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ASPECTE ISTORICO-GENEALOGICE REFERITOARE 
LA NEAMUL BOIERESC AL OPREŞTILOR (OPREA) 

Sergiu BACALOV 
Printre neamurile boiereşti ale Ţării Moldovei figurează şi cel al Opreştilor 

(Oprenilor). Mai multe documente publicate în colecţiile naţionale, precum şi câteva 
inedite identificate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova (vezi Anexa), confirmă 
existenţa, în secolele XVIII-XIX, în nord-estul Ţării Moldovei, în ţinuturile Soroca şi 
Orhei, unei ramuri1 a neamului boieresc al Opreştilor. În continuare vom evidenţia 
câteva aspecte referitoare la această ramură basarabeană a Opreştilor, atestată ca 
entitate genealogică distinctă la mijlocul secolului al XVIII-lea. Avem însă toate 
motivele să admitem că acest neam boieresc s-a constituit ceva mai devreme, 
deoarece, în unele localităţi, Opreştii erau în relaţii răzăşeşti cu exponenţi ai unor 
mari neamuri boiereşti moldoveneşti, cu ramificaţii prin toată ţara (este cazul 
Isăceştilor2, Năculeştilor3 şi Roşculeştilor4 din satul Şestaci).  

Numele neamului are o indiscutabilă origine antroponimică, de la un strămoş 
Oprea. Documentele interne atestă în Ţara Moldovei, în secolele XV-XVI, mai mulţi 
dregători purtători ai prenumelui Oprea5. Însă caracterul lor fragmentar nu permite 
identificarea printre aceste personaje istorice pe fondatorul neamului a cărui 
genealogie o abordăm, succint, în prezentul studiu. Pornind de la faptul că nu toţi 
boierii purtători ai prenumelui Oprea au fost întemeietori de neamuri omonime, în 
continuare vom evidenţia doar dregătorii potenţiali strămoşi ai Opreştilor din 
Basarabia secolului al XIX-lea.  

Ne referim, în primul rând, la Oprea armaşul (Oprea logofătul). Acesta a activat 
îndeosebi în ultimul sfert al secolului al XVI-lea, bucurându-se de încredere deplină a 
domnului Aron vodă. Originea lui Oprea armaşul (logofătul) nu este cunoscută, însă îi 

                                                 
1 Precizăm că, în spaţiul pruto-nistrean, există mai multe neamuri purtătoare ale numelui Oprea, nu 
obligatoriu înrudite. În acest sens evidenţiem neamul Oprea din satele Târnova, raionul Edineţ, 
Antoneşti şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, care provine din nemeşi maramureşeni. Vezi: Sergiu 
Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos,. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013. 
2 Sergiu Bacalov, Aspecte din istoria Isăceştilor basarabeni (începutul secolului al XVIII-lea – mijlocul 
secolului al XIX-lea) // Chronos. Revistă de istorie, anul VIII, nr.1 (14), Iaşi, 2010, p. 29-37. 
3 Segiu Bacalov, Neamul Năculeştilor. Între trecut şi viitor // Materialele celui de-al XIV-lea Congres de 
Genealogie şi Heraldică. Rezumatele comunicărilor, Iaşi 15-17 mai 2008; Sergiu Bacalov, Neamul 
boieresc al Năculeştilor în Ţara Moldovei în secolul al XVII-lea începutul secolului al XVIII-lea // Revistă 
de Istorie a Moldovei, 2009, nr.1, p. 32-47; Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului 
al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea. Studiu istorico-genealogic, Chişinău, 2012, p. 247-304. 
4 Sergiu Bacalov, Roşca – un neam de boieri din Ţara Moldovei (secolele XVI-XIX) // Al XVI-lea Congres 
Naţional de Genealogie şi Heraldică, Rezmatele comunicărilor, Iaşi, 10–12 mai 2012, p. 2. 
5 „Oprea” este un „prenume vechi românesc, care s-a bucurat de o mare popularitate în trecut”, care a 
„provenit de la verbul a opri şi însemnând «să fie ultimul copil dorit», adică să fie oprită procrearea”. Acest 
nume are o mulţime de derivate, cum ar fi: „Opreanu, Oprelu, Oprescu, Oprică, Opriş, Oprişanu, Opriţă, 
Oproaie, Oproiu” // Maria Cosniceanu, Nume de familie, Chişinău, 2004, p. 150-151.  
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putem atribui o provenienţă transilvăneană, având în vedere rolul însemnat jucat de 
mercenarii unguri în Ţara Moldovei în timpul domniei lui Aron vodă. Documentar, în 
dregătorii boierul Oprea este menţionat în timpul domniei lui Petru vodă Şchiopul, în 
calitate de mare armaş (21 iunie 1589), apoi mare postelnic (3 mai 1592)6, mare logofăt 
(12 martie–7 august 1593)7. Oprea armaşul (logofătul), a fost căsătorit cu Irina, fiica lui 
Neagoe căminar, descendentă dintr-un Neagoe pârcălab8.  

