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UNELE CONSIDERAŢII 
PRIVIND ISTORIA 

SATULUI ŞI TÂRGULUI 
TELENEŞTI

 Dr. Alexandru FURTUNĂ

SOME CONSIDERATIONS ON THE HISTORY 
OF THE VILAGE AND FAIR TELENESTI 

Freeholder’s village (free peasants) Telenesh-
ti is documented on March 20, 1598. At the end of 
the seventeenth century, one of the most signifi cant 
ownership became the great treasurer Toderashco 
Iordache Cantacuzino.

Fair Teleneshti is founded in 1796. Most resi-
dents were Jews, Armenians, Moldavians and Russi-
ans. They practiced, especially, trade and crafts.

Din noianul de localităţi basarabene, puţine se 
bucură astăzi de atenţia cercetătorilor istorici. Aceas-
ta, pentru că este un lucru deosebit de migălos, care 
cere o documentare riguroasă. Teleneştii fac o excep-
ţie fericită în acest sens. Demersul, parvenit acum 
câţiva ani la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 
de la Biblioteca publică raională s-a materializat 
într-un proiect instituţional „Teleneştii. Istorie şi Con-
temporaneitate. Studiu şi documente”, care a demarat 
în 2011 şi urmează a fi  încheiat în 2014.

Subsemnatul (Alexandru Furtună – n.r.), autorul 
proiectului, a descoperit la acest început de cerce-
tare că istoria satului şi târgului Teleneşti dispune 
de o bogată bază documentară, în mare parte neva-
lorifi cată. Toate documentele sunt depozitate la Di-
recţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova, Arhiva Organiza-
ţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, Arhiva 
raională Teleneşti şi oferă date inedite şi temeinice 
care relevă evoluţia în timp a localităţii. Printre cele 
mai valoroase se dovedeşte a fi  schiţă istorică care a 
văzut lumina tiparului în anul 1930. 

Autorul acestui extraordinar de bine documen-
tat studiu este cunoscutul istoric ieşean Mihai Cos-
tăchescu. La baza lucrării se afl ă documentele din 
fondul „Paul Gore” depozitate în Arhiva Naţională 
a României, fi liala Iaşi. De menţionat, că unele do-
cumente referitoare la istoria satului Teleneşti sunt 
incluse în volumele din prestigioasa colecţie „Docu-
mente privind istoria României”, seria A. Moldova.  

Să citim atent studiul lui M. Costăchescu. Iată 
ce scria, în 1930, autorul nominalizat: „În ţinutul 
Orheiului, din vechea Moldovă de dincolo de Prut, 

în vechiul ţinut de codru merei, pe drumul cel mare 
dintre Bălţi şi Orhei, se găseşte satul Telineşti, iar 
puţin spre miazănoapte, alături cu acesta, târguşo-
rul Telineşti. E aşezat chiar în marginea ţinutului 
Orheiu, dinspre Bălţi, pe pîrăul Ciulucul mijlociu. 
În multe documente, satul este arătat, ca fi ind aşe-
zat „supt Măiatini”. Satele şi moşiile înconjurătoa-
re  Telineştilor, sunt următoarele: la răsărit, Ineşti, 
– la miazăzi, Văsieni şi Mihălaşa, – la apus, Ciu-
lucanii, din ţinutul Bălţilor şi la miazănoapte Măş-
căuţii”[…]. Cred că nu greşesc, scrie în continuare 
M. Costăchescu, punând numele de azi al satului, în 
legătură cu numele Telea”.1

Teleneştii Vechi sau Teleşti este situat într-o re-
giune de deal. Dealurile existente poartă următoa-
rele denumiri: Hârtop, Podişi, Cimitirul, Ineşti, Te-
leneşti, Budăi. Valea existentă se numeşte Ciulucul 
Mic, iar pârăul –  Ciuluc.

