Dar rostul lui cel mai adânc e să strângă într-o unitate pe cei 
pe care o istorie criminală şi cinică i-a despărţit şi i-a risipit prin lume.
 Aşa cum arată cartea lui Șoimaru ar trebui să arate – nu târziu – nea-
mul. Albumul este o repetiţie generală a unei realităţi încă nedesluşite. 
Ne simţim bine între copertele acestei capodopere a simţirii şi speranţei 
româneşti.

Cartea lui Vasile Șoimaru miroase a viscolul nopţii de 30 noiembrie 
spre 1 decembrie 1918. Doamne-ajută! Albumul familiei româneşti ne 
încurajează.

Adrian PĂUNESCU, 
poet, publicist

 2009

El învaţă orbii să vadă, surzii să audă şi proştii  
să gândească

D1. eviza de care se călăuzeşte Vasile Șoimaru (conform afirmaţii-
lor sale) e: „Fapte, nu vorbe”. 

 Ea îmi aduce aminte de o spusă a Sfântului Telasie Libianul: „Taci tu, 
să vorbească faptele tale!” 
Câţi contemporani de-ai noştri vorbesc mult, ca să facă puţin, cuvântea-
ză bine, ca să facă rău.
 Pe Vasile Șoimaru îl cunosc de mult: am fost colegi de Parlament, 
camarazi de aceeaşi formaţiune politică, îmi părea că ştiu totul despre el, 
dar a fost suficient să-mi doneze cartea Cornova, şi apoi o alta: Neamul 
Şoimăreştilor, şi încă una: Românii din jurul României în imagini, ca să-
mi dau seama că nu-l cunosc deloc.

 El şi-a creat opera în tăcere. A muncit ca un sclav, a cercetat arhive, 
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a dezgropat documente vechi, a parcurs sute de mii de kilometri (dacă 
ar fi să le adunăm la un loc, am înconjura globul pământesc de mai mul-
te ori), ca să poată ajunge în toate locurile unde se vorbeşte româneşte 
ş.a.m.d.

Vasile Șoimaru nu fotografiază, ci creează. Aparatul lui de fotografi-
at ne învaţă să privim lumea şi s-o vedem altfel.

El descoperă peisaje, oameni, monumente, clădiri cu aceeaşi bucu-
rie pe care o avusese Columb când descoperea continente. 
Vasile Șoimaru vede lumea cu ochi de poet. Vederea lui vede parabole. 
Metafore. Idei.
 El fotografiază copaci care vorbesc, pietre căzute pe gânduri, trepte 
care-şi amintesc. Surprinde florile care fac schimb de polen, aşa cum oa-
menii fac schimb de cuvinte. Relevă peisaje cu corbi care prind să cron-
cănească în locul acestor păsări de pradă, livezi cu floarea înzăpezită, 
lacrimi în care se reflectă sedii ale puterii, cuprinse de flăcări…
 El vânează clipa: ca vânătorul – lişiţa lunecând peste ape. Și o face să 
rămână.
 Spiritul de observaţie, intuiţia şi imaginaţia fac din Vasile Șoimaru 
un mare artist.
 Dacă ar fi să fac o caracterizare rezumată a creaţiei sale, aceasta ar fi: 
el învaţă orbii să vadă, surzii să audă şi proştii să gândească. 
 Nu Vasile Șoimaru e cel care călătoreşte prin lume, ci mai degrabă 
ea, lumea, trece prin dreptul aparatului său de fotografiat ca să fie şi s-o 
putem vedea şi noi, contemporanii lui, în toate dimensiunile, varietăţile 
şi profunzimile ei.

Nicolae DABIJA,
scriitor, membru de onoare al Academiei Române,

2009

Adevărul şi frumosul, ca profituri supreme

 Dintre toate acţiunile culturale româneşti din Basarabia ultimilor 
ani, cele pe care le realizează Vasile Șoimaru, profesor la Academia de Stu-
dii Economice de la Chişinău (ASEM) sunt dintre cele mai importante. 
Asta deoarece ele sunt deosebit de valoroase şi nu urmăresc obţinerea 
altui profit decât adevărul despre ro mânitatea Basarabiei. Iar de aici – 
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promovarea frumosului, binelui, încrederii în puterile noas tre. E ceea ce 
se poate face eficient la noi, în vremuri atât de vitregi.
 Vasile Șoimaru a editat în ultimii ani mai multe cărţi importante. 
Unele din ele, ca Litanii pentru trei stări, de Mircea Vulcănescu, au văzut 
lumina tiparului întâia oară în tot spaţiul cul tural românesc – după răz-
boi, şi după colapsul comunismului. În această carte au fost editate, în 
premieră absolută, poemele şi traducerile marelui filosof, sociolog, eco-
nomist şi martir român, denumit şi Socrate al României.
 Alte volume mărturisesc adâncimea rădăcinilor sufletului românesc 
din Basarabia, cum ar fi Născut în Cornova, o carte fundamentală despre 
preotul şi istoricul Paul Mihail, unul din cei mai mari români ai Basara-
biei. Altele ne reamintesc necesitatea reîmprospătării neconte nite a me-
moriei noastre cu neasemuite opere ale trecutului. Din această categorie 
de acţiuni ştiinţifice şi culturale face parte reeditarea de către Vasile Șoi-
maru a culegerii de Cugetări ale lui Nicolae Iorga.
 Vasile Șoimaru s-a născut la Cornova, judeţul Orhei, sat pe care l-a 
ales profesorul Dimitrie Gusti pentru una din cele mai spectaculoa se 
cercetări monografice realizată de echipele sale în perioada interbelică. 
Din acea echipă au făcut parte multe personalităţi ale vieţii ştiin ţifice şi 
culturale de atunci, ca Anton Golopenţia, Henri H. Stahl, Mircea Vulcă-
nescu, Petre Ștefănucă, Hary Brauner, Lena Constante, Traian Herseni, 
Constantin Brăiloiu şi alţii, mulţi din ei devenind şi personajele princi-
pale ale cărţilor şi cercetărilor pe care le prezentăm aici. Aşa profe sorul 
Vasile Șoimaru a readus în centrul atenţiei opiniei pu blice româneşti no-
utatea ex cepţională a metodei mono grafice, precum şi valoroasa muncă 
ştiinţifică a echipelor Gusti. Ca discipol al acelei formidabile şcoli, Vasile 
Șoimaru a realizat şi o nouă cercetare a Cornovei, pe care a şi publicat-o 
într-o nouă monografie a satului Cornova. Această carte demonstrează 
ştiinţific, aşa cum a demon strat şi cercetarea profesorului Dimitrie Gusti, 
că nu numai locuitorii Cornovei, străvechi sat românesc din Basarabia, ci 
că toată Basarabia este românească din timpurile de geneză ale neamului 
românesc. Aceleaşi motive, ale stră-vechimii românilor din Basarabia, 
l-au pornit pe Vasile Șoimaru şi pe urmele întregului neam al Șoimă-
reştilor. Aşa a ajuns şi la opera şoimărească a lui Mihail Sadoveanu, şi la 
rădăcinile comune ale acestei vechi familii de români. Aşa a apărut altă 
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capodoperă a lui Vasile Șoimaru Neamul Şoimăreştilor, scrisă împreună 
cu dr. în istorie Alexandru Furtună.
 Ajunşi la acest titlu, identic cu al lui Sadoveanu, trebuie să spunem 
că metoda ştiinţi fică, dar şi artistică, de care se foloseşte profesorul Vasile 
Șoi maru în cercetările şi acţiunile sale ştiinţifice şi culturale este foto-
grafia. Atât cea culeasă din arhiva vremii, cât şi cele pe care le realizează el 
însuşi. Toate cărţile sale sunt editate în baza acestei metode, toate sunt şi 
adevărate arhive fotografice, dar şi adevărate colecţii de artă, de multe ori 
fotograful Va sile Șoimaru mergând înaintea profesorului de economie 
şi sociologie Vasile Șoimaru. Aşa a apărut una din cele mai frumoase 
cărţi ale sale, monografia satului Șoimăreşti de pe Valea Moldovei, satul 
care a stat şi la baza inspiraţii lor lui Mihail Sadoveanu. Scrisă de către 
Vasile şi Agripina Preutu, intelectuali din Șoimăreşti, cartea este editată 
în Basarabia şi îl are drept coautor pe Va sile Șoimaru, cu un set uriaş de 
fotografii. Aşa ajungem la cea mai importantă carte a fotogra fului Vasile 
Șoi maru Poeme în imagini, în care spiritualitatea românească este adu-
nată într-o galerie unică de excep ţionale fotogra fii artistice.
 Vasile Șoimaru a fost şi de putat în Parlamentul de la Chi şinău, şi 
vicerector fondator al Academiei de Studii Economi ce din Moldova 
(ASEM), şi uce nic al regretatului profesor Paul Bran, primul rector al 
ASEM, dar şi rector la ASE din Bucureşti. Acea experienţă nu a fost sim-
plă, aşa că din nenumăratele ei cotituri şi culise a rezultat şi o carte de 
publicistică politică – Căderea premierilor, de care ar trebui să ţină cont 
cei care îşi asumă responsabilitatea con ducerii politice şi economice a 
Basarabiei.
 În această prezentare, oricât de scurtă, nu putem să nu zăbovim încă 
asupra unui detaliu. Este bine să se ştie că toate lansările cărţilor editate de 
Vasile Șoimaru au fost realizate sub forma unor importante manifestări 
ştiinţifice la ASEM, la bibliotecile B.P. Hasdeu şi Onisifor Ghibu din Chi-
şinău, la reşedinţa Mitropoliei Moldovei, din Iaşi, la Casa-muzeu Mihail 
Sadoveanu din Fălticeni, Casa-muzeu Nicolae Iorga din Botoşani, Biblio-
teca Judeţeană din Ploieşti, la primăriile satelor Cornova şi Șoimăreşti, şi 
în multe alte locuri unde s-a străduit să invite şi nenumărate personali-
tăţi, martori ai eveni mentelor descrise în cărţi, cum ar fi Zamfira Mihail, 
fiica lui Paul Mihail, Sanda Golopenţia, fiica lui Anton Golopenţia sau 
Mariuca Vulcănescu, fiica lui Mircea Vulcănescu. Este neuitat simpozi-
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onul organizat la Chişinău de Vasile Șoimaru cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de la naşterea lui Mircea Vulcănescu. Sau manifestă rile organizate 
cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Paul Mihail. Sau par-
ticiparea, pe 26 martie 2006, la inaugurarea neasemuitei alei Constantin 
Stere (adevărat Pantheon al scrisului românesc închinat scriitorilor care 
au scris la glorioasa revistă Viaţa Românească) în parcul de la Bucov, de 
lângă Ploieşti, când Va sile Șoimaru a şi fost menţionat cu o diplomă de 
excelenţă. În anii din urmă, pe cont propriu, el a călătorit practic în toate 
zonele unde locu iesc românii din jurul României, fiindcă inten ţionează 
să publice o carte în imagini despre aceste locuri şi aceşti oameni minu-
naţi care asigură cea mai eficientă securitate a hotarelor Ţării.
 Ajutat şi de câţiva prieteni, dintre care menţionăm în primul rând 
pe scriitorul şi pu blicistul Vlad Pohilă, profesorul Vasile Șoimaru adună 
în conferinţe şi simpozioane, lansări de carte şi serate omagiale urmaşii 
şcolii sociolo gice a lui Dimitrie Gusti. O asemenea adunare este şi im-
portanta conferinţă ştiinţifică come morativă Anton Golopenţia – repre-
zentant de frunte al şcolii româneşti de sociologie, organi zată de Vasile 
Șoimaru la Chişinău, pe 18 ianu arie 2007, cu ocazia lansării monumen-
talului studiu în două volume al lui Anton Golopen ţia despre românii de 
la est de Bug, editat de Sanda Golopenţia. În această zi Basarabia l-a po-
menit pe savantul şi patriotul-martir Anton Golopenţia, ucis în închiso-
rile comuniste în 1951 pentru că a vorbit despre necesitatea im perioasă 
a debolşevizării Europei, identică cu cea a denazificării; l-a omagiat şi pe 
etnologul şi folcloristul Petre Ștefănucă şi a comemorat campania mono-
grafică de la Cornova, organi zată acum 75 de ani.

Cu gândul la viitoarele acţiuni ştiinţifice şi culturale ale profesorului 
Vasile Șoimaru, relu ăm aici ce a scris domnia sa în prefaţă la mono grafia 
Neamul Şoimăreştilor „...îmi plec fruntea în faţa memoriei bunilor mei 
străbuni, le mul ţumesc că au avut grijă să-şi trăiască viaţa ast fel încât 
astăzi să mă pot mândri cu dârzenia, spiritul gospodăresc şi demnitatea 
lor şi să-i salut pe cei care vin după noi, să-i îndemn să fie vrednici şi 
mândri de străbunii lor...” Aşa să ne ajute Dumnezeu şi la acest început 
al anului 2007!

Andrei VARTIC,
scriitor, regizor de teatru şi film

2007
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Vasile Şoimaru).
Vartic66. , Andrei. O carte de aplaudat până la lacrimi : [lansarea al-
bumului Românii din jurul României în imagini] / Andrei Vartic 
// Lit. şi arta. – 2008. – 10 apr. – P. 1 ; Versiune electronică: www.
voceabasarabiei.com.8apr.2008. – Accesat: 19.03.2009 ; http://
www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/229/o-carte-
de-aplaudat-pana-la-lacrimi/ww.voceabasarabiei.com. – Accesat: 
20.03.2009

2010
Căderea67.  comuniştilor / Vasile Șoimaru ; pref. şi red. Vlad Pohilă. 
– Ch. : Ed. Prometeu, 2010. – 160 p. : il.

Referinţe critice, recenzii, prezentări, lansări

Vezi şi nr. : 275-278, 545-550, 567, 573, 580, 581, 587, 600, 602, 
604, 606, 613
Bobeică, Constantin. Un chiot de biruinţă? Un clopot de alarmă? : 68. 
[rec. la volumul Căderea comuniştilor de Vasile Şoimaru] / Con-
stantin Bobeică // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 139-141: 
Versiune electronică: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/arti-
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cole-blog/926/un-chiot-de-biruinta-un-clopot-de-alarma/. – Acce-
sat: 25.01.2011
Căderea comuniştilor – şi la Ungheni : [lansarea cărţii 69. Că-
derea comuniştilor de Vasile Şoimaru] // Expresul de Un-
gheni. – 2010. – 12 noiem. ; Versiune electronică: http://expresul.
com/2010/11/12/%e2%80%9ecaderea-comunistilor%e2%80%9d-
%e2%80%93-si-la-ungheni/. – Accesat: 25.11.2010

69a. Galben, Cornel. Radiografia unei căderi anunţate : [despre volumul 
Căderea comuniştilor, aut.Vasile Şoimaru] / Cornel Galben // Lit. 
şi arta. – 2011. – 5 mai. – P. 6.
La Alba Iulia s-a lansat 70. Căderea comuniştilor : [aut. Vasile Şoima-
ru] // Unirea (Alba Iulia). – 2010. – 20 noiem. ; Versiune electronică: 
http://www.ziarulunirea.ro/2010/11/la-alba-iulia-s-a-lansat-cade-
rea-comunistilor/. – Accesat: 26.11.2010
Moraru, Ion. Dureri basarabene, mărturisite la Oneşti : [lansarea 71. 
volumului Căderea comuniştilor, aut. Vasile Şoimaru] / Ion Mo-
raru // Oneşti Expres. – 16-22 dec. – P. 4 ; [Versiune electronică]. 
– Acces: http://www.onestiexpres.ro/dureri-basarabene-la-onesti.
html. – Accesat : 17.12.2010
Pohilă, Vlad. O carte al cărei titlu se vrea o realitate palpabilă : [rec. 72. 
la volumul Căderea comuniştilor, aut. Vasile Şoimaru] / Vlad Po-
hilă // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 135-138.
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VASILE ŞOIMARU – COORDONATOR, 
AUTOR DE PROIECTE, TRADUCĂTOR, EDITOR

1990
Poleacov73. , I. A. Călăuza economistului în problemele muncii : Me-
todica calculelor economice cu privire la cadre, muncă şi salarii în 
întreprinderile industriale / I. A. Poleacov, C. S. Remizov ; trad. din 
lb. rusă de Vasile Șoimaru. – Ch. : Cartea Mold., 1990. – 292 p.

2002
Iniţiativa privată74.  : rev. de promovare a sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi a clasei de mijloc în România şi Rep. Moldova / 
coord. şt. : prof. univ. dr. Grigore Belostecinic ; red-şef : dr. Florea 
Ţulu ; seniori editori : conf. univ. dr. Vasile Șoimaru, dr. Teodor 
Brateş, dr. Vitalia Pavlicenco. – Ch., 2002. – Descriere bazată pe 
Nr 3, 2002.

2003
Ciubucciu, Vlad75. . Constantin Robu : Strămoşii / Vlad Ciubucciu ; 
aut. proiectului, coord. şi imagini : dr. Vasile Șoimaru. – Ch. : Iu-
lian, 2003. – 20 p. : il. – (Singur în faţa strămoşilor). – Tit. pe cop. : 
Calea Robilor din Căpriana.

2004
 Vulcănescu76. , Mircea. Litanii pentru trei stări : poezii, teatru, tra-
duceri, adaptări / Mircea Vulcănescu ; aut. proiectului, coord. şi 
imagini de Vasile Șoimaru ; lector Vlad Pohilă. – Ch. : Ed. Prome-
teu, 2004. – 176 p.

Referinţe critice, recenzii, prezentări 

Pohilă, Vlad77. . Litanii pentru Mircea Vulcănescu / Vlad Pohilă // Bi-
blioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 43-48 ; Şi totuşi, limba româ-
nă!.. . – Ch., 2008. – P. 150-156.
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Popescu, Ioan78. . Litanii pentru trei stări de Mircea Vulcănescu : [un 
poet român publicat la Chişinău] / Ioan Popescu ; aut. şi coord. de 
proiect: Vasile Şoimaru // Ploieştii. – 2005. – 8-14 dec.

79. Vulcănescu inedit : poezie pentru prieteni : [apariţia volumului Li-
tanii pentru trei stări, coord.: Vasile Şoimaru] // Ziua. – 2005. – 10 
mar. – P. 11. – (Semnat D. P.).

2005
Iorga80. , Nicolae. Cugetări / Nicolae Iorga ; aut. proiectului, coord. 
şi imagini [pe cop. a I, IV]: Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 
2005. – 322 p. 

 Referinţe critice, recenzii, prezentări

Vezi şi nr. : 401, 404, 411, 414, 415, 430, 462
[Pohilă, Vlad.] Dublă cinstire a memoriei lui Nicolae Iorga : [lansa-81. 
rea volumului Cugetări de N. Iorga şi expoz. de fot. : Pe urmele lui 
N. Iorga de Vasile Şoimaru] / Vlad Pohilă // Lit. şi arta. – 2005. – 1 
dec. – P. 4. – (Semnat : V. Prisăcaru).

2006
Născut în Cornova82.  : Omagiu lui Paul Mihail / aut. proiectului, co-
ord. şi imagini de Vasile Șoimaru ; lector : Vlad Pohilă ; des. : Vla-
dimir Siniţki. – Ch. : Prometeu, 2006. – 288 p. – (coperta tare).
Născut în Cornova83.  : Omagiu lui Paul Mihail / aut. proiectului, co-
ord. şi imagini de Vasile Șoimaru ; lector : Vlad Pohilă ; des. : Vladi-
mir Siniţki. – Ch. : Prometeu, 2006. – 288 p. – (coperta moale). 
Preutu, Vasile84. . Satul Șoimăreşti : Cinci veacuri de existenţă dem-
nă: [monogr.] / Vasile Preutu, Agripina Preutu ; red. : Vlad Pohilă; 
aut. proiectului, coord. şi imagini [pe cop. a I, IV] : dr. Vasile Șoi-
maru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2006. – 308 p. : il.
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Referinţe critice, recenzii, prezentări

Vezi şi nr. : 415, 418, 462
Gârbuleţ85. , Adrian. Satul Şoimăreşti – cinci veacuri de existenţă 
demnă / Adrian Gârbuleţ // Monitorul de Neamţ. – 2006. – 25 iul. 
– P. 1.
Rusu, Nicolae86. . Semne ale reîntregirii : [despre Ziua de1 iunie, sărbă-
torită în satul Şoimăreşti, jud. Iaşi, şi despre monogr. Satul Şoimă-
reşti. Cinci veacuri de existenţă demnă, coord. proiectului şi imagini 
de Vasile Şoimaru] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2006. – 15 iun. 
– P. 5.

2008
Pohilă, Vlad87. . Și totuşi, limba română : (articole, eseuri, prefeţe, re-
cenzii) / Vlad Pohilă ; coord. proiect : Lidia Kulikovski, Genoveva 
Scobioală, Vasile Șoimaru ; [fot. pe cop. I, IV de Vasile Șoimaru]. 
– Ch. : Ed. Prometeu, 2008. – 496 p.

Referinţe critice, recenzii, prezentări

Bulat, Ludmila88.  // Analele Universităţii Spiru Haret. Ser. Filologie. 
Limba şi Literatura română, Bucureşti. – 2007/2008. – Nr 7/8. – 
284-287.
[Bulat, Ludmila89. ] Vlad Pohilă ajuns la vremea secerişului / Ludmila 
Bulat // Glasul. – 28 aug. – P. 7. – (Semnat: Ludmila Doreşencu) ; 
Bulat Ludmila. Omul din preajmă. – Ch., 2009. – P. 64-68.
Ciocanu, Ion90. . Fructul publicisticii lingvistice / Ion Ciocanu // Limba 
Română. – 2008. – Nr 11/12. – P. 203-206.
Gorincioi, Tamara91. . Oglinda sufletului unui apărător al fruntariilor 
de est ale românismului / Tamara Gorincioi // BiblioPolis. – 2008. – 
Vol. 26, Nr 2. – P. 99-102.
Florea, Corneliu92. . Tratat de cultură românească / Corneliu Florea // 
Curentul internaţional. – 2009. – Oct. (Nr 40).
Mihail, Zamfira93. . Vlad Pohilă. Şi totuşi, limba română, Chişinău, 
Editura Prometeu, 2008, 496 p. // Analele Universităţii Spiru Ha-
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ret. Ser. Filologie. Limba şi Literatura română. – 2009. – Nr 10. –  
232-233.
Vartic, Andrei94. . Cu muntele Tabor în faţă /Andrei Vartic // Lit. şi 
arta. – 2008. – 26 iun. – P. 3.

2009
Muravschi, Valeriu95. . Atitudini în ani de restrişte : [interviuri, art.] 
/ Valeriu Muravschi ; aut. proiectului şi coord.: Vasile Șoimaru ; 
[fot. pe cop. I, IV de Vasile Șoimaru]. – Ch. : Ed. Prometeu, 2009. 
– 300 p.

Referinţe critice, recenzii, prezentări

Stratulat, Oleg96. . Afirmaţii cu cunoaştere de cauză / Oleg Stratulat // 
Curierul economic. – 2009. – 12 oct.
Stratulat, Oleg97. . Omul care are ce spune / Oleg Stratulat // Lit. şi 
arta. – 2009. – 15 oct.

2010
biblioPolis 98. : rev. de biblioteconomie şi şt. ale comunicării / Bibl. 
Municipală B.P. Hasdeu ; director: conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, 
red.-şef Vlad Pohilă, consiliul şt. : dr. Hermina Anghelescu (De-
troit), Leons Briedis, membru de onoare al Acad. Letone (Riga), 
acad. Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, membru de onoare al Acad. 
Române, conf. univ. dr. Vasile Șoimaru, conf. univ. dr. Nelly Ţurcan 
ş. a. – 2002 – . – Chişinău, 2010. – Descriere bazată pe Nr 3, 2010. 
Dacoromania 99. : rev. ser. nouă / Fund. „Alba Iulia 1918, pentru Uni-
tatea şi integritatea României” ; consultanţi şt. şi colab. : prof. univ. 
dr. ambasador Romulus Budura, acad. Gheorghe Buzatu, prof. 
univ. dr. Vasile Șoimaru, prof. univ. dr. Ovidiu Drimba. – 1999 – . 
– Alba Iulia, 2010. – Descriere bazată pe Nr 51, 2010.
Mihail, Zamfira100. . 155 de cărţi într-o carte / Zamfira Mihail ; coord. 
proiectului : Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă, Vasile Șoimaru ; fot. : 
Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2010. – 530 p.
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Plămădeală, Simion101. . Departe – aproape : 100 de poezii româneşti 
din Kazahstan / Simion Plămădeală ; aut. proiectului, coord., cu-
vânt-înainte şi imagini de dr. Vasile Șoimaru ; [fot. cop. I, IV de 
Vasile Șoimaru]. – Ch. : Ed. Prometeu, 2010. – 138 p.

2011
ASEM : 20 de ani de istorie în imagini102.  : Album / coord.: Grigore 
Belostecinic, Vasile Șoimaru. – Ch., 2011. – (în curs de apariţie).
Iordăchescu, Tudor103. . Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc 
din Basarabia istorică / aut. proiectului, coord. şi imagini : dr. Vasi-
le Șoimaru ; [cop. I, IV fot. de Vasile Șoimaru]. – Ch. : Ed. Prome-
teu, 2011. – 192 p. 
CORNOVA 1931 104. / D. Gusti şi colab.; ed. îngrijită : Marin Diaconu, 
Zoltán Rostás, Vasile Șoimaru. – Ch. : Quant, 2011. – 852 p.
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ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ŞI DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI

1973
Вопросы научной организации 105. управленческого труда в 
промышленности Молдавии / Василе Шоймару // Материалы 
докладов IX научно-технической конференции. – К., 1973. – 
С. 60.

1974
Некоторые вопросы прогнозирования106.  производитель-
ности труда в промышленности Молдавской ССР / Василе 
Шоймару // Итоги научных исследований Кишиневского по-
литехнического ин-та им С. Лазо за 1973 г. (тез. докл. науч.-
техн. конф.). – К., 1974. – С. 60.

1975
Методика многофакторного прогнозирования 107. произво-
дительности труда в регионе / Василе Шоймару // Методоло-
гические проблемы долгосрочного прогнозирования и пла-
нирования социального-экономического развития регионов. 
– М. ; Л., 1975. – Tом 2. – С. 68-69.

1976
Методы прогнозирования производительности 108. труда в реги-
оне / Василе Шоймару // Исследование закономерностей регио-
нального процесса воспроизводства. – Л., 1976. – С. 101-103.

 
1977

Повышение производительности труда в 109. промышленно-
сти Молдавской ССР / Василе Шоймару // Совершенствова-
ние производительных сил развитого социализма : (Эконом. 
вопр. развития нар. хоз-ва). – К., 1977. – С. 20-25.
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Прогнозирование – важное условие 110. совершенствования 
планирования и повышения производительности труда / 
Василе Шоймару // Пути повышения эффективности про-
изводства и качества работы на предприятиях и стройках 
Фрунзенского р-на г. Кишинева : (Материалы науч.-практ. 
конф. Фрунз. РК КП Молдавии). – К., 1977. – С. 174-178. 

1978
Некоторые особенности многофакторного 111. прогнозирова-
ния производительности труда в регионе / Василе Шоймару 
// Совершенствование организации и управления производ-
ством : (Эконом. вопр. нар. хоз-ва). – К., 1978. – С. 33-36.

1979
Значение прогноза роста производительности 112. труда в об-
щей системе народно-хозяйственного прогнозирования / 
Василе Шоймару // Организация производства, планирова-
ния, финансов и учета : (Эконом. вопр. нар. хоз-ва). – К., 1979. 
– С. 58-61.

1980
Классификация методов прогнозирования 113. производи-
тельности труда / Василе Шоймару // Совершенствование 
экономических методов управления производством : (Эко-
ном. вопр. нар. хоз-ва). – К., 1980. – С. 3-12.
Об особенностях регионального прогнозирования 114. про-
изводительности труда / Василе Шоймару // Совершенство-
вание методов измерения, анализа, прогнозирования и пла-
нирования производительности труда : науч.-практ. конф. : 
(Тез. докл.). – Гомель, 1980. – С. 95-97.

1983
Aplicarea funcţiilor de producţie în analiza 115. şi prognozarea pro-
ductivităţii muncii : [studiu de calcul economic] / Vasile Șoima-
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ru // Teorie şi practică economică (Bucureşti). – 1983. – Nr 4. –  
P. 84-86.
Consideraţii privind116.  prognozarea productivităţii muncii în in-
dustrie : [puncte de vedere privind metodologia în economie] / 
Vasile Șoimaru // Revista economică (Bucureşti). – 1983. – 11 
mar. (Nr 10). – P. 14-15.

1985
Вопросы совершенствования планирования 117. производи-
тельности труда в промышленности / Василе Шоймару // 
Проблемы совершенствования планирования и управления 
народным хозяйством Молдaвской ССР : (Тез. докл. и вы-
ступл. на респ. науч. конф.). – К., 1985. – С. 61-62.
Совершенствование планирования производительности 118. 
труда – важное условие ее неуклонного повышения / Васи-
ле Шоймару // Социально-экономические проблемы труда в 
развитом социалистическом обществе и пути их решения : 
(Тез. Респ. науч. конф.). – К., 1985. – С. 47-49.

1986
Progresul tehnico119. -ştiinţific – pârghia principală a accelerării / 
Vasile Şoimaru // Învăţământul public. – 1986. – 11 ian. – P. 2-3. 
Научно-технический прогресc120.  – главный рычаг ускорения 
экономического развития и его интенсификации / Василе 
Шоймару // Нар. образование. – 1986. – 11 янв. – C. 2-3. 

1992
Proiectul programului de privatizare 121. – denaturare extraordi-
nară a legii : [punct de vedere asupra progr. de privatizare prez. 
de directorul gen. al Dep. de Stat pentru privatizare Visarion Ce-
şuiev] / Vasile Șoimaru // Sfatul Ţării. – 1992. – 30 apr. ; Șoimaru 
Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 88-92. 
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Молдовану, Думитру122. . Книги по экономике, которые мы 
ждем / Думитру Молдовану ; Василе Шоймару // Бизнес глоб. 
– 1992. – Maй (Nr 21). – C. 1.

1993
Cuvânt-înainte123. : [felicitări pentru realizarea primului număr al rev. 
Economica] / Paul Bran ; Vasile Șoimaru // Economica. – 1993. –  
Nr. 1. – P. 5.
Economia şi proiectul Constituţiei124.  : Proiect de alternativă al tit. 
IV. Economia naţională şi finanţele publice / Vasile Șoimaru, Du-
mitru Moldovanu, Oleg Stratulat, Chiril Sorocean // Lit. şi arta. 
– 1993. – 10 iun. – P. 2.
Pentru ce fel de economie optăm125. ? (Discuţii pe marginea pro-
iectului de Constituţie) / Vasile Șoimaru, Dumitru Moldovanu, 
Oleg Stratulat, Chiril Sorocean // Moldova Suverană. – 1993. – 20 
mai. – P. 3.
Taxe şi impozite 126. ; Amplasarea micilor afaceri: [cap. 10, 11] / Va-
sile Șoimaru // Managementul afacerilor mici şi mijlocii. – Ch., 
1993. – P. 165-210.

1995
Factorul natural şi criza social-economică127.  din Republica Mol-
dova : [statistica dezastrului] / Vasile Șoimaru // Mesagerul. – 
1995. – 13 ian. – P. 1, 3 ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. 
– Ch., 1999. – P. 104-105. 
Prognoze optimiste, realizări triste, perspective comuniste128.  : 
[despre nivelul deosebit de scăzut al economiei Republicii Mol-
dova] / Vasile Șoimaru // Mesagerul. – 1995. – 22 dec. – P. 3. – 
(Groparul economiei) ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 
1999. – P. 110-113.

1996
Dezindustrializarea Republicii Moldova129.  – principala „perfor-
manţă” a agro-intersocialiştilor : [despre consecinţele economiei 
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naţ. provocate de dezastrul din industrie] / Vasile Șoimaru // Mesa-
gerul. – 1996. – 5 apr. ; 29 apr. ; Șoimaru Vasile. Căderea premieri-
lor. – Ch., 1999. – P. 126-132.
Peştele se strică de la cap130. , iar economia... de la guvern, sau unica 
salvare – o altă guvernare : [opinii referitoare la situaţia economică 
din Rep. Moldova] / Vasile Șoimaru // Mesagerul. – 1996. – 9 febr. – 
P. 3. – (Groparul economiei) ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. 
– Ch., 1999. – P. 119-123. 
Productivitatea muncii131. , sau munca fără productivitate : [opinii 
privind prăbuşirea productivităţii muncii] / Vasile Șoimaru // Me-
sagerul. – 1996. – 31 mai. – P. 8 ; Șoimaru Vasile. Căderea premie-
rilor. – Ch., 1999. – P. 133-137.
Tranziţia la români132.  / Vasile Șoimaru // Mesagerul. – 1996. – 21 
iun. – P. 3. 

1997
O mie şase sute şaizeci133.  şi una de nopţi ale guvernării sanghelie-
ne : [critici la adresa guvernării Cabinetului Sangheli] / Vasile Șoi-
maru // Mesagerul. – 1997. – 24 ian. – P. 4. – (Groparul economiei) ; 
Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 141-151.

1998
Curba134.  tranziţiei moldoveneşti / Vasile Șoimaru // Mesagerul. – 
1998. – 29 mai. – P. 4 ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 
1999. – P. 155-164.
Dezindustrializarea Republicii 135. Moldova – principala „perfor-
manţă” a agro-intersocialiştilor : [despre consecinţele economiei 
naţ. provocate de dezastrul din industrie] / Vasile Șoimaru // Criza 
economică în Republica Moldova : (opinii, analize, soluţii). – Ch., 
1998. – P. 27-31. 
Peştele se strică de la cap136. , iar economia... de la guvern, sau unica 
salvare – o altă guvernare : [opinii referitoare la situaţia economi-
că din Republica Moldova] / Vasile Șoimaru // Criza economică 
în Republica Moldova : (opinii, analize, soluţii). – Ch., 1998. –  
P. 25-26. 
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1999
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2010. – 10 sept. – P. 3. – (In memoriam).
Sub laurii onoarei 294. academice : [Grigore Belostecinic la 50 ani] / dr. 
habilitat Ala Cotelnic, prim-prorector ; dr. Tatiana Mişova, prorec-
tor ; dr. Vasile Șoimaru etc. // Lit. şi arta. – 2010. – 14 ian. – P. 11. 
Ultimii comunişti ai 295. Europei au asigurat în timpul guvernării lor o 
creştere economică „durabilă şi stabilă” ca un balon de săpun : [opi-
nii] / Vasile Șoimaru // Timpul. – 2010. – 19 mar. ; Șoimaru Vasile. 
Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. – P. 110-112.
Turnul dezrobirii basarabiei 296. : [monumentul Turnul dezrobirii Ba-
sarabiei transformat în pietriş] / Vasile Șoimaru // Timpul. – 2010. 
– 5 noiem. ; Versiune electronică: www.romaniidinjurulromani-
ei.ro/articole-blog/904/turnul-dezrobirii-basarabiei/. – Accesat: 
18.11.2010

2011
Dragul nostru, irepetabil 297. prieten şi frate mai în vârstă : [Ovidiu 
Creangă] / Vasile Șoimaru // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. 
– P. 147. 

297a. În goană după voturile rusofonilor, democraţii riscă să le piardă 
pe ale noastre... : [reflecţii asupra campaniei electorale 2011] / Vasile 
Șoimaru // Timpul. – 2011. – 6 mai. – P. 20.
O ascensiune uimitoare298.  : de la Jdanov la Hasdeu! : [Lidia Kuli-
kovski, director general al Bibl. Municipale B.P. Hasdeu] / Vasile 
Șoimaru // Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski : biobibliogr. – Ch., 
2011. – P. 206-207.
Oamenilor dragi din 299. colectivul redacţional al publicaţiei Zorile 
Bucovinei : [mesaj de felicitare] / Vasile Șoimaru // Zorile Buco-
vinei. – 2011. – 18 febr. – P. 2. – (Zorile Bucovinei – 70 cu dragoste 
şi speranţă).



73Biobibliografie

Prietenul meu Hagi Curda300.  (notă asupra ediţiei) / Vasile Șoimaru 
// Iordăchescu Tudor. Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc 
din Basarabia istorică. – Ch., 2011. – P. 11-13.
Simion Plămădeală, 301. unicul poet român din Kazahstan : [note 
biogr.] / Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2011. – 17 mar. – P. 5.
70 de ani cu 302. Zorile Bucovinei : [mesaj de felicitare] / Vasile Șoi-
maru // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 152-153. 
[Tudor Iordăchescu303. . Opinii] / Vasile Șoimaru // Timpul. – 2011. 
– 15 apr. – P. 14.
Turnul dezrobirii basarabiei 304. : renaştere necesară ca şi revenirea 
Basarabiei la Patria-Mamă... [restaurarea monumentelor memori-
ei Neamului] / Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. –  
P. 3.
Un alt soi de provocările mileniului305.  : [versiuni actuale ale în-
demnului naţionaliştilor moldoveni din vara lui 1989] / Vasile 
Șoimaru // Timpul. – 2011. – 18 febr. – P. 8. – (Opinii).
[306. Un emigrant [film, proiectat] şi la românii din Boianul bucovi-
nean] : [prezentarea unui documentar despre Boianul canadian la 
Boianul din reg. Cernăuţi] / Vasile Șoimaru // Revista Românului 
Manitoban. – 2011. – Vol. 5, Nr 1 (22). – P. 5. – (Grai şi suflet ro-
mânesc).



74 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

ARTICOLE ŞI REFERIRI LA VIAŢA ŞI ACTIVITATEA 
LUI VASILE ŞOIMARU

1970
[307. Ţurcanu, Nicolae.] La un pas de finiş : [merite din anii de stu-
denţie ale lui Vasile Șoimaru] / N. Ţurcanu // Inginerul (Inst. 
Politehnic din Chişinău). – 1970. – 30 dec. – P. 3. – (Semnat: N. 
Vasilescu).

1990
Alegătorul 308. : [Vasile Șoimaru – note biografice şi Programul elec-
toral] // Moldova soc. – 1990. – 11 febr. – P. 4.
Chircă, Sergiu309. . Parlamentul are nevoie de economişti profesi-
onişti : [despre candidatul pentru deputaţi în Parlamentul Rep. 
Moldova, Vasile Șoimaru] / Sergiu Chircă // Octombrie (Un-
gheni). – 1990. – 22 febr. – P. 2. 

1991
bolduratu, Sergiu310. . Calea spre economia de piaţă trece prin Aca-
demia de Studii Economice : [despre deschiderea ASEM şi nu-
mirea în funcţia de rector pe prof. dr. Paul Bran şi vicerector, dr. 
conf. – Vasile Șoimaru] / Sergiu Bolduratu // Curierul de seară. 
– 1991. – 25 sept. – P. 1.
Druguş311. , Liviu. Avem Academie de Studii Economice! : [din con-
vorbirea cu Paul Bran, rectorul şi Vasile Șoimaru, vicerectorul 
ASE din Moldova] / Liviu Druguş // Sfatul Ţării. – 1991. – 3 oct. ; 
Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 199-203.

1993
Academia de Studii Economice312. : doi ani de existenţă : [conf. de 
presă cu participarea lui Vasile Șoimaru, vicerector, deputat în 
Parlamentul Rep. Moldova] // Lit. şi arta. – 1993. – 30 sept. – P. 3.



75Biobibliografie

Corj, Vasile313. . Take, Ianke şi Cadâr sau Stupefacţie în Vinerea Sea-
că (variantă după Victor Ion Popa): [cu participarea prof. Sergiu 
Chircă şi Vasile Șoimaru] / Vasile Corj // Glasul Naţiunii. – 1993. 
– 17 apr. – P. 4-5.
Mucerschi, Victor314. . ASEM : doi ani de la înfiinţare : [participarea 
lui Vasile Șoimaru la conf. de presă la ASEM] / Victor Mucerschi 
// Moldova Suverană. – 1993. – 30 sept. – P. 2.
Preşedintele Snegur315.  la Academia de Studii Economice : [parti-
ciparea lui Vasile Șoimaru la conf. şt. Aspectele social-economice 
ale tranziţiei la economia de piaţă] // Sfatul Ţării. – 1993. – 24 
apr. – P. 1. 
Roibu, Nicolae316. . Ei vor fi salvatorii economiei naţionale : [conf. 
de presă cu ocazia a doi ani de activitate a ASEM, cu participarea 
lui Vasile Șoimaru] / Nicolae Roibu // Glasul Naţiunii. – 1993. – 
Oct. – P. 6. 

1994
gorincioi, Tamara317. . Un răspuns tergiversat la o scrisoare impor-
tantă : [opinii privind scrisoarea rectorului ASEM Paul Bran con-
ducerii Rep. Moldova] / Tamara Gorincioi // Mesagerul. – 1994. 
– 16 dec. – P. 3.
Lupan, Ilie318. . Academia de Studii Economice – o instituţie jinduită 
de mafie : [reportaj din culisele Puterii] / Ilie Lupan // Ţara. – 
1994. – 19 iul. – P. 6 ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 
1999. – P. 228-234. 
[Pohilă, Vlad319. .] Răfuiala continuă… : [destituirea din funcţia de 
rector al ASEM a prof. univ., dr. Paul Bran şi a vicerectorului conf. 
univ. Vasile Șoimaru] / Vlad Pohilă // Glasul Naţiunii. – 1994. – 
Iul. (Nr 28). – P. 1. – (Semnat: V. Prisăcaru).
Pohilă, Vlad320. . Teroare politică la Academia de Studii Economi-
ce: [tentativa de destituire a prof. univ. dr. Paul Bran din funcţia 
de rector al ASEM şi a conf. univ. dr. Vasile Șoimaru din func-
ţia de vicerector] / Vlad Pohilă // Glasul Naţiunii. – 1994. – Mai  



76 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

(Nr. 21). – P. 7 ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. –  
P. 225-227.
Кожемякин, Геннадий321. . От идеи к реализации : [как обстоят 
дела в Молд. Эконом. Акад. рассказывает Василе Шоймару 
– вице-ректор, член Парламент. комис. Респ. Молдова] 
/ записал : Геннадий Кожемякин // Деловой мир. – 1994. –  
3 февр. – С. 8. 

1996
Ciuş, Mihail322. . Probe de plagiat : [dezminţire la analiza efectuată 
de Vasile Șoimaru] / Mihail Ciuş // Mesagerul. – 1996. – 2 febr. –  
P. 3; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 247.

1997
bran323. , Paul. Un luptător de excepţie pentru idealuri : [Vasile Șoi-
maru] / Paul Bran // Mesagerul. – 1997. – 19 dec. ; Șoimaru Vasile. 
Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 57-60.
bran, Paul324. . Un om între oameni : [cuvinte de profundă recu-
noştinţă aduse „cunoscătorului direct şi obiectiv al realităţilor”, 
economistului şi prof. Vasile Șoimaru] / Paul Bran // Lit. şi arta. 
– 1997. – 25 dec. – P. 3.
Hrişcev, Eugen325. . O scrisoare de la ASEM : [adresarea membrilor 
Senatului ASEM, redacţiei ziarului Mesagerul privind art. publi-
cate în rubrica Terminatorii ASEM, aut. Vasile Șoimaru] / Eugen 
Hrişcev, prof. univ., Sergiu Chircă, prof. univ., Victor Caun, dr. 
conf. // Mesagerul. – 1997. – 10 oct. – P. 4. 
Pavlicenco, Vitalia326. . À l`ASEM comme à l`ASEM sau la noi ca 
la nimeni : [Vasile Șoimaru şi problemele de la ASEM] / Vitalia 
Pavlicenco // Mesagerul. – 1997. – 5 dec. – P. 4.
Vasile Şoimaru327.  : [note biogr.] // Lit. şi arta. – 1997. – 25 dec. –  
P. 3. – (Galeria personalităţilor politice).



77Biobibliografie

1998
bahnaru, Vasile328. . Ultima oară : Un Șoimar pe zece Iovi?! : [despre 
posibila numire a lui Vasile Șoimaru în funcţia de Ministru al 
transporturilor şi telecomunicaţiilor] / Vasile Bahnaru // Mesage-
rul. – 1998. – 20 noiem. – P. 8.
Deputaţii noi s-au 329. pronunţat în privinţa problemelor vechi : 
[opinia lui Vasile Șoimaru asupra programului viitorului guvern 
în cadrul unei mese rotunde, organizată de către Banca Naţională 
a Moldovei] // Momentul. – 1998. – 18 apr. – P. 1.
Pohrib, Cristian330. . Un cornovean la ... fix : [Vasile Șoimaru la 49 
de ani] / Cristian Pohrib // Mesagerul. – 1998. – 1 mai ; Șoimaru 
Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 62-64.
Stegărescu, Sergiu331. . Parlamentarii cer demisia procurorului ge-
neral şi a preşedintelui Curţii de conturi : [Vasile Șoimaru cere 
demisia Procurorului General, Dumitru Postovan] / Sergiu Ste-
gărescu // Flux. – 1998. – 11 iul. – P. 1.

1999
bacalu, Lucia. 332. Căderea premierilor a ajuns la Ungheni împreună 
cu autorul ei : [prez. cărţii Căderea premierilor de Vasile Șoimaru] 
/ Lucia Bacalu // Unghiul. – 1999. – 26 noiem. – P. 1.
Deputaţii stângii jubilează, 333. deputaţii dreptei scrutează îngrijo-
raţi viitorul : [reflecţii electorale] // Momentul. – 1999. – 26 mai. 
– P. 1 ; Moldova Suverană. – 1999. – 26 mai. – P. 1.
Dragă coleg Vasile Şoimaru 334. : [felicitare cu prilejul împlinirii fru-
moasei vârste de 50 ani] / Biroul Permanent al PFD, redacţia zia-
rului Mesagerul // Mesagerul. – 1999. – 30 apr. – P. 1.
Făuraşu, gaju335. . Zvonurile de pe holurile legislativului s-au bătut 
cap în cap toată săptămâna. Scânteile au roit ca-n zilele bune de 
lucru. Iar eu, menestrel provincial rătăcit prin culoáre, vin către 
voi, oferindu-vă gratis bârfa! : [Vasile Șoimaru] / Gaju Făuraşu // 
Tineretul Moldovei. – 1999. – 31 iul. – P. 2.
grosu, Aneta336. . Roosevelt nu l-a salvat pe Vladimir Voronin : [do-
narea de către Vasile Șoimaru ex-premierului desemnat Vladimir 



78 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Voronin a cărţii Căderea premierilor] / Aneta Grosu // Flux. – 
1999. – 8 dec. – P. 3.
O alianţă Diacov-Voronin337.  nu este exclusă : [Vasile Șoimaru – 
reacţii la soarta Alianţei pentru Democraţie şi Reforme după de-
miterea vicepreşedintelui Parlamentului, Valeriu Matei] // Lit. şi 
arta. – 1999. – 13 iul. – P. 3.
Poiată, Petru338. . Românismul votează comunismul : [atitudinea ci-
vică anticomunistă a lui Vasile Șoimaru vis-à-vis de alegerea vice-
preşedintelui Parlamentului Vadim Mişin] / Petru Poiată // Flux. 
– 1999. – 20 febr.
[339. Pohilă, Vlad.] Astăzi, la Chişinău se lansează Căderea premierilor 
[de Vasile Șoimaru] / Vlad Pohilă // România liberă. – 1999. – 30 
iul. – P. 1 ; Reluare : Mesagerul. – 1999. – 26 noiem. – P. 5. – (Sem-
nat: Cronicar).
Pohilă, Vlad340. . Căderea premierilor : [apariţia la Chişinău a cărţii de 
analize econ. de Vasile Șoimaru] / Vlad Pohilă // România liberă. 
– 1999. – 30 iul. – P. 7.
Pohilă, Vlad341. . Un „Taur de două ori”, la 50 de ani [Vasile Șoimaru]: 
[pref.] / Vlad Pohilă // Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 
1999. – P. 3-26.
Pohilă, Vlad342. . Vasile Șoimaru, omul şi economistul la 50 de primă-
veri / Vlad Pohilă // Curierul economic. – 1999. – 29 apr. – P. 1, 2.
Rusu343. , Nicolae. Argint cu valoare de aur : [Vasile Șoimaru la 50 de 
ani] // Mesagerul. – 1999. – 30 apr. – P. 3. – (Ai noştri).
Шоймару Василе 344. : [крат. биогр.] // Кто есть кто в Молдове : 
Док. ежегодник : прил. к газ. Экон. обозрение (Логос-пресс). – 
1999. – P. 49.

2000
bobeică, Constantin345. . Un cornovean cu inima de şoim – Vasile Șoi-
maru / Constantin Bobeică // Lit. şi arta. – 2000. – 27 apr. – P. 4.
David, Livia346. . Invitaţie la o discuţie sub masa parlamentului : [Va-
sile Șoimaru şi votul său vis-à-vis de republica parlamentară] / 
Livia David // Flux. – 2000. – 12 iul. – P. 3.



79Biobibliografie

[347. Lansarea monografiei Cornova la Uniunea Scriitorilor] / Vasile 
Șoimaru, Ion Dron, Alexandru Furtună // Jurnal de Chişinău. – 
2000. – 13 oct. – P. 3. – (Notes cultural).
Pohilă, Vlad348. . Fără ţară, fără mamă şi fără Dumnezeu : [insultarea 
deputatului Vasile Șoimaru în Parlament ; motivul a fost opţiunea 
de păstrare a statutului de comună a satului natal Cornova] / Vlad 
Pohilă // Mesagerul. – 2000. – 30 mar. 
Robu, Iulian. 349. Căderea premierilor (The Falling Prime Ministers) 
by Vasile Șoimaru [Resursă electronică] / Iulian Robu. – Acces: 
http://www.tol.org/client/article/8355-caderea-premierilor-the-
falling-prime-ministers.html. – Accesat: 24.06.2009
Românismul votează comunismul350.  (o listă a ruşinii naţionale, 
comentează pe scurt) : [Vasile Șoimaru a votat împotriva comu-
nistului Mişin] // Flux. – 2000. – 22 febr. – P. 1. – (Semnat: Cro-
nicar).
Ганган, Виктор351. . Телебоссов „поправят” : [В. Шоймару о раз-
делении сел Нэпэдень и Корнова] / Виктор Ганган // АиФ 
Молдова : прил. к газ. Аргументы и факты. – 2000. – Aпр. (Nr 
14). – C. 2. 
Кто стоял у истоков 352. национально-освободительного движе-
ния в Молдове : [Василе Шоймару] // Новое время. – 2000. 
– 16 июня. – С. 2.

2001
Nagacevschi, Igor353. . Vremea glasodregerii : [opinia lui Vasile Șoima-
ru referitor la frontiera ţării] / Igor Nagacevschi // Jurnal de Chişi-
nău. – 2001. – 12 ian. – P. 7.
Pohilă, Vlad354. . Paul Mihail a revenit la Cornova : [despre participa-
rea lui Vasile Șoimaru la conferirea numelui lui Paul Mihail Gim-
naziului din localitatea Cornova] / Vlad Pohilă // Ţara. – 2001. – 30 
noiem. – P. 4.
Rusu, Nicolae355. . Ţara Liliecilor : [despre donarea volumului Corno-
va, aut. Vasile Șoimaru, celor mai buni absolvenţi] / Nicolae Rusu // 
Contrafort. – 2001. – Iul./Aug. (Nr 7/8). – P. 8.



80 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

2002
Cornovenii au oaspeţi356.  : [Vasile Șoimaru şi alţi cornoveni cunos-
cuţi : Constantin Bobeică, Ion Iachim şi vizita lor la Gimnaziul 
Paul Mihail din satul Cornova] // Făclia. – 2002. – 9 mar. – P. 1.
Cronica devenirii bibliotecii Publice357.  O. Ghibu din Chişinău : 
[lansarea volumelor Cornova – un sat de mazili şi Căderea premi-
erilor, aut. Vasile Șoimaru] // BiblioPolis : bul. bibliotecarilor BM 
„B.P. Hasdeu”. – 2002. – An 2, Nr 1 (3). – 15 ian. – P. 12, 17.
Dumitru, Aurel358. . Setea de frumos : [vizita lui Vasile Șoimaru la 
complexul sculptural Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu, jud. Gorj, 
România] / Aurel Dumitru // Natura. – 2002. – Nr 5. – P. 9.
gafton359. , Marcela. Latinitatea surprinsă de aparatul de fotografiat: 
[expoz. de fot. a lui Vasile Șoimaru] / Marcela Gafton // Ţara. – 
2002. – 12 dec. – P. 4.
gonţa, Ion360. . Ce ziceţi, domnilor observatori? : [participarea lui 
Vasile Șoimaru la adunarea convocată de PPCD] / Ion Gonţa // 
Moldova Suverană. – 2002. – 2 apr. – P. 1.
Iachim, Ion361. . Cornova lui Vasile Șoimaru : [impresii despre mono-
gr. Cornova] / Ion Iachim // Făclia. – 2002. – 18 mai. – P. 8.
Mereuţă362. , Daniela. Vasile Șoimaru şi-a expus fotografiile [la Mu-
zeul Naţ. de Istorie a Moldovei] / Daniela Mereuţă // Timpul. – 
2002. – 13 dec. – P. 2. – (Eveniment).
Praporşcic, Maria363. . Expoziţia de debut a profesorului universitar 
Vasile Șoimaru : [lansarea expoz. de fot. De la Columna lui Traian 
la Valul lui Traian la Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei] / Maria 
Praporşcic // Flux. – 2002. – 12 dec. – P. 4.
Revin în FPM364.  : [atitudini civice referitor la incidentul cu Vlad 
Cubreacov] // Ţara. – 2002. – 4 apr. ; Șoimaru Vasile. Căderea co-
muniştilor. – Ch., 2010. – P.18.
Соловьева365. , Татьяна. Цветное откровение : [в Нац. ист. 
музее открылась выставка фотографий Василе Шоймару] / 
Татьяна Соловьева // Новое время. – 2002. – 20 дек. – С. 5. – 
(Культурный слой).



81Biobibliografie

Шоймару Василе 366. : [крат. биогр.] // Кто есть кто в Молдове : 
Док. ежегодник : прил. к газ. Экон. обозрение (Логос-пресс). – 
2002. – Nr 1. – C. 53. 

2003
buru, Nicoleta367. . Salonul Internaţional de Carte 2003 şi-a desemnat 
laureaţii : [Vasile Șoimaru şi Alexandru Furtună pentru cercet. 
monogr. Neamul Şoimăreştilor] / Nicoleta Buru // Flux. – 2003. – 5 
sept. – P. 16.
gafton368. , Marcela. ... 500 de ani de istorie : [lansarea monogr. Nea-
mul Şoimăreştilor, coord. : Vasile Șoimaru] / Marcela Gafton // 
Flux. – 2003. – 3 iun. – P. 4.
gafton, Marcela369. . Vasile Șoimaru, omul săptămânii : [Radio Ro-
mânia Actualităţi, a conferit titlul onorific Omul săptămânii lui 
Vasile Șoimaru, după lansarea volumului Neamul Şoimăreştilor, la 
ASE Bucureşti] / Marcela Gafton // Flux : ed. de vineri. – 2003. – 
27 iun. – P. 12. – (Cultură).
Mihăilă, Simona370. . O carte inedită : [lansarea volumului Neamul 
Şoimăreştilor de Alexandru Furtună şi Vasile Șoimaru în cadrul 
unei manifestări organizată de Acad. Bârlădeană] // Obiectiv. – 
2003. – 3 dec. – P. 9.
Pârlea, gheorghe371. . O altă „punte” peste Prut : [prez. monogr. Nea-
mul Şoimăreştilor la Verşeni, Iaşi] // Gheorghe Pârlea // Tribuna 
învăţământului (Bucureşti). – 2003. – 11-24 aug. – P. 9. 
Pohilă, Vlad372. . Ochi de şoim : [schiţă-portr. al lui Vasile Șoimaru, 
dr. în economie, publicist, maestru în arta fotografică] / Vlad Po-
hilă // Limba Română. – 2003. – Nr 1. – P. 106-109.
Ştir, Victor373. . Ne-au vizitat intelectualii Vasile Șoimaru şi Vlad Po-
hilă din Republica Moldova / Victor Știr // Mesagerul de Bistriţa-
Năsăud. – 2003. – 11 sept. – P. 16.
Соловьева374. , Татьяна. Предок Василе Шоймару купил Киши-
нев : [журналист. расследование на ист. тему] / Татьяна Со-
ловьева // Бессарабцы на страницах газеты Новое время / под 



82 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

ред. Е. Замура. – К., 2003. – P. 34-35 ; Новое время. – 2003. –  
6 июня. – С. 5. – (Культурный слой).
Шоймару Василе 375. : [крат. биогр.] // Кто есть кто в Молдове : 
Док. ежегодник : прил. к газ. Экон. обозрение (Логос-пресс). – 
2004. – Nr 1. – C. 60.

2004
bacalu, Lucia376. . Mai aproape de baştină, alături de prieteni : [lan-
sarea la Bibl. Publ. Dimitrie Cantemir din or. Ungheni a volumului 
Poeme în imagini de Vasile Șoimaru] / Lucia Bacalu // Unghiul. – 
2004. – 25 iun. – P. 3.
Ciobanu, Valerian377. . Cu Vasile Șoimaru de la Cornova : [lansarea 
la ASEM a albumului Poeme în imagini de Vasile Șoimaru] / Vale-
rian Ciobanu // Dezvoltarea. – 2004. – 14 mai. – P. 12.
Lazăr, Dumitru378. . Tunelul morţii : [opiniile lui Vasile Șoimaru re-
feritor la tunelul traseului Revaca-Chişinău, care a fost un drum 
strategic învăluit de misterele timpurilor nestabile] / Dumitru La-
zăr ; fot. : Vasile Șoimaru // Jurnal de Chişinău. – 2004. – 22 oct. 
– P. 1, 12.
Mircea Vulcănescu379.  comemorat la Chişinău : [participarea lui 
Vasile Șoimaru la colocviul comemorativ consacrat aniversării a 
100 de ani de la naşterea lui Mircea Vulcănescu la Bibl. Onisifor 
Ghibu] // Curierul economic. – 2004. – 5 mar. – P. 6.
Nicu, ghenadie380. . Utilitatea monografiei : [opinii privind monogr. 
lui Vasile Șoimaru Cornova] / Ghenadie Nicu // Coperta (Un-
gheni). – 2004. – Dec. (Nr 1). – P. 14.
Para, Natalia381. . Elocvenţa Imaginilor : [despre lansarea albumului 
Poeme în imagini de Vasile Șoimaru la Bibl. Publ. Dimitrie Can-
temir din Ungheni] / Natalia Para // Coperta (Ungheni). – 2004. 
– Dec. (Nr 1). – P. 2.
Pohilă, Vlad382. . Precuvântare / Vlad Pohilă // Șoimaru Vasile. Po-
eme în imagini. – Ch., 2004. – P. 3 ; Natura. – 2004. – Nr 4. – P. 
9; Versiune electronică: http://www.gid-romania.com/Articolb.
asp?ID=2040. – Accesat: 18.09.2009



83Biobibliografie

Pohilă, Vlad383. . Vasile Șoimaru, 1949 : [55 de ani de la naşterea eco-
nomistului şi publicistului Vasile Șoimaru] / Vlad Pohilă // Ca-
lendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 146. – Bibliogr. : p. 147-148 
(44 tit.) 
Proca, Ion384. . La Hânceşti, Creangă s-a întâlnit cu Sadoveanu : [par-
ticiparea lui Vasile Șoimaru la lansarea cărţii lui Ion Iachim Cu 
jăraticul pe buze] / Ion Proca // Glasul Naţiunii. – 2004. – 25 no-
iem. – P. 3.
Rogac, Raia385. . Profesorul-parlamentar Șoimaru e şi un mare foto-
graf : [lansarea albumului Poeme în imagini de Vasile Șoimaru] / 
Raia Rogac // Făclia. – 2004. – 22 mai. – P. 1.
Roşca, Tatiana386. . Vasile Șoimaru şi-a lansat albumul Poeme în ima-
gini [în incinta ASEM] / Tatiana Roşca // Curierul economic. – 
2004. – 30 apr. (Nr 14). – P. 14.
Roşca, Tatiana. 387. Vasile Șoimaru, vicepreşedintele ASEM : Nimeni 
nu a riscat să falsifice diploma REI : [diploma Facultăţii REI (Re-
laţii Economice Intern.) a ASEM] / Tatiana Roşca // Curierul eco-
nomic. – 2004. – 23 noiem. – P. 7. – (La aniversarea facultăţii).
Săptămâna Uşilor Deschise 388. la ASEM : [lansarea albumului de 
fot. Poeme în imagini de Vasile Șoimaru] // Timpul. – 2004. – 14 
mai. – P. 24. – (Gaudeamus igitur).
Vasile Şoimaru 389. : [note biogr.] // Natura. – 2004. – Nr 4. – P. 9. 
Пономарёва, Наталья390. . Тайна гибели Николая Йорги оста-
лось неразгаданной : перед смертью 69-летнего историка и 
публициста пытали / Наталия Пономарева // Новое время. 
– 2004. – 2 дек. – P. 5. – Из содерж. : Василе Шоймару: „Из каж-
дого афоризма могла бы родиться книга”.
Соловьева, Татьяна391. . Соколиное око Василе Шоймару: де-
путат первого созыва отметил свое 55-летие фотоальбомом 
Poeme în imagini, посвятив его году Штефана Великого / Та-
тьяна Соловьева // Новое время. – 2004. – 7 мая. – P. 5. – (Куль-
турный слой).



84 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

2005
bacalu, Lucia392. . Strămoşii glorioşi au fost. Dar nepoţii? : [despre 
zona Culei situată în jud. Ungheni – baştina lui Vasile Șoimaru] / 
Lucia Bacalu // Unghiul. – 2005. – 13 mai. – P. 2. 
Cernica, Doina393. . Cartea Fălticenilor la Fălticeni : [Vasile Șoimaru 
la Casa memorială Mihail Sadoveanu din Fălticeni povestind cum 
a cucerit Mihail Sadoveanu Basarabia atunci când nici păsările nu 
zburau peste Prut] / Doina Cernica // Crai nou (Suceava). – 2005. 
– 9 noiem. – P. 5.
Dimitrie gusti394. , o viaţă pentru ştiinţă, patrie şi umanitate : [parti-
ciparea lui Vasile Șoimaru la conf. comemorativă cu acelaşi nume 
la ASEM] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 mar. – P. 9.
Falşii luptători pentru 395. Independenţă : [opinia lui Vasile Șoima-
ru, deputat din legislatura respectivă] // Ziarul de gardă. – 2005. 
– 10 febr. ; Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. – P. 
25-26.
Hadârcă, Natalia396. . Călătoriile în transportul public se vor scumpi: 
[opinia lui Vasile Șoimaru vis-à-vis de această problemă] / Nata-
lia Hadârcă // Timpul. – 2005. – 23 mar. – P. 1.
Mitru, Alex397. . Urmaşul lui Tudor Șoimaru s-a întors acasă : [lansa-
rea cronicii Neamul Şoimăreştilor la Casa memorială Mihail Sado-
veanu la Fălticeni, Suceava] / Alex Mitru // Evenimentul (Sucea-
va). – 2005. – 23 iul.
Nimeni nu s-a plictisit398.  : [lansarea la Ungheni a albumului Poeme 
în imagini de Vasile Șoimaru] // Unghiul. – 2005. – 1 ian. – P. 7.
Paul Mihail399. , cel mai mare arhivist al Basarabiei : [participarea lui 
Vasile Șoimaru la simp. cultural-şt. cu ocazia împlinirii a 100 de 
ani de la naşterea lui Paul Mihail] // Gazeta Oraşului (Chişinău). 
– 2005. – 23 iun. – P. 13. 
Personalităţile anului desemnate 400. de cititorii publicaţiei Unghiul: 
[Vasile Șoimaru pentru revelaţia oferită oamenilor de la baştină] 
// Unghiul. – 2005. – 2 ian. – P. 2.
[Pohilă, Vlad401. .] Cinstirea, la Chişinău, a unui Proroc ucis în pro-
pria-i ţară... : [despre N. Iorga şi lansarea volumului Cugetări (aut. 



85Biobibliografie

proiectului, coord. şi imagini : Vasile Șoimaru) la Bibl. Municipală 
B.P. Hasdeu] / Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2005. - Vol. 16, Nr 4. – P. 
53-55. – (Semnat V. Prisăcaru).
Pohilă, Vlad402. . Pe urmele Maestrului, la Fălticeni : [lansarea la Casa 
memorială Mihail Sadoveanu a monogr. Neamul Şoimăreştilor: 
500 de ani de istorie, aut. Vasile Șoimaru] / Vlad Pohilă // Biblio-
Polis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 36-39.
Popescu, Ioan403. . Moldovenii şi povara bunătăţii lor : [Vasile Șoima-
ru – gazdă primitoare în cadrul proiectului Colaborare transfron-
talieră moldo-română pentru jurnaliştii din presa locală] / Ioan 
Popescu // Ploieştii. – 2005. – 22 dec. – P. 4.
Popescu, Ioan404. . Nicolae Iorga – un fericit prilej de cugetare – pen-
tru noi, despre noi… : [lansarea volumului Cugetări de Nicolae 
Iorga, aut. şi coord. de proiect Vasile Șoimaru] / Ioan Popescu // 
Ploieştii. – 2005. – 8-14 dec. – P. 5.
Spiritul lui Paul Mihail dăinuieşte peste Cornova405.  : [participa-
rea lui Vasile Șoimaru la Zilele Paul Mihail în Moldova] // Un-
ghiul. – 2005. – 24 iun. – P. 1. 
Stăvilă, Veaceslav406. . Vreau să paşaportizez Republica Moldova : 
[interviu cu Veaceslav Stăvilă, dr. în istorie, unde se face compara-
ţie între monogr. Mereni şi monogr. Cornova, aut. Vasile Șoimaru] 
/ consemnare : Liliana Popuşoi // Flux. – 2005. – 13 apr. – P. 4.
Urmaşul lui Tudor Şoimaru s-a întors acasă 407. [Resursă electro-
nică] : [despre apariţia cărţii Neamul Şoimăreştilor – 500 ani de 
istorie, aut. Vasile Șoimaru, Al. Furtună]. – Acces: http://www.eve-
nimentul.ro/articol/urmasul-lui-tudor-soimaru.html. – Accesat: 
20.08.2010
Пономaрёва, Наталья408. . Василе Шоймару: „Из каждого афо-
ризма могла бы родиться книга” / Наталья Пономaрёва // 
Новое время. – 2005. – 2 дек. – C. 5. 

