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The article fills the unknown pages of choral art history from the Republic of Moldova 
of the second half of XXth century. The paper is focused on the artistic activity and the 
implementations of the teacher and the choir master - Petru Stroiu. The author elucidates 
step-by-step the most important data and events of the evolution way of the musician. He 
also tries to highlight the activity of Petru Stroiu both as the conductor of the choir, as well 
as the head of the study teams, such as youth choir of Stefan Neaga Music College. 

 

Petru Stroiu este o personalitate 

distinsă a culturii noastre naţionale, 
un adevărat mesager al artei de inter-

pretare corală şi un pedagog cu ex-
perienţă în domeniu. Numele acestui 

muzician poate fi plasat alături de 
cele mai remarcabile personalităţi din 

domeniul artei corale ale secolului XX 
cum ar fi: E. Bogdanovschi, I. Popescu, 

V. Garştea, V. Budilevschi, E. Mamot, 
Şt. Caranfil, Şt. Andronic, Gh. Co-

sinschi, Gh. Strezev, A. Movilă ş. a.  
Petru Stroiu s-a născut la 10 august 

1934 în satul Vadul-lui-Isac, sat situat 
pe malul Prutului, la 15 km de orăşe-

lul Cahul
1
. Părinţii erau meşteşugari, 

Petru fiind al doisprezecelea copil din 

cei treisprezece. Mama sa, deşi era o 

femeie simplă de la ţară, dar inteligen-
tă, l-a tratat cu multă blândeţe şi bună-

voinţă. Acest prim dascăl găsea timp 
pentru a le citi copiilor basme, chiar 

dacă era copleşită de multe griji.  
La îndemnul mamei, unul din fra-

ţii mai mari a devenit profesor la şcoa-
la românească. Ulterior, acest fapt nu 
a rămas neobservat de puterea sovie-

                                                 
1
 Date confirmate prin acte de stare 

civilă din arhiva personală a regretatului 

Petru Stroiu. Aceste şi alte documente de 

arhivă au fost oferite de fiica Lucia Stroiu.  

tică, fiind pedepsit în 1941 prin înro-
larea în divizia specială a Armatei 
Sovietice, plasată în primele linii ale 
frontului

2
. După absolvirea şcolii din 

sat, Petru vrea să urmeze exemplul 
fratelui de a fi profesor. În vara anu-
lui 1949, încurajat de mama sa, Petru 
Stroiu pleacă desculţ până la Cahul 
pentru a-şi încerca norocul la Şcoala 
Pedagogică. În acelaşi an, este admis la 
anul I de studii, specialitatea pedagog 
al claselor primare. Aici au şi fost 
descoperite capacităţile şi aptitudinile 
muzicale deosebite ale tânărului Petru 
Stroiu. Un rol de importanţă vădită în 
formarea viitorului dirijor şi pedagog 
i-a revenit profesorului de vioară

3
, care 

în cadrul lecţiilor de instrument muzi-
cal l-a învăţat să cânte la vioară, fără 
să cunoască notele muzicale. Mai târ-
ziu interpreta la vioară numeroase pie-
se, învăţate la auz. Aptitudinile muzi-
cale, sârguinţa de care dădea dovadă 
P. Stroiu, au impresionat profund pro-
fesorul, care l-a îndrumat să-şi continue 
studiile muzicale. Ulterior P. Stroiu 
îşi amintea cu zâmbet: „La Cahul am 
învăţat gama şi diezii”. 

                                                 
2
 Fratele a căzut pe cîmpul de luptă 

în primele zile ale războiului. 
3
 Numele acestui profesor nu este cu-

noscut. 
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După absolvirea Şcolii Pedago-