Teleneştii Noi, sau Teleneşti-Târg, sau Teleşti 
este aşezat, din punct de vedere geografi c, într-o re-
giune de colină. Dealul existent se numeşte Budei, 
iar pârăul –  Ciuluc.2 

Prima atestare documentară a satului Teleneşti, 
cunoscută la etapa actuală a investigaţiilor, este de 
la 20 martie 1598. Din documentul respectiv, care se 
păstrează în Arhiva Naţională din Bucureşti, afl ăm 
următoarele: „Iată dar eu, Luca vătah. Iată mărturi-
sesc cu această carte a noastră, că a venit înaintea 
noastră Mărina, fi ica lui Neagoe din Miclăuşani şi 
a vândut dreapta sa ocină, ce a avut în Miclăuşani, 
însă jumătate, pentru 28 taleri număraţi, lui Zane, 
fi ul Jurjei.

Şi i-a dat tot bani gata în mijlocul nostru şi îna-
intea a mulţi oameni: înaintea lui Albul din Stolni-
ceani şi înaintea lui Larion de acolo şi înaintea lui 
Stoica şi înaintea lui popa Măciucă din Teleneşti şi 
înaintea lui Verăşciac de acolo şi înaintea a mulţi 
oameni buni.

Aceasta dăm ştire şi mărturisim cu acest zapis.
Scris în Stolniceani, în anul 7106 <1598> Mar-

tie 20”.3

Urmează numeroase documente, în special acte 
de vânzare şi cumpărare, care pot fi  găsite atât în 
schiţa istorică semnată de M. Costăchescu, cât şi 
în colecţia  „Documente privind istoria României”. 
A. Moldova. Este vorba de documente care poartă 
data de: 16 iunie 1598,4 27 martie 1611,5 12 aprilie 
1613,6 27 august <1614>, 3 august 1615,7 20 no-
iembrie 1615,8 17 septembrie 1616 (1617),9 <1627 
septembrie 1-1628 august 31>,10 1643 (fără dată), 
25 februarie 1650, 1667 (fără dată), 20 aprilie 1667, 
20 mai 1667, 24 martie 1671, 11 martie 1673, 1681 
(15 documente), 1682 (4 documente), 1683 (7 do-
cumente), 1685 (2 documente), septembrie 1694.
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Din 29 de zapise (incluse în schiţa istorică des-
pre satul şi târgul Teleneşti – A. F.), înşirate mai sus, 
vedem, scrie M. Costăchescu, un caz tipic de sfărâ-
mare a moşiilor răzăşeşti şi formare a marii propri-
etăţi. Din aceste însemnări îi identifi căm şi pe unii 
din moşii sau bătrânii satului: Iurie, Pinaga, Drăc-
şan, Chifu, Diniţa şi Chiniaga. În curs de 12 ani, 
între 1673 şi 1685, Toderaşco Iordachi Cantacuzino 
vistiernicul cel mare, cumpără aproape întreg satul 
Telineşti.11 

În septembrie 1694, satul Telineşti trece din stă-
pânirea fi ului lui Toderaşco, Iordachi Cantacuzino 
marele vistiernic, în cea a fi ului său Ilie. Ilie Canta-
cuzino comisul nu stăpâneşte decât câţiva ani părţile 
cumpărate de tatăl său, în satul Telineşti. În 7206 
(1698), septembrie 12, Ilie Cantacuzino biv vel co-
mis vinde ocina şi moşia sa lui Iordache Rusăt vel 
vistiernic „un sat ce să chiamă Telineşti, care este la 
ţinutul Orheiului, pe Ciuluc, supt Măiatini”, drept 
300 de lei, care moşie îi este dreaptă de la părintele 
său Iordachi vistiernicul.

Toderaşco Iordachi vistiernicul nu cumpărase 
tot satul Telineşti. O parte rămăsese răzeşilor. […] 
Ce se va fi  întâmplat în anii ce urmează nu ştiu, 
scrie în continuare M. Costăchescu, dar între cele 
163 sate sau părţi de sate ale marelui latifundiar Ior-
dache Ruset, ce le avea în întreaga Moldovă, găsim 
şi satul întreg Telineşti, de la Orhei.