2006
Cernica, Doina409. . [Mircea Vulcănescu. Litanii pentru trei stări] : 
[meritul lui Vasile Șoimaru la apariţia cărţii] / pag. realizată de 



86 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Doina Cernica // Crai nou. – 2006. – 25 febr. – P. 4. – (Literatură. 
Artă).
Iachim, Ion410. . Premii de excelenţă – gimnaziştilor din Cornova : 
[participarea lui Vasile Șoimaru la premierea celor mai buni elevi 
din Gimnaziul din Cornova, Ungheni] / Ion Iachim // Univers 
Pedagogic Pro. – 2006. – 22 iun. – P. 3 ; Lit. şi arta. – 2006. – 20 
iul. – P. 8.
Iorga, Nicolae411. . Cugetări / aut. proiectului, coord. şi imagini de 
Vasile Șoimaru, Ch., 2005, 324 p. : [despre apariţia cărţii] // Clio. 
– 2006. – 15 apr. – P. 1.
Josu, Nina412. . Un eveniment notoriu : lansarea transmodernismului 
la Chişinău : [la Bibl. Municipală B.P. Hasdeu a avut loc lansarea 
cărţii lui Vasile Șoimaru Născut în Cornova: omagiu lui Paul Mi-
hail] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2006. – 29 iun. – P. 5. 
Moment omagial 413. : Profesor Academician Paul Mihail : [lansarea 
volumului Născut în Cornova, aut. de proiect şi coord. Vasile Șoi-
maru] // Credinţa şi fapta (Iaşi). – 2006. – 2 apr.-8 apr. – P. 3.
Moraru, Delia414. . Cugetările lui Nicolae Iorga : [prez. volumului lui 
Nicolae Iorga Cugetări proiect apărut cu ajutorul lui Vasile Șoi-
maru] / Delia Moraru // Natura. – 2006. – Nr 5. – P. 7. 
Pohilă, Vlad415. . Cinci puncte pe harta românească : [lansarea mo-
nogr. Satul Şoimăreşti. Cinci veacuri de existenţă demnă şi a volu-
mului Cugetări de N. Iorga ; coord. proiectului şi imagini de Vasile 
Șoimaru] / Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. –  
P. 70-80.
Popescu, Ioan416. . Un poet, publicat la Chişinău Litanii pentru trei 
stări de Mircea Vulcănescu : [aut. de proiect şi coord. acestei apari-
ţii ed., fiind Vasile Șoimaru] // Ploieştii. – 2006. – 12-18 ian. – P. 5.
Rogac, Raia417. . Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu – gazdă a mani-
festărilor culturale : [Vasile Șoimaru face o scurtă prez. a cărţilor 
Născut în Cornova şi Şoimăreşti : cinci veacuri de existenţă demnă] 
/ Raia Rogac // Glasul Naţiunii. – 2006. – 25 mai. 
Roibu, Nicolae.418.  Theodor Codreanu dă o replică postmodernis-
mului : [lansarea volumelor : Născut în Cornova : omagiu lui Paul 



87Biobibliografie

Mihail ; Satul Şoimăreşti : cinci veacuri de existenţă demnă, aut. 
proiect şi coord. Vasile Șoimaru] / Nicolae Roibu // Timpul. – 
2006. – 24 mai. – P. 4.
Vasile Şoimaru419. , conferenţiar universitar ASEM: [note biogr.] 
// Timpul. – 2006. – 28 apr. – P. 2. – (Omul săptămânii); Versi-
une electronică: http://www.timpul.md/Rubric.asp?idIssue 
=68&idRubric=3223. – Accesat: 27.09.2010
Vrabie, gheorghe420. . Vârful cu dor : lui Vasile Șoimaru, descendent/
ascendent din neamul legendar al Șoimăreştilor : [poezie] / Ghe-
orghe Vrabie // Lit. şi arta. – 2006. – 14 sept. – P. 5.
Vulpe, Elena421. . Fascinaţi de Fenomenul Iorga : [Elena Vulpe, dir. al 
Bibl. Publ. Onisifor Ghibu despre expoz. de fot. Pe urmele lui Nico-
lae Iorga de Vasile Șoimaru, prof. univ. dr. în economie] / consem-
nare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2006. – 6 iul. – P. 10. 

2007
A căzut cortina peste 422. prima ediţie a Zilelor Municipiului Fălti-
ceni : [lansarea volumului Neamul Şoimăreştilor, aut. Vasile Șoi-
maru] // Evenimentul (Suceava). – 2007. – 18 iun. – P. 1 ; Versiune 
electronică: http://www.evenimentul.ro/articol/a-cazut-cortina-
peste.html. – Accesat: 27.09.2009
bulat, Ludmila423. . Impresionantă manifestare omagială : [partici-
parea lui Vasile Șoimaru la conf. comemorativă Anton Golopenţia 
(1909–1951), reprezentant de frunte al Şcolii româneşti de sociologie 
la ASEM] / Ludmila Bulat // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – 
P. 23-25.
[424. bulat, Ludmila.] Podurile de flori mai sunt trecătoare : [despre 
conf. şt. Traian Herseni – personalitate ilustră a sociologiei, coord. : 
Vasile Șoimaru, organizată la ASEM] / Ludmila Bulat // BiblioPo-
lis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 91-99. – (Semnat: Ludmila Doro-
şencu) ; Versiune electronică: http://www.hasdeu.md/bibliopolis/
index.php?bpa=1580. – Accesat: 25.08.2009
Iachim, Ion425. . Lângă dorul meu aş vrea să fii : [poezie dedicată lui 
Vasile Șoimaru] / Ion Iachim. Ascult cum înfloreşte inul. – Ch., 
2007. – P. 44.



88 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Iachim, Ion426. . Recunoştinţa cornovenilor : [satul Cornova şi locui-
torii lui] / Ion Iachim ; fot. de Vasile Șoimaru // Univers Pedagogic 
Pro. – 2007. – 24 mai. – P. 5. 
Lupaşco, Liuba427. . Românii de la est de Bug : cu o întârziere de 60 
de ani : [lansarea la ASEM a volumului cu acelaşi titlu de Anton 
Golopenţia ; coord. : Vasile Șoimaru] / Liuba Lupaşco // Curierul 
economic. – 2007. – 17-23 febr. – P. 9.
Pohilă, Vlad428. . Mânaţi de dor pentru al Bucovinei Nord... : [Vasile 
Șoimaru într-o călătorie în nordul Bucovinei împreună cu Vlad 
Pohilă, Andrei Vartic, Nicolae Rusu] / Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 
2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 64-78. 
Românii de la est de bug429.  : [Vasile Șoimaru, participant la dez-
batere pe marginea cărţii cu acelaşi titlu de Anton Golopen-
ţia] [Resursă electronică]. – Acces: http://www.ziua.net/mail.
php?id=212214&data=2007-01-16&ziua. – Accesat: 22.09.2009
Stănescu, Eugen430. . Nici nu ştiu de câte ori am fost întrebat: „Când 
facem Unirea?” [Resursă electronică] : [prez. volumului Cugetări 
de Nicolae Iorga, aut. proiectului, coord. şi imagini : Vasile Șoima-
ru] / Eugen Stănescu. – Acces: http://infoportal.ro/articol-din-so-
cietate-info-3517-prof-euge... . – Accesat: 15.12.2009
Toacă, Maria431. . Și cartea ne uneşte: [Vasile Șoimaru – publicist şi 
editor] / Maria Toacă // Zorile Bucovinei (Cernăuţi). – 2007. – 30 
noiem. – P. 2. – (Revelaţii). 
Vartic432. , Andrei. Adevărul şi frumosul ca profituri supreme : [lu-
crări recente ale lui Vasile Șoimaru] / Andrei Vartic // BiblioPolis. 
– 2007. – Vol. 25, Nr 1. – P. 97-99 ; Versiune electronică : http://
www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/articole/600/adeva-
rul-si-frumosul-ca-profituri-supreme/
Vartic, Andrei433. . Cărţile profesorului Vasile Șoimaru : [trecerea 
în rev. a lucrărilor recente ale lui Vasile Șoimaru] / Andrei Var-
tic [Resursă electronică]. – Acces. – http://www.voceabasarabiei.
com. – Accesat: 22.09.2009

[434. Vartic, Andrei.] Scriitori din Basarabia în vizită la dulcea Bu-
covină : [Vasile Șoimaru în vizită la Cernăuţi] / Andrei Vartic // 
Natura. – 2007. – Nr 12. – P. 9. – (Semnat: Trandafir, Ion).



89Biobibliografie

2008
Anton, Ion. 435. Când eşti departe de Ţară…: [Vasile Șoimaru] / Ion 
Anton [Resursă electronică]. – Acces: / http://www.romaniidinju-
rulromaniei.ro/publicatii/recenzii/287/cand-esti-departe-de-ta-
ra/. – Accesat: 20.08.2009
Ardelean, Laviniu436. . Album românesc la Vidin : [lansarea albu-
mului Românii din jurul României în imagini, aut. Vasile Șoimaru 
în Bulgaria] / Laviniu Ardelean. [Resursă electronică]. – Acces: 
Romanian Global News. – 2008. – 13 aug. – Accesat: 20.09.2009; 
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/353/al-
bum-romanesc-la-vidin/. – Accesat: 20.08.2009
Autorii şi editurile din 437. Republica Moldova premiate la Iaşi : 
[despre decernarea premiului Ethos Românesc lui Vasile Șoi-
maru pentru albumul Românii din jurul României în imagini] 
// Flux : ed. de vineri. – 2008. – 24 oct. ; Versiune electronică: 
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/543/
autorii-%C8%99i-editurile-din-republica-moldova-premiate-la-
ia%C8%99i/. – Accesat: 23.09.2010
bacalu438. , Lucia. Prin această carte Vasile Șoimaru va trăi mulţi-
mulţi ani înainte : [prez. cărţii Românii din jurul României în ima-
gini] / Lucia Bacalu // Expresul de Ungheni. – 2008. – 20 iun. –  
P. 1, 3.
beiu, Lucia439. . Românii din jurul României : [despre lansarea albu-
mului-monogr. Românii din jurul României în imagini de Vasile 
Șoimaru la Bucureşti] / Lucia Beiu [Resursă electronică]. –Acces: 
Impactromânesc@yahoo.com.11apr.2008. – Accesat: 22.09.2009 ; 
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/241/
profesorul-vasile-soimaru-printre-romanii-din-jurul-romaniei/. 
– Accesat: 24.09.2010
boldişor440. , Veronica. „În Basarabia speranţa nu va muri nicioda-
tă”: [despre interviurile cu Vasile Șoimaru în cadrul rubricii Basa-
rabia, altfel decât o cunoaştem din publicaţia Formula AS] // Vero-
nica Boldişor // Formula AS (Bucureşti). – 2008. – 10-17 oct. 



90 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

botiş441. , Ioan. Tentaţia Volumului la Praga : [lansarea la Inst. Cultu-
ral Român (Praga) a albumului-monogr. Românii din jurul Româ-
niei în imagini] / Ioan Botiş // Gazeta de Maramureş (Baia Mare). 
– 2008. – 6 oct.
buculei442. , Silviu. Mihail Sadoveanu a fost sărbătorit la Fălticeni : 
[prez. albumului-monogr. Românii din jurul României în imagini 
de Vasile Șoimaru în cadrul activităţilor de sărbătorire a lui Mi-
hail Sadoveanu] / Silviu Buculei // Crai nou (Suceava). – 2008. – 7 
noiem. ; Versiune electronică: http://www.romaniidinjurulroma-
niei.ro/publicatii/recenzii/322/mihail-sadoveanu-a-fost-sarbato-
rit-la-falticeni/. – Accesat: 22.09.2010
budeanu, gheorghe443. . Vasile, cu iarna sfinţită... : [Vasile Șoimaru] / 
Gheorghe Budeanu // Timpul. – 2008. – 11 ian. – P. 24 : fot.
butar, Anca.444.  Un pelerin prin românime : [lansarea la Jula (Unga-
ria) a albumului-monogr. Românii din jurul României în imagini, 
aut. Vasile Șoimaru] / Anca Butar // Foaia românească (Gyula, 
Ungaria). – 2008. – 26 sept. – P. 15 : fot. ; Versiune electronică: 
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/date/2008/09/. – Acce-
sat: 15.09.2010
Cernamorcenco, Dragoş445. . „A fost nevoie de un român din Ba-
sarabia ca să ne trezească din somnul cel dulce” : [sugestii refe-
ritoare la art. „Pe urmele lui Vasile Șoimaru” publ. în nr. 823 al 
Formulei AS] // Dragoş Cernamorcenco // Formula AS. – 2008. 
– 28 iun-5 iul. – P. 19.
Chiseliţă, Dumitru446. . „90 de ani de la Actul Unirii cu Basarabia”: 
[participarea lui Vasile Șoimaru la conf. şt.] / Dumitru Chiseliţă // 
Tribuna (Sibiu). – 2008. – 17 mai. – P. 16.
Codreanu447. , Theodor. Insula roasă pe margini : [trecerea în rev. a 
lucrărilor recente ale lui Vasile Șoimaru] / Theodor Codreanu // 
Maluri de Prut (Huşi). – 2008. – Nr 1. – P. 5-7 ; Oglinda lit. (Foc-
şani). – 2008. – Noiem. (Nr 83). – P. 3859 ; Versiune electronică: 
www.oglindaliterara.ro. – Accesat: 15.07.2009 ; http://www.roma-
niidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/335/insula-roasa-pe-
margini/. – Accesat: 22.07.2009 



91Biobibliografie

Deleu448. , Ecaterina. De 1 decembrie expoziţie de artă plastică la 
Galeria Brâncuşi : [expoz. de fot. din albumul Românii din jurul 
României în imagini al lui Vasile Șoimaru în Centrul expoziţional 
Constantin Brâncuşi] / Ecaterina Deleu // Flux. – 2008. – 5 dec.
Deleu, Ecaterina449. . Tinerii din satul lui Paul Mihail vor avea un 
centru de agrement : [despre construirea în satul de baştină al lui 
Vasile Șoimaru a unui centru pentru tineret] / Ecaterina Deleu // 
Flux. – 2008. – 22 noiem. – P. 2.
Fălticenii îl omagiază 450. pe Sadoveanu : [spicuiri de la lansarea de 
la Fălticeni a albumului lui Vasile Șoimaru Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini] // News Bucovina (Suceava). – 2008. – 31 oct.
FDRM şi451.  fundaţia Gojdu au promovat Actul Unirii în Ardeal : 
[participarea lui Vasile Șoimaru în turneul de promovare a Actu-
lui Unirii Basarabiei cu România în Ardeal] // Știri din Basarabia. 
– 2008. – 15 mai ; Lit si arta. – 2008. – 21 mai ; Versiune electroni-
că: www.voceabasarabiei.com.15 apr.2008. – Accesat: 22.09.2009 ; 
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/535/
fdrm-si-fundatia-%E2%80%9Cgojdu%E2%80%9D-au-promo-
vat-actul-unirii-in-ardeal/. – Accesat: 18.09.2010 
Hănţulescu452. , Ioan. Conf. univ. dr. Vasile Șoimaru, de la Chişinău, 
un ,,frate rănit”, la poarta Alba Iuliei! : [prez. şi analiza albumului 
Românii din jurul României în imagini de Vasile Șoimaru] / Ioan 
Hănţulescu // Unirea (Alba Iulia). – 2008. – 4 dec.
Huiban453. , Laura. Rectorul Universităţii George Bacovia, na-
şul lui Tudor Șoimaru : [rectorul Toader Gherasim s-a încus-
crit cu Vasile Șoimaru, botezându-l pe fiul său] / Laura Hui-
ban // Ziarul de Bacău. – 2008. – 29 noiem. ; Versiune elec-
tronică: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/
recenzii/548/rectorul-universita%C8%9Bii-%E2%80%9Cgeorge-
bacovia%E2%80%9D-na%C8%99ul-lui-tudor-%C8%99oimaru/. 
– Accesat: 22.09.2009 
Început de noiembrie 454. cu amintiri frumoase : [lansarea monogr. 
lui Vasile Șoimaru Românii din jurul României în imagini la Casa 
memorială Mihail Sadoveanu] // Cronica de Fălticeni. – 2008. – 31 
oct. – P. 1.



92 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Laureaţii anului455.  2008 : [Vasile Șoimaru pentru monogr. Românii 
din jurul României în imagini] // Timpul. – 2008. – 26 dec. – P. 4.
Lumina Sărbătorii de 1 Decembrie 456. : [despre expoz. de fot. a 
lui Vasile Șoimaru vernisată la Centrul expoziţional Constantin 
Brâncuşi] / Lit. şi arta. – 2008. – 4 dec. – P. 6.
Maria... bravo,Vasile! 457. Ai făcut începutul! // Formula AS. – 2008. 
– 28 iun.-5 iul. – P. 20.
Mitru, Alex458. . Zilele Sadoveanu între amintiri, fotografii şi creaţie 
literară : [prez. monogr. Românii din jurul României în imagini, 
aut. Vasile Șoimaru, la Casa memorială Mihail Sadoveanu la Fălti-
ceni] / Alex Mitru // Evenimentul. – 2008. – 11 noiem.
Pârlea, gheorghe459. . Un profesor basarabean prin românimea din 
jurul României : [felicitări cu ocazia Zilei de 1 Decembrie pentru 
Vasile Șoimaru – conf. univ., Vlad Pohilă – ziarist, Nicolae Rusu 
– scriitor, Ninela Caranfil – actriţă emerită] / Gheorghe Pârlea // 
Tribuna învăţământului. – 2008. – 3/9 noiem. (Nr 974). – P. 11; 
Versiune electronică: www.tribunainvatamantului.ro. – Accesat: 
22.09.2010 
Pilat460. , Daniela. Românii văzuţi prin obiectivul lui Vasile Șoimaru: 
[lansarea cărţii Românii din jurul României în imagini] / Daniela 
Pilat // Deşteptarea (Bacău). – 2008. – 20 noiem. – P. 17 ; Versiu-
ne electronică: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/
recenzii/324/romanii-vazuti-prin-obiectivul-lui-vasile-soimaru-
podul-de-fotografii-peste-prut/. – Accesat: 25.10.2010 
Poclid461. , brânduşa. Lansare de carte la Casa memorială Nicolae 
Iorga : [monogr. Românii din jurul României în imagini de Vasile 
Șoimaru în cadrul manifestărilor împlinirii a 68 de ani de la tre-
cerea în nefiinţă a lui Nicolae Iorga] / Brânduşa Poclid // Jurnal de 
Botoşani. – 2008. – 5 noiem. ; Versiune electronică: http://www.
romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/329/lansare-de-
carte-la-nicolae-iorga/. – Accesat: 28.09.2010 
Pohilă, Vlad462. . Cinci puncte de harta românească : [lansarea mo-
nogr. Satul Şoimăreşti. Cinci veacuri de existenţă demnă şi a vo-
lumului Cugetări de Nicolae Iorga ; coord. proiectului şi imagini 



93Biobibliografie

de Vasile Șoimaru] / Vlad Pohilă // Pohilă Vlad. Și totuşi, limba 
română (articole, eseuri, prefeţe, recenzii). – Ch., 2008. – P. 50-52.
Pohilă, Vlad463. . Ochi de şoim : [schiţă-portr. a lui Vasile Șoimaru, 
dr. în economie, publicist] / Vlad Pohilă // Pohilă Vlad. Și totuşi, 
limba română : (art., eseuri, pref., rec.). – Ch., 2008. – P. 239-243.
Pohilă, Vlad464. . Pe urmele Maestrului, la Fălticeni : [lansarea la Casa 
memorială Mihail Sadoveanu a monogr. Neamul Şoimăreştilor: 
500 de ani de istorie, aut. Vasile Șoimaru] / Vlad Pohilă // Pohilă 
Vlad. Și totuşi, limba română (articole, eseuri, prefeţe, recenzii). – 
Ch., 2008. – P. 86-91.
Pohilă, Vlad465. . Românii din jurul României în imagini surprinse 
de Vasile Șoimaru : [lansarea albumului-monogr. Românii din ju-
rul României în imagini, la Bibl. ASEM, prilejuită de aniversarea 
a 90 ani de la Marea Unire] / Vlad Pohilă // Curierul economic. 
– 2008. – 5 apr. – P. 1-2.
Pohilă Vlad466. . Un dor numit al Bucovinei Nord : [impresii de călă-
torie în Bucovina a lui Vlad Pohilă, Vasile Șoimaru, Andrei Vartic] 
// Pohilă Vlad. Și totuşi, limba română (articole, eseuri, prefeţe, 
recenzii) / Vlad Pohilă. – Ch., 2008. – P. 63-86 ; Transilvania (Si-
biu). – 2008. – Nr 12. – P. 35-44 ; Versiune electronică: http://
www.revistatransilvania.ro/arhiva/2008/numarul12.htm. – Acce-
sat: 25.10.2010 ; www.limbaromana.md/index.php?go=articole... – 
Accesat : 28.10.2010
Pohilă, Vlad467. . Un pelerin prin românime : (în loc de pref.) / Vlad 
Pohilă // Șoimaru Vasile. Românii din jurul României în imagini. – 
Ch., 2008. – P. 5-6 ; BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 88-90 
– (Cu tit. Pelerin prin românime) ; Curierul economic. – 2008. – 5 
apr. – P. 2. – (Reluare) ; Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2008. – 4-10 
iul. – P. 8 ; Versiune electronică: http://www.romaniidinjurulro-
maniei.ro/publicatii/prefata/426/un-pelerin-prin-romanime-in-
loc-de-prefata/. – Accesat: 22.09.2010 
Pohilă, Vlad468. . Vasile Șoimaru : 1949 : [60 de ani de la naşterea econ., 
conf. univ., publicistului] / Vlad Pohilă // Calendar Naţional 2009. 
– Ch., 2008. – P. 113-114. – Bibliogr. sel. : p. 115-116 (42 tit.)



94 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Popescu469. , Ioan. Românii din jurul României în imagini. Un album-
monogr. al prof. univ. Vasile Șoimaru, care reprezintă dorul Basa-
rabiei de Patria-Mamă / Ioan Popescu // Oglinda lit. (Focşani). – 
2008. – Dec. (Nr 84). – P. 3982 ; Versiune electronică: http://www.
romaniidinjurulromaniei.ro/date/2008/12/. – Accesat: 22.09.2009 
Profesorul Vasile Şoimaru 470. printre românii din jurul Români-
ei : [lansarea albumului-monogr. Românii din jurul României în 
imagini la Bibl. ASEM] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. –  
P. 91. – (Semnat: L. D.).
Reabţov, gheorghe471. . Vasile Șoimaru, polivalentul (un alter ego) : 
[din galeria de personaje a ASEM] / Gheorghe Reabţov // Univers 
Pedagogic Pro. – 2008. – 3 apr. – P. 5.
Românii din jurul472.  României [Resursă electronică] : [despre lan-
sarea albumului Românii din jurul României în imagini, aut. Vasi-
le Șoimaru la ASEM]. – Acces: http://social.moldova.org/news/
profesorul-vasile-soimaru-printre-romanii-din-jurul-romniei-
107385-rom.html. – Accesat: 22.10.2009 
Rusu, Nicolae473. . Deşteptarea fiilor rătăcitori : [prez. albumului-mo-
nogr. Românii din jurul României în imagini la Casa memorială 
„Nicolae Iorga” (Botoşani), Casa-muzeu „Ion Irimescu” (Fălti-
ceni), Biblioteca „Basarabia” (Soroca) şi deschiderea unui vernisaj 
din 90 fotografii (către 90 de ani ai Marii Uniri) la Alba Iulia şi 
Chişinău] / Nicolae Rusu // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. 
– P. 114-116 ; Versiune electronică: http://www.romaniidinjurul-
romaniei.ro/publicatii/recenzii/552/de%C8%99teptarea-fiilor-ra-
tacitori/. – Accesat: 15.07.2009 
Sârbu, Alina474. . „Vă felicit pentru Basarabia”: [despre cunoscătorul 
spaţiului de etnogeneză românesc Vasile Șoimaru] / Alina Sârbu 
// Formula AS (Bucureşti). – 2008. – 27 sept.-3 oct. – P. 20.
Toacă475. , Maria. Ni-i zid de întărire, ni-i drum spre nemurire... : 
[participarea lui Vasile Șoimaru la comemorarea lui Mihai Emi-
nescu la Cernăuţi şi lansarea albumului Romanii din jurul Ro-
mâniei în imagini] / Maria Toacă // Zorile Bucovinei. – 2008. – 
18 iun. – P. 1 ; Crai nou (Suceava). – 2008. – 25 iul. ; Versiune 



95Biobibliografie

electronică: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/
recenzii/283/ni-i-zid-de-intarire-ni-i-drum-spre-nemurire/. – 
Accesat: 22.09.2010 
Ţurcanu476. , Alina. „Mi-am zis să ajung din nou la românii de pre-
tutindeni...” : [lansarea albumului Românii din jurul României în 
imagini, aut. Vasile Șoimaru] / Alina Ţurcanu // Timpul. – 2008. 
– 4 sept. – P. 8.
„Un nebun” a parcurs 477. timp de cinci ani o sută mii de km pentru 
a vizita românii din jurul României : [impresii despre monogr. 
Românii din jurul României în imagini de Vasile Șoimaru] // Zia-
rul de gardă. – 2008. – 26 apr. ; Versiune electronică: http://www.
romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/266/un-nebun-
a-parcurs-timp-de-cinci-ani-o-suta-mii-de-km-pentru-a-vizita-
romanii-din-jurul-romaniei/. – Accesat: 15.10.2010 
Vartic, Andrei478. . Bucureştiul a sărbătorit academic Actul Unirii 
Basarabiei cu România : [lansarea monogr. Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini la ASE Bucureşti] / Andrei Vartic // Lit. şi arta. 
– 2008. – 17 apr. – P. 3 ; Versiune electronică : http://www.roma-
niidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/270/bucurestiul-a-sar-
batorit-academic-actul-unirii-basarabiei-cu-romania/. – Accesat: 
21.09.2010 
Vartic, Andrei479. . Românii de la est de Bug, sau debolşevizarea [Re-
sursă electronică] : [impresii şi păreri personale despre A. Go-
lopenţia la conf. şt. comemorativă organizată de Vasile Șoimaru 
la ASEM]. – Acces: http://voceabasarabiei.com/Pendulul/pen-
dulul.html. – Accesat: 15.09.09 ; http://www.agero-stuttgart.de/
revista-agero/comentarii. – Accesat: 22.09.2009 ; //www.obser-
vatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewd. – Accesat: 
22.09.2009
Vartic, Andrei480. . Sociologia între crimă şi ciumă : [albumul Româ-
nii din jurul României în imagini de Vasile Șoimaru] // Timpul. 
– 2008. – 27 mai. – P. 6.
Vintilă, Petru481. . 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara-Mamă : 
[prez. albumului Românii din jurul României în imagini la Univer-



96 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

sitatea Lucian Blaga din Sibiu] / Petru Vintilă // Lit. şi arta. – 2008. 
– 22 mai. – P. 3.
Zilele Mihail Sadoveanu 482. la Fălticeni : [prez. albumului Românii 
din jurul României în imagini de Vasile Șoimaru în cadrul Zilelor 
Mihail Sadoveanu] // Obiectiv de Suceava. – 2008. – 1 noiem. ; 
Știri Suceava. – 2008. – 3 noiem.

2009
Aici şi acum483. . Vasile Șoimaru, conferenţiar universitar, ASEM // 
Timpul. – 2009. – 24 apr. – P. 3. – (Omul săptămânii). 
Anton, Ion484. . Arborele genealogic [al familiei lui Vasile Șoimaru] 
[Resursă electronică] / Ion Anton. – Acces: http://ion-anton.com/
publicatii/arborele-genealogic.htm. – Accesat: 16.10.2009
Ardelean, Laviniu485. . Revista presei: mass-media despre români: 
[donaţia de către Vasile Șoimaru a volumului Dor de muntele Bo-
beica (aut. Constantin Bobeică), revistei Familia română] / sel. 
realizată de : Laviniu Ardelean şi Simona Dumuţă // Familia ro-
mână. – 2009. – Nr 4 (35). – P. 109.
belâi486. , Liviu. Vasile Șoimaru, unul dintre noi – unicul dintre noi...: 
[omagii aduse lui Vasile Șoimaru cu ocazia împlinirii a 60 de ani] 
/ Liviu Belâi // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 6.
belostecinic487. , grigore. Basarabeanul cu ochi de vultur, gândire de 
economist şi inimă de patriot : [o trecere în rev. a vieţii şi activităţii 
lui Vasile Șoimaru cu ocazia împlinirii a celor 60 de ani] / Grigore 
Belostecinic, Silvia Ghinculov, Alic Bârcă // Lit. şi arta. – 2009. – 30 
apr. – P. 6. ; Curierul economic. – 2009. – 25 mai. – P. 8.
bobeică, Constantin488. . La portretul lui Vasile Șoimaru : [cuvinte 
de felicitare din partea unui prieten] / Constantin Bobeică // Lit. 
şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 6.
buică, Elena489. . În spiritul frăţiei [Resursă electronică] : [prez. vo-
lumului Românii din jurul României în imagini de Vasile Șoima-
ru în cadrul Cenaclului Cetatea lui Bucur, Canada] / Elena Bui-
că. – Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/
recenzii/376/in-spiritul-fratiei/. – Accesat: 22.09.2010



97Biobibliografie

buică, Elena490. . În spiritul frăţiei româneşti : [întâlnirea lui Vasile 
Șoimaru cu mai mulţi basarabeni stabiliţi în Canada şi donarea 
albumului-monogr. Românii din jurul României în imagini] / Ele-
na Buică // Timpul. – 2009. – 23 oct. – P. 25. ; Familia română. 
– 2009. – P. 64-65 ; Versiune electronică: http://www.romaniidin-
jurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/591/in-spiritul-fratiei-roma-
nesti/. – Accesat: 12.10.2010
Cărţi şi autori491.  : [prez. albumului-monogr. Românii din jurul 
României în imagini, aut. Vasile Șoimaru la întâlnirea cu grupul 
Observatorul din Toronto] // Observatorul (cotid. românesc din 
Toronto, Canada). – 2009. – 14 sept. – P. 14. 
Codreanu492. , Theodor. Românimea ca o insulă roasă pe margini : 
[trecerea în rev. a lucrărilor recente ale lui Vasile Șoimaru] / The-
odor Codreanu // Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2009. – 13-19 
febr. – P. 13 ; Lit. şi arta. – 2009. – 5 mar. – P. 4.
Consideraţii pentru493.  un fiu al neamului : [omagierea lui Vasile 
Șoimaru la ASEM cu ocazia a 60 de ani] // Lit. şi arta. – 2009. – 7 
mai. – P. 6.
Dabija494. , Nicolae. El învaţă orbii să scrie, surzii să audă şi proştii să 
gândească : [pe marginea activităţii lui Vasile Șoimaru] / Nicolae 
Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 6.
Dragotă, Ioana495. . Vasile Șoimaru – omul care a reuşit să facă Ma-
rea Unire (într-o superbă carte) : [Vasile Șoimaru, aut. albumului 
Românii din jurul României în imagini la Biblioteca Judeţeană Pe-
tre Dulfu, Baia Mare] / Ioana Dragotă // Familia română. – 2009. 
– Nr 2/3 (33/34). – P. 61-62 : fot.
Evenimente editoriale496.  : [apariţia albumului-monogr. Românii 
din jurul României în imagini, aut. Vasile Șoimaru] // România 
Mare. – 2009. – 26 iun. – P. 8.
gheorghiţă497. , Nadina. Românii din jurul României : [despre expoz. 
de fot., aut. Vasile Șoimaru] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 
2009. – 28 ian. – P. 8.
goja, Anca498. . „Românii din jurul României” – „o pocnitură pentru 
ca să se trezească unii” : [lansarea albumului Românii din jurul 



98 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

României în imagini, de conf. univ. dr. Vasile Șoimaru, din Chişi-
nău, dar şi a revistei Familia română, dedicată regretatului poet 
Grigore Vieru] / Anca Goja // Graiul Maramureşului. – 2009. – 26 
mai ; Versiune electronică: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/
publicatii/recenzii/566/romanii-din-jurul-romaniei-o-pocnitura-
pentru-ca-sa-se-trezeasca-unii/. – Accesat: 25.10.2010
gorincioi, Tamara499. . La Betleemul lui Ștefan. Oneşti : o bijuterie 
de istorie şi civilizaţie : [participarea lui Vasile Șoimaru la come-
morarea Unirii din 1918 la Oneşti cu prez. albumului-monogr. 
Românii din jurul României în imagini] / Tamara Gorincioi // Ca-
pitala. – 2009. – 3 apr. – P. 5.
gorincioi, Tamara500. . Moldavanskoe, un sat de români din Cau-
cazul de Nord (I) : [despre miracolul românilor rămaşi în afara 
graniţelor României de azi redescoperiţi de Vasile Șoimaru, aut. 
studiului Românii din jurul României în imagini] / Tamara Gorin-
cioi // Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2009. – 6-12 noiem. – P. 4 ; 
Familia română. – 2009. – Nr 4 (35). – P. 72-73.
gorincioi, Tamara501. . Moldavanskoe, un sat de români din Cauca-
zul de Nord (II) : [cum au fost descoperite satele din Caucazul de 
Nord de Vasile Șoimaru] / Tamara Gorincioi // Flacăra lui Adrian 
Păunescu. – 2009. – 13-26 noiem. – P. 18.
Laureaţii săptămânalului502.  Literatura şi arta pentru anul 2009 : 
[Vasile Șoimaru – pentru publicistică] // Lit. şi arta. – 2009. – 31 
dec. – P. 1.
Lucacel, Ioana503. . Dublă lansare, sub semnul Basarabiei : [lansarea 
primului număr din 2009 al rev. Familia română şi albumul Ro-
mânii din jurul României în imagini, aut. Vasile Șoimaru] / Ioana 
Lucacel // Gazeta de Maramureş. – 2009. – 26 mai ; Versiune electro-
nică: http://www.gazetademaramures.ro/fullnews.php?ID=9259. 
– Accesat: 20.11.2010 ; http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/
publicatii/recenzii/569/dubla-lansare-sub-semnul-basarabiei/. – 
Accesat: 20.09.2010 ;
Lucacel, Ioana504. . Urmaşul Șoimăreştilor a unit românii în imagini: 
[volumul Românii din jurul României în imagini de Vasile Șoi-



99Biobibliografie

maru] / Ioana Lucacel // Gazeta de Maramureş. – 2009. – 1 iun.; 
Versiune electronică: http://www.gazetadecluj.ro/citeste/2262-
urmasul-soimarestilor-a-unit-romanii-in-imagini. – Accesat. – 
25.11.2010
Mândâcanu, Valentin505. . Surse de lumină : [aut. îl remarcă pe Vasile 
Șoimaru ca promotor neostenit al românismului] // Flux : ed. de 
vineri. – 2009. – 13 mar. – P. 8. – (Cultură).
Mironenco, Iaroslav506. . Românii noştri din Caucazul de Nord : [da-
rul preţios din partea lui Vasile Șoimaru, albumul Românii din 
jurul României în imagini pentru bibl. din Moldovanovka, sat din 
Caucazul de Nord, populat de moldoveni] / Iaroslav Mironenco 
// Flux. – 2009. – 31 mar.
Moraru, Ion507. . Andrei Vartic, omagiat la Mănăstirea Diaconeşti : 
[participarea lui Vasile Șoimaru la comemorarea a 40 de zile de 
la plecarea spre cele veşnice a lui Andrei Vartic la Mănăstirea Di-
aconeşti din jud. Bacău] / Ion Moraru // Timpul. – 2009. – 31 iul. 
– P. 20 : fot.
Musteaţă, Sergiu508. . Lansare de carte în Canada : [albumul-monogr. 
Românii din jurul României în imagini, aut. Vasile Șoimaru] / Ser-
giu Musteaţă // Capitala. – 2009. – 18 sept. – P. 8.
Musteaţă, Sergiu509. . Vasile Șoimaru a ajuns la românii din Ca-
nada : [de la Boianul bucovinean la Boianul canadian] / 
Sergiu Musteaţă // Timpul. – 2009. – 10 sept. – P. 8 ; Ver-
siune electronică: Moldova Quebec. – Accesat: 10.12.2009 
Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi. – Accesat: 12.10.2009 
Romanian Global News ; http://www.romaniidinjurulromaniei.
ro/publicatii/recenzii/372/vasile-soimaru-a-ajuns-la-romanii-
din-canada/. – Accesat: 20.10.2010
Nechit, Irina510. . Uniunea Scriitorilor nu are deocamdată bani pen-
tru a acorda Premiile USM pe 2008 : [despre desemnarea laure-
aţilor premiilor Uniunii Scriitorilor, incl. Vasile Șoimaru s-a ales 
cu Premiul special] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. 
– 17 mar. – P. 10 ; Versiune electronică: http://www.romaniidinju-
rulromaniei.ro/publicatii/recenzii/558/uniunea-scriitorilor-nu-



100 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

are-deocamdata-bani-pentru-a-acorda-premiile-usm-pe-2008/. 
– 15.11.2010
Nicolau, Val511. . Simpozion Naţional la Rociu : [vernisarea expoz. 
de fot. Românii din jurul României în imagini de Vasile Șoimaru 
în cadrul Simp. Naţ. Satul românesc, trecut, prezent şi viitor] / Val 
Nicolau // Argeşul (Piteşti). – 2009. – 9-10 mai. – P. 2.
Observatorul512. : Românii din jurul României în imagini : [Vasile 
Șoimaru] // Observatorul. – 2009. – 16 sept. ; Versiune electroni-
că: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/584/
observatorul-romanii-din-jurul-romaniei-in-imagini/. – Accesat: 
25.08.2009
Păunescu513. , Adrian. Albumul familiei româneşti : [omul de valoa-
re, iubitorul de neam Vasile Șoimaru la 60 de ani] / Adrian Pău-
nescu // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 1 ; Versiune electronică: 
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/367/
albumul-familiei-romanesti/. – Accesat: 10.09.2010
Păunescu514. , Adrian. Iartă-ne, române eminent, refuzat de Româ-
nia birocratică : [la semnalarea lui Vasile Șoimaru, scrie despre 
faptul neacordării cetăţeniei române lui Andrei Vartic] / Adrian 
Păunescu // Timpul. – 2009. – 9 iun. – P. 6 ; Flacăra lui Adrian 
Păunescu. – 2009. – 4-11 iun. – P. 1.
Pârja, gheorghe515. . Despre Maramureş şi Basarabia cu trei inte-
lectuali din Chişinău : [Vlad Pohilă, Ion Iachim,Vasile Șoimaru 
şi lansarea albumului Românii din jurul României în imagini] / 
Gheorghe Pârja // Graiul Maramureşului. – 2009. – 19 iun. – P. 
10 : fot.
Pârja, gheorghe516. . Trei vestitori de peste Prut : [Vlad Pohilă, dr. 
Vasile Șoimaru, scriitorul Ion Iachim la Catedrala Cărţii din Baia 
Mare] / Gheorghe Pârja // Graiul Maramureşului. – 2009. – 29 
mai. – P. 1. 
Pârlea, gheorghe517. . A fost doborât un ... mit local (în loc de post-
faţă) : [menţiuni despre albumul-monogr. Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini, aut. Vasile Șoimaru] / Gheorghe Pârlea // Mo-
nografia Comunei Mirosloveşti – despre oameni şi locuri. – Ed. a 
2-a. – Deva, 2009. – P. 412-414. 



101Biobibliografie

Pârlea, gheorghe518. . Dulcea povară a unei prietenii „româno-ro-
mâne” : [Vasile Șoimaru, Ninela Caranfil, Andrei Vartic] / Gheor-
ghe Pârlea // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 2.
Pârlea519. , gheorghe. Lecţia de demnitate : [unele fragm. despre na-
tură din albumul lui Vasile Șoimaru Românii din jurul României 
în imagini] / Gheorghe Pârlea // Natura. – 2009. – Nr 2. – P. 7 ; Ver-
siune electronică: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publi-
catii/recenzii/365/lectia-de-demnitate/. – Accesat: 20.05.2010
Pârlea520. , gheorghe. Nicolae Dabija, într-o „vizită poetică” la Mi-
rosloveşti : [Vasile Șoimaru, Nicolae Dabija] / Gheorghe Pârlea // 
BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 59-61.
Petcu, gabriela521. . Ziua de 3 octombrie 2009 : [prez. volumul Ro-
mânii din jurul României în imagini, aut. Vasile Șoimaru] / Gabri-
ela Petcu // Curentul internaţional. – 2009. – 19 noiem. – P. 7B. 
– (Curentul 10 ani).
Petrilă, ghiţă522. . Întâlnire extraterestră : [date biogr. despre Vasile 
Șoimaru şi lansarea albumului-monogr. Românii din jurul Româ-
niei în imagini] / Ghiţă Petrilă // Vreme vine (Oradea). – 2009. – 
Iun. (Nr 4.). – P.12-13. 
Pohilă, Vlad523. . Fapte, nu vorbe : [Vasile Șoimaru, dr. în econ., conf. 
univ., om polit., publicist, maestru în arta fotografică – la aniver-
sară] / Vlad Pohilă // Capitala. – 2009. – 8 mai. – P. 7 ; BiblioPolis. 
– 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 108-111. 
Pohilă, Vlad524. . Prezenţe basarabene pe plaiuri bihorene : [Vasile 
Șoimaru, Ion Iachim, Vlad Pohilă cu lansări şi donaţii de carte la 
Oradea] / Pohilă Vlad // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 
111-113.
Reniţă, Alecu525. . Ce bucurie imensă a trăit Basarabia când a căzut 
regimul comunist al lui Ceauşescu : [opinii generale privind apa-
riţia albumului Românii din jurul României în imagini de Vasile 
Șoimaru] / Alecu Reniţă // Viaţa Românească. – 2009. – 1 mai; 
Versiune electronică: www.viataromaneasca.eu/.../237_ce-bucu-
rie-imensa-a-trait-basarabia-cand-a-cazut-regimul-komunist-al-
lui-ceausescu.html. – Accesat: 28.11.2009



102 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Românii de pe mapamond 526. în imagini : [Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini şi a aut. acestuia reprezintă o adevărată lecţie 
de istorie] // Revista Zig Zag (Canada). – 2009. – 3 sept. ; Versiune 
electronică: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/
recenzii/579/romanii-de-pe-mapamond-in-imagini/. – Accesat: 
18.11.2009
Românii din vecinătatea imediată527.  – o iniţiativă remarcabilă a 
Institutului Fraţii Golescu pentru relaţii cu românii din străinătate 
// Familia română. – 2009. – Nr 4 (35). – P. 74-79. - Din cuprins: 
De la Nistru la Bug : Transnistria [vernisajul expoz. de fot. ale lui 
Vasile Șoimaru. Note biogr.]
Rusu528. , Nicolae. Miracolul regăsirii rădăcinilor : [gânduri frumoa-
se despre Vasile Șoimaru la 60 de ani] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. 
– 2009. – 30 apr. – P. 6 : fot.
Ştir, Victor529. . „Cazania” românimii înstrăinate : [despre volumul 
Românii din jurul României în imagini, aut. Vasile Șoimaru] / Vic-
tor Știr // Mesagerul literar şi artistic. – 2009. – 6 iun. – P. 3. – 
(supl. lunar la cotid. Mesagerul de Bistriţa Năsăud).
Toacă, Maria530. . Ţine-i Doamne drumurile... : [Vasile Șoimaru] // 
Zorile Bucovinei. – 2009. – 8 mai. – P. 4. – (La aniversare).
Tonu, Maria531. . Scena din viaţă, viaţa din scenă : [despre vizita dlui 
Vasile Șoimaru în Canada] / Maria Tonu // Lit. şi arta. – 2009. – 24 
sept. – P. 6 : fot. ; Versiune electronică: http://www.romaniidin-
jurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/589/scena-din-viata-viata-
din-scena/. – Accesat: 25.05.2010
Topul celor532.  mai citite cărţi în 2008 : [Șoimaru, Vasile. Albumul-
monogr. Românii din jurul României în imagini. – Ch. : Prome-
teu, 2008. – 272 p.] [Resursă electronică]. – Acces: http://www.
romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/575/topul-celor-
mai-citite-car%C8%9Bi-in-2008/. – Accesat: 29.08.2009
Tudor, Ortansa533. . Un album ce mi-a trezit tulburătoare nostal-
gii…: [lansarea albumului Românii din jurul României în imagini 
de Vasile Șoimaru în Canada, incl. la Montreal] / Ortansa Tudor 
// BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32. – Nr 4. – P. 109-110.



103Biobibliografie

Turlea534. , Stelian. Românii din jurul României în imagini : [despre 
lansarea monogr. cu acelaşi nume la Banca Naţională a României, 
aut. Vasile Șoimaru] / Stelian Turlea // Ziarul financiar (Bucu-
reşti). – 2009. – 30 ian. ; Versiune electronică: http://www.roma-
niidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/359/eveniment-roma-
nii-din-jurul-romaniei/. – Accesat: 15.04.2009
Ţurcanu, Aurelia535. . Durerea încă nu s-a stins : [manifestare dedi-
cată amintirii marelui poet Grigore Vieru, care a fost imortalizată 
prin inedita vernisare a expoz. de fot. ale maestrului Vasile Șoima-
ru] / Aurelia Ţurcanu // Capitala. – 2009. – 30 ian. – P. 5.
Vasile Şoimaru 536. – cel mai important mesager al unghenenilor 
în lumea întreagă : [cuvinte de bine pentru Vasile Șoimaru din 
partea unghenenilor] // Expresul de Ungheni. – 2009. – 1 mai. 
– P. 6. – Cuprins : Mitică Constantin, primar de Cornova ; Cioba-
nu Constantin, profesor ; Adam Vasile, antrenor ; Eudochia Viziru, 
economist.
Vasile Şoimaru537. : Literatura şi arta a trezit românul din mine : 
[„LA” timp de 22 ani îmi alină sufletul meu zbuciumat şi îmi în-
carcă bateriile încă pe o săptămână] // Lit. şi arta. – 2009. – 1 oct. – 
P. 7 ; Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. – P. 100.
Volumul 538. Românii din jurul României in imagini, prezentat la 
Toronto [Resursă electronică]. – Acces: Romanian Global News. –  
2009. – 18 sept. ; http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/
recenzii/586/volumul-romanii-din-jurul-romaniei-in-imagini-pre-
zentat-la-toronto/. – Accesat. – 10.05.2010

2010
Aproape un deceniu 539. cu premiile Paul Mihail : [formarea şi pro-
movarea valorilor umane – Vasile Șoimaru] // Expresul de Un-
gheni. – 2010. – 25 iun. – P. 4.
bacalu, Lucia540. . O punte peste apa Prutului : [Vasile Șoimaru] / 
Lucia Bacalu // Expresul de Ungheni. – 2010. – 30 apr.
bacalu, Lucia541. . Un semn de recunoştinţă pentru Vasile Șoimaru: 
[sala de expoziţii a Bibl. Publ. D. Cantemir din Ungheni va pur-



104 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

ta numele lui Vasile Șoimaru] / Lucia Bacalu // Expresul de Un-
gheni. – 2010. – 14 mai. – P. 4.
bobeică, Constantin542. . Academician al prieteniei : [despre priete-
nia lui Vasile Șoimaru şi acad. Ioan Caliniuc] / Constantin Bobei-
că // Lit. şi arta. – 2010. – 15 iul. – P. 7. 
bobeică, Constantin543. . Consideraţiune pentru un fiu al neamului: 
[Vasile Șoimaru – la jubileul de 60 ani] / Constantin Bobeică // 
Constantin Bobeică. Sinteze (trăite, văzute, cugetate, durute). – 
Ch., 2010. – P. 156-157.
bobeică, Constantin544. . Monumente şi istorie : [Vasile Șoimaru – 
istoric împătimit de înveşnicirea monumentelor ale naturii şi ale 
neamului nostru] / Constantin Bobeică // Lit. şi arta. – 2010. – 7 
oct. – P. 7.
bobeică, Constantin545. . Vasile Șoimaru şi „Căderea comuniştilor”: 
[demascarea unui regim, care a fost doborât prin voinţa întregului 
popor] / Constantin Bobeică // Timpul. – 2010. – 24 dec. – P. 33.
budeanu, gheorghe546. . Nicolae Roibu face surprize : [participarea 
lui N. Roibu la lansarea Căderea comuniştilor de Vasile Șoimaru] / 
Gheorghe Budeanu // Timpul. – 2010. – 13 dec. – P. 4.
[bulat, Ludmila547. .] Doi cornoveni – două destine împlinite : 
[conf. omagială Revenirea la rădăcini şi lansarea volumului dnei 
Zamfira Mihail 155 de cărţi într-o carte (coord. de proiect: Lidia 
Kulikovski, Vasile Șoimaru, Vlad Pohilă)] / Ludmila Bulat // Bi-
blioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 98-103. – (Semnat: Ludmila 
Doroşencu).
Căderea comuniştilor 548. a fost lansată la Chişinău [Resursă electro-
nică] : [lansarea cărţii Căderea comuniştilor, aut. Vasile Șoimaru la 
Bibl. Municipală B.P. Hasdeu]. – Acces: http://www.romaniidinju-
rulromaniei.ro/articole-blog/859/caderea-comuni%C8%99tilor/. 
–Accesat: 25.11.2010
Căderea comuniştilor549.  în imagini [Resursă electronică]. – Acces: 
www.hasdeu.md/ro/index.html?pg=12&sb=38 şi http://www.
timpul.md/articol/evenimente-de-anvergura-la-biblioteca-b–p–
hasdeu-16810.html. – Accesat: 20.01.2011



105Biobibliografie

Căderea comuniştilor550. , lansată la Chişinău : [lansarea a trei cărţi: 
Căderea comuniştilor de Vasile Șoimaru, Vlad Pohilă: biobibliogra-
fie, Sinteze de Constantin Bobeică la Bibl. Municipală B.P. Hasdeu] 
// Lit. şi arta. – 2010. – 4 noiem. – P. 7.
Dabija, Nicolae551. . Liturghii la Diaconeşti : [participarea dlui Vasile 
Șoimaru la comemorarea lui Andrei Vartic] / Nicolae Dabija // 
Lit. şi arta. – 2010. – 17 iun. – P. 6.
De la dna bibliotecară552. ... : [despre înfiinţarea unei secţii de carte 
basarabeană de Vasile Șoimaru la Bibl. Comunală din Miroslo-
veşti] // Glasul satului (Mirosloveşti, jud. Iaşi). – 2010. – Febr.  
(Nr 1). – P. 8 : fot.
De neamul cornovenilor553.  [Resursă electronică] : [despre conf. 
omagială Revenirea la rădăcini, consacrată întoarcerii acasă a celor 
doi veri drepţi – prof. univ. dr. Dinu Ursu şi prof. univ. dr. Zamfira 
Mihail, coord. : Vasile Șoimaru]. – Acces: http://www.literaturasiar-
ta.md/pressview.php?l=ro&idc=182&id=2054&zidc=2. – Accesat: 
24.11.2010
Expoziţia foto 554. Românii din vecinătatea imediată III – Transnis-
tria [Resursă electronică] : [aut. Vasile Șoimaru, organizată în 
incinta Clubului Ţăranului Român din Bucureşti, 18-31 ianuarie 
curent]. – Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/artico-
le-blog/684/expozitia-foto-romanii-din-vecinatatea-imediata-iii-
transnistria/. – Accesat: 15.09.2010
Expoziţie foto la Muzeul Ţăranului Român555.  : prin ochii lui Va-
sile Șoimaru, Transnistria [Resursă electronică]. – Acces: http://
www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/articole/680/expozi-
tie-foto-la-muzeul-taranului-roman-prin-ochii-lui-vasile-soima-
ru-transnistria/. – Accesat: 10.03.2010
Frâncu, Angarta556. . Imagini cu românii din jurul României [Re-
sursă electronică] : [Vasile Șoimaru] / Angarta Frâncu, Winni-
peg, Canada. – Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/
uncategorized/712/imagini-cu-romani-din-jurul-romaniei/. – 
Accesat: 6.09.2010
gâştemulte, Nelly557. . De neamul cornovenilor : [conf. omagială Re-



106 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

venirea la rădăcini, consacrată întoarcerii acasă a prof. univ. dr. 
Dinu Ursu şi prof. univ. dr. Zamfira Mihail, coord. Vasile Șoima-
ru] / Nelly Gâştemulte // Timpul. – 2010. – 21 iun. – P. 4.
gâştemulte, Nelly558. . Premii pentru cei mai fideli cititori : [Vasile 
Șoimaru – cititor fidel şi oaspete de onoare a BM „B.P. Hasdeu”] / 
Nelly Gâştemulte // Timpul. – 2010. – 3 dec. – P. 4. 
Iachim, Ion559. . Cornovenii la Biblioteca B.P. Hasdeu din capitală : 
[conf. omagială Revenirea la rădăcini, consacrată prof. univ. dr. 
Zamfira Mihail şi prof. univ. dr. Dinu Ursu, moderatori: Vasile 
Șoimaru, Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă] / Univers Pedagogic Pro. 
– 2010. – 24 iun. – P. 3.
Iachim, Ion560. . Revenirea la baştină : [conf. omagială Revenirea la 
rădăcini consacrată prof. univ. dr. Zamfira Mihail şi prof. univ. dr. 
Dinu Ursu, moderatori : Vasile Șoimaru, Lidia Kulikovski, Vlad 
Pohilă] / Ion Iachim // Lit. şi arta. – 2010. – 1 iul. – P. 4.
Josu, Nina561. . Doi scriitori cunoscuţi – opere profunde : [dăruirea 
volumului Românii din jurul României în imagini interpreţilor 
grupului Catharsis de către Vasile Șoimaru] / Nina Josu // Lit. şi 
arta. – 2010. – 23 sept. – P. 4.
Laureaţii săptămânalului562.  Literatura şi arta pentru anul 2010: [Va-
sile Șoimaru – pentru artă] // Lit. şi arta. – 2010. – 30 dec. – P. 1.
Mihail, Zamfira563. . Am trăit şi trăiesc cu sentimentul că la Cornova 
sunt acasă : [interviu cu Zamfira Mihail despre sat. Cornova şi 
monogr. Cornova, proiect iniţiat şi coordonat de Vasile Șoimaru] 
/ consemnare : Lucia Bacalu // Expresul de Ungheni. – 2010. – 30 
iul. – P. 5.
Mihail, Zamfira564. . Chişinăul de fiecare dată mă emoţionează prin 
spiritul său de românitate : [interviu cu Zamfira Mihail, aut. cărţii 
155 de cărţi într-o carte ; coord. de proiect : Lidia Kulikovski, Vlad 
Pohilă, Vasile Șoimaru] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capi-
tala. – 2010. – 23 iun. – P. 8.
Mihail, Zamfira565. . Românii din jurul României în imagini : [gene-
za alcătuirii lucrării cu acelaşi titlu de Vasile Șoimaru] / Zamfira 
Mihail // Opinia naţională. – 2010. – 15 mar. – P. 6 ; Lumină Lină: 



107Biobibliografie

rev. de spiritualitate şi cultură românească. – 2010. – Ian./Mar.  
(Nr 1). – P. 39-45. 
Mândâcanu, Valentin566. . Surse de lumină : [Vlad Pohilă despre au-
torul cărţii Căderea premierilor Vasile Șoimaru] / Valentin Mân-
dâcanu // Flux ed. de vineri. 2010. – 10 sept. – P. 9. – (Cultură).
Moraru, Ion567. . O altă faţă a politicii [Resursă electronică] : [lan-
sarea volumului Căderea comuniştilor, aut. Vasile Șoimaru] / Ion 
Moraru. – Acces: http://www.onestiexprex.ro/dureri-basarabene-
la-onesti.html. – Accesat : 17.12.2010.
Pârlea, gheorghe568. . A fost doborât un ... mit local (se dedică conf. 
univ. dr. Vasile Șoimaru) / Gheorghe Pârlea // BiblioPolis. – 2010. 
– Vol. 33, Nr 1. – P. 68-70 ; Versiune electronică: http://www.ro-
maniidinjurulromaniei.ro/uncategorized/718/a-fost-doborat-un-
mit-local/. – Accesat: 22.09.2010 
Pârlea, gheorghe.569.  Dulcea povară a unei prietenii „româno-ro-
mâne” : [Vasile Șoimaru, Ninela Caranfil, Andrei Vartic] / Gheor-
ghe Pârlea // Glasul satului. – 2010. – Febr. (Nr 1). – P. 8.
Pârlea, gheorghe570. . Lansare de carte basarabeană la Mirosloveşti 
II : [155 de cărţi într-o carte, aut. Zamfira Mihail, coord. de pro-
iect Vasile Șoimaru] // Orizontul. – 2010. – 19 noiem. ; Versiune 
electronică: http://www.ziarulorizont.ro/2010/09/15/22350.html. 
– Accesat: 27.10.2010
Pârlea, gheorghe571. . Potecile lui Andrei Vartic (cuvânt omagial 
rostit la Mănăstirea Diaconeşti) : [Vasile Șoimaru] / Gheorghe 
Pârlea // Lit. şi arta. – 2010. – 17 iun. – P. 6.
Pârlea572. , gheorghe. Unire-n faptă, nu în vorbe : [Vasile Șoima-
ru – omul faptelor şi nu a vorbelor] / Gheorghe Pârlea // Glasul 
satului. – 2010. – Iul. (Nr 2). – P. 8 ; Lit. şi arta. – 2010. – 14 apr. ; 
BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 70-71 ; Versiune electroni-
că: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/uncategorized/722/
unire-n-fapta-nu-in-vorbe/. – Accesat: 15.06.2010
Pohilă, Vlad573. . De la Căderea premierilor la Căderea comuniştilor : 
O radiografie a prăbuşirii „de catifea” a kominterniştilor în Basa-
rabia : [pref. la volumul Căderea comuniştilor de Vasile Șoimaru] 
// Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. – P. 5-8.
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Premiile 574. Expresului de Ungheni. Categoria Sângele apă nu se face : 
[Vasile Șoimaru] // Expresul de Ungheni. – 2010. – 1 ian. – P. 8.
Premiile Fundaţiei Culturale 575. Magazin istoric : [Vasile Șoimaru 
Românii din jurul României în imagini – Premiul Nicolae Iorga] // 
Magazin istoric. – 2010. – Nr 10. – P. 87.
Pro Cornova 576. : [printre membrii societăţii se numără şi Vasile 
Șoimaru, dr. în economie] // Expresul de Ungheni. – 2010. – 25 
iun. – P. 1. 
ProTV: Cristian Tabără – 577. Parte de Carte (cu Vasile Șoimaru) 
[Resursă electronică] : [Emisiunea Parte de Carte, realizată de 
Cristian Tabără la ProTV]. – Acces: www.romaniidinjurulromani-
ei.ro/emisiuni-tv-radio/. – Accesat: 15.10.2010
Raţă, Valeriu578. . Cornovenii revin mereu la baştină : [despre conf. 
omagială Revenirea la rădăcini, coord. Vasile Șoimaru] [Resursă 
electronică]. – Acces: http://wwwbibliocity.blogspot.com/2010/06/
cornovenii-revin-mereu-la-bastina.html. – Accesat: 23.07.2010
Raţă, Valeriu579. . Forumul celor mai fideli cititori ai Bibliotecii Mu-
nicipale B.P. Hasdeu : [Vasile Șoimaru] / Raţă Valeriu // BiblioPo-
lis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 72-75 ; Versiune electronică: http://
wwwbibliocity.blogspot.com/2010/12/forumul-celor-mai-fideli-
cititori-ai.html. – Accesat: 3.12.2010
Raţă, Valeriu580. . Triptic autumnal : [lansarea cărţilor : Vlad Pohilă: 
biobibliografie, Vasile Șoimaru Căderea comuniştilor, Constantin 
Bobeică Sinteze la Bibl. Municipală B.P. Hasdeu] [Resursă electro-
nică]. – Acces: www.hasdeu.md/ro/index.html?pg=12&sb=38. – 
Accesat: 25.11.2010 ; http://www.timpul.md/articol/evenimente-
de-anvergura-la-biblioteca-b–p–hasdeu-16810.html). – Accesat: 
15.11.2010
Roibu, Nicolae581. . Evenimente de anvergură la Biblioteca B.P. Has-
deu : [lansarea cărţilor : Căderea comuniştilor de dr. conf. univ. Va-
sile Șoimaru, Vlad Pohilă : biobibliografie şi Sinteze de Constantin 
Bobeică] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2010. – 21 oct. – P. 8.
Roibu, Nicolae582. . Transnistria prin obiectivul lui Vasile Șoima-
ru: [despre vernisarea expoz. Românii din vecinătatea imediată – 
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Transnistria la Clubul Ţăranului din Bucureşti] / Nicolae Roibu // 
Timpul. – 2010. – 27 ian. – P. 8.
Roşca, Tatiana583. . BNR : 130 de ani în serviciul naţiunii române: [Va-
sile Șoimaru despre importanţa acestei reuniuni] / Tatiana Roşca // 
Curierul economic. – 2010. – 5 mai. – P. 1.
Seară culturală a românilor basarabeni la banca584.  Naţională a Ro-
mâniei : [moment literar cu Vasile Șoimaru (Neamul Şoimăreştilor: 
de la legendă la istorie)] // Timpul. – 2010. – 26 noiem. – P. 39. 
– (Cultură) ; Versiune electronică : http://www.romaniidinjurulro-
maniei.ro/articole-blog/916/seara-culturala-a-romanilor-basara-
beni-la-banca-nationala-a-romaniei/
Surpriza Revelionului – 2010585. ! [Resursă electronică] : [expoz. de 
fot. cu genericul Sărbătorile de iarnă la românii din Șoimăreşti 
(Neamț) şi la cei din Nordul înstrăinat al Bucovinei]. – Acces: 
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/articole-blog/669/surpri-
za-revelionului-2010/. – Accesat: 15.04.2010
Tamazlâcaru, Elena586. . 155 de cărţi într-o carte, 55 de ani şi destinele 
a doi savanţi-verişori : [lansarea cărţii semnate de Zamfira Mihail 
la Bibl. Municipală B.P. Hasdeu, moderator : Vasile Șoimaru şi Li-
dia Kulikovski] / Elena Tamazlâcaru, Andrei Viziru // Lit. şi arta. 
– 2010. – 1 iul. – P. 4. 
Toma, Alex587. . Scriitorul moldovean Vasile Șoimaru a lansat Căderea 
comuniştilor, la Oneşti / Alex Toma // Ora 25 (Oneşti-Bacău). – 
2010. – 7 dec. ; [Versiune electronică]. – Acces: http://www.ziarulo-
ra25.ro/ziar/index.php?option=com_content&view=article&id=1
650:scriitorul-moldovean-vasile-oimaru-a-lansat-cderea-comuni-
tilor-la-oneti-&catid=120:basic&Itemid=57. – Accesat: 15.12.2010
Ţurcanu, Alina588. . Demnitate românească în Transnistria : [Liceul 
Lucian Blaga la cea de-a 19-a aniversare, expoz. de fot. Transnistria 
toată de Vasile Șoimaru] / Alina Ţurcanu // Timpul . – 2010. – 12 
febr. – P. 1-2 ; Versiune electronică: http://www.romaniidinjurul-
romaniei.ro/articole-blog/693/demnitate-romaneasca-in-transnis-
tria/. – Accesat: 18.03.2010
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Моос, Ольга. 589. Плоды дружбы : [Василе Шоймару o румынах, 
живущих в Казахстане] / Ольга Моос // Индустр. Карaганда. 
– 2010. – 17 июня. – P. 17. 

2011
bologan, gheorghe590. . Esenţial e să nu ne pierdem credinţa : [apre-
cieri la volumul Hagi Curda (Camâşovca).Un sat românesc din 
Basarabia istorică de Tudor Iordăchescu (aut. proiectului, co-
ord. dr. Vasile Șoimaru)] / Gheorghe Bologan // Funcţionarul pu-
blic. – 2011. – Nr 8 (Apr.) 
bologan, gheorghe. 591. Versuri plămădite din Kazahstan : [lansarea 
cărţii Departe - Aproape de Simion Plămădeală (aut. proiectului, 
coord. dr. Vasile Șoimaru)] / Gheorghe Bologan // Funcţionarul 
public. – 2011. – Nr 7 (Apr.) – (Profiluri basarabene) ; Curierul agri-
col. – 2011. – 24 apr.
bota, Aurelia592. . Boianul bucovinean şi Boianul canadian – puncte de 
tangenţă : [Vasile Șoimaru – întâlniri de neuitat] / Aurelia Bota // 
Cuvântul adevărului (Noua Suliţă). – 2011. – 28 ian. – P. 9.
budeanu, gheorghe593. . Un „lunatic frumos” printre români : [Vasile 
Șoimaru – în căutare de noi români] / Gheorghe Budeanu // Tim-
pul. – 2011. – 15 mar. – P. 3.
buică, Elena594. . În spiritul frăţiei româneşti : [o întâlnire admirabilă 
în Canada cu basarabeanul Vasile Șoimaru] // Elena Buică. Lumi-
nişuri, luminişuri... – Bucureşti, 2011. – P. 287-292 ; Versiune elec-
tronică: http://bibliotecagratuitaonline.com/about/elena-buica-
%E2%80%9Eluminisuri%E2%80%9C/. – Accesat. – 20.07.2011.
Chindea, Corina595. . Nicolae Rusu: „ ... Vine un timp anumit când 
cerul se întoarce la Cer, iar ţărâna în Pământ” : [actul generos al dlui 
Vasile Șoimaru la publicarea romanului Şobolaniada în detrimentul 
cărţii sale] / Corina Chindea // Vatra Veche (Târgu-Mureş) – 2011. 
– Nr 5. – P. 72-75.
Cucu, Viorel596. . O minune la început de primăvară : [participarea lui 
Vasile Șoimaru la festivitatea decernării titlului „Membru de onoa-
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re al Comunităţii academice George Bacovia poetului Nicolae Dabi-
ja] / Viorel Cucu // Timpul. – 2011. – 29 mar. – P. 8.
Cucu, Viorel597. . Vasile Șoimaru : [poezie] // Viorel Cucu. Trandafir 
cusut pe ie. – Bacău, 2010. – P. 27.
Dabija, Nicolae598. . Părintele Anania : [Andrei Vartic, Vasile Șoima-
ru, Nicolae Dabija – la reşedinţa de la Mănăstirea Nicula a Mi-
tropolitului Anania] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 17 
febr. – P. 1.
„599. Dacii din Kazahstan” uitaţi în deportări : interviu cu Nicu 
Plushkis, preşedintele Societăţii Culturale a Românilor din Kara-
ganda: [contribuţia dlui Vasile Șoimaru la apariţia volumului De-
parte-aproape: 100 de poezii româneşti din Kazahstan, aut. Simion 
Plămădeală] / pentru conformitate Petru Grozavu // Ziarul de 
gardă. – 2011. – 21 apr. – P. 10, 15.
Dănăilă, Mihai600. . Lansare de carte la Oneşti [Resursă electroni-
că] : [Căderea comuniştilor de Vasile Șoimaru] / Mihai Dănăilă. 
– Acces: http://www.evenimentul.ro/articol/lansare-de-carte-la-
onesti.html. – Accesat. – 15.03.2011
Eveniment internaţional601.  la Universitatea George Bacovia : [o în-
tâlnire de suflet cu Nicolae Dabija, Vasile Șoimaru, Vasile Iovu] // 
Observator de Bacău. – 2011. – 18-24 mar. – P. 5.
Huiban, Laura602. . Scriitorul basarabean Nicolae Dabija a devenit 
Membru de onoare al Universităţii George Bacovia din Bacău : 
[lansarea volumelor : Tema pentru acasă de Nicolae Dabija şi Că-
derea comuniştilor de Vasile Șoimaru] / Laura Hiuban // Ziarul de 
Bacău. – 2011. – 18 mar. – P. 7.
Lozinschi-Hadei, Raisa603. . Familii cu stemă şi drapel : [Vasile Șoi-
maru – se bucură de această realizare] / Raisa Lozinschi-Hadei // 
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 4 febr. – P. 9.
Martin, george604. . Basarabenii lansează patru cărţi la Oneşti : [lan-
sarea volumelor : Căderea comuniştilor, aut. Vasile Șoimaru, 100 
de poezii româneşti din Kazahstan, aut. Simion Plămădeală, Tema 
pentru acasă, aut. Nicolae Dabija, Terapia amneziei colective, aut. 
Ion (Nelly) Ursac] / George Martin // Ziarul de Bacău. – 2011. 
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– 17 mar. ; Versiune electronică : http://www.ziaruldebacau.ro/
ziarul/2011/03/17/basarabenii-lanseaza-patru-carti-la-onesti.
html. – Accesat. – 20.03.2011 
Martin, george605. . Oneştenii şi basarabenii lucrează la ideea unio-
nismului : [Vasile Șoimaru la o manifestare despre drama româ-
nilor deportaţi în Siberia] / George Martin // Ziarul de Bacău. – 
2011. – 23 mar. ; Versiune electronică : http://www.ziaruldebacau.
ro/ziarul/2011/03/21/onestenii-si-basarabenii-lucreaza-la-ideea-
unionismului.html 
Martin, george606. . Scriitori basarabeni şi-au lansat lucrările la 
Oneşti : [Căderea comuniştilor, de Vasile Șoimaru şi 100 de poezii 
româneşti din Kazahstan, de Simion Plămădeală] / George Martin 
// Ziarul de Bacău. – 2011. – 21 mar. ; Versiune electronică : http://
www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2011/03/21/scriitori-basarabeni-si-
au-lansat-lucrarile-la-onesti.html
Moraru, Ion607. . Basarabeni musafiri pe meleagurile oneştene [Re-
sursă electronică] : [Vasile Șoimaru, Nicolae Dabija, Vasile Iovu]. 
– Acces: http://www.onestiexpres.ro/basarabeni-musafiri-pe-me-
leagurile-onestene.html. – Accesat: 25.04.2011 
Moraru, Ion608. . Cuvinte din adâncul inimii pentru Basarabia : [Va-
sile Șoimaru la o manifestare de suflet la aniversarea a 93 de ani 
de la Unirea Basarabiei cu Ţara] / Ion Moraru // Oneşti Expres. 
– 2011. – 17 febr. ; Versiune electronică: http://www.onestiexpres.
ro/cuvinte-din-adancul-inimii-pentru-basarabia.html. – Accesat. 
– 20.02.2011
Raţă, Valeriu.609.  Dăinuirea noastră prin carte [Resursă electronică] : 
[lansarea volumului Departe-aproape. 100 de poezii româneşti din 
Kazahstan de Simion Plămădeală, Hagi Curda (Camâşovca). Un sat 
românesc din Basarabia istorică de Tudor Iordăchescu, coord. Va-
sile Șoimaru] / Valeriu Raţă. – Acces. – http://www.hasdeu.md/ro/
index.html?pg=12&sb=45. – Accesat. – 15.04.2011
Roibu, Nicolae610. . O sărbătoare cu români de pretutindeni : [lansa-
rea cărţilor : Departe-aproape. 100 de poezii româneşti de S. Plă-
mădeală ; Hagi Curda (Camâşovca), un sat românesc din Basarabia 
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istorică de Tudor Iordăchescu (aut. de proiect şi imagini, conf. 
dr. Vasile Șoimaru) ; Românii din Bugeac pe cale de dispariţie de  
G. Damian şi Cătălin Florenţiu Vărzaru, Cununa înfiinţării de 
Adriana Istudor la Bibl. Municipală B.P. Hasdeu] // Timpul. – 
2011. – 11 apr. – P. 14.
Românii din jurul României 611. : un holocaust continuu : [lansarea 
volumului Departe-aproape : 100 de poezii româneşti din Kaza-
hstan de Simion Plămădeală, Hagi Curda (Camâşovca), un sat ro-
mânesc din Basarabia istorică de Tudor Iordăchescu (aut. de pro-
iect şi imagini, conf. dr. Vasile Șoimaru) // Ziarul de gardă. – 2011. 
– 14 apr. – P. 19.
Toacă-Andrieş, Maria612. . Ca zborul unui cocor singuratic... : [vizita 
dl Vasile Șoimaru la Cernăuţi] / Maria Toacă-Andrieş // Timpul. 
– 2011. – 28 ian. – P. 31 ; Zorile Bucovinei. – 2011. – 26 ian. – P. 2. – 
(Dimensiuni sufleteşti) ; Revista Românului Manitoban. – 2011. – 
Vol. 5, Nr 1 (22) – P. 5. – (Grai şi suflet românesc) ; Versiune electro-
nică : http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/articole-blog/928/
reportaj-de-la-cernauti-ca-zborul-unui-cocor-singuratic
Traian, Tudor.613.  Scriitorii basarabeni şi-au lansat cărţile la Oneşti : 
[Vasile Șoimaru Căderea comuniştilor şi 100 de poezii româneşti din 
Kazahstan, de Simion Plămădeală] / Tudor Traian. – Ora 25. – 2011. 
– 23 mar. ; Versiune electronică : http://www.ziarulora25.ro/index.
php?option=com_content&view=article&id=641:scriitorii-basa-
rabeni-i-au-lansat-crile-la-oneti&catid=69:cultura&Itemid=66

Înregistrări video

Ansamblul Folcloric 614. „Hora” (Rep. Moldova) [I] [Resursă elec-
tronică]. – Acces: http://www.youtube.com/watch?v=e2PPGoN-
poA[/youtube]. – Accesat: 18.04.2010 ; 
Ansamblul Folcloric 615. „Hora” (Rep. Moldova) [II] [Resursă electro-
nică]. – Acces: http://www.youtube.com/watch?v=CfdEBqYoYCU. 
– Accesat: 20.10.2010.