Din documentele disponibile, deocamdată, n-am reuşit să identificăm fondul 
funciar de baştină al lui Oprea armaşul. Ştim doar că stăpânea în moşia Costeşti, pe 
Trotuş, de zestre de la soţia sa, Irina, fiica cămăraşului Neagoe. Despre acest fapt ne 
mărturiseşte un ispisoc, din 21 iunie 1589, prin care domnul Petru vodă Şchiopul a 
întărit „slugii noastre credincioase Oprea mare armaş şi femeii lui, Erina, dreapta lor 
ocină şi dedină de la socrul său Neagoe cămăraş, jumătate de sat din Costeşti şi cu 
livezi şi cu locul ce este peste Trotuş, din ispisoace de întărire ce au avut de mai înainte, 
de la domnia mea şi pe urmă şi în zilele lui Iancul voevod şi acum iarăşi şi dela domnia 
mea, de mărturie că vechile privilegii şi ispisoace ce a avut tatăl ei Neagoe cămăraş, ei 
le-au pierdut în zilele lui Alexandru voevod, când şi el însuşi a pierit”9. Le-a mai întărit 
şi „dreptele lor vii câte sunt, o vie de moştenire şi două vii ce le sunt de cumpărătură, ce 
sunt scrise şi în catastihul oraşului”10; De asemenea le-a întărit şi „drepţii lor robi 
ţigani, anume: Simion cu femeia şi cu copii şi Măruşca cu copiii şi Paraschiva cu copiii şi 
Stanca cu copiii şi Condrea cu femeia şi cu copii lor şi Rosina cu copiii ei şi Ieremia cu 
femeia şi cu copii”11. 

După cum am menţionat mai sus, Oprea armaşul a jucat un rol important în 
timpul domnului Aron vodă, fapt confirmat de cronicari. Astfel, Grigore Ureche scrie 
că, după a doua numire a lui Aron vodă ca domn al Ţării Moldovei, acesta, aflându-se 
încă peste Dunăre, „au trimisu pre Opre armaşul să prindză pre o semă de boieri, şi să 
apuce scaunul ţerei”12. În continuare, Grigore Ureche relatează că Aron vodă „îndată 
au repedzitu pre credinciosulu său Oprea, vel armaşu, cu cărţi şi cu izvodu, anume de 
boierii câţi vrea să-i omore, să-i prindze, să-i ţie la închisoare până va veni şi elu la 
scaunu”13. Oprea armaşul, fidel domnului său, a venit în Iaşi şi a apelat la serviciile 
logofătului Nistor Ureche, care era locţiitor în lipsa domnului: „Dacă au venitu de olacu 
Oprea, vel armaşu, după înveţătura domnu-seu, au întratu sara in Iaşi, şi nici la gazdă 