O bună bucată de vreme, documentele tac. Se 
vor fi  pierdut sau stăpânirea a continuat liniştită, din 
neam în neam, nu ştiu, afi rmă M. Costăchescu. Prin 
moştenire, satul a trecut în posesia Doamnei Eca-
terina Mavrocordat, care prin testamentul său, din 
1776, iunie 25, îl lasă fi ului său Beizadea Alexan-
dru, domnul de mai târziu, Alexandru Mavrocordat. 
Lucrul acesta îl afl ăm şi dintr-o hotarnică a moşiei 
din 1783: că moşia a trecut în stăpânirea lui Alexan-
dru Constantin Mavrocordat, Domnul Moldovei, 
prin clironomie de la maica sa Doamna Ecaterina. 
Iar Alexandru Constantin Mavrocordat a dat-o fi ului 
său Constantin Alexandru Mavrocordat.12 

Potrivit recensământului din 1774 (efectuat pen-
tru a stabili numărul populaţiei impozabile – A.F.), 
Teleneştii făceau parte din ocolul Culii, ţinutul Or-
hei-Lăpuşna. Iată ce afl ăm despre Teleneşti: 12 – 
toată suma caselor; 3 – scădere rufeturile, însă: 2 
volintiri, 1 femeie săracă; 9 – rămân birnicii. Birni-
cii: Mihai, ungurean, Ţurcan; Dumitru, rachier; Ilii, 
bejenar; Vasile Ţurcan; Sandul, tovarăş Petrii; Ioni-
ţă Ursachi; Miron, căpitan; Toader Lungul; Ursachi 
brat Petrii. Rufeturi: Neculai Ţurcan, volintir; Petru, 
bejenar,volintir; Antonie, femeie săracă.13 

 În anul 1850, Teleneştii Vechi făceau parte din 

judeţul Orhei. Localitatea aparţine lui Egor T. Te-
odosiu. În sat locuia o familie de mazili alcătuită 
din 3 persoane (1 persoană de sex masculin şi 2 
persoane de sex feminin). Familii ţărăneşti erau 61. 
Ele includeau 195 persoane de sex masculin şi 175 
persoane de sex feminin. În total – 370 de persoane. 
Prin urmare, în 1850 în satul Teleneştii Vechi erau 
373 de locuitori.14  În 1858 erau 422 de locuitori, 
inclusiv o familie de mazili (2 persoane de sex mas-
culin şi 2 persoane de sex feminin) şi 99 familii de 
ţărani (214 persoane de sex masculin şi 204 persoa-
ne de sex feminin).15 

În 1904, satul Teleştii-Vechi (Teleneştii Vechi 
– A.F.), aşezat pe coasta dreaptă a văii Ciulucului 
mic, la ½ kil. spre sud de târguşorul Teleşti (Tele-
neşti – A.F.), avea 127 case, cu o populaţie de 830 
sufl ete, ţărani români; 240 vite mari.16 

În 1923, în Teleneştii Vechi erau 286 de clădiri 
locuite şi 9 nelocuite; 302 menaje; 1677 locuitori 
(822 bărbaţi şi 855 femei); şcoală primară mixtă, 
biserică ortodoxă, poştă rurală, primărie; distanţa: 
Chişinău 80 km., gara Călăraşi 40 km.17

În  anul 1932, în Teleneşti-sat Vechi activa ban-
ca „Câmpul de muncă”, erau cizmari – Tănase Ie-
remia, dogari – Bogdan Andrei, Boniciuc Grigore, 
mori – Finkelmann Fraţii (cu motor), rotari – Ca-
zacu Vasile, Smarcotin Şmil, uleiuri. Fabrici de – 
Tuichelman F.; viticultori – Baluţă Olga – 3, Gore 
Elena – 30, Teodoriu Gh. – 10; agricultori – Gore 
Elena – 456 ha.18 

Biserica din piatră a fost zidită în anul 1903. Ea 
poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Este 
casă pentru preot. În 1922, la Teleneştii Vechi paroh 
preot era Vasile Chişcă, de 56 ani; absolvent al şcolii 
spirituale; în serviciu de la 1915; pe loc de la 1918. 
Cântăreţ era Teodor Petrovici, de 25 de ani; absol-
vent al şcolii de cântăreţi; în serviciu de la 1917.19 

