
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT

DECIZTE Nr.
din P3 TzW/W 2023

cu privire la conferirea Titlului „Cetățean de Onoare a! raionului Cimișlia”

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (2), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală;
- Decizia consiliului raional nr. 01/11 din 27 mai 2016 privind aprobarea 

Regulamentului de conferire a Titlului „Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”;
- Decizia consiliului raional nr. 03/08 din 17 iunie 2022 cu privire la instituirea 

Comisiei de selectare a candidaților pentru conferirea Titlului „Cetățean de Onoare 
al raionului Cimișlia”.

în scopul eternizării numelui unor personalități marcante băștinași ai raionului 
Cimișlia și în baza procesului-verbal nr. 01 din 13 decembrie 2022 a Comisiei de 
selectare a candidaților pentru conferirea Titlului „Cetățean de Onoare al raionului 
Cimișlia”, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se conferă Titlul „Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”, în semn de înaltă 
apreciere pentru merite deosebite în dezvoltarea culturală a raionului Cimișlia:
1.1. Domnului Vasile Rusu - Maestru în Arte, Artist al Poporului, artist- 
instrumentist, acordeonist în orchestra de muzică populară „Folclor” a 
Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.
1.2. Domnului Dumitru Olărescu - Doctor în studiul Artelor, director artistic al 
studioului „Viața”, membru al Prezidiului Uniunii Cineaștilor din Republica 
Moldova și profesor universitar.

2. Președintele raionului Cimișlia, dl Mihail Olărescu va înmâna Titlu „Cetățean de 
Onoare al raionului Cimișlia”.»

3. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:

- Secției Administrație Publică;
- Persoanelor vizate;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

http://www.raioncimislia.md


Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Vicepreședinte al raionului 

Secretarul consiliului

Președintele raionului

Avizat:

Mihail Olărescu

Mariana Vasluian

Vădim Torgai
Gheorghe Netedu 

Ghenadie Grosu

Coordonat:

Șef, Serviciul Juridic

Proiect elaborat de:
Șef, Secția Administrație Publică

Notă informativă
la proiectul de decizie nr. l9/#7din Pâ. P<Z, 2023

cu privire la conferirea Titlului „Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie intervine în urma 
demersurilor și Procesului-verbal nr. 01 din 13 decembrie 2022 a Comisiei de selectare a 
candidaților pentru conferirea Titlului „Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”, în 
scopul eternizării numelului unor personalități marcante băștinași ai raionului Cimișlia, 
după cum urmează:

Domnul Vasile Rusu - Maestru în Arte, Artist al Poporului, artist - instrumentist 
în orchestra de muzică populară „Folclor” a Filarmonicii Naționale „ Serghei 
Lunchevici”, născut în orașul Cimișlia, a absolvit Școala muzicală din Cimișlia la 
specialitatea acordeon, fost elev al profesorului Valentin Zaguminov, Colegiul de muzică 
„Ștefan Neaga” și absolvent al Conservatorului de Stat „Gavriil Muzicescu”, iar din 1984 
este angajat în orchestra de muzică populară „Folclor”.

Pe parcursul activității sale, a înregistrat numeroase lucrări în fondul 
Radioteleviziunii de Stat. Este autorul mai multor lucrări instrumentale precum: Pe valea 
Cogâlnicului, Pentru voi dragi prioeteni, Când petrecerea-I în toi, Copilașul meu cel drag, 
Bătuta, etc. A participat ca solist în cadrul Festivalului Internațional al Educației, 
interpretând creațiile maestrului Eugen Doga, acompaniat de Orchestra Operei Naționale 
Române din Iași, dirijată de T. Ichim, a susținut numeroase concerte atât internaționale, 
cât și naționale, participând la edițiile Festivalului național al Orchestrelor de Muzică 
Populară în memoria rapsodului cimișlian Ion Popușoi, concerte tematice în raionul 
Cimișlia, înregistrând piese folclorice și un CD cu Denumirea „Dor de vatra părintească”, 
dedicat locului originii sale, Cimișlia.

Artistul Vasile Rusu, a fost implicat în multe activități culturale care au avut un 
impact asupra promovării raionului Cimișlia.



Domnul Dumitru Olărescu este născut în satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia, 
la 14 aprilie 1947 a absolvit Universitatea de Stat din Chișinău 1964 - 1969, filologie, și 
cursurile de estetică și dramaturgie de film din Moscova în anul 1979, Doctor în studiul 
artelor. Activează în domeniul artei cinematografice din 1969: redactor superior, 
redactor-șef, director artistic al studioului „Viața” (Centrul Național de Cinematografie al 
Republicii Moldova, studioul „Moldova -Film”). Ca scenarist are palmares circa 100 
filme de scurt metraj și de lung metraj. A făcut filme cu regizorul Emil Loteanu, Vlad 
loviță, Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Vlad Drug, Mircea Chistruga, Ion Mija, pentru 
pelicula „Sunt acuzați martorii” (regie - Anatol Codru) despre problemele ecologice atât 
ale naturii, cât și de sufletul uman, în 1990 a fost distins cu Premiul de stat. A realizat 
filme despre probleme ecologice ce țin de pădure, apă și pământ „Ce te legeni codrule?”, 
„Avut-am pământ” și „A fost apa”, Filmul „Tata” este despre dinastia de lăutari Moga 
din satul Feștelița, raionul Ștefan - Vodă. Filmul „Balada prietenului meu, este dedicat 
regretatului regizor Petru Ungureanu. A făcut și câteva filme despre satul său de baștină, 
Gura Galbenei, raionul Cimișlia. Tot el este scenaristul filmului „Aria”, turnat în 
amintirea Măriei Cebotari. Acest film s-a remarcat la Festivalul Internațional de Filme 
Documentare Cronograf de la Chișinău, unde a lua marele premiu. Cu prilejul aniversării 
a 100 ani de la nașterea acestei artiste, a scris cartea „Maria Cebotari între viață și film”. 
Pe lângă această carte mai are editate monografiile „Filmul”. Valențele poeticului,, 
(2000) și „Vlad lovița dincolo de timp” (2006). Are publicate în paginile din țară și peste 
hotare circa șaizeci de studii și articole științifice. Dumitru Olărescu este Maestru Emerit 
al Artei (1991) și decorat cu ordinul „Gloria Muncii (1997). în prezent, este membru al 
Prezidiului Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova și profesor universitar. Artistul a 
fost implicat în multe activități culturale care au avut impact asupra promovării raionului 
Cimișlia.

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional proiectul de decizie dat a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
Raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 5 ■ , . . , , . .

Șef, Secție Administrație Publică Mariana Vasluian

http://www.raioncimislia.md