gice, în vara anului 1953, proaspătul 

absolvent a fost repartizat în calitate 

de pedagog al claselor primare la şcoa-

la din satul Colibaş, raionul Vulcă-

neşti. Abia după un an de muncă pe-

dagogică, P. Stroiu a purces la înde-

plinirea visului său. La finele lunii 

august 1954, P. Stroiu vine la Chişi-

nău cu intenţia de a depune actele la 

Conservatorul de Stat „Gavriil Musi-

cescu”. Admiterea avuse deja loc, iar 

întâmplarea a făcut ca să fie audiat de 

L. V. Axionova, lector la catedra Di-

rijat coral. Intonaţia perfectă şi auzul 

muzical ireproşabil al candidatului nu 

au lăsat nici o îndoială pentru a fi în-

matriculat la anul I de studii, speciali-

tatea Dirijat cor academic. Iată ce îşi 

amintea dumneaei în concertul de co-

memorare a lui P. Stroiu din martie 

2004: „A numit cu exactitate nota sol 

diez, pe care i-am cântat-o la pian, iar 

la întrebarea de ce nu e la bemol, el a 

răspuns că nu ştie ce este la bemol”
4
.  

La Conservator, Petru Stroiu stu-

diază specialitatea în clasa profesoru-

lui Ion Popescu, pe atunci şef al ca-

tedrei Dirijat cor academic al Conser-

vatorului „Gavriil Musicescu” şi diri-

jor al Capelei Corale „Moldova”, care 

activa pe lângă Radioteleviziunea de 

Stat a RSSM. În calitate de profesori 

îi are pe Vasile Zagorschi – teoria mu-

zicii şi solfegiu, Gheorghe Borş – ar-

monia, Klementina Baklanova – pia-

nul, Alexandra Beilina şi Lidia Axio-

nova – istoria muzicii (cf. [1, p.487]).  

Tainele muzicii corale le-a desco-

perit la lecţiile de cor, care se desfă-

                                                 
4
 La 10 martie 2004, în incinta Sălii cu 

Orgă, a avut loc Concertul de comemorare 

a dirijorului şi pedagogului P. Stroiu. În 

cadrul concertului despre maestrul Stroiu 

au vorbit E. Mamot, V. Budulevchi, L. 

Axionova ş.a. 

şurau zilnic. Corul a devenit un ade-

vărat laborator de creaţie pentru tână-

rul muzician. Pe parcursul repetiţii-

lor, Petru Stroiu urmărea şi pătrundea 

cu mare interes în subtilităţile artei 

corale, descoperind zi de zi elemen-

tele practice şi metodele de lucru cu 

corul. Conducătorul corului, obser-

vând responsabilitate, hotărâre, pa-

siune şi dăruire de sine din partea stu-

dentului anului III, Petru Stroiu, îi 

încredinţa deseori pupitrul dirijoral.  

Tot în acest an de studiu se 

deschide o filă nouă în activitatea sa 

interpretativă. În 1956 P. Stroiu este 

invitat să preia conducerea corului de 

amatori din satul Ciocîlteni, raionul 

Orhei. Odată cu venirea lui în fruntea 

acestui colectiv, intervin schimbări 

radicale în activitatea formaţiei cora-

le. La scurt timp, doar la un singur 

an, corul din Ciocîlteni se plasează pe 

locul I în cadrul Festivalului raional 

al colectivelor corale de sineactivita-

te artistică. Graţie acestei realizări, 

colectivului i se conferă titlul onorific 

de cor popular. Repertoriul colecti-

vului conţinea atât cântece patriotice, 

cât şi creaţii din fondul clasic. În ega-

lă măsură, era abordată şi muzica co-

rală naţională, printre care: Dor, do-

rule şi Stăncuţa, semnate de G. Musi-

cescu, Vino, puiule, pe vale, pre-

lucrată de N. Cazanji, Eu cânt şi joc, 

semnată de E. Coca ş.a.[2, p.66]. 

Aceste realizări au fost obţinute şi 

graţie aportului conducătorului admi-

nistraţiei săteşti, care susţinea inten-

ţiile dirijorului şi promova cu abne-

gaţie colectivul. Acest adept al artei 

corale, A. Gluşco, pleda pentru culti-

varea dragostei faţă de valorile artisti-

ce în rândurile oamenilor simpli, 

susţinând ideea că oamenii trebuie să 

fie nu numai avuţi, dar şi culţi.  

Colectivul avea un orar de lucru 
bine stabilit, care prevedea repetiţii 
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săptămânale regulate. Timp de 35 de 

ani, în orice condiţii climaterice, P. 

Stroiu parcurgea drumul spre Ciocîl-
teni, din oricare localitate s-ar fi aflat. 