114 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Marele Poet grigore Vieru616.  la lansarea albumului Românii din 
jurul României în imagini (27.03.2008) [viddler id=ebf32087&w 
=437&h=370] [Resursă electronică]. – Acces: http://www.romani-
idinjurulromaniei.ro/multimedia/videoclipuri /666/marele-poet-
grigore-vieru-la-lansarea-albumului-romanii-din-jurul-romani-
ei-in-imagini-27-03-2008/. – Accesat: 10.05.2010.
Maramureşul istoric 617. [1/3] – Episodul 4 [viddler 
id=421ac704&w=437&h=370] Românii din jurul României Epi-
sodul 4, Dr. Mircea Dogaru, tvRM, emisiunea „Dor de acasă” [Re-
sursă electronică]. – Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.
ro/multimedia/emisiuni-tv/434/maramuresul-istoric-13-episo-
dul-4/. – Accesat: 20.09.2010.
Maramureşul istoric 618. [2/3] – Episodul 4 [viddler 
id=eabdcee7&w=437&h=370] Românii din jurul României epi-
sodul 4, Dr. Mircea Dogaru, tvRM, emisiunea „Dor de acasă” [Re-
sursă electronică]. – Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.
ro/multimedia/emisiuni-tv/436/maramuresul-istoric-23-episo-
dul-4/. – Accesat: 10.11.2010.
Prozatorul Vasile Vasilache 619. la lansarea albumului Românii din 
jurul României în imagini (27.03.2008) http://www.youtube.
com/watch?v=yjfUb6Jl-bM[/youtube] [Resursă electronică]. 
– Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/multimedia/
videoclipuri/662/prozatorul-vasile-vasilache-la-lansarea-albu-
mului-romanii-din-jurul-romaniei-in-imagini-27-03-2008/. – 
Accesat: 20.04.2010
Românii din jurul României620.  http://www.youtube.com/
watch?v=qwrFkWtv8YA[/youtube] Denumire: Îndemn la Uni-
re. Muzică şi text: Aurelian Silvestru, dr. în psihologie, directo-
rul Liceului Prometeu din Chişinău. Interpretează: Corul Liceu-
lui Prometeu, solo – Tămărica Costrițchi [Resursă electronică]. 
– Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/multimedia/
videoclipuri/449/romanii-din-jurul-romaniei-video/. – Accesat: 
24.09.2010
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Românii din Transcarpatia 621. [1/2] – Episodul 1 [viddler 
id=51e5790b&w=437&h=370] Românii din vestul Ucrainei. Mir-
cea Dogaru, emisiunea „Dor de acasă”, TVRM [Resursă electro-
nică]. – Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/multime-
dia/emisiuni-tv/108/romanii-din-transcarpatia-12-episodul-1/. 
– Accesat: 15.05.2010
Românii din Transcarpatia 622. [1/2] – Episodul 2 [viddler 
id=5d269622&w=437&h=370] Românii din vestul Ucrainei, Mir-
cea Dogaru, emisiunea „Dor de acasă”, TVRM [Resusră electro-
nică]. – Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/multime-
dia/emisiuni-tv/440/romanii-din-transcarpatia-12-episodul-2/. 
– Accesat: 17.09.2010
Românii din Transcarpatia [2/2] – 623. Episodul 2 [viddler 
id=626b4b35&w=437&h=370] Românii din vestul Ucrainei, Mir-
cea Dogaru, emisiunea „Dor de acasă”, TVRM [Resursă electro-
nică]. – Acces: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/multime-
dia/emisiuni-tv/432/romanii-din-transcarpatia-22-episodul-2/. 
– Accesat: 25.05.2010
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DIALOgURI, INTERVIURI CU VASILE ŞOIMARU

1991
„Dacă la această sesiune 624. nu vom adopta Legea cu privire la Pri-
vatizare şi cu privire la Codul Funciar, nu mai avem ce căuta în 
Parlament”: [interviu cu membrul Comisiei economice şi bugetare 
Vasile Șoimaru] / consemnare : cor. ziar. // Sfatul Ţării. – 1991. 
– 20 iun ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. –  
P. 76-78. 
Privatizare-privatizare625. , da s-o ştim şi noi : Dialog cu prof. Paul 
Bran, aut. Proiectului de reformă şi cu deputatul Vasile Șoimaru, 
vicerector la ASEM, responsabil cu elab. Legii Privatizării / con-
semnare : Liviu Druguş // Sfatul Ţării. – 1991. – 12 dec.
Ţinem pasul626.  cu Europa : [interviu cu vicerectorul ASEM, Vasile 
Șoimaru] / consemnare : Irina Detcova, studentă la USM // Curi-
erul de seară. – 1991. – 17 oct. ; Șoimaru Vasile. Căderea premie-
rilor. – Ch., 1999. – P. 203-205.
Равняемся на Европу627.  : [диалог с вице-ректором Экон. Акад. 
Василе Шоймару] / записала : И. Деткова // Веч. Кишинев. – 
1991. – 17 окт. – C. 2.
У нас есть Академия 628. Экономических исследований! : [диалог 
с вице-ректором, д-ром г-ном Василе Шоймару] / записал : 
Ливиу Другуш // Sfatul Ţării. – 1991. – 19 oкт. – C. 3.

1992
A629. vem noi oare economie şi economişti?: [dialog cu Vasile Șoi-
maru] / consemnare : Galina Mardare // Jurnalistul. – 1992. – 23 
apr. – P. 2 ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. –  
P. 219-221.
Cine seamănă vânt630. , culege furtună : [dialog cu dl Vasile Șoima-
ru, deputat în Parlamentul Rep. Moldova, vicerector al ASEM re-
feritor la programul de privatizare] / interviu realizat de Liviu 
Druguş // Sfatul Ţării. – 1992. – 12 mar. ; Șoimaru Vasile. Căderea 
premierilor. – Ch., 1999. – P. 83-87.
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Din calul Traian631. , pe calul bălan : [interviu cu Vasile Șoimaru] / 
consemnare : M. Baiboleanu // Sfatul Ţării. – 1992. – 26 noiem. 
– P. 3.
Două intenţii pe 632. calea şocurilor : [interviu cu dl rector al ASEM, 
prof. dr. Paul Bran, şi cu dl vicerector, dr. Vasile Șoimaru] / con-
semnare : Vasile Trofăilă // Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. 
– Ch., 1999. – P. 206-210.
Vrea P.S.D. să-şi 633. câştige supremaţie în ape tulburi? : [interviu cu 
Vasile Șoimaru] / consemnare : Ghenadie Nicu // Sfatul Ţării. – 
1992. – 20 mai ; Șoimaru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. 
– P. 92-95.
В Молдове открылась634.  Экономическая Академия : [беседа с 
вице-ректором Молд. Экон. Акад. г-ном Василе Шоймару] / 
беседу вел Геннадий Кожемякин // Деловой мир. – 1992. – 22 
июля. – С. 6. 
Два намерения на 635. пороге потрясения : [беседа с ректором 
Молд. Экон. Акад. г-ном Паулом Браном и вице-ректором 
г-ном Василе Шоймару] / беседу вел Василе Трофэилэ // Bu-
siness globe. – 1992. – Nr 21 (45). – C. 2.

1993
„Cârma corabiei economice scârţâie”636.  : [interviu cu Vasile Șoi-
maru] / consemnare : cor. agenţiei Moldova-pres // Moldova Su-
verană. – 1993. – 21 oct. – P. 3 ; Șoimaru Vasile. Căderea premie-
rilor. – Ch., 1999. – P. 96-98. 
Să ne imaginăm637.  ceea ce nu e chiar atât de greu să ne imaginăm...: 
[punctul de vedere al lui Vasile Șoimaru despre viaţa politică a 
Moldovei în perioada electoralei] / consemnare : Ghenadie Skvi-
renko // Tineretul Moldovei. – 1993. – 23 noiem. – P. 6 ; Șoimaru 
Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 98-103.
„Представим себе то, 638. что не так уж трудно представить” : 
[точка зрения Василия Шоймару о полит. жизни Молдовы на 
важнейшем этапе предвыбор. борьбы] / беседу вел Геннадий 
Сквиренко // Молодежь Молдовы. – 1993. – 23 noiem. – C. 6. – 
(Факты и мнения).
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1995
Microinterviuri electorale 639. [cu candidaţii Blocului electoral Ali-
anţa Forţelor Democratice Pavel Caba, Sava Rusu, Vasile Șoimaru, 
Vladimir Beşleagă, Gheorghe Ghimpu] / consemnare : Tamara 
Gorincioi // Mesagerul. – 1995. – 7 apr. – P. 10.

1997
Achitarea restanţelor salariale 640. rămâne la cheremul mafioţilor 
şi al guvernanţilor : [interviu cu Vasile Șoimaru] / consemnare : 
Vitalia Pavlicenco // Mesagerul. – 1997. – 30 mai. – P. 4 ; Șoimaru 
Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 151-155.
Se va întâmpla oare641. , în următoarele două săptămâni, ceea ce aş-
teaptă electoratul? : [microinterviu cu Vasile Șoimaru] / consem-
nare : Vlad Pohilă // Mesagerul. – 1997. – 17 iul. – P. 4.

1998
„Regula jocului”642. , formulată de aut. anchetei Flux Săptămânal : 
[Vasile Șoimaru răspunde la chestionar] // Mesagerul. – 1998. – 
23 oct. – P. 2.

1999
„...Dacă un Preşedinte643.  de republică semiprezidenţială ocroteşte 
atâţia indivizi dubioşi, ce se va întâmpla cu acelaşi Preşedinte şi 
cu protejaţii săi într-o republică prezidenţială” : [interviu cu Va-
sile Șoimaru] / consemnare : cor. ziar. // Lit. şi arta. – 1999. – 15 
iul. – P. 2.
La şedinţele neinteresante 644. deputaţii se împroaşcă cu cocoloşi de 
hârtie / a înregistrat Jana Muşat // Luceafărul. – 1999. – 28 mai. 
– P. 16. – (Parlament plictisit). – Din cuprins: Vasile Şoimaru. Co-
muniştii ascultă atent, ca să poată vota împotrivă. 
Se răspunde scurt – 645. printr-un cuvânt, o propoziţie simplă, cel 
mult o frază : [răspunsurile dlui Vasile Șoimaru la întrebările din 
chestionarul săpt. Flux, dar publ. în săpt. Mesagerul] / instigator 
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[consemnare] : Vlad Pohilă // Mesagerul. – 1998. – 23 oct. ; Șoi-
maru Vasile. Căderea premierilor. – Ch., 1999. – P. 64-66.
Un ilustru descendent 646. al Șoimăreştilor : interviu cu Vasile Șoi-
maru, preş. al Asoc. Economiştilor din Rep. Moldova] / consem-
nare : Dumitru-Dan Maxim // Lit. şi arta. – 1999. – 29 apr. – P. 3.

2000
Ce să facem 647. ca să fie bine la CTC? : opinia deputatului Vasile Șoi-
maru, vicepreşedintele comisiei parlamentare pentru economie, 
industrie şi privatizare / consemnare : Vlad Pohilă // Mesagerul. 
– 2000. – 24 iun. – P. 4.
Întrebarea vină n-are648. … Ce are, însă rectorul ASEM cu literatura 
şi cu arta? : [interviu cu Vasile Șoimaru, dr. în econ., preşedintele 
Asoc. Econ. din Moldova] / consemnare : Vlad Pohilă // Mesage-
rul. – 2000. – 24 iun. – P. 1.
Top, top, top – 2000 649. : [opinia lui Vasile Șoimaru, deputat PFD] 
/ sondaj realizat de Natalia Costaş // Flux. – 2000. – 26 dec. – P. 3.

2001
„650. Toate satele noastre merită măcar câte un volum serios despre 
istoria şi oamenii lor” : [interviu cu Vasile Șoimaru, dr. în econo-
mie : aut. monogr. despre satul Cornova] / consemnare : Alecu 
Reniţă // Natura. – 2001. – Nr 11. – P. 8 ; Luminătorul. – 2001. –  
Nr 6. – P. 29-31.

2002
Care a fost evenimentul 651. crucial al anului ce s-a scurs? Ce ne poa-
te aduce anul 2003? : [interviu cu Vasile Șoimaru] / consemnare : 
Rima Plăcintă, Petru Poiată // Ţara. – 2002. – 24 dec. – P. 2. 
„Noua generaţie – salvatoarea naţiei652. ” : [convorbire cu dl Vasile 
Șoimaru, dr. în economie, de două ori deputat în Parlamentul de 
la Chişinău] / consemnare : Constantin Lupu // România liberă. 
– 2002. – 26 mar. – P. 10 ; Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. 
– Ch., 2010. – P.15-17.
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„Republica M653. oldova se rostogoleşte în prăpastie, iar conduce-
rea noastră se ciorovăieşte cu toată lumea. De ce oare?” : [inter-
viu cu Vasile Șoimaru] / consemnare : Ioan Erhan // Economistul 
(Bucureşti). – 2002. – 8 apr. – P. 1, 8 ; Șoimaru Vasile. Căderea 
comuniştilor. – Ch., 2010. – P.19-24.

2004
Moldoveanul cu ochi 654. de vultur, gândire de economist şi inimă de 
patriot – Vasile Șoimaru : [dialog cu ... Vasile Șoimaru] // Viziru 
A. Cei şapte ani de acasă sau cele şapte miracole ale copilăriei. – 
Ch., 2004. – P. 149-151.

2005
Despre copilărie, Cornova655.  şi renaşterea satului moldovenesc: 
[interviu cu Vasile Șoimaru, dr. în econ., conf. univ. la ASEM] / 
consemnare : Lucia Bacalu // Unghiul. – 2005. – 20 mai. – P. 3.
Mă consider fiica 656. acestui meleag : [interviu cu Zamfira Mihail, 
prof. la Univ. din Bucureşti, fiica marelui cărturar basarabean Paul 
Mihail, cu cuvinte frumoase despre Vasile Șoimaru] / consemna-
re : Lucia Bacalu // Unghiul. – 2005. – 22 iul. – P. 2. 

2006
„Am fi putut vota Unirea657. , nu Independenţa” : [interviu cu Vasile 
Șoimaru] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul. – 2006. – 16 
aug. – P. 5 ; Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. – 
P. 39-41.
Vasile Şoimaru 658. : „Dacă se găsea un singur deputat în Parlamen-
tul de la Chişinău în 1991, votam Reunirea cu Ţara, nu Indepen-
denţa Moldovei” : [Cauza naţională – România Mare] / consem-
nare : Daniel Mihu // Informaţia Prahovei (Ploieşti). – 2006. – 3 
apr. – P. 7.

2007
Ce aşteptaţi de la anul 2007659. ? : [Vasile Șoimaru răspunde la ches-
tionar] // Lit. şi arta. – 2007. – 4 ian. – P. 7. 
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Deputaţii din primu660. l Parlament al Rep. Moldova : Simbolurile 
republicii au fost adoptate după lungi dezbateri : [opinii vis-à-vis 
de simbolurile de stat] / sondaj realizat de R. Lozinschi // Jurnal 
de Chişinău. – 2007. – 25 dec. – P. 5. – Din cuprins : Şoimaru V. Nu 
ştiu dacă era uşă din spate.
„661. Economia Moldovei a intrat în stagnare de tip brejnevist” : [in-
terviu cu dr. în şt. econ. Vasile Șoimaru] / consemnare : Natalia 
Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 3 oct. – P. 8 ; Șoimaru 
Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. – P. 42-43.
Moldovenii din Caucaz 662. au un suflet deschis şi o privire frumoa-
să: [interviu cu Vasile Șoimaru, cercet. şi publicist] / pentru con-
formitate : Alecu Reniţă // Natura. – 2007. – Nr 8. – P. 4. – (Dru-
muri de dor).

2008
Au mai fost 663. şi mai sunt şoimari pe plaiurile Moldovei : [Vasile 
Șoimaru – despre rădăcinile româneşti ale legendarului neam al 
Șoimăreştilor] / interviu realizat de Maria Toacă // Zorile Bucovi-
nei (Cernăuţi). – 2008. – 18 iun. – P. 2.
Mi-am zis să ajung 664. din nou la românii de pretutindeni : [interviu 
cu Vasile Șoimaru] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul. – 
2008. – 4 sept. – P. 8.
Pe urmele lui Vasile Şoimaru 665. : [interviu cu Vasile Șoimaru] / 
consemnare : Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Nr 5. – P. 7-8 : 
fot. ; Familia română. – 2008. – Nr 2/3 (29-30). – P. 127 ; Ver-
siune electronică: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/pu-
blicatii/recenzii/275/pe-urmele-lui-vasile-soimaru/. – Accesat: 
15.04.2010
Românii în jurul României 666. : Pe urmele lui Vasile Șoimaru / con-
semnare : Alecu Reniţă // Formula AS. – 2008. – 7/14 iun. – P. 
16-17. – (fot. : Vasile Șoimaru) ; Versiune electronică: http://www.
romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/275/pe-urmele-
lui-vasile-soimaru/. – Accesat: 30.06.2009
Sunt român şi punctum667. ! = Я румын и точка! : [interviu cu dr. în 
economie, conf. univ., politician, publicist Vasile Șoimaru] / con-
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semnare : Oxana Diaconu // Unghiul. – 2008. – 20 iun. – P. 3. – În 
lb. română şi rusă.
Un plus de libertate 668. pentru un milion de moldoveni : [pe mar-
ginea Acordului privind micul trafic de frontieră cu România] / 
consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 
apr. – P. 5. – (Ce cred economiştii?) ; Șoimaru Vasile. Căderea co-
muniştilor. – Ch., 2010. – P. 43.

2009
„Când a murit tata 669. în „tiurma”, de foame... câte cinci-şase în că-
ruţă... cu chelea... îi ducea şi-i arunca în râpa ceea de la Tiraspol”: 
[Vladimir Beşleagă în dialog cu Ileana Memei şi Vasile Șoimaru] 
// Destin românesc. – 2009. – Nr 2 (60). – P. 93-113.
Cu ce sentimente vă 670. despărţiţi de anul 2008? : Chestionar „L.A.” : 
[Vasile Șoimaru – bilanţurile anului 2008] // Lit. şi arta. – 2009. – 
1 ian. ; Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. – P. 44.
Cu ce sentimente 671. vă despărţiţi de anul 2009? Ce aşteptaţi de la 
2010? : Chestionar „L.A.”: [Vasile Șoimaru : În 2009 am devenit 
Milionar... în 2010 voi dubla Milionul...] // Lit. şi arta. – 2009. – 31 
dec. – P. 1 ; Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. –  
P. 105-106.
„Fototerapia” m-a salvat 672. de boala deputăţiei...”: [interviu cu Va-
sile Șoimaru] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2009. 
– 16 mar. – P. 4-5 ; Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 
2010. – P. 58-64.
Moldavanskoe 673. – un sat de români în Caucazul de Nord : [dialog 
cu diferite personalităţi] / consemnare : Tamara Gorincioi // Ca-
pitala. – 2009. – 16 oct. – P. 5. – Din cuprins : Vasile Şoimaru. De 
ce ne este frică să ne căutăm fraţii de sânge, răsfiraţi prin lume? ; 
Familia română. – 2009. – Nr 4 (35). – P. 72-73.
Les Moldaves du Caucase 674. ont l’âme ouverte et le regard bienveil-
lant [Resursă electronică] : [Vasile Șoimaru] / interview par Alecu 
Reniţa. – Acces: http://natura.md/index.php?module=article&act=
show&c=12&id=104. – Accesat: 30.03.2009
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2010
„Aceste eforturi pot 675. fi interpretate ca o răzbunare a mea împo-
triva celor care au încercat să mă lipsească de bucuria de a fi ro-
mân : [interviu cu Vasile Șoimaru] / consemnare : Cristian Bucur 
// Impact (Canada). – 2010. – 26 febr. ; Lit. şi arta. – 2010. – 11 
mar. – P. 1 ; Șoimaru Vasile. Căderea comuniştilor. – Ch., 2010. 
– P. 107-109; Versiune electronică: http://www.romaniidinjurul-
romaniei.ro/articole-blog/709/%E2%80%9Caceste-eforturi-pot-
fi-interpretate-ca-o-razbunare-a-mea-impotriva-celor-care-au-
incercat-sa-ma-lipseasca-de-bucuria-de-a-fi-roman/. – Accesat: 
25.05.2010
„Fototerapia” m-a salvat 676. de boala deputăţiei...”: [interviu cu Vasile 
Șoimaru] / consemnare : Nicolae Roibu // Roibu Nicolae. Artişti şi 
ţărani (dialoguri, medalioane, eseuri). – Ch., 2010. – P. 63-69.
Traian băsescu are şansa677.  să intre în istoria românităţii : [interviu 
cu Vasile Șoimaru despre vizita preşedintelui Băsescu] / consem-
nare : Ion Longin Popescu // Formula AS. – 2010. – 12-19 febr. 
(Nr 905.). – P. 3. 
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FOTOgRAFII DE VASILE ŞOIMARU

În ediţii aparte

Vezi nr. : 17, 33, 45, 49, 67, 75, 76, 80, 82-84, 87, 95, 101-104

2004
Academia de Studii Economice 2004 678. : calendar / fot. : Vasile Șoi-
maru, conf. univ., dr. ASEM. – Ch. : [S. n.], 2004.
„RESAN”679.  – pentru plăcerea Dumneavoastră : calendar – 2005 / 
fot. : Vasile Șoimaru. – Ch. : [S. n.], 2004. 

2005
„680. Standardele şi calitatea în învăţământul continuu” : Materialele 
Conf. Intern. şt.-practice din 21-23 apr. 2005 / coord. : S. Caisîn ; 
fot. : Vasile Șoimaru. – Ch. : Inst. de Instruire Continuă, 2005 (CEP 
USM). – 329 p. : fig., tab. 

2006
golopenţia, Anton681. . Românii de la est de Bug: în 2 vol. – Bucureşti, 
2006. 
Vol. 1. Clişee, 05.07.2003 de Vasile Șoimaru. – 615 p. 

 Din cuprins : Case vechi albastre din Ananiev ; Fosta clădire a şcolii 
din Valea Hoţului. – P. 610 ; Monumentul eroilor din Valea Hoţului. 
Nimic nu se uită – Nimeni nu e uitat. – P. 611 ; Staţie de pompieri 
în Balta ; Veche clădire administrativă în Balta. – P. 612 ; Biserica 
din Balta ; Biserică în Alexandrovka. – P. 613 ; Bugul la Pribujie ; 
Pod peste Bug pe şoseaua Balcani. – P. 614 ; Bugul văzut de pe pod; 
Vedere din Pribujie, în faţa Voznesenskului. – P. 615.

2007
Folclor românesc de la est de Nistru, 682. de Bug, din nordul Ca-

ucazului: [texte inedite] : în 2 vol. / Academia de Știinţe a Mol-
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dovei, Inst. de Filologie ; alcăt. : Nicolae Băieşu ; fot. reproduse 
de Vasile Șoimaru, N. Răileanu, Mihai Potârniche. – Ch., 2007. –  
Vol. 1. – 584 p. 

  Din cuprins : Culme de păretare (s. Horodţkaia, reg. Nikolaev) ; 
Lansarea lucrării lui A. Golopenţia. „Românii de la est de Bug”. Vol. 
I-II, 2006, ASEM. – P. 157 ; Cămaşă femeiască tradiţională (reg. Do-
neţk). – P. 586 ; Năframă de nuntă (reg. Doneţk). – P 587 ; Prosoape-
şervete (reg. Doneţk) ; Colecţie de vestimentaţie. – P. 588 ; Catedrala 
din oraşul Balta ; Clădirea fostei Şcoli Pedagogice din or. Balta. –  
P. 589 ; Locuitori români din s. Martanoşa, r-nul Novomirgorod, 
reg. Kirovograd ; Râul Vâsi la Martanoşa. – P. 590 ; Familia Lati din 
s. Velikoserbulovka, r-nul Elaneţ, reg. Nikolaev ; Căminul cultural 
(fosta biserică) din s. Velikoserbulovka r-nul Elaneţ, reg. Nikolaev. – 
P. 591 ; Biserica nouă construită în anii 2001-2002 (după modelul 
celei vechi) din s. Alexandrovka, r-nul Voznesensk, reg. Nikolaev ; 
Stradă în Novogrigorievka (fostul Târgul Frumos), r-nul Voznesen-
sk, reg. Nikolaev. – P. 592 ; or. Ananiev, reg. Odesa ; Biserica din  
s. Valea Hoţului (azi Dolinskoe), r-nul Ananiev, reg. Odesa. – P. 593; 
Fosta şcoală din Valea Hoţului, r-nul Ananiev, reg. Odesa ; Biserica 
din s. Handrabura, r-nul Ananiev. – P. 594.

Iachim683. , Ion. Ascult cum înfloreşte inul : [versuri] / Ion Iachim ; 
pref. : Anatol Ciocanu ; fot. : Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 
2007. – 66 p.

2009
Folclor românesc de la est de Nistru, 684. de Bug, din nordul Cauca-
zului: [texte inedite] : în 2 vol. / Acad. de Știinţe a Moldovei, Inst. 
de Filologie ; alcăt. : Nicolae Băieşu. – Ch. : Tipografia Centrală, 
2009. – Vol. 2. – 584 p. – (unele fot. reproduse din cartea Românii 
din jurul României în imagini, aut. Vasile Șoimaru). 

 Din cuprins: Scriitorul Vladimir Beşleagă şi istoricul Alexei Memei 
de vorbă cu consătenii (Mălăieşti-Grigoriopol). – P. 525 ; Vedere 
generală a s. Taşlâc, r-nul Grigoriopol ; Catedrala din Tiraspol. – P. 
526 ; Oraşele Otaci-Movilău-Podolsk, despărţite de r. Nistru ; Bi-
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serica Sf. Nicolae (1754) şi Biserica Sf. Gheorghe (1809-1819) din 
Movilău-Podolsk. – P. 527 ; Cetatea Cameniţa ; Conacul de reşedin-
ţă a lui Gheorghe Duca (Duca-Vodă), domnitorul Moldovei şi hat-
man al Ucrainei din dreapta Niprului (1679-1683) la Peştera (Pe-
cera), lângă Nemirova, azi orăşelul Nemirov (reg. Viniţa, Ucraina) ; 
Pragurile Bugului la Peşteră (reg. Viniţa, Ucraina). – P. 529 ; Satul 
Ţigănăuca (peste Nistru, în dreptul or. Soroca; azi Ţichinăuca-Ţiki-
novka, r-nul Iampol, reg. Viniţa, Ucraina), loc de reşedinţă a domni-
torului Gheorghe Duca ; Satul Iasca (azi Iasiki, reg. Odesa, aproape 
de râul Nistru), cercetat de Theodor Burada în anul 1883. – P. 530 ; 
Intrarea în s. Alexandrovka, r-nul Voznesensk, reg. Nikolaev ; Casă 
moldovenească în s. Alexandrovka, r-nul Voznesensk, reg. Nikolaev. 
– P. 531 ; Soţii Nina şi Victor Bobeico din Martanoşa-Novomirgo-
rod-Kirovograd. – P. 532 ; Râul Vâsi la Martanoşa-Novomirgorod 
-Kirovograd ; Vedere generală a s. Moldavanskoe, r-nul Krâmsk, reg. 
Krasnodar. – P. 533 ; Casa tradiţională în s. Moldavanskoe-Krâmsk-
Krasnodar ; Informatoarea Vasilina Budurin şi Tudor Morari din 
Moldavanskoe-Krâmsk-Krasnodar. – P. 534 ; Andrei Crivoi, tobarul 
satului Moldavanskoe-Krâmsk-Krasnodar ; Profesorul chişinăuian 
Vasile Şoimaru împreună cu Natalia Belcenco, Nicolae Jantovan şi 
Victor Belcenco, moldoveni din Moldavanskoe-Krâmsk-Krasnodar. 
– P. 535 ; Primarul satului, Vasile Podolean, de vorbă cu consăte-
nii (Moldavanskoe-Krâmsk-Krasnodar) ; Casă tradiţională din s. 
Şabanovskoe-Seversk-Krasnodar. – P. 536 ; Într-un beci al moldo-
venilor din ţinutul Krasnodar. – P. 537 ; Casă în Velikoserbulovka-
Elaneţ-Nikolaev ; Moldovenii din Dobreanka-Olşansk-Kirovograd 
(anul 2005). – P. 538 ; Biserica (sec. XVIII) din Novomirgorod ; 
Profesorul universitar Iaroslav Mironenco prezintă vol.1. al cărţii 
„Folclor românesc” în faţa locuitorilor din s. Moldovanovka, r-nul 
Tuapse, reg. Krasnodar (2009). – P. 539.
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Pe copertе (cărţi, reviste)

Vezi şi nr : 80, 84, 87, 95, 103.

2002
gumenâi, Ion. 685. Istoria ţinutului Hotin : De la origini până la 1806 
/ Ion Gumenâi ; coord. şt. : Ioan Caproşu ; Univ. de Stat din Mol-
dova, Inst. de Ist. al Acad. de Șt. a Moldovei ; il. pe cop. I, IV: Vasile 
Șoimaru : Vasile Șoimaru. – Ch. : Civitas, 2002. – 304 p. : il. – (Va-
sile Șoimaru. Vederi ale cetăţii Hotin).

2003
Iachim686. , Ion. Piciorul de aramă al căprioarei : povestiri pentru co-
pii / Ion Iachim ; imaginea pe cop. : Vasile Șoimaru. – Ch. : Pontos, 
2003. – 36 p.
Limba Română 687. : rev. de şt. şi cultură / ed. : col. red. : A. Acsan,...; 
red.-şef : Alexandru Bantoş. – 1990. – . – Chişinău (str. M. Kogăl-
niceanu, 90). 2003, Nr 4/5. – [imaginea pe cop. IV şi în interior de 
Vasile Șoimaru].

2005
bobeică, Constantin688. . Între stele şi ţărâne : schiţe, eseuri, publi-
cistică, memorialistică / Constantin Bobeică ; pref. Vlad Pohilă ; 
red. : Manole Neagu ; fot. pe cop. : Stânca Mâgla de Răut din satul 
Piatra, Orhei de Vasile Șoimaru. – Ch. : Pontos, 2005. – 468 p.
Cugetul 689. : rev. de istorie şi cultură / director : Oleg Bodrug ; red.-
şef : Ion Negrei. – 1990 – . – Chişinău (str. Ion Creangă 59). 2005, 
Nr 3 (27). – [Sfinţirea unei răstigniri : fot. pe cop. : Vasile Șoima-
ru].
Martiniu690. , Andrei. Al cui este acest pământ / Andrei Martiniu ; 
pref. Vlad Pohilă ; postf. Nicolae Rusu ; cop. : Vladimir Zmeev ; pe 
cop. : Cetatea Albă, imagine de Vasile Șoimaru. – Ed. a 2-a. – Ch. : 
Grupul Editorial Litera, 2008. – 105 p. 
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Mediul şi sănătatea691.  : Culeg. de materiale publicate în pagina te-
matică din rev. Natura / Asoc. Obştească Mediul şi sănătatea ; fot. 
pe cop. : Vasile Șoimaru. – Ch. : Continental Grup, 2005. – 64 p.

2006
biblioPolis 692. : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării / Bibl. Mu-
nicipală „B.P. Hasdeu”; director : Lidia Kulikovski ; red.-şef : Vlad 
Pohilă. – 2002 – . – Chişinău (bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr 148), 
2006, Vol. 17, Nr 1 : [pe cop. fot. de Vasile Șoimaru].
2006, Vol. 18, Nr 2 (Serie nouă) : [pe cop. fot. de Vasile Șoimaru].693. 
Mardare694. , Marcela. Horoscop arboricol / Marcela Mardare ; cop. 
Iaroslav Oliinâk ; fot. pe cop. a IV-a : Vasile Șoimaru. – Ch. : Ru-
xanda, 2006. – 80 p. 
Marin, gheorghe695. . Închinare memoriei : proză documentară cu 
fotografii / Gheorghe Marin ; imagini, cop. şi forzaţ : Vasile Șoi-
maru. – Ch. : [S. l.]. – 2006. – 246 p : fot.

2007
Anca696. , Aurel. Reprezentarea şi apărarea intereselor agricultorilor: 
experienţa mondială : Repere organizatorice în perspectiva in-
tegrării agriculturii româneşti în structurile Uniunii Europene / 
Aurel Anca ; fot. pe cop. : Vasile Șoimaru. – Ed. a 2-a. – Ch. : Pon-
tos, 2007. – 356 p. 
bobeică697. , Constantin. Moment crepuscular : [studii, eseuri, creio-
nări] / Constantin Bobeică ; fot. pe cop. : Vasile Șoimaru. – Ch. : 
Prometeu, 2007. – 272 p.

2008
Vartic, Andrei698. . Basarabia: rana de la hotarul de est / Andrei Var-
tic ; Povara şi osânda orgoliului / Nicolae Rusu ; imagine de pe 
cop. : Vasile Șoimaru. – Bacău : Vicovia, 2008. – 112 p. 
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2009
bobeică, Constantin699. . Dor de muntele Bobeica (Studii, publicis-
tică, memorialistică, tangenţe) / Constantin Bobeică ; fot. pe cop. 
de Vasile Șoimaru. – Ch. : Prometeu, 2009. – 232 p.
bulat, Ludmila700. . Omul din preajmă / Ludmila Bulat ; fot. pe cop. : 
Vasile Șoimaru Drumul spre lumină. – Ch. : Pontos, 2009. – 152 p.

2010
bobeică, Constantin701. . Sinteze (trăite, văzute, cugetate, durute) / 
Constantin Bobeică ; pe cop. fot. de Vasile Șoimaru. – Ch. : Prome-
teu, 2010. – 288 p.
grigore belostecinic – promotor al ştiinţei şi învăţământului 702. 
economic : studiu biobibliogr. / fot. pe cop. : conf. univ. dr. Vasile 
Șoimaru. – Ch. : ASEM, 2010. – 332 p.
Mihail, Zamfira703. . 155 de cărţi într-o carte / Zamfira Mihail ; co-
ord. proiectului : Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă, Vasile Șoimaru ; 
pe cop. imagine de Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2010. 
– 530 p.
Plugaru, Ştefan704. . Basarabia, pământul misiunii noastre / Ștefan 
Plugaru, Constantin Donose, Marius-Petronel Baciu ; fot. pe cop.: 
Vasile Șoimaru. – Bacău : Ed. Babel, 2010. – 129 p. – (Asociaţia cul-
turală Pro Basarabia şi Bucovina).
Vlad Pohilă 705. : biobibliogr. / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu, Centrul 
de Inform. şi Doc. Chişinău ; alcăt. : Claudia Tricolici ; ed. îngr. de 
Lidia Kulikovski ; pe cop: fot. de Vasile Șoimaru. – Ch. : Grafema 
Libris SRL, 2010. – 288 p. 

În ediţii periodice
2000

Europa – un patrimoniu comun706.  / fot. : Vasile Șoimaru // Natu-
ra. – 2000. – Nr 6. – P. 13.
O proprietate publică sau o victimă a oamenilor /707.  fot. : Vasile 

Șoimaru // Natura. – 2000. – Nr 7. – P. 3.
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2001
biserica 708. Sfântul Gheorghe din Cornova / fot. : Vasile Șoimaru // 
Natura. – 2001. – Nr 11. – P. 16. 
bruxelles – Primăria709.  veche / fot. : Vasile Șoimaru // Contrafort. 
– 2001. – Iul.-Aug. – P. 1.
[Imagini] 710. / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2001. – Nr 11. – P. 2, 
6, 8-9, 16.
Terase lângă localitatea Sireţ, Chişinău711.  / fot. : Vasile Șoimaru // 
Natura. – 2001. – Nr 10. – P. 6. 

2002
Anul Calului712.  / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2002. – Nr 6. – 
P. 16.
Ce vom lăsa urmaşilor713. ? / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2002. 
– Nr 12. – P. 8.
Coloana Infinitului714.  ; Masa Tăcerii ; Fragment din Coloana In-
finitului ; Casa părintească de la Hobiţa ; Satul de baştină al lui 
Brâncuşi ; Poarta Sărutului / fot. de Vasile Șoimaru // Natura. – 
2002. – Nr 5. – P. 9.
Consiliul Europei 715. : Democraţia funcţionează anormal în Basara-
bia / fot. : Vasile Șoimaru // Ziua. – 2002. – 6-7 apr. – P. 1.
Cronica fotografică a manifestărilor anticomuniste 716. de la Chi-
şinău / fot. : Vasile Șoimaru // România liberă. – 2002. – 26 mar. 
– P. 10.
Dulcea mea copilărie717.  / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2002. – 
Nr 5. – P. 8-9. 
Iorga718. , Nicolae. Hotinul / Nicolae Iorga ; fot. : Vasile Șoimaru // 
Natura. – 2002. – Nr 7. – P. 16.
Lupu, Constantin719. . [Marea Adunare Naţională] / Constantin Lupu; 
fot. de Vasile Șoimaru // România liberă. – 2002. – 10 apr. – P. 5.
Lupu, Constantin720. . Noua generaţie – salvatoarea naţiei : [cronica 
fot. a manifestaţiilor anticomuniste de la Chişinău] / Constantin 
Lupu ; fot. : Vasile Șoimaru // România liberă. – 2002. – 26 mar. 
– P. 10. 
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Munteanu721. , Elena. Partidul Popular European condamnă dezmă-
ţul totalitar / Elena Munteanu ; fot. : Vasile Șoimaru // Flux. – 
2002. – 12 mar. – P. 1. 
Trei anotimpuri într-o singură imagine 722. ; 1 Decembrie – Ziua 
Naţională a românilor de pretutindeni / fot. : Vasile Șoimaru // 
Natura. – 2002. – Nr 11. – P. 1.

2003
Anul Cantemir 723. / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2003. – Nr 10. 
– P. 8.
bilingvismul lui Voronin724. , inspirat de trilingvismul lui Smirnov, 
de la Stalin citire! / fot. : Vasile Șoimaru // România liberă. – 2003. 
– 13 dec. – P. 3. 
De la Columna lui Traian la Valul lui Traian 725. / fot. : Vasile Șoi-
maru // Limba Română. – 2003. – Nr 1. – P. 1-2, 3-4 a cop.
Doi ani de guvernare comunistă în viziunea lui Vasile Şoimaru 726. 
/ fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2003. – 27 febr.

 Din cuprins : Imagini de la Ţâpova ; Invazia corbilor la Cornova ; 
„Bucuria” lui Vasile Tarlev a căzut în fum ; „Sangheliada” la Hirova 
de la Bravicea sau consecinţele „marii” revoluţii agrariene din 
februarie 1994 ; „Sangheliada” – Ungheni sau consecinţele „marii” 
revoluţii agrariene din februarie 1994; „Stângismul” – boala copilăriei 
în comunism; Trilingvismul lui Smirnov în viitoarea „confederaţie 
moldovenească”.
Dracula din Tiraspol727.  / fot. : Vasile Șoimaru // Timpul. – 2003. – 5 
dec. – P. 7.
Frumoasa valahă din Slatina728. , Valea Timocului, Serbia / fot. : Va-
sile Șoimaru // Natura. – 2008. – Nr 5. – P. 16.
ghibănescu729. , gheorghe. Pe malul Nistrului / Gh. Ghibănescu ; 
fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2003. – Nr 6. – P. 9. 
Încă nu v-aţi abonat la730.  Natura ? : [Cezar Butuc-Șoimaru la o oră 
şi trei minute de la naştere] / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 
2003. – Nr 11. – P. 16.
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La cumpăna soarelui731.  ; O proprietate publică sau o victimă a oa-
menilor ; Pe malul Nistrului / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 
2003. – Nr 7. – P. 1, 3, 9.
Lege privind732.  pescuitul şi conservarea resurselor biologice acva-
tice / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2003. – Iun. – P. 1. 

2004
bulat, Maria733. . Abstracţie de democraţie : [vizita lui Vladimir Vo-
ronin la Șerpeni] / Maria Bulat ; fot. : Vasile Șoimaru // Gazeta 
Românească. – 2004. – 30 aug. (Nr 5). – P. 1-3. 
Ciobanu, R734. . A noastră este gura de rai, al vostru este piciorul de 
plai / R. Ciobanu ; studiu fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2004. 
– 23 sept. – P. 1.
Cojocaru, Natalia735. . Cel mai iubit dintre domnitori / Natalia Cojo-
caru ; fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2004. – Nr 7. – P. 9. 
Constantin, Ion736. . Umbra lui Kozak : [pericolul „Memorandumu-
lui Kozak” ; fot. : Vasile Șoimaru] / Ion Constantin // Timpul. – 
2004. – 20 febr. – P. 17.
gotişan, Irina737. . Guvernanţii fură şi nu le pasă de sărăcia noastră : 
[economia în impas] / Irina Gotişan ; fot. : Vasile Șoimaru // Tim-
pul. – 2004. – 20 febr. – P. 21.
Lupu738. , Constantin. „Ochi de şoim” priveşte lumea / Constantin 
Lupu ; fot. : Vasile Șoimaru // România liberă. – 2004. – 5 mai. –  
P. 8. 
Pe lângă plopul fără soţ / 739. fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 
2004. – 29 iul. 

 Din cuprins : Poeme în imagini. – P. 1 ; O amintire din copilăria pă-
rinţilor mei… – P. 2 ; Primul sărut. – P. 3 ; Spălarea rădăcinilor. – P. 
4 ; I-car basarabean. – P. 5 ; Cetatea Hotinului. – P. 6.
Poeme în imagini 740. : [peisaje de suflet] / fot. : Vasile Șomaru // Na-
tura. – 2004. – Nr 4. – P. 9.
Spălarea rădăcinilor conform Concepţiei 741. politicii naţionale de 
stat / fot. : Vasile Șoimaru // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 23.
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Tiraspolul trece la acţiuni provocatoare 742. : [despre provocările 
autorităţilor transnistrene la Varniţa] / fot. : Vasile Șoimaru // 
Timpul. – 2004. – 25 iun. – P. 16. 
31 august – Ziua Limbii Române743.  / fot. : Vasile Șoimaru // Natu-
ra. – 2004. – Nr 8. – P. 1. 

2005
Coloana Infinitului pe orizontală 744. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2005. – 2 iun. – P. 1.
Democraţia în 745. ... gheaţă / fot. : Vasile Șoimaru // Timpul de di-
mineaţă. – 2005. – 22 iul. – P. 1.
Drumul spre lumină 746. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2005. 
– 8 dec. – P. 1.
Eminescu în destinul nostru747.  / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 
2005. – Nr 1. – P. 8.
Intrarea noului primar pe uşa din dos a Primăriei 748. / fot. : Vasile 
Șoimaru // Lit. şi arta. – 2005. – 24 noiem. – P. 8.
În drum spre Europa 749. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2005. 
– 15 dec. – P. 2.
La Ţiganca750. , morţii se roagă pentru sufletele noastre / fot. : Va-
sile Șoimaru // Glasul Naţiunii. – 2005. – 7 iul. – P. 1.
Lupu751. , Constantin. URSS declară război României / Constantin 
Lupu ; fot. : Vasile Șoimaru // România liberă. – 2005. – 24 iun. 
– P. 3. 
Moldova la prăşit752.  / fot. : Vasile Șoimaru // Integrarea europeană 
pas cu pas : (anexă la ziarul Timpul) – 2005. – Nr 7. – P. 1.
Pohilă, Vlad. 753. Basarabenii în URSS : străini în ţară străină... / Vlad 
Pohilă ; fot. : Vasile Șoimaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. –  
10 iun. – P. 16-17 ; 17 iun. – P. 16-17.
[754. Pohilă, Vlad.] Povestea preşedintelui nostru / Vlad Pohilă ; fot.: 
Vasile Șoimaru Voronin la prăşit // Timpul. – 2005. – 29 iul. –  
P. 1. – (Semnat: Cronicar).
Prisăcaru755. , Ina. Speriat de auriul galbenului, Voronin s-a retras 
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la Condriţa / Irina Prisăcaru ; fot. de Vasile Șoimaru // Timpul. – 
2005. – 2 mar. – P. 1, 4. 
Râul Moldova la Şoimăreşti 756. (judeţul Neamţ) / studiu fot. : Vasile 
Șoimaru // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiem. – P. 1.
Tănase757. , Constantin. Cum a pregătit Voronin „alegerile corecte” / 
Constantin Tănase ; fot. de Vasile Șoimaru // Timpul. – 2005. – 2 
mar. – P. 4.
Tănase758. , Constantin. Ultimul examen / Constantin Tănase ; fot. : 
Vasile Șoimaru // Timpul. – 2005. – 4 mar. – P. 1. 
Tinereţea vârstei de aur759.  : [despre şedinţa din 11 septembrie a 
clubului Vârsta de aur care funcţionează în cadrul Bibl. Dimitrie 
Cantemir din Ungheni] / fot. : Vasile Șoimaru // Coperta (Un-
gheni). – 2005. – Sept. – P. 2.

2006
Albia Nistrului Mort760.  la Copanca / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2006. – 22 iun. – P. 1.
Ce mai rămâne761.  din independenţa noastră / fot. : Vasile Șoimaru 
// Lit. şi arta. – 2006. – 20 iul. – P. 1. 
Clepsidra de la Şoimăreşti 762. / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 
2006. – Nr 2. – P. 16.
Copii maramureşeni 763. / fot. : Vasile Șoimaru // Flacăra lui Adrian 
Păunescu. – 2009. – 4-10 iul. – P. 1.
Corul fântânilor 764. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 13 
iul. – P. 1.
Cuharschi, boris765. . De ce havuzul nu mai cântă : [interviu cu Boris 
Cuharschi, şef adjunct al Asoc. Municipale Chişinău de gospodă-
rire a spaţiilor verzi] / consemnare : Alina Ţurcanu ; fot. : Vasile 
Șoimaru // Timpul. – 2006. – 14 noiem. – P. 5. 
De la şcoală la prăşit 766. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. 
– 7 sept. – P. 1.
28 iunie 2006 767. : copac de la margine de Prut / fot. : Vasile Șoimaru 
// Lit. şi arta. – 2006. – Nr 26. – 29 iun. – P. 1. 
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Drum de vară768.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 6 
iul. – P. 1.
Drumuri paralele769.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 12 
ian. – P. 1.
Drumurile noastre toate770. , se vor mai întâlni vreodată / fot. : Vasile 
Șoimaru. // Lit. şi arta. – 2006. – 5 oct. – P. 1.
Eroica şi unica biserică românească771.  din Valea Timocului, s. Ma-
lainiţa / fot. : Vasile Șoimaru. // Lit. şi arta. – 2006. – 27 iul. – P. 1.
[Imagini ale mănăstirilor Neamţului772. ] / fot. : Vasile Șoimaru // 
Lit. şi arta. – 2006. – 9 febr. 
Din cuprins : Iarnă ; Mănăstirea Sihăstria, Biserica Veche cu hramul 
Naşterea Maicii Domnului ; Mănăstirea de pe muntele Ceahlău cu 
hramul Schimbarea la Faţă şi Ştefan cel Mare şi Sfânt ; Schitul Sfântul 
Vasile cel Mare, Biserica Bunavestire ; Mănăstirea Văratic, Biserica 
cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul ; Mănăstirea Neamţ, Biserica 
mare cu hramul Înălţarea Domnului ; Mănăstirea Văratec cu hramul 
Adormirea Maicii Domnului ; Mănăstirea Sihăstria, biserica nouă 
cu hramul Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla ; Mănăstirea Secu, 
Biserica cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan.
Independente şi libere ca şi noi773. ... / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2006. – 16 noiem. – P. 1.
În această clădire la 27 august 1991774.  a fost votată Independenţa 
Republicii Moldova şi tot aici aceasta a fost ulterior strangulată / 
fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 24 aug. – P. 1.
Întomnare775.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 14 sept. 
– P. 1.
Lumânări de iarnă776.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 
16 febr. – P. 2.
Mănăstirea Chiţcani777.  în aşteptarea realfabetizării Basarabiei / 
fot.: Vasile Șoimaru // Acţiunea Europeană. – 2006. – 30 dec. (Nr 
4). – P. 9.
Mănăstirea Putna 778. (Lumina credinţei) : [istorioare ce demon-
strează puterea credinţei] / fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 2006. 
– Nr 4. – P. 16.
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Osoianu, Ion779. . În Europa cu actele în regulă : [despre acordul de 
negociere a regimului de vize] / Ion Osoianu ; fot. : Vasile Șoima-
ru Greu e drumul moldovenilor spre spaţiul Schengen... // Integra-
rea europeană, pas cu pas : supl. lunar al ziar. Timpul). – 2006. –  
Nr. 10 (28). – P. 6.
Pastel 780. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 17 aug. – P. 1.
Pe lângă plopii fără... sfârşit 781. ; Catedrala înzăpezită / fot. : Vasile 
Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 2 febr. – P. 1 ; 2.
Povara iernii 782. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 2 mar. 
– P. 2.
[Prăşitorii dintr-un sat basarabean 783. de pe malul Prutului] / fot. : 
Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2006. – 4 mai. – P. 1.
Româncuţă de pe Valea Timocului784.  / fot. : Vasile Șoimaru din vo-
lumul Românii din jurul României în imagini // Lit. şi arta. – 2006. 
– 27 iul. – P. 1 ; Flacăra lui Adrian Păunescu (Bucureşti). – 2008. 
– 11-17 iul. – P. 1.
Tănase, Constantin785. . Pisica rusească papă şoareci româneşti : [in 
memoriam ostaşilor români] / Constantin Tănase ; fot. : Vasile 
Șoimaru // Timpul. – 2006. – 26 mai. – P. 5.
Tineretul îşi visează Ţara de mâine786. ... ; Scena Sălii de festivităţi a 
Uniunii Scriitorilor la 2 decembrie 2006 / fot. : Vasile Șoimaru // 
Lit. şi arta. – 2006. – 7 dec. – P. 1. 
Tricolorul Independenţei Republicii Moldova787.  (27 august 1991) 
/ fot. : Vasile Șoimaru // Acţiunea Europeană. – 2006. – 30 dec. 
(Nr 4.). – P. 8. 
Ţurcanu, Alina788. . De ce havuzul nu mai cântă? / Alina Ţurcanu ; 
fot. de Vasile Șoimaru // Timpul. – 2006. – 14 noiem. – P. 5. 

2007
biserica din Valea Timocului 789. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 

arta. – 2007. – 7 iun. – P. 3. 
bucureştiul de ieri şi de azi alături… /790.  fot. : Vasile Șoimaru // Lit. 

şi arta. – 2007. – 21 iun. – P. 1. 
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bun venit, Europa791. ! Bun găsit, România! Primul an european ro-
mânesc; Bucureşti, 31 decembrie 2006 – 1 ianuarie 2007 / fot. : Va-
sile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2007. – 27 dec. – P. 1. 
Cetatea Albă792.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2007. – 7 iun. 
– P. 1 ; Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 7. 
Drumul basarabiei793.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2007. – 
27 dec. – P. 1. 
Drumul comuniştilor794.  moldoveni : cu trenuţul hopa-hopa, ei ne 
duc în Europa! / fot. : Vasile Șoimaru // Acţiunea Europeană. – 
2007.– 23 ian. – P. 1.
Fântâni însetate 795. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2007. –  
26 iul. – P. 8. 
Invazia ciorilor /796.  fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2007. –  
1 febr. – P. 1. 
Meridianele limbii române /797.  fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. 
– 2007. – 6 sept.
Din cuprins : Istanbul. Biserica românească Sf. Constantin şi Elena, 
ctitorită de domnitorul Constantin Brâncoveanu ; Maria cu tricolor, 
Slatina, Valea Timocului, Serbia ; Mănăstirea Metheora, construită 
cu participarea aromânilor din munţii Pind, Grecia ; Noua biserică 
a aromânilor, Korcea, Albania ; Muzeul Topkapî, Sabia lui Ştefan 
cel Mare ; Hristachi Sterjadovski, unul din conducătorii Ligii 
Aromânilor din Macedonia, la monumentul lui Milton Manaki, 
aromân, fondatorul cinematografiei din Balcani; Biserica aromânilor 
din Bitolia, Macedonia. 
Poduri străbune798. . Podul Căilor Ferate Române de la Bălţaţi / fot. : 
Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 1. 
Prisăcaru, Ion799. . La săpun cu el! / Ion Prisăcaru ; studiu fot.: Vasile 
Șoimaru // Timpul. – 2007. – 14 mar. – P. 2. – (tit. comun: Săpun 
pentru sănătatea preşedintelui).
Puncte extreme pe harta României Mari800.  / fot.: Vasile Șoimaru // 
Lit. şi arta. – 2007. – 27 dec. 
Din cuprins : Babinul bucovinean – Polul Nord al României interbelice; 
Ecrene din Valea Fără Iarnă a Cadrilaterului – Polul Sud al României 
Mari ; Vârful Lăcăuţi (1777 m) – punctul de tangenţă a celor trei 
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provincii istorice româneşti : Moldova, Ardealul, Ţara Românească; 
Biserica ortodoxă din cea mai vestită localitate a României Mari şi 
a României de azi – Beba Veche (jud. Timiş) ; Podul peste limanul 
Nistrului la Bugaz – extremitatea estică a României interbelice. 
Rusu, Nicolae801. . Independenţă dependentă : [gânduri privind situa-
ţia politică din Republica Moldova] / Nicolae Rusu ; fot. : Vasile Șoi-
maru Tricolorul Independenţei Republicii Moldova (27 august 1991) 
// Acţiunea Europeană. – 2007. – 29 aug. – P. 1.
Studiu autumnal802.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2007. – 25 
oct. – P. 1. 
Toamnă bucovineană803.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2007. 
– 8 noiem. – P. 1. 

2008
Ape în august804.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. 
– P. 1.
„805. bătălia pentru limba română a fost una de fiecare zi” : [interviu 
cu acad. Mihai Cimpoi] / consemnare : Ioana Revnic ; fot. : Vasile 
Șoimaru // România lit. – 2008. – 3 oct. – P. 1, 16. 
Capul Kaliakra din Cadrilater 806. (azi în Bulgaria) / fot. : Vasile Șoi-
maru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 8. 
Casa memorială 807. Aron Pumnul şi monumentul din curte al lui Mi-
hai Eminescu / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. 
– P. 10.
Case din Renii basarabeni 808. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 
2008. – 18 sept. – P. 8.
Cetatea Făgăraş 809. ; Carpaţii / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 
2008. – 24 iul. – P. 1, 2. 
Dacă nu aş crede în Reunire810. , la ce bun aş mai face umbră aces-
tei palme de pământ românesc, atât de vitregită de soartă, numit 
Basarabia?! : [interviu cu Vlad Pohilă] / consemnare : Ion Longin 
Popescu ; fot. : Vasile Șoimaru / Formula AS. – 2008. – Aug. (Nr 
835). – P. 3.
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De aici a por811. nit Ţara Moldovei : râul Moldovei / fot. : Vasile Șoi-
maru // Lit. şi arta. – 2008. – 6 noiem. – P. 1. 
Drum de iarnă812.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 
ian. – P. 1 ; Lit. şi arta. – 2009. – 5 febr. – P. 3.
Frumoasa valahă din Slatina813. , Valea Timocului, Serbia / fot. : Va-
sile Șoimaru // Natura. – 2008. – Nr 5. – P. 16.
[814. Imagini fotografice de la comemorarea lui Mihai Eminescu la 
Cernăuţi] / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. 
Din cuprins : Două frumoase bucovinence din Mahala, suburbie 
a Cernăuţilor ; La Casa memorială Aron Pumnul din Cernăuţi ; 
Intrarea oaspeţilor în oraşul Herţa. 
Interesul naţional e ca România 815. să ne recunoască drept români 
/ fot. : Vasile Șoimaru din volumul Românii din jurul României în 
imagini // Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2008. – 4-10 apr. – P. 1.
Mănăstirea Călărăşăuca816. . Otaci / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2008. – 11 sept. – P. 4. 
Mănăstirea Japca817.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. –  
9 oct. – P. 2. 
Marile piramide basarabene818.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. 
– 2008. – 17 iul. – P. 1. 
Monumentul lui Eminescu819.  de la Constanţa / fot. : Vasile Șoima-
ru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 1. 
Munţii basarabiei820. . Nistru la Hotin / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2008. – 25 sept. – P. 1. 
Nistrul la Dubăsari 821. ; Kilometrul zero al Dunării / fot. : Vasile 
Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 1, 5.
Porţile Nistrului822.  din ţinutul Hotin / fot. : Vasile Șoimaru // Na-
tura. – 2008. – Nr 5. – P. 1.
Românii din jurul României în imagini823.  / fot. : Vasile Șoimaru // 
Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. 
Din cuprins : Vechea biserică din Pererâta, Briceni ; Bucovinence ; 
Cetatea Tighina ; Biserica din Apşa de Mijloc ; Muzeul valahilor din 
Vlaške Mezerici, Cehia. 
Românii din jurul Rom824. âniei în imagini / fot. : Vasile Șoimaru // 
Flacără lui Adrian Păunescu. – 2008. – 11-17 iul. – P. 8-9. 
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Din cuprins : Biserica de lemn din Apşa de Jos ; Nistrul la Gruşeviţa; 
Întâlnirea celor două Tise – Albă şi Neagră ; Biroul organizaţiei ro-
mânilor din Bor ; Monumentul lui Eminescu de la Cernăuţi şi mor-
mântul lui Aron Pumnul ; Şcoala primară unde a învăţat Eminescu; 
Duşan Pârvulovici şi Boian Alexandrovici, ctitorul singurei biserici 
româneşti din Valea Timocului, la Malainiţa ; Biserica din Alexan-
drovka (sec. XVII).
Românii din jurul României în imagini825.  / fot. : Vasile Șoimaru // 
Flacără lui Adrian Păunescu. – 2008. – 18-31 iul. – P. 1, 12-13. 
Din cuprins : Hotinul ; Centrul Boianului de azi ; Eleonora Bizovi 
şi nepoţelul ei, Mihăiţă din Boian ; „Corabia” din Cernăuţi ; Colina 
Ţeţina ; Vasile Bizovi, aut. monografiei Boianului ; Biserica Sfânta 
Paraschiva, din Cernăuţi ; Catedrala Mitropolitană Sfântul Duh, din 
Cernăuţi ; Monumentul lui Neculce, de la Boian ; La stejarul lui Şte-
fan cel Mare, din Codrii Cosminului – Dumbrava Roşie ; Festivalul 
folcloric cu participanţi din nordul şi sudul Bucovinei ; Grigore Vieru 
şi Mihai Cimpoi, la aniversarea poetului bucovinean Vasile Tărâţea-
nu, 8 oct. 2005 ; Noua biserică Sfântul Nicolae ; Cernăuţi.
Românii din jurul României în imagini826.  (IV) / fot. : Vasile Șoimaru 
// Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2008. – 1-14 aug. – P. 16-17. 
Din cuprins : Oraşul Zaleşciki, de dincolo de Nistru, văzut de pe 
dealul satului Zveneacin ; Intrarea Nistrului pe teritoriului Moldovei 
istorice şi al României interbelice, la Babin ; Fosta moară de apă pe 
Pârâul Negru, din satul Onuţ, înainte de intrarea în Nistru ; Ruinele 
castelului din Ocna Bucovinei ; Berhomete pe Siret ; Siretul desple-
tit la Lăpuşna bucovineană ; Biserica din Câmpulung pe Ceremuş ; 
Mănăstirea Creşceatic, anul 1609 ; Puntea peste Ceremuş, care lega 
România şi Polonia interbelică, la Zahariceni, azi Pidzaharici ; Ţă-
răncuţă şi Mălăncuţă din Ciudei ; La Crasna Ilschi ; În ospeţie la 
mama iubită, într-o duminică dimineaţa ; O dimineaţă la Vijniţa ; 
Splendida Voloca ; Satul Poieni, vedere generală.
Românii din jurul României în imagini 827. / fot. : Vasile Șoimaru // 
Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2008. – 22 aug. – 4 sept. – P. 8-9. 
 Din cuprins : Biserica albă din satul Apşiţa, de pe malul stâng al  
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râului Apşiţa ; Biserica din Alexandrovka – sec. al XVII-lea ; Oaspeţi 
din Apşa de Mijloc la coriştii bisericii româneşti din Slatina ; Strada 
centrală din localitatea Biserica Albă ; Ceremuşul la Iabloniţa ; Ţes-
toasa de piatră a Ceremuşului de la Petraşi ; Un vechi pod peste Cer-
lena, la Mămăliga ; Şcoala medie generală din Costiceni, care poartă 
numele regretatului poet Ion Vatamanu ; Părinţii poetului Ion Vata-
manu ; Casa memorială Gheorghe Asachi din Herţa ; Monumentul 
lui Gheorghe Asachi ; Biserica Veche din Herţa ; Edificii noi la Molni-
ţa, sat românesc vechi de şase secole ; Cetatea Hotin ; Mănăstirea ru-
pestră Galiţia din Neporotova (sec. XI-XII); Chişinău – monumentul 
lui Ştefan cel Mare ; Monumentul lui Eminescu din Noua Suliţă.
Se dezgheaţă Răutul 828. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 
21 febr. – P. 1. 
Stejar milenar din 829. pădurea Letea, Delta Dunării / fot. : Vasile 
Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 iul. – P. 7.
Studiu fotografic830.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 3 
ian. – P. 1.
Troiţă 831. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 7 febr. – P. 1. 
Valea Racovăţului832.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 9 
oct. – P. 7. 
Vara 833. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 1. 

2009
biserica din Pererâta / 834. fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. 
– 29 ian. – P. 4.
Casa din Pererâta în 835. care s-a născut şi a copilărit Grigore Vieru / 
fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 29 ian. – P. 3.
Căpiţă836. , Ionel. Ah, pădure : [despre prezentul şi viitorul pădurilor 
din Moldova] / Ionel Căpiţă ; fot. : Vasile Șoimaru // Natura. – 
2009. – Nr 2. – P. 10. 
Cântec de rămas bun 837. de la şcoala din satul Cornova / fot. : Vasile 
Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 1. 
Cioroii peste ţară838. , o nouă primăvară / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. 
şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 1. 



142 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Copii maramureşeni 839. / fot. : Vasile Șoimaru // Flacăra lui Adrian 
Păunescu. – 2009. – 4-10 iul. – P. 1, 8-9.
Copii ai românilor de pretutindeni 840. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2009. – 28 mai. 
Din cuprins: Românaşii din Maramureşul Mic, Transcarpatia, 
Ucraina ; Sârba copiilor din Satul Nou, Sărata, Basarabia istorică; O 
familie strâns unită : sora mai mare, trei gemene şi mezinuţa (Ciudei, 
Nordul Bucovinei) ; Piticul cu tricolor ; Vasilică la bunica la ţară ; Hai 
să dăm mână cu mână cei cu inima română.
Dabija, Nicolae841. . Pe urmele descălecătorilor : [650 ani de la descă-
lecarea Ţării Moldovei] / Nicolae Dabija ; fot. : Vasile Șoimaru / Lit. 
şi arta. – 2009. – P. 6. 
Din cuprins : La Mănăstirea Voroneţ ; La apa Moldovei ; Podul descă-
licătorilor ; Ruinele curţii domneşti de la Baia, ridicată de Alexandru 
cel Bun ; Biserica din Peri, de lângă Săpânţa, menţionată în analele 
istoriei înainte de 1359 ; Biserica „Sf. Gheorghe” de la Baia ; Vasile 
Iovu încântă Pojorâta ; Vasile Iovu cântă pentru familia Preutu din 
Şoimăreşti ; Un însemn pe locul bătăliei de la Valea Albă; Stâlpul 
Descălecătorilor de la Cârlibaba ; Spre Stâlpul Descălicătorilor ; Şte-
fan Străjeri şi primarul Bogdan Codreanu deschizând manifestarea 
dedicată revistei „Curierul internaţional”. 
Două tinere din Voloca 842. Bucovinei, îmbrăcate în haine tradiţionale 
româneşti, surprinse de aparatul de fotografiat / fot. : Vasile Șoima-
ru // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 1.
Drumuri de primăvară / 843. fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. 
– 19 mar. – P. 1.
Flori înzăpezite844.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 23 
apr. – P. 2. 
Izvorul sfânt845.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. 
– P. 4.
În această bisericuţă 846. de pe ţărmul Mării Negre, de la Cetatea Albă 
(botezată, la 1940, Bilhorod-Dnistrovskâi), s-au aflat moaştele 
Sfântului Ioan cel Nou, pe care Alexandru cel Bun le-a mutat la 
Suceava în anul 1402 / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. 
– 8 oct. – P. 1.
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În drum847.  spre Europa / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. 
– 7 mai. – P. 2.
La baştina lui grigore Vieru848.  / fot. : Vasile Șoimaru // Flacăra lui 
Adrian Păunescu. – 2009. – 6-12 febr. – P. 9.
La concursul nostru 849. Calicul nimănui / fot. : Vasile Șoimaru // 
Timpul. – 2009. – 28 aug. – P. 19 ; 18 sept. – P. 19.
La poalele Carpaţilor 850. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. 
– 17 sept. – P. 1. 
Lumea Ananievului de altădată851.  / fot. : Vasile Șoimaru // Cuvânt 
moldovenesc (Ananiev, Ucraina) – 2009. – Sept. (Nr 1.). – P. 8.
Monumentul lui bogdan-Voievod852.  de la Cuhea (azi Bogdan-Vo-
dă) din Maramureş, de unde a început acum 650 de ani descăle-
catul Ţării Româneşti a Moldovei / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2009. – 19 noiem. – P. 1.
Noi poeme în853.  imagini / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. 
– 30 apr. 
Din cuprins : Un Tricolor uitat pe o primărie a nimănui ; Vecinii ; Iz-
vorul sfânt ; Cireşe amare deocamdată în floare ; Munţii Basarabiei; 
Sete ; Butoi pentru o familie din patru persoane. 
Românii din jurul României 854. [Chişinău] / fot. : Vasile Șoimaru // 
Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2009. – 20-26 febr. – P. 5.
Românii din jurul României 855. / fot. : Vasile Șoimaru // Flacăra lui 
Adrian Păunescu. – 2009. – 6-12 mar. – P. 13. 
Din cuprins : Oraşul Panciova, de pe Dunăre ; Subotiţa bănăţeană; 
Martanoşa bănăţeană ; Turia Bănăţeană ; Skopje, cetatea veche şi 
catedrala nouă ; Mănăstirea Metheora, perla Balcanilor.
Românii din jurul României856.  în imagini / fot. : Vasile Șoimaru // 
Flacără lui Adrian Păunescu. – 2009. – 24 ian.-6 febr. – P. 21. 
Din cuprins : Oraşul Zaleşciki, de dincolo de Nistru, văzut de pe 
dealul Zveneacin; Intrarea Nistrului pe teritoriul Moldovei istorice 
şi al României interbelice, la Babin ; Fosta moară de apă pe Pârâul 
Negru, din s. Onuţ, înainte de intrarea în Nistru ; Ruinele castelului 
din Ocna Bucovinei ; Berhomete pe Siret ; Puntea peste Ceremuş, care 
lega România şi Polonia, la Zahariceni, azi Pidzaharici ; Siretul des-
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pletit la Lăpuşna bucovineană ; Biserica din Câmplung pe Ceremuş, 
Mănăstirea Creşceatic, anul 1609.
Sălcii în ceaţă857.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. 
– P. 4.
Scări spre cetatea Neamţului / 858. fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. 
– 2009. – 5 febr. – P. 1.
Sete859.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 7.
Şcoala din Pererâta în care şi-a făcut 860. studiile Grigore Vieru / 
fot.: Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 29 ian. – P. 8.
Totul e în mişcare861. … ; Aici nicio schimbare? / fot. : Vasile Șoimaru 
// Lit. şi arta. – 2009. – 19 mar. – P. 1.
Tradiţii de Anul Nou 862. din Bucovina / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. 
şi arta. – 2009. – 31 dec. – P. 1. 
Din cuprins: Festivalul Mălăncii din Crasna, regiunea Cernăuţi ; 
Malanca din Ciudei ; Micul urător din Ciudei; Steaua din Mahala ; 
Capra din Mahala ; Căluţul din Boian.
Valea Ozanei văzută din 863. Cetatea Neamţ / fot. : Vasile Șoimaru // 
Lit. şi arta. – 2009. – 29 ian. – P. 1.
Vară basarabeană / 864. fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 2 
iul. – P. 1.
Vecinii 865. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2009. – 30 apr. – P. 3.

