
„Destinul mi-a oferit 

o viaţă uimitoare...”

Svetlana TOMA
70 de ani de la naştere

(24 Mai 1947)



Biografie

Svetlana Toma (Fomiciova) se naşte la data de 24 mai 1947, în Chişinău;

1965 – absolveşte Școala medie nr. 16 din Bălţi;

1965 – 1966 activează ca actriţă la Studioul „Moldova-film”;

1966 – 1969 îşi face studiile la Institutul de Arte „G. Musicescu” din Chişinău;

1966 - debutează ca actriță (Ioana, fiica ciobanului Iluță) în filmul Poienele roșii, produs de 

studioul „Moldova-film” și regizat de Emil Loteanu, care ăi schimbă numele Svetlana 

Toma;

1969 - se căsătorește cu Oleg Lacin, colegul ei de curs, pleacă împreună la Tiraspol, unde se 

fondează un nou teatru de tineret;

1969 – 1972 – Teatrul Rus din Tiraspol;

1972 – 1977 – Teatrul dramatic Rus „A. P. Cehov”;

1977 – abandonează scena de teatru în favoarea rolurilor din filme, fiind angajată de 

studioul cinematografic „Moldova-film” și distribuită de Emil Loteanu în mai multe filme 

regizate de el.



Distincții

1979 – Artistă Emerită din RSSM

1995 – Medalia „Meritul Civic”

2001 – Artist Emerit al Rusiei

2008 – Artist al Poporului din Republica Moldova

Cea mai bună actriță a cinematografiei moldoveneşti din secolul XX.

„...harul actoricesc al Svetlanei Toma va uimi încă nu o dată pe viitorii spectatori. 

Zâmbetul ei, ce poate străluci în mii de nuanţe, în ochii ei enormi universul poate să se 

reflecte în mod misterios şi multidimensional...Victoria ei a fost generată de aptitudinea sa 

de a iubi şi a dărui bunătate sufletească. De a dărui în modul neobişnuit, dacă doriţi, în 

ipostaza divină, în care lucrul acesta trebuie să-l facă un actor...”
Emil Loteanu

Ion Proca. O viaţă cât o moarte lungă. Ch.:”Notograf Prim”SRL, 2011, p. 83. ISBN 978-9975-4276-5-4



Premii

 1977 – Diploma „Cea mai bună actriță a Festivalului” (pentru rolul său din filmul

„O şatră urcă spre cer”) la Festivalul Internațional de filme din Panama şi la cel de-

al 28-lea Festival Cinematografic (Cehoslovacia);

 1979 – Diploma Uniunii Cineaștilor și Comitetului de stat pentru cinematografie

pentru cel mai bun rol feminin din filmul „Vreau să cânt”;

 2008 – Titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bălți, pentru „Contribuția

substanțială în dezvoltarea culturii și artei, precum și pentru susținerea relațiilor de

prietenie cu municipiul Bălți”.



Activitatea cinematografică

Evaluază în peste 60 de filme, printre care:

 1968 – „Lăutarii”,  Raminu, mireasa lui Radu Negostin,

 1968 – „Trupul viu”, Maşa,

 1976 – „Rădăcinile vieţii”, Greta,

 1978 – „Gingaşa şi tandra mea fiară”, Tina,

 1978 – „Aşteptaţi omul de legătură”, Svetlana – rol central,

 1979 – „Vreau să cînt”, Rodica - rol central,

 1979 – „Cuvioasa Marta”, Donna Lucia,

 1980 – „Misterul notebook-ului”, Nataşa - rol central,



Evaluază în peste 60 de filme, printre care:

 1981 – „Cine bate la uşa mea ”, Nina - rol central,

 1985 – „Luceafărul”, Veronica Micle – rol principal,

 1989 – „Cursa”, Maria - rol central,

 2003 – 2004 – „Sărmana Nastea”, Sîciha – rol central,

 2009 – „Cadoul sorţii”,

 2009 – „Fonograma pasiunii”,

 2010 – „Petrecerea fetelor”, Liudmila Pavlovna.



Filmografie selectivă

Poenile roşii (1966)
 Produs la studioul „Moldova-film”, 

 Regizor Emil Loteanu, 

 Compozitor Serghei Lunchevici, 

 Acompaniază orchestra Fluieraş,

 Fiilmul de debut în cinematografie al actriţei Svetlana Toma 

(în rolul Ioanei, fiica ciobanului Iluţă) şi actorului Grigore 

Grigoriu (rolul ciobanului Sava Milciu).

 Premiera în SUA 12.11.1966.



Această clipă (1968)
 Produs la studioul „Moldova-film, dramă,

 Regizor Emil Loteanu, 

 Rolurile principale: Svetlana Toma (franţuzoacă), Mihai Volontir 

(Adam),

 Premiera în Moscova 23 februarie 1970,

 Premiul II la Festivalul unional de filme de la Mensk.



Lăutarii (1971)
 Produs la studioul „Moldova-film”, 

 Regizor Emil Loteanu,

 Distins cu premiul „Scoica de argint” la Festivalul Mondial din San 

Sebastian (1972),

 Marele premiu la Festivalul Internaţional, Italia (1972),

 Premiul „Ninfa de aur” la Festivalul Internaţional de filme din 

Neapole, Italia (1972) 

 Premiul spectatorilor şi al presei pentru cel mai bun film la Forul 

Cinematografic din Milano (1978).



O şatră urcă spre cer (1975)
 Produs la studioul „Mosfilm”,

 Regizor şi scenarist Emil Loteanu, compozitor E. Doga,

 Fimul a fost realizat în peste 100 de ţări,

 Distins cu Grand Prix „Scoica de aur” la Festivalul Mondial

din San Sebastian (1976),

 Premiu pentru cea mai bună regie la Festivalul Internaţional al celor mai bune filme din

lume din Belgrad (Iugoslavia, 1977),

 Premiul pentru cel mai bun film al anului la Festivalul Internaţional din Praga (1977),

 Premiul pentru rezolvarea plastică a secvenţelor la Congresul XI al UNITEX din Paris.



„Farmecul principal al profesiei noastre este că îţi dă 

posibilitatea să te descoperi pe tine însuţi. Eu nu sunt Rada, 

dar în mine probabil vieţuieşte şi ea dacă am putut s-o 

extrag atunci când a fost nevoie. Principalul lucru pentru 

mine e să mă întorc la mine însumi după fiecare rol...”

Svetlana Toma

Calendarul bibliotecarului. Ch.: Biblioteca Naţională, 1997, p. 120  
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