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          Din cercetările pe care le-am efectuat, multe dintre unităţile administrativ – teritoriale ale 

României, (fie comune, oraşe sau municipii), au o dată la care este sărbătorită ziua localităţii. O 

parte dintre acestea, au optat  pentru o dată cu caracter istoric, de regulă, atestarea lor 

documentară, deşi, nu lipsesc localităţile,fără un trecut demn de menţionat în cronici, care, fie nu 

au o zi oficială a aşezării, fie au inventat-o, în timp ce altele,  s-au raportat la o sărbătoare cu 

caracter religios, gest, de altminteri, lăudabil. 

          În urbea de pe malul Prutului, în ultima perioadă, în diferite cercuri, au fost lansate,  mai 

multe date, la care să fie sărbătorită ziua oraşului: 21 mai, de Ziua Sfinţilor Împăraţi Constantin 

şi Elena, de Sărbătoarea Înălţării Domnului, în luna august, la Festivalul „Zilele Nordului”, sau 

21 iunie, întemeierea oficială a târgului Darabani, la 1837, cu toate că, prima atestare 

documentară a localităţii noastre, care s-a numit, la început, Căbiceni, datează din anul 1546, fără 

a fi păstrate, din nefericire, ziua şi luna, aşa cum reiese din cel mai vechi document descoperit 

până acum. Este o “carte” dată de domnitorul Moldovei, Petru Rareş (1527 – 1538; 1541 – 

1546), prin care întăreşte, Maricăi, nepoata lui Ivanco slugerul, stăpânirea peste a cincea parte 

din satul Căbiceni.  

          Pentru cei mai mulţi dintre noi, “Istoria localităţii natale reprezintă (sau ar trebui să 

reprezinte, sublinierea noastră) un act de profundă intimitate, asimilându-se ca parte mică, 

“istoriei mari”, naţională sau universală” (…). “Ea se vădeşte  plină de învăţăminte omeneşti, de 

semnificaţii aparte, nu arareori mari”, potrivit opiniei de mare autoritate, a profesorului 

universitar doctor, Gheorghe Cliveti, de la Facultatea de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza” din 

Iaşi, exprimată în Prefaţă la Monografia laconică a localităţii Darabani, aparţinând profesorului 

de istorie dărăbănean, Octav Teişanu. 

         Pornind de la ideea sus – enunţată, coroborat cu faptul că, anul acesta, pe 21 iunie 2017, se 

împlinesc 180 de ani de la înfiinţarea oficială a târgului Darabani, în sensul actual de oraş, de 

către Theodor C. Balş, de la a cărui trecere în nefiinţă s-au împlinit, anul curent 150 de ani şi, de 

numele căruia, se mai leagă, construirea, între 1824 – 1834, a frumosului castel din centrul 

localităţii, ctitorirea, între 1834 – 1840, a bisericii, cu hramul “Sfântul Nicolae”, după planurile 

celebrei catedrale “Sfânta Sofia”, de la Constantinopol,  întemeierea primei şcoli săteşti, de stat, 

din Moldova, la 1841 şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea economică a localităţii, dar şi a zonei, 



 

consider, că ar fi o datorie de onoare, să ne cinstim înaintaşii, prin stabilirea datei sus – 

menţionate, ca zi dedicată sărbătoririi oraşului Darabani.      

          Stabilirea datei de 21 iunie, ca zi a oraşului Darabani, consider că ar veni în întâmpinarea 

tuturor locuitorilor din comunitatea noastră, care merită să beneficieze de o sărbătoare locală, în 

timpul căreia să se desfăşoare activităţi culturale, istorice, sportive şi educaţionale. Totodată, ar fi 

un moment favorabil pentru a sădi, în minţile şi în sufletele tinerei generaţii, dragostea faţă de 

istorie, în general şi faţă de istoria locală, în special, reflectată prin  tradiţiile, datinile, obiceiurile 

şi faptele antecesorilor noştri, de pe aceste meleaguri, binecuvântate de Dumnezeu. 

          Mai mult, reputaţii istorici dărăbăneni, domnii Gheorghe Cliveti şi Dorin Dobrincu, o serie 

de personalităţi locale, precum domnii Haha Dumitru, un pasionat şi cunoscător de istorie, 

literatul Victor Teişanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, profesorul de istorie Octav 

Teioşanu, de la Şcoala Gimnazială “Leon Dănăilă”, (care compun grupul local de iniţiativă, 

pentru organizarea  activităţii culturale, DARABANI - 180, ce marchează 180 de la infiinţarea 

oficială a târgului Darabani, alături de preoţii  Costică Pînzariu, protopop, slujitor la Biserica ce 

poartă hramul “Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi Avîrvărei Dumitru, preot paroh, la 

Biserica “Sfântul Nicolae”, de Ionel David, responsabilul Bibliotecii orăşeneşti, de Ştefan 

Teişanu, preşedintele Asociaţiei Nord, organizator al Festivalului “Zilele Nordului” şi de 

semnatarul acestui articol ), dar şi o serie de locuitori ai urbei noastre, cu respect faţă de trecutul 

localităţii, au considerat, ziua de 21 iunie, ca fiind data cea mai relevantă, pentru a fi consacrată 

sărbătoririi oraşului Darabani.   

         În acest sens, un grup de consilieri locali, din Consiliul Local Darabani,  subsemnatul, 

Galia Hrimiuc, Otilia Farcaş, Petrică Bărănceanu, Vasile Floria, Dănuţ Hrimiuc şi Marin Cimpoi, 

au depus, pe 19 mai 2017, la Primărie, un Proiect de hotărâre, privind instituirea datei de 21 

iunie, ca zi oficială a oraşului, care, am convigerea fermă,  că se va concretiza, având şi sprijinul 

celorlalţi colegi din Parlamentul local. Ar fi, astfel, o zi solemnă şi de înaltă ţinută, pentru  

întreaga comunitate locală. 

 

Profesor de istorie, 

Lucian FLOREA, Şcoala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani 

          

 

 

 

 

 



 

 

 