2010
Andru, Vasile866. . Pelerinajul Regelui în Bucovina înstrăinată / Vasile 
Andru ; fot. : Vasile Șoimaru // Formula AS. – 2010. – 19-26 mar. 
(Nr 910). – P. 26-27. 
Din cuprins: La stejarul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din Codrii Cosmi-
nului-Dumbrava Roşie ; Români din împrejurimile oraşului Cernăuţi, 
îmbrăcaţi în port popular ; Biserica „Sf. Ilie” din Toporăuţi (sec. XVI) ; 
La Crasna-Ilschi ; Casă în Voloca ; Ceremuşul la Iabloniţa.
Calamanciuc, gheorghe867. . Ai plecat la prietenul tău Grig / Gheor-
ghe Calamanciuc ; fot. Ultima oră, ultimul drum... : Vasile Șoimaru 
// Lit. şi arta. – 2010. – 11 noiem. – P. 6.
Caraman, A868. . Îl aplaudau şi cazacii / A. Caraman ; fot. La mor-
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mântul Poetului : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. – 11 noiem. 
– P. 7.
Casa lui Aron Pumnul 869. la Cernăuţi ; Gimnaziul din Cernăuţi, 
unde a studiat Eminescu ; Ipoteşti ; Mihai Eminescu străjuit de 
steaguri tricolore la Cernăuţi / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. 
– 2010. – 14 ian. – P. 2, 9, 11.
Căpiţă, Ionel870. . Ocroteşte pădurea, cinsteşte slujitorii ei / Ionel Că-
piţă ; imagini fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. – 16 sept. 
– P. 7.
Cerul văzut printre frunze871.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 
2010. – 16 sept. – P. 1.
Chişinăul înzăpezit 872. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. 
– 21 ian. – P. 1.
Despre România, 873. cu mâna pe inimă. Ce aşteaptă basarabenii de 
la „fraţii” de peste Prut / Anchetă realizată de Otilia Ţeposu ; fot.: 
Vasile Șoimaru // Formula AS. – 2010. – 23-30 apr. (Nr 915). –  
P. 26-27. 
Din cuprins : Stejarul lui Ştefan cel Mare din Cobâlnea ; Case vechi 
din Orhei ; Cimitirul românilor din Tabăra, Orhei.
Drum de coasă 874. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. –  
23 sept. – P. 1.
Drum de iarnă 875. / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. –  
4 febr. – P. 1.
Drum de iarnă la Ipoteşti 876. ; Ipoteşti ; Gimnaziul din Cernăuţi, 
unde a studiat Eminescu / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 
2010. – 28 ian. – P. 2, 9.
Într-o zi de târg 877. în Lăpuşna poloneză ; Biserica de lemn din 
muntenescul Zakopane ; Capitala regală Cracovia ; Lăutari mun-
teni din Bucovina poloneză ; Arhitectură tradiţională din lemn a 
muntenilor din Carpaţii nordici, una din multele stâne ale mun-
tenilor (goralilor) poloni, Istebna / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2010. – 22 apr. – P. 1-5, 7. 
Josu, Nina878. . Ziua Limbii Române la Costeşti / Nina Josu ; fot. Va-
sile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. – 15 sept. – P. 4. 
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Din cuprins: Participanţii la sărbătoarea Limbii Române ; Conferin-
ţa ştiinţifică la Costeşti. 
Moldova, sub ape879.  ; Prutul la Nemţeni ; Prutul revărsat în Obileni; 
Adrian Păunescu între doi iluştri basarabeni: Vasile Șoimaru şi Ioan 
Caliniuc / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. – 15 iul. –  
P. 1, 3, 5-6. 
Româncuţă din Caucaz880. ; Alinuţa din neamul Ţurcanilor şi al Răi-
lenilor din satul Moldavanskoe, ţinutul Krasnodar, Federaţia Rusă; 
Moş Toader şi mătuşa Vasilina Ghimpu-Budurin din satul Molda-
vanskoe, ţinutul Krasnodar ; Moldovence din Caucaz felicită pe 
cele din patria lor istorică ; Alinuţa, fetiţa din satul Moldavanskoe, 
ţinutul Krasnodar / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. – 4 
mar. – P. 1-4.
Satul Erdec-burnu881.  / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi arta. – 2010. – 
18 noiem. – P. 1.
Să votăm viitorul882.  / fot. : Vasile Șoimaru // Timpul. – 2010. – 26 
noiem. – P. 1.
Stânca „baba Odochia” de pe malul883.  drept al râului Ceremuş, 
Nordul Bucovinei (Putila) ; Boianul canadian – Trei Vasile şi toţi 
trei români – Toma, Șoimaru şi Suprovici / fot. : Vasile Șoimaru // 
Lit. şi arta. – 2010. – 11 mar. – P. 1.
Vasile Şoimaru – Transnistria 884. (fot.) / Proiectul Românii din veci-
nătatea imediată III // 24 – FUN : Cel mai tare ghid din România. 
– 2010. – 22-28 ian. – P. 39 ; 29 ian. – 4 febr. – P. 39.

2011
grigore Vieru vorbind din eternitate mulţimilor885. ; Ovidiu Crean-
gă, tânăr la 90 de ani ; Ovidiu Creangă în mijlocul prietenilor ; Că-
suţa bunelului Creangă din Toronto / fot. : Vasile Șoimaru // Lit. şi 
arta. – 2011. – 17 febr. – P. 1, 7.
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Confesiuni. RefeRinţe. ApReCieRi, impResii. 
DeDiCAţii. sCRisoRi

Confesiuni

Răspunsurile la întrebările din chestionarul săptămânalului FLUX 
(publicate în săptămânalul MESAGERUL)

Se răspunde scurt – printr-un cuvânt, o propoziţie simplă, cel mult 
o frază.

Vasile ȘOIMARU, doctor în economie, deputat în Parlament, vice-
preşedinte al P.F.D., mai este apreciat, cel puţin de noi, cei de la MESA-
GERUL, şi ca publicist, om de cultură, de suflet, dar şi de spirit. Aceste 
însuşiri ale d-lui se developează şi în răspunsurile ce le-a dat la întrebările 
unui coleg de breaslă, dialog de care, se pare, au şi uitat „ambele părţi im-
plicate”. Zilele acestea, făcând ordine în calculator, am dat de un fişier în 
care fuseseră trecute, pentru a fi scoase şi date prin fax destinatarului, cu 
vreo cinci (!) luni în urmă întrebările-răspunsurile la care ne refeream. 
Ne-am gândit să facem o surpriză cu „testarea memoriei” dlui deputat 
Vasile Șoimaru... Reacţia d-lui la acest gest al nostru, binevoitoare cum îi 
e firea, am dat-o la sfârşitul materialului.

Ce vă place mai mult: mâncarea sau băutura? 1. 
 Băutura însoţită de mâncare şi... petrecerea.

Dacă aţi lua viaţa de la început, la ce aţi renunţa?2. 
 Aş renunţa s-o iau de la început.

Sunteţi moldovean sau român? De ce?3. 
 La Chişinău sunt român, la Bucureşti – moldovean şi punctum!

Ce atitudine aveţi faţă de ruşi?4. 
  Precizaţi: faţă de cei de acasă sau faţă de cei din casă?

Ce nu vă place la moldoveni?5. 
  Că nu ştiu cine sunt.

Ce nu vă place la femei (bărbaţi)? 6. 
  Muierismul.

De ce credeţi în Dumnezeu?7. 
  Fiindcă mă simt om.
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Ce calităţi apreciaţi la un om politic?8. 
  Voinţa, curajul şi patriotismul.

Cine este astăzi omul cu cel mai mare viitor politic?9. 
  Încă nu s-a născut.

De ce fel de oameni vă este frică? 10. 
   De cei fricoşi.

Vă temeţi de moarte? De ce?11. 
   E absurd să te temi de ceea ce-i inevitabil.

Cine sunt duşmanii principali ai statului nostru?12. 
  Dar există el?

Ce culori preferaţi?13. 
 ROȘUL de Purcari, GALBENUL de Odobeşti şi ALBASTRUL de Vo-

roneţ.
Cu cine nu aţi dori să vă întâlniţi nici pe lumea cealaltă?14. 

   Cu Molotov şi cu Ribbentrop.
Care este personalitatea tuturor timpurilor? 15. 

   OMUL.
Ce visaţi să deveniţi când eraţi copil?16. 

   Fecior de preşedinte de kolhoz, ca să-mi cumpere tata bicicletă.
Dacă ar fi să emigraţi, ce ţară aţi alege?17. 

   Europa integrată a naţiunilor întregite.
Cine vă calcă pe nervi?18. 

   Eu mai des calc pe nervii unora. 
Ce carte citiţi în momentul de faţă?19. 

   Cea pe care o scriu.
Pe cine dintre autorii FLUX-ului îi preferaţi?20. 

   După ultimele două războaie electorale, încă pe nimeni.
Câţi bani cheltuieşte familia Dvs. într-o lună? 21. 

   100%.
Dacă aţi avea foarte mulţi bani, ce v-aţi cumpăra, în primul rând?22. 

   O bicicletă.
Care sunt defectele caracterului Dvs.? 23. 

   CARACTERUL nu are defecte.
Aţi fost vreo dată trădat de cineva?24. 

   Nici n-am dorit.
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Care-i ultimul banc ce v-a plăcut m25. ai mult?
    „Algoritmul 2 plus 2 plus 1”.

  18 mai 1998

P.S. Chiar dacă răspunsurile la acest chestionar, din motive nu prea cla-
re pentru mine, nu au fost tipărite în publicaţia ce mi le-a solicitat, 
FLUX, oricum, mulţumesc reporterului acestei publicaţii pentru 
că mi-a adresat nişte întrebări ce m-au pus întru câtva pe gânduri 
– gânduri pe care a binevoit să mi le găzduiască MESAGERUL. Ţin 
să fac, totuşi, o precizare: după ultimul congres al „Rândunicii”, 
după ce am ascultat discursul Preşedintelui Lucinschi, azi aş da alt 
răspuns la ultima întrebare...

„Instigator” la găzduirea în MESAGERUL 
a „anchetei” dlui dr. Vasile Şoimaru: 

Vlad POHILĂ „Mesagerul”, 23 octombrie 1998

La 50 de primăveri – 50 de răspunsuri la 50 de întrebări

– Credeţi cumva că V-aţi născut mai devreme ori prea târziu, decât 
aţi fi vrut să se întâmple acest lucru, pentru a Vă manifesta potenţialul 
şi valenţele mai plenar şi mai eficace?

M-am născut la momentul potrivit – în pauza dintre finişul foame-
tei organizate şi startul deportărilor planificate şi a colectivizării forţate. 
Cât priveşte „manifestarea potenţialului” – ea nu depinde de epoca când 
te naşti şi trăieşti, ci de aceea cine te naşte şi cum te naşte, precum şi de 
cine, cum şi unde te învaţă. Câte talente au activat în Roma şi în Grecia 
Antică şi câte nulităţi „activează” şi prosperă astăzi în epoca computeru-
lui, ba unii ne şi mai conduc de decenii în şir.

– Aţi fost cel de al 27-lea deputat-membru al Consiliului Naţional 
al Unirii (Reîntregirii). De ce? Şi mai faceţi parte din el?

Am fost din chiar ziua fondării C.N.R., la Mitingul din 1 decembrie 
1991, în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Deoarece nici nu mi se propusese 
(?!) din timp să accept propunerea, eu am solicitat aceasta acolo, în Piaţă, 
în chiar timpul desfăşurării mitingului. C.N.R. a trăit foarte puţin, proba-
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bil şi-a îndeplinit „rolul istoric” mai repede decât se aşteptau organizatorii 
lui... El a provocat începutul luptei cu „unionismul”, cu „pericolul pierde-
rii independenţei şi a suveranităţii tânărului stat moldovenesc integru şi 
multinaţional”, a anticipat victoria lui Mircea Snegur în alegerile prezi-
denţiale din decembrie 1991, participarea în toamna anului 1992 la alege-
rile prezidenţiale din România a unui candidat basarabean şi Congresul 
„Casa Noastră...”, aşa-zisul sondaj antiromânesc „La sfat cu poporul”, vic-
toria agrarienilor în alegerile parlamentare din februarie 1994 şi în cele 
locale din aprilie 1995... Și toate s-au desfăşurat sub drapelul moldovenis-
mului primitiv, al antiunionismului, al antiromânismului...

– Aţi fost membru al p.k.u.s.?
În p.k.u.s. am fost 456 de zile: am intrat ultimul la facultatea unde 

lucram, fiind „confirmat la raikom” la 21 martie 1989, când în comitetul 
de partid al Universităţii de Stat activau opt fruntaşi ai Mişcării de Eli-
berare Naţională – fondatori ai Frontului Popular din Moldova. Am ieşit 
din partid primul la facultate – la 20 iunie 1990 – la o lună după congre-
sul al XVII-lea al p.k.M., cu următoarea cerere: „Luând în considerare 
rezultatele lucrărilor Congresului XVII al P.C.M., care a rămas şi în con-
tinuare un simplu detaşament regional al P.C.U.S., care a dovedit o dată 
în plus esenţa lui şi politica „internaţionalistă” dusă de el în ultimii 50 de 
ani etc., declar că ies din rândurile P.C.U.S. Chestiunea în cauză rog să fie 
examinată fără prezenţa mea. Carnetul de partid se anexează”.

– Nu vi se pare democraţia acestui secol un mecanism modern de 
constrângere?

După deceniile de strâmtorare comunistă, „constrângerea” demo-
crată mi se pare un ocean de libertate, în care mulţi se îneacă, nemaipu-
tând să înveţe a înota.

– Aveţi o melodie preferată?
Preferate am multe, nepreferate – doar una: „Șiroka strana moia...”.
– Cel mai mare deficit al D-voastră sunt banii, ca şi în cazul majo-

rităţii populaţiei?
Exact! Deficitul de bani e catastrofal, dar deficitul de timp este total.
– Ce nu vă place cel mai mult la oameni?
Vorbăria! Pentru mine vorbăria este o posibilitate, iar tăcerea – o ne-
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cesitate. Tac cu mare plăcere. Ascult cu plăcere, dar dacă interlocutorul 
meu vorbeşte pe aceeaşi temă mai mult de 10 minute, eu mă „decuplez”.

– Aţi călătorit mult în viaţă?
Din continente n-am văzut doar Australia şi cele două îngheţate: 

Arctica şi Antarctida.
– Ce ţară încă nu aţi văzut, dar aţi vrea să o vedeţi?
România Mare.
– Oraşul preferat?
Las Vegas-ul de noapte şi Sankt Petersburg-ul în nopţile albe. Curios 

lucru: Las Vegas-ul de noapte este mai luminos decât Sankt Petersburg-
ul în nopţile albe...

– Ce s-a întâmplat, în plan economic, în ultimii zece ani în R. Mol-
dova şi ce ar fi fost bine să se producă în acest răstimp, pentru ca lucru-
rile să aibă o cu totul altă faţetă decât cea cu care ne vine astăzi atât de 
greu să ne obişnuim?

A fost distrus cu mult succes sistemul economic socialist – un sis-
tem greoi, neraţional şi ineficient, ce nu a putut asigura în 74 de ani nici 
50 la sută din productivitatea muncii şi din nivelul de trai din statele ca-
pitaliste civilizate. Sistemul vechi a fost distrus „până în temelie”, tot aşa 
cum a fost distrus, de către bolşevici, în anul 1917, sistemul economic 
capitalist, fără ca să fie creat în loc ceva asemănător... Din cele două căi 
posibile de transformare: cea lentă, chineză, şi „terapia de şoc” poloneză, 
noi am ales... „calea a treia”, moldovenească, şocul fără terapie. „Calea 
a treia”, componentă a căreia e şi ruşinoasa privatizare (bonizarea) ce a 
condus la sărăcirea totală, peste noapte, a majorităţii populaţiei – pe de o 
parte, iar pe de altă parte – a permis acumularea, de către câteva grupări 
mafiote, a unor capitaluri astronomice, capitaluri care nici măcar locuri 
de muncă pentru populaţia autohtonă jefuită nu creează.

Tranziţia de până acum a fost (şi mai este!) o mare nereuşită a Re-
publicii Moldova. De fapt, nicăieri în lume nu s-a întâmplat ca „dirijorii” 
construcţiei socialiste de ieri să devină peste noapte manageri eficienţi 
ai construcţiei capitaliste. Tot aşa cum nu este posibil ca un „prorab” 
(şef de şantier) comsomolist de „bordeiaşe” să organizeze construcţia 
unui „zgârâie-nori” cu 110 etaje în Valea Morilor. De aici şi răspunsul 
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la partea a doua a întrebării: în ultimii 10 ani era bine să se producă la 
timp schimbarea şefilor de şantier, adică a „prorabilor”... În prezent, calea 
noastră spre o societate echitabilă, cu un sistem economic eficient, este 
cu cel puţin 10 ani mai lungă decât acum 10 ani, dar, deoarece, calea spre 
„viitorul luminos” este infinit mai lungă (am văzut doar că nici în 74 de 
ani nu a fost posibil de străbătut această cale), mai bine e să începem a 
construi „zgârâie-norii” capitalismului, schimbându-ne şefii de şantier 
incompetenţi şi impotenţi şi reciclându-ne zidarii...

– Ce ar însemna în viziunea D-voastră calitate şi stabilitate?
Un exemplu viu de CALITATE: am un pix, japonez, pe care mi l-a 

dăruit la Iaşi, la 20 aprilie 1983, profesorul Masao HASHIGUCHI de 
la Universitatea din Kagoshima (Japonia), care mai scrie şi acuma; un 
exemplu de STABILITATE: în aprilie 1979, am cumpărat la New York 
bere cu 0,7 dolari sticla şi blugi cu 20 de dolari perechea. Cu aceleaşi pre-
ţuri am cumpărat la New York la 1 august 1998 aceleaşi mărfuri.

– Ce previziune economică de-a D-voastră s-a împlinit de-a lungul 
ultimilor 10 ani (de dorit să faceţi referinţă şi la documentele respec-
tive)?

Rezultatele economice nule ale privatizării şi ale bonizării totale de 
la noi (vezi materialele mele publicate despre privatizare).

– Dar politice? 
Prăbuşirea agrarienilor după prăbuşirea economiei R. Moldova 

(vezi seria de articole „Groparul Economiei”).
– Care a fost cea mai exactă prognoză a Dumneavoastră?
În perioada septembrie 1982 – iunie 1983 mă aflam la o reciclare la 

Academia de Studii Economice din Bucureşti. Imediat cum ajunsesem la 
Bucureşti făcusem toate formalităţile pentru a-mi invita, prin luna martie, 
soţia în ospeţie. Dar, la 3-4 decembrie 1982, avuse loc simpozionul tradiţi-
onal al cadrelor didactice din A.S.E., la care am prezentat şi eu o comuni-
care ştiinţifică pe tema prognozării productivităţii muncii, însă mult mai 
interesantă a fost comunicarea (azi regretatului) prof. Iancu Scutaşu-Co-
măneanu pe tema „Aplicarea bioritmurilor în cercetarea forţei de muncă”.

Una dintre descoperirile pe care ni le relatase prof. Scutaşu a fost 
„aplicarea bioritmurilor în găsirea momentului oportun...” pentru con-
ceperea băieţilor sau a fetiţelor... Mie, deoarece aveam deja o fetiţă, Mi-
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haela, mi se făcuse poftă de un băieţel, mai ales că ştiam deja, după lec-
tura cărţilor celor doi Giurescu, cum să-l numesc... Am telefonat urgent 
acasă la Chişinău pentru a interveni în schimbarea zilei de sosire a soţiei 
pentru începutul lunii mai, aşa cum prevedea teoria lui Scutaşu. Nu a 
fost simplu de făcut această schimbare, dar, cu ajutorul prietenului meu 
Valeriu Muravschi şi al vărului său Boris Muravschi (pe atunci respon-
sabil la OVIR – Secţia de vize şi paşapoarte), am rezolvat problema şi la 
10 mai 1983 soseşte soţia la Bucureşti. Iar exact peste 9 luni fără o zi, la 
9 februarie 1984, apare pe lume Tudor Șoimaru, strănepotul lui Tudor 
Șoimaru (1772)...

Consemnare: Dumitru-Dan MAXIM
Fragment din interviul publicat în cartea Căderea premierilor. Ed. Civitas, 1999

Vasile Şoimaru: 
„Dacă am compara cele două capitale româneşti – Chişinău şi 

bucureşti la capitolul românism, apoi adevărata capitală trebuie re-
cunoscută Chişinăul”

– Cine este Vasile Şoimaru? 
Până prin 1987–1988, când am deschis primul, în viaţa mea, ma-

nual de Istorie a românilor (de Constantin şi Dinu Giurescu), eram un 
moldovean convins, cu slabe cunoştinţe de limbă literară română şi de 
istorie naţională, care făcusem facultatea de economie, apoi doctoratul 
în acelaşi domeniu şi publicasem patru cărţi de specialitate şi, toate, în 
limba rusă, cu creierii „neinfectaţi” de românism sau mai corect – spălaţi 
cu Derro de românism de către ocupanţi…

După 1989 m-am tratat definitiv de boala moldovenismului! Dova-
da? Ani la rând vizitez şi adun cu propriile forţe materiale despre româ-
nii din jurul României, care au intrat în prima ediţie a albumului meu 
ROMÂNII DIN JURUL ROMÂNIEI ÎN IMAGINI (tipărit în anul 2008). 
Aceste eforturi pot fi interpretate ca o răzbunare a mea împotriva celor 
care au încercat să mă lipsească de bucuria de a fi român… şi continui 
să lucrez pentru a 2-a ediţie a albumului care va fi cel puţin de două ori 
superioară – calitativ şi cantitativ.

– Românismul pe care-l manifestaţi, îl regăsiţi şi la românii din 
România?
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Îl regăsesc mai rar… La kilometru pătrat sau la mia de locuitori, 
desigur! Dar, în marea capitală, Bucureşti, şi mai rar… Dacă am com-
para cele două capitale româneşti – Chişinău şi Bucureşti la capitolul 
românism, apoi adevărata capitală trebuie recunoscută Chişinăul. Poate, 
pentru că (încă) nu are un Institut Cultural Român cu un Patapievici în 
frunte, care toacă milioane de euro ale românilor împotriva culturii lor. 
Iar şefii Statului român sunt neputincioşi în faţa lui/lor…

– Există vreo şansă de unificare a Basarabiei cu România?
În orice caz, şanse am avut şi avem mai multe decât au existat după 

1989, politicieni – români, bărbaţi adevăraţi, pe ambele maluri ale Pru-
tului, care să dorească acest lucru… Cei de pe malul stâng al Prutului nu 
vor să-şi piardă fotoliile şi paşapoartele diplomatice, iar cei de pe malul 
drept nu-şi doresc belele geopolitice în plus, în timp ce-şi numără veni-
turile din businessul politic. 

– Aţi vizitat de curând Canada, cum vi s-a părut comunitatea mol-
doveană şi cea română de acolo?

Am vizitat Canada la invitaţia medicului şi scriitorului Dumitru Pă-
deanu din Winnipeg ca să cunosc Comunitatea română de acolo. Prima 
escală a avut loc la românii din franţuzescul Montreal şi mare mi-a fost 
mirarea să găsesc în incinta Comunităţii române şi una „separatistă” - a 
moldovenilor… La întrebarea mea: „Ce-i cu separatismul acesta şi în 
Canada? Nu ne ajunge cel din Transnistria faţă de R. Moldova sau cel 
basarabean faţă de România?” Răspunsul m-a dezarmat, m-a lăsat fără 
replică: „După cum vezi, noi aici am făcut Unirea! Pe când şi voi, cei de 
acasă, o veţi face?… ” Acest lucru s-a repetat şi în alte oraşe canadiene 
pe care le-am vizitat.

– Ce mesaj puteţi transmite comunităţii române şi moldovene din 
Quebec şi din Canada?

Să nu uite ei şi să-i ajute pe copiii şi nepoţii lor să nu uite că sunt 
români, urmaşi ai lui Traian şi Decebal, ai lui Ștefan cel Mare şi Mihai 
Viteazul, ai lui Cuza Vodă, ai altor personalităţi marcante ale Neamului, 
care au făurit, apoi au şi ocrotit Marea Unire din 1918… Și Bunul Dum-
nezeu, care a creat naţiunile, vrea acest lucru!

Consemnare: Cristian BUCUR
(Interviu publicat în revista IMPACT, 26 februarie 2010, Montreal, Canada)
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Referinţe

Un luptător de excepţie pentru idealuri...

Nu poţi cunoaşte un om mai bine decât atunci când realizezi îm-
preună cu el un lucru de mare importanţă. Numai atunci părerile despre 
acest om nu mai pot fi subiective şi, ceea ce este mai important, aceste 
păreri nu pot fi contestate.

Am avut acest prilej în cazul domnului Vasile Șoimaru. L-am în-
tâlnit prima dată în cabinetul primului-ministru al R. Moldova, atunci 
când se contura împlinirea unui vis: înfiinţarea primei instituţii de învă-
ţământ superior economic. Alături de alţi entuziaşti, renunţa la comodi-
tatea vieţii de simplu parlamentar, pentru a se angaja în realizarea unei 
instituţii în condiţiile în care şi vremurile, dar şi resursele materiale erau 
potrivnice.

Zilele care au urmat mi-au dovedit, că fără dăruirea lui Vasile Șoi-
maru, dorinţa noastră de a realiza practic Academia de Studii Economi-
ce nu s-ar fi împlinit. Perseverent şi penetrant, dăruit pe deplin unui scop 
ce depăşea simpla înfiinţare a unei scoli, dl Șoimaru a fost, aşa cum îi zi-
ceam adesea, rectorul di pi loc. A folosit în scopul instituţiei ce se înfiripa 
tot şarmul său, toate cunoştinţele, poziţia sa de deputat, tot timpul său 
disponibil. Era într-o permanentă căutare de sprijin pentru Academie, 
sprijin atât material, cât, mai cu seamă, moral şi politic. De aceea, putem 
spune că la temelia Academiei de Studii Economice din Chişinău s-a zi-
dit o parte din omul Vasile Șoimaru; altfel, fără a zidi o parte din sufletul 
celor care am fost la construirea instituţiei atât de necesare ţării, con-
strucţia nu ar fi rezistat, precum zidurile mănăstirii Meşterului Manole!

Apropiat de studenţi, domnul Vasile Șoimaru se dovedea a fi şi un 
bun dascăl, un pedagog ce liniştea conflicte şi orienta minţile tinere spre 
studiu, spre finalizarea superioară a pregătirii în folosul economiei Mol-
dovei, economie ce se zbătea în lipsuri şi naviga în derivă, neavând la 
timonă specialişti în domeniul economic. În calitatea sa de profesor, dar 
şi de vicerector, le-a predat studenţilor cea mai de preţ disciplină univer-
sitară: iubirea de Ţară şi de Neam. Și a făcut-o ca nimeni altul.
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L-am cunoscut pe Vasile Șoimaru şi ca om politic. Frământat de 
grija ţării, de evenimentele grele ce se succedau cu repeziciune, de ră-
bufnirile potrivnice republicii ale intereselor străine visului autohtonilor, 
omul politic Vasile Șoimaru găsea soluţii sau măcar vorbe de îmbărbă-
tare pentru cei cuprinşi de deziluzii. Prezent la toate evenimentele ce 
au determinat independenţa republicii, s-a format ca un politician de 
nădejde, ca un om al prezentului şi, în mod sigur, ca un om al viitorului 
Ţării şi al Neamului. Mereu în mijlocul celor ce îl aleseseră în Parlament, 
el simţea durerea neîmplinirilor economice, sociale sau spirituale ale ce-
lor mulţi. Nu s-a rupt niciodată de cei de la ţară, de oamenii ce simt duri-
tatea pământului şi a opreliştilor cu propria fiinţă. De aici îşi trage omul 
politic Vasile Șoimaru puterea de a fi drept, intransigent cu impostura şi 
cu cei care subminează şcoala sau ţara. De aici are Șoimaru puterea de 
a merge mai departe, chiar atunci când, precum, în legenda Meşterului 
Manole, i s-a tăiat scara, după ce construcţia şcolii, la care a contribuit 
atât de mult, a fost terminată!

I-am ascultat de multe ori gândurile sale despre Neam şi Ţară. Era 
mândru de faptul că numele său se uneşte cu istoria acestor meleaguri, 
cu eroul lui Mihail Sadoveanu, cu plaiurile atât de româneşti ale ţinutului 
dintre Prut şi Nistru. Și aceste gânduri le punea şi le pune în toate faptele 
sale de zi cu zi: în modul de a interpreta realitatea din republică, în deci-
ziile din fruntea partidului, în articolele din presă, în trăirea sa intimă, în 
discursul politic, în îndemnurile pe care le adresează concetăţenilor săi. 
Cu acest mod de a fi şi a gândi, viaţa politică are un sprijin de nădejde, 
un politician ce va duce la îndeplinire aspiraţiile celor mulţi, un om ce 
trăieşte aproape de grijile şi de nădejdile neamului.

Dar nu numai politica are în domnul Vasile Șoimaru un om de nă-
dejde. Și viaţa economică îi este îndatorată. Analizele sale despre starea 
economiei, despre sensurile şi direcţiile în care se îndreaptă economia şi 
societatea din R. Moldova sunt repere ştiinţifice ce îi pot orienta pe gu-
vernanţi şi pe agenţi economici, ce pot sprijini prelegeri şi studii de caz 
din amfiteatrele şcolii economice, ce pot fundamenta viitoarele decizii 
şi programe economice ale partidelor din republică. Cunoscător direct 
şi obiectiv al realităţilor, economistul şi profesorul Vasile Șoimaru este o 
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personalitate marcantă a prezentului şi a viitorului republicii. Platforma 
politică de pe care acţionează în prezent nu poate să-i diminueze calită-
ţile de profesionist al ştiinţei economice. Această platformă îi amplifică 
constatările, îi dă forţa de penetrare pentru ideile sale economice, îi asi-
gură utilitatea analizelor şi a propunerilor sale.

Trăirile sale ca om, cu toate plusurile şi minusurile interne, îl aşează 
pe Vasile Șoimaru între oameni. Este un om între oameni. Comunicativ, 
dar şi intransigent, optimist, dar şi cu momente de deziluzie, prietenos, 
dar şi dârz cu duşmanii, consecvent, dar şi cu clipe de pesimism. Ca fie-
care dintre noi! Dar, cu ceva în plus: este un luptător de excepţie pentru 
idealuri. Pentru idealurile lui, dar şi pentru idealurile neamului. Pentru 
această calitate merită să îi iertăm lipsurile comune şi să-1 aşezăm între 
personalităţile de care Ţara are nevoie acum şi în viitorul imediat!

Viaţa fiecăruia dintre noi e formată din trăirile zilnice, din eveni-
mente la care participăm, din bucurii şi din necazuri. În acelaşi timp, 
viaţa e formată şi din oamenii cu care te întâlneşti, cu care lucrezi, cu 
care devii prieten. O viaţă deplină o ai atunci când ai prieteni adevăraţi. 
Viaţa mea a devenit mai bogată prin prieteniile legate cu oamenii de pe 
meleagurile dintre Prut şi Nistru şi, în primul rând, prin prietenia cu 
omul Vasile Șoimaru. Tuturor celor care, în ciuda vremurilor, au păstrat 
în suflet şi în comportament această prietenie le aduc calde mulţumiri!

Prof. dr. Paul BRAN 
(Literatura şi arta, 25 decembrie 1997)

Postfaţă la cartea Căderea Premierilor

Căderea premierilor se constituie din 50 de articole şi interviuri des-
pre înţelegerea unei tragedii – cea a unui spaţiu românesc, prins între un 
Est politico-economic sălbatic şi un Vest indecis.

Cartea reflectă o stare de fapt, parcursă de R. Moldova între anii 
1990–1998. Cu siguranţă, acest titlu va face cititorul să se descurce mult 
mai uşor prin analizele economice şi politice cuprinse în această carte, 
pentru ca personalizarea pe premieri ai guvernărilor, de la Druc până 
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la Ciubuc, a pătruns mult prea adânc în conştiinţa populaţiei de la ră-
sărit de Prut. Dacă am afirma că Druc a fost o speranţă iar Muravschi o 
necesitate, în contextul dezvoltării multiaspectuale a acestui stat, atunci 
Sangheli şi verişorul soţiei sale, Ion Ciubuc, au reprezentat DECLINUL 
şi respectiv, PRELUNGIREA DECLINULUI economic al R. Moldova. 
Căderea fiecăruia dintre aceşti premieri, pentru că şi demisia reprezin-
tă recunoaşterea neputinţei de a stopa genul de cădere la nivel statal, 
au avut la bază etape efective ale unor acţiuni politice atât interne cât 
şi externe. Vasile Șoimaru a tratat nereuşita, deocamdată, dezvoltare a 
Republicii Moldova plecând, în multe dintre articolele sale, de la inte-
resul politic ce a anexat, pe parcursul a câţiva ani, interesul economic, 
în detrimentul întregii societăţi. Și căderile s-au ţinut lanţ... Cartea de 
faţă ne demonstrează, pe alocuri, cu date şi dovezi impenetrabile, că au 
existat nu numai căderi planificate (ne referim aici la cele economice) 
dar şi „gropi” spre care economia acestui tânăr stat a fost împinsă. Bine-
înţeles, Vasile Șoimaru, în cel mai curat stil gazetăresc, ni-i prezintă şi pe 
unii dintre „gropari”. Și chiar „terminatori”, cum este cazul celor care au 
reuşit lovitura împotriva noilor generaţii de economişti, compromiţând, 
prin metode staliniste, însăşi noţiunea de „studii economice” asupra că-
reia se apleca cu atâta dragoste şi nobleţe, primul rector al ASEM, prof. 
dr. Paul Bran. Ar mai fi putut această carte să poarte şi titlul de Căde-
rea guvernelor, cu trimitere directă la bucuria unora, dar nu poţi înlocui 
dramaticul fast cu care, din diferite cauze, analizate în prezenta carte, se 
prăbuşeşte un premier. Aşa cum a fost el – mai bine intenţionat, sau mai 
ticălos, în strictă dependenţă de caz. În acest context, credem că este mai 
mult decât sugestiv următorul titlu, cuprins în această carte: „Peştele de 
la cap se strică, iar economia de la Guvern”. Glumind, cu toate că nu se 
glumeşte cu niciun fel de cădere, mai ales cu cele ale premierilor, aş adă-
uga doar: „Mirosul îl respiră, însă, doar populaţia”.

Cristian POHRIB, 
 jurnalist, martie 1999
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Argint cu valoare de aur

De tânărul cu pronunţate trăsături de personaj al basmelor popula-
re moldoveneşti – „brav şi sprintenel, tras ca prin inel, mustăcioara lui 
– pana corbului...”, dar mai ales vesel şi spiritual – m-a îndemnat să mă 
apropii numele lui. În clipa când i-am auzit numele, am avut o tresărire, 
căci acest Vasilică, de fapt, mi s-a părut că ar fi trebuit să se numească 
Tudor Șoi maru din romanul marelui Sadoveanu Neamul Şoimăreştilor, 
pe care abia atunci, student în anul doi al Facultăţii de economie a Poli-
tehnicii, îl citisem.

Cu toate că ascultam aceleaşi prelegeri, frecventam aceleaşi cursuri 
de economie politică, statistică, finanţe şi credite, analiză şi evidenţă con-
tabilă şi încă multe altele, ne-au apropiat, totuşi, dragostea pentru arta 
populară şi pentru literatură.

Încă din anii de studenţie, Vasile Șoimaru devine un devotat slujitor 
al dansului popular, dar şi un promotor al lui nu numai în republică, ci 
şi pe numeroase meridiane ale globului (fireşte, nu ne referim la „globul 
Moldovei”!).

După facultate, alege ac tivitatea de cercetător ştiinţific în cadrul ca-
tedrei „Economia muncii”, după care urmează doctorantura, continuând 
să mai activeze şi în formaţia de dansuri populare „Hora”, condusă de 
folcloristul Ion Bazatin. Aici, în această împărăţie a dansului popular, 
una din fiicele „împăratului” şi-1 alege pe „voinicelul tras ca prin inel” 
de soţ, şi astfel domnişoara Maria Erhan devine Maria Șoimaru, ocroti-
toarea căminului familial al unuia dintre vlăstarele arborelui genealogic 
al neamului Șoimăreştilor pe linie paternă şi Roşca, pe linie maternă. 
Deprins cu scena, experimen tatul artist, dar şi proaspătul savant se înca-
drează cu aceeaşi ardoare şi pasiune în jocurile altei scene, care este cea 
politică.

Se încadrează cu trup şi suflet în tumultuoasa mişcare de deşteptare 
a conştiinţei naţionale, din anii 1988-1989 şi în 1990 este ales deputat în 
Parlamentul R. Moldova, primul for legislativ al noului Stat ce se forma 
pe ruinele R.S.S.M. Aici tânărul savant şi deputat dă dovadă de multă 
perspica citate, de o ageră şi subtilă analiză a fenomenelor din societate 
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şi din economie – absolut noi pentru proaspăta elită politică şi ştiinţifică 
din tre Prut şi Nistru. Intuiţia şi previziunea sa de savant a fost confirmată 
apoi de timp şi unul dintre cele mai elocvente probe este şi cazul cu Le-
gea privati zării, asupra căreia a muncit şi Vasile Șoimaru, alături de mulţi 
specialişti autohtoni, dintre cei mai competenţi şi care cunoşteau în cele 
mai mici amănunte realitatea social-economică din republică. Pro iectul 
ei fusese discutat şi în comisiile parlamentare şi, de finitivat, urma să fie 
peste câteva zile supus votului par lamentarilor, în ziua respectivă, însă, 
la tribuna Parlamentului urcă reprezentantul social-democraţilor, V. Ce-
şuiev, cu un proiect întocmit peste noapte, în pripă, după un model ti-
cluit de către economistul de origine română Cojocaru, stabilit în S.U.A. 
Vasile Șoimaru a fost printre puţinii care nu s-a lăsat indus în eroare de 
aparenta simplicitate a proiectului şi a încercat să-i facă şi pe alţi colegi 
să conştientizeze pericolul, scopul adevărat al „bonizării” totale a pro-
prietăţii de stat. Din păcate, această tentativă de contracarare a unei legi 
antina ţionale şi antiumane, a fost zădărnicită. Fără a fi discutat în comi-
sii, proiectul „alterna tiv”, „Cojocaru-Ceşuev”, despre privatizarea cu bo-
nuri patri moniale a fost votat, devenind astfel Lege, şi abia astăzi, peste 
7-8 ani, când au deschis ochii şi deputaţii de atunci (unii dintre ei mai 
sunt şi astăzi în Parlament) au văzut că „fai moasele” bonuri patrimoniale 
cu care, credeau ei, că vor ferici cetăţenii acestui pământ, s-au dovedit 
a fi nişte baloane de săpun colorate. Un fapt curios pe care 1-a remar-
cat atunci Vasile Șoimaru îl constituia şi oportunitatea suspectă a acelui 
proiect de alternativă a Legii despre privatizare. Acesta ca şi cum fusese 
elaborat special pentru R. Moldova, şi nu în noaptea precedentă votării 
legii pregătite de specialiştii noştri, ci încă în 1989, ca şi cum economis-
tul româno-american ar fi ştiut din timp ca U.R.S.S. se va destrăma, că 
fosta R.S.S.M. va deveni stat suveran şi independent (de România, fireş-
te) şi va avea nevoie de un model special de privatizare a proprietăţii de 
stat. În acti vitatea colegului şi prietenului meu, s-au perindat mai multe 
luări de atitudine similare, edificatoare fiind, în această ordine de idei, 
verva sa pub licistică şi perseverenţa în problema aducerii la norma litate 
a Academiei de Studii Economice din Moldova (A.S.E.M.), instituţie la 
temelia căreia a fost clădită şi o fărâmă din sufletul său.
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 Împreună cu alţi colegi de facultate şi susţinuţi de vrerea frăţească, 
dezinteresată, a profesorului universitar dr. Paul Bran de la Bucureşti, 
Vasile Șoimaru, participă la edificarea Academiei de Studii Economice 
din Moldova, prima instituţie naţională de învăţământ superior de spe-
cialitate din republică, bazată pe noi principii de organizare şi stu diere 
a ştiinţei economice şi unde a fost ales, chiar la înte meierea A.S.E.M., în 
calitate de vicerector. Punând mult suflet, consumând maxim de energie 
pentru a face din A.S.E.M. o şcoală înaltă de studii economice pentru 
tran ziţie, a trăit dureros „refor marea” acesteia, de către agrocomuniştii 
veniţi la putere în anul 1994, care i-au izgonit pe cei mai buni profe-
sori, spe cialişti de seamă şi patrioţi înflăcăraţi, inclusiv pe rectorul şi pe 
vicerectorul fondatori. Ca rezultat, astăzi această in stituţie a devenit o 
ocină a elitei agrariene pe care creşte, înfloreşte şi dă roade bogate tot ce 
caracterizează urât, penibil, dezastruos actuala noastră societate, rătăcită 
într-o nesfârşită tranziţie în nicăieri.

 După o fructuoasă activitate pe tărâmul economic şi o aprigă, in-
transigentă luptă pe scena vieţii politice din Basarabia, ajuns la un fru-
mos bilanţ de ani, cu o fiică – Mihaela, care şi-a ales aceeaşi brăţară de 
aur ca a tatălui, făcând studii la A.S.E. – Bucureşti, cu un fiu – Tudor, 
care-i încă elev, Vasile Șoimaru îşi merită pe deplin argintul cu valoare 
de aur de cea mai aleasă probă ce-i sclipeşte prin „pana corbului” de altă 
dată.

Cornovenii de pe Valea Cu lei, ocrotiţi de piscul Cihornicului – un 
„frate mai mic” al Movilei Măgura, se pot mândri cu unul dintre cei mai 
reprezentativi fii ai neamului Șoimăreştilor.

 La mulţi ani, numai cu sănătate şi bucurii, dragă prietene şi coleg, la 
cât mai mari şi mai frumoase împliniri. Am convingerea că acestor sin-
cere urări de bine ale mele, la aniversarea lui Vasile Șoimaru, se alătură 
toţi colegii care îl preţuiesc şi îl au drag inimii.

Nicolae RUSU
(Mesagerul, 30 aprilie 1999)
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Spectaculoasa înălţare şi cădere a premierilor
(despre cartea Căderea premierilor, Chişinău, 1999)

Cazul Vasile Șoimaru este o primă şi fericită evoluţie a cercetătoru-
lui economist spre tărâmul politicului, el valorificând potenţialul spiri-
tual acumulat din sursele nealterate ale primordialităţii cognitive. Este 
cetatea din care politicianul se lansează vulcanic în „cruciada teribilă 
şi avântată împotriva putregaiului uman, împotriva tuturor idealurilor 
moarte...”, lansată de Emil Cioran încă la 1934 din paginile publicaţiei 
Vremea. Ion Hadârcă semnala, încă în 1990: „Vasile Șoimaru, economist, 
docent la Universitate, este trecut ca şi Dumneavoastră, prin toate ne-
voile vieţii, angajat în lupta politică din primele zile ale restructurării... 
dârz şi neînfrânt”. În splendidul eseu al prof. univ. dr. Paul Bran, recto-
rul ASE din Bucureşti, intitulat sugestiv „Un luptător de excepţie pentru 
idealuri...” (apud: Vasile Șomaru. Căderea premierilor, Chişinău, Editura 
Civitas, 1999, 320 p.), mentorul caracteriza astfel pe discipolul său: „A 
folosit în scopul instituţiei... tot şarmul său... Putem spune că la temelia 
ASEM s-a zidit o parte din omul Vasile Șoimaru; altfel... construcţia n-ar 
fi rezistat, precum zidurile mănăstirii Meşterului Manole!” (p. 57); „În 
calitatea sa de profesor le-a predat studenţilor cea mai de preţ disciplină 
universitară: iubirea de ţară, de neam. Și a făcut-o cum nimeni altul; pen-
tru această calitate merită să-l aşezăm între personalităţile de care Ţara 
are nevoie acum şi în viitorul imediat”. Am reprodus aprecierile braniste 
ca fiind de profunzime şi de obiectivitate nesimulatoare, vrednic a le spe-
ra orice personalitate. La peste doi ani, reputatul jurnalist şi lingvist VIad 
Pohilă publică alt excelent eseu şoimăresc. Vlad Pohilă ca un „ştiilă” în 
ale scrisului nu poate fi neglijat în opinia: „Vasile Șoimaru are, neîndoios, 
şi un veritabil har al scrisului...” Neabuzând, chiar drastic, vom selecta 
bijuteriile pohilene din eseu: „s-a impus numaidecât şi prin alura sa hai-
ducească; vicerectorul trebuia să rămână aici, între hiene. L-am văzut 
atunci în faţa ghilotinei agrariene, l-am văzut trădat şi umilit, dar ghidat 
de sentinţele lui Nicolae Iorga: „În cetatea dreptăţii tale poţi fi ucis; în-
vins, însă, nu”... „Ajunşi la capitolul fidelitate, chiar cu mulţimea sa de 
sinonime, pare incompletă definirea acestui substantiv, raportat la omul 
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Vasile Șoimaru... nu pot să nu spun - măcar o propoziţie-două privind 
fidelitatea, ataşamentul, devotamentul şi consecvenţa lui faţă de ideea 
naţională. Aceasta se deve lopează prin tot ce a făcut dânsul... inclusiv 
pentru comuna Cornova... şi, poate, în primul rând – patriot vizionar, 
de-a lungul anilor 1990-1999. Vasile Șoimaru a dezavuat... pericolul bo-
nurilor privatizatoare, decolhogizării; stagnarea procesului decomuniză-
rii dezindustrializarea, falimentul bancar; pericolul menţinerii republicii 
în ghearele monedei tăiate cu secera şi bătute cu ciocanul la Moscova... 
Această bătălie, în marş, Vasile Șoimaru o duce pe... un „ogor politico-
economic”, împresurat cu schije... Chiar şi unui „Șoim al Patriei”, alias 
„Economist Metaforel”, „Corno vean la fix”, „Profesor universitar dansa-
tor”... (pp. 3-25) provoacă dureri şi înspăimântă. Lecturând eseul lui Vlad 
Pohilă, involuntar, evoci noţiunea ionesciană de „Bun român”: „Bun ro-
mân” este o noţiune foarte vagă, foarte complicată. Și foarte confuză. Ea 
include un element de valorificare morală, unul de încadrare politică, 
şi, în ultimă analiză, unul de apartenenţă spirituală”. Primul şi ultimul 
calificativ par mai definite sub toate aspectele. Mai complicat e cel po-
litic. Un om politic desăvârşit – menţiona Emil Cioran în chiar primul 
eseu din volumul „Tratat de descom punere” (1949) – ar trebui să-i apro-
fundeze pe vechii sofişti şi să ia lecţii de canto; şi de corupţie...” (p. 11). 
Cantoincoruptivismul şoimăresc a traversat examinările certificatoare. 
Cazul Șoimaru confirmă teza ţuţiană: „cea mai înaltă aspiraţie a omului 
de ştiinţă socială român a fost însuşirea şi aplicarea unor metode eco-
nometrice sau descripţia faptelor social-economice cu sumare mijloace 
literare” („Proiectul de tratat”, p. 50). Și tot acolo Petre Ţuţea rezumă fun-
damental: „cercetătorii în ştiinţele sociale în România sunt caracterizaţi 
prin lipsa spiritului filosofic şi juridic” (p. 50). Este un epigraf pentru ac-
tivitatea, (nu se ştie câţi ani), pentru oastea cercetătorilor uniformizaţi.

În marea carte Mircea Druc sau lupta cu ultimul imperiu (plăsmu-
ită de VioreI Patrichi), la pagina 479 citim: „Cea mai generoasă idee a 
frontiştilor din acea perioadă este partici parea basarabenilor la alegerile 
din România din 1992. (Mai întâi evocăm din volumul şoimăresc o in-
formaţie preventivă: „Mircea Druc – pe când era lector la Politehnica 
moldovenească, i-a dat aspirantului la studii postuniversitare V. Șoimaru 
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consultaţii competente pentru pregătirea referatului obligatoriu admite-
rii la doctorantură” (p. 19). Dar iată opinia antipod a analistului Șoima-
ru: dacă nu-l împingea păcatul să candideze în 1992, în România, pen-
tru funcţia de Preşedinte al Ţării, atunci în 1996 sau, cel târziu în 2000, 
Mircea Druc putea fi ales Preşedinte al Republicii Moldova” („Literatura 
şi Arta”, 15 iulie 1999). Dacă Mircea Druc rămânea activ în politică, mai 
avea loc „Congresul Intelectualităţii”? Conform compartimentării lui 
Dan C. Mihăilescu, vizionar – Vasile Șoimaru se integrează în pleiada de 
naţionalism integral şi politic, liderii căruia au fost Nicolae Iorga, Octa-
vian Goga... Pentru aceşti apostoli, „nicio jertfă nu e prea mare pentru 
strălucirea istorică a poporului român” (Petre Ţuţea). E poate cea mai 
glorioasă brazdă trasă „în ţarina neagră” de martirii irecuperabili.

Experimentele din economia noastră s-au ţinut lanţ. Numai până 
în 1965 au fost vreo 7-8 pulverizări: „Bolşevicii au făcut naţionali zarea, 
social-democraţii vor să facă privati zarea. Principiul este acelaşi: totul 
pe gratis” – avertiza la 1991 autorul. „Varianta optimă de reformă nu se 
alege prin referendum sau prin sondaje de opinie efectuate de nespeci-
alişti în sociologie în rândul nespecialiştilor în economie” – profetiza în 
acelaşi stil Vasile Șoimaru. Ori, ce temeritate trebuia să manifeşti pentru 
a afirma: „Preşedintelui ales în ‘96 – salutări din anul ‘56” (p. 149), sau 
necesitatea declarării „unui război sfânt” corupţiei, mafiei, criminalită-
ţii organizate ce a furat două treimi din patrimoniul republicii” (1997). 
De la tribuna Uniunii Scriitorilor, actriţa Ninela Caranfil se lamenta la  
17 august 1999: au rămas prea puţini adevăraţi bărbaţi în republică. Cu 
un an în urmă (1 iunie 1998) Vasile Șoimaru – de la tribuna parlamen-
tară, declara: „nu-i bărbăteşte să stai în fruntea Procuraturii Generale 
degeaba 10 ani şi... să pleci din funcţie ca un laş. Să nu admitem laşita-
tea – dacă suntem bărbaţi, bărbaţi să rămânem!” (p. 168). Numai prin 
bărbăţia şoimărească a devenit posibilă apariţia publicaţiei Asociaţiei 
Economiştilor din Moldova Curierul Economic, publicaţie menită să re-
alizeze dezideratul perpetuu: economişti din toate sferele, uniţi-vă! De 
la tribuna alfabetizatoare, elitele politice, administrative, intelectuale vor 
promova doctrinele competitive.

După doi ani de guvernare agrocomunistă, economistul-analist tes-
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tează: „Peştele de la cap se strică, iar economia... de la Guvern, sau uni-
ca salvare e o altă guver nare!” (p. 119). Cristian Pohrib, în laconica sa 
postfaţă, mai condimentează putrefacţia guvernamentalităţii: „Glumind, 
cu toate că nu se glumeşte cu nici un fel de cădere, mai ales cu cele ale 
premierilor, aş adăuga doar: „Mirosul îl respiră, însă, doar populaţia”. 
Ispititoare formulă-capcană. Anterior, autorul afirma univoc că nu există 
nici... ţară, darmite economie. Guverne n-am avut, este o insultă afirma-
ţia despre existenţa lor, ele nu merită a fi nominalizate. Noi am avut mer-
cenari politici la conducerea statului şi ei îşi selectau echipele tâlhăritoa-
re de ţară şi destin. Ca argument invocăm subtitlul publicaţiei şoimăreşti 
din 1998: „Guvernul A.D.R. îşi începe, de fapt, activitatea, nu în 1998, 
ci în anul... 1966” (p. 158). De la tribuna parlamen tară la 1 iulie 1998 el 
pecetluieşte soarta politică a elitei guvernatoare prin enunţul: „E capabil 
oare actualul Parlament să întoarcă Statului suma de 2.500.000.000 lei, 
sustrasă de fosta guvernare?” (p. 164). Răspunsul mai atârnă asupra des-
tinului politicienilor ca cunoscuta sabie masacratoare.

Ca o diagramă apocaliptică stăruie aievea în memorie „Graficul 
dinamicii Produsului Intern Brut al Republicii Moldova din perioada 
1960-1997”, găzduit de săptămânalul „Mesa gerul” (28 mai 1998), ilustrat 
pe coperta cărţii şi la pagina 157. Acesta e manifestul ori, dacă vreţi, 
testamentul politico-cetăţenesc al lui Vasile Șoimaru arborat pe turnul 
cetăţii asediate de războiul economic perfid.

Un alt argument că „ochiul” analistului veghează la „căpătâiul” să-
nătăţii economiei, a fost „cardiograma” celor doi ani de guvernare lu-
cinschistă sub mottoul „Stabilitate, ordine, bunăstare”, din care reprodu-
cem doar unele diagnoze sesizate de „medicul” economist: „Nimic mai 
stabil ca instabilitatea”, „Reforme fără ORDINE înseamnă dezORDINE 
în reforme”, „Povara „BUNĂSTĂRII” noastre”, „Mai bine un Preşedinte 
republican, decât o Republică prezidenţială”, „15 noiembrie 1998, orele 
21.00 – startul campaniei electorale prezidenţiale” (p. 184).

Guvernările anterioare n-au ţinut cont de imperativul creării unei 
economii pornind de la specificul naţional. Acesta a fost mobilul creării 
ASEM – epicentru de înalte studii economice. Dacă economicul produ-
ce roadele materiale, justiţia le distribuie, politicul ocroteşte ambianţa 
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să funcţioneze conform legislaţiei. Deturnarea unui element al acestui 
triumvirat anarhizează funcţionarea organismului social. Cei drept, Pe-
tre Ţuţea, încă în 1965, diagnozase „complicitatea econo micului în de-
teriorarea mecanismului funcţi onării societăţii: „Economismul vulgar a 
încărcat în fapte nesemnificative gândirea juridică. Dreptul, după cum 
i-am spus, această gramatică a vieţii sociale, se degradează, îşi pierde 
precizia şi funcţiile de garant al libertăţii şi păcii sociale... (p. 52).

Este cunoscut faptul că pentru votarea independenţei republicii ju-
mătate din corpul legislativ a fost ...medaliat. Se pare numai Vasile Șoi-
maru, Alexandru Moşanu, Valeriu Matei, Vasile Nedelciuc, n-au accep-
tat distincţia. Ba mai mult, a restituit-o deco ratorului. Mi se pare stranie 
decizia. Aceasta la prima vedere. Dar, în esenţă, este un particularism al 
„neconciliantului, nedecora tivului” autor. Iată de ce citim cu durere şl 
sarcasm ultimul ilustru medalion publicistic al cărţii sub genericul „Dis-
tincţiomania la moldoveni” sau ploile torenţiale cu ordine şi medalii – 
o altă calamitate naturală din epoca agrariană”. Reproducem mostrele 
apreciative de zdrobitoare forţă: „Gloria Muncii” – fără muncă, „Meritul 
Civic” – fără merite”, „În împărăţia decretelor strâmbe”, „Chiar dacă re-
zultatele lipsesc, totuna plouă cu distincţii”, „Medaliile şi prezidenţialele” 
(p. 310-315).

De la tribuna solemnităţii dedicate aniversării de 10 ani a legislaţiei 
lingvistice (25 august 1999) pentru sala arhiplină a Uniunii Cineaştilor, 
Gheorghe Ghimpu a rostit o învinuire gravă, totală: „Demisia din condu-
cerea fostului Parlament a fost o trădare, iar venirea la putere a lui Petru 
Lucinschi şi numărul mare de partide, e rezultatul acelei trădări”. Replica 
şoimărească n-a întârziat „Dar de ce doi fraţi (Ghimpu) au făcut două 
partide?”. Nu am ştiut ce să răspund verdictului şoimăresc fără o supli-
mentară documentare şi analiză a fenomenului de mare responsabilitate.

Prin comportamentul său onest, doctrina politică şi personală Vasi-
le Șoimaru reprezintă exemplarul de aur al ilustrului nostru arbore etnic, 
el cultivă, cu propria-i jertfă, moralitatea, eticismul clasic, duhovnicia 
salvatoare, respinge dublura politico-intelectuală: „o morală pentru om 
– şi o morală pentru naţiune – cu ipocrizia legată de această practică” 
(Petre Ţuţea).
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După primele luni de guvernare deputatul Șoimaru făcea o mărturi-
sire disperată: nici turcii cu tătarii şi toţi devastatorii n-au prădat haznaua 
şi ţara ca lăcusta agrocomunistă. Nu ştiu, e posibilă a noastră salvare?

Marile personalităţi nasc marile noastre cărţi. Alături de cartea ex-
premierului Mircea Druc, Căderea premierilor a lui Vasile Șoimaru prefi-
gurează un duet de valoare pentru epoca celor două decenii ale sfârşitului 
de mileniu. Întru susţinerea afirmaţiei (fie şi subiective) reproduc aser-
ţiunea de rigoare pentru mine: „Preţuiesc infinit mai mult un fragment 
filosofic având un caracter personal sau un eseu de atitudine, decât o 
carte savantă şi erudită” (Emil Cioran, 1933). Aduc plecăciune cerurilor, 
că epoca istoriei abstracţioniste apune ireversibil, ne despărţim de istoria 
depersonalizată, făurită de măreţul „partid” şi promovăm noua epocă a 
istoriei personalităţilor ctitoritoare de istorie. E o victorie deosebită că 
distinşii economişti au pătruns în bucătăria politicii naţionale, iar „Eco-
nomia este dimensiunea istorică a conştiinţei umane şi, deci, omul stă în 
centrul tuturor construcţiilor economice, având şi rădăcina şi finalitatea 
în ea” – scria Petre Ţuţea, care spera obsesiv la implementarea ţuţianis-
mului în toate spaţiile românităţii.

Grigore GRIGORESCU,
(mai-septembrie 1999

Glasul Naţiunii, 1999, 13 octombrie)

Neamul nevoii

Sintagma aceasta pentru unii poate părea ofensatoare. Ea era însă 
rostită cu amărăciune de Mihai Eminescu, cel pururi tânăr şi neferice, 
nevoit adesea să ceară cu împrumut bani pentru cărţi şi ca să-şi mai ducă 
traiul: „Dă-mi frate, tu-i neamul nevoii…” Aşa au fost şi sunt şi azi mai 
toţi poeţii noştri (cu excepţia unor versificatori prolicşi, hrăpăreţi şi fără 
omenie). Lor le e de-ajuns „piatra lucitoare” a limbii române. Cum am 
ajuns să cuget azi la „condiţiunea materială” a poeţilor? Am încremenit 
de vreo lună de zile cu o carte în mână. Nu ştiu s-o categorisesc, s-o eva-
luez. Un lucru e sigur: e o carte-document. Un document excepţional. 
Un testament naţional. O carte de istorie a neamului: Neamul Şoimăreşti-
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lor – 500 de ani de istorie, semnată de doi basarabeni, Alexandru Furtună 
şi Vasile Șoimaru, apărută la Editura Prometeu din Chişinău în acest an, 
2003. Citind şi recitind, privind documentele reproduse, fotografiile şi 
izvoarele indubitabile consultate, îţi dai seama că una dintre cele mai 
interesante poveşti din lumea aceasta este chiar aventura istorică a nea-
mului nostru. Ex-deputatul (în 2002 n-a mai avut loc de rusofoni) basa-
rabean Vasile Șoimaru s-a ostenit ani mulţi peregrinând prin ţinuturile 
de dreapta şi de stânga Prutului în căutarea originilor. Și a găsit Șoimari 
şi Șoimăreşti peste tot în românime: în Ardeal, în Muntenia, în Moldova 
şi bineînţeles, în Basarabia, pornind de la romanul lui Mihail Sadoveanu, 
care e mai documentat decât ne-am fi aşteptat.

Mircea COSTACHE,
deputat PRM din Buzău

2003

Precuvântare
la albumul Poeme în imagini

„Spun şi mărturisesc”: am fost de mai multe ori alături de Vasile 
Șoimaru, în drumeţii prin Basarabia, Bucovina şi în dreapta Prutului şi 
m-a mirat întotdeauna că vede mai mult sau cu totul altceva decât mine, 
că observă multe fenomene cu alţi ochi, cu „ochi de şoim”, cum am zis 
odată, mai în glumă, mai în serios. Până la urmă, probabil, e şi firesc să 
fie aşa; în aceasta şi rezidă diferenţa dintre un ochi comun şi unul de 
artist: ultimul vede mai altfel şi un banal, în aparenţă, câmp cu maci, 
printre care s-a rătăcit o albăstriţă; un cal pus pe goană, exact ca şi tim-
pul pe care-l trăim; o pasăre în zbor zbuciumat, aidoma vieţii noastre; 
un copac stingher, cum suntem, până la urmă, şi noi, fiecare luat aparte; 
o rafală de vânt gata-gata să răstoarne tot ce se clădeşte cu dăruire, mi-
nuţiozitate, măiestrie, speranţă. Vasile Șoimaru nu recurge la tehnici şi 
trucuri moderne, postmoderne, arhimoderne, sofisticate; el se mulţu-
meşte cu o manieră „clasică” de surprindere a lucrurilor, a siluetelor, a 
priveliştilor, a întâmplărilor din jur. Tocmai de aceea, raportat la maeştri 
de talia lui Mihai Potârniche, Vasile Șoimaru e ,,un clasic întârziat între 
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modernişti”; pus alături de fotografi mai oficiali – e un simbolist într-o 
epocă de foarte dur realism. Simbolice, metaforice sunt chiar şi titlurile 
multor creaţii fotografice de-ale lui, fapt de care se poate convinge până 
şi un om ocolit de fiorul poeziei, dar pus în faţa unor legende fotografice: 
Roz de Voroneţ, Galben de Cornova, La marginea Latinităţii, Făt-Frumos 
din... porumb, Au înnebunit toţi macii, Pe lângă plopul fără soţ, Primul 
sărut al toamnei, La cumpăna soarelui etc. Adevărate poeme în imagini!  
Pe de o parte, monumente şi privelişti tipice Latiniei şi latinităţii noastre, 
pe care autorul le completează norocos cu imagini din alte puncte car-
dinale, ce-i drept, fără vreo legătură cu contextul, atât de copios medi-
atizat acum, al globalizării. Pe de altă parte, impresionează în fotografii 
frumuseţea, uneori dramatică, a plaiurilor natale – de la cetăţile de pe 
Nistru şi până la ruinele Sarmizegetusei cu surprinzătoare abateri din 
drum: pe la Valul lui Traian, mănăstirile lui Ștefan cel Mare, pe la Co-
loana fără Sfârşit, „lunecând” pe oglinda Dunării, ferindu-ne de căderea 
continuă a crestelor Carpaţilor... Dimensiunea autohtonă este extinsă de 
Vasile Șoimaru – în chip firesc pentru o judecată, o viziune sănătoasă – şi 
peste Nordul Bucovinei, Maramureşul Mic („istoric”), vestigiile moldo-
veneşti de pe Bug, pământuri ce au revenit, prin ironia istoriei, vecinilor 
ucraineni. O undă de îndurerată înstrăinare răzbate din pozele scoase pe 
aceste meleaguri. Căci mai spre Vest, peste tot – pe pajişti şi pe lanuri, 
la răsărit şi la apus de soare, la intrări în primării sau universităţi, de-
asupra Parlamentului şi, cu deosebire, în Piaţa Marii Adunări Naţionale 
din Chişinău, în toate anotimpurile, flutură Tricolorul, cu multiplele sale 
semnificaţii: steag al demnităţii noastre naţionale, stâlp al speranţelor 
noastre, în fine – flamură ce reprezintă cele trei culori de bază ale spec-
trului cromatic – roşu, galben şi albastru. 

Îţi vin în faţa ochilor, apoi, diferite scene în imagini semnificative, ce 
pot fi asemuite unor analize socio-economice dintr-o temeinică mono-
grafie a vremurilor noastre. Autorul are, în acest sens, şi un ciclu de foto-
grafii intitulat chiar aşa: Reforme, antireforme şi consecinţe, cu un subciclu 
– Copiii tranziţiei, în care chipurile micuţilor, cel mai emoţionant adevăr 
grăiesc despre coliziunile ce sfârtecă, mai bine de un deceniu, obştea ba-
sarabeană.
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Din alte cicluri fotografice am mai invoca Culori în mişcare, Singu-
ratici şi cuminţi, Cornova mea, Căluşei şi căluşari ş.a. Dar mai are Vasile 
Șoimaru o adevărată obsesie a simetriei, şi nu numai în spaţiu, dar şi în 
timp... 

Vlad POHILĂ
2004

Ochiul al treilea
(Postfaţă la albumul Poeme în imagini)

Am dorit mult ca albumul acesta să poarte un titlu care să exprime, 
precum l-am înţeles, sufletul basarabeanului rupt de istoria sa naţională, 
aruncat, fără de voia lui şi a noastră, în vâltorile stepelor politice. Oare 
nu aşa ceva surprinde Vasile Șoimaru în această veritabilă monografie în 
imagini? Nu simţiţi, răsfoind, albumul de faţă, sfâşierea şi drama româ-
nului, nici respins, nici chemat de ai lui?

Am înţeles, din ceea ce a surprins Vasile Șoimaru pe peliculă, un 
adevăr mai greu decât lacrima copilului pe care maică-sa, din cauza ne-
voilor, nu mai are timp să-l alinte, lăsându-l în nopţile vremurilor sale 
să adoarmă singur într-un pat care i-a devenit străin. Nu-i mai rămâne 
decât înfrăţirea cu Cerul şi cu Pământul, primul dăruindu-i speranţa, iar 
al doilea - statornicia.