Graţie acestui ritm de lucru, colecti-
vul concerta frecvent pe scenele din 

republică în cadrul diferitelor serbări 
şi festivităţi. 

În anul 1959, conform Hotărârii 
Sovietului Miniştrilor din RSSM, s-a 

deschis şcoala medie de muzică din 
Slobozia, localitate în apropierea 

imediată de or. Tiraspol. Prin ordinul 
Ministerului Culturii al RSSM din 

18.04.1959
5
, P. Stroiu, la vârsta de 25 

de ani, proaspăt absolvent al Conser-

vatorului „G. Musicescu”, a ocupat 
postul de director al acestei şcoli. 

Concomitent, a activat şi în calitate 

de profesor şi dirijor la catedra Diri-
jat coral. Printre elevi i-a avut pe V. 

Budilevschi, Gh. Lupoi, E. Mamot
6
 

ş.a. Pe parcursul a trei ani de activita-

te în această instituţie, tânărul dirijor 
a obţinut rezultate frumoase cu corul 

studenţesc, evoluând pe scenele din 
localităţile învecinate.  

În anul 1962 se reîntoarce la Chi-
şinău şi este angajat ca artist de cor în 

Capela Corală Academică „Doina”, 
condusă de V. Garştea. P. Stroiu po-

seda o voce de bariton bine cultivată 
şi deseori evolua în calitate de solist 

în creaţiile corale. Manifestându-şi 
capacităţile de dirijor în diferite si-

tuaţii, în anul 1963 este acceptat ca 

maestru de cor al Capelei Corale 
Academice „Doina”, unde activează 

până în anul 1967.  

                                                 
5
 Date confirmate în Cartea de Mun-

că a lui P. Stroiu. 
6
 V. Budilevschi – prim-dirijor al 

Capelei Corale Moldova, Maestru în 

Arte; Gh. Lupoi – profesor Grad Didactic 

Superior Colegiul de Muzică Ştefan 

Neaga; E. Mamot – dirijor, compozitor, 

Maestru în Arte. 

Talentul şi vocaţia de pedagog îl 

ademenesc la Şcoala de Muzică Şte-

fan Neaga. În anul 1964 este angajat 

ca profesor de dirijare la catedra Diri-

jat Coral. Ulterior devine conducăto-

rul colectivului coral, în fruntea că-

ruia activează până la sfârşitul vieţii. 

Un proverb vechi spune: „O lu-

mânare nu pierde nimic din lumina 

sa, dacă aprinde mai multe lumâ-

nări”. Urmând această filosofie popu-

lară, P. Stroiu a reuşit să aprindă fla-

căra pasiunii pentru arta corală în 

inimile multor colegi şi discipoli ai 

săi. A fost un bun prieten şi îndrumă-

tor pentru tinerii colegi de la catedră 

– On. Cazacu, T. Dvoreanchina, I. De-

leu, A. Plecan, care mărturisesc des-

pre P. Stroiu că era un pedagog uimi-

tor de pasionat şi devotat specialităţii 

sale, un om ce purta în suflet multă 

dragoste pentru semenii săi.  

Pedagogul P. Stroiu era perseve-

rent şi deosebit de exigent, în special 

cu elevii din clasa de specialitate. Pe 

ei îi iubea şi îi pedepsea cel mai mult. 

Adora elevii sârguincioşi şi nu-i agrea 

pe cei leneşi. Deseori îşi trata studenţii 

cu o dragoste părintească. Un exemplu 

elocvent, în acest sens, este descris 

într-un articol despre cântăreaţa Ma-

ria Drăgan. Autorul susţine că „La 19 

ani (M. Drăgan) a studiat la Şcoala 

de Muzică „Ştefan Neaga”. Profesorul 

Petru Stroiu, înainte de lecţii, o trimi-

tea să mănânce bine, dându-i câte o 

rublă. Primul cântec învăţat „Volga-

Matuşca” îl cânta cu voce grea, de se 

cutremurau geamurile” [3].  