                                                 
6 Documente privind istoria României (în continuare: DIR), A. Moldova, veacul XVI, vol. IV (1591-
1600), Bucureşti, 1952, nr. 65, p. 53-54. 
7 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV – XVII, 
Bucureşti, 1971, p. 321; DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. IV (1591-1600), Bucureşti, 1952, nr. 91, p. 
71-73; nr. 96, p. 77-78; nr. 98, p. 79-80; nr. 104, p. 84; nr. 105, p. 84-85; nr. 106, p. 85; nr. 108, p. 86-
87; nr. 109, p. 87. 
8 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 321. 
9 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III (1571-1590), Bucureşti, 1951, nr. 521, p. 432-433. 
10 Ibidem, nr. 521, p. 432-433. 
11 Ibidem, nr. 521, p. 432-433. 
12 Grigorie Ureche, Domnii Moldovii şi vieţa loru // Cronicile României seu Letopiseţele Moldaviei şi 
Valahiei, Ediţia II, de Mihail Kogălniceanu, vol. I, Bucureşti, 1872, p. 241. 
13 Ibidem, p. 241. 
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nu marse, ci la odăile dărabaniloru celoru ungureşti in curte au mersu, şi noptea au 
venitu la gazda lui Urechia logofătul, carele îl lăsase Aron vodă să pădzească scaunul, şi 
i-au aretatu poroncă domu-său”14. Logofătul Nistor Ureche, având alte convingeri 
politice, şi, conştientizând pericolul care plana asupra sa, pentru a câştiga timp, a 
acceptat să-l susţină pe Oprea armaşul: „Eră Urechia logofetul, unde audzi de numele 
lui Aron, cum au dobânditu aşa degrabă domnia, s-a spăimântatu, şi se mira cum a face 
să hălăduiască, să nu-i mai fie a se vedere cu Aron vodă. Au datu răspunsu Oprii 
armaşului, dzicându: «Acestu lucru cu bucurie priimescu, şi suntu gata să slujescu 
domnului nostru; numai să fie cu taină, să nu ştie nime că ai venitu, până vomu oblici 
pre toţi, pre câţi suntu scrişi în isvodu, şi-i voi prinde, carii pre unde voru fi. Să nu 
cumva smintimu să oblicească să fugă»”15. În acest fel, Oprea armaşul a fost indus în 
eroare: „Şi cu aceste cuvinte s-au înşălatu Oprea, şi s-au aşedzatu iar la odaile 
darabaniloru ungureşti, într-acea nopte şi adoa dzi până in sara”16. Între timp, 
„înţălegându [Nestor] Urechia logofătul de venirea lui Aron vodă, şi de poronca ce 
trimisăse pren Oprea armaşul, nu cutedza să-lu aştepte ţera, ştiindu câtă groză şi 
răutăţi făcuse mai nainte în domnia d-întâiu, şi acum a doaoa mai de mari casne ce va 
apuca. Ce, dacă s-au aşedzatu Oprea la odăile darabanilor, aflându Ureche vreme şi 
cale deschisă de a se depărtare şi de eşire din ţeră, au învăţatu pre gazda sa, cine va 
întreba adoa-dzi de dânsului, să spue că s-au dusu acasă la Cârligătura. Atunce, şi 
noptea totă noptea, şi dzioa adoua dzi totă dziua, fugindu, au trecutu per la Soroca in 
ţera Leşescă”17.  

Iar când „a doa-dzi sara, Oprea armaşul au mersu iar la gazda lui Urechia 
logofătul să se sfătuiască, şi nu l-au aflatu; deci, au vădzutu că l-au înşelatu. Indată au 
chematu pre alţii carii s-au tâmplatu acole, şi au răpedzitu cu cărţi in tote părţile, să 
prindză marginile. Eră dacă au înţeles că Urechia au trecutu Nistrul şi s-au depărtatu, 
n-au mai avut ce-i face, ce s-au aşedzatu de au ţinutu scaunul pen la venirea lui Aron 
vodă”. Iar logofătul Nestor „Urechia, dacă au trecutu Nistrul, îndată au mersu unde 
erau alţi boieri pribegi, de au aşteptatu sferşitul lucrului”18. 