De aceea, cred că Imaginile sfâşierii era un titlu mai potrivit, precum 
o pecete regală aşezată pe sufletul acestui basarabean sentimental, dar de 
o aleasă demnitate românească.

Priviţi bine aceste imagini! Și înţelegeţi: păcătoşii lumii politice i-au 
despărţit pe români de români, dar i-au repus, fără să-şi dea seama, acolo 
de unde, de fapt, nu au plecat niciodată – între Columna lui Traian şi 
Coloana Infinitului.

Cristian POHRIB, 
 jurnalist 
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Poetica în arta fotografică a economistului Vasile ŞOIMARU

Într-o carte cu 144 de pagini, apărută la Editura „Prometeu” (Chi-
şinău, 2004), în condiţii poligrafice foarte bune, dl dr. Vasile Șoimaru 
– într-un număr impresionant de fotografii policrome (peste 200), de o 
înaltă valoare artistică, văzute cu ochii, cu mintea şi cu sufletul – oferă 
semenilor săi un fascinant spectacol al lumii, al naturii şi al vieţii...

Dr. Vasile Șoimaru este autor şi/sau coautor al unor lucrări de pro-
porţii, cu caracter istoric şi ştiinţific: Cornova – o monografie despre sa-
tul său natal; Neamul Şoimăreştilor – 500 de ani de istorie – lucrare despre 
generaţiile unui neam viguros al Ţării Moldovei, neam din care autorul 
face parte, şi cu care, pe bună dreptate, se poate mândri. Sunt cărţi bogat 
ilustrate, tipărite în condiţii poligrafice excelente. Poeme în imagini, un 
album cu fotografii color, ni-l prezintă pe autor ca pe o personalitate do-
tată cu simţul poetic, simţul frumuseţii de o vibrantă sensibilitate emo-
ţională. De cele mai multe ori optimist, uneori întristat, alteori ironic 
autorul imaginilor reflectă caleidoscopic evoluţia şi involuţia timpului 
şi societăţii, zbaterea materiei între formele organice şi neorganice, pul-
sul vieţii ca zvâcnirile metalului din modulurile Coloanei fără sfârşit de 
Constantin Brâncuşi din ansamblul de la Târgu-Jiu, ca încleştările lup-
tătorilor daci şi romani, reliefate pe Columna Traiană din Roma, monu-
mente ale culturii şi istoriei noastre pe care le-a amplasat, ca şi pe împă-
ratul Traian şi regele Decebal, la începutul cărţii, stând faţă în faţă...

Sunt multiple interesele pe care le manifestă autorul în viaţă, ac-
tivând eficient în mai multe domenii, deţinând funcţii de răspundere, 
aflându-se în vâltoarea unor evenimente istorice importante, ceea ce i-a 
permis să acumuleze o bogată experienţă de viaţă. Imaginile vizuale sur-
prinse în realitate şi reproduse în carte reflectă viziunea şi gândirea unui 
om cu largă deschidere în plan spiritual, cultural, spaţial şi istoric.

Materialul ilustrativ, deosebit de variat, este grupat în cicluri, pre-
zentat în câteva compartimente. unele fiind compuse din câteva părţi 
axate pe anumite teme, autorul proiectează asupra spaţiului şi timpului o 
privire acvilină, viziunile de ansamblu alternând cu detaliile semnifica-
tive scoase în prim plan.
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Cele mai încărcate şi consistente imagini cu semnificaţii simbolice 
emoţionale sunt ciclurile referitoare la spiritualitate, cultură şi istorie, 
fotografiile cu mănăstiri şi biserici, cetăţi şi fortificaţii, temple şi monu-
mente de arhitectură, frumuseţile plaiului românesc cu munţii şi pădu-
rile, cu cerul şi apele. Compartimentul cu manifestările şi evenimentele 
sociale, martori şi participanţi la care au fost oamenii generaţiei noastre, 
lupta pentru renaştere şi emanciparea fiinţei naţionale, ameninţată cu 
anihilare de către regimul totalitar, aceste evenimente şi manifestări des-
făşurându-se sub flamurile sfântului nostru Tricolor!...

Albastrul, galbenul şi roşul, culorile Tricolorului, care-s şi culorile 
de bază ale spectrului cromatic, structura cromatică de bază a curcube-
ului, purtat la Marea Adunare Naţională, la toate demonstraţiile şi ma-
nifestaţiile, străbate imaginile policrome, cele trei culori evidenţiindu-se 
simultan sau consecutiv în albastru cerurilor şi al apelor, galbenul în lu-
mina soarelui şi al plantelor din lanurile de grâu şi de porumb în corolele 
florilor soarelui, iar roşul într-un câmp cu maci înfloriţi sau în frunzişul 
stacojiu al codrilor dintr-un peisaj filmat într-o toamnă târzie.

Poetica din fotografiile lui Vasile Șoimaru se manifestă plenar în ca-
pitolul al IV-lea, intitulat Culori în mişcare, unul dintre cele mai expre-
sive şi rafinate compartimente sub aspect cromatic, reflectând frumuse-
ţile naturii şi ale plaiului natal. În imaginile din capitolele al V-lea şi al  
VI-lea, Reforme, antireforme şi consecinţe accentul e pus pe aspectele vie-
ţii din plan social reflectând paradoxurile perioadei de tranziţie ce pare 
să nu mai aibă sfârşit, societatea fiind condusă de nişte oameni fără crite-
rii şi opţiuni politice, scopuri şi direcţii clare de dezvoltare...

 În unele imagini oamenii acestui pământ sunt văzuţi cărându-şi po-
verile în spinare, în epoca progresului tehnic şi zborurilor cosmice tot 
aşa cum şi le duceau în epoca medievală. În unele imagini se văd conse-
cinţele dezastrelor sociale, ruinele construcţiilor faraonice din perioada 
sovietică, lozinci scrise în limba rusă, atârnate cu susul în jos...

 Sub asfaltul unui drum pentru autovehicule a fost îngropată o cale 
ferată, drumuri devastate, impracticabile, pământ pârjolit de secetă cu 
crăpături în care piciorul se afundă până la genunchi şi alte dezastre na-
turale, urmele devastatoare ale unei tornade care a trântit pădurea la pă-
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mânt, intitulată sugestiv: Prin pădurea bradului, trece mama... iadului... 
sau Stratul (in)uman, – o imagine în care se văd acţiunile distructive ale 
omului asupra naturii, asupra spaţiului ambiant, nesăbuinţa cu care in-
dividul îşi taie craca de sub picioare!...

În aceeaşi categorie se înscrie şi imaginea cu subînţelesuri simbolice 
Invazia corbilor în ajunul lui Făurar 2001... amplasată în compartimentul 
intitulat Cornova mea, fotografie în care un nor greu de păsări din specia 
respectivă, care s-au plodit din cauza înmulţirii şi extinderii gunoiştilor, 
au întunecat şi cerul şi pământul!... Cartea se încheie cu un ciclu de ima-
gini luminoase, grupate sub titlul Copiii tranziţiei chipurile acestor fiinţe 
nevinovate iradiind lumină şi frumuseţe ca şi florile presărate generos pe 
parcursul cărţii...

Ca un laitmotiv trece prin carte ideea ce se desprinde din imaginea 
intitulată O primăvară atacată, la care autorul ţine în mod deosebit, de-
oarece această fotografie se vede în carte de patru ori!... Despre aceasta 
vorbeşte şi faptul că ea a fost amplasată pe supracopertă, pe copertă, în 
interiorul cărţii la pag. 90 şi reprodusă fragmentar la începutul capitolu-
lui al IV-lea, Culori în mişcare.

Această imagine e realizată într-o paletă cromatică laconică, compu-
să din doar patru culori: roz, verde, negru şi alb. Pe fundalul unei livezi 
înverzite, florile roze desfăcute şi ramurile unui cais au fost copleşite de 
un strat de zăpadă căzută în mijlocul unei primăveri care a sosit probabil 
prea devreme!... oricum această imagine lasă impresia că zăpada albă a 
fost stropită în abundenţă cu sânge!...

Această imagine, ideea poate părea paradoxală la prima vedere, are 
o legătură, sub aspectul semantic şi simbolic cu imaginea, reprodusă pe 
ultima pagină din interiorul albumului, Tricolorul... În primul rând au 
fost încă o dată imprimate cele trei culori din care se formează paleta 
cromatică cu secvenţe din care sunt realizate toate imaginile. 

Dar acest Drapel Tricolor a fost martorul unor evenimente drama-
tice importante precum protestul împotriva Puciului, cu încercarea de 
lovitură de stat a forţelor reacţionare imperialiste, şi martorul evenimen-
telor proclamării Independenţei!...

În acele zile dramatice societatea era ameninţată să fie copleşită de 
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un îngheţ social, sufocant, specific stagnării şi oamenii de bună-credinţă 
au protestat. 

Ca un cârd de corbi negri se îndreptau forţele întunericului şi spre 
Moldova, venind cu tancurile, maşinile blindate, arme automate, cătu-
şe şi liste întocmite cu numele personalităţilor reprezentative, conştiinţa 
neamului şi floarea naţiunii, – oameni politici, oameni de cultură, simpli 
cetăţeni pe care aceşti monştri vroiau să-i şteargă de pe faţa pământului 
cum distrug îngheţul şi crivăţul florile pomilor fructiferi!...

Pe fâşia de culoare galbenă a Tricolorului în jurul Stemei de Stat au 
fost puse semnăturile participanţilor la aceste evenimente care, sunt ca 
nişte cardiograme ce reflectă starea de spirit şi ritmul inimilor acestor 
personalităţi politice, înalte feţe bisericeşti, oameni de cultură, sărurile 
pământului pe umerii, conştiinţa şi faptele cărora continuă şi se sprijină 
viaţa...

Gheorghe VRABIE
(Literatura şi arta, 29 iulie 2004)

Prutul –„separatistul”, Prutul – unionistul

 Conferenţiarul universitar dr. Vasile Șoimaru de la ASEM Chişinău, 
deşi dascăl de şcoală superioară, preţuieşte prietenia cu modeştii dascăli 
de şcoală rurală de pe meleagurile străbunilor săi – Șoimărenii din Ver-
şeni, satul bunicilor lui Sadoveanu. 

Receptivitatea profesorului Vasile Șoimaru faţă de preţuirea pe care 
i-o arătăm noi, cei onoraţi cu prietenia sa, s-a simţit în încurajarea şi 
ajutorul de care am beneficiat din partea lui în împlinirea unui proiect 
cultural al nostru: „Monografia comunei Mirosloveşti”. 

Iată, a trecut deja un an de la lansarea lucrării noastre monografice, 
eveniment la care prietenul nostru chişinăuian s-a făcut „luntre şi punte” 
(la Prut) ca să se bucure împreună cu anonimii săi prieteni de împlinirea 
aspiraţiei lor culturale (îi ajunsese invitaţia cu o zi înaintea evenimentu-
lui, împrejurare care ar fi putut justifica un eventual refuz). 

Universitarul de la Chişinău nu a trecut Prutul cu mâna goală nici 
de data aceasta. În numai un an de la ultima sa carte apărută (Neamul 
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Şoimăreştilor – 500 de ani de istorie), Vasile Șoimaru a zidit o alta, de 
natură diferită în structura ei, dar de aceeaşi factură în privinţa mesaju-
lui, mesaj pe care îl sugerez cititorilor acestui modest demers publicistic 
prin titlul unuia dintre ciclurile albumului Poeme în imagini – Venim din 
Munţii Latiniei – , sau prin titlul unuia dintre poeme – Prutul – „separa-
tistul”, Prutul – unionistul. 

Poeme în imagini este un album superb (superlativul e în simbioză 
cu ceea ce este Românul şi Intelectualul Vasile Șoimaru), conţinând ima-
gini cu peisaje şi privelişti antropice, receptate de un ochi „de şoim” şi 
intermediate de un performant dispozitiv tehnic.

Artistul-fotograf Vasile Șoimaru nu e doar un vânător rasat de ima-
gini. El este, în acelaşi timp, un poet de aceeaşi talie cu maestrul din 
el care a filtrat imaginile fizice. Și fiindcă eu nu pot pleda pe bază de 
„probe” pentru ceea ce înseamnă imaginea-poem din cartea numită, 
neputând oferi cititorului probatoriul vizual, voi „traduce” modest, cu 
ajutorul verbului, câteva din aceste „poeme în imagini”, născute din forţa 
întreită a unui urmaş de dresor de şoimi. Zic „întreită” pentru că, pe 
lângă acuitatea de acvilă, pe care i-o atribuim metaforic autorului, spe-
culând dregătoria de „mare şoimar” a strămoşului său (din care i se va 
trage şi numele), Vasile Șoimaru vede profund cu ochii minţii şi cu ochii 
sufletului românului adânc rănit şi încă neconsolat. 

Am întâlnit, rareori, în opera poeţilor creaţii foarte concentrate, 
unele comprimate într-un singur vers. În similitudine cu acestea, „poe-
mele în imagini” ale lui Vasile Șoimaru (cele din ciclurile Culori în miş-
care şi Simetrii) sunt, în percepţia subsemnatului – dacă mă refer la cele 
tălmăcite verbal în formule predicative, foarte reuşite poeme într-un… 
vers, evident, în corelaţie inseparabilă cu imaginea fizică alăturată: Ză-
darnică-ncercare să ascunzi un soare; În singurătate, şi omul, şi pomul se 
usucă etc. Multe din aceste poeme-imagini sunt însoţite de câte o formu-
lă verbală nepredicativă ce ascunde, într-o casetă de sidef, o inspirată… 
metaforă: La cumpăna soarelui (pentru o fântână cu bătrâna cumpănă, 
în contextul temporal al zilei), Scutul Cerului (pentru un superb curcu-
beu), Umbra luminii, Umbra verde, Îmbrăţişarea soarelui, Valsul toamnei, 
Arc tomnatic… Alte imagini pătrunse de ochiul acestui pictor cu penel 
tehnologic – cele din ciclurile Venim din Munţii Latiniei şi De la Nistru 
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pân’ la Tisa… – înfăţişează locurile devenirii noastre ca popor, locurile 
încărcate de semnificaţie românească. Din aceste două cicluri ni se relevă 
şi frământarea românului care reflectează responsabil – „în chip firesc 
pentru o judecată, o viziune sănătoasă”, traduce Vlad Pohilă în Precuvân-
tare – la rana cea încă necicatrizată a Neamului. Iată câteva titluri în acest 
sens: Aici a fost sfâşiată Ţara mea (pentru Palatul Levadia, Ialta), Prutul 
– „separatistul”, Prutul – unionistul, La noi, şi cerul este românesc (pentru 
un apus de soare, edificator), Limba şi Istoria Română din nou ne adună 
(pentru o manifestaţie întru apărarea adevărului istoric)… 

În ce priveşte Au înnebunit toţi macii (pentru un superb câmp de 
maci roşii), această imagine, grăitoare pentru starea de spirit a autorului, 
ni-l relevă pe artist „roşu de furie” în faţa simbolului cromatic al bastio-
nului comunist de pe malul stâng al Prutului.

Rana din sufletul Românului Vasile Șoimaru – deducem din Poeme 
în imagini – nu e ameninţată fatal de agenţii septici. Sistemul imunitar al 
suferindului de dragoste de Neam e puternic. El luptă frumos cu dure-
rea sa (vai, n-ar trebui să fie pe măsură şi durerea noastră!?) şi şansele-i 
de vindecare sunt optimiste. Penultimul poem din cartea lui V. Șoimaru 
înfăţişează cinci copilaşi inocenţi, ţinându-se de mână pe malul unui râu 
care-l simbolizează pe „Prutul – „separatistul”, Prutul – unionistul, ima-
gine căreia-i alătură o frântură verbală din „Hora Unirii” – Hai să dăm 
mână cu mână... Deci, speranţa lui Vasile Șoimaru e… noua generaţie. 
Dar, din păcate, în această imagine optimistă, cu care încheie Poemele 
sale, maestrul „Simetriilor” n-a reuşit, de data aceasta, să găsească pen-
tru malul drept al Prutului proiecţia Speranţei de pe malul stâng. Cred 
că, prin această asimetrie, dr. Vasile Șoimaru ne transmite subtil nouă, 
făuritorilor de generaţii noi de pe malul drept al Prutului, mesajul său 
legitim. În ce mă priveşte, eu, puţin putinciosul dascăl de şcoală primară, 
îmi plec, mai întâi vinovat, fruntea în faţa acestui mesaj încrustat într-un 
„poem în imagini” de Vasile Șoimaru, apoi o ridic spăşit, spre a scruta 
timpul ce mi-a mai rămas întru îndreptare. 

Înv. Gheorghe PÂRLEA, 
Comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi 

 (Literatura şi arta, 4 august 2005)
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„Vasile Şoimaru, un explorator întru românism”

...Nici n-am visat să ajung la Baia Mare cu acest album! Să începem 
cu Maramureşul de dincolo, pentru că din ţară, din România, n-am in-
clus practic nicio imagine. Aveţi destule albume, monografii, aveţi foarte 
multă lite ratură despre istoria României, însă nu aveţi sau n-aţi avut până 
acuma niciun album cu românii din jurul Ro mâniei. Nu sunt istoric, nu 
sunt nici fotograf, sunt cadru universitar la Academia de Studii Econo-
mice din Chişinău. Am făcut Facultatea de economie la Chişinău, docto-
ratul la Sankt Petersburg şi apoi a venit vremea când de două ori am fost 
deputat. Când a trebuit să plec din politică, din Parlament, trebuia să fac 
ceva, acumulasem multă energie şi n-aveam ce face cu ea. În domeniul 
economic multe lucruri nu mai poţi face, la noi, în Chişinău. Economia 
naţională a Republicii Moldova nu are nevoie de economişti, nici nu prea 
avem economie, dar nici cei care conduc acuma (mai 2009) nu au nevoie 
de economişti. Ei au nevoie de oameni care să ridice mâna în Parlament 
şi unii oameni care să-i voteze, pe care îi iubesc foarte mult în campania 
electorală, după care, cam trei ani şi nouă luni, până la cealaltă campanie 
electorală, nu-şi mai aduc aminte de ei. Și-atunci am zis că aveam în faţa 
mea fotografia. 

N-am făcut nicio şcoală, n-am citit nicio pagină de manual, nu vreau 
să devin un fotograf profesionist. N-am dorit şi nici n-am să doresc, nici 
nu mai am timp să mă gândesc să fac o facultate sau cursuri speciale 
de fotografiere. Dar aşa, Dum nezeu a dorit ca eu să adun românii din 
jurul României, să-i adun într-o carte, să fac o mică unire într-o carte a 
tuturor românilor, nu numai din fosta Românie întregită din perioada 
interbelică, dar chiar toţi românii, toţi pe care i-am găsit dintâi în docu-
mente, în cărţi... Și atunci m-am pornit la drum. Încă nu visam să fac un 
album. Pur şi simplu mă interesa foarte mult cum arată fraţii noştri din 
depărtare. 

Apoi, când s-a născut ideea albumului, credeam că o să fie scurt 
lucrul ăsta, ziceam: edităm lucrarea la Chişinău şi organizăm trei lansări: 
la Chişinău, în 27 martie 2008, când se vor împlini 90 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România; la Cernăuţi, în 28 noiembrie, când se vor împlini 
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90 de ani de la Unirea Bucovinei, şi la 1 decembrie, la Alba Iulia şi, gata, 
mai mult nu facem nimic! Ne căutăm de treabă, ne întoarcem la catedră, 
scriem manuale, participăm la cercetări, la pregătirea cadrelor economi-
ce, dar n-a fost să fie aşa.

În primul rând m-am adresat Bucureştiului, să ne spri jine în acest 
proiect. N-au făcut-o, dar noi n-am rămas fără sprijin, Dumnezeu cu 
dânşii! Cultura şi finanţarea culturii de la Bucureşti este condusă de alţi 
oameni, nu de români. Nu ne-am supărat pe nimeni, aşa e realitatea ro-
mânească. 

Haideţi să facem noi un cadou ţării, Neamului, la cei 90 de ani de la 
Marea Unire, în 2008, am zis, şi am găsit, desigur, sprijin la prietenii din 
Basarabia şi bani pentru drumuri. Dru muri au fost foarte multe, peste 
100.000 de km în cinci ani de zile, le-am făcut cu maşina mea. A venit 
vremea să tipărim albumul, nici nu ne-au cerut o sumă prea mare. Dacă 
s-ar fi tipărit în România, era mult mai mare preţul şi atunci eram gata 
să vând tot, şi garaj şi maşină, numai să reuşesc să fac cartea aceasta ca în 
27 martie 2008 să o lansăm la Chişinău. Trebuia să mai facem un eveni-
ment, să mai deranjăm un pic comuniştii, străi nii aceia rătăciţi de la noi 
din Chişinău. 

Am început cu Maramureşul istoric, de dincolo de Tisa, din „Apşe-
le” – aşa îi spune un istoric român, Mircea Dogaru, la emisiunile TVRM-
ului. La „Apşe” – nu ştiu, asta e o nouă denumire. Nu-i spune Maramure-
şul istoric, îi spune românii din „Apşe”. Dar acolo scrie Apşa şi-o Apşiţă. 
Și apa se numeşte, râul Apşiţa. Am început de acolo pentru că am avut 
un student la facultate din Apşa de Mijloc, îi spunea Moiş Nuţu şi el ne 
povestea, deseori, care-s tradiţiile. Nu-mi venea a crede. Unde români 
acolo? Nici geografia n-o ştiam aşa de bine ca să-mi închipui cum s-au 
luat românii acolo, în Trans carpatia ucraineană sau sovietică cum era 
atunci. Dar a venit vremea când am intrat în acel sat şi am văzut o biseri-
că extraordinară. Nu aveam aparat de fotografiat când am văzut biserica 
aceea de lemn, din Apşa de Mijloc, dar tot timpul, ani de zile, mi-a stă-
ruit în me morie. Cum de n-am avut un aparat, cum de nu publi casem o 
fotografie la Chişinău? 

În 1994 am cumpărat primul aparat de fotografiat, fiind în S.U.A., 
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şi am învăţat a fotografia. Dar ce să înveţi la un aparat de acesta, care are 
totul automat? Doar îl îndrepţi încotro ai de fotografiat, apeşi şi, gata, 
fotografia-i făcută! Și, uite-aşa, au trecut doi ani de zile. După aceea am 
făcut prima fotografie cu un răsărit de soare, nemaipomenită. Sunt 13 
ani de atunci şi aş vrea să mai întâlnesc un răsărit de soare ca acela, şi nu 
mai pot. Nu se repetă clipa niciodată. De aceea e foarte important să o 
surprinzi. Eşti cu maşina, opreşte maşina, eşti cu trenul opreşte trenul, 
eşti cu avionul…(râde), tot aşa, altfel nu o mai întâlneşti niciodată. Când 
oamenilor le place, public fotografiile săptămânal în Literatura şi arta 
din Chişinău, la ziarul Timpul şi altele. Public fotografii, bani nu le iau, 
dar le-am spus să-mi adauge ceva la pensie... Asta e plăcerea mea, e a 
doua parte a zilei a unui profesor universitar. Cum am timp liber, iată, 
am urcat în maşină şi am plecat.

Despre album, presa „oficială” n-a scris o vorbă. Opo ziţia a scris 
foarte mult. Literatura şi arta publică imagini, Flacăra lui Adrian Pău-
nescu, săptămânal publică foto grafii şi texte din această lucrare. Am avut 
o emisiune la PRO TV, la emisiunea Parte de carte a lui Cristian Tabără, o 
emisiune foarte frumoasă şi, în orice caz, multe lucruri frumoase s-au în-
tâmplat de atunci. Revista Formula AS a scris două pagini şi ceva despre 
cartea asta, tot într-un interviu. În România, desigur, cei care gestionează 
finanţe pentru românii de pretutindeni, tac chitic. N-au cum părat niciun 
exemplar, nici Departamentul, nici Institutul Cultural Român. Nu-i inte-
resează, nu există lucrarea asta.

Cornova, localitatea mea natală, a fost cercetată de Dimitrie Gusti, 
la 1931. O echipă întreagă, 55 de tineri cer cetători de la Bucureşti, de la 
Institutul Social Român, au venit în Cornova. Generaţia mea n-a ştiut 
nimic despre această cer cetare. Știam doar, de la părinţi, că au fost nişte 
studenţi care ne-au luat documentele de pământ de pe la 1600... Pe o pie-
le de viţel era documentul nostru de pământ, de la domni torul Moldovei. 
Umblu din ’90 şi tot caut documentul acela pe piele de viţel şi nu mai 
găsesc nimic, nici la Muzeul Satului, nici în arhive, nu-l găsesc nicăieri. 
Dar mi-ar trebui tare! 

În 1991 a venit o echipă de la Sahia-Film, din Bucureşti – primul 
film a fost făcut în 1931 de către Anton Golopenţia, Tudor Rosmantir şi 
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încă câţiva din cercetătorii echipei – a venit regretatul regizor Pompiliu 
Gâlmeanu să mai facă un film, la 60 de ani de la acea primă cercetare. 
Și atunci am văzut cu ochii noştri, pentru prima oară, toate fotografiile 
vechi, tot ce s-a publicat atunci. Și nu ne putem ierta cum s-a putut ca 
timp de 60 de ani să nu ştim nimic? Cum de n-a ajuns la noi o pagină de 
caiet, o pagină de carte, un ziar? Cum de n-au ajuns la Cor nova? Eram 
într-un lagăr de concentrare, numit Uniunea Sovietică. Nimic nu ajun-
gea din România. Veneau, se mai întâmpla, persoane din Germania, din 
S.U.A., dar din România nu putea pătrunde nimeni acolo. Și iată că a 
venit vremea când au ajuns la noi aceste mărturii şi am văzut ce a fost 
atunci. Nici până acum nu ne mai putem sătura de lecturarea acelor re-
viste, cărţi, manuscrise ce au mai rămas. Nu ne putem sătura de această 
istorie. Desigur că ne-am molipsit rău de tot de această boală şi nu ne-am 
lăsat nici noi, până acum, şi nu ne lăsăm, şi nu ne vom lăsa până nu ne 
vom vedea şi noi liberi ca dumneavoastră şi deocamdată, dacă nu într-o 
ţară, măcar în U.E. să ne vedem, că acolo ştim noi ce avem de făcut. 

Oamenii cu care am venit la Dvs. Ion Iachim s-a născut în satul meu, 
e un prozator extra ordinar de curajos şi foarte bun. Vlad Pohilă este un 
român din Basarabia, fără de pereche. El s-a însurat cu limba română, cu 
istoria română şi cu România în genere. Nu-i căsătorit, n-are familie, are 
o garsonieră unde nu poţi intra de cărţi, ziare, reviste şi aşa mai departe. 
Eu nu ştiu cum se descurcă el acolo. În afară de aceasta mai e un lucru pe 
care îl ştiu: el nu respiră oxigen, respiră ro mânism. O să-i auziţi şi o să vă 
convingeţi şi dumnea voastră. Sănătate şi numai bine!...

Consemnare: Ioana DRAGOTĂ
 (Familia română, septembrie 2009)

A fost doborât un... mit local

Trecutul, acest segment incomensurabil al timpului, anterior Pre-
zentului, scormoneşte în noi, adesea, o stare de spirit pe care o numim 
frecvent melancolia istoriei. O aşchie de silex, un ciob de oală, o schijă 
ruginită activează în mintea noastră un tunel al timpului prin care sun-
tem teleportaţi într-o altă lume. O lume dragă nouă fiindcă în ea ne în-
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tâlnim cu străbunicii, cu strămoşii din care ne tragem, cu cei care au pus 
temelia timpurilor pe care le trăim aievea. Acelaşi tip de trăire, pentru 
cei cu dispoziţie pentru asemenea romantisme, mi-a fost declanşat şi mie 
ori de câte ori am trecut (uneori cu destinaţie finală aici) pe lângă stejarul 
multisecular pe care sătenii din Mirosloveşti îl numesc Stejarul lui An-
driuţă. Arborele acesta care vine din istorie a murit pe vremea copilăriei 
noastre, a celor care, iată, i-am prelungit trăirea, într-o altă dimensiune, 
prin scrierea unei cărţi de istorie locală. Bătrânul arbore de la Năvrăpeşti 
ar mai fi-nsoţit viu, poate, încă multe generaţii de mirosloveşteni. I-a 
fost însă scris să sfârşească prin a împărtăşi soarta umană a victimelor 
comunismului. Pe când partidul vremii, prin conducătorul său suprem 
dădea şfară-n ţară să se obţină producţii record la hectar, întru gloria 
agriculturii socialiste, sârguincioşii diriguitori locali ai agriculturii au în-
ceput masiv chimizarea. Și, zic martorii, pentru solele din Parcu, Gavan, 
Curături, La cerdac camioanele şi remorcile ceapeului lepădau sacii cu 
otrava „necesară” câmpului la tulpina stejarului multisecular. Câţiva ani 
la rând, nimănui nu i-a trecut prin minte că Stejarul va trage, odată cu 
seva pământului, şi mustul otrăvit, rezultat din dizolvarea chimicalelor 
aflate în contact cu solul reavăn din umbra uriaşului. „I-a fost scris să 
moară de moarte rea”, spun bătrânii satului, personificându-l şi deplân-
gându-i soarta. 

Copacii însă mor în picioare. Se zice că morţii din specia umană, 
imediat după moarte, zăbovesc o vreme, în spirit, în preajma celor de care 
s-au despărţit cu negrăită durere. Stejarul lui Andriuţă, parcă disimulat 
într-un semen al omului, a mai rămas şi el de veghe, după moartea vege-
tală, atât cât să mai fie martor mut şi la cele două etape istorice contem-
porane nouă: una, un accident istoric – comunismul –, cealaltă, reparaţia 
necesară, pe care istoricii încă n-au reuşit s-o definească terminologic. 
Despuiat de veşmântul verde, Stejarul nu şi-a pierdut din fălnicie. Cu mii 
de răni pe trunchiul masiv şi pe braţele-i răsucite de vijeliile cerului, a 
mai tronat câteva decenii la marginea satului, ca un străjer vrednic, lăsat 
aici „chiar de către Ștefan cel Mare”, spun unii bătrâni ai satului. „Ba de 
bunicii lui Ștefan...”, spun alţii, cei şi mai bătrâni. Aceiaşi bătrâni cu care 
am stat de vorbă ne-au povestit, după istorisirile bunicilor lor, care, la 
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rându-le, au aflat pe aceeaşi cale cele ştiute, că pe vremea când pe melea-
gurile noastre bântuiau tătarii şi turcii, străjeri cu ochi de şoim scrutau, 
din vârful lui, depărtările de dincolo de Siret. Și, când se ivea primejdia, 
trimiteau ştire de pe culmea Parcului către Cetatea de scaun, prin ştafeta 
fumului de clăi arse. Aşa trebuie să fi fost, căci Stejarul e numai bine pitit 
în coasta dealului, încât din vârful copacului străjerul să observe peste 
coamă, fără a putea fi străpuns de săgeţile năvălitorilor. 

Și-a mai avut el, Stejarul multisecular, un motiv ca să mai rămână o 
vreme în picioare. În Basarabia, Moldova cea despărţită de Moşia pe care 
Ștefan a lăsat-o întreagă, prin Sfânt Testament, urmaşilor urmaşilor săi, 
un vlăstar al proprietarilor Năvrăpescu, pe ocina cărora Stejarul a găsit 
ocrotire câteva secole, trăia în vrednicia testamentară a înaintaşilor, cu 
o vagă bănuială că baştina strămoşilor săi direcţi e pe-aici, pe la noi. Un 
impuls, provocat de o energie cosmică pe care o numim adesea chema-
rea străbunilor l-a adus pe copilul de la Cornova ce supravieţuia în uni-
versitarul de la Chişinău, dr. Vasile Șoimaru, pe moşia străbunului său, 
Andrieş Năvrăpescu. În portofoliul documentaristic al acestuia, necesar 
împlinirii proiectului legat de monografia dedicată Neamului Șoimăreş-
tilor, avea documentele care atestau prezenţa strămoşilor săi Năvrăpescu 
(ulterior Șoimaru) pe meleagurile noastre. Nu ştia însă că timpul trecut 
realiza o confluenţă vremelnică cu timpul prezent, anume pentru el, în 
Stejarul lui Andriuţă. Monografistul de peste veacuri al familiei cu rădă-
cini în cinul boieresc al Moldovei medievale l-a îmbrăţişat cu un ochi de 
artist şi cu unul tehnic (aparatul său de fotografiat, cumpărat din Ameri-
ca). În faţa acestui monument al regnului vegetal, urmaşul basarabean al 
Șoimărenilor a trăit o stare aidoma cu aceea pe care o are nepotul când 
încearcă pentru întâia oară elasticitatea mustăţilor bunicului. Deşi e o 
persoană foarte ocupată, între altele un călător neobosit pe meleagurile 
românimii dinlăuntrul şi din afara României, Stejarul lui Andriuţă l-a 
avut mereu oaspete pe urmaşul generoşilor lui protectori. Imortalizat de 
acesta pe coperta monografiei Neamul Şoimăreştilor. 500 de ani de istorie, 
stejarul din Mirosloveşti, odată cu valoroasa lucrare editorială, se află 
acum sub privirile unor români răspândiţi în cele patru zări ale lumii 
colindate de monografist.  
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Au trecut patru-cinci ani de la întâlnirea stră-strănepotului basarabean 
cu acest substitut simbolic al stră-străbunicilor din spiţa Năvrăpescu. O 
zi toridă de sfârşit de iunie 2008 prevestea dezlănţuirea stihiilor pe care, 
în ultima vreme, ne-am obişnuit a le pune şi pe seama neorânduielilor 
noastre în sânul Mamei-Natura. De pe Ceahlău, de la Staţia Meteo, spre 
seara zilei de 24, meteorologul de serviciu, un ginere mirosloveştean, îşi 
avertiza socrii (evident, prin telefon) să-i pună la adăpost fiica, aflată în 
abia începuta vacanţă la bunici. N-apucară bine bunicii a împrăştia cetele 
de copii de pe drum pe la casele lor, că vijelia îşi arătă puterile. La apro-
ximativ jumătate de oră de la avertismentul trimis de pe Vârful Toaca, 
pe Dealul Parcului Stejarul secular de pe Moşia Năvrăpeştilor avea să 
înfrunte, ultima dată, balaurul cel veşnic al Cerului. 

N-a trecut mult însă până ce, pe uliţele satului, larma copiilor a spart 
liniştea de după furtună. Din corul acesta, care prefigura un Turn Babel 
al locului, se desprinde precipitat o voce: „Bunicule, a căzut Stejarul! A 
căzut Stejarul lui Andriuţă!”    

La o asemenea veste, bunicul, de care încerc în zadar să mă detaşez, 
întruchipa spontan pe Toma Necredinciosul. Stejarul era uscat, dar to-
tuşi un... colos. 

Cu nepoata de mână am ieşit în grădină, departe de bătătură, ca să 
ne lărgim orizontul spre Costişă. „Aşa-i, bunicule!”, răsună verdictul de-
finitiv al nepoatei. La puţin timp aflase şi profesorul de istorie, Ioan Pâr-
lea, coordonatorul monografiei comunei Mirosloveşti. El era cel mai au-
torizat pentru... „expertiză”. S-a urcat în automobil, şi-a luat aparatul de 
fotografiat şi a pornit-o spre locul ultimei înfruntări cu istoria a acestui 
martor special al ei. S-a întors marcat, precum un copil care şi-a pierdut 
jucăria. Mi-a adus un ciot, drept mostră pe care s-o împart cu dr. Vasile 
Șoimaru. Acesta tocmai ne vizitase satul, cu două săptămâni înainte, ca 
să ne dăruiască cea mai recentă şi cea mai valoroasă ispravă a sa: albu-
mul-monografie Românii din jurul României în imagini, pentru care a 
lucrat cinci ani şi a străbătut pe meleagurile românimii o sută de mii de 
kilometri. A trecut (a câta oară?) şi pe la bătrânul dăinuitor al codrilor 
de demult. Mi-a spus în ziua aceea, precum un vizitator desprins de la 
căpătâiul unui muribund, surprinzător pentru mine, că Stejarul nu arată 
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bine. M-am simţit oarecum vinovat, deşi n-avea nicio noimă remarca 
şoimăreanului basarabean. Asemeni şi reacţia mea interioară, căci ste-
jarul cu pricina arăta la fel ca în ultimii săi ani. Apoi, cu o seară înaintea 
furtunii care a doborât Stejarul lui Andriuţă, m-a sunat, cu un motiv 
care, la fel, părea confuz. Să fi fost asta o... premoniţie?! Întortocheate 
sunt căile Domnului!... I-am trimis profesorului doctor Vasile Șoimaru 
vestea care ne-a marcat, ca şi cum am fi pierdut un semen drag, printr-
un SMS, la care, spre mirarea mea, n-am primit nicio reacţie. Știu şi de 
ce, fără a avea pretenţia că am cât de cât ceva în comun cu obiectul de 
studiu al parapsihologiei. Urmaşul basarabean de peste secole al pro-
prietarilor de la Năvrăpeşti muţise (pentru o vreme) de supărare că s-a 
prăpădit un simbol al legăturii sale cu neamul său de sânge din dreapta 
Prutului, un simbol care întreţinea, alături de alte câteva, în sufletul său 
de Român pursânge, Speranţa Unirii. În ce ne priveşte pe noi, localnicii 
obişnuiţi să întâmpinăm răsăritul Soarelui chiar de deasupra creştetului 
bătrânului Stejar, simţim acum o oarecare stare de rătăcire, ca şi cum am 
fi pierdut reperul unui punct cardinal. Și tocmai pe acela cu care începe 
sensul unei zile: Speranţa. Speranţa într-un parcurs bun azi, într-unul la 
fel mâine... Până ce totul devine ieri – dimensiune în care, iată, a trecut 
deja şi Stejarul lui Andriuţă, unul din miturile noastre locale care ne în-
treţin, din generaţie în generaţie, pasiunea pentru trecut, cultul pentru 
Istorie...

Unire-n faptă, nu în vorbe

Despre autorul mediatizatului album monografic Românii din jurul 
României în imagini se zice că e omul faptelor şi nu al vorbelor. Asta, îm-
potriva evidenţei. Se ştie că dr. Vasile Șoimaru e şi el un maestru al ros-
tirii şi că vorbele lui sunt deja oprite din zbor în cărţile şi articolele ce-i 
poartă semnătura. Ceea ce ar fi însă mai precis, în legătură cu cele de mai 
sus, e că acei care lungesc vorba rămân repede păgubaşi de un receptor, 
dacă în auditoriu s-a nimerit să fie şi universitarul Vasile Șoimaru. 

Nu ştiu cât de des i se întâmplă asta distinsului nostru prieten, având 
în vedere că în compania sa sunt mereu maeştri ai cuvântului, de care nu 



185Biobibliografie

te mai saturi ascultându-i. Cert e însă că oricât de fundamental e rolul 
verbului în comunicare şi oricât de suave adjectivele, substantivele au 
totuşi acea consistenţă materială care-i asigură cofondatorului di pi loc al 
Academiei de Studii Economice din Chişinău un anume echilibru exis-
tenţial. Pentru că substantivul rostit poate fi şi privit, poate fi şi atins cu 
senzorii tactili din palmă. 

Însă, dintre toate substantivele limbii române, UNIREA îi este cel 
mai drag. E obsesia vieţii sale. Desigur, în contextul celor amintite, s-ar 
putea invoca precaritatea concretului în cazul numitului cuvânt. Cum să 
atingi cu simţurile, cele care îţi dau măsura realului, acest substantiv atât 
de iluzoriu pentru mulţi, dar atât de tangibil pentru Vasile Șoimaru? 

Ei bine, uite că, în cazul personajului vizat aici, eventualul paradox 
de mai sus se atenuează, capătă tenta firescului. Căci, ce sunt sutele de 
poze strânse din nebănuitele vetre româneşti în cele două albume ale 
monografistului-fotograf, ultimul „o perlă, în materie”? Desigur, sub-
stantive dedicate Unirii. Dar cele 500 de documente strânse şi comentate 
în temeiul unităţii unei istorice genealogii (neamul Șoimăreştilor, căruia 
autorul monografiei îi şi aparţine), dăinuitoare pe cele două maluri ale 
Prutului? Desigur, substantive dedicate Unirii. Ce sunt, oare, cărţile re-
editate – sub proiectele editoriale semnate dr. Vasile Șoimaru – ale unor 
personalităţi din stânga şi din dreapta Prutului, asupra cărora, fără aceste 
iniţiative generoase, oamenii prezentului ar fi perpetuat păcatul uitării? 
Sunt substantive dedicate Unirii. Dar proiectul său – concretizat, în par-
te – de înfiinţare a unei biblioteci basarabene la Mirosloveşti, pe malul 
Moldovei? Categoric, tot un substantiv dedicat Unirii.

Acum, iată şi felul cum a folosit dr. Vasile Șoimaru înclinaţia sa spre 
fapta dedicată Unirii, în detrimentul cuvântului rostit festiv şi patetic, 
în ziua de 27 martie a anului curent. În panorama relativă a Ceahlăului, 
pe malul stâng al Moldovei, râul preistoric în arealul căruia descălecă-
torii din Maramureş au întemeiat zbuciumata Ţară a Moldovei, la vreo 
doi-trei kilometri de Dealul Căpăţânii (locul unde Dragoş, zice-se, a în-
gropat capul bourului) se aflau ocinile străbunilor doctorului Șoimaru 
– cei rămaşi la vest de Prut, căci o parte din ei erau vrednici gospodari în 
Basarabia. Pe culmea de deal de pe malul Moldovei, la Năvrăpeşti – azi 
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Mirosloveşti, dăinuia un stejar de pe vremea voievodului Ștefan cel Mare 
şi Sfânt. Uriaşul din lumea regnului vegetal, a cărui vârstă a fost stabilită 
ştiinţific de doctorul în botanică Ionel Lupu (de la Gradina Botanică din 
Iaşi), a fost ocrotit câteva secole de străbunii lui Vasile Șoimaru, cei care 
deveniseră stăpâni pe pământul pe care supravieţuia stejarul cel iertat de 
secure. 

Cum şi copacii împărtăşesc, într-un final, soarta oamenilor, cu tot 
privilegiul longevităţii, vara trecută stejarul a fost doborât de stihiile ce-
rului. Cel căruia bătrânul arbore i-a intermediat întâlnirea, simbolică, cu 
străbunii, n-a putut fi pasiv la această rupere a firului istoric şi, ca într-o 
ştafetă peste timp şi peste timpuri, a purces la o nouă faptă, contextuali-
zată, în esenţă, Unirii. 

Doctorul Vasile Șoimaru ştia că şi anul acesta, mai ales anul aceasta, 
de ziua Unirii Basarabiei cu România, Unirea cea de-o clipă, la Chişinău 
vor fi rostite din nou multe vorbe. Excesiv de multe vorbe din categoria 
verbelor şi adjectivelor. Și că foamea aceasta de cuvinte nu va găsi, nici 
acum, un corespondent concret în faptă. 

Și, după măsura faptelor lui, joi sau vineri, zilele care precedau Săr-
bătoarea de suflet a basarabenilor – 27 Martie –, Vasile Șoimaru a dat 
fuga la Străşeni, unde există, de asemenea – viu însă – un stejar secular 
căruia i se spune, ca şi celui de pe malul Moldovei, Stejarul lui Ștefan cel 
Mare şi Sfânt. A rugat un pădurar vrednic, şi el cu neamuri în Ţară, să 
smulgă din rădăcina stejarului basarabean trei stejărei. Câte unul pentru 
fiecare din cele trei mari provincii româneşti. Să pună, astfel, Vasile Șoi-
maru de-o Unire, o altă Unire, pe lângă celelalte ctitorite de el. 

A ticsit din nou cărţi basarabene în două sacoşe mari, în care 
doamna Maria Șoimaru îşi face, de regulă, cumpărăturile casnice, şi a 
anunţat îndată dascălii Școlii din Mirosloveşti să pregătească elevii cu 
drapele tricolor şi cu cele necesare plantării celor trei stejărei din stânga 
Prutului. Și-a luat cu el aparatul de fotografiat, devenit organul trans-
plantat fiinţei sale, şi a trecut apoi, din nou (a câta oară?) râul cel silit să 
despartă un Neam. 

Primarul comunei, Ionuţ Gospodaru, însoţit de consilieri locali, a 
adus şi el câţiva puieţi de stejar, astfel încât, după încheierea isprăvii de 
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la Mirosloveşti, dedicată Unirii (şi fotografiată din toate unghiurile po-
sibile), doctorul Vasile Șoimaru a putut să decreteze, în faţa zecilor de 
elevi cocoţaţi pe trunchiul cât o stâncă a stejarului cel trecut prin veacuri: 
Botez acest loc „Parcul Unirii”. Fie ca gestul nostru să prevestească re-
Unirea cea mult aşteptată.

Înv. Gheorghe PÂRLEA 
(BiblioPolis, nr. 1, 2010)

Ca zborul unui cocor singuratic...

Ca zborul unui cocor singuratic mi s-a părut „aterizarea” lui Vasile 
Șoimaru la Cernăuţi, în ajunul zilei de naştere a lui Eminescu. Era tocmai 
în ziua patronului său sufletesc - Sf. Vasile cel Mare. Or, Șoimaru, ca ori-
ce român de bună-credinţă, o serbase deja cu două săptămâni în urmă, 
pe nou. Oricum, în drumul său din Chişinău spre Cernăuţi, poposind, 
ca de obicei, la prietenii din Boian, nu putea să nu se întâlnească cu cei 
mai vestiţi Vasile de acolo şi, în aceeaşi bună tradiţie românească, să nu 
sărbătorească încă o dată. Mai ales că, încărcat ca un Moş Crăciun, care 
parcă în mod special îi vizitează la urmă pe cei mai dragi, de data aceasta 
a avut pentru boinceni un dar deosebit. Le-a adus un film despre Boianul 
din Canada şi despre urmaşii celor care au întemeiat acolo prima vatră 
românească, după chipul şi asemănarea Boianului din Bucovina, cântat 
în Doina lui Eminescu.

Deşi am mai scris despre drumurile şi căutările acestui bărbat dornic 
de a cuprinde cu iubire pe fraţii de-un sânge de pe meridianele globului, 
aş vrea să împrospătez memoria cititorilor noştri, amintind că doctorul 
în economie Vasile Șoimaru este unul dintre cei care a stat la baza fondă-
rii Academiei de Studii Economice din Moldova, de două ori deputat în 
Parlamentul RM, autorul mai multor cărţi (cea mai recentă, de publicis-
tică, volumul Căderea comuniştilor), dar, mai presus de toate, - maestru 
al artei fotografice. Obsedat până la un suprem sacrificiu de patima dru-
meţiilor sau, mai precis, de un dor de românii de pretutindeni, imposi-
bil de înţeles pentru oamenii „normali”, care se mulţumesc cu ce văd în 
apropierea lor, el a realizat o monumentală unire în volumul de imagini 
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Românii din jurul României, adus, de ziua lui Eminescu, pentru a fi dăru-
it muzeului care îşi aşteaptă de vreo douăzeci de ani deschiderea în Casa 
lui Aron Pumnul din Cernăuţi. Printre exponatele viitorului - sperăm 
noi - muzeu, la fel de binevenit este şi CD-ul cu filmul Un emigrant şi 
imagini despre românii din Boianul canadian, însoţite de promisiunea 
dlui Șoimaru de a ne aduce la următoarea vizită volumul II al „marii sale 
uniri a românilor”, la care lucrează în prezent. 

Deoarece n-am avut posibilitatea să mă deplasez la Boian în ziua 
lansării filmului, l-am privit în singurătate, finalul cu zborul unui co-
cor singuratic în înaltul cerului azuriu asociindu-l nu atât cu sufletul 
emigrantului, ci mai mult cu trecerile lui Vasile Șoimaru prin Cer-
năuţi. Știu că inima şi obiectivul său fotografic au nevoie de momen-
te de maxime emoţii şi că nu întâmplător apare printre noi chiar 
atunci când larma e mai mare, decorurile mai strălucitoare, când se 
adună oameni remarcabili, oaspeţi de vază de prin toată România.  
 Bunăoară, în acest miez de ianuarie ne-am bucurat să avem printre noi 
pleiada unor scriitori de elită, printre care şi cinci laureaţi ai Premiului 
Naţional „Mihai Eminescu”. I-am văzut, i-am admirat, i-am ascultat, nu-
mai nu ştiu dacă am fost noi văzuţi şi auziţi. Mai plăcut e cazul lui Vasile 
Șoimaru, care s-a străduit să ne audă şi să ne vadă (prin Cernăuţi, la Vo-
loca, Crasna, Boian) cu cel de-al treilea ochi al său fermecat – obiectivul 
fotografic. 

Despre emoţiile ce-au vibrat la Gimnaziul „Ioan Neculce” în timpul 
celor 45 de minute cât a fost derulat filmul mi-a povestit dna Eleonora 
Bizovi, prima gazdă la care se opreşte Vasile Șoimaru când ajunge la 
Boian. 

Au fost prezenţi gimnaziştii, profesorii, directoarea Svetlana Hauca, 
primarul satului, Gheorghe Demenciuc, preşedintele filialei Societăţii 
„Mihai Eminescu”, Vasile Botă... Toţi eram numai ochi şi urechi, porniţi 
imaginar pe puntea aşternută de Vasile Șoimaru peste Atlantic. Ni se au-
zeau şi bătăile inimii, care parcă acompaniau graiul românesc (aşa cum 
vorbeau străbunii din Boianul nostru) al urmaşilor primilor emigranţi 
– V. Toma, V. Suprovici, S. Iftodi, W. Rusu... Printr-o perdea de lacrimi, 
am ascultat povestirile lor despre construcţia Bisericii „Sf. Maria”, care 
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este identică cu sfântul locaş „Adormirea Maicii Domnului” din centrul 
Boianului nostru. Gândul la cei care au luat cu ei în lumea umbrelor 
dorul greu de baştină ne-a răscolit dureros, mai ales în momentul când 
pe ecran s-a ivit imaginea cimitirului din Boianul canadian. Am aflat că 
primul nostru consătean înmormântat acolo a fost Nicolae Falcă. Deşi 
unii săteni de la noi au fost peste ocean să-şi vadă înstrăinatele rude, iar 
descendenţii pionierilor canadieni au vizitat baştina străbunilor lor, ima-
ginile aduse de Vasile Șoimaru ne sunt ca o icoană făcătoare de minuni. 
Drept mulţumire, aş vrea să-i laud consacrarea cu un vers de Constantin 
Morariu, care redă întocmai crezul vieţii sale: „De-a cuprinde cu iubire/ 
Pe toţi fraţii mei de-un sânge,/ De-a mă bucura cu dânşii/ Și a plânge, 
când vor plânge!”. 

La mulţumirile boincenilor am mai vrea să-i dorim acestui peregrin 
fără seamăn ca pretutindeni în drumeţiile sale să se regăsească în îmbră-
ţişarea românilor şi să ne aducă şi nouă ce-a văzut şi ce-a găsit - zâmbete 
sau lacrimi... Bucuroşi vom fi de toate, vorba Poetului, care nu-l lasă să 
ocolească Cernăuţiul.

Maria TOACĂ-ANDRIEŞ, 
Cernăuţi (Timpul, 28 ianuarie 2011)

Un „lunatic frumos” printre români

Cunosc un om care se simte fericit atunci când face un bine altcuiva. 
În anii în care nu-i cunoşteam această calitate, mă minunam să-l văd tre-
când - printre atâta durere, tristeţe, viclenie şi ignoranţă - luminat la faţă 
de speranţe ce-i trădau frumoasa încăpăţânare de a materializa o nouă 
idee. Tot pentru a bucura pe cineva. Alaltăseară, mi-a tăiat drumul, stre-
curându-mi un zâmbet de fericire pe sub mustăţile-i albe: „Am făcut-o 
şi pe asta…”. 

E vorba de Vasile Șoimaru, „lunaticul frumos” care uneori dispare 
chiar şi noaptea, ca să afli că-i departe de casă, în căutare de noi români, 
duşi de alte soiuri de tsunami în diferite colţuri ale lumii. E cel cu o bi-
juterie de album Românii din jurul României în imagini. Mi-a arătat o 
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carte abia scoasă ca pe frunză de curechi din cuptorul tipografiei – De-
parte-aproape. 100 de poezii româneşti din Kazahstan. Autorul cărţii este 
unul Simion, zis şi Plămădeală, român basarabean în vârstă de 75 de ani, 
care locuieşte la o periferie a oraşului Karaganda. În primăvara lui 2010, 
Șoimaru fusese în această ţară asiatică, „de Baikonur”, unde a plâns şi 
s-a îmbrăţişat cu o sumedenie de români de-ai noştri, pe care îi înălbeş-
te dorul de cireşe, de „foaie verde”, de limbă şi fluier, de mămăligă, de 
„busuioacă”, de Vieru şi Eminescu… Mi-a vorbit despre ei ca un copil 
atunci când îşi regăseşte părinţii. Mi-a subliniat numaidecât entuziasmul 
şi străduinţele lui Vasile Soare, ex-ambasador al României în Kazahstan, 
dar şi ale actualului – Emil Rapcea, care susţine evenimentele cu spirit 
românesc organizate de Societatea culturală „Dacia”. Dar Șoimaru întâl-
nise acolo şi un poet anonim – anume acest Simion Plămădeală, născut 
în 1935, la Grinăuţi, lângă Bălţi, absolvent al Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă” din Chişinău, coleg de promoţie cu Grigore Vieru, Gheorghe 
Vodă, Petru Dudnic, Liviu Deleanu, Victor Teleucă, Mircea Druc, Anatol 
Ciocanu, Spiridon Vangheli… În 1959 s-a dus cu Dudnic în stepele din 
Kazahstan, numite de ruşi „ţelina”. Petru s-a întors, dar el a coborât în 
minele de cărbune, de unde n-a mai ieşit timp de 30 de ani. Azi, cea mai 
mare bogăţie a lui este Tricolorul românesc şi biblioteca de carte româ-
nească. Între timp, spune Șoimaru, Simion Plămădeală a scris sute, poate 
chiar mii de poezii în limba maternă, în grafie latină, care arată că nu şi-a 
trădat niciodată sfânta lui Patrie – limba română. 

Ei bine, acest bun de năzbâtii frumoase Vasile Șoimaru şi-a pus sco-
pul să-i facă o surpriză vânosului român din Karaganda. I-a copiat ma-
nuscrisele, apoi, întors acasă, a făcut o selecţie de 100 de poezii şi, timp 
de aproape un an, a legat tei de curmei ca să-şi vadă gândul împlinit. 
„Teiul” a fost un premiu primit pentru una dintre activităţile sale cultu-
rale, iar „curmeiul” – prietenii săi Vlad Pohilă şi Simion Zamşa, care nu 
i-au cerut „niciun sfanţ” la pregătirea manuscrisului pentru tipar, dar şi 
Editura „Prometeu”. Închipuiţi-vă ce surpriză va avea românul nostru 
din Karaganda, aflând că i-a apărut o carte în Patrie! Iar Șoimaru şi-a pus 
în gând să organizeze o premieră a cărţii la Chişinău, în cadrul Salonului 
Internaţional de Carte pentru copii şi tineret, care anul acesta va avea 
loc în ziua Unirii pe stil vechi, premieră la care să fie prezent şi autorul. 
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Știu că va reuşi. Se va da de-a berbeleacul, dar o s-o facă. Mai senzaţio-
nal chiar: tot atunci, împreună, vor fi scoase în premieră cărţile Românii 
din Bugeac pe cale de dispariţie de George Damian, şi Monografia satului 
Hagi Curda a lui Tudor Iordăchescu, băştinaş din această localitate de 
lângă Ismail.

Ieri aflu dintr-o ştire că, în 2005–2009, în R. Moldova au fost înregis-
traţi 475 de milionari, iar unul dintre ei, în 2008, a avut un venit de 395,95 
milioane lei. Nu cred că aceştia ar îmbrăţişa, ca Vasile Șoimaru, un poet 
român din Kazahstan, care, dacă nu era acest „frumos lunatic printre ro-
mâni”, nu-şi mai vedea dorul de casă adunat între coperţi de carte. Iată un 
caz în care văd că şi românii învaţă a se susţine unii pe alţii… 

Gheorghe BUDEANU 
(Timpul, 15 Martie 2011)

Radiografia unei căderi anunţate

 Conferenţiarul universitar basarabean Vasile Șoimaru, un fin obser-
vator şi bun cunoscător al realităţilor de pe ambele maluri ale Prutului, 
în recenta sa carte – Căderea comuniştilor (Editura Prometeu, Chişinău, 
2010), în cele 60 de texte incluse în sumar – face o radiografie amănunţi-
tă societăţii basarabene a ultimului deceniu, dar oferă printre rânduri şi 
detalii relevante despre nu mai puţin agitata existenţă a autorului.
 Ţinta predilectă a autorului, cum ne sugerează şi titlul, este camarila 
neokominterniştilor aflaţi la putere „3076 de zile şi nopţi”, adică opt ani, 
cinci luni şi trei zile, o perioadă crâncenă pentru aproape toţi basarabe-
nii, în care hrăpăreţii urmaşi ai comuniştilor au copiat moda dâmbovi-
ţeană şi au părăduit totul, aducând R. Moldova în pragul colapsului şi 
îndatorând-o pe multe decenii de-acum încolo.
 Om al „atitudinii treze, demne şi militante, un caracter greu de in-
fluenţat sau de remodelat după reţetele celor care vor să ne ştie o turmă 
într-o stână fără câini”, cum îl defineşte Vlad Pohilă, prefaţatorul anto-
logiei, Vasile Șoimaru a urmărit cu atenţie, cu pixul şi cu aparatul de 
fotografiat în mâini, întreaga dinamică a guvernării neocomuniste, de la 
„înălţarea ei triumfală până la prăbuşirea totală”. Și nu se poate plânge că 
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nu a avut ce vedea, pentru că după un deceniu în care premierii şi guver-
nele au căzut „ca frunzele toamna, ca bobiţele de fragă, după prima bru-
mă” ori s-au schimbat „mai des decât îşi schimbă cucoanele furourile”, 
neokominterniştii nu au adus nici pe departe stabilitatea şi bunăstarea 
promisă în campaniile electorale, ci au sporit degringolada, rostogolind 
ţara, prin măsurile catastrofale luate, spre buza prăpastiei.
 Sigur de căderea comuniştilor încă de la prima legislatură, analistul 
nu a dat nicio şansă însă nici puzderiei de partide şi partiduleţe basara-
bene, dezbinate şi avide la rândul lor de putere, militând pentru reîn-
trunirea unui congres al intelectualităţii şi alegerea a 101 personalităţi 
capabile cu adevărat să scoată ţara din starea în care a ajuns. Și, pentru că 
numai pilda vorbei nu i s-a părut de ajuns, a sprijinit mişcarea tinerilor 
nemulţumiţi de fraudarea alegerilor, a propus soluţii pentru deblocarea 
relaţiilor româno-române şi transformarea Podului de flori în poduri 
economice, pornind cu micul trafic de frontieră şi încheind cu coopera-
rea pentru admiterea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
  Cu regretul că primul parlament moldovean nu a votat Unirea în 
loc de Independenţă, unionistul Vasile Șoimaru crede că, până la atin-
gerea acestui deziderat, ratat deopotrivă de guvernanţii de la Bucureşti 
şi Chişinău, o soluţie imediată ar fi grăbirea acordării cetăţeniei române 
fraţilor de peste Prut şi condamnarea reciprocă a Pactului Molotov-Rib-
bentrop, dinamizarea schimburilor comerciale, implicarea mai activă a 
investitorilor români, susţinerea pe plan internaţional a demersurilor 
basarabene. 
 Constatând, de altfel, că singurele realizări certe de până acum au 
fost implicarea companiilor Petrom şi Rompetrol în schimburile cu com-
bustibili şi a ASE în dezvoltarea învăţământului economic moldovean, 
prin fondarea, sub coordonarea rectorului Paul Bran, a Academiei de 
Studii Economice din Moldova (excelent portretul conturat universita-
rului român), autorul nu se sfiieşte să dezvăluie care sunt greşelile făcute 
de România, începând cu semnarea Tratatului de prietenie cu URSS, în 
1991, recunoaşterea independenţei republicii cu denumirea istorică de 
Moldova, în condiţiile în care grecii nu au fost de acord cu Macedonia, 
vizita preşedintelui Traian Băsescu la Chişinău, pe 4 aprilie 2005, când 
a lăsat să se înţeleagă că-l susţine pe Voronin, neimplicarea diplomaţilor 



193Biobibliografie

români de la Chişinău nici măcar în activităţile culturale organizate de 
patrioţii români, excluderea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei din Ra-
portul de cvasicondamnare a comunismului în România şi sfârşind cu 
„atitudinea plină de rea-voinţă a lui Nicolae Manolescu faţă de scriitorii 
basarabeni în ultimul opus al său...”.
 Clanul Voronin şi acoliţii săi domină, firesc, subiectele abordate, 
pentru că dincolo de minciunile sfruntate propagate în campaniile elec-
torale şi prin mass-media subordonată puterii, articolele selectate nu au 
prea avut ce scoate în evidenţă ca realizări ale comuniştilor, dar au luminat 
minţile alegătorilor şi cititorilor publicând cifrele reale şi comparându-le 
cu cele raportate, dezlegând iţele afacerilor de miliarde ale tatălui şi fiului 
său, Oleg Voronin, care ajunsese la un moment dat să aibă o avere de peste 
patru miliarde, adică tot atât cât ajunsese datoria externă a R. Moldova... O 
avere ce a crescut de 150 de ori anual, în condiţiile în care, numai în iarna 
2009-2010, la Cornova, localitatea natală a autorului, au „decedat de frig, 
boli şi foame 13 oameni şi s-a născut doar un singur copil”.
 Sigur, de la ipocrizia electorală a salariilor de 500 de euro la geno-
cidul ţăranilor basarabeni şi la genocidul electoral aplicat basarabenilor 
din străinătate, care au muncit la negru si au pompat în economia mol-
doveană peste 5,77 miliarde de dolari, sunt zeci de subiecte incitante, 
dar vă lăsăm plăcerea să le descoperiţi, nu înainte de a vă atrage atenţia 
în mod aparte asupra componentei culturale a unor articole, ilustrată 
îndeosebi de relatările vizitelor sale la românii răspândiţi peste tot, din 
Caucaz până în Albania şi din Canada până în Ţările Baltice ori statele 
din Balcani. 
 Milionar în kilometri parcurşi pe urmele lor, din care au rezultat 
mii de fotografii, câteva albume şi expoziţii – o parte inserate şi la finalul 
cărţii –, Vasile Șoimaru ne promite că va întregi această trilogie, adău-
gând volumelor Căderea premierilor şi Căderea comuniştilor, pe cel ce 
se va numi Căderea zidului ghimpat de la Prut. Acesta va depinde însă 
foarte mult şi de reacţia celor ce vor înţelege mesajul cărţii şi de felul cum 
cititorii vor şti să se implice în realizarea acestui ţel.

Cornel GALBEN, Bacău
(Literatura şi Arta, 5 mai 2011)
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Aprecieri. Impresii

 Fratelui Vasile Șoimaru, pentru că-şi merită numele de familie şi 
pentru că în preajma lui mă simt mai tare şi mai apărat, omagiu. 27 apri-
lie 2008.

Grigore VIERU  
Dedicaţie pe foaia de titlu a cărţii „Taina care mă apără” 

 ...Mă bucur de asemenea oameni ca Vasile Șoimaru. L-am cunoscut 
cu adevărat abia ieri când m-a invitat la această manifestare şi mi-a zis 
că este profesor, economist... Eu care credeam că el este un istoric, un 
scriitor, pe care încă nu l-am cunoscut personal... Iată un nebun în sensul 
frumos al cuvântului care înconjoară Ţara şi fotografiază românii care-i 
iese în cale, ajunge şi pe la românii din Timoc... De unde are asemenea 
har?... Este un adevărat miracol!

Eu am uneori momente de prăbuşire şi-mi pare că nu mai are rost 
să mă căznesc, nu mai am pentru cine să mă căznesc... Tineretul o apu-
că spre discoteci, calculatoare, internet, baruri etc., şi-mi pare că vine 
sfârşitul lumii. Dar când apare câte un om ca Șoimaru mă întăresc, mă 
învoinicesc şi prind la curaj şi optimism...

Grigore VIERU. Din luarea de cuvânt la lansarea albumului  
„Românii din jurul României în imagini” pe 27 martie 2008 la ASEM

Puternicului Vasile Șoimaru frăţia mea, Mangalia. 12 august 2009.

Adrian PĂUNESCU. Dedicaţie pe foaia de titlu a cărţii  
„Libertatea de unică folosinţă”

Ilustrului senior al Neamului şi-al Basarabiei Vasile Șoimaru aceas-
tă rugăciune din sufletul meu – o stare a stărilor spre victoria finală. La 
mulţi ani, frate drag. 18 decembrie 2009.

Gheorghe ZAMFIR. Dedicaţie pe plicul CD-lui „Cele mai frumoase Doine”
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...Fără dăruirea lui Vasile Șoimaru, dorinţa noastră de a realiza prac-
tic Academia de Studii Economice nu s-ar fi împlinit...Putem spune că la 
temelia ei s-a zidit o parte din omul Vasile Șoimaru...

Prof. dr. Paul BRAN  
(Literatura şi arta, 25 decembrie 1997)

Dragului Vasile Șoimaru, economist, publicist, artist şi filosof al cu-
lorii şi compoziţiei, cu dragoste. 5 mai 2009.

Andrei VARTIC. Dedicaţie pe foaia de titlu a cărţii „Timpul lui Eminescu”

„Vasile Șoimaru e o instituţie...”
 Raoul ŞORBAN, 3 iunie 2006

 (După: Vlad Pohilă. „Şi totuşi limba română”, Chişinău, 2008, p. 132)

Dedic acest eseu, scris cu multă pasiune, celui pe care-l simt de prie-
ten drag – lui Vasile Șoimaru, om bun şi simţitor, român de excepţie, care 
ştie ce înseamnă şi fericirea, şi suferinţa... Decembrie 2000, în Ajunul 
Crăciunului.

Vlad POHILĂ 
Dedicaţie pe manuscrisul Eseului „Feodor Dostoievski sau  

Omul fericit prin suferinţă”

Sărbători fericite, mult stimate PROFESORE!
Mă bucur, că sunt contemporanul Dumitale.
Eşti un stâlp al Românismului Iluminat!
Multă sănătate şi noi realizări.

P.S. Din păcate, am de la un timp suferinţe de boală şi nu apar în public...

Vasile VÂŞCU. Mesaj pe NET. 20 decembrie 2009

 „Vasile Șoimaru este un OM cu O mare, de am avea mai mulţi 
români ca el am fi departe… “ 

Ovidiu CREANGĂ (Canada)
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„Vasile Șoimaru, este o minune a pământului nostru. Dacă am avea 
mai mulţi Șoimari din aceştia, am soluţiona cu succes problemele care, 
deocamdată, rămân nerezolvate”.

 SpiridonVANGHELI,  
 8 aprilie 2011

Vasile Şoimaru – cel mai important mesager  
al unghenenilor în lumea întreagă 

...Cornoveanul Vasile Șoimaru, doctor în economie, autor a nume-
roase cărţi de specialitate, semnatar al Declaraţiei de independenţă a 
Republicii Moldova, cel care a pus umărul la deschiderea Academiei de 
Studii Economice din Chişinău, a împlinit 60 de ani. Deşi a fost mereu în 
activitate, a găsit totdeauna timp pentru satul său natal, Cornova, pentru 
Ungheni.  

Vasile Șoimaru a fost cel care l-a readus acasă pe preotul savant Paul 
Mihail şi pe fiica acestuia, Zamfira Mihail, profesor universitar. Vasile 
Șoimaru a fost acel care a continuat ceea ce a început marele sociolog 
român Dimitrie Gusti, editând faimoasa monografie despre Cornova. 
Vasile Șoimaru a fost acel care a reuşit să colinde lumea întreagă pentru 
a oferi neamului său o adevărată enciclopedie în imagini Românii din 
jurul României. Vasile Șoimaru a fost acel care a adus în satul său na-
tal numeroase personalităţi marcante de la Chişinău şi Bucureşti. Vasile 
Șoimaru a fost acel care a contribuit la organizarea unui număr impre-
sionant de întâlniri cu artişti, scriitori, oameni de ştiinţă la Biblioteca 
„Dimitrie Cantemir” din Ungheni. A muncit, fără să aştepte cuvinte de 
recunoştinţă din partea pământenilor săi. Și acestea, din păcate, nu prea 
au venit. Dar, vorba ceea: niciodată nu e târziu să spui un cuvânt de bine 
în adresa unui om şi, mai ales, a unui om care merită.
 Acum, la o aniversare atât de frumoasă, am solicitat părerea celor 
care-l cunosc foarte bine pe Vasile Șoimaru.