În 1796, se întemeiază târgul. Acest fapt îl des-
prindem din hrisovul Domnului Alexandru Ioan Ca-
limah Vvod, din 1796, dec. 20: „Fiindcă la moşiia 
Tilineştii, de la ţinutul Orheiului, ce iaste a luminatii 
Domniţă Ralu Mavrocordat, după cerire luminării 
sale şi cercetare ce s-au făcut pentru stare moşiei 
s-au dat voia, prin carte domnii meli deşchisă ca să 
să facu tîrgu, cu adunare de oameni streini dintralte 
părţi de locuri, de piste hotar şi au şi făcut începire 
de a să strînge oameni streini şi a să statornici acolo 
făcînd acmu luminata domniţă iarăşi cerire, că pen-
tru înlesnirea alejverişului lăcuitorilor ce s-au adu-
nat şi acelor ce să vor mai aduna, cum şi pentru ca să 
s (ă) poată mai mult îndemna şi alţi lăcuitori streini, 
de a veni şi a să statornici la numitul tîrgu să s(ă) 
rînduiască şi o zi de tîrgu, ca să fi e piste săptămînă, 
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cum şi cîteva zile însemnate de iarmaroaci şi soco-
tind şi domnie mea că zilile de tîrgu, cum şi iarma-
roacile ce să fac, nu numai că sînt pentru alejverişul  
tîrgoveţilor şi a lăcuitorilor ţinutului aceluia, dar sînt 
şi pentru folosul lăcuitorilor altor ţinuturi, căzîndule 
cu îndămînă spre aş face alijverişul cu celi ce au de 
vînzare şi mai ales că să va da îndemnare şi altor 
lăcuitori streini de a veni şi a să statornici la numi-
tul tîrgu, pentru aceia dar iată printraceastă carte a 
Domnii meli hotărîm ca să să facă la tîrgul Telineştii 
şasă iarmaroace pe an, adică la Blagoveştenie, Mart 
25, şi la a trie afl are a cinstitului cap al sfîntului 
Ioan Botezător, Mai 25, şi la zioa sfîntului mucenic 
Chirica, Iulii 15 şi la zioa sfi nţilor şapte mucenici 
Macavei, August 1 şi la sfîntul Apostol Andreiu, cel 
întîi chemat, Noembrii 30 şi la sfîntul arhiepiscop 
Ţarigradului Grigore bogoslov, Ghenar 25. Iar zioa 
de tîrgu piste săptămînî sau hotărît să să facă Gioia. 
Deci poroncim domnie mea dumv. Sărdariu de ţîn. 
Lăpuşnii, Orheiu, să daţi în ştire neguţitorilor şi al-
tor lăcuitori, ca atît la zilile numite de iarmaroaci, 
cît şi gioia la ziua tîrgului să să aduni la tîrgul Tili-
neştii şi săş facă fi iştecare alişverişul, făr de nici o 
înpedecare sau supărare dispre nimine.”20 

În secolul al XIX-lea târgul începe a creşte şi 
prin privilegiile ce i se acordă. […] Din Condica 
Liuzilor, din 1803, se vede că satul Telineşti, de 
la ocolul Măiatini, ţin. Orheiului are 58  liuzi, iar 
târgul 78.21 Urmează numeroase documente (1804-
1841) despre târgul Teleneşti.22 

Prin documentul din 1814, Aprilie 20 se întăreş-
te pitarului Teodosie între altele şi moşia Telineştii. 
[…] Între această dată, 1829, Mart 15 şi 1830 Au-
gust, trebuie să fi  murit pitarul Teodosie, căci într-un 
act din 1830, avg. 7 este arătat ca stăpîn al moşiei 
Iordache Teodosie.23 

Şi în anii următori Teleneştii au aparţinut lui Ior-
dache (Egor) Teodosie. Recensământul din 1835 ates-
tă că în târgul Teleneşti locuiau 16 boiernaşi, 8 mazili, 
38 ruptaşi, 17 străini, 120 mic burghezi  armeni, 231 
mic burghezi moldoveni, 96 mic burghezi ruşi, 1561 
(?) evrei, 33 de ţigani, 29 feţe duhovniceşti.