Deşi Nestor Ureche a fugit în Polonia, domnul „Aron vodă, dacă s-au aşedzatu 
alu doile răndu la scaunu, au pusu pe Oprea armaşul logofetu mare”19. Despre statutul, 
de favorit şi sfătuitor de taină al domnului, al lui Oprea armaşul (logofătul), ne 
relatează Nicolae Costin, care notează că „Eduard, solul crăesei de Anglia”, din cauza 
anumitor datorii ale domnului, „pentru banii ce-lu îndatorise şi nu-i pute scote”, lansa 
zvonuri „cum, se cerca să fugă in părţile creştineşti”, pentru a-i strica imaginea lui Aron 
vodă la Poartă20. De asemenea, solul Angliei la Istambul „pârât-au pre Aron vodă şi 

                                                 
14 Grigorie Ureche, Domnii Moldovii şi vieţa loru..., p. 241. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, p. 241-242. 
18 Ibidem. 
19 Grigorie Ureche, Domnii Moldovii şi vieţa loru // Cronicile României seu Letopiseţele Moldaviei şi 
Valahiei, Ediţia II, de Mihail Kogălniceanu, vol. I, Bucureşti, 1872, p. 242. 
20 Apendics X de Niculai Costin // Cronicile României seu Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei, Ediţia II, 
de Mihail Kogălniceanu, vol. I, Bucureşti, 1872, p. 476. 
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pentru Oprea logofetul (care au fostu şi armaşu) şi pentru Răsvan hatmanul, pentru că 
aceştia are fi sfetnicii lui Aron vodă la tote răutăţile acestea”21. Informaţiile respective 
denotă încă odată rolul important jucat de Oprea armaşul (logofătul) în timpul 
domniei lui Aron vodă.  

Istoricul Nicolae Stoicescu remarcă existenţa, în aceeaşi perioadă, încă a unui 
dregător cu numele Oprea, fără al identifica în mod categoric cu Oprea armaşul22. Este 
vorba de Oprea postelnicul (atestat în această dregătorie între 15 mai 1583 şi 17 
ianuarie 1587)23, căsătorit cu Anghelina, urmaşa lui Stan posadnic şi vara fiicei lui Hrană 
mare vornic24. Tot acest Oprea postelnicul pare să fi deţinut şi dregătoriile de pârcălab 
de Hotin (28 martie–4 mai 1594), mare comis (3 martie–22 decembrie 159725) şi 
pârcălab de Orhei (20 februarie 159826)27.  

Interesant că în perioada când în Sfatul Domnesc din vremea lui Aron vodă apare 
Oprea, pârcălab de Hotin, dregătoria de mare logofăt era deţinută de Gligorcea Crăciun28. 
În aceste condiţii nu ne este clar ce s-a întâmplat cu Oprea logofătul, favoritul şi sfetnicul 
domnului. Să fi fost scos din logofeţie şi numit într-o dregătorie inferioară? Nu excludem 
faptul că avem de a face cu una şi aceeaşi persoană. Faptul că Oprea logofătul (armaşul) a 
fost căsătorit cu Irina, fiica lui Neagoe cămăraş, iar Oprea postelnicul cu Anghelina, 
nicidecum nu constituie un argument decisiv în favoarea ideii existenţei a doi dregători 
purtători ai aceluiaşi prenume. Situaţia respectivă poate fi explicată şi prin faptul că 
boierul Oprea a fost căsătorit de două ori, mai întâi cu Irina, iar mai târziu cu Anghelina.  