Lucia BACALU,
ziaristă 
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Vasile Șoimaru e o adevărată personalitate. Prin asta, practic, am 
spus totul. Îl cunosc de mic, de când mă ţin minte. Pentru mine a fost şi 
rămâne un om cu literă mare. A făcut multe pentru satul său natal, Cor-
nova. În primul rând, ne-a scos în lume. Nu cred că există vreo persoană 
care să fi făcut mai mult pentru promovarea satului natal decât a făcut 
dânsul. Sigur, mai avem pământeni cu care putem să ne mândrim. Dar, 
se pare, nu ţin atât de mult la Cornova. Vasile Șoimaru este un adevărat 
model pentru cei care au plecat din satul său. El trăieşte cu gândul la sat, 
cu grijile satului, cu bucuriile sale. 

Constantin MITICĂ, 
primarul de Cornova

Vasile Șoimaru înseamnă România Mare. Vasile Șoimaru înseamnă 
o Europă. Dacă am fi avut mai mulţi oameni ca el de la 1989 încoace, 
demult am fi fost în rând cu statele prospere. Vasile Șoimaru a încercat 
să facă o politică onestă, curată, dar, văzând că a fost trădat de mulţi aşa-
zişi patrioţi, şi-a făcut Parlamentul său. Un „Parlament” în care a adunat 
oameni de bună – credinţă, datorită cărora a colindat întreaga lume, în 
căutarea urmelor lăsate de reprezentanţii neamului său. I-am fost per-
soană de încredere în 1989, când a candidat pentru primul Parlament 
al Republicii Moldova. Nu regret, căci Vasile Șoimaru a rămas acelaşi 
mereu: sincer, direct şi corect.

Vasile ADAM, 
antrenor 

Vasile Șoimaru este un om plin de talente. Vă zic eu. Dânsul emană 
în permanenţă o energie pozitivă. Cu aceeaşi dăruire poate asculta şi 
„Planeta Moldova”, şi naiul lui Gheorghe Zamfir. Îşi iubeşte cu pasiune 
pământul strămoşesc. Pentru mine e mai mult decât un prieten. Îmi este 
ca un frate. Sar în foc şi mâine pentru el. Îi urez, în această zi aniversară, 
să trăiască mulţi-mulţi ani şi el, şi Cornova lui, şi tot neamul Șoimăreş-
tilor.

Constantin CIOBANU, 
profesor
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Vasile Șoimaru este modelul unui mare patriot, un om cu o capaci-
tate de muncă înaltă, cu un spirit deosebit de responsabil pentru baştina 
lui. El se gândeşte mai mult la noi, cei pe care i-a lăsat acasă, şi mai puţin 
la el. Atâta timp cât ne este în preajmă, avem parte şi de noi descoperiri, 
şi de noi cunoştinţe, şi de o promovare continuă. Vasile Șoimaru rămâne 
a fi cel mai important mesager al nostru la ora actuală. Pentru aceasta 
merită tot respectul. Cred că e timpul ca şi Consiliul raional să se gân-
dească la elaborarea unui regulament privind recunoaşterea şi aprecierea 
meritelor personalităţilor marcante din raionul Ungheni, printre care se 
află, cu siguranţă, şi Vasile Șoimaru. 

Eudochia VIZIRU,
economist

(Expresul de Ungheni, 5 mai 2009)

...Marile victorii, precum şi tragicele noastre pierderi, au trecut prin 
inima şi sufletul dlui Vasile Șoimaru. Prezenţa dumnealui în viaţa so-
cial-economică a republicii s-a constituit graţie multiplelor sale calităţi 
intelectuale, profesionale, spirituale, politice, umane... Impulsiv până la 
caustic, drastic, intolerant, lucid, economist prin har şi personalitate de 
spirit prin vocaţie, animator al vieţii culturale, ştiinţifice şi politice, ad-
mirat de prieteni şi temut de oponenţi... – iată doar unele calificative 
definitorii ale personalităţii şoimăreşti. 

Grigore GRIGORESCU, 
(Literatura şi arta, 29 aprilie1999)

Un semn de recunoştinţă pentru Vasile Şoimaru 

De acum înainte, sala de expoziţii a Bibliotecii Publice „Dimitrie 
Cantemir” din Ungheni va purta numele lui Vasile Șoimaru, doctor în 
economie, conferenţiar universitar, deputat în Parlament în anii 1990-
1994 şi 1998-2001, un promotor înflăcărat al artei fotografice.  

Pe 6 mai, în prezenţa unui public numeros, a fost dezvelită placa ce 
consemnează acest fapt. „Avem, în cadrul bibliotecii, un program numit 
„Pământenii noştri”. Vasile Șoimaru, originar din satul Cornova, este cel 
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ce ne susţine întotdeauna, este al nostru. Am zis că va fi o onoare pentru 
noi ca această sală de expoziţii să fie numită, de acum înainte, sala „Vasile 
Șoimaru”, a menţionat directoarea Bibliotecii, Victoria Bernic. 

Preşedintele raionului, Ion Harea, prezent şi dânsul la eveniment, a 
remarcat că numele lui Vasile Șoimaru „este legat de pământul unghe-
nean”, iar „ceea ce s-a făcut aici, e binemeritat”. La Ungheni, la Biblioteca 
Publică „Dimitrie Cantemir”, Vasile Șoimaru şi-a lansat şi albumul de 
fotografii artistice Poeme în imagini, şi monografia Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini. Aici a vernisat, de-a lungul anilor, câteva expoziţii de 
fotografii. 

„De 16 ani sunt fotograf. Dar n-am citit nicio pagină de manual, 
n-am ascultat niciun curs şi nici nu vreau să fac acest lucru. Vreau să 
rămân un fotograf primitiv: ce văd, ce simt, aceea fac. Am scos aparatul, 
am îndreptat obiectivul, am apăsat butonul şi, dacă iese o fotografie – 
bine, dacă nu – mai repet, până apare una bună”, s-a destăinuit Vasile 
Șoimaru publicului unghenean. 

Referindu-se la sala care-i poartă numele, dânsul a râs cu poftă, spu-
nând că e o mare surpriză: „Pe onoarea mea, nu m-am aşteptat niciodată 
la aşa ceva. Iaca, o să mă invidieze fotografii profesionişti. Încă nu pot 
realiza: e bine sau rău că o sală de expoziţii poartă numele meu”.

Lucia BACALU, 
 (Expresul de Ungheni, 28 Mai 2010) 

basarabeanul cu ochi de vultur,  
gândire de economist şi inimă de patriot

 La acest mijloc de primăvară, cunoscutul savant, economist, politici-
an, scriitor, publicist şi artist fotograf Vasile Șoimaru, conferenţiar la Cate-
dra Management Social, ASEM, marchează frumosul jubileu de 60 de ani. 
 N-am vrea să-i facem o schiţă de portret Domniei Sale, am dori să rele-
văm, prin mijlocirea acestor rânduri, personalitatea bunului nostru co-
leg Vasile Șoimaru, ajuns la o frumoasă aniversare.

 Vasile Șoimaru este omul care a luat de la poporul nostru tot ce are 
mai scump: dragostea de neam, înţelepciunea, îngăduinţa, hărnicia. Și 
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dacă la prima vedere calea vieţii parcurse de Domnia Sa pare a fi una ne-
tedă, realitatea demonstrează o viaţă zbuciumată, în permanente căutări, 
reflectând, totodată, calea formării unui adevărat intelectual şi patriot 
al neamului. Și chiar dacă împlineşte o vârstă, Vasile Șoimaru e plin de 
tinereţe sufletească, de planuri creatoare, de idei noi în domeniul activi-
tăţii ştiinţifice, didactice şi publice.

 Fiind întrebat de către jurnalişti ce mai face cu economia, Vasile 
Șoimaru a răspuns: „...din economie mă hră nesc, celelalte le fac pen-
tru suflet”. Despre un om vorbesc faptele lui, iar în cazul jubiliaru-
lui nostru, care reuşeşte să contabilizeze nu numai cifra de 60 ani, ci 
să şi scrie istoria neamului nostru, să fixeze cu ajutorul aparatului de 
fotografiat imagini inedite, să pregătească noua generaţie de econo-
mişti, toate acestea fiind făcute cu mare suflet, din suflet şi cu dăruire. 

Stimate Domnule profesor!
Permiteţi-ne să vă adresăm cele mai calde şi sincere urări de bine cu 

ocazia frumoasei aniversări pe care o sărbătoriţi!
Vă dorim să aveţi şi mai departe inspiraţie în muncă, bunătate şi căl-

dură în familie, dragoste şi respect din partea prietenilor şi a celor dragi. 
Să aveţi parte de belşug în toate, sănătate, fericire şi dragoste, iar stima 
şi onoarea pentru activitatea pe care o desfăşuraţi să-şi găsească locul 
meritat în patrimoniul Dumneavoastră.

Sa vă dea Domnul sănătate,Judecată înţeleaptă, Viaţă lungă 
pământească, Ce doriţi să se-împlinească!

La mulţi ani!
Cu deosebit respect, 

Gr. BELOSTECINIC, 
prof. univ., dr. hab., m. c. al AŞM, rector al ASEM 

S. GHINCULOV, dr., 
director al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM 

A. BÂRCĂ, dr., conf. univ., 
şef al Catedrei de management social, ASEM

30.04.2009
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Iubite prietene, Vasile Șoimaru, vizitez pentru a doua oară – vizionez 
pentru a doua oară – fascinanta D-tale Expoziţie de fotografii artistice. 
Zic, deci, domnule doctor în economie: „Frumuseţea va salva economia 
Republicii Moldova!”

Vladimir BEŞLEAGĂ,
scriitor

decembrie 2001

  O sinceră suflare românească, profundă şi atrăgătoare, în sufletul 
Artistului neastâmpărat – Vasile Șoimaru de la Cornova.
  Salut sincer oglinda acestui suflet personal şi cred în muzica peisa-
jului tipaj. La mulţi ani şi mult curaj! 

Cu drag şi respect, Vasile DOHOTARU, Maestru în arte

Drag şi scump, Domnule Șoimaru, ... sufletul omului se vădeşte în 
faptele lui. De acest adevăr ne-am convins o dată în plus vizitând astăzi 
expoziţia Dumitale, ce-ţi vădeşte sufletul de fecior credincios şi devotat 
al plaiului şi în acelaşi timp, pe cel de poet, artist şi cronicar. Am călătorit 
adânc emoţionaţi, împreună cu Dumitale, pe plaiurile româneşti şi prin 
veacurile de istorie străbună. Te îmbrăţişăm şi te sărutăm frăţeşte. 

Constantin, Eleonora, Eugenia BOBEICĂ 

Autorul dă dovadă de un gust perfect: alegerea subiectelor, cadrul, 
denumirea cu mult umor – sau gravitate – după caz. Totul este de o rară 
frumuseţe. Felicitări şi recunoştinţă. 

Plecăciune până la pământ şi mulţumesc domnului Vasile Șoimaru 
pentru această extraordinară expoziţie organizată studenţilor ASEM, ce 
ne-a adus aminte de adevăratele bogăţii ale neamului românesc.

Studenta STOLER

Tizule!!!
E darnic Domnul cu Șoimăreştii. Însă ţi-a ales soarta să semnalezi, 

să dai lumii de ştire, că te-ai născut pentru adeverire cu fapta, acest lucru 
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străvechi în afirmare. Mă bucur întreit, dar îndeosebi că eşti unghenean, 
cornovean şi durezi numele şi locul.
Al Domniei tale admirator,

Vasile VASILACHE, 
scriitor

Domnule Vasile Șoimaru, vă dorim un drum lung în arta aceasta 
frumoasă.

Leonid TALMACI, 
guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei

Ion PRODAN,
viceguvernator al BNM

Aceste minunate secvenţe, de prin lume adunate şi cu atâta măies-
trie şi dragoste nouă oferite pentru a ne bucura privirile şi a ne răvăşi 
sufletele. Vă mulţumim mult, domnule Vasile Șoimaru.

Felonia PASCAL (Flocea)

Creaţia lui Dumnezeu trecută prin suflet apoi prin obiectiv, aceasta 
am văzut eu prin expoziţie. Am toată convingerea că acest lucru îl poate 
face numai un mare artist, Să-ţi iubeşti atât Istoria şi Neamul, plaiul, tre-
buie să fii un mare patriot. De aceea spun că lucrările mari sunt făcute de 
oameni mari. Multă sănătate şi mari succese. Dumnezeu să te ajute. 

Tudor BOTIN,
plastician
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Dedicaţii

Din dragoste…
(Lui Vasile Şoimaru, unul dintre fondatorii ASEM, la 50 de ani)

Un cornovean de viţă veche
Din dragoste fără pereche 
De-o mândră pasăre zglobie 
A meşterit cu măiestrie 
şoimărie-adevărată 
(Asemeni celor de-altă dată)
Și a pornit cu spor să crească
generaţie aleasă 
De păsări agere, îndrăzneţe 
Ce ştiu prea bine rostul vieţii 
Ce zboară iute ca săgeata 
Uşor aleg calea cea dreaptă 
„Nu în zadar îi zic Șoimaru”, 
Au constatat, citindu-i harul
Acei care-l cunosc de-aproape 
Și cei ce ştiu ce vrea, ce poate
Îl mai numesc cu drag Vasile
Că ştie mult a face bine, 
Aşa bărbaţi, cu suflet mare, 
Moldova noastră nu prea are.
Înalta lor apreciere
Eforturi mult mai multe cere
Și el le face acum anume,
Clădindu-şi numele-n renume.

Vladimir COBZARU,
 consilier parlamentar 

30.04.1999 
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Lui Vasile Șoimaru, vărul meu de gradul opt, de pe vremea când 
neamul nostru de boieri era la putere.

Cu dragoste roşculească şi şoimărească, 
Leonida LARI, 20 iunie 2003

Rugă către Domnul (2)

Au înflorit şi teii, miresme mă-nconjoară 
Să uit izmele-acestor mari trădători de Ţară, 
Căzute dinspre pleoapă, căzute dinspre geană 
Peste o naţiune flămândă şi sărmană. 
Dar ale cui pleoape şi-ale cutărui gene? –
Vai, ale celor care n-au român sânge-n vene 
Sau, dacă-l au, nu-i roşu, precum a zis poetul, 
În cei lipsiţi de suflet se face ca oţetul.
Dacă-au ajuns să spună, învâlvorând prostia, 
Că România, Doamne, a atacat Rusia! 
Poate nu ştim noi, triştii, sau poate-i o stihie –
În România altă istorie se scrie?!
E-o amnezie, Doamne, sau e o rea voinţă 
Să-acoperi cu o frază un hău de suferinţă, 
Să-acoperi cu o frază propusă de imperii, 
Milioanele de oameni, mânaţi înspre Siberii! 
Scoşi de la rostul vieţii, din câmp sau de la plite,
Băgaţi în trenuri ce-aveau vagoane pentru vite, 
Iar partea bărbătească, să nu mai deie viaţă,
Ba aruncată-n ceaţă, ba împuşcată-n faţă. 
Iar partea femeiască, pentru o pâine-n rate, 
Pusă la scos buştenii din ape îngheţate. 
Ne-au decimat străinii, că mai suntem, mă miră,
Prin câţiva oameni care au a spinării şiră, 
Care gândesc adâncu, fie că-s veri, că-s toamne, 
Veniţi de unde vine şi fiul tău, o Doamne, 
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Și care simt ce este prin darul tău, cerescul, 
Veniţi de unde vine poetul Eminescu. 
De unde vin profeţii, aprozii, voievozii, 
Ce nu se-nvârt ca proştii tot împrejurul cozii,
Care-au vorbit prin scrisuri, care-au vorbit pre gură
Să nu pui pe vânzarea de Ţară semnătură. 
Dar ei au pus pe vremea, când înflorit-au teii, 
Pe când îndrăgostiţii închină vers femeii; 
Dar ei, voind putere, în graba lor nebună,
Și mama lor sunt gata pe catafalc s-o pună. 
Și pe când marii lumii ne tot întind prospectul, 
Ei nu iau în vedere cauza, ci efectul. 
Or, cauza e clară: Hitlera şi Stalina 
Încă prin’39 şi-au dat, păroasa mână, 
Și-n patruzeci, iunie, când tei surâd în soarte,
Aceleaşi feţe hâde ne-au condamnat la moarte.
Și tot aceleaşi feţe, Hitlera şi Stalina, 
Au rupt în părţi Moldova, au rupt şi Bucovina.
Și Antonescu, unul, morţii luând sărutul, 
A ordonat: soldaţii români, să treacă Prutul!
Dar asta fuse după sosiţi din patru vânturi, 
Dar asta fuse după ce ne-au răpit pământuri. 
Și-acum întoarceţi pleoape, şi-acum întoarceţi gene,
Voi nu sunteţi ai Ţării, voi sunteţi doar hiene! 
După ce fără stemă lăsat-aţi Tricolorul, 
Nemernici din născare, voi aţi distrus poporul, 
Poporu-acesta paşnic, şi truditor, smeritu, 
Nu vă-ntrebaţi că-ajuns-a până-n rărunchi cuţitul,
Pe care l-aţi înfiptu în el ca-n căprioare, 
Căci primii capi din Ţară sunt mari în vânătoare.
Dar nu vă e ruşine un pic, în casa voastră, 
Când teii vă aruncă miresme prin fereastră
Fără de plată, fără să vă mai ceară banii,
Chiar nu vă e ruşine, că râd de voi duşmanii, 
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Chiar nu vă e ruşine de mama care-n ploaie 
Un colţ de pâine cată la ghena de gunoaie
Cu câinii dimpreună, şi că ne mor copiii, 
Și că în Ţară morţii ajung să-nloce viii. 
Ah, nu vă e ruşine, ah, cum să vă mai pase,
Că drumul în Siberii e semănat cu oase,
Cu oasele acelor, scoşi de la câmp şi plite
Băgaţi în trenuri ce-aveau vagoane pentru vite,
Acele milioane care ţinut-au glia,
Care iubeau o Ţară, numită România!
E crunt Holocaustul în rasa evreiască,
Dar şi mai cruntă este Golgota românească, 
De care nu se spune, de care nu-i vorbire, 
Mai dă-mi, o Doamne, viaţă, să îi aduc în fire,
Mai dă-mi putere, Doamne, mai dă-mi, o Doamne, stare,
Să ridicăm poporul acesta în picioare,
Să înţeleagă-odată ce-i rău şi ce e bine,
Să-arunce trădătorii de Ţară de pe sine,
Să stau şi eu odată, o oră, o clipită,
Să-mi curgă flori în plete, să-apun mai liniştită.

Leonida LARI,
Bucureşti, 15 iunie 2003

Vârful cu DoR
Lui Vasile Şoimaru, descendent/ascendent 

din neamul legendar al Şoimăreştilor

Când te răvăşeşte dorul,
Dor de Ţară şi de fraţi,
Să te urci pe vârful Goru, –
Pisc al munţilor Carpaţi.
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Printre pini, molizi şi brazi, –
Arbori legănaţi de vânt,
Către ceruri să te-nalţi
Cu gândul la Duhul Sfânt...

Am urcat şi eu pe Goru
Să-mi văd Ţara şi poporul
Să se mai aline dorul...

Sus ajuns, privesc şi tac,
Căci mă mistuie fiorul
Lângă crucea lui Martac!...

P.S. Pe vârful Goru, altitudinea de 1785 m. din Munţii Întorsurii, 
se ating, într-un singur punct, cele trei Ţări româneşti: Moldova, Tran-
silvania şi Valahia, acest loc fiind încărcat cu semnificaţii emoţionale, 
semantice şi simbolice deosebite...

Pe acest vârf de munte se înalţă către cer, tristă şi singuratică crucea 
lui Martac – un patriot român care în acest loc a fost împuşcat de comu-
nişti.

În luna septembrie, anul 2004, împreună cu dl Vasile Șoimaru am 
făcut o escală în Munţii Vrancei, urcându-ne şi pe vârful Goru...

Gh. VRABIE,
septembrie 2004, Munţii Vrancei
(Lit. şi arta, 14 septembrie 2006)

Lângă dorul meu aş vrea să fii
Lui Vasile Şoimaru

A ruginit frunza din vii...
Ce vechi, nemuritor ni-i dorul
De daci, cu pletele-aurii,
De Bahus, cel de şi-a vărsat ulciorul
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Peste Străşeni, peste Purcari
De se-necau puhoaie de tătari
În vinul nostru – izbăvitorul...

A ruginit frunza din vii...
Mi-i dor de-o iarbă şi de-o cramă,
De-un tată antic şi de-o mamă
Ce s-a urcat într-o icoană,
Mi-i dor de-un mareşal bărbat
Pe care noi l-am împuşcat
Că ne-a iubit şi ne-a-nălţat...

A ruginit frunza din vii...
Și dintr-un lut amestecat cu sânge
Poncis se uită Goga, crucea lui Ștefan plânge
Și tot trecutul peste mine vine 
Și mă întunec de ruşine!
Și lângă dorul meu aş vrea să fii!
A ruginit frunza din vii...

Ion IACHIM, 
din cartea Ascult cum înfloreşte inul. Chişinău, Ed. Prometeu, 2007, p. 44

Românilor de peste Prut de la românii de dincoace de Prut
Prietenului Vasilică Șoimaru, aceste rime în loc de o hăitură sau de 

un colind, de altfel, primitive şi naive, dar sincere, cu ocazia istoricului 
eveniment de reîntoarcere a Ţării în prospera Europă, care s-a petrecut 
în noaptea de Sfântul Vasile-2007 şi la care Domnia Sa a ţinut să parti-
cipe personal.

 Salutări de după gard 
 Celor care-au aderat.  
 Sănătoşi să vă-ntegraţi,  
 Dar de fraţi să nu uitaţi,  
 Pe mâini rele nu-i lăsaţi,  
 Căci în mari păcate-ntraţi.
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Marinarul din tavernă,  
Șpriţar pe la Golden Blitz 
În această sumbră iarnă  
Iar ne lasă părăsiţi.  
Unde eşti tu, Pod de Flori?
Pe Prut iar încuietori.  
Doar un lucru s-a schimbat 
Cheile-s la alt cnezat.  
Iar stăpânul cheilor
De noi nu prea duce dor. 
Comisarii din Europa,  
Comisarii din Kremlin  
Ce n-ar spune, ce n-ar face 
Dar tot comisari rămân.  
Ne-au pus vize-ntre români,  
Transformându-ne-n străini
Vor să ne uităm etnia, 
Dar şi-a noastră-i România
Deci,
Să distrugem noul gard.
Să scăpăm şi noi de iad.
De fapt, gardul nici nu-i gard,
Căci cimentul s-a furat
Și-un cutremur cât de mic
Îl preface în nimic 
La acest cutremur sfânt
Să muncim cu toţi la rând,
Să-l producem împreună
Și să fie Ţara una.
Una mare şi bogată
De duşmani invidiată,
În UE apreciată.
Bucuria triştilor,
Prohodul comuniştilor.
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Dar,
Salutări de după gard
De la cei rămaşi în iad... 

Ioan DELAVÂLCEA (I.C.). 
Chişinău, 1 ianuarie, 2007

Distinsului domn Vasile Şoimaru!

Din Bucovina mare,
Am strâns floare lângă floare
Să vă facem o urare
Cu prilejul jubileului:

Viaţă lungă şi frumoasă,
Mult belşug şi tihnă-n casă,
S-aveţi parte de ani mulţi
Câte pietre sunt în munţi,
Câte pietre în Carpaţi
S-aveţi prieteni ca fraţi!

Să ţineţi şi mai departe cu virtuozitate aparatul de luat vederi, să vă bu-
curaţi mai des de lumina tiparului, fericindu-vă cititorii cu noi realizări 
editoriale.

Fie ca zborul de Șoim să continue lupta pentru neamul nostru 
oropsit.

Cu profund respect în numele boincenilor,  
Vasile BOTA şi Eleonora BIZOVI

din Boianul bucovinean
30.04.2009
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Catrene aniversare
(doctorului în economie Vasile Şoimaru)

La zi aniversară, astăzi, se cuvine
Să-l caut şi să-i fac, cu drag, urare…
Dar cum să-i dau de urmă, pe cărare,
Când el e, veşnic, călător prin românime?

La şaizeci de ani e sus, pe creastă,
Și lance de drapel îi este mâna.
Cât despre coborâş, să zăbovească;
Mai are, încă, de-nfruntat furtuna.

 Gheorghe PÂRLEA – NĂVRĂPEŞTI
30 aprilie 2009

Питерскому молдaванину
нашему ВАШу – Василию Алексеевичу Шоймару

В календаре апреля тридцать,
А Васе два раза по тридцать.
Как жил, что пил
И чего в жизни натворил?!

Окончив вуз, аспирантуру
Шоймару пошел в номенклатуру:
Он самый молодой проректор,
Но вдруг в политику направил вектор

Корновские земляки,
Загибаясь от тоски,
По свободе с западом
Избрали дважды депутатом.
Прикарпатские Унгены
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Разбудили Василю гены:
За два срока депутата,
Как положено по штату,

Вася Шоймар-либерал
Коммуняк не привечал,
Им сурово отвечал:
Мы вам вставим клизму
Большевикам и коммунизму!

А не пошли б с гнилой политикой!
Уйду в отставку аналитиком,
Фотографом, доцентом,
А может референтом.

Пора брошюры выдавать
И монографии писать,
А между тем внучат качать.
Десять книг за 10 лет
Написал Шоймар – доцент.

 Трудов, считая по порядку,
 Он выдал несколько десятков.
 Живет в достатке не шикарно,
 В Румынии стал популярным.

Юбилейная дата
Всегда страшновата,
Но не гусарам об этом тужить!
30+30 не так многовато,
Желаем три раза по столько прожить,
Кричать правнукам горько
И плюс прожить постолько!
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 А брать на грудь уж не стопарь!
 Пить как Алешенька Шоймарь!
 (Коровы будут рады питаться виноградом)
 Им было так заведено
 За вечер взять на грудь ведро!

 Так пили деды и дядья,
 Блюдя культуру пития!

 Трудился много, честно главно
 Шесть гривен прожил Вася славно!
 Теперь коллеги и друзья
 Желают жми аж до рубля!

 Целуем, крепко обнимаем
 Твои Надежда и Виталий.

Виталий ГОДИОНЕНКО
Санкт-Петербург,

 30.04.2009 г. 

La portretul lui Vasile Şoimaru

MULT Înzestrat acest ȘOIMAR
De Domnul miruit cu har:
Economist, istoric, gazetar,
Românii i-a unit plenar
Peste fruntarii, temerar,
Ca un alt Ford, miliardar.
Iar în anale de Prier
E-ncununat cu flori de măr
Cel mai avut, cu mulţi fârtaţi
Prin ani ce-i are câştigaţi
Care-l urează: brav ȘOIMAR:
LA ANUL ȘI LA MULŢI-MULŢI ANI!
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P.S. Am încercat să schiţez în versuri – destul de nereuşite, neîn-
căpătoare – simpatica, dar şi impozanta figură a acestui OM de o deo-
sebită OMENIE şi complexitate. Căci anume ea sporeşte valenţele unei 
personalităţi, îi conferă „plusvaloare”, universalitate.

... Pentru subsemnatul VASILE ȘOIMARU nu e un simplu prieten, 
o cunoştinţă oarecare.

Ca un fiu săritor, devotat, credincios l-am avut totdeauna alături, la 
bine şi la greu: fără sprijinul Dumnealui dezinteresat, încurajator n-ar 
mai fi văzut lumina tiparului cele cinci cărţi apărute pe parcursul ulti-
mului deceniu.

Și – cine ştie? N-aş fi ajuns a consemna aceste rânduri, de nu in-
tervenea – de-atâtea ori, de-atâtea ori – să-mi întindă mâna de ajutor 
în momentele în care metehnele de octogenar îmi aduceau în preajmă 
îngerul-sol al nefiinţei.

Oi fi doar eu privilegiatul, protejatul prieten, veşnic îndatorat? Nu 
cred.

Talentul prieteniei, dezinteresatei frăţii e – pe lângă multe altele 
– cel mai caracteristic, definitoriu al acestui CĂPITAN de MAZILI ot 
Cornova – VASILE ȘOIMARU.

Iară şi iară:
ÎNTRU MULŢI, FERICIŢI ANI!
Totdeauna îndatorat,

Constantin BOBEICĂ, 
unul din nenumăraţii prieteni

30.04.2010

Lui Vasile Şoimaru

Aud cum şuieră prin lanuri
Secera dacă din vechime
Și şoimii lui Șoimaru
Se leagănă pe vânt
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Pâinea aceasta
Fulgerată
O înalţ
Celor ce vin
Ca mărturie

Viorel CUCU, Bacău
14.05.2010

Lui Vasile Şoimaru
De la noi mai puţin, de la D-zeu mai mult: un ACROSTIH cu ocazia ono-

masticii

Veniţi toţi, cu mic cu mare,
Azi e Vasile cel Mare,
Să-l sărbătorim cu foc
Inimile la un loc
Le unim în jurul lui –
E mândria neamului!

şi încă:
Ăst Vasile, ăst Șoimar
Ca un mare cămătar
Buni prieteni mi-i adună,
Bărbaţi vrednici, ortomani:
La anul şi la mulţi-mulţi ani!!

În numele ortomanilor –

Const. BOBEICĂ
01.01.2011 
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Catren… „siamez”
(Mesaj onomastic)

(Dlui Vasile Iovu şi Dlui Vasile Şoimaru din Chişinău,  
de Sfântul Vasile cel Mare)

Dintre toţi ce-şi zic „Vasile”
(Și românii i-au năşit),
Numai doi contează-anume:
Doi Români din... Răsărit..

Unul ciocârlia-ntrece
Cu-al lui tril de nai vrăjit,
Celălalt viaţa-şi petrece
Unind Neamul despărţit. 
Cu preţuire, Gheorghe PÂRLEA din Mirosloveşti (Iaşi)

13 ianuarie 2011

Lui Vasile Şoimaru, autorul albumului „Românii din jurul Româ-
niei în imagini”

epigramă... cu morală

Mult noroc mai are-aşa popor,
În care-un şoim contează pe motor
Și cu el, zburând ca o rachetă...
Devin mai mulţi românii pe planetă!

Concluzia: Șoimaru V. le este tată
Acestor români din lumea toată.

Morala: Nu va fi surpriză pentru noi,
Dacă-a scoate şi din Africa vreo doi.

C. CIOBANU,
30 aprilie 2011
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Scrisori

 Stimate domnule prof. dr. Vasile Șoimaru, 
Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări şi 

sănătate. 
După cum probabil cunoaşteţi, am apreciat în mod deosebit cartea 

dumneavoastră „Căderea premierilor”, din care am reprodus în „Adevă-
rul economic” un pasaj semnificativ.

Ne-ar face o deosebită plăcere continuarea colaborării, de această 
dată în mod direct, cu dumneavoastră şi cu alţi specialişti în economie 
din Republica Moldova. Am dori, bunăoară, să publicăm în „Adevărul 
economic” o scurtă analiză asupra situaţiei economice din Moldova, în 
care să reflectaţi punctul dumneavoastră de vedere, ca preşedinte al Aso-
ciaţiei Economiştilor, în legătură cu următoarele probleme:

Scurtă caracterizare a situaţiei economice şi sociale actuale.•	
Principalele probleme cu care se confruntă economia şi cauzele lor.•	
Care ar fi căile concrete de ieşire din criză şi de apropiere de stan-•	
dardele europene.
Ce rol ar putea îndeplini colaborarea între ţările noastre în acest •	
context.

De asemenea, aşteptăm şi alte sugestii pentru viitoare colaborări din 
partea dumneavoastră sau a altor specialişti.

Cu prietenie, dr. Corneliu CÂRLAN,
redactor-şef

 
Уважаемый Василий Алексеевич, Российская Национальная 

Библиотека с благодарностью подверждает получение в дар книгу: 
Cornova. – Chişinău, 2000. – 708 p.

Зав. отделом комплектования Т. В. ПЕТРУСЕНKО

Stimate Domnule Șoimaru, confirmăm pe această cale primirea do-
naţiei pe care aţi avut amabilitatea să o faceţi Bibliotecii Academiei Ro-



218 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

mâne: „Cornova”, îngrijitor de ediţie Vasile Șoimaru, Chişinău, 2000. Vă 
mulţumim pentru interesul arătat acestei instituţii de cultură. 

Director, Prof. Dr. G. Ştrempel, Membru de onoare al Academiei Române
Şef serviciu Completarea colecţiilor, Maria RAFAILĂ,

5 febr. 2001

Prin prezenta, se confirmă că, setul de discuri în număr de 115 ti-
tluri, donate bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova de către dom-
nul Vasile Șoimaru, au fost luate la evidenţă deschisă colecţia specială şi 
pusă la dispoziţia beneficiarilor. 

Vă aducem mulţumiri şi vom asigura integritatea colecţiei. 
Alexe RĂU, director general, 

30 aprilie 2001

Mult preţuite Dle Vasile,
Am primit recenta scrisoare de la Domnia ta şi, evident, fotografiile 

cu imagini mirosloveştene (implicit năvrăpeştene). Se vede de la o poş-
tă mâna artistului-fotograf. Nu ne-am imaginat, spre exemplu, că într-o 
panoramă foto a meleagurilor noastre poate fi prins şi Ceahlăul (se văd 
în planul îndepărtat cele două vârfuri de aproximativ 2000 m: Ocolaşul 
Mare, în stânga, şi Toaca, în dreapta). 

Apropo de monografie, e aproape gata. A încăput pe mâna unui 
universitar (dr. docent), fiu al satului Soci, şi a trebuit să facem unele 
ajustări, în spiritul adnotărilor autorizate cu care ne-a onorat. Oricum, 
o publicăm în primăvară (ne somează editorul, care este şi sponsorul 
nostru).

Ţi-am trimis (iartă-ne familiarismul, dar aşa ne simţim mai aproa-
pe de Domnia ta) modestul articol dedicat recenziei de la Verşeni a ex-
traordinarei cărţi închinată Șoimăreştilor şi, implicit Năvrăpeştilor.  
Lucrarea a fost o mană cerească pentru noi, fiindcă monografia noastră 
avea să fie mult mai săracă fără cele vreo 25 de documente pe care ni le 
furnizează (vom respecta regulile, în sensul că vom face trimitere la lu-
crarea distinşilor autori chişinăuieni, din care am preluat de-a gata ceea 
ce am fi fost vrednici să obţinem altfel).
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Revista săptămânală în care a apărut articolul e gazeta naţională a 
dascălilor de şcoală din învăţământul preuniversitar.

Acestea fiind zise, adăugăm gândurile noastre de preţuire şi urările 
de bine distinsului boier Năvrăpescu-Șoimaru de peste Prut, cu plecă-
ciunea noastră sinceră de supuşi ai Domniei sale (nu e nicio ironie aici, 
ci exact ceea ce se justifică să fie, într-un anume sens).

Fraţii Gheorghe şi Ion PÂRLEA
25 februarie 2004

Stimate Domnule Șoimaru, confirmăm pe această cale primirea 
donaţiei pe care aţi avut amabilitatea să o faceţi Bibliotecii Academiei 
Române: 

Vasile Șoimaru. Poeme în imagini, Chişinău, 2004;
BiblioPolis, Vol. 20, nr. 4 / 2006; volumul 21. nr. 1 /2007; 
Mircea Vulcănescu. Litanii pentru trei stări, Chişinău, 2004;
Nicolae Iorga. Cugetări, Chişinău, 2005;
Vasile Șoimaru (coord.). Născut în Cornova. Omagiu lui Paul Mi-

hail, Chişinău, 2006;
Alexandru Furtună, Vasile Șoimaru. Neamul Șoimăreştilor. 500 de 

ani de istorie, Chişinău, 2003.
Director general prof. univ. dr. Dan Horia MAZILU, 

Membru Corespondent al Academiei Române
22 mai 2007

Stimate Domnule Vasile Șoimaru, vă mulţumim în mod deosebit 
pentru gestul d-voastră generos de a contribui la dezvoltarea colecţiilor 
Bibliotecii Centrale Universitare. Publicaţiile donate vor fi înregistrate 
în evidenţele noastre, iar numele dumneavoastră va fi înscris în registrul 
donatorilor. 

Cu deosebită consideraţie, Şef Serviciu Viorica IEPUREANU, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti-România
23.05.2007
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Dlui Conf. Univ. Dr. VASILE ŞOIMARU
(ASEM, Chişinău, Republica Moldova)

Vă aducem la cunoştinţă că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
25/29.04.2009, V-a fost conferit TITLUL de CETĂŢEAN DE ONOARE 
al Comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi, distincţie prin care conducerea 
comunităţii locale salută aniversarea celor 60 de ani de viaţă pe care îi 
împliniţi în distinsă vrednicie. 

Motivaţia acestei hotărâri este următoarea:
– Aţi contribuit direct şi indirect, prin monografia Neamul Şoimă-

reştilor – 500 de ani de istorie, la realizarea Monografiei Comunei 
Mirosloveşti;

– Ne-aţi relevat că, prin vrednicii D-voastră strămoşi, aveţi originea 
familială pe meleagurile noastre; 

– Aţi iniţiat şi întreţinut, alături de distinşi intelectuali basarabeni, 
relaţii culturale cu reprezentanţi ai comunei noastre, în spiritul 
unităţii Neamului Românesc, împotriva vicisitudinilor istoriei, 
cărora, cu o energie specifică, vă contrapuneţi.

Hotărârea Consiliului Local se înscrie în contextul unor acţiuni 
dedicate aniversării a 580 de ani de la atestarea documentară a satului 
Mirosloveşti şi a 145 de ani de la înfiinţarea comunei noastre. Diploma 
vă va fi înmânată, direct sau indirect, în cadrul Întâlnirii cu fiii satului, 
serbare ce va fi programată la o dată pe care o veţi afla din timp.

 Cu deosebită stimă, 
PRIMAR, Ionuţ GOSPODARU 

Secretar, Mihaela TURCU 
 
Дорогой Василий Алексеевич!
Вы поступили слишком скромно, не сказав при встрече о своём 

юбилее. Поэтому я с большим опозданием, но ещё более горячо 
и сердечно поздравляю с днём рождения и желаю дальнейших 
успехов в личной, общественной и научной деятельности. Во славу 
нашей страны и малой родины – Корновы. Очень красиво сказал 
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Н. Дабижа: «El învaţă orbii să vadă, surzii să audă şi proştii să gândeas-
că». Во истину так!

Спасибо, что привезли мне газеты и книги от Замфиры. Я с ве-
личайшим вниманием прочитал и перечитаю страницу из „L şi A”, 
посвященную Вашему юбилею, и узнал много нового. Удивительно. 
Прочитал и Вашу статью из „Timpul” про spiona и campiona. Благо-
дарю Всевышнего, что он на склоне моих дней послал знакомство 
с таким человеком. После общения с Вами, прочтения книг и газет 
чувствую себя душевно обогащенным, помолодевшим. Вспоминаю 
предвоенное время, а также годы 1941-44.

Наверное, под впечатлением от услышанного и прочитанного 
я взялся за перо и готовлю научно-популярную статью по назва-
нием “Непобедимое оружие”. Идея такова: никакие выборы, ника-
кие политические пертурбации не приведут бессарабских румын 
к заветной цели, кроме как устойчивый и быстрый демографиче-
ский рост, резкое повышение удельного веса коренного населения, 
улучшение патриотического воспитания молодежи. Все эти мысли 
аргументированы историческими примерами.

Пишу, конечно, по-русски, хотя с сентября буду ходить на 
платные курсы румынского языка.

В связи с вышесказанным у меня к Вам три вопроса:
1) не согласитесь ли Вы посмотреть этот опус предварительно 

с тем, чтобы избежать грубых фактических ошибок;
2) я даже не смею об этом мечтать, зная Вашу занятость, но было 

бы идеально, если Вы смогли бы его перевести на румынский язык;
3) я не знаю, в какую газету посылать – Timpul или Literatura. 

Последняя печатает подобного рода вещи (См.: A. Moraru. Ideea sta-
talităţii comuniste: o analiză critico-ştiinţifică), но она выходит один 
раз в неделю. Первая же газета – чаще и там есть рубрика “Opinii», 
но тогда текст придется сократить, подать тезисно. 

Короче говоря, я буду ждать Ваших советов и соображений.
Напишите, как прошла Ваша поездка на Кубань.

Всего Вам самого доброго.
Искренне,

Д.П. УРСУ
Одесса, 12.07.2009
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Дорогой Василий Алексеевич, 
отсылаю Вам свою статью. Писал с большим вдохновением, 

вызванным Вашими прекрасными альбомами. Они пробудили мои 
национальные чувства, и я вспомнил, что по происхождению есть 
бессарабский румын, а теперь я – апатрид. Закончив статью, про-
слезился.

Статья злободневна и полемична; я сознательно заострил неко-
торые моменты, чтобы читатель не оставался равнодушным. Про-
читайте сами, уверен, она Вас заинтересует. Хотел бы предложить ее 
еженедельнику „Literatura şi Arta” (мне он очень понравился). Если 
же по каким-то причинам там не возьмут, то отдаю на Ваше рассмо-
трение. Предложите в любой журнал, на румынском или русском 
языке, безразлично. Помню, были когда-то в Кишиневе журналы 
„Cultura” (кириллицей; там у меня вышла рецензия), а также „Ко-
дры” и „Нистру”. Теперь их, наверное, гораздо больше. Вообще, ли-
тературные журналы обычно берут охотно научную публицистику. 

У меня к Вам только одна просьба: не ждать с публикацией 
слишком долго. Я спешу, скоро мне исполнится 75 лет. Поэтому я 
тороплюсь и долго ждать не могу. Вы меня понимаете?

Относительно Вашей просьбы об одесских архивных материа-
лах. Повторяю, что уже говорил: искать без точных указаний фон-
дообразователя невозможно.

Недавно в Киеве вышел на украинском языке большой спра-
вочник „Архивы оккупации”. Я его купил. Там перечислены все со-
хранившиеся документы Транснистрии. Знаю, впрочем, что наи-
более интересные дела были изъяты органами НКВД.

Когда в следующий раз Вы посетите Одессу, мы вместе посмо-
трим этот указатель, и решим, что и где искать.

Надеюсь, что Ваша очередная одиссея по диаспоре прошла 
успешно. Жду от Вас подробных известий.

Желаю Вам всего самого доброго.
Обнимаю, Д. УРСУ

Одесса
25.07.09
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bun-venit pe Lume celui de-al doilea nepoţel, Valentin-Laurenţiu!
Să crească sănătos şi vrednic de bunicul Vasile Şoimaru!

Felicitări părinţilor!
 

Am vizionat (târziu) video-filmul Aniversării celor 60 de ani de via-
ţă (30.04.2009). Am stat lipit de scaun pe parcursul celor peste trei ore. 
Fiind după program, ar fi trebuit să strig de foame. Mi-a coborât însă 
inima (plină) în stomac. Am lăcrimat şi am aplaudat şi eu, în ton cu 
atmosfera impresionantă ce v-a fost creată. M-a copleşit statura perso-
nalităţii prietenului meu/nostru, dată fiind şi valoarea culturală a celor 
care l-au omagiat. 

Știu că academicianul Mihai Cimpoi e o somitate în lumea literară; 
mă aşteptam la o persoană rece, distantă, altfel spus, scorţoasă. L-am gă-
sit însă jovial. Mi-a plăcut remarca lui, referitor la faptul că sărbătoritul 
nu e încă membru al Uniunii Scriitorilor: “mai bine să se întrebe lumea 
de ce nu-i, decât să întrebe pentru ce îi”.

La fel de fascinantă Dna Ninela Caranfil, care, aflu acum, cântă 
fermecător romanţe. Mi-a plăcut rectorul, în postura de moderator, şi 
m-am bucurat să-i revăd (virtual) pe ceilalţi distinşi cunoscuţi.

În ce priveşte perechea specială de dansatori, toată admiraţia mea 
- m-am ridicat în picioare şi, cu nodul în gât, v-am aplaudat. Nota zece 
Dnei Maria Ș. pentru ţinuta artistică şi ...tinereţe (doar partenerul Dom-
niei Sale a trădat oboseală). 

Tot respectul meu pentru sora şi fratele D-voastră, cu expresiile lor 
adânci, arhetipuri ale celor aflaţi la temelia civilizaţiei noastre; privin-
du-i, mi-am amintit de vorba filozofului: „veşnicia s-a născut la sat”. 

Mulţumim pentru acest moment ce ne-a asanat sufletele de urâtul 
cotidianului.

Cu toată prietenia măruntului Matale amic de la Mirosloveşti – Nă-
vrăpeşti.

Gheorghe PÂRLEA
16.02.2010
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guvernul României 
Departamentul pentru românii de pretutindeni

Nr. 4300 /E.T./ 17.01.2011

Am răsfoit cu deosebit interes paginile albumului monografic Ro-
mânii din jurul României în imagini, descoperind o lucrare de cercetare 
impresionantă, o contribuţie remarcabilă la promovarea şi valorizarea 
patrimoniului cultural-istoric românesc peste hotare.

Apreciez în mod deosebit eforturile dumneavoastră susţinute de a 
realiza această monografie ilustrată a satelor româneşti din jurul Româ-
niei şi doresc să vă asigur de întreaga deschidere a instituţiei noastre faţă 
de propunerea dumneavoastră.

În acest sens, doresc să vă informez că Departamentului pentru Ro-
mânii de Pretutindeni va lua în considerare posibilitatea achiziţionării 
albumului dumneavoastră cu rugămintea de a ne transmite oferta de 
preţ aferentă.

Cu deosebit respect Radu COZMA,
Director adjunct

Coane Vasile, 
Astăzi am citit şi recitit Turnul Dezrobirii... în Literatura şi Arta şi 

mă simt pe aripile şoimului care zboară spre soare să ducă tuturor me-
sajul românilor. 

Mesajul articolului este înălţător, este încurajator, este dătător de 
speranţe şi, aşa cum trebuie, este necruţător cu cei care târăsc pietroaie. 
Îmi iau curajul să strig şi eu Bravo!!! pentru ideile constructive, care vor 
perpetua Memoria Neamului (şi foto inaugurării din ‘42 !). 

Sunteţi unicul din publicistica militantă, cu idei ferme, care lasă 
mărturii de netăgăduit (vezi Căderea comuniştilor!) pentru ISTORIE. 

Zamfira MIHAIL
30 ianuarie 2011
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Schimb de telegrame-internet peste Ocean

Dragul nostru, Ovidiu Creangă, irepetabil prieten şi frate mai în vâr-
stă, adevărat Bunic al Basarabiei Române! Te felicităm din toată inima cu 
ocazia Zilei de naştere, la superba D-tale vârstă, la care ajung doar aleşii 
Domnului... Aşa a binevoit Bunul Dumnezeu pentru că l-ai iubit foarte 
mult şi pentru că Atlanticul l-ai umplut cu binele făcut oamenilor... 
Ne-am bucura enorm de mult să te avem în rândurile noastre în acest an 
aniversar, să te cunoască şi cealaltă parte de Basarabie şi să-ţi ureze tot 
binele din lume, pe care îl meriţi din plin. 

În numele unor prieteni basarabeni Vasile ŞOIMARU 
14.02.2011

Mon, February 14, 2011 3:29:50 PM RE: 
La aniversare, prin a ta felicitare, dragă Vasilică Șoimaru, m-ai lăsat 

fără suflare!!! 
Îţi mulţumesc din străfundul sufletului meu de Mămăligă!!!

Bunelul Ovidiu, acum din Toronto

Oamenilor dragi din colectivul redacţional al publicaţiei  
ZORILE BUCOVINEI

Dragi prieteni şi fraţi bucovineni,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări de la apariţia primului număr 

al publicaţiei D-voastră vă transmit pe această cale, a Internetului, cele 
mai calde urări de sănătate, voie bună şi prosperare! 

Din cei 70 de ani de când ZORILE BUCOVINEI au văzut lumina zi-
lei, 7 ani am avut şi eu diferite ocazii să vă citesc şi să mă bucur de graiul 
românesc tipărit la Cernăuţi. Și asta se datorează, în primul rând, celor 
două prietene ale mele din Nordul Bucovinei: Eleonora Bizovi şi Maria 
Toacă-Andrieş. Mai mult decât atât, trei cărţi ale mele au fost prezentate 
pe paginile acestei publicaţii respectate de către românii bucovineni. Și 
pentru asta vă mulţumesc din suflet!

Chiar dacă vorba românească spune mai răruţ că-i mai drăguţ, aş fi 
fericit eu şi multă lume bună de la Chişinău, să vă citim, cu regularitate, 
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cel puţin săptămânal şi pe Internet şi nu doar bilunar, sporadic şi numai 
tipărit... Nu cred că în Nordul Bucovinei, în afară de Bugetul regional 
Cernăuţi, nu există oameni cu bani din rândurile comunităţii româneşti, 
interesaţi să investească în dezvoltarea acestei surse importante de infor-
maţii în limba română.

La mulţi ani, ZORILE BUCOVINEI!!! Și să le luminaţi în continuare 
calea românilor bucovineni spre progres, spre integrarea Ucrainei, îm-
preună cu R. Moldova, în Uniunea Europeană! 

Vasile Şoimaru, dr. în economie, prof. Academia de Studii Economice
Chişinău, 15 februarie 2011

Dle Vasile Șoimaru, 
dacă Biobibliografia Theodor Codreanu a intrat în atenţia Doamnei 

L. Kulikovski, Dv. vă datorez mulţumirile de rigoare. Dacă am grăbit fi-
nalizarea, tot Dv. vă datorez, căci m-aţi întrebat/stimulat tot timpul, spre 
vrednicia-Vă. Sunteţi un spirit alert, cu o hărnicie debordantă, infatigabil 
în aplicarea proiectelor (îndeosebi cele de călătorie), onest şi vertical. De 
aceea vă apreciem şi vă aşezăm între prietenii de suflet care ne luminează 
casa, din când în când, cu câte un popas pe la Huşi.

Cu amiciţie, de la Codrenii huşeni,
Lina şi boierul ei Theodor. 

23.02.2011

Dragă Domnule Profesor Șoimaru,
După mai multe săptămâni de la întâlnirea noastră, abia eliberat de 

nişte angajamente cu termen strict, am luat la bani mărunţi cele două 
albume pe care mi le-aţi adus.

Sunt extraordinare, de bucurie şi de lacrimă. Execuţie fotografică 
ireproşabilă şi montaj auctorial trăit până-n fibră.
Iubirea de neam cred că va rămâne întotdeauna cea mai sensibilă şi mai 
profundă însuşire a omului cu mari calităţi.
Felicitări „cum laude”!

Ion STOICA
23 martie 2011
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ANEXE

Vasile Şoimaru – organizator şi participant la diferite activităţi: con-
grese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice, colocvii, mese rotunde etc.

2010
Ctitoriile Băncii Naţionale a României în Basarabia, comunica-

re la Conferinţa Știinţifică Banca Naţională a României: 130 de ani în 
serviciul naţiunii române. Coordonator conferenţiar: Vasile Șoimaru. 
Organizatori: Asociaţia Economiştilor din Moldova, Academia de Studii 
Economice din Moldova, Banca Naţională a României. 

Chişinău, 27 aprilie, 2010

Comunicare la a XI-a Conferinţă Internaţională Stabilitatea finan-
ciară şi monetară în ţările emergente consacrată memoriei Profesorului 
Universitar Doctor Paul Bran, Rector al Academiei de Studii Economice 
din Bucureşti (1996-2004), organizată de Facultatea de Finanţe, Asigu-
rări, Bănci şi Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice 
din Bucureşti, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor din 
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Societatea de Investiţii de 
Vest, Timişoara. 

10-11 decembrie 2010

Conferinţa omagială Revenirea la rădăcini consacrată întoarcerii 
acasă, a doi veri drepţi, fii ai Cornovei basarabene: prof. univ. dr. Zamfira 
Mihail de la Bucureşti şi prof. univ. dr. Dinu Ursu de la Odesa. Organiza-
tori: Lidia Kulikovski, Vasile Șoimaru, Vlad Pohilă, Ion Bodrug. 

Chişinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 18 iunie 2010 
Cornova, Gimnaziul „Paul Mihail”– 19 iunie 2010

Conferinţa ştiinţifică. Valorificarea potenţialului uman în contex-
tul transformărilor sistemice din Republica Moldova. Catedra Manage-
ment Social la 40 de ani. Organizatori: Academia de Studii Economice din 
Moldova. Facultatea Economie Generală şi Drept, Catedra Management 
Social. Comitetul organizatoric: Sergiu Chircă, prof. univ., doctor habi-
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litat, catedra Management Social;Vasile Șoimaru, conf. univ. dr., catedra 
Management Social; Alic Bîrcă, conf. univ. dr. şef catedra Management 
Social; Dorin Vaculovschi, conf. univ. dr., decanul Facultăţii Economie 
generală şi Drept. 

Chişinău, 8 octombrie 2010

Moment literar: Neamul Şoimăreştilor: de la legendă la istorie, conf. 
univ. Vasile Șoimaru, Academia de Studii Economice a Moldovei, în ca-
drul activităţii Seară culturală moldovenească. Organizatori: Banca Naţi-
onală a României 1880-2010. Moderator: Vasile Șoimaru.

Bucureşti, 22 noiembrie 2010

Salonul Internaţional de Carte. Ediţia a 19-a consacrată Anului 
Mihai Eminescu. Organizatori: Biblioteca Naţională a Republicii Mol-
dova, Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova, Vanghea 
Mihanj-Steryu. Editura Academski Pecat, Skopje, Antologia Săpiritualile 
puntsa o prieteniei poezie di 65 poets romanj. Prezintă: Vasile Șoimaru; 
Editura Prometeu, Zamfira Mihail 155 de cărţi într-o carte, Prezintă: Va-
sile Șoimaru, Vlad Pohilă; Editura Grafema Libris SRL, Vlad Pohilă. Bio-
bibliografie. Prezintă: Lidia Kulikovski, Vasile Șoimaru. 

Chişinău, 31 august-3 septembrie 2010

2009
Întâlnirea anuală cu reprezentanţi ai asociaţiilor românilor de pre-

tutindeni – Hai acasă! – tematica dezbaterilor fiind: Mass-media diaspo-
rei române. 

11-15-august 2009, Guvernul României

Pe urmele echipei lui Anton Golopenţia la românii de la est de Bug; 
Românii din jurul României în imagini, comunicare la Simpozionul Na-
ţional Satul românesc trecut-prezent-viitor. 70 de ani de la cercetarea so-
ciologică a plasei Dâmbovnic. Centenar Golopenţia. Organizatori: Aso-
ciaţia Română de Sociologie, Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială a 
Universităţii din Piteşti, Primăria şi Consiliul local al Comunei Rociu. 

Rociu, 9 mai 2009.
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2008
Congresul spiritualităţii româneşti ediţia a XII-a. Organizat îm-

preună cu manifestările jubiliare prilejuite de împlinirea a 90 de ani de la 
Marea Unire, Alba Iulia 1 Decembrie 1918 – 1 Decembrie 2008.

Centenarul Cursurilor de vară ale Universităţii Populare de la 
Vălenii de Munte (1908-2008). Derularea evenimentului 10-19 august 
2008. Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor. Direcţia Judeţeană 
Prahova pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional.

România şi consolidarea spaţiului etnic românesc din jurul ei, co-
municare la Congresul Spiritualităţii româneşti ediţia a XII-a, organizat 
împreună cu manifestările jubiliare prilejuite de împlinirea a 90 de ani de 
la Marea Unire, Alba Iulia 1 Decembrie 1918 – 1 Decembrie 2008.

2007
Anton Golopenţia şi cercetarea monografică de la Cornova, în va-

ra-toamna anului 1931, comunicare la Conferinţă comemorativă Anton 
Golopenţia (1909-1951) reprezentant de frunte al Şcolii româneşti de soci-
ologie (cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la moartea tragică a distinsului 
sociolog, filozof, demograf şi organizator al statisticii româneşti A. Go-
lopenţia, a centenarului de la naşterea coechipierului său Petre Ștefănu-
că, profesor-etnolog şi folclorist basarabean, precum şi a 75 de ani de la 
participarea lor la compania monografică de la Cornova. Coordonator: 
conf. dr. Vasile Șoimaru. Organizatori: Academia de Studii Economice, 
Biblioteca Știinţifică, Asociaţia Economiştilor din Moldova, Biblioteca 
Municipală B. P. Hasdeu.

Chişinău, 18 ianuarie 2007 

Pe urmele lui Th. Burada. La românii din Podolia şi regiunea Her-
son (analiză socio-lingvistică, statistici, afirmarea identităţii, fotografii), 
comunicare la Simpozionul Internaţional: Românii majoritari/români 
minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice. Orga-
nizatori: Institutul de Filologie Română Al. Philippide, Asociaţia Cultu-
rală Al. Philippide. 

Iaşi, 19-21 septembrie 2007
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Simpozionul Internaţional: Români majoritari/români minori-
tari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice.

Iaşi, 19-21 septembrie 2007 

Traian Herseni, Paula Gusty-Herseni, Mihai Pop, Ovidiu Bădina 
şi cercetarea monografică a satului basarabean (anii 1931, 1992, 1995), 
comunicare la Conferinţa Traian Herseni – personalitate ilustră a socio-
logiei româneşti (cu prilejul centenarului de la naşterea membrilor mar-
canţi ai şcolii monografice a profesorului Dimitrie Gusti din România 
interbelică: Traian Herseni, Paula Gusty-Herseni, Mihai Pop şi 75 de ani 
de la naşterea lui Ovidiu Bădina, coordonator: Vasile Șoimaru; Orga-
nizatori: Academia de Studii Economice, Asociaţia Economiştilor din 
Moldova. 

Chişinău, 2007, 28 septembrie

2006
Medalion literar (nr.18) Mircea Vulcănescu. Invitaţi de onoare: Va-

sile Șoimaru, dr. în economie, ASEM. Organizatori : Liceul Academic 
Român-Englez „Mircea Eliade”, Biblioteca publică Onisifor Ghibu, Cen-
trul de cultură Călin Postolachi. 

Chişinău, 19 mai 2006

Nicolae Iorga – reconstituiri la casa copilăriei. Zilele Nicolae Iorga. 
Lansare de carte: Nicolae Iorga Cugetări, ediţie îngrijită de Vasile Șoima-
ru, editura Prometeu, Chişinău, 2005 – Botoşani 2006.

Perspectiva integrării europene pentru Republica Moldova, comu-
nicare la Simpozionul Știinţific Internaţional: Evaluarea şi gestionarea ris-
curilor ecologice. Organizatori: Academia de Studii Economice din Bucu-
reşti, Facultatea Economie agroalimentară şi a mediului, Institutul de Stu-
dii Economice a Moldovei, Academia de Studii Economice a Moldovei. 

Bucureşti, 2-3 iunie 2006
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Prin cultură, spre economia competitivă, comunicare la sesiunea 
anuală de referate şi comunicări ştiinţifice şi referate ale cadrelor didac-
tice Comunicarea în era informaţională. Organizator : Ministerul Educa-
ţiei şi Cercetării, Inspectoratul şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului 
Didactic George Tofan. 

Suceava, 27 mai 2006 

2005
Conferinţă comemorativă Nicolae Iorga – un nume înscris cu lite-

re de aur în Cartea Demnităţii româneşti (cu prilejul împlinirii a 65 de 
ani de la asasinarea marelui savant şi patriot). Coordonator: Vasile Șoi-
maru; organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asoci-
aţia Economiştilor din Moldova, Asociaţia Istoricilor din Moldova. 

Chişinău, 25 noiembrie 2005

Cornova şi Dimitrie Gusti – afinităţi sufleteşti, comunicare la Con-
ferinţa comemorativă : Dimitrie Gusti, o viaţă pentru ştiinţă, Patrie şi 
umanitate (La aniversarea a 125-a de la naşterea lui Dimitrie Gusti, mare 
sociolog, filosof, estetician, intelectual şi patriot). Coordonator: Vasile 
Șoimaru; organizatori: Academia de Studii Economice, Asociaţia Eco-
nomiştilor din Moldova.

Chişinău, 15 februarie 2005

O dragoste nestrămutată pentru Cornova natală, comunicare la 
Conferinţa comemorativă : Paul Mihail, un fiu al provinciei atât de greu 
încercată, Basarabia (La 100 de ani de la naşterea lui Paul Mihail, preot, 
savant basarabean, istoric, bibliograf, publicist – o pildă de slujire cu dă-
ruire Neamului românesc). Organizatori: Biblioteca Naţională a Republi-
cii Moldova, Societatea bibliofililor Paul Mihail, Gimnaziul Paul Mihail, 
comuna Cornova, Fundaţia Pro Cornova. 

Chişinău, 19-20 iunie 2005 

2004
Mircea Vulcănescu, cercetător al proceselor economice rurale şi 

organizator al economiei româneşti, comunicare la colocviul comemo-
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rativ: Mircea Vulcănescu, Omul universal (La 100 de ani de la naşterea 
filosofului, sociologului, economistului, istoricului, profesor universitar, 
teoretician în etică, psihologie şi estetică, organizator al economiei şi cul-
turii româneşti, poet şi traducător). Vasile Șoimaru, coordonator. Orga-
nizatori: Fundaţia Pro Cornova, Biblioteca Publică O. Ghibu. 

Chişinău, 4 mart 2004

Simpozionul ştiinţific: Ştefan cel Mare – Omul şi Domnitorul, în-
cadrat în şirul activităţilor dedicate evenimentului 2004 – Anul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt; lansarea cărţii-album Poeme în imagini de Vasile Șoimaru 
la Biblioteca Transilvania.

Chişinău, 20 aprilie 2004

2003
Boieri şi mazili: Neamurile Năvrăpescu, Şoimaru, Roşca, comuni-

care la al XII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică. 
Iaşi, 15-18 mai 2003

2002
Dnii Vasile Şoimaru, Alexandru Furtună Neamul Şoimăreştilor. 

Ședinţă de comunicări. Organizatori: Academia Română, Comisia de 
heraldică, genealogie şi sigilografie, Filiala Iaşi. Biblioteca Institutului de 
Istorie A. D. Xenopol. 

Bucureşti, 15 ianuarie 2002

Ovidiu Bădina la Cornova, comunicare la Conferinţa ştiinţifică : 
Ovidiu Bădina – savant-sociolog şi cetăţean al celor două state româneşti: 
România şi Republica Moldova (La aniversarea a 70-a de la naşterea lui 
Ovidiu Bădina, sociolog, filozof, muzeograf, istoric şi profesor universi-
tar, doctor docent). Organizatori: Academia de Studii Economice, Aso-
ciaţia Economiştilor din Moldova. 

Chişinău, 22 noiembrie 2002
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2001
Colocviul consacrat aniversării a 70-a de la cercetarea monografică 

a satului Cornova de către echipa condusă de Dimitrie Gusti, a 90-a de la 
naşterea academicianului Henri Stahl şi a 50-a de la moartea lui Anton 
Golopenţia, ambii participanţi la această monografie. Organizator: Aso-
ciaţia Economiştilor din Republica Moldova (2001).

2000
Dimitrie Gusti cetăţean de onoare al comunei Cornova, jud. Un-

gheni, comunicare la colocviul: Dimitrie Gusti: o viaţă „pro Scientia, pro 
Patria et pro Humanitas” (La aniversarea a 120-a de la naşterea celebrului 
sociolog, filozof şi estetician, academician Dimitrie Gusti, un rafinat in-
telectual şi înflăcărat patriot). 

Chişinău, 15 februarie 2000

Dimitrie Gusti: o viaţă „pro Scientia, pro Patria et pro Humani-
tas”: colocviu (la aniversarea a 120-a de la naşterea celebrului sociolog, 
filozof şi estetician, academician Dimitrie Gusti, un rafinat intelectual şi 
înflăcărat patriot). Vasile Șoimaru, coordonator. Organizatori: Fundaţia 
Dimitrie Gusti, Bibl. Publică O. Ghibu. 

 Chişinău, 15 februarie 2000

1999
Dinamizarea reformelor ca factor de relansare economică, co-

municare la Simpozionul Internaţional: Evoluţia economiei Moldovei: 
oportunitatea integrării europene. Organizatori: Proiectul Tacis Susţine-
rea învăţământului economic în Moldova, Asociaţia Economiştilor din 
Moldova. 

Chişinău, Palatul Republicii, 28-29 ianuarie 1999

1995
Проблемы управления экономического суверенитета Молдо-

вы: доклад на Международной конференции Институциональные 
и структурные преобразования экономики, проблемы макроэконо-
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мической стабилизации. Cанкт-Петербурский Университет Эконо-
мики и Финансов.

Cанкт-Петербург, 23-25 ноября 1995 г.

1985
Вопросы совершенствования планирования производи-

тельности труда в промышленности. Программа Республикан-
ской конференции Проблемы совершенствования планирования 
и управления народным хозяйством Молдавской ССР. Молдавское 
pеспубликанское правление научно-экономического общества, 
НИИ планирования Госплана Молдавской ССР, Дом техники Респу-
бликанского совета НТО. 

Кишинев, 25 aпрeля 1985 

Совершенствование планирования производительности 
труда – важное условие eë неуклонного повышения. Программа 
Республиканской конференции: Социально-экономические пробле-
мы труда в развитом социалистическом обществе и пути их реше-
ния. Министерство вышего и cреднего oбразования МССР. 

Кишинев, 25 сентября, 1985

1982
Возможности и трудности применения ТСО на кафедрe эко-

номики труда. Программа научно-методической конференции: 
Роль технических средств программированного обучения и научно-
лабораторного оборудования в повышении эффективности учебно-
го процесса в вузе. Министерство высшего и среднего oбразования 
МССР. 

Кишинев, 10-11 февраля 1982 

Некоторые вопросы прогнозирования производительности 
труда. Программа 10-й научно-технической конференции. Мини-
стерство народного oбразования МССР, Кишиневский Политехни-
ческий ин-т им. С. Лазо. 

Кишинев, 23-27 aпрeля 1982 



235Biobibliografie

Prognoza creşterii productivităţii muncii în industria U.R.S.S., 
comunicare la Simpozionul : Perfecţionarea conducerii, organizării şi 
planificării în industrie, construcţii şi transporturi în condiţiile actualului 
mecanism economic, organizat de Academia de Studii Economice. 

Bucureşti, 3-4 decembrie 1982 

1971
Организация заработной платы и пути еë совершенствова-

ния. Программа шестой студенческой научно-технической конфе-
ренции. Министерство народного oбразования МССР, Кишинев-
ский Политехнический ин-т им С. Лазо. 

Кишинев, 24-27 марта 1971 

Lansări şi prezentări de carte

2010
Mihail, Zamfira. 155 de cărţi într-o carte (coord. de proiect: Li-

dia Kulikovski, Vlad Pohilă, Vasile Șoimaru). Prezentată la Conferinţa 
omagială Revenirea la rădăcini, consacrată întoarcerii acasă a doi veri 
drepţi originari din Cornova Unghenilor: prof. univ. dr. Zamfira Mihail 
(Bucureşti) şi prof. univ. dr. Dinu Ursu (Odesa)

Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, 18 iunie 2010

Vasile Șoimaru. Căderea comuniştilor. Lansare la Conferinţa anu-
ală a bibliotecarilor cu genericul Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 
– calea ta spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene: resurse, servicii, 
inovaţii.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 19 octombrie 2010

2009
Vasile Șoimaru. Românii din jurul României în imagini. Lansare 

în cadrul manifestării Mihai Eminescu 1889-2009 120 de ani de eterni-
tate; Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea Arhivistică; 
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Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Amfiteatrul N. Iorga, b-dul 
Regina Elisabeta, nr. 4.-12, Sector 5.

Bucureşti, 4 iunie 2009, ora 11.00

Românii din jurul României în imagini de Vasile Şoimaru, pre-
zentat la Chişinău pe 27 martie pentru a marca 90 de ani de la Uni-
rea basarabiei cu România. Sala de Conferinţe a Facultăţii SAS din str. 
Schitu Măgureanu, nr. 9.