La lecţiile de specialitate, P. Stroiu 

prelucra cu elevii foarte minuţios 

fiecare procedeu tehnic, explica im-

portanţa respectării tuturor indicaţii-

lor compozitorului: îi învăţa să fie 

atenţi la toate nuanţele limbajului 

muzical; fiecare tempou era verificat 

cu ajutorul metronomului. 
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Clasa corală de la Şcoala de Mu-

zică „Ştefan Neaga” a fost totdeauna 

un laborator de creaţie, unde s-au cul-

tivat şi s-au educat numeroşi discipoli 

în domeniul artei corale din Republica 

Moldova, printre care nominalizăm: 

O. Constantinov, S. Cazacu, I. Popa, 

I. Buga, V. Diaconu, R. Picereanu, N. 

Stoianova
7
 ş. a. Succesorii i-au apre-

ciat întotdeauna punctualitatea, disci-

plina, pe care le considera condiţii 

obligatorii ale repetiţiilor. Dirijorul P. 

Stroiu opta pentru un sunet catifelat, 

intonaţie perfectă, ansamblu şi acor-

daj echilibrat, fidelitate faţă de parti-

tură. „Cel mai mult îl deranja cânta-

rea falsă, îşi aminteşte eleva sa G. Bo-

loga
8
, dar nu reacţiona brutal, ci îşi 

arăta nemulţumirea prin mimică. În 

momentul interpretării, dirija folo-

sind la maxim expresia feţii”. Aceste 

calităţi, exprimate printr-un stil pro-

priu de interpretare, au putut fi urmă-

rite în cadrul evoluărilor la numeroa-

se concerte, festivaluri, concursuri.  

P. Stroiu acorda o atenţie deose-

bită selectării repertoriului. Dirijorul 

urmărea ca operele să cuprindă o va-

rietate de stiluri, să provoace stări emo-

tive contrastante cum ar fi bucuria-

tristeţea, plăcerea-durerea, comicul-

tragicul. Toate aceste caracteristici 

repertoriale aveau un efect răscolitor 

atât asupra elevilor-interpreţi, cît şi 

asupra ascultătorilor. Cu o deosebită 

plăcere trata creaţiile lui G. Musicescu, 

                                                 
7
 O. Constantinov – maestru de cor la 

TNOB, profesor al Colegiului de Muzică 

Ştefan Neaga, Maestru în Arte; I. Popa – 

artistă de cor al TNOB; I. Buga – maestru 

de cor al Capelei Corale Moldova; V. Dia-

conu – profesor al Colegiului de Muzică 

Ştefan Neaga; R. Picereanu – solista 

TNOB; N. Stoianov – solista TNOB.  
8
 G. Bologa – artistă de cor a Capelei 

Corale Doina. 

îndeosebi Concertele religioase, muzi-

ca corală a lui G. Verdi, G.Faure ş. a.  

Pentru activitatea didactică şi edu-

caţională a tinerei generaţii, pentru 

organizarea şi desfăşurarea diferitelor 

evenimente, P. Stroiu a fost menţionat 

cu multiple diplome de onoare, prin-

tre care: Diploma de gradul II pentru 

participarea la concursul republican 

al colectivelor corale (1975); Diplo-

mă de onoare pentru locul II, obţinută 

la concursul instituţiilor de învăţă-

mînt ale Ministerului Culturii din Re-

publica Moldova (1990) ş.a.
9
  

Fiind angajat titular al Şcolii 

de Muzică „Ştefan Neaga”, P. Stroiu 

activează paralel şi la Institutul de 

Stat al Artelor în calitate de conducă-

tor al corului mixt la catedra Dirijat 

coral. Calităţile organizatorice şi pro-

fesioniste îl plasau printre cei mai soli-

citaţi dirijori ai timpului său. P. Stroiu 

a condus cu mult devotament şi dra-

goste corurile de amatori din satul Si-

reţ (Străşeni, 1957-1969), Sărătenii-

Vechi (Teleneşti, 1973-1976), corul 

Şcolii medii Nr.1 din Chişinău, astăzi 

liceul Gheorghe Asachi (1969-1974), 

corul studenţesc al Institutului Agri-

col din Chişinău (1980-1985), corul 

Spicuşor din satul Văsieni (Ialoveni, 

1993-1994) ş.a. Cu aceste colective 

P. Stroiu a înregistrat la Radioul Na-

ţional creaţii semnate de I. S. Bach, 

R. Schumann, E. Grieg, L. Gurov, S. 

Ciuhrii, V. Calinnikov ş.a. 