Nici în cazul lui Oprea postelnicul, chiar dacă a fost persoană deosebită de Oprea 
logofătul, documentele nu evidenţiază satele de baştină. Sunt cunoscute doar moşiile 
Leleşti şi Şăndreşti, ambele pe Jijia, numite Posadnici, ce le stăpânea de zestre, de la 
soţia sa Anghelina, o descendentă din Stan şi Coste posadnici. Astfel, la 15 mai 1583, Petru 
vodă Şchiopul a întărit pentru „Anghelina, cneaghina lui Oprea postelnic” „ocina şi 
cumpărătura ei dreaptă din ispisoc de cumpărătură ce a avut dela domnia mea, din 
jumătate de sat din Leleşti, pe Jijia, ce acum se numeşte Posadnicii, două părţi, părţile din 
mijloc şi cu loc de moară la Jijia, ce ea şi-a cumpărat dela” „nepoţii şi strănepoţii lui Stan 
posadnicul, pentru nouă sute de zloţi tătăreşti”29. De asemenea, acelaşi domn a mai 
întărit „Anghelinei, cneaghina lui Oprea postelnic şi surorii ei Solomia şi fraţilor, lui 

                                                 
21 Apendics X de Niculai Costin..., p. 475. 
22 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 321. 
23 Ibidem. 
24 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III (1571-1590), Bucureşti, 1951, nr. 270, p. 218-219. 
25 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. IV (1591-1600), Bucureşti, 1952, nr. 211, p. 157-159; nr. 242, p. 
183-184 („credinţa panului Oprea comis”). 
26 Ibidem, nr. 249, p. 189-191 („credinţa panului Coste Băcioc şi Oprea pârcălabi de Orhei”). 
27 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 321. 
28 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. IV (1591-1600), Bucureşti, 1952, nr. 128, p. 106-107. La 4 mai 1594, 
în Sfatul Domnesc sunt menţionaţi Ion şi Oprea, pârcălabi de Hotin („credinţa panului Ion şi Oprea 
pârcălabi de Hotin”), iar mare logofăt – Gligorcea logofătul (<boier, pan Gligorcea Crăciun> mare 
logofăt). Prima dată Gligorcea Crăciun, în calitate de logofăt, este atestat la 7 februarie 1594 („am iscălit 
eu, Gligorcea Crăciun logofăt”) // DIR, A., Moldova, veacul XVI, vol. IV (1591-1600), Bucureşti, 1952, nr. 
124, p. 102-103. 
29 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III (1571-1590), Bucureşti, 1951, nr. 270, p. 218-219. 
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Simion şi Toader, copiilor lui Ionaşco păhărnicel, nepoţilor Neacşei şi strănepoţilor lui 
Costea posadnic şi ai lui Stan posadnic” „dreapta lor ocină şi dedină, jumătate de sat din 
Şăndreşti ce acum se numesc Posadnicii, jumătatea de sus, dinspre Leleşti”30; Dintr-un 
zapis, întocmit la 17 ianuarie 1587, în timpul lui Petru vodă Şchiopul, aflăm că „Măriica, 
cneaghina lui Dragsin pârcălab, fiica lui pan Hrană vornic, nepoata Anghelinei, 
strănepoata lui Coste posadnic, răstrănepoata lui Fădor şi a lui Stan posadnic” a vândut 
„a patra parte din sat din Lăleşti, ce se numesc acum Posadnicii, partea de mijloc, dinspre 
cea de jos, care este pe Jijia şi cu loc de moară”. Parte de moşie pe care a „vândut-o verei 
sale, Anghelina, cneaghina lui pan Oprea postelnic, pentru cinci sute de zloţi tătăreşti”, 
aceasta din urmă obţinând confirmarea de către domna stăpânirii31. 

De asemenea, de zestre de la Anghelina era şi moşia Ruptura, din ţinutul Neamţ. 
Astfel, la 15 mai 1583, domnul Petru vodă Şchiopul a mai întărit „Anghelinei, 
cneaghina mai sus scrisă, un sat anume Ruptura, în ţinutul Neamţului şi cu moară, din 
privilegiul de danie ce a avut de la Ioan voevod şi dela domniia mea, care acest sat 
anume Ruptura şi cu moară a fost danie de la Ion voevod şi dela domnia mea, lui 
Berheciu al doilea pisar şi cneaghinei lui, Anghelina”32. 