Bucureşti, 11 aprilie 2009

2008
Albumul de Vasile Șoimaru Românii din jurul României în ima-

gini, prezentat la Salonul Internaţional de carte, Ediţia a XVII-a, consa-
crată împlinirii a 80 de ani de la naşterea scriitorului Ion Druţă. Organi-
zator: Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, Bibliote-
ca Naţională a Republicii Moldova. 

Chişinău, 31 august-4 septembrie 2008

Lansarea albumului Românii din jurul României în imagini în ca-
drul Simpozionului dedicat Cantemireştilor – 335 ani de la naşterea lui 
D. Cantemir. 

28 septembrie 2008

Românii din jurul României în imagini. Lansare de carte. Orga-
nizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ști-
inţifică, Asociaţia Economiştilor din Moldova. Participanţi: Grigore 
Belostecinic, rector ASEM, prof. univ., dr. hab. în economie, membru co-
respondent al AŞM; Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Andrei Vartic, Ninela 
Caranfil, Valeriu Muravschi, Ion Paulencu, Vasile Vasilache, Petru Bubu-
ruz, Vlad Pohilă.

Chişinău, 27 martie 2008

Lansare – Vasile Șoimaru. Românii din jurul României în imagini, 
joi, 10 aprilie 2008, orele 12.00, etajul 1, clădirea Ion Angelescu (cea din 
Căderea Bastiliei), Bucureşti.
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Lansare – Românii din jurul României în imagini. Organizator: 
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, în colaborare cu Consula-
tul General al României la Jula. Universitatea din Oradea, Facultatea de 
Știinţe Socio-Umane. 

Oradea, 15 septembrie 2008

Românii din jurul României în imagini. Sesiunea anuală a Cercu-
lui de Istorie Bancară, Seminarul Băncii Naţionale a României. 

Bucureşti, 12 decembrie 2008

2006
Născut în Cornova. Omagiu lui Paul Mihail. Satul Şoimăreşti: 

Cinci veacuri de existenţă demnă de Vasile Preutu, Agripina Preutu, aut. 
proiectului, imagini: Vasile Șoimaru. Organizator: Biblioteca Municipală 
B.P. Hasdeu.

Chişinău, 19 iunie 2006 

Neamul Şoimăreştilor – 500 de ani de istorie; albumul Poeme în 
imagini: Expoziţie de fotografie donate muzeului lansată la Casa Memo-
rială Mihail Sadoveanu.

Fălticeni, România (18 iulie 2005)

Nicolae Iorga. Cugetări; Expoziţie de fotografii: Pe urmele lui Nico-
lae Iorga, prezentată în cadrul programului manifestărilor cultural-ştiin-
ţifice prilejuite de ziua naşterii eminentului pedagog Onisifor Ghibu la 
Zilele Ghibu, ediţia a XIV-a. Chişinău, 31 mai -1 iunie 2006.

Nicolae Iorga. Cugetări; Expoziţie de fotografii: Pe urmele lui Ni-
colae Iorga, realizator: Vasile Șoimaru din Republica Moldova în cadrul 
programului manifestărilor Zilele Nicolae Iorga. 

Botoşani, 4-5 iunie 2006

Pe urmele lui Nicolae Iorga. Expoziţie de fotografii adunate şi exe-
cutate de Vasile Șoimaru, dr. în economie, conf. univ. ASEM. 

Chişinău, ASEM, noiembrie 2005; Biblioteca O. Ghibu, mai-iunie 2006;  
Botoşani, iunie 2006; Vălenii de Munte, august 2006
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2005
Poeme în imagini, Neamul Şoimăreştilor de Vasile Șoimaru din 

Republica Moldova. Lansare organizată de către Biblioteca Judeţeană 
Duiliu Zamfirescu. 

Vrancea, 24 ianuarie 2005

 2004
Lansarea cărţii-album Poeme în imagini de Vasile Șoimaru la Bi-

blioteca “Transilvania” în cadrul Simpozionului ştiinţific Ştefan cel Mare 
– Omul şi Domnitorul încadrat în şirul activităţilor dedicate evenimen-
tului 2004 – Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Chişinău, 20 aprilie 2004

Mircea Vulcănescu. Litanii pentru trei stări. Organizatori: Funda-
ţia Pro Cornova; Biblioteca Publică O. Ghibu.

Chişinău, 4 noiembrie 2004

Poeme în imagini (carte-album), dedicată Anului Ştefan cel Mare, 
prezentată de ziaristul Vlad Pohilă la Simpozionul ştiinţific Ştefan cel 
Mare – Omul şi Domnitorul la Biblioteca Publică Transilvania în cadrul 
Zilelor Bibliotecii.

Chişinău, 29 august 2004 

Vernisaje foto

2010
Expoziţia foto Românii din vecinătatea imediată III – Transnis-

tria. Institutul Fraţii Golescu pentru relaţia cu românii de pretutindeni a 
organizat, pe 18-31 ianuarie 2010, la Clubul Ţăranului Român din Bucu-
reşti, expoziţia Românii din vecinătatea imediată – Transnistria. 

7 februarie 2010, Liceul „Lucian Blaga” din Tiraspol.
Expoziţie foto la Muzeul Ţăranului Român: prin ochii lui Vasile 

Şoimaru, Transnistria.
Bucureşti, România/Romanian Global News, Marţi, 12 ianuarie 2010
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2009
Vernisarea expoziţiei de fotografii Românii din jurul României, 

consacrată aniversării a 90-a a Marii Uniri şi celei de-a 150-a a Uni-
rii Principatelor (23 ianuarie 2009) şi la Muzeul Unirii din Alba Iulia  
(2 decembrie 2009). 

2008
Expoziţia de artă plastică contemporană din Republica Moldo-

va şi România a fost vernisată luni, 1 decembrie, de Ziua Naţională a 
României, la Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi. Evenimentul a 
fost organizat de Ambasada României la Chişinău şi Uniunea Artiştilor 
Plastici. Expoziţia, devenită deja tradiţională (are loc anual din 1996). 
În această perioadă sînt vernisate expoziţiile personale ale lui Vasile 
Şoimaru (fotografie, Românii din jurul României) şi Adrian Piticariu 
(pictură, Iaşi). Între artiştii plastici de la Chişinău, care şi-au expus lucră-
rile la acest vernisaj, se numără pictorii Constantin Spânu, Elena Bontea, 
Chiril Novac, Vasile Dohotaru, Lidia Mudrac, sculptorii Valentin Vârto-
su, Victor Niţa etc. 

Chişinău, 1 decembrie 2008

Vernisarea expoziţiei de fotografii Românii din jurul României, 
consacrată aniversării a 90-a a Marii Uniri şi celei de-a 150-a a Unirii 
Principatelor, organizat la Sala de Expoziţii Constantin Brâncuşi.

Chişinău, 1 decembrie 2008 

2007
Expoziţia de fotografie: Pe urmele echipei lui Anton Golopenţia în 

satele româneşti de la est de Bug, ASEM.
Chişinău, septembrie 2007

Expoziţie de fotografii Satele lui Dimitrie Gusti în cadrul Confe-
rinţei : Traian Herseni – personalitate ilustră a sociologiei, antropologiei şi 
psihosociologiei româneşti. (Cu prilejul centenarului de la naştere a mem-
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brilor marcanţi ai şcolii monografice a profesorului Dimitrie Gusti din 
România interbelică: Traian Herseni, Paula Gusty-Herseni, Mihai Pop şi 
75 de ani de la naşterea lui Ovidiu Bădina), organizate de Academia de 
Studii Economice, Asociaţia Economiştilor din Moldova. 

Chişinău, 28 septembrie 2007

2006
Bucovina de dincolo… Expoziţie personală de fotografie sub egida 

Ministerului Educaţiei şi cercetării, Inspectoratului Școlar Judeţean Su-
ceava în incinta Casei Corpului Didactic George Tofan.

Suceava, 27 mai 2006 
Culori în mişcare: expoziţie de fotografii, ASEM.

Chişinău, septembrie 2006

2005
Pe urmele lui Nicolae Iorga, expoziţie de fotografii în cadrul Con-

ferinţei comemorative Nicolae Iorga – un nume înscris cu litere de aur 
în Cartea Demnităţii româneşti (cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la 
asasinarea marelui savant şi patriot). Organizatori: Academia de Studii 
Economice din Moldova, Asociaţia Economiştilor din Moldova, Asocia-
ţia Istoricilor din Moldova. 

Chişinău, 25 noiembrie 2005

2002
De la Columna lui Traian la Valul lui Traian, expoziţie de fotogra-

fii la Muzeul Naţional de Istorie. 
Chişinău, 12 decembrie 2002

Cărţi cu dedicaţii de la Vasile Şoimaru
Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

Furtună, Alexandru. Neamul Șoimăreştilor : 500 de ani de istorie / 
Alexandru Furtună, Vasile Șoimaru. – Ch. : Prometeu, 2003. – 512 p.
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Donaţie Bibliotecii „Alba Iulia” din Chişinău, cu urări de bine şi pros-
perare. V. Şoimaru, 13 ianuarie, 2004. 

Cu cele mai bune gânduri cititorilor şi lucrătorilor Bibliotecii „Tran-
silvania” din cel mai naţional cartier al Chişinăului. Vasile Şoimaru, Chi-
şinău, 20 aprilie 2004. 

Cu stimă şi caldele urări de bine pentru personalul şi cititorii Bibliote-
cii de Arte (plastice) din Chişinău. V. Şoimaru. 16.02.2005. 

Bucuros să mă reîntâlnesc cu bunul colectiv al Bibliotecii „Onisifor 
Ghibu” din Chişinău. La mulţi ani şi multe alte lansări de carte bună şi 
rară. 28.04.2005. 

Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Transilvania”, Bibl. de Arte, Bibl. „Onisifor 
Ghibu”

Călin, Constantin. Gustul vieţii : Varietăţi critice / Constantin Că-
lin. – Bacău : Ed. Agora, 2007. – 506 p. 

Donaţie pentru Biblioteca „Transilvania”. Vasile Şoimaru.11.10.2011.

Cornova : [monografie] / aut. proiectului şi coord. : Vasile Șoimaru. 
– Ch. : Museum, 2000. – 708 p.

Cu multă stimă şi lectură plăcută pentru cititorii Bibliotecii 
„Transilvania”din partea coautorului şi coordonatorului V. Şoimaru, 
10.09.2010.

Donaţie pentru Bibl. Publică „O. Ghibu” din Chişinău cu alese urări 
de prosperare pentru toţi colaboratorii, din partea tuturor autorilor şi cor-
novenilor. 14.02.2005.

Cu o deosebită stimă şi calde urări de bine pentru cititorii şi colabora-
torii Bibliotecii „Alba Iulia” din Chişinău. V. Şoimaru, 13 ianuarie 2004. 

Urări de prosperare Bibliotecii „Ovidius”, sănătate şi noroc colabora-
toarelor şi cititorilor admiratorilor din Cornova ai lui Ovidius. Şoimaru 
Vasile. 26 februarie 2003.

Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Ovidius”

Cristescu, Ştefania. Descântece din Cornova Basarabiei / Ștefania 
Cristescu. – Providence : Hiatus, 1984. – 239 p.

Pentru Mica Bibliotecă Naţională „Onisifor Ghibu” din Chişinău. Do-
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naţie de la cornoveanul Vasile Şoimaru transmisă de la Sanda Golopenţia 
– fiica lui Anton Golopenţia, şi a Ştefaniei Cristescu, ambii participanţi la 
campania monografică de la Cornova (vara an. 1931) condusă de Dim. 
Gusti. Cartea a fost adusă de la PROVIDENCE – Rodle ISLAND – SUA 
în februarie 2000. 15.02.2000 – ziua aniversării a 120 ani de la naşterea 
lui Dimitrie Gusti – cetăţean de onoare al satului Cornova (9.08.1931). – 
Vasile Şoimaru.

Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central, depozit, Biblioteca „Onisifor 
Ghibu”, Biblioteca „Transilvania”

golopenţia, Anton. Restituiri / Anton Golopenţia. – Bucureşti : 
Ararat, 1995. – 155 p.

Donaţie transmisă de către Vasile Şoimaru de la Sanda Golopenţia 
din or. Providence – S.U.A. pentru Mica Bibliotecă Naţională „Onisifor 
Ghibu” din Chişinău în ziua aniversării a 120 ani de la naşterea lui Dimi-
trie Gusti 15.02.2000. 

Bibl. „Onisifor Ghibu”

Iachim, Ion. Ascult cum înfloreşte inul / Ion Iachim ; fot. : Vasile 
Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2007. – 66 p.

Pentru Biblioteca „Transilvania” din mun. Chişinău, autorul fotogra-
fiilor din cartea consăteanului meu.

Vasile Şoimaru, 10.09.2010.
Bibl. „Transilvania”

Iorga, Nicolae. Cugetări / Nicolae Iorga ; aut. proiectului, coord. : 
Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2005. – 332 p.

Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania”, Vasile Şoimaru, 10.09.2010.
Bibl. „Transilvania”

Lupu, Ion. Înstrăinata noastră Basarabie / Ion Lupu. – Bacău : Ed. 
Babel, 2010. – 112 p. 

Donaţie pentru Biblioteca „Transilvania”. Vasile Şoimaru, 11.10.2010.
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Mihail, Zamfira. 155 de cărţi într-o carte / Zamfira Mihail ; coord. 
de proiect: Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă, Vasile Șoimaru ; Bibl. Munici-
pală B.P. Hasdeu. – Ch. : Ed. Prometeu, 2010. – 532 p.

Pentru cei 5155 de cititori ai Bibliotecii „Transilvania” din mun. 
Chişinău cu cele mai bune gânduri ale coordonatorului V. Şoimaru, 
10.09.2010

Bibl. „Transilvania”

Muravschi, Valeriu. Atitudini în ani de restrişte / Valeriu Murav-
schi ; aut. proiectului, coord. : Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 
2009. – 300 p.

Cu cele mai bune gânduri şi atitudini din partea coordonatorului 
acestei cărţi, pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania”, Vasile Şoimaru, 
10.09.2010.

Bibl. „Transilvania”

Născut în Cornova : Omagiu lui Paul Mihail / aut. proiectului, co-
ord. : Vasile Șoimaru – Ch. : Ed. Prometeu, 2006. – 288 p. 

Pentru cititorii „Transilvaniei” pe care i-a preţuit atât de mult regreta-
tul istoric şi preot Paul Mihail. Vasile Şoimaru, 10.09.2010.

Bibl. „Transilvania”

Preutu, Vasile. Satul Șoimăreşti: cinci veacuri de existenţă demnă / 
Vasile Preutu, Agripina Preutu ; aut. proiectului, coord. şi imagini: Vasile 
Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2006. – 308 p.

Cu aleasă preţuire pentru personalul şi cititorii Bibliotecii „Transil-
vania” din partea celor doi autori şi a coordonatorului proiectului dat  
V. Şoimaru, 10.09.2010.

Bibl. „Transilvania”

Şoimaru, Vasile. Căderea comuniştilor / Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. 
Prometeu, 2010. – 160 p. : il.

Cititorilor Bibliotecii „Transilvania” le urez viaţă lungă fără comu-
nism. Vasile Şoimaru, 11.10.2010. 
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Şoimaru, Vasile. Căderea premierilor / Vasile Șoimaru. – Ch. : Ci-
vitas, 1999. – 219 p.

Pentru Secţia Autografe a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din 
Chişinău cu urări de bine din partea autorului Vasile Şoimaru. 18 august 
1999, Chişinău. 

Pentru Mica Bibliotecă Naţională a Republicii Moldova „Onisifor 
Ghibu”, una din puţinele insuliţe româneşti din Basarabia din epoca Că-
derii Premierilor, ce au ştiut a sta sus... Cu multă dragoste pentru colectiv, 
Vasile Şoimaru. 30 noiembrie 1999.

Pentru cititorii b-cii româneşti din Chişinău „Transilvania” cu alese 
urări de bine din partea autorului. Vasile Şoimaru, 27.08.99. 

Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania”, cu aleasă stimă din par-
tea autorului şi deputatului din epocă, când cădeau premierii ca frunzele 
toamna... Vasile Şoimaru, 10.09.2010.

BM „B.P. Hasdeu”, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Transilvania”

Şoimaru, Vasile. Poeme în imagini / Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. 
Prometeu, 2004. – 144 p. : il.

Bibliotecii „Transilvania” din partea autorului. V. Şoimaru. 10.09.2010.
Bibl. „Transilvania”

Vulcănescu, Mircea. Litanii pentru trei stări: poezii, teatru, tradu-
ceri, adaptări / Mircea Vulcănescu ; aut. proiectului, coord. şi imagini : 
Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2006. – 308 p.

Pentru Biblioteca „Transilvania” din partea coordonatorului. Vasile 
Şoimaru. 10.09.2010. 

Diplome, menţiuni, premii, distincţii

Stema Familiei ŞOIMARU aprobată în şedinţa Comisiei Naţionale 
de Heraldică a Rep. Moldova din 19 oct. 2007, Proces-verbal nr. 157-III.
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2011
Diplomă de excelenţă cu prilejul împlinirii a 75 ani de la fondarea 

Muzeului Satului eliberată de Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţio-
nal, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti, 17 mai 2011. 

Diplomă de recunoştinţă pentru contribuţia deosebită la promova-
rea valorilor româneşti în lume şi la dezvoltarea relaţiilor dintre românii 
de pretutindeni eliberată de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor 
de pretutindeni. Departamentul Moldova Iaşi – România, Botoşani, 6 
iunie 2011.

2010
Diplomă de excelenţă Paul Bran pentru promovarea valorilor învă-

ţământului economic românesc, prodigioasa activitate profesional-ştiin-
ţifică şi de excelenţă în domeniul managementului instituţional eliberată 
de Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, 
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Decembrie 2010.

Diplomă aniversară şi medalia aniversară „20 de ani de la înfiinţa-
rea Centrului Internaţional de Cultură şi Arte George Apostu semn şi rost 
al puterii spiritului în lumea contemporană”, eliberat de Centrul Interna-
ţional de Cultură şi Arte George Apostu, Bacău, 10 noiembrie 2010.

Diplomă. Cel mai fidel cititor se conferă pentru fidelitate Bibliote-
cii Municipale B.P. Hasdeu, pentru calitatea lecturii şi interesul pentru 
cunoaştere eliberat de Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, L. Kulikovski, 
director general, octombrie 2010. 

Premiul Nicolae Iorga oferit de GCC SRL pentru volumul Românii 
din jurul României în imagini de Fundaţia Culturală Magazin istoric, 23 
februarie 2010.

Diplomă de merit a Societăţii Scriitorilor şi Artiştilor Aromâni din 
R. Macedonia.

ΠРИЗНАНИЕ Dl. Prof. Dr. Vasile ȘOIMARU Artistul di Moldova 
tsi “adarâ apuntsâ shi leagâ muntsâ”/ Sutsata-a Scriitorilor shi Artishi-
sâlj Armânj dit Machidunii. Друштво на писатели и уметници Власи 
од Македониja. Dzalilia Culturaljei Armâneasca tu Machidunii “CON-
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STANTIN BELIMACE” 15-18. Xumedru. anlu. 2010. Scopia. Editsiea  
V. Festival Internaţional di Armâneascâ Puizii.

2009
Apreciere şi recunoştinţă pentru volumul Românii din jurul Ro-

mâniei în imagini de la Revista şi Cenaclul Observatorul, Toronto, la 17 
septembrie 2009.

Diplomă Jubiliară. 1999-2009 România-bucovina-Pojorâta pen-
tru susţinerea şi promovarea valorilor româneşti în lume. Curentul In-
ternaţional. Director, Ștefan Străjeri. Primăria comunei Pojorâta, jud. 
Suceava ing. Bogdan Codreanu.

Diplomă de excelenţă pentru sprijinul moral şi material acordat, 
atât Fundaţiei cât şi revistei sale. Fundaţia Alba Iulia 1918, pentru unita-
tea şi integritatea României. Alba Iulia 2009.

Diplomă de merit şi Premiul special pentru promovarea identităţii et-
nice, cultural-lingvistice şi religioase româneşti. Ministerul Afacerilor Ex-
terne Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, 2009.

Diplomă pentru cartea Românii din jurul României în imagini, 
care s-a situat în topul celor mai citite cărţi ale anului 2008. Ministerul 
Culturii şi Turismului din Republica Moldova. Biroul de Informare al 
Consiliului Europei în Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Mol-
dova. Chişinău, 2009.

Premiile Expresul de Ungheni. Categoria: sângele apă nu se face. 
Pentru că, oriunde s-ar afla, niciodată nu uită de unde a pornit şi cine îi 
sunt strămoşii (2009).

Ordinul ziariştilor clasa I (aur) pentru competenţă în activitatea 
jurnalistică / Uniunea Ziariştilor Profesionişti ORDINUL ZIARIŞTILOR; 
Preşedinte UZP Superior OZ Prof. dr. Mihai Miron. 14.08.2009.

2008

Brevet. Medalia Jubiliară Centenarul cursurilor de vară ale Univer-
sităţii Populare Nicolae Iorga, pentru promovarea operei lui Nicolae Ior-
ga şi a culturii româneşti. România. Consiliul Judeţean Prahova. 
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Cu prilejul celei de-a XV-a ediţii a Festivalului Internaţional de 
Poezie Drumuri de spice conferă în semn de preţuire dlui Vasile Șoima-
ru – Chişinău, pentru colaborarea prietenoasă şi benefică şi pentru pro-
funda mulţumire şi recunoştinţă pentru sprijinul acordat şi participarea 
de înaltă ţinută. Societatea literar-artistică Tibiscus Uzdin (Voivodina-
Serbia), 31.VII-2.VIII 2008.

Diplomă Laureat al anului 2008 pentru că a adunat toţi românii 
de pretutindeni într-un singur album fotografic. Gala Albă a Timpului. 
Ediţia a 3-a, 2008.

Premiul Coloana Infinitului pentru cartea Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini, Ed. Prometeu, 2008 în cadrul Salonului Internaţional 
de Carte Chişinău, 2008 consacrat împlinirii a 80 de ani de la naşterea 
scriitorului Ion Druţă, 31 august-4 septembrie 2008.

Premiul Ethos Românesc pentru lucrarea Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini la Salonul Internaţional de Carte Românească, ediţia 
a XVII-a, Radio-Iaşi, 8 octombrie 2008.

Premiul Ethos Românesc se acordă volumului Românii din jurul 
României în imagini, autor Vasile Șoimaru. Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi” Iaşi la Salonul Internaţional de Carte Românească, ediţia a 
XVII-a, Iaşi, 5-8 octombrie 2008.

Premiul special pe anul 2008 pentru volumul Românii din jurul 
României. Uniunea Scriitorilor din Moldova, Preşedintele Uniunii Scri-
itorilor din Moldova, Mihai Cimpoi.

Titlul de Membru de onoare al Comunităţii Academice George 
Bacovia ca o recunoaştere a deosebitei sale contribuţii la promovarea 
românismului în lume. România. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Ti-
neretului. Universitatea George Bacovia Bacău. 20 noiembrie 2008.

2007
Diplomă de excelenţă pentru contribuţii deosebite la elaborarea 

conţinutului publicaţiei BiblioPolis – revistă de biblioteconomie şi ştiinţe 
ale informării, editată de BM B.P. Hasdeu din Chişinău; în semn de recu-
noştinţă pentru articolele scrise sincer, inspirat, în cunoştinţă de cauză; 
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alte materiale originale puse la dispoziţia redacţiei noastre eliberată de 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 15 octombrie 2007.

2006
Diplomă de Cetăţean de Onoare al Comunei Drăgăneşti şi Șoimă-

reşti, Judeţul Neamţ pentru Dl Șoimaru Vasile, Consiliul Local al Comu-
nei Drăgăneşti, Judeţul Neamţ, prin Hotărârea nr. 21 din 23.05.2006, în 
semn de preţuire a contribuţiei deosebite pentru prosperarea imaginii 
comunei noastre. România. Judeţul Neamţ. Consiliul local al Comunei 
Drăgăneşti, 01.06.2006.

Distincţie de excelenţă în semn de recunoştinţă şi preţuire pentru 
promovarea şi valorificarea operei şi personalităţii scriitorului patriot 
şi om politic Constantin Stere. Cu prilejul finalizării proiectului „Aleea 
scriitorilor” din parcul Bucov-Floreşti. 26 martie 2006.

Diplomă dlui Şoimaru Vasile, conferenţiar la catedra Management 
Social ASEM, pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţă-
mântului universitar, activitate ştiinţifico-pedagogică prodigioasă, aport 
considerabil la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru econo-
mia naţională şi în legătură cu aniversarea a 15-a de la fondarea insti-
tuţiei. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministru Victor Ţvircun, 20 
septembrie 2006.

Premiul de excelenţă „Basarabia, pământ românesc – 2006” acor-
dat de www.voceabasarabiei.com pentru susţinerea re-Unirii românilor 
din Basarabia şi Bucovina cu Patria şi pentru excepţionala colecţie de 
cărţi româneşti editate anul 2006.

2005
Diplomă de onoare. Se decernează Maestrului Vasile Șoimaru cu 

ocazia aniversării a 15-cea de la fondarea Mişcării Ecologiste din Mol-
dova şi a revistei Natura, pentru contribuţia substanţială la păstrarea 
demnităţii şi conştiinţei româneşti în Basarabia, a patrimoniului natural 
şi cultural-istoric naţional. Mişcarea ecologistă din Moldova şi revista 
Natura, 15 ani de activitate.
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2004
Diplomă de conferire a Premiului Gheorghe Bezviconi pentru con-

tribuţii esenţiale în domeniul genealogiei domnului doctor Vasile Șoi-
maru pentru lucrarea Neamul Şoimăreştilor. 500 de ani de istorie (Chişi-
nău: Prometeu, 2003), Societatea de genealogie, heraldică şi arhivistică 
Paul Gore, Chişinău, 14 februarie 2004.

Se conferă titlul Prieten de onoare al Comunei Mirosloveşti Dom-
nului Vasile Șoimaru. Cu aleasă preţuire pentru contribuţia adusă la 
realizarea Monografiei Comunei Mirosloveşti. Decernat cu prilejul ani-
versării a 140 de ani de la înfiinţarea comunei Mirosloveşti. România. 
Judeţul Iaşi. Consiliul local al comunei Mirosloveşti. 9 mai 2004.

2003
Diplomă. Premiul pentru cercetări monografice se acordă dlui Va-

sile Șoimaru pentru volumul Neamul Şoimăreştilor, Prometeu, 2003. Sa-
lonul Internaţional de Carte, Ediţia a XII-a, Chişinău, 2003.

Diplomă. Pentru muncă îndelungată în domeniul învăţământului 
universitar, activitate ştiinţifico-pedagogică prodigioasă, merite deose-
bite în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru economia naţi-
onală şi în legătură cu jubileul de 50 de ani ai învăţământului economic 
din Republica Moldova. Ministerul Învăţământului al Republicii Moldo-
va, 25 septembrie 2003.

2000
Удостоверение Nr 0397. Парламентская Ассамблея ОБСЕ Мол-

дова. Шоймару Василе аккредитован Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации в качестве иностранного между-
народного наблюдателя. Председатель Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации А. Вешняков, 15 марта 2000 г.

1993
Diploma de participare. Senatul Academiei mulţumeşte dlui Șoi-

maru Vasile pentru contribuţia adusă la reuşita manifestărilor jubilia-
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re. Academia de Studii Economice (Bucureşti). Simpozionul Știinţific 
Jubiliar ASE ’80 Economia de tranziţie şi dezvoltarea economică, 28-30 
octombrie 1993.

Afişe, avize

Stimaţi Alegători !
După 45 de ani de asuprire poporul moldovenesc abia acum în-

dreaptă spatele încovoiat. Dar cu cât greu! Cu cât chin şi osândă! A tre-
buit să ne zbuciumăm doi ani ca să căpătăm legea despre limba de stat 
şi trecerea la alfabetul latin. Vă amintiţi cu toţii cum ţineau cu dinţii cei 
de la Tiraspol, Râbniţa, procurorul şi alţi „eliberatori” ca să nu ne deie 
dreptul nostru. Apoi împotrivirea lor a devenit şi mai mare. Au organizat 
grevele din august-septembrie, care au adus republicii 186 mln. ruble 
pierderi. Aceasta e munca de un an a peste 200 de sate. Acestea sunt sute 
de grădiniţe, şcoli, magazine aruncate în vânt. Acum tot ei organizează 
referendumuri, îi aţâţă pe găgăuzi împotriva moldovenilor, îşi aduc în 
ajutor alţi venetici, care vin şi vin şi ne îngreuie pe noi. 

Fraţilor! Legile despre limbă şi alfabet sunt începutul. Noi trebuie 
cât mai degrabă să elaborăm alte legi, care să ne apere şi să ne întărească. 
Avem nevoie de o lege, care ar limita stabilirea migranţilor în Moldo-
va, o lege, care ar declara pământul, apele, pădurile, proprietatea statului 
moldovenesc şi n-ar permite orişicui să pângărească avuţia lăsată nouă 
de strămoşi. E necesară o nouă Constituţie, un nou contract federal al re-
publicilor suverane, o lege despre învăţământul naţional şi libertatea cre-
dinţei. Sunt foarte multe de făcut. Toate acestea cad pe umerii viitorului 
Soviet Suprem / Parlament. Anume Parlamentul trebuie să adopte legile. 
Și o va face numai dacă viitorii deputaţi vor fi oameni de bună credinţă, 
competenţi, oneşti şi luptători. Cinci ani va lucra Parlamentul pe care îl 
vom alege la 25 februarie 1990. Pentru destinul istoric al neamului nos-
tru aceşti cinci ani ar putea deveni hotărâtori. Dacă vom alege oameni de 
treabă, vom merge înainte. Dacă vom alege slugoi, lingăi şi venetici, vom 
da înapoi şi ne vom stinge ca neam. 
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Oameni de bună credinţă! Nu vă lăsaţi ademeniţi de promisiuni. 
Formaţi grupuri active în fiecare mahala. Explicaţi tuturor situaţia. 

Frontul Popular din Moldova vă îndeamnă să votaţi pentru ȘOI-
MARU VASILE A., economist, docent la Universitatea de Stat din Chişi-
nău, trecut ca şi dumneavoastră prin toate nevoile vieţii, angajat în lupta 
politică din primele zile ale restructurării, bătut de multe ori de cei cu 
fotolii şi privilegii, însă dârz şi neînfrânt.
Domnul să ne ajute!

Preşedintele sfatului FPM / I. HADÂRCĂ
Secretar responsabil al FPM / Gh. GHIMPU

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Clubul de psihologie. 
Organizatori : Septimiu Chelcea şi Gabriel Jderu invită la lansarea albu-
mului-monografie Românii din jurul României în imagini de Vasile 
Şoimaru, prezentat la Chişinău pe 27 martie a.c. pentru a marca 90 ani 
de la Unirea Basarabiei cu România. Profesorul Vasile Șoimaru (ASEM) 
ne oferă în 272 de pagini peste 800 de imagini din Ucraina (Maramu-
reşul istoric numit şi Trascarpatia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, 
de la Bug, Kirovograd şi Nikolaev, din regiunea Odesa), Rusia (Cauca-
zul de Nord), bulgaria (Vidin şi Cadrilater), Serbia (Valea Timocului şi 
Voivodina), Ungaria (Ţinutul Debreţin), Croaţia şi Italia (istoromâni 
şi friulani), aromânii din grecia, Macedonia ex–iugoslavă şi Albania, 
populaţia românească slavizată din sudul Slovaciei, Cehiei şi Poloniei. 
Evenimentul va avea loc la 11 aprilie, ora 14.00 în Sala de Conferinţe a 
Facultăţii SAS din str. Schitu Măgureanu, nr 9.

Festivalul Zilele Basarabiei: Timişoara, ediţia a X-a 2010; Institu-
tul Cultural Român, Consiliul Judeţean Timiş. Expoziţie de fotografie  
V. Șoimaru: Românii din vecinătatea imediată III: Transnistria, 26-28 
martie, 2010.

Institutul Fraţii Golescu pentru Relaţii cu românii din străinăta-
te şi organizaţia studenţilor basarabeni din Timişoara prezintă Românii 
din vecinătatea imediată III Transnistria, 26 martie-2 aprilie 2010. Holul 
Universităţii de Vest din Timişoara. Fotografii de Vasile Șoimaru.
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Românii din jurul României. Eveniment cultural cu profunde sem-
nificaţii spirituale româneşti organizat de Asociaţia Culturală Familia ro-
mână şi Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu. Lansarea albumului Românii 
din jurul României, monument de dragoste, credinţă şi simţire româ-
nească al conf. univ. dr. Vasile Șoimaru, Chişinău. (22 mai 2009)

Şoimaru Vasile Alexei. 25 februarie 1990 – toţi la alegeri! Candida-
tul în deputaţi ai poporului ai PSSM în circumscripţia electorală nr. 127 
de frontieră : [afiş electoral].

Zilele Municipiului Fălticeni. Zilele Sadoveanu. Întâlnire cu prie-
teni de peste Prut. Invitaţi: Vasile Șoimaru – profesor universitar, scriitor, 
artist fotograf ; Vlad Pohilă – jurnalist şi scriitor ; Ninela Caranfil – Ar-
tistă emerită ; Andrei Vartic – scriitor şi regizor. Organizatori: Primă-
ria Municipiului Fălticeni, Casa Memorială Mihail Sadoveanu Fălticeni.  
(2 noiembrie 2000)

Zilele Basarabiei. Biblioteca Judeţeană Nicolae Iorga (Ploieşti) vă 
invită sâmbătă, 25 martie 2006, ora 11.00, în sala de lectură Nichita Stă-
nescu la lansarea volumelor: Al. Furtună, Vasile Șoimaru. Neamul Şoimă-
reştilor: 500 de ani de istorie; Nicolae Iorga. Cugetări. Prezintă: dr. Vasile 
Șoimaru, editor; Andrei Vartic, publicist. Amfitrion: Prof. Nicolae Boar, 
Dir. Bibliotecii Judeţene Nicolae Iorga.
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INDEXURI AUXILIARE
Index de nume

Adam Vasile 536 (fot.)
Alexandru cel Bun 841, 846
Alexei Nicolae 175
Alici Alexandru 50
Andru Vasile 866
Anghelescu Hermina 98
Anton Ion 435, 484
Ardelean Laviniu 436, 485
Aurel Anca 696
 
Bacalu Lucia 332, 376, 392, 438, 540, 

541, 563, 655, 656
Baciu Marius-Petronel 704
Bahnaru Vasile 328
Baiboleanu M. 631
Bădina Ovidiu (186)
Băieşu Nicolae 682, 684
Băsescu Traian 677
Bârcă Alic 487
Beiu Lucia 439
Belâi Liviu 486
Belcenco Natalia 684 (fot.)
Belcenco Victor 684 (fot.)
Belostecinic Grigore 74, 265, 292, 

(293), (294), 487, (702)
Benu Aureliu 51
Beşleagă Vladimir 11, (639), 669, 684 

(fot.)
Bizovi Eleonora 825 (fot.)
Bizovi Vasile 825 (fot.)
Bobeică Constantin 18, 68, 345, 356, 

485, 488, 542-545, 550, 580, 581, 
688, 697, 699, 701

Boian Alexandrovici 824 (fot.)
Boldişor Veronica 440
Bolduratu Sergiu 310
Bologan Gheorghe 590, 591
Borcoman Raisa 265

Bota Aurelia 592
Botiş Ioan 441
Bran Paul 123, 148, 161, 166, (215-

218), (221), 273, (293), 310, 311, 
317, (319), (320), 323, 324, (625), 
(632)

Brateş Teodor 74
Briedis Leons 98
Bucătaru Lora 17
Buculei Silviu 442
Bucur Cristian 675
Budeanu Gheorghe 443, 546, 593
Budura Romulus 99
Budurin Vasilina 684 (fot.)
Buică Elena 489, 490, 594
Bulat Ludmila 52, 53, 88, 89, 423, 424, 

547, 700
Bulat Maria 733 (fot.)
Burada Theodor (229), 684 (fot.)
Buru Nicoleta 367
Butar Anca 444
Butuc-Șoimaru Cezar 730
Buzatu Gheorghe 99
 
Caba Pavel (639)
Caisîn S. 680
Calamanciuc Gheorghe 867
Caliniuc Ioan 542, 879
Caproşu Ioan 685
Caraman A. 868
Caranfil Ninela (228), 459, 518, 569
Caun Victor 325
Căpiţă Ionel 836, 870
Cebotari Maria (213)
Cernamorcenco Dragoş 445
Cernica Doina 393, 409
Ceşuiev Visarion 121
Chiarelli Corrado 285 (fot.)
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Chindea Corina 595
Chircă Sergiu 309, 313, 325
Chiseliţă Dumitru 446
Cimpoi Mihai 98, (805), 825 (fot.)
Ciobanu Constantin 536 (fot.)
Ciobanu Ghenadie 293
Ciobanu Rodica 735
Ciobanu Valerian 377
Ciocanu Anatol 683
Ciocanu Ion 90
Ciubuc Ion 163, 166
Ciubucciu Vlad 75
Ciuş Mihail 322
Codreanu Theodor 210, 418, 447, 492
Cojocaru Natalia 736
Constantin Ion 737
Constantin Mitică 536 (fot.)
Constantinov Alexei 34
Corj Vasile 313
Coroiu Constantin 35
Costaş Natalia 649
Costriţchi Tămărica 620
Cotelnic Ala 294
Cotorcea Ion 161
Crasnean Alexandru 17
Creangă Ovidiu 241, (297)
Crivoi Andrei 684 (fot.)
Cubreacov Vlad (364)
Cucu Viorel 596, 597
Cuharschi Boris 765
 
Dabija Nicolae 54, 98, 494, 520, 551, 

(596), 598, 601, 602, 604, 607, 841
Damian George 55, 610
Dan Sergiu 56
David Livia 346
Dănăilă Mihai 600
Deleu Ecaterina 448, 449
Detcova Irina 626
Diaconu Oxana 667
Dogaru Mircea 617, 618, 621-623

Donose Constantin 704
Dorogan Valerian 195
Dragotă Ioana 495
Drimba Ovidiu 99
Dron Ion 17, 20, 347
Druguş Liviu 311, 625, 630
Duca Gheorghe (Duca-Vodă) 684 (fot.)
Dumitru Aurel 358
Dumitru Doru 28
Dumuţă Simona 485
Duşan Pârvulovici 825 (fot.)
 
Eminescu Mihai 747, 814, 819, 824, 

827, 869, 876
Erhan Ioan 653
 
Făuraşu Gaju 335
Florea Corneliu 92, 246
Frâncu Angarta 556
Furtună Alexandru 17, 33, 34, 37, 40, 

202, 347, 367, 370, 407
 
Gafton Marcela 359, 368, 369
Galben Cornel 69a, 
Gârbuleţ Adrian 85
Gâştemulte Nelly 557, 558
Gheorghiţă Nadina 497
Gherasim Toader 453
Ghimpu Gheorghe (639)
Ghimpu-Budurin Vasilina 880 (fot.)
Ghinculov Silvia 265, 292, 293, 487
Goja Anca 498
Golopenţia Anton 224, 225, 423, 427, 

429, 479, 681, 682
Golopenţia Sanda (224), (225)
Gonţa Ion 360
Gorincioi Tamara 91, 317, 499-501, 

564, 639, 673
Gotişan Irina 737
Grigorescu Grigore 12
Grosu Aneta 336
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Grozavu Petru 599
Gumenâi Ion 685
Gusti Dimitrie (208), (394)
 
Hadârcă Natalia 396, 661
Hănţulescu Ioan 452
Hrişcev Eugen 325
Hristachi Sterjadovski 797 (fot.)
Huiban Laura 57, 453, 602
 
Iachim Ion 36, 356, 361, 384, 410, 425, 

426, 515, 516, 524, 559, 560, 683, 
686

Iancu Vasile 37
Iftimi Sorin 21, 38
Iordăchescu Tudor 103, 300, (303), 590, 

609-611
Iordan Constantin 58
Iorga Nicolae 80, (81), (401), (404), 411, 

(414), 415, (421), 430, 461, 462, 718
Iovu Vasile 601, 607, 841 (fot.)
Irimescu Ion (212)
Istudor A. 610
 
Jantovan Nicolae 684 (fot.)
Josu Nina 412, 561, 878
 
Kulikovski Lidia 87, 98, 100, (222), 

(298), 547, 559, 560, 564, 586, 703, 
705

 
Lavric Victor 22
Lazăr Dumitru 378
Lozinschi R. 660
Lozinschi-Hadei Raisa 603
Lucacel Ioana 503, 504
Lucian Alecsa 59
Lucinschi Petru (158), 163, 166, 175
Lupan Ilie 318
Lupaşco Liuba 427
Lupu Constantin 39, 652, 719, 720, 738, 

751

Lutic Marcel 23
 
Macarie Augustin 40
Malev Vera 213
Mardare Galina 629
Mardare Marcela 694
Marin Gheorghe 695
Martin George 604-606 
Martiniu Andrei 690
Matei Valeriu (158), 337
Maxim Dumitru-Dan 646
Mărgărit Iulia 24
Mândâcanu Valentin 505, 566
Memei Alexei 684 (fot.)
Memei Ileana (669)
Mereuţă Daniela 362
Mesić Stjepan 254
Mihail Paul (82), (83), (223), 354, (399), 

(405), (412), (413), (418), 449, 
(539), 656

Mihail Zamfira 60, 93, 100, (547), (553), 
(557), 559, 560, 563-565, 570, 586, 
656, 703

Mihăilă Simona 370
Mihanj-Steryu Vanghea 270 (fot.)
Mihu Daniel 658
Mironenco Iaroslav 506, 684 (fot.)
Mişin Vadim 338, 350
Mişova Tatiana 294
Mitru Alex 397, 458
Mocreac Mihai (230)
Moldovanu Dumitru 124, 125, (220)
Morari Tudor 684 (fot.)
Moraru Delia 414
Moraru Ion 71, 507, 567, 607, 608
Moţpan Dumitru 163
Mucerschi Victor 314
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De ce, până în prezent, Petru Lucinschi, Dumitru Moţpan, Ion 
Ciubuc şi Procuratura Generală a Rep. Moldova nu au luat nici 
o atitudine faţă de infractorii de la conducerea ASEM?
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De la Podul de flori, la podurile economice 284
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cu efect întârziat pentru un alt Guvern? 

145

Declaraţie 195

Dezindustrializarea Republicii Moldova principala 
„performanţă” a agro-intersocialiştilor

129, 135

Dimitrie Gusti, satul Cornova şi Basarabia 208
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000 000 lei sustraşi de fosta guvernare?

173

Ecologiştii basarabeni au fost primii... 288
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„Înc-o... carte peste plan – înc-o sabie-n duşman” 148
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La Vărzăreşti a fost inaugurat un Cimitir de onoare al Eroilor 
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Minciuna le e călăuză, ASEM-ul – mijloc de transport 149
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Neamul Șoimăreştilor 202
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Paul Bran 216, 217
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Productivitatea muncii, sau munca fără productivitate 131

Profesor universitar, doctor Paul Bran 293
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Renumărarea voturilor ar putea coborî comuniştii sub o treime 
din sufragii
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Replica unui inculpat fără vină 177

Republica Moldova a fost prejudiciată de conducerea ASEM cu 
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Republica Moldova poate exista ca un stat independent doar în 
baza Declaraţiei de Independenţă ca un al doilea stat românesc, cu 
limba şi istoria românească şi, în niciun caz, ca o republică a unui 
„popor polietnic moldovenesc”, vorbitor de limbă rusă şi condus 
de străini
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„Revenirea la poziţia iniţială” sau nostalgia pentru gosplan 140
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Un alt soi de provocările mileniului 305
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„Veţi fi primii care veţi păşi în Europa integrată” 193
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Votul emigranţilor şi frica guvernanţilor 268
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промышленности Молдавии 
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Вопросы совершенствования планирования 
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общей системе народно-хозяйственного прогнозирования

112

Классификация методов прогнозирования 
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Книги по экономике, которые мы ждем 122

Кому нужен будет банкрот 138

Методика многофакторного прогнозирования 
производительности труда в регионе
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Методы прогнозирования производительности труда в 
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Научно-технический прогресc – главный рычаг ускорения 
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120

Не забывайте, что оппозиция молчит, как Ленин в 
Мавзолее 
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Некоторые вопросы прогнозирования 
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Comunitatea moldovenilor din Riga     271
Conacul de reşedinţă a lui Gheorghe Duca (Duca-Vodă), domnitorul Moldovei şi 

hatman al Ucrainei din dreapta Niprului (1679-1683) la Peştera (Pecera), lângă 
Nemirova, azi orăşelul Nemirov (regiunea Viniţa, Ucraina)     684

Conacul din Ţaul     49
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Conacul dinastiei Lazo din Piatra, Orhei     49
Conducerea Asociaţiei etnicilor români din Bulgaria (Vidin)     49
Conferinţă ştiinţifică la Costeşti     878
Consecinţele „marii revoluţii agrariene”     45
Consiliul Europei: Democraţia funcţionează anormal în Basarabia     715
Consulatul general al României (Casa în care a stat Ciprian Porumbescu)     49
Copii maramureşeni     763, 839
[Copiii tranziţiei]     45
Copiii Cornovei     17
Copiilor mei Mihaela şi Tudor Șoimaru     10
„Corabia” din Cernăuţi     49, 825
Cornova italiană văzută de cornoveanul Vasile Șoimaru     285
[Cornova mea]     45
Corpul didactic al şcolii medii generale din sat     49
Corul fântânilor     764
Covoare cornovene     17
Covoare de la începuturile satului     49
Covoare din comuna Cornova (s. Năpădeni)     17
Crâmpeie de la sărbătoarea centenarului şcolii din Cornova.  

23 octombrie 1999     17
Crâştieşul (Biharkereztes)     49
Cristineştii faimoasei dinastii de cărturari Hâjdău-Hasdeu     49
Croaţia     49
Cronica fotografică a manifestărilor anticomuniste de la Chişinău     716
Crucea din tulpina unui fag secular descoperită de către pădurarul  

Andrei Reşetari la Cinadievo-Mukacevo     49
Cu ei a început marea spălare de bani publici     67
Cu Tricolorul românesc împotriva tancurilor ruseşti. Chişinău,  

7 noiembrie 1989     45
Cu valahul Jaroslav Stica (centru), directorul muzeului în anii 1972-1999     49
Cu Vlad Pohilă în ospeţie la Vasile şi Agripina (Coca) Preutu în casa lui  

Vasile Drăguşanu din Șoimăreşti     33
Cu ziaristul Vlad Pohilă şi diplomatul român Ion Negescu la Cornova.  

Octombrie 1999     17
Cucioaia – sat al Roşculeştilor     33
Culme de păretare (s. Horodţkaia, reg. Nikolaev)     681
Culori în mişcare     45
Cum a pregătit Voronin „alegerile corecte”     757
Cumetriţele     45
Cunoscutul sat Valea Hoţului (Dolinskoie), a cărui monografie a fost scrisă  
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în anul 1942 de către echipa lui Anton Golopenţia. Este baştina scriitorului 
Alexei Marinat     49

Cursul despletit al râului Moldova la Șoimăreşti     84
Curtea unui ţăran împroprietărit. Anul 1998     17
 Dâmboviţa (Sfintenii de altădată) şi Valea lui Vlad     33
Dacii din Vilnius     271
Datini de Anul Nou în Șoimăreşti     84
De aici a pornit Ţara Moldovei: râul Moldovei     811
De ce havuzul nu mai cântă     765, 788
De la Columna lui Traian la Valul lui Traian     725
De la Nistru la Bug: Transnistria     527
„De la Nistru pân’ la Tisa...”     45
De la Pancevo (Serbia), până la Pancevo (Ucraina) sunt 1304 km.  

Stejarul secular din centrul oraşului Panciu, Vrancea românească,  
de pe strada mareşal Ion Antonescu, se află exact la mijloc de cale:  
la 652 km de cele două Pancevo...     49

De la stânga la dreapta: Eugen, Marina şi Alexandra Dimitriu, Afanasie Tipa     17
De la şcoală la prăşit     766
De la ultimele alegeri prezidenţiale au trecut 733 de zile şi nopţi, până la 

 următoarele alegeri din 3 decembrie 2000, mai avem de trăit 730...     170
De mult uscat, dar încă mândru. Năvrăpeşti – Mirosloveşti, judeţul Iaşi     45
„De treci codrii de aramă...”     45
De veghe în Munţii Latiniei     45
De ziua lui Eminescu     49
De ziua numelui, oaspetele dl prof. dr. Vasile Șoimaru din Chişinău, este felicitat, 

urat şi sorcovit de către copiii din Șoimăreşti, jud. Neamţ     84
De ziua Sf. Constantin şi Elena în curtea bisericii noi din Mirosloveşti.  

La masă în rândul din faţă: Ion Pârlea, directorul şcolii din sat (al doilea  
din stânga), Liviu Siminciuc, preotul satului (în centru), văduva fostului  
preot C. Movileanu (prima din dreapta). 21.05.2001     33

Dealul Laslău din Cotnari – fostă moşie a Șoimăreştilor     33
Dealul Șoimaru din Costeşti     33
Dealul Șoimaru din Oboroceni, fosta moşie a lui Gheorghe Năvrăpescu,  

mai târziu a lui Savin Năvrăpescu-Șoimaru     33
Debreţinul     49
Dedicaţie     683
Democraţia în ... gheaţă     745
Deschiderea unui izvor în Fânaţ de Ziua Sfinţilor Constantin şi Elena.  

Anul 2000     17
Deznodământul e aproape...     67
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Dialog în lunca Nistrului, Galiţia     49
Dispensarul satului [Cornova]     17
Doamna Maria Șoimaru şi fiica Mihaela (cu Cezărel în burtă),  

oaspeţi dragi la Șoimăreşti     84
Dobarul satului Andrei Crivoi     49
Doi cornoveni italieni+unul basarabean=tustrei latini convinşi     285
Doi cornoveni prin adopţie: Constantin Bobeică din Codreanca şi  

Alexei Memei din Mălăieşti, Transnistria     17
Doi prieteni ai lui Paul Mihail: Nina Negru, istoric şi publicist, şi protoiereul  

Ioan Ciuntu. 20.VI.2005     49
Doi prieteni: Tudorel şi Nicolae Creţu pe dealurile din preajma Brânzenilor     33
Doi scumpi prieteni ai Cornovei: Florina şi Paul Bran de la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti     17
Doi târzii îndrăgostiţi: Vasilina Budurin şi Tudor Morari din Moldavanskoe     49
Doi tauri cornoveni pe vârful Cihornicului     17
Doi vecini cuminţi – Simion Mititelu şi Vasile Purcel. Anul 1999     17
Doi vecini şi prieteni: Ioachim Purcel şi Ion Șoimaru. Anul 2000     17
Doi veri: Zamfira Mihail şi Constantin Ursu (din Sibiu)  

la porţile oraşului Chişinău. Anul 2004.     82
Dolnii Ţibăr văzut din Gornii Ţibăr     49
Dor de Anişoara     45
Dora şi Mihail Stratan cu mama Valentina Samson     17
Dora Stratan (Samson) în propria Casă Mare     17
Două aromânce mergând la biserică cu flori     49
Două frumoase bucovinence din Mahala, suburbie a Cernăuţilor     814
Două mătuşi: Nastia Popa, fiica lui Vasile al lui Ion Roşca (stânga), şi Ruxanda 

Popa, fiica lui Gheorghe al lui Vasile Șoimaru din Cornova. 06.04.2002     33
Două perle maramureşene – biserica din Alexandrovka şi cea din Sochirniţa  

(ambele din sec. XVII)     49
Două tinere din Voloca Bucovinei, îmbrăcate în haine tradiţionale româneşti,  

surprinse de aparatul de fotografiat     842
Două urme au mai rămas din fosta cetate a lui Ștefan cel Mare – Chilia     49
Dracula din Tiraspol     727
„Dracula din Tiraspol”, simbol al separatismului     45
Drum de coasă     874
Drum de codru autumnal     33
Drum de iarnă     812, 875
Drum de iarnă la Ipoteşti     876
Drum de vară     768
Drumul Basarabiei     793
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Drumul comuniştilor moldoveni: cu trenuţul hopa-hopa,  
ei ne duc în Europa!     794

Drumul istoric dinspre Volintireşti peste Siret spre Purceleşti     33
Drumul istoric spre Moskopolje (Voskopoje)     49
Drumul pe care merg Roşculeştii din Bogzeşti, Orhei, la biserica din sat     33
Drumul spre fostul pod plutitor spre Siret, Stolniceni-Prăjescu     33
Drumul spre lumină     746
Drumuri basarabene la sfârşit de secol XX     45
Drumuri de primăvară     843
Drumuri paralele     769
Drumurile noastre toate, se vor mai întâlni vreodată     770
Dulcea mea copilărie     717
Dumbrava Roşie, lângă Cernăuţi     45
Dumnezeu a venit în toamna lui Orfeu     683
Dunărea albastră la Arcear     49
După ce s-a terminat culesul. Octombrie 1999     17
Durresul, port la Adriatică     49
Duşan Pârvulovici din Negotin şi Boian Alexandrovici, ctitorul unicei  

biserici româneşti din Valea Timocului, la Malainiţa     49, 824
 
Ecrene din Valea Fără Iarnă a Cadrilaterului – Polul Sud al  

României Mari     49, 800
Edificii noi la Molniţa, sat românesc vechi de şase secole     827
Edificiul Inst. de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române     80
Ei merită o altă soartă     45
Elbasanul industrial şi turistic     49
Eleonora Bizovi şi nepoţelul ei, Mihăiţă din Boian     825
Elixir de tinereţe     683
„Emancipare” timoceană...     49
Eminescu în destinul nostru     747
Eparhia română din Vârşeţ     49
Episcopia Huşi     33
Eroica şi unica biserică românească din Valea Timocului, s. Malainiţa     771
Eudochia Viziru, economist     536
„Everestul” basarabean la Bălăneşti, Nisporeni     49
 
Familia doctorului Andrei al lui Leonid Roşca din Bursuceni.  

Chişinău, 22.12.2002     33
Familia Lati din s.Velikoserbulovka, r-nul Elaneţ, reg. Nikolaev     682
Familia lui Alexei Șoimaru în faţa propriei afaceri: Alimentara şi PizzaVest     33
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Familia lui Anatol şi Tatiana Șoimaru din Brânzeni 14.09.2002     33
Familia lui Arcadie Ciumac şi a Lidiei Ciumac-Șoimaru în faţa TERREI lor     33
Familia lui Constantin Robu     75
Familia lui Ion al lui Dumitru Roşca din Durleşti     33
Familia lui Ion Năvrăpescu (al doilea din stânga). Primul din dreapta bucureştea-

nul basarabean, originar din Valea Culei (s. Condrăteşti) – Gheorghe Tonu    33
Familia lui Ion şi Elena Șoimaru cu copiii şi nepoţii. Roman, 2000    33
Familia lui Mihai Șoimaru se încălzeşte la focul căminului de la et. 2.  

Chişinău, 2002     33
Familia lui Vasile al lui Vasile Șoimaru din Brânzeni. 14.09.2002     33
Familia lui Vasile Șoimaru din Chişinău în ultima oră din mileniul doi 

(31.12.2000)     33
Familia lui Vasile Șoimaru din Verşeni în drum spre târgul din Mirosloveşti     33
Familia moldovenilor Victor şi Nina Babeico (Sula) din Martanoşa     49
Familia Șoimărescu cu nepoţelul în atelierul de tâmplărie, comuna Șoimari     33
Familia Vlaiculescu din comuna Șoimari     33
Fascinaţia Cerului sau Mi-e dor de Gemenii newyorkezi. 1 august 1998     45
Fata tatei     45
Făt-Frumos din... porumb     45
Fânaţul, un prosop natural     17
Fântâna cu cea mai bună apă din sat – „Fântâna lui Cier”     17
Fântâna din poarta lui Vasile C. Șoimaru     17
Fântâna lui Dumitrache Șoimaru     17
Fântâni însetate     795
Festivalul folcloric cu participanţi din nordul şi sudul Bucovinei     825
Festivalul Mălăncii din Crasna, regiunea Cernăuţi     862
Finita la commedia neokominternistă, 7 aprilie 2009...     67
Floarea-soarelui supărată pe soare     45
Flori înzăpezite     844
Fortăreaţa antică Petrele     49
Fosta casă a Roşculeştilor din Cucioaia, azi şcoala satului     33
Fosta clădire a şcolii din Valea Hoţului     680
Fosta moară de apă de pe Pârâul Negru din satul Onuţ înainte de intrarea  

în Nistru     49, 826, 856
Fosta moşie a lui Ion Năvrăpescu din Boureni (vedere dinspre sat)     33
Fosta moşie a Roşculeştilor din Beşeni (Codru)     33
Fosta şcoală din Valea Hoţului, r-nul Ananiev, reg. Odesa     682
Fragment din Coloana Infinitului     714
Frumoasa biserică din Câmpulung pe Ceremuş     49
Frumoasa mamei     45
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Frumoasa stâncă Mâgla din Piatra-Orhei     49
Frumoasa valahă din Slatina, Valea Timocului, Serbia     728, 813
Frumoasa valahă la cetatea Vidinului     49
Frumoasa vale a Ichelului la Cornova-Năpădeni     49
Frumoasele cascade ale Tisei     49
Frumoasele românce din Bulgaria     270
Frunze de toamnă, flori de primăvară     45
 Galben de Cornova     45
Garduri de nuiele la Cornova     17
Gazdele monografiştilor din anii 1998-2000: Ion şi Nadia Șoimaru     17
Gemenii de la Cojasca     45
Gemenii din Băneasa     45, 75
Geneza poeziei     683
Gheorghe al lui Alexandru Roşca din Cornova. 19.04.2003     33
Gheorghe Butuc şi Mihaela Butuc-Șoimaru în piaţa San Marco din Veneţia. 

01.05.2002     33
Gheorghe Roşca cu mezinul Ion. 29.12.2002     33
Gheorghe Roşca din Beşeni (Codru) cu nepotul     33
Gicu Butuc (ginerele lui V. Șoimaru) împreună cu Vasile Preutu admiră  

splendorile luncii Moldovei     84
Gicu Droanţă, directorul şcolii din Boureni. În spate – pădurea Boureni cu stejarul 

de 500 de ani     33
Gimnaziul „Paul Mihail” din Cornova     82
Gimnaziul din Cernăuţi, unde a studiat Eminescu     869, 876
Gloriosul Lipnic al lui Ștefan cel Mare, Ocniţa     49
Gospodari ai satului Martanoşa     49
Grădiniţa de copii [Cornova]     17
Grand Canyonul din Crimeea     49
Grand Canyon, un nord-american cu nume latin (Utah, SUA). Iulie 1998     45
Greu e drumul moldovenilor spre spaţiul Schengen...     779
Grigore al lui Tudor Roşca din Beşeni (Codru)     33
Grigore Vieru şi Mihai Cimpoi, la aniversarea poetului bucovinean  

Vasile Tărâţeanu, 8 oct. 2005     825
Grigore Vieru vorbind din eternitate mulţimilor     885
Griviţa mai păstrează în memorie faptele eroice ale ostaşilor români din războiul 

de Independenţă (1877)     49
Guvernanţii fură şi nu le pasă de sărăcia noastră     737
 
Hai să dăm mână cu mână 45
Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română     840
Harbuzăria lui moş Gheorghe Purcel     17
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„Hora Mare” aromânească de pe muntele Ponikva     270
Hora Mare a Gâmzovei de hramul satului, Sf. Maria cea Mică,  

8 septembrie 2005     49
Hora Unirii (energetice). Constanţa     45
Hotelul „Măgura” din Zdiar, Slovacia     49
Hotinul     49, 718, 825
Hristachi Sterjadovski, unul dintre conducătorii Ligii Aromânilor  

din Macedonia, la monumentul lui Milton Manaki, aromân,  
fondatorul cinematorgafiei din Balcani     49, 797

 
Iampolul văzut de pe colina Cosăuţului     49
Iarmarocul de la Ucka, Croaţia     49
Iarna şi primăvara la Cornova     17
Iarnă     772
I-car basarabean     45, 739
Ieşti tainic de dulce     683
Ilinca lui Pavel Roşca cu soţul Morabito în aşteptarea lui Bogdănel Roşca-Morabi-

to. 17.11.2002, satul Năvrăpescu (Năvrăpacul) din valea Ichelului, renovat     33
Imagini de la Ţâpova     726
Inscripţia de pe peretele de la răsărit al Bisericii „Sf. Gheorghe”, Cornova     17
Independente şi libere ca şi noi...     773
Informatoarea Vasilina Budurin şi Tudor Morari din  

Moldavanskoe-Krâmsk-Krasnodar     684
Interesul naţional e ca România să ne recunoască drept români     815
Intrarea în Bukowina poloneză     49
Intrarea în localitatea românilor friulani din Nordul Italiei – Ravascletto     49
Intrarea în satul Drăguş, 24 august 2000     17
Intrarea în satul Mirosloveşti (Năvrăpeşti) dinspre Boureni şi Soci     33
Intrarea Nistrului pe teritoriul Moldovei istorice şi a României interbelice,  

la Babin     49, 826, 856
Intrarea noului primar pe uşa din dos a Primăriei     748
Intrarea oaspeţilor în oraşul Herţa     814
Intrarea în Kalambaka     49
Intrarea în s. Alexandrovka, r-nul Voznesensk, reg. Nikolaev     683
Intrarea în satul Moldovka (Golovaneţk, Kirovograd) şi moş Căprian  

din acest sat     49
Invazia ciorilor     796
Invazia corbilor în ajunul lui Făurar 2001...     45
Invazia corbilor la Cornova     726
Invazia corbilor, prima preîntâmpinare a Cerului, 21 octombrie 2000     67
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Ioan Vodă la Cahul     49
Ion Botoş – liderul românilor din Maramureşul istoric şi ctitorul Muzeul  

Etnografic din Apşa de Jos, inaugurat în propria casă     49
Ion Năvrăpescu cu soţia şi fiul     33
Ion Șoimaru cu soţia Nadia (15.01.1971-28.01.2001) şi fiicele Liduţa şi  

Doiniţa la aniversarea zilei de naştere a Nadiei (15.01.2001)     33
Ion Varta intervievându-şi principalul informator – Gheorghe A. Șoimaru     17
Ipoteşti     869, 876
Ismailul: cetatea, bisericile şi portul (văzut de dincolo de Dunăre)     49
Istanbul. Biserica românească Sf. Constantin şi Elena, ctitorită de  

domnitorul Constantin Brâncoveanu     797
Istorica biserică Sf. Nicolae din Chilia     49
„Iubitului Profesor şi marelui Român – Nicolae Iorga”     80
Izvorul Nistrului.Volcie, regiunea Lvov     45
Izvorul sfânt     845, 853
 
Îmbrăţişarea soarelui     45
Împrejurimile satului Brânzeni     33
Împreună cu profesorii români de la Școala de Economie şi Comerţ  

din Alibunar     49
În această bisericuţă de pe ţărmul Mării Negre, de la Cetatea Albă (botezată, la 

1940, Bilhorod-Dnistrovskâi), s-au aflat moaştele Sfântului Ioan cel Nou, pe 
care Alexandru cel Bun le-a mutat la Suceava în anul 1402     846

În această clădire la 27 august 1991 a fost votată Independenţa  
Republicii Moldova şi tot aici aceasta a fost ulterior strangulată     774

În aşteptarea unui tren ce nu va mai veni     45
În casa prietenului Pepo Glavina (stânga) se vorbeşte doar româneşte     49
În căutarea cimitirului de la Veliki Dalnik, Odesa, unde au fost înmormântaţi mii 

de ostaşi români căzuţi cu moarte de erou în vara-toamna lui 1941     49
În centrul oraşului Grevena     49
În drum spre economia de piaţă... socialistă     45
În drum spre Europa     749, 847
În galop pe valea Culei     17
În localitatea montană Radzawce     49
În ospeţie la familia Gâlmeanu de la kilometru 0 al României, anul 1997     17
În ospeţie la mama iubită, într-o duminică dimineaţa     49, 826
În Piaţa Marii Adunări Naţionale la 18.04.2000     45
În piaţa Marii Adunări Naţionale la 30.11.2003     45
În pridvor     84
În singurătate, şi omul, şi pomul se usucă     45
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În valea lunca Teleajenului, din preajma Vălenilor de Munte     80
În valea râului Moldova     33
În Valea Timocului     49
În vizită la stână în 2002     84
Încă o avertizare a Cerului, 23 noiembrie 2000     67
Începutul unui nou edificiu de cult la Vâlcineţ, Călăraşi     49
Înmormântarea românului Pavel Gavriliţă din Vladimirovăţ     49
Întâlnirea celor două Tise – Albă şi Neagră     824
Întâlnirea celor două Tise (Albă şi Neagră) şi mersul lor comun spre  

Dunăre şi Marea Neagră     49
Întomnare     775
Într-o zi de târg în Lăpuşna poloneză     877
Într-un beci al moldovenilor din ţinutul Krasnodar     684
Înv. Viorica Bubuţanu şi elevii săi în anul şcolar 2003-2004     84
 
Kirovogradul şi râul Ingul, spălând faleza oraşului     49
Kuialnikul lui Mihai Eminescu din suburbia Odesei     49
 
La adăpat mioarele, satul Șoimăreşti     33
La apa Moldovei     841
La baştina lui Grigore Vieru     848
La Casa memorială „Aron Pumnul” din Cernăuţi     814
La Cetatea Albă [Zamfira Mihail]     100
La coasă. Anul 2000     17
La concursul nostru Calicul nimănui     849
La Constanţa soarele răsare din Moldova de peste Marea Neagră...     49
La Crasna-Ilschi     49, 826, 866
La Cudelin, unde Timocul intră în Dunăre, punctul unde se întâlnesc cele  

trei state dunărene: Bulgaria, Serbia şi România     49
La cumpăna soarelui     45, 731
La deschiderea conferinţei comemorative un Te Deum săvârşit de părinţii Petru 

Buburuz şi Ioan Ciuntu. 20.VI.2005     82
La Dunăre, după lemne     45
La Hagi Curda (Camâşovca) se ridică două biserici gemene odată:  

una ctitorită de Neculai Popa şi fiii săi (SUA) şi alta, de chişinăuianul  
Pavel Tostogan, originar din sat     49

La Mănăstirea Voroneţ     841
La marginea Cornovei (vedere de pe Cihornic)     17
La marginea Latinităţii. Clopotniţa din Chişinău     45
La Moldava de pe Bodva     49
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...la Moldovka soarele asfinţeşte la Constanţa peste mare     49
La mormântul Poetului     868
La noi, şi cerul este românesc!...     45
La păscut mioarele pe dealul Șoimaru din Costeşti     33
La Peri. Locul unde a fost cândva Mănăstirea Peri     49
La poalele Carpaţilor     850
La poalele Tatrei     49
La podul lui Ștefan cel Mare, Oneşti     45
La porţile iadului. Meleşeni, Călăraşi     45
La Putila     49
La Sarmizegetusa (2002) [Zamfira Mihail]   100
La săpun cu el!     799
La stejarul lui Ștefan cel Mare şi Sfânt din Codrii Cosminului-Dumbrava  

Roşie     49, 825, 866
La Ţiganca, morţii se roagă pentru sufletele noastre     750
La TVM. 26 februarie 2002     45
La un Festival folcloric cu participanţi din nordul şi din sudul Bucovinei     49
La Vilcova, Veneţia basarabeană     45
La Zveneacin se mai întâlnesc domnişoare în straie de sărbătoare de altădată     49
„Lacrima Adriaticei”     49
„Lacrimile roşii” ale Corneştiului (Karnalievka), de lângă Cetatea Albă     49
Lacul de acumulare de pe râul Vâsi la Camenca     49
Lansarea cărţii în biserica de la Cornova de ziua „Sf. Gheorghe” (6 mai, 1997)   17
Lansarea lucrării lui A. Golopenţia Românii de la est de Bug. Vol. I-II, 2006,  

ASEM     682
Lăutari munteni din Bucovina poloneză     877
Lăutarii aşteptând semnalul de începere a nunţii     49
Lângă dorul meu aş vrea să fii     683
Lângă un semincer din Codrii Orheiului. Cornova, vara 1942     82
Lege privind pescuitul şi conservarea resurselor biologice acvatice     732
Legendara „Horă” basarabeană a lui Ion Bazatin la festivalul folcloric din Varna 

(August 2006)     49
Leonid Roşca din Bogzeşti cu familia     33
Lia Marian (Șoimaru) cu nepoţelul Daniel în ospeţie la Geta Iordachi (Stănciules-

cu-Șoimaru) (în dreapta) din Drăgăşani, Vâlcea. August 1999     17
Lia, fiica lui Vasile al lui Gheorghe Șoimaru, şi Mihaela, fiica lui Vasile  

al lui Alexei Șoimaru     33
Librăria „Luminiţa”, transformată în bar     17
Limba şi Istoria Română din nou ne adună... 22.02.2002     45
Linia de apărare     45
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Liubotenul (2499 m) între Kosovo şi Macedonia ex-iugoslavă     49
Livia Barbu, şi azi frumoasă     49
Localitatea Biala într-o zi de sărbătoare
Intrarea în oraşul Nowy Targ (Târgu Nou)     49
Localitatea Lipeţca şi ruinele mănăstirii subterane, ctitorită de stareţul moldovean 

Inochentie     49
Localitatea Vlahi, Blagoevgrad     49
Locuitori români din s. Martonoşa, r-nul Novomirgorod, reg. Kivorograd 682
Locul de odihnă eternă a părinţilor lui Paul Mihail – Elena (m. 1939)  

şi Iustin G. Mihail – dascălul şi învăţătorul satului Cornova (m. 1909)     17
Locul de veci al părintelui Paul Mihail şi al Eugeniei Mihail la  

Mănăstirea Căldăruşani     82
Locul unde curge Pârâul la Stolniceni-Prăjescu     33
Locul unde se întâlneşte Ceremuşul Alb cu cel Negru     49
Locul unde şi-au avut casa Ursăcheştii, străbunii lui M. Sadoveanu  

din partea mamei sale. Verşeni     33
Lucrarea celui mai talentat italian, Corrado Chiarelli     285
Ludmil Răducanov şi bisericile din Boriloveţ     49
„Lumânarea” Sorocii     49
Lumânări de iarnă     776
Lumea Ananievului de altădată     851
 
Macedonia ex-iugoslavă     49
Magazinul satului, construit în 1977 de către săteni     84
Magazinul şi locuinţa lui Petrică Bistriceanu     84
Mai aproape, mai aproape...     45
Mai avem de trăit şi mâine...     67
Maia Mitru în cabinetul de lucru al soţului Constantin Mihail Mitru  

de pe bulevardul Magheru din Bucureşti. 22.10.2002     33
Maidanpekul industrial     49
Malakassi – un sat aromânesc din Pind     49
Malanca din Ciudei     862
Marea Adunare a cetăţenilor, pentru apărarea Independenţei şi Constituţiei. 