Potrivit datelor recensământului din 1848, po-
pulaţia târgului Teleneşti era alcătuită din 8 familii 
de ţigani (14 bărbaţi şi 12 femei), în total – 26 per-
soane24; 45 familii de mic burghezi ruşi (57 bărbaţi 
şi 57 femei), în total – 114 persoane; 21 familii de 
mic burghezi armeni (67 bărbaţi şi 61 femei), în to-
tal 128 persoane; 3 familii de mazili (6 bărbaţi şi 
3 femei), în total – 9 persoane; 58 familii de meş-
teşugari (141 bărbaţi şi 133 femei), în total – 274 
persoane; 46 familii de ţărani (130 bărbaţi şi 114 
femei), în total – 244 persoane.

În anii 1840, la Teleneşti s-a stabilit cu traiul o 
familie (3 persoane) de meşteşugari din Hânceşti; 5 
familii (19 sufl ete) de mazili au fost trecute în ca-
tegoria meşteşugarilor; alte 4 familii de mazili (16 
sufl ete) au fost trecute în categoria ţăranilor; o fa-
milie de ţărani (7 sufl ete) s-a mutat cu traiul în sa-
tul Tomai, judeţul Cahul. În anul 1855 la Teleneşti 
s-au stabilit cu traiul 181 de mic burghezi evrei.25 La 
Teleneşti, conform datelor unui recensământ supli-
mentar, mai locuiau 5 familii de mic burghezi evrei 
(5 bărbaţi şi 6 femei). În total – 11 persoane26. Prin 
urmare, în 1848 în târgul Teleneşti locuiau circa 802 
persoane.

În 1858 în târgul Teleneşti locuiau: 28 familii 
de mic burghezi ruşi (62 bărbaţi şi 59 femei), în 
total – 121 persoane; 62 familii de mic burghezi 
meşteşugari (141 bărbaţi şi 129 femei), în total – 
270 persoane; 27 familii de mic burghezi armeni 
(63 bărbaţi şi 57 femei), în total – 120 persoane; 
60 familii de ţărani (127 bărbaţi şi 116 femei), în 
total – 243 persoane27; 74 familii de mic burghezi 
evrei de categoria a IV-a (188 bărbaţi şi 239 femei), 
în total – 427 persoane; 145 familii de mic burghezi 
evrei de categoria a V-a (341 bărbaţi şi 366 femei), 
în total – 707 persoane; 94 familii de mic burghezi 
evrei meşteşugari (141 bărbaţi şi 183 femei), în to-
tal – 324 persoane; 21 familii de mic burghezi evrei 
(57 bărbaţi şi 60 femei), în total – 117 persoane;28 10 
familii de ţigani (17 bărbaţi şi 13 femei), în total – 
30 persoane.29 În 1851, 2 familii de meşteşugari (6 
persoane) au fost transferate în categoria mazililor; 
în 1852, 2 familii de mic burghezi armeni (14 per-
soane) au fost transferate în categoria târgoveţilor 
din Orhei; în 1850 o familie de ţărani (10 persoane) 
s-a strămutat în satul Larga Mică, judeţul Cahul.30 

Prin urmare, în 1858 în târgul Teleneşti locuiau 
circa 2 349 persoane, inclusiv circa 1 575 evrei.