Totuşi, cele mai mari trofee le-a 

cules în fruntea corului popular din 

Ciocîlteni, raionul Orhei. În anul 1979 

acest colectiv este menţionat cu Diplo-

mă de Onoare din partea Prezidiului 

Sovietului Suprem al RSSM. Foarte 

                                                 
9
 Din arhiva personală a lui P. Stroiu 

Adeverinţe despre menţionare cu Diplome 

de Onoare: anul 1970; 31 mai 1977; anul 

1978; anul 1985; anul 1987; anul 1990. 

62 



curând, în anul 1980, corul se învred-

niceşte de locul I în cadrul sărbătorii 

corale republicane, iar ulterior, în anul 

1985, devine laureat în cadrul celui 

de-al II-lea Festival Unional al crea-

ţiei artistice de amatori [2, p. 60]. Tot 

în cadrul aceluiaşi Festival, care s-a 

desfăşurat la Moscova, P. Stroiu este 

decorat cu Medalia de Laureat al Festi-

valului
10

. Pe tot parcursul activităţii 

sale în fruntea acestui colectiv, P. 

Stroiu a tins spre a perfecţiona măies-

tria interpretativă a corului. Colecti-

vul, la rândul său, impunîndu-se 

printr-un repertoriu variat, interpretat 

cu multă sensibilitate, s-a bucurat de 

aprecierea înaltă a publicului. 

Maestrul P. Stroiu a reuşit să îm-

bine armonios activitatea sa pedago-

gică, lucrul cu colectivele profesio-

niste şi cele de amatori. În pofida 

faptului că formaţiile corale de ama-

tori impun un efort aparte vizavi de 

celelalte, iar membrii acestor colective 

nu aveau o pregătire muzicală, dirijorul 

reuşea să găsească cheia pentru fieca-

re cântăreţ, implantându-le dragostea 

pentru cântul coral. Acest efort l-a de-

terminat să devină sufletul colective-

lor corale de sineactivitate artistică, pe 

care le-a condus. Membrii colectivelor, 

oameni simpli de la sate, îi apreciau 

enorm omenia, profesionalismul, simţul 

umorului de care dădea dovadă mereu.  

                                                 
10

 Din arhiva personală a lui P. Stroiu 

Adeverinţă despre decorarea cu medalia 

de Laureat al Festivalului Unional de 

creaţie populară, 25 decembrie, 1985.  

Munca şi talentul dirijorului nu 

puteau fi neobservate de autorităţile 

raionale şi republicane. La 7 aprilie 

1977 numele lui P. Stroiu a fost in-

clus în Cartea de onoare a talentelor 

populare din RSSM. Pentru merite 

deosebite în propagarea artei corale, 

P. Stroiu a fost decorat cu înalte dis-

tincţii de Stat. La 25 august 1980 i s-a 

conferit titlul onorific de Lucrător 

emerit al culturii din RSS Moldove-

nească, iar în anul 1984 a fost decorat 

cu medalia Veteran al muncii
11

.  

Petru Stroiu s-a stins subit din via-

ţă la 5 februarie 1994, lăsând în urma 

sa o amintire impresionantă. Astăzi, 

colegii, prietenii, studenţii, cântăreţii, 

coriştii dăscăliţi de domnia sa îi pro-

nunţă numele cu mult respect.  

În concluzie, se poate afirma cu 

certitudine că pe parcursul activităţii 

sale prodigioase, P. Stroiu a promo-

vat cu înverşunare mişcarea corală de 

amatori, încurajând apariţia formaţii-

lor corale, ceea ce a influenţat creşte-

rea nivelului cultural-artistic din Re-

publica Moldova. Iar talentul şi voca-

ţia de pedagog au avut un impact po-

zitiv asupra educaţiei şi formării nu-

meroşilor discipoli în domeniul artei 

corale. 

                                                 
11

 Arhiva personală a lui P. Stroiu con-

ţine Adeverinţe despre aceste evenimente. 
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