30.11.2003     45
[Marea Adunare Naţională]     719
Marea spălare     67
Marea surpriză: a doua Cornovă pe glob, cea italiană!     49
Marele canion din Cameniţa     49
Maria cu tricolor, Slatina, Valea Timocului, Serbia     797
Marile piramide basarabene     818
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Martanoşa bănăţeană     855
Martanoşeni în ospeţie la canijeneni, Kirovograd     49
Masa Tăcerii     714
Mauro Doricić (conducătorul artiştilor din Jeiani), soţia Adriana şi fiul Matei.  

Zvonciarii (clopotarii) istro-români din Jeiani, cunoscuţi în toată Europa     49
Mausoleul din Plevna     49
Mazilul zilelor noastre, Gheorghe Roşca din Drăsliceni, la 75 de ani     33
Mălăieştii     49
Mănăstirea Bănceni     49
Mănăstirea Bârsana, perlă a Maramureşului     45
Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus     17
Mănăstirea Bucovo şi Timocul Negru     49
Mănăstirea Călărăşăuca, Otaci     45, 49, 816 
Mănăstirea Chiţcani     45
Mănăstirea Chiţcani în aşteptarea realfabetizării Basarabiei     777
Mănăstirea Creşceatic, anul 1609     49, 826, 856
Mănăstirea de la baştina lui Dimitrie Cantemir     45
Mănăstirea de pe muntele Ceahlău cu hramul Schimbarea la Faţă şi  

Ștefan cel Mare şi Sfânt     772
Mănăstirea din Colincăuţi     49
Mănăstirea dintr-un Lemn, Vâlcea     45
Mănăstirea Hâncu, perla Lăpuşnei     45
Mănăstirea Japca     817
Mănăstirea Metheora, perla Balcanilor.     49, 855
Mănăstirea Metheora, construită cu participarea aromânilor  

din munţii Pind, Grecia     797
Mănăstirea Neamţ, Biserica mare cu hramul Înălţarea Domnului     772
Mănăstirea Noul Neamţ şi cetatea medievală Tighina     49
Mănăstirea Putna     778
Mănăstirea Rughi     45
Mănăstirea rupestră a bolohovenilor din Bacota, sec. XIII     49
Mănăstirea rupestră Albotina şi fântâna ctitorită de Călin Lapadatu     49
Mănăstirea rupestră Galiţia din Neporotova (sec. XI-XII)     49, 827
Mănăstirea Saharna     49
Mănăstirea Secu, Biserica cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan     772
Mănăstirea „Sf. Naum” de pe malul lacului Ohrid     49
Mănăstirea „Sf. Onufrie” din Lawriw în ale cărei cripte subterane au fost  

descoperite osemintele a doi domnitori valahi din secolul XVII:  
Ștefan Petriceicu al Moldovei şi Constantin Basarab al Ţării Româneşti     49

Mănăstirea Sihăstria     33, 772
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Mănăstirea Sihăstria, Biserica nouă cu hramul Sfânta Cuvioasă Teodora  
de la Sihla     772

Mănăstirea Sihăstria, gata de iarnă     45
Mănăstirea Ţâpova     45
Mănăstirea Ţâpova, văzută de pe alt mal de Nistru     49
Mănăstirea Văratec, Biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul     772
Mănăstirile Rughi şi Japca     49
Mariuca Vulcănescu la Nistru. Octombrie 2000     76
Măslin secular     49
Mătuşele Nastasia Popa şi Ruxandra Popa. 27 noiembrie 1994     17
Medievalul Cesky Krumlov     49
Medievalul Tabor şi familia românului basarabean din Tabor –  

talentatul plastician Tudor Buzu     49
Mediterana – marea internă a Imperiului Roman. Harta de pe zidul  

Forului Roman     45
Meridianele limbii române     797
Metsovo, un cunoscut centru al aromânilor din Munţii Pindului     49
Metsovo, vedere generală     49
Mica Mădălina, ca o floare din grădină...     45
Micul urător din Ciudei     862
Mihai Eminescu străjuit de steaguri tricolore la Cernăuţi     869
Mihăiţă Marian, nepotul lui Vasile al lui Gheorghe Șoimaru şi bunica Taisia  

Hitrov-Șoimaru, Bucureşti. 22.03.2001     33
Mândra şi zbuciumata Tisă, între Veliki Bycikiv şi Bocicoiu Mare     45
Mirela şi Roxana Șoimaru. Roman. 09.10.2001     33
Mirtofan al lui Vasile Roşca din Beşeni (Codru) cu fiica, ginerele şi nepotul     33
Mitică Constantin, primar de Cornova     536
Mitrică şi Maria Șoimaru, Piatra Neamţ, 2002     33
Moara lui Filimon Klink şi cea a lui Ion Filimon     17
Mocra lui Eugen Doga     49
Modele recente de cruci din cimitirul satului     17
Moldova la prăşit     754
Moldova, sub ape     879
Moldoveanul Ion Mamulat din Dobreanka, Olşansk, la 95 de ani (anul 2005)     49
Moldoveanul Mihail Mocreac din Siniuhin Brod la 96 de ani (vara anului 2003) şi 

la sărbătorirea unui secol de la naştere (toamna lui 2007)     49
Moldovence din Caucaz felicită pe cele din patria lor istorică     880
Moldovenii din Dobreanka-Olşansk-Kivorograd (anul 2005)     684
Monumentul românilor căzuţi în răscoala timoceană din anul 1876  

de lângă Satul Nou (Novo Selo)     49
Monumentul aviatorului român de pe Dealul Roşu, căzut cu moarte de erou în 
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vara anului 1941     49
Monumentul boieneanului Ion Neculce     49
Monumentul construit în 1936, închinat eroilor căzuţi în Primul şi  

al Doilea Război Mondial     84
Monumentul din Tirana al marii aromânce Maica Tereza     49
Monumentul Eroilor din Șoimăreşti, construit de Vasile Drăguşanu cu  

participarea întregului sat     33
Monumentul eroilor din Valea Hoţului. Nimic nu se uită – nimeni nu e uitat     683
Monumentul Eroilor români căzuţi la Smârdan (Inovo) în anii 1877-1878     49
Monumentul lui Bogdan-Voievod de la Cuhea (azi Bogdan-Vodă)  

din Maramureş, de unde a început acum 650 de ani descălecatul  
Ţării româneşti a Moldovei     852

Monumentul lui Eminescu de la Cernăuţi şi mormântul lui Aron Pumnul     824
Monumentul lui Eminescu de la Constanţa     819
Monumentul lui Eminescu din Noua Suliţă     827
Monumentul lui Gheorghe Asachi     827
Monumentul lui M. Sadoveanu din Paşcani     33
Monumentul lui Mihai Eminescu la Cernăuţi     49
Monumentul lui Neculce, de la Boian     825
Monumentul lui Skanderbek şi piaţa cu acelaşi nume din Tirana     49
Monumentul lui Vasile Lupu din Orhei     33
Monumentul ostaşilor români-bucovineni în Primul Război Mondial     49
Monumentul Șoimului din Dealul Șoimului, comuna Șoimari, jud. Prahova     33
Monumentul triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi. Dobrogea     45
Mormântul lui Aron Pumnul – dascălul drag al Poetului,  

în Cimitirul Central din Cernăuţi     49
Mormântul lui M. Sadoveanu la Cimitirul Bellu. Bucureşti. 05.11.2000     33
Mormântul preotului Ioan Zamă. Tot aici este înmormântat şi socrul său,  

boierul Știrbu     17
Moş Toader şi mătuşa Vasilina Ghimpu-Budurin din satul Moldovanskoe,  

ţinutul Krasnodar     880
Moşia Cantacuzineştilor dintre Cantacuzinca (Pribujeni) şi Novo-Cantacuzinca  

de pe malul drept al Bugului     49
Moşia lui Ion Năvrăpescu de la Năvrăpeşti (Mirosloveşti). În zare –  

râul Moldova şi munţii Ceahlău     33
Moşia Șoimăreştilor din satul Forăşti, peste deal de râul Miletin Năvrăpeşti     33
Moştenitoarea acestor preţioase obiecte de artizanat este Efimia Boşcă     17
Biserica din s. Handrabura, r-nul Ananiev     682
Muntele Ursul (îmbrobodit), Gurzuf, Crimeea. august 2003     45
Munţii Basarabiei     820, 854
Muzeul Etnografic din Apşa de Mijloc     49
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Muzeul Etnografic şi biserica din localitatea Lopuszna     49
Muzeul memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte     80
Muzeul Topkapî, Sabia lui Ștefan cel Mare     797
Muzeul Valahilor din Roznov pod Radhostem (Moravia de Est)     49
Muzeul valahilor din Vlaške Mezerici, Cehia     823
Năframă de nuntă (reg. Doneţk)     682
Nani-Ananiev. Vedere generală     45, 49
Naşterea     45
Natalia şi Victor Belcenco (a doua şi al patrulea din stânga; al treilea – curiosul 

moldovan Nicolae Jantovan)     49
Natură cornoveană     17
Biserica din s. Handrabura, r-nul Ananiev     682
Neamul Șoimăreştilor din Brânzeni. 05.08.2001     33
Negotinul     49
Nemirovul de lângă Bug     49
Nepoatele bunicului Gheorghe     45
Nepotul lui Alexei al lui Gheorghe Șoimaru, Gheorghe al lui Ștefan Roadedeal cu 

soţia Natalia, bucurându-se de primul copil, Beatrice...     33
„Niagara” Apşiţei între Apşa de Mijloc şi Apşa de Sus     49
Nici poliţia, nici câinii nu le-au oprit căderea...    67
Nici un an nu a trecut că protestele au început, 9 ianuarie 2002...     67
Nicolae Jantovan şi Victor Belcenco, moldoveni din Moldavanskoe-Krâmsk-

Krasnodar     684
Nimic mai stabil ca inSTABILITATEA     170
Niprul şi Hersonul     49
Nistrul între două centre industriale: Rezina basarabeană şi Râbniţa  

transnistreană     49
Nistrul la Comarova, Bârnova şi Gruşeviţa     49
Nistrul la Dubăsari     821
Nistrul la Grigoriopol     45
Nistrul la Gruşeviţa     49, 824
Nistrul la Hotin     820
Nistrul la Japca     45
Nistrul la Naslavcea     45
Nistrul la Uşiţa Veche     49
No comment... 11.01.2002     45
Noi edificii la Molniţa, un sat românesc de şase secole     49
Noua biserică a aromânilor, Korcea, Albania     797
Noua biserică „Sf. Nicolae”, construită în perioada interbelică 49
Noua biserică „Sf. Treime” din Poieni, construită cu sprijinul  
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petroliştilor români     49
Noua biserică „Sfântul Nicolae”     825
Noua catedrală evanghelică în stil neobizantin din Kezmarok, Slovacia     49
Nu aduce anul, ce aduce banul!     168
Nu-mă-uita...     45
Nunta moldovenească în ceramica locului     49
 
O altă străveche perlă maramureşeană, Biserica de lemn „Sf. Nicolae”  

din Holodnoe (anul 1470)     49
O amintire din copilăria părinţilor mei     45, 739
O biserică modernă de la Huşi     33
O cameră din casa copilăriei     80
O casă din sec. XIX din mahalaua Năvrăpeştilor, satul Mirosloveşti     33
O casă istorică din alt Strasbourg, cel transnistrean (Kuciurgan)     49
O casă moldovenească pe malul drept al Bugului (s. Dimitrievka)     45
O casă tradiţională din sat     49
O casă tradiţională moldovenească din stânga Nistrului (satul Caragaş)     49
O casă veche din fostul ţinut Orhei     33
O clacă Șoimărească la Batâr. 07.09.2002     33
O cruce la marginea satului (aici, la lutăria satului, a fost îngropat de viu ciobanul 

Chiriac, în urma unor ploi torenţiale. Sec. XIX)     17
O dimineaţă la Vijniţa     49, 826
O dragoste timpurie pe moşia Șoimărească     33
O familie din neamul Roşculeştilor din Bogzeşti, Orhei     33
O familie strâns unită: sora mai mare, trei gemene şi mezinuţa  

(Ciudei, Nordul Bucovinei)     840
O familie Șoimărească (Avram) din Miteşti: Mihai şi Elisaveta (Mitescu) –  

părinţii, fiul     33
O intrare/ieşire în Adriatica     49
O intersecţie de cinci străzi în mahalaua Năvrăpeştilor din satul Mirosloveşti     33
O întâlnire de suflet cu studenţii şi profesorii Catedrei de Filologie Română a  

Universităţii Cernăuţi     49
O întâlnire de suflet şi de documentare la Râmnicu-Vâlcea cu nişte cornoveni prin 

adopţie: Taisia Hitrov-Șoimaru (în dreapta) şi Lia Marian-Șoimaru (în centru). 
August 1999     17

O întâlnire peste... 100 de ani: Vasile Roşca din Beşeni (Codru) şi nepotul său de 
văr din Cornova, Gheorghe Șoimaru (dreapta), nepot al Anicăi Șoimaru  
(Roşca) şi fiu al Ninei Șoimaru (Roşca)     33

O locuinţă frumoasă şi bine îngrijită     84
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O mare de flori în Codrii Cosminului     45
O nuntă Șoimărească la Brânzeni. 05.08.2001     33
O parte din familia Viorel şi Valeria Șoimaru din Verşeni (în total 12 copii)     33
O pivniţă a moldovenilor din Caucaz cu nimic nu se deosebeşte de una  

din Codrii Basarabiei. În cadru: stăpâna Vera Mocan,  
Natalia Belcenco-Hangan şi Vasile Purcel     49

O pivniţă cornoveană după privatizare. Anul 1999     17
O posibilă culoare a iernii...     45
O poză de adio împreună cu gazdele ospitaliere, moldovenii din Moldovanskoe  49
O primăvară atacată     45
O proprietate publică sau o victimă a oamenilor     707, 731
O ramificaţie a râului Moldova lângă Șoimăreşti     84
O şedinţă de lucru la biroul Organizaţiei românilor din oraşul Bor     49
O singură răscruce şi o singură casă a mai rămas din satul Lăurenii de altădată 

(anul 1522). Călăraşi, 2002     33
O ulicioară a Drăguşului     17
O vedere din dealul Fânaţului     17
O zi de vară face cât o lună de iarnă     84
Oaspeţi din Apşa de Mijloc la coriştii bisericii româneşti din Slatina     827
Oaspeţi dragi din Apşa de Mijloc la coriştii bisericii româneşti din Slatina     49
Oaspeţii de peste Tisa la sărbătoarea satului     49
„Occidentul” basarabean: Parisul (Veseolâi Kut) şi catedrală din Parisul  

basarabean     49
„Ochi de şoim” priveşte lumea     738
Ocroteşte pădurea, cinsteşte slujitorii ei     870
Ocrotindu-i de popor... 28 februarie 2002     45
Ocrotindu-l de popor... 26.11.2003     45
Omul de afaceri Ion Huţanu în ospeţie la copiii din Șoimăreşti     84
Opera Naţională din Riga     271
89 ani de la Marea Unire     49
Oraşele Otaci şi Movilău-Podolsk, despărţite de râul Nistru     49, 682
Orăşelul Krilos     49
Oraşul Ananiev, reg. Odesa     682
Oraşul Bar, unde a făcut carte cronicarul Miron Costin     49
Oraşul bolohovinean Borislav     49
Oraşul Brno. Cimitirul ostaşilor români căzuţi în anii 1944-1945  

pentru elberarea Cehiei     49
Oraşul Herţa, vedere generală     49
Oraşul Iaşi. Casa în care a trăit Mihail Sadoveanu     17
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Oraşul Kalambaka văzut din Mănăstirea Meteora     49
Oraşul Novi Sad la Dunăre     49
Oraşul Pancevo (Panciova) de pe Dunăre     49, 855
Oraşul Paşcani. Casa în care s-a născut Mihail Sadoveanu,  

nu departe de fostul sat Purceleşti     17
Oraşul Târgu Frumos     33
Oraşul Zakopane de la poalele Tatrei şi frumoasa sa arhitectură de lemn     49
Oraşul Zaleşciki de dincolo de Nistru, văzut din dealul satului  

Zveneaci     49, 826, 856
Orheiul Vechi... ... şi cel nou     49
Ovidiu Creangă în mijlocul prietenilor     885
Ovidiu Creangă, tânăr la 90 de ani     885
 
Palatul „Dimitrie Cantemir” din cartierul Fanar al Constantinopolui     49
Palatul de tristă amintire pentru noi „Livadia” şi Hersonesul     49
Palatul lui Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa     33
Palatul Morzin, sediul Ambasadei Române la Praga     49
Palatul Valah din centrul istoric al Pragăi     49
Panorama Cernăuţului văzută din Dealul Roşu     49
Panorama oraşului Huşi     33
Panorama satului Boureni.Vedere de pe fosta moşie a lui Ion Năvrăpescu     33
Panorama satului Brânzeni-Hotin, Edineţ     33
Parazăpezile apără şoseaua de înzăpezire     84
Parcul din Uman     49
Parcul Naţional Tiszafured, Ungaria     49
Participanţii la sărbătoarea Limbii Române     878
Pastel     780
Paul Mihail în iconografie     82
Pavel al lui Roman şi Ecaterina Roşca din Bucureşti. 26.5.2002     33
Părintele Dumitrachi Veriga cu soţia, parohul bisericii din Korcea, Albania     49
Părinţii lui Iurie Roşca, Ion şi Zinaida, au păşit pragul sediului partidului condus 

de fiul lor pentru a-l felicita cu ocazia zilei de naştere. Noiembrie 2002     33
Părinţii poetului Ion Vatamanu     827
Părul de două sute de ani de pe dealul Cihornic – Cornova de pe fosta moşie a lui 

Savin Năvrăpescu-Șoimaru     33
Părul de două sute de ani din Cihoreni, Hanu Ancuţei     33
Pârâul Veşca la Praga Nouă, Alexandria     49
Pe Crişul Repede     683
Pe lângă plopii fără... sfârşit     781
Pe lângă plopul fără soţ     739
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Pe locul Buridavei lui Burebista. Ocniţa, Vâlcea     45
Pe malul iazului lui Năvrăpescu     33
Pe malul Nistrului     729, 731
Pe străzile Chişinăului, în apărarea Limbii Române. 27.03.1995     45
Peisaje de la Cornova     17
Peştera (Pecera) lui Gheorghe Duca, domn al Moldovei şi hatman al  

Ucrainei (sec.XVII)     49
Piaţa „Macedonia”     49
Piaţa Teatrului din oraş     49
Pini siberieni în Valea Mazării...     17
Pionierie eşuată     67
„Piramidele” din Movileni, comuna Heleşteni     33
Pisania de la intrarea în biserica din Purceleşti     33
Pisceanâi Brid (regiunea Kirovograd), un cuib de moldoveni istorici, cercetat în 

anii 1942-1943 de Anton Golopenţia     45
Pisica rusească papă şoareci româneşti     785
Piticul cu tricolor 840
Piua (chiua) de apă a lui Costică Bistriceanu rezistă, şi astăzi,  

amintind de ceea ce a fost odată     84
Poarta Nistrului la Pârâta, Dubăsari     45
Poarta Sărutului     714
Poarta schitului Boureni al Mănăstirii Sihăstria 
Pod peste Bug pe şoseaua Balcani     681
Podgorii slovace de la poalele Carpaţilor    49
Podul Căilor Ferate Române de la Bălţaţi     798
Podul descălicătorilor     841
„Podul infinit” peste strâmtoarea Bosfor, care uneşte cele  

două continente: Europa şi Asia     49
Podul peste Bistriţa la Poiana Teiului     45
Podul peste limanul Nistrului la Bugaz – extremitatea estică a României  

interbelice     800
Podul peste pârâul din satul Grădiniţa (Gradinţâ), pe care a păşit şi  

Teodor Burada     49
Poduri străbune     798
Poeme în imagini     739, 740
Poetul naţional Grigore Vieru şi criticul literar Mihai Cimpoi la aniversarea  

poetului bucovinean Vasile Tărâţeanu. 8 octombrie 2005     49
Pompei şi Vezuviul     45
Porţi mai noi şi mai vechi     17
Porţile de Fier     49
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Porţile Nistrului din ţinutul Hotin     822
Poteca spre Poiana Eminescu. Scoreni. Străşeni     45
Povara „BUNĂSTĂRII” noastre     170
Povara iernii     783
Povestea Arţarului sau ultima toamnă a mileniului la Cornova     17
Povestea preşedintelui nostru     754
Pragurile Bugului la Peştera (Pecera)     49
Pragurile Bugului la Peşteră (reg. Viniţa, Ucraina)     684
Prăpăd sau Sfarmă-Piatră în acţiune     45
Prăpădul din urma lor     67
Prăşitorii dintr-un sat basarabean de pe malul Prutului     782
Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu cu Mântuitorul Isus Hristos (mozaic bizantin 

de pe bolta altarului Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol)     49
Precum aleargă leoaica-n savană     683
Prieteni de la prima vedere: Paul Bran şi Paul Mihail: pe ambii îi leagă o mare  

dragoste de Cornova     82
Prietenii limbii române de la Universitatea din Praga     49
Prima întâlnire a verilor de gradul 5 la Cucioaia – Tamara Roadedeal,  

fiica lui Alexei Șoimaru şi a Ninei Roşca-Șoimaru din Cornova,  
şi Constantin Roşca din Cucioai. 16.09.2001     33

Prima ninsoare din Ziua a doua, 26 februarie 2001     67
Prima pedeapsă a cerului, 28 martie 2002     67
Primăria comunei Cornova     17
Primăria oraşului Storojineţ, fosta şi actuală, şi Catedrala oraşului     49
Primăria satului Visca Mare (Velika Viska)     49
Primarul satului, Vasile Podolean, de vorbă cu consătenii  

(Moldavanskoe-Krâmsk-Krasnodar)     49, 684
Primăvara pe fosta moşie a Șoimăreştilor     33
Primul gospodar al Rabrovei, Filip Gheorghiev     49
Primul sărut     45, 739
Primul sărut al toamnei     45
Primul Val al lui Traian la la Mihailovca-Selemet, Cimişlia     49
Prin Pădurea Bradului trece mama... iadului     45
Prin pădurea Șoimăreştilor     33
Printre nori... Durău, 30 aprilie 2002     45
Privelişti cornovene     17
Prof. Paul H. Stahl. Anul 1999     17
Profesoara pensionară, Vera Șevţova-Grosu     49
Profesorul chişinăuian Vasile Șoimaru împreună cu Natalia Belcenco     684
Profesorul Ovidiu Bădină îşi lansează cartea „Cornova. Un sat de mazili” la Bibl. 
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„O. Ghibu” din Chişinău (8 aprilie, 1997)     17
Profesorul Paul Bran – prima dată la Butuceni, Orheiul Vechi, ultima dată în  

Basarabia... 24 septembrie 2005     49
Promovarea cadrelor după 4 aprilie 2005...     67
Prosoape cornovene     17
Prosoape-şervete (reg. Doneţk)     682
Protestatari în drum spre TVM. 26.02.2002     45
Prutul „separatistul”, Prutul-unionistul...     45
Prutul la Marşinţa, satul natal al faimoasei cântăreţe Sofia Rotaru     49
Prutul la Nemţeni     879
Prutul revărsat în Obileni     879
Puntea peste Ceremus, care lega România şi Polonia, la Zahariceni,  

azi Podzaharici     49, 826, 856
Puntea peste râul Moldova a lui Alecu Șoimaru     33
Puşcăria din Aiud, locul unde şi-a găsit dramaticul sfârşit Mircea Vulcănescu     76
 
Racovăţul pe Nistru     49
Raisa Șoimaru şi fiul Dorin     33
Raisa Voievodschi (Iovu), una din cele două gemene ale lui Porfirie Iovu,  

cu soţul Petru Voievodschi. August 1999, or. Găleşti     17
Răzbunare     45
Răsărit de soare în Șoimăreşti     84
Răsturnarea imaginii     45
Răutul la Mâgla de la Piatra, Orhei     45
Râul de munte Bjela (Zdiar), afluent al Popradului, Slovacia     49
Râul Moldova la Șoimăreşti     33
Râul Moldova la Șoimăreşti (judeţul Neamţ)     756
Râul Moldova lângă satul Șoimăreşti, comuna Brusturi-Drăgăneşti,  

judeţul Neamţ     17
Râul Morava lângă oraşul Niş     49
Râul Tisa la Martanoş, Banatul Sârbesc     49
Râul Vâsi la Martanoşa – Novomirgorod – Kirovograd     682
Râul Vâsi şi familia Butuc din Nădlac, Kirovograd     49
Râul Vasi, la Martanoşa, Kirovograd     49
 
Reforme fără ORDINE înseamnă dezORDINE în reforme     170
Reforme, antireforme şi consecinţe     45
Regretatul patriot român Draghi Dimitrievici (Cârcioabă) din Slatina-Bor şi  

camaradul său Draghişa Adamovici     49
Regretatul patriot Vasile Bizovi, autorul monografiei Boianului     49
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Renii basarabeni     49
„RESAN” – pentru plăcerea Dumneavoastră : calendar – 2005     679
Reşedinţa lui Suvorov de la Timanovka, Vapnearka     49
Rijeka de la poalele Monte Maggiore     49
Românaşii din Maramureşul Mic, reg. Trascarpatică, Ucraina     840
Româncuţă de pe Valea Timocului     784
Româncuţă din Caucaz     880
Români din Apşa de Mijloc sărbătoresc şase secole de la prima atestare  

documentară a satului natal (29.10.2006)     49

Românii din împrejurimile Cernăuţului, sosiţi la festivalul folcloric din oraş     49
Românii din împrejurimile oraşului Cernăuţi, îmbrăcaţi în port popular     866
Românii din jurul României     855
Românii din jurul României [Chişinău]     854
Românul basarabean Sergiu Cocoş (dreapta) şi istroromânul Enco Soldatic  

în casa lui Pepo Glavina, urmaş al lui Andrei Glavina, prieten cu  
Teodor Buraga (anul 1863)     49

Roşculeni din Meleşeni     33
Roz de Voroneţ     45
Ruinele bisericii din Perişoare (Pereşorî), Mardari (Mardarivka)     49
Ruinele bisericii „Sf. Ioan” din Cameniţa     49
Ruinele Castelului din Ocna Bucovinei     49, 826, 856
Ruinele Castelului din Tupilaţi lângă strejarul de 500 de ani,  

Alecu Șoimaru cu nepotul     33
Ruinele cetăţii romano-bizantine Dervent de la Ostrov     45
Ruinele curţii domneşti de la Baia, ridicată de Alexandru cel Bun     841
 
Sabia lui Ștefan cel Mare şi Sfânt din Muzeul Topkapî     49
Salariile medicilor şi ale cadrelor didactice s-au scurs în Lacul de la  

Valea Morilor     168
Sanatoriul „Moldova” din Odesa     49
„Sangheliada” – Ungheni sau consecinţele „marii” revoluţii agrariene  

din februarie 1994     726
„Santinela” Ceahlăului     45
Sarmizegetusa lui Decebal. Grădiştea de Munte, Hunedoara     45
Satele Răstoace şi Zahariceni     49
Satul Arbanaşi de lângă Veliko Târnovo, baştina domnitorului reformator 

moldovean Vasile Lupu     49
Satul Arnăutovca-Vizireni (Doroşkova)     49
Satul Batâr. Valul lui Traian     33
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Satul Belousovka     49
Satul Beşeni (Codru) din judeţul Orhei     33
Satul Bulgarka de odinioară, azi parte componentă a oraşului Voznesensk     49
Satul Cornova văzut din dealul Cihornicului     33
Satul Cornova văzut din dealul Ichelului     33
Satul Costeşti, comuna Târgu Frumos     33
Satul Cotiujeni: ulicioara principală şi vechea clopotniţă     49
Satul Cucueţi, jud. Bacău     33
Satul de baştină al lui Brâncuşi     714
Satul Erdec-Burnu     881
Satul Fundu Tutovei şi valea râului Tutova în luna martie 2002     33
Satul Gâmzova, locuit sută la sută de români, vedere generală     49
Satul Heleşteni     33
Satul Iasca, cercetat în anul 1883 de către Teodor Burada     49
Satul Iasca (azi Iasiki, reg. Odesa, aproape de r. Nistru), cercetat de  

Teodor Burada în anul 1883     684
Satul Ignatovka Nouă (Novoignatovka) şi vestigiile moldoveneşti din regiunea 

Doneţk descoperite de către echipa lui Anton Golopenţia în 1942-1943, azi 
expuse la Muzeul Ţăranului român din Bucureşti     49

Satul Izvor Mahala de lângă cetatea Cula     49
Satul Moldavanovka     49
Satul Moldavanskoe, vedere generală     49
Satul Moldovka de lângă Adler-Soci şi râul Mzâmta, care trece prin mijlocul  

satului     49
Satul Nereju, jud. Vrancea     33
Satul Nou bănăţean     49
Satul Oboroceni, uliţa centrală     33
Satul Pesciani Brod pe râul Taşlâcul Negru     49
Satul Poieni, vedere generală     49, 826
Satul Racova     49
Satul Roşculeştilor şi al Șuverdenilor (Jăvărdenilor) – Scobiţeni – Podu Iloaiei     33
Satul Șabanovka (Ciobanovka): codrii seculari şi case tradiţionale     49
Satul Soloneşti, azi Trudovoi     49
Satul Ţigănăuca (peste Nistru, în dreptul or. Soroca, azi Ţichinăuca, Ţichinovka, 

r-nul Iampol, reg. Viniţa, Ucraina), loc de reşedinţă a domnitorului  
Gheorghe Ducă     684

Satul Uricova, Călăraşi     33
Satul Velikoserbulovka, familia Lati din sat, fosta biserică (şi viitoare)     49
Satul Volintireşti, vedere dinspre Siret     33
S-au făcut precizări şi la Pătroaia-Vale din preajma Găieştilor lui Gheorghe Zamfir. 
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August 1999     17
S-au întâlnit două ramuri Șoimăreşti la Liceul „Roman Vodă” din Roman:  

cea din Cornova şi cea din Verşeni     33
Să votăm viitorul    882
Sălcii în ceaţă     857
Sălciile rămân de strajă şi după apusul soarelui     84
Sârba copiilor din Satul Nou, Sărata, Basarabia istorică     840
Scări spre cetatea Neamţului     858
Scena Sălii de festivităţi a Uniunii Scriitorilor la 2 decembrie 2006     786
Schitul din Boureni al Mănăstirii Sihăstria     33
Schitul Sfântul Vasile cel Mare, Biserica Bunavestire     772
Scriitorul Vladimir Beşleagă şi istoricul Alexei Memei de vorbă cu consătenii 

(Mălăieşti-Grigoriopol)     49, 684
Sculpturile Naturii de la Usca     49
Scutul Cerului pentru Union Fenosa     45
Se dezgheaţă Răutul     828
Secularul din Macău     49
Secvenţe de la colocviul omagial „Mircea Vulcănescu, un prim veac de eternitate. 

1904-2004”. Bibl. „O. Ghibu”. Chişinău, 4 martie 2004     76
Senzuală     683
Sergiu Caţâr, director S.R.L. „Cansim-Agro”     17
Sete     853, 859
Sfânta masă din altarul bisericii     84
Sfârşitul unei toamne prelungite – începutul unei ierni infinite, de 3076 de nopţi. 

25 februarie 2001     67
Sfinţirea unei răstigniri     689
Siliştea, locul unde a fost întemeiat prima dată satul Năvrăpeşti, mai târziu 

Mirosloveşti     33
Siluete foarte cunoscute şi importante ale Chişinăului [Muzeul Naţional de istorie 

a Moldovei, Muzeul Etnografic, Muzeul satului     49
Simion şi Olga în ospeţie la Victor şi Tudoriţa Ionov din Tianovţi     49
Simetrii     45
Simetrii nistrene     45
[Singuratici şi cuminţi]     45
Siretul despletit la Lăpuşna bucovineană     49, 828, 856
Siretul la Stolniceni-Prăjescu     33
Skopje, cetatea veche şi catedrala nouă     855
Skopje. Podul de piatră peste Vardar     49
Slatina timoceană     49
Sniatân     49
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Sobor de preoţi la biserica din Șoimăreşti cu ocazia instalării noului preot  
Adrian Stâncă. 10.X.2004     84

Soborul Vechi din Chişinău. Anul 1943     82
Solomon Jurcovan (Monu Popii). 24 august 2000     17
Soţii Nina şi Victor Bobeico din Martonoşa – Novomirgorod –Kirovograd     684
Spălarea rădăcinilor     45, 739
Spălarea rădăcinilor conform Concepţiei politicii naţionale de stat     741
Speriat de auriul galbenului, Voronin s-a retras la Condriţa     755
Splendida Voloca     49, 826
Spre Lozova sau spre Doneţk?     49
Spre Nereju Șoimăresc     33
Spre satul vecin, Nadejdovka de lângă Bug     49
Spre Stâlpul Descălecătorilor     841
Stâlpul Descălecătorilor de la Cârlibaba     841
Stânca „Doubuş”     49
Starâi Sambor     49
Staţie de pompieri în Balta     681
Staţiunea Albena din Valea fără Iarnă a Cadrilaterului     49
Staţiunea Balneară Rijeka     49
Stânca „Baba Odochia” de pe malul drept al râului Ceremuş,  

Nordul Bucovinei (Putila)     883
Stânca Mâgla de pe Răut din satul Piatra, Orhei     688
„Stângismul” – boala copilăriei în comunism     726
Stejar milenar din pădurea Letea, Delta Dunării     829
Stejarul de şapte secole de la Mirosloveşti (Năvrăpeşti), uscat de două decenii...   33
Stejarul lui Ștefan cel Mare din Cobâlnea     45, 873
Strada centrală din localitatea Biserica Albă     49, 827
Stradă în Novogrigorievka (fostul Târgul Frumos), r-nul Voznesensk,  

reg. Nikolaev     682
Strada Kiśinevska     49
Strada Moldavska     49
Strada Năvrăpeştilor (centrală) din Cojasca, judeţul Dâmboviţa     33
Strada Neamul Șoimăreştilor. Slobozia-Hodorogea, mun. Orhei     33
Strada Roşculeştilor din Beşeni (Codru)     33
Strada Rumunska     49
Strada Șoimăreştilor din Bucureşti     33
Strada Șoimari din Chişinău     33
Strada Tudor Șoimaru din Orhei     33
Strada Vlašska     49
Stratul (in)uman     45
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Strănepotul lui Gheorghe al lui Vasile Șoimaru, Ion al lui Gh. Roadedeal (dreapta) 
cu familia. Străşeni, 2002     33

Străvechea biserică Înălţarea Domnului din Lujeni, anii 1453-1455     49
Străvechea biserică Sf. Muceniţa Parascheva, renovată în anul 1692, de domnitorul 

martir Constantin Brâncoveanu, canonizat de Biserica Ortodoxă Română     49
Străvechea biserică Sf. Nicolae din Apşa de Mijloc (anul 1428), cea mai veche din 

Maramureş     49
Străvechi cimitir din Cudelin     49
Străzile Odesei au auzit paşii celebrei interprete basarabene Maria Cebotari     49
Studenţi pe străzile Chişinăului. 30.03.1995     45
Studiu autumnal    802
Studiu de iarnă     45
Studiu fotografic     830
Subotiţa bănăţeană     49, 855
Superba Vale a Ichelului la Cornova     82
Superba Vale a Ichelului...     82
Surpriza cea mare: monografia Cornovei basarabene pentru Cornova italiană    285
 
Școala din Pererâta în care şi-a făcut studiile Grigore Vieru     860
Școala din Boureni, ce poartă numele Valeriei Sturza-Micle     33
Școala din satul Râşca în care înv. Agripina Preutu a împrâştiat lumină aproape 

două decenii     84
Școala din Șoimăreşti     84
Școala Înaltă de reformatori [Academia de Studii Economice din Moldova] 4    5
Școala medie generală din Costiceni, care poartă numele regretatului poet 

Ion Vatamanu şi părinţii poetului     49, 827
Școala medie generală din sat, care poartă numele lui Nichita Stănescu, construită 

pe banii Petrom-ului românesc     49
Școala medie generală din Subotiţa şi învăţătorii ei, Victor Ţugui şi  

Elena Ceaban-Ţugui     49
Școala „Mircea Vulcănescu” din comuna Bârsana, jud. Maramureş     76
Școala primară în care a învăţat Poetul [M. Eminescu]     49
Ședinţa Comisiei de Heraldică. Genealogie şi Sigilografie cu tema: „Neamul 

Șoimăreştilor” (în prezidiu: dr. Ștefan Gorovei şi dr. Mircea Ciubotaru). Iaşi, 
15.01.2002     33

Și omul şi pomul în singurătate se usucă, chiar lângă apă aflându-se...  
(pe Valea Culii, anul 2000)     17

Și Apşa de Jos are o veche şi frumoasă biserică de lemn     49
Șipotele Siretului     49
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Șipotele Sucevei de cândva...     49
Șoimăreştii din Basarabia în ospeţie la cei din Piatra Neamţ. 03.05.2002     33
Șoimăreştii din Batâr     33
Șoseaua Balcani-Poltava trecând pe moşiile unui mare număr  

de sate moldoveneşti     49
„Ștefan cel Mare la cetatea Neamţului, ascultând sfaturile mamei sale” (sculptură în 

lemn făcută de Ionel Vrăjitoru din Șoimăreşti)     84
Ștefan Străjeri şi primarul Bogdan Codreanu, deschizând manifestarea dedicată 

revistei „Curierul internaţional”      841
 
Tata+fiul     45
Tatăl Nostru     45
Târgul de la Valea lui Vlad. 16.09.2001     33
Tentaţie     45
Terase lângă localitatea Sireţ, Chişinău     711
Thamaha – sat de moldoveni     49
Timocul între români din Balei (Bulgaria) şi cei din Bukovce (Serbia)     49
Tisa la Canija, Serbia     49
Tisa la Seghedin     49
Tisa Neagră în drum spre Marea Neagră     45
Tisa zbuciumată de atâta străinătate     49
Toamnă bucovineană     803
Toamnă octombrina     682
Topliţa sau gârla rece, de izvor     84
Totală reflectare     45
Totul e în mişcare…     861
Traian Zaharia, nepotul lui Tudor Șoimaru (Pânzaru). Verşeni, 5.08.2002     33
Transport medieval pe drumurile secolului XXI     45
Transport retro la Cornova     17
Trei anotimpuri într-o singură imagine     33, 45, 722
Trei anotimpuri la Cornova     17
Trei chişinăuieni: Micul unchi Tudorel Șoimaru cu cei doi nepoţei ai săi, Valentin 

Șoimaru (în centru) şi Gheorghe Ciumac-Șoimaru (în stânga)     17
Trei graţii... maramureşene     49
Trei prieteni ai Cornovei: pisoiul Ruţu, Tudorel Șoimaru şi naşul său, regretatul 

Gheorghe Caraghiaur, un etnic bulgar de o rară cumsecădenie.  
30 aprilie 1994     17

Trei sate de buni gospodari din Transnistria moldovenească     49
Trei Tudorei şi toţi trei Șoimărei, Piatra Neamţ, 2002     33
Trei Vasile şi toţi trei Șoimaru. Satul Brânzeni, judeţul Edineţ.  
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31 august 2000     17
31 august – Ziua Limbii Române     743
Tricolorii basarabeni la prăşit, veneticii în „chinurile” afacerilor cu petrol, tutun şi 

alcool...     67
Tricolorul Independenţei Republicii Moldova (27 august 1991)     787, 801
Tricolorul Independenţei. Să nu-l uităm nicicând!...     45
„Tricolorul la prăşit” în Valea Culei, lunca Răutului     49
„Trilingvism armonios” a la Smirnov     45
Trilingvismul lui Smirnov în viitoarea confederaţie moldovenească     726
Tristeţi adânci ascund în mine     683
Troiţă     831
Troiţa maramureşeană la Cimitirul eroilor români la Ialoveni     49
Tulcinul şi Tomaşpolul     49
Tunelul morţii     378
Turia bănăţeană     49, 855
Turia sârbă şi Turia ucraineană     49
Turnul Eiffel în straie de sărbătoare, înclinând spre mileniul III. Paris,  

28 iunie 2000     45
Turtucaia (Tutrakan)     49
 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă ţa!... Ţara poloneză     49
Ţărăncuţa şi Mălăncuţa din Ciudei     49, 826
Ţestoasa de piatră a Ceremuşului de la Petraşi     827
Ţichinăuca de peste Nistru de Soroca, loc de reşedinţă a domnitorului 

 Gheorghe Duca     49
 
Ulicioara principală şi cimitirul din Ravasclascletto: ordine absolută!    49
Uliţa principală din Stolniceni-Prăjescu     33
Ultima iarnă a guvernării neokominterniste, 24 februarie 2009...     67
Ultima întâlnire cu vărul Gheorghe. Bucureşti, Drumul Taberei,  

august 2008     17
Ultima oră, ultimul drum...     867
Ultima poză a lui Paul Mihail, 31 august 1994, ora 14.00     82
Ultima casă şi biserica de lemn din fostul sat Purceleşti     33
Ultima suflare     84
Ultima toamnă a mileniului II la Cornova lui Paul Mihail... Anul 2000     82
Ultimul examen     758
Umbra lui Kozak     736
Umbra luminii...     45
Umbră verde     45
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Un amurg cu Burebista la Orăştie     45
Un asfinţit de soare pe fosta moşie a lui Gheorghe Năvrăpescu din  

Oboroceni-Heleşteni     33
Un cinematograf din perioada interbelică, funcţionând şi azi     49
Un cuplu întârziat. Sirota, Orhei     45
Un dar maramureşean pentru Chişinău     49
Un gard din nuiele de la Șoimăreşti     84
Un însemn pe locul bătăliei de la Valea Albă     841
Un mânz ce seamănă tatălui său     17, 45
Un oltean la Chişinău – Ion Roşca, dr. profesor universitar, prorector al Academiei 

de Studii Economice din Bucureşti     33
Un peisaj alpin de toamnă lângă Cortina d’Ampezzo Italia     49
Un sătuc de la poalele Tatrei, cu hanul „Perla” în mijlocul lui     49
Un singuratic tis pe malul Tisei Negre în localitatea Izvorul Tisei     49
Un sugar înţârziat     17
Un tăuraş, dormind pe pajiştea satului     17
Un tricolor deasupra Cornovei. Anul 2000     17
Un tricolor uitat pe o primărie a nimănui     853
Un ţăran inteligent din Drăsliceni – Gheorghe Roşca şi a sa ceată la aniversarea a 

75-a de la naştere. 15.09.2002     33
Un vechi pod peste Cerlena, la Mămăliga     49, 827
Una din clădirile şcolii din Drăguş, în care, cu 71 de ani în urmă, monografiştii lui 

D. Gusti îşi prelucrau materialele colectate     17
Una dintre cele mai bune plăcintărese din Cornova – năpădeanca  

Zinaida Șoimaru (Jantuan)     17
Uncheşul în cădere liberă     45
Unde-s mulţi (români) puterea creşte sau unica Salvare e Unirea Mare.  

24 februarie     45
Universitatea din Cernăuţi şi Sala de Marmură a Universităţii, în care s-a votat 

Unirea la 28 noiembrie 1918     49
1 Decembrie – Ziua Naţională a românilor de pretutindeni     722
Urmaşii lui Tudor Șoimaru (Pânzaru), fiul şi nepotul lui Traian Zaharia     33
Urmaşii păstorilor valahi (boicii de altă dată) din Lopuszna şi Bukowina de la 

poalele Tatrei poloneze     49
Urmele lui Alexandru cel Mare la Salonic, în capitala Macedoniei istorice     49
Uzdinul bănăţean: Biserica Sf. Gheorghe, troiţa maramureşeană şi monumentul lui 

Mihai Eminescu     49
 Vadul peste Siret dintre Stolniceni-Prăjescu şi Volintireşti, pe unde a trecut 

drumul Șoimăreştilor de la Purceleşti la Cornova în 1770-1772     33
Valea Albă la Războieni     45
Valea Ichelului     33, 45
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Valea Lomului într-o frumoasă dimineaţă     49
Valea Moldovei, Mirosloveşti (Năvrăpeşti)     33
Valea Ozanei văzută din Cetatea Neamţ     863
Valea Prutului la Vancicăuţi     49
Valea Racovăţului la Volodeni-Buzdujeni-Brânzeni     49, 832
Valea râului Ciulucul Mic     33
Valea răului Răchitna în satul Răchitna – fosta localitate de graniţă între Imperiul 

Rus şi cel Austo-Ungar     49
Valentin (stânga), nepotul Ovidiu Isachi (dreapta)     33
Valeria Sturza, fiica Veronicăi Micle     33
Valsul toamnei     45
Valul lui Traian la Batâr, Cimişlia     45
Valul lui Traian, Constanţa     45
Vâlcovul – „Veneţia” basarabeană     49
Vanghea Mihanj-Steryu, preşedinta Uniunii Scriitorilor aromâni din  

Macedonia     270
Vara     833
Vară basarabeană     864
Vârful Lăcăuţi (1777 m) – punctul de tangenţă a celor trei provincii istorice 

româneşti: Moldova, Ardealul, Ţara Românească     800
Vechea biserică din Cucioaia     49
Vechea biserică din Pererâta, Briceni     823
Vechea biserică din Târnova     49
Vasile al lui Vasile Roşca, un cornovean de la Pătroaia-Vale. August 1999     17
Vasile al lui Ion Șoimaru cu soţia Catinca şi mezinul Costică     33
Vasile al lui Tudor Roşca din Beşeni (Codru) în lucrările de toamnă. Prima 

întâlnire – ultima poză. 03.11.2001     33
Vasile Bizovi, autorul monografiei Boianului     825
Vasile Iovu cântă pentru familia Preutu din Șoimăreşti     841
Vasile Iovu încântă Pojorâta     841
Vasile Roşca de la Pătroaia, Găieşi, originar din Cornova. 06.04.2002     33
Vasile şi Ileana Onu (Șoimărescu-Șoimaru)     33
Vasile şi Natalia Robu     75
Vasile şi Veronica Roşca cu mezinul Vlad     33
Vasile Șoimaru, Lina şi Theodor Codreanu, Vlad Pohilă şi Nicolae Rusu vin în 

vizită la Șoimăreşi     84
Vasile Șoimaru-Onu cu soţia. Satul Șoimăreşti. 25 august 2000     17
Vasile, Constantin şi Ileana Onu     33
Vasilică la bunica la ţară     842
Vâsi la Kanij, Kirovograd     49
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Veche clădire administrativă în Balta     681
Vechea biserică Sf. Dumitru, din partea „austriacă” a satului  

Poieni (Bucovina), sec. XVIII, şi străvechea biserică „Sf. Nicolae”  
(anul 1618), din partea românească a satului     49

Vechea biserică Sf. Nicolae (1607)     49
Vechea catedrală din medievalul Raşcov, de şase secole, şi cea nouă –  

din Tiraspol     49
Vechea intrare în portul Lom     49
Vecinii     853, 865
Vedere din Pribujie, în faţa Voznesenskului     681
Vedere generală a s. Moldavanskoe, r-nul Krâmsk, reg. Krasnodar     684
Vedere generală a s.Taşlâc, r-nul Grigoriopol, Catedrala din Tiraspol     684
Vederi ale cetăţii Hotin    684
Veneţia pragheză     49
Venim din Munţii Latiniei     45
Veşnicie     84
Vezuviul şi Neapole. Pe străzile acvatice ale Veneţiei     45
Via din fânaţ până şi după privatizarea din 1998     17
Visul lor: să ne vadă oi şi „liberi” ca ele...     67
Vlad Pohilă, Constantin Bobeică – oaspeţii lui Gheorghe Șoimaru     17
Volkswgen basarabean: un cal / putere     45
Voronin la prăşit     754
 
Wadowice, oraşul natal al Papei Ioan Paul al II-lea     49
 
Zaicearul agricol     49
Zadarnică încercare să ascunzi un soare     33, 45
Zestrea Căţăreştilor     17
Zidul obedienţei. 19.04.2000     45
Zilele Paul Mihail la Cornova. 19.VI.2005     82
Ziua Limbii Române la Costeşti     878
Zlata Praha – Praga de Aur     49
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INDEX gEOgRAFIC*
(cifrele marcate cu aldine indică poze)

Alba Iulia 70, 473
Albania 234
Alexandrovka (sat din reg. Nikolaev, Ucraina) 681, 682, 684, 824, 827 
Ananiev (reg. Odesa, Ucraina) 681, 682, 851 
Apşa de Mijloc (reg. Transcarpatică, Ucraina) 823, 827
Apşa de Jos (reg. Transcarpatică, Ucraina) 824 
Apşiţa (râu) 827 
Apşiţa (sat, reg. Cernăuţi, Ucraina) 827 
Ardeal (reg. istorică, România) 451, 800 
 
Babin (localitate din reg. Cernăuţi) 800, 826, 856 
Bacău 57, 507, 602
Baia (localitate, România) 841 
Balcani (munţi) 270, 681, 797, 855 
Balta (oraş din reg. Odesa) 681, 683 
Basarabia 34, 103, 181, 208, 218, 277, 296, 300, 304, 393, 399, 434, 440, 445, 446, 

474, 478, 481, 503, 515, 525, 573, 590, 608-611, 698, 704, 715, 777, 793, 810, 
820, 840, 853 

Bălţaţi (sat, r-nul Ialoveni) 798 
Beba Veche (localitate în jud. Timiş) 800 
Berhomete pe Siret (sat, r-nul Vijniţa din reg. Cernăuţi) 826, 856
Bitolia (localitate din Macedonia) 797
Bobeica (munte) 485, 699
Boian (sat, r-nul Noua Suliţă, reg. Cernăuţi) 306, 509, 592, 825, 862
Boianul canadian 509, 592, 883
Bravicea (sat, r-nul Călăraşi) 726 
Briceni 823 
Bruxelles 711 
Bucovina de Nord (reg. Cernăuţi) 428, 434, 841, 842, 862, 866, 883 
Bucovina de Sud 825 
Bucovina poloneză 877 
Bucureşti 478, 556, 582, 656, 790, 791
Bug (râu în Ucraina) 224, 225, 295, 427, 429, 479, 527, 681, 682, 684 
Bugaz (localitate în sudul Basarabiei, azi Zatoka) 801 
Bugeac (reg. R.Moldova) 610
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Bulgaria 270, 436
 
Cadrilater (Dobrogea de sud) 800, 806 
Canada 241, 246, 489. 490, 508, 509, 531, 533, 594
Carpaţi (munţi) 809, 850, 877 
Catlabuga (lac, reg. Odesa, Ucraina) 274
Caucaz 244, 662, 674, 880
Caucazul de Nord 245, 500, 501, 506, 673, 682, 684 
Căpriana (sat, r-nul Străşeni) 75
Câmpulung (oraş, jud. Argeş) 826, 856 
Cârlibaba (comună, jud. Suceava) 841 
Ceahlău (munte) 772
Cehia 823 
Ceremuş (râu, reg. Cernăuţi) 826, 827, 856, 866, 883
Cerlena (râu, reg. Cernăuţi) 827
Cernăuţi 434, 475, 612, 814, 824, 825, 862, 866, 869, 876 
Cetatea Albă (oraş, azi Bilhorod-Dnistrovskâi, în reg. Odesa) 690, 792, 846
Chişinău 78, 150, 168, 247, 339, 340, 357, 378, 379, 401, 412, 416, 452, 473, 515, 

548, 550, 564 652, 658, 711, 716, 720, 765, 827, 854, 872 
Chiţcani (sat, r-nul Căuşeni) 777 
Ciudei (sat, r-nul Storojineţ, reg. Cernăuți) 826, 840, 862 
Cobâlnea (sat, r-nul Șoldăneşti) 873
Codrii Cosminului (zonă de vegetaţie, reg. Cernăuţi, Ucraina) 823, 866 
Condriţa (sat, r-nul Străşeni) 755 
Copanca (localitate, r-nul Căuşeni) 760 
Cornova (sat, r-nul Ungheni) 17, 19-21, 23-32, 82, 83, 104, 143, 162, 190, 199, 208, 

223, 285, 347, 348, 354, 355, 357, 361, 377, 380, 405, 406, 410, 412, 413, 417, 
418, 426, 536, 563, 576, 650, 655, 708, 726, 837 

Cornova (Italia) 285
Costeşti (sat, r-nul Ialoveni) 878 
Costiceni (sat, r-nul Noua Suliţă, reg. Cernăuţi) 827 
Cracovia (oraş, Polonia) 877 
Crasna Ilschi (oraş, r-nul Storojineț din reg. Cernăuți) 826, 862, 866 
Cricova (sat, mun. Chişinău) 242
Cuhea (azi Bogdan-Vodă), jud. Maramureş 852 
Cula (râu în r-nul Ungheni) 392
 
Delta Dunării (rezervaţie naturală) 829
Diaconeşti (mănăstire, jud. Bacău) 507, 551, 571
Dobreanka (sat, reg. Viniţa, Ucraina) 684 
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Doneţk (reg. în Ucraina) 682 
Dubăsari 821
Dunăre (râu) 821, 855 
Elaneţ (reg. Nikolaev, Ucraina) 681, 683 
Erdec-Burnu (sat, reg. Odesa) 881 
Estonia 271
Europa 193, 200, 626, 706, 749, 779, 791, 794, 847 
 
Făgăraş (jud. Braşov) 809
Fălticeni (jud. Suceava) 393, 397, 402, 422, 442, 450, 458, 464, 482
Federaţia Rusă 880 
 
Galiţia (reg. istorică dintre Polonia şi Ucraina) 827 
Grecia 270, 797
Grigoriopol 684 
Gruşeviţa (sat, r-nul Chelmenţi, reg. Cernăuţi) 824 
 
Hagi Curda (Camâşovca)(sat, reg. Odesa) 103, 300, 590, 609-611
Handrabura (sat, reg. Odesa) 682 
Herţa (oraş, reg. Cernăuţi) 814, 827 
Hirova (localitate din r-nul Călăraşi) 726
Hobiţa (sat, comuna Peştişani, jud. Gorj) 714 
Horodţkaia (sat, reg. Nikolaev) 682 
Hotin (oraş, reg. Cernăuţi) 685, 718, 739, 820, 822, 825, 827 
 
Iabloniţa (sat, r-nul Putila, reg. Cernăuţi) 827, 866 
Ialta (Ucraina) 209
Iampol (oraş, reg. Viniţa, Ucraina) 684 
Iaşi 86, 371, 437
Iasca (azi Iasiki) (sat, reg. Odesa) 684
Ipoteşti (sat, jud. Botoşani) 869, 876
Istanbul 797
Istebna (sat, Polonia) 877 
 
Japca (comună în r-nul Soroca) 817
Jula (Gyula, oraş în Ungaria) 444
 
Karaganda (Kazahstan) 599
Kazahstan 101, 269, 301, 591, 599, 604, 606, 609, 611, 613
Kirovograd (reg. Ucraina) 682, 683, 684 
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Korcea (oraş, Albania) 797 
Krâmsk (reg. Krasnodar, Rusia) 684
Krasnodar (reg. în Rusia) 684, 880 (fot.)
 
Lăpuşna bucovineană (reg. în Cernăuţi) 826, 856 
Lăpuşna poloneză 877
Letea (pădure din Delta Dunării) 829 
Letonia 271
Lituania 271
 
Macedonia 270, 797 
Malainiţa (sat în comuna Negotin, Serbia) 771, 824 
Malta (stat din sudul Europei) 209
Maramureş (judeţ în România) 515, 617, 619, 852 
Maramureşul Mic (azi Ucraina) 840 
Marea Negră 846 
Martanoşa (sat, reg. Kirovograd) 682, 684, 855 
Mălăieşti (sat, r-nul Grigoriopol) 684 
Mămăliga (sat, reg. Cernăuţi) 827 
Mirosloveşti (comună, jud. Iaşi) 517,520, 552, 570
Moldavanovka (sat, r-ul Tuapse, reg. Krasnodar) 506
Moldavanskoe (sat din ţinutul Krasnodar) 500, 501, 673, 684, 880 
Moldova (istorică) 151,168, 215, 216, 218, 255, 311, 405, 637, 648, 658, 661, 663, 

683, 685, 752, 800, 811, 826, 836, 856, 879 
Moldova (râu) 756, 811 
Molniţa (sat, r-nul Herţa, reg. Cernăuţi) 827 
Montreal (oraş, Canada) 533
Moscova 280
Movilău-Podolsk (oraş, reg. Viniţa, Ucraina) 683 
Munchen 168 
 
Năpădeni (sat, r-nul Ungheni) 162
Nemirov (oraş, reg. Viniţa, Ucraina) 683
Nemţeni (sat, r-nul Hânceşti) 879
Neporotova (sat, r-nul Secureni, reg. Cernăuţi) 827
Nikolaev (oraş în sud-estul Ucrainei) 682, 684
Nipru (fluviu) 684
Nistru (fluviu) 206, 527, 682, 684, 729, 731, 760, 800, 820-822, 824, 826, 856
Noua Suliţă (raion, reg. Cernăuţi) 827 
Novogrigorievka (sat, fostul Târgul Frumos, reg. Nikolaev, Ucraina) 682 
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Novomirgorod (reg. Kirovograd, Ucraina) 683, 684 
 
Ocna Bucovinei (sat, r-nul Zastavna, reg. Cernăuţi) 826, 856 
Odesa 226, 682, 684 
Olşansk (raion, reg. Kirovograd, Ucraina) 684
Oneşti (municipiu, jud. Bacău) 71, 499, 587, 600, 604, 606, 613
Onuţ (sat, Ucraina) 826, 856 
Oradea (municipiu în nord-vestul României) 524
Orhei 688, 873 
Otaci (oraş) 684, 816 
 
Panciova (oraş, Serbia) 855
Paris 209
Pârâul Negru (afluent al râului Cibin) 826, 856 
Pererâta (sat, r-nul Briceni) 824, 834, 835, 860
Peri (sat, jud. Maramureş) 841 
Pervomaisk (raion, reg. Nikolaev, Ucraina) 230
Petraşi (sat, reg. Cernăuţi) 827 
Piatra (sat, r-nul Orhei) 688 
Pind (munţi în Grecia) 797 
Poieni (sat, reg. Cernăuţi) 826 
Pojorâta (comună în jud. Suceava) 841 
Ponikva (munte) 270 
Polonia 826 
Praga 441
Prut (râu) 46, 277, 278, 371, 393, 516, 540, 767, 782, 873, 879 
 
Răut (râu) 688, 828 
Reni (oraş, reg. Odesa) 808 
Republica Moldova 15, 74, 127-130, 135-137, 141, 152, 153, 163, 165-167, 171, 172, 

175, 189, 191, 201, 201, 219, 236, 237, 243, 258, 259, 264, 265, 282, 288, 309, 
312, 317, 373, 406, 437, 614, 615, 630, 646, 653, 660, 774, 787, 801 

Revaca-Gangura-Căinari (traseu CFR) 205
Riga 98, 271
România 57-61, 63-66, 74, 181, 229, 231, 232, 236, 249, 255, 262, 266, 270, 272, 

273, 277, 278, 285, 291, 358, 369, 397, 450, 451, 455, 457-461, 465, 467, 469, 
470, 472, 473, 475-482, 489, 491, 495-500, 503, 504, 506, 508, 511, 514, 515, 
517, 519, 521, 522, 525, 526, 529, 532, 533, 534, 538, 566, 575, 584, 610, 611, 
615-620, 658, 666, 668, 751, 784, 791, 800, 815, 823-827, 854-856, 873, 884 
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Satul Nou (r-nul Sărata, reg. Odesa) 840
Săpânţa (localitate din jud. Maramureş) 841 
Serbia 728, 797, 813
Seversk (raion, reg. Krasnodar) 684 
Siberia 605
Siniuhin Brod (sat, reg. Nicolaev, Ucraina) 230
Sireţ (localitate, r-nul Străşeni) 711 
Siret (râu) 826 
Slatina (Serbia) 728, 797, 813, 827 
Soroca 684 
Stâncă Mâgla (monument al naturii din arealul Orheiul Vechi) 688 
Suceava 397, 826, 846 
 
Șabanovskoe (sat, ţinutul Krasnodar) 684 
Șerpeni (sat, r-nul Anenii Noi) 733
Șoimăreşti (sat, jud. Neamţ) 84-86, 415, 417, 418, 462, 756, 762, 841 
 
Tallinn 271 
Taşlâc (sat, r-nul Grigoriopol) 684 
Tighina 824 
Tiraspol 669, 684, 727, 742
Tisa Albă (râu) 824 
Tisa Neagră (râu) 824 
Toporăuţi (sat, r-nul Noua Suliţă, reg. Cernăuţi) 866 
Toronto (oraş, Canada) 241, 491, 538, 885 
Transcarpatia (reg. din Ucraina) 621, 622, 623, 840 
Transnistria 206, 527, 554, 582, 588, 685, 884 
Tuapse (oraş şi raion, reg. Krasnodar) 684 
 
Ţâpova (sat, mănăstire) 726 
Ţiganca (sat, r-nul Cantemir) 750 
Ţigănăuca, Ţikinovka (Ţichinăuca) (sat, r-nul Iampol, reg. Viniţa) 684 
 
Ucraina 189, 230, 621-623, 684, 840, 851
Ungheni 69, 190, 193, 332, 376, 381, 392, 398, 410, 541, 574, 726, 759 
URSS 751 
 
Valea Albă (comună, jud. Neamţ) 841 
Valea Hoţului (azi Dolinskoe), r-nul Ananiev, reg. Odesa 680, 681 
Valea Moldovei (localitate, jud. Suceava, Moldova, România) 37
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Valea Morilor (lac, Chişinău) 168 
Valea Ozanei (zonă turistică în Târgul Neamţ, România) 863
Valea Racovăţului (afluent de stânga al Prutului) 832 
Valea Timocului (reg. din nordul Peninsulei Balcanice) 728, 771, 784, 789, 797, 

813, 824 
Vărzăreşti (comună, r-nul Nisporeni) 290
Vâsi (râu) 682, 684 
Velikoserbulovka (sat), r-nul Elaneţ, reg. Nikolaev 683, 684 
Vidin (oraş, în nord-vestul Bulgariei) 436
Vijniţa (oraş, reg. Cernăuţi) 826
Vilnius 271 
Viniţa (oraş în vestul Ucrainei) 684 
Vlaške Mezerici (reg. în Rep. Cehă) 823
Voloca (sat, reg. Cernăuți) 826, 842, 866 
Voznesensk (oraş, reg. Nikolaev, Ucraina) 681, 682, 684 
 
Zahariceni (azi Pidzaharici) (sat, reg. Cernăuţi, Ucraina) 826
Zakopane (oraş, Polonia) 877
Zaleşciki (oraş, Ucraina) 826 , 856 
Zveneacin (sat, Ucraina) 826 , 856 
 
Европa 627
Казахстан 589
Кишинев 110, 374
Корнова 351
Молдовa 344, 352, 375
Нэпэдень 351
Респ. Молдова 321
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INDEX DE EDIŢII PERIODICE

Accente 200, 203
Acţiunea Europeană 777, 787, 794, 801
Adevărul (Bucureşti) 35, 43
Adevărul Economic (Bucureşti) 16, 137
Analele Universităţii Spiru Haret : Ser. Filologie: Limba şi Literatura română. 21, 38, 

60, 88, 93
Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei Vol. II. 23
Argeşul (Piteşti) 511
 
BiblioPolis 52, 68, 72, 77, 91, 98, 199, 222, 297, 302, 357, 401, 402, 415, 423, 424, 

428, 432, 467, 470, 473, 520, 523, 524, 533, 547, 568, 572, 579, 693, 694
Business globe 635
 
Calendar Naţional 2004 383
Calendar Naţional 2006 217
Calendar Naţional 2009 468
Capitala 20, 247, 497, 499, 508, 523, 535, 564, 673, 877
Clio 411
Contrafort 355, 709
Convorbiri literare (Iaşi) 32, 37
Coperta (Ungheni) 380, 381, 759
Crai nou (Suceava) 393, 409, 442, 475
Credinţa şi fapta (Iaşi) 413
Cronica de Fălticeni (Suceava) 454
Curentul (Bucureşti) 44
Curentul Internaţional (SUA) 92, 277, 278, 287, 521
Curierul de seară 310, 626
Curierul economic 96, 137, 187, 215, 272, 293, 342, 379, 386, 387, 427, 465, 467, 

487, 583
Cuvânt Moldovenesc (Ananiev, Ucraina) 851
Cuvântul adevărului (Noua Suliţă) 592
Dacoromania (Alba Iulia) 99
Democraţia 204, 206
Deşteptarea (Bacău) 460
Destin Românesc (Bucureşti) 11, 53, 669
Dezvoltarea 377
Dialog 183



318 Un  om al faptelor: Vasile Şoimaru

Dimineaţa de sâmbătă (Bucureşti) 40
24 ore (Iaşi) 168
 
Economica 123
Economistul (Bucureşti) 31, 653
Evenimentul (Suceava) 397, 422, 458
Expresul de Ungheni 69, 438, 536, 539-541, 563, 574, 576
Făclia 36, 356, 361, 385
Familia română (Baia Mare) 270, 485, 490, 495, 500, 503, 527, 665, 673
Flacăra lui Adrian Păunescu (Bucureşti) 62, 232, 236, 239, 245, 253, 255, 257, 258, 

260, 270, 281, 467, 492, 500, 501, 514, 763, 785, 815, 826, 827, 839, 848, 854, 
855

Floare de latinitate (Novi Sad, Serbia) 231
Flux 145, 189, 191, 192, 331, 336, 338, 346, 350, 363, 367, 368, 406, 446, 448, 449, 

506, 649, 721
Flux : ed. de vineri 197, 369, 437, 505, 566
Foaia românească (Gyula, Ungaria) 444
Formula AS (Bucureşti) 262, 440, 445, 457, 474, 666, 677, 810, 866, 873
Gazeta de Maramureş (Baia Mare) 441, 503, 504
Gazeta Oraşului 399
Gazeta Românească 733
Glasul 51, 89
Glasul Naţiunii 12, 25, 139, 313, 316, 319, 320, 384, 417, 750
Glasul Satului (Mirosloveşti) 552, 569, 572
Graiul Maramureşului 498, 515, 516
Impact (Canada) 675
Informaţia Prahovei (Ploieşti) 658
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