În anul 1904, târgul Teleneşti avea 520 case cu 
o populaţie de 2130 sufl ete, din care 105 familii de 
evrei. În târg era o ambulanţă în care au cerut ajutor 
medical în anul 1901 peste 10 740 bolnavi. Se fă-
ceau aici mai multe bâlciuri pe an.31 

În anul 1923 în târgul Teleneşti erau 650 clădiri 
locuite şi 876 de menage; 4 154 locuitori (2 028 băr-
baţi şi 2 126 femei); târg săptămânal (miercurea); 
grădină de zarzavat; gospodărie boierească (2 case 
locuite, 2 case ruinate); o cooperativă agricolă; o 
tovărăşie de împrumut şi păstrare; sucursala Băncii 
Basarabiei; o moară cu aburi; o fabrică de spirt; o 
oloiniţă; abatoriu; staţiune de montă; şcoală primară 
mixtă; biserică ortodoxă; biserică lipovenească; 10 
sinagoge evreieşti; secţie şi post de jandarmi; agent 
sanitar; reşedinţă de voloste; reşedinţă de subpre-

Istorie



Akademos

104 - nr. 4(23), decembrie 2011  

fectură; judecătorie rurală de ocol; poştă de cai a 
zemstvei (18 cai); poştă; telegraf; telefon; circum-
scripţie 7 de percepere; primărie; regiune agricolă; 
42 cârciumi; spital particular; infi rmerie; farmacie; 
2 pieţe publice; o baie publică; 2 doctori; 2 dentişti; 
suprafaţa târgului 80 ha; 10 străzi (lungimea străzi-
lor: 8 ½ km. nepavate cu piatră); o sală de cinema-
tograf; lumină electrică.32 

În 1930 moşia Telineşti era proprietatea doam-
nei Elena Gore, fi ica marelui mareşal al nobilimii, 
M. Teodosiu.33

Biserica din Teleneştii Noi, cu hramul Sf. Ilie, a 
fost zidită la 1842, din piatră, de proprietarul Gheor-
ghe Teodosiu. În 1922, paroh preot era Maxim De-
revici, de 25 ani; absolvent al seminarului teologic; 
în serviciu de la 1918; pe loc de la 1922. Cântăreţ 
era Alexandru Saviţchi, de 54 ani; absolvent al şco-
lii de cântăreţi; în serviciu de la 1890.34 

 Prin urmare, la etapa actuală a investigaţiilor, 
s-ar putea afi rma că prima menţiune documentară a 
satului Teleneşti este de la 20 martie 1598. Din vechi-
me, potrivit lui M. Costăchescu, Teleneştii a fost sat 
răzăşesc. La sfârşitul secolului al XVII-lea, aproape 
întreg satul este cumpărat de marele vistiernic Tode-
raşco Iordache Cantacuzino. Pe parcursul următoare-
lor secole, s. Teleneşti a avut mai mulţi proprietari. În 
1774 în sat erau 12 case (circa 60 de locuitori), iar în 
1923 aici erau 286 de clădiri şi locuiau 1 677 persoa-
ne (822 bărbaţi şi 855 femei).

Târgul Teleneşti, conform aceluiaşi Mihai Cos-
tăchescu, a fost întemeiat în anul 1796. E posibil 
însă să fi e mai vechi. Târgul a fost locuit de evrei, 
moldoveni, ruşi, armeni, ţigani. O mare parte din 
locuitori se ocupau cu meşteşugurile şi comerţul. În 
1858, în târgul Teleneşti erau circa 2 349 locuitori, 
inclusiv circa 1 575 evrei. În 1923 erau 4 154 locui-
tori (2028 bărbaţi şi 2126 femei).

Acestea sunt doar câteva repere ce ţin de istoria 
satului şi târgului Teleneşti, până la începutul anilor 
1930. Iar primele concluzii ar fi  următoarele:

1. Satul răzăşesc Teleneşti este atestat documen-
tar pe data de 20 martie 1598.

2. Denumirea Teleneşti are origine antroponimi-
că, fi ind formată din patronimul Tele(i)n, plus sufi -
xul -eşti.

 3. Monumentele arheologice sunt reprezentate 
de 5 movile funerare şi o aşezare monostratigrafi că 
de tip Sântana de Mureş (sec. II-IV).

4. Aşezarea a făcut parte dintr-o uniune de obşti 
amplasată între Ciulucul Mijlociu şi Cula.

5. Teleneştii au aparţinut, rând pe rând, neamu-
rilor Cantacuzino, Ruset şi Mavrocordat (rude de 
sânge sau prin alianţă), respectându-se, astfel, drep-
tul de protimisis.
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