Remarcăm faptul că Oprea postelnicul a fost căsătorit cu o descendentă a lui 
Coste posadnic, pârcălab de Soroca. Or, se ştie că urmaşii lui Coste posadnic, pârcălab 
de Soroca, au stăpânit moşii şi în ţinutul Soroca, inclusiv pe Valea Ciornei33, acolo unde, 
în secolele XVIII-XIX, stăpânea răzăşie un neam al Opreştilor. 

Tradiţia istorică a Opreştilor de la Şestaci a fost înregistrată de noi în 
primăvara anului 2009. Conform legendei, „primii în Şăstaşi sânt [veniţi–n.n.] 
Oprenii, apoi o vinit Naşii [Năculeştii–n.n.]”. Apariţia neamului Opreştilor (Oprenilor) 
în regiunea respectivă este pusă pe sama unui călăreţ (călăraş) pe nume Oprea. 
Acesta, oprindu-se „la izvorul ist mari, făcut di turşi”, „s-a dat jios di pi cal, o îmblat di 
colo-colo, şî o dzîs cî aişi a sî facî sat: „Aişi va fi sat!” O altă legendă spune că numele 
neamului a luat naştere în timpul unei invazii turceşti, când cineva a strigat „Opreşti, 
cî vin turşii!”34. 

*  *  * 
Primul reprezentant cunoscut al Opreştilor soroceni este căpitanul Oprea, care 

a activat în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, având în vedere că fiii săi sunt 
atestaţi la 28 septembrie 1765. Aceştia sunt fraţii Ion Oprea, căpitan, şi Vasile Oprea, 
împreună cu cumnatul lor, Vasile Sava, căpitan, toţi răzăşi de Alcedar („capi(anului) 
Ion, ficiorul Oprii căpi(tan), şi a frăţâni său, lui Vasile, ficiorul Oprei, şi a cumnatului lor, 
Vasăle Sava căpitan”)35.  

                                                 
30 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III (1571-1590), Bucureşti, 1951, nr. 270, p. 218-219 
31 Ibidem, nr. 408, p. 335-336. 
32 Ibidem, nr. 270, p. 218-219. 
33 Nicolae Bulat, Pan Coste posadnic, pârcălab de Soroca şi urmaşii săi // In honorem Demir Dragnev. 
Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova. Studii, Chişinău, 2006, p. 436-(441)-457. 
34 Informaţii oferite de Nicanor Oprea (n. 1927) din Şestaci în 2010. 
35 L.T. Boga, Documente basarabene, vol. XX. Mărturii hotarnice (1602-1814), Chişinău, 1938, nr. 
XXVIII, p. 73-75. 
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Dispunem de mai multe informaţii referitoare la căpitanul Ion Oprea. Ştim că, la 
20 ianuarie 1769, el era dregător de margine, responsabil de „căpitănie de la Sănătăuca, 
de la malul Nistrului, ot ţinutul Sorocii”36. La acea dată, domnul Grigori Ioan vodă 
Callimachi, aflând despre starea dificilă în care se afla căpitănia de cazaci de margine de la 
Sănătăuca37 („cercetându domnie me câţio căzaci are la ace căpitănie, şi după cercetări 
ce s-au făcut s-au găsit numai 17 căzaci”), a împuternicit pe Ioniţă Oprea să o 
restabilească („dăm domnii me volnicii printr-acestă carte a domnii mele slugii noastri, 
lui Ioniţă Oprii, căpitan de Sănătăuca, să fie volnicu cu carte domnii mele a căuta şi a 
strângi oamini străini, fără de bir, şi să facă steagul lui deplin, până la 50 de oamini”), prin 
angajarea în slujbă a persoanelor străine, care urmau să fie scutite de dări („şi nu vor fi 
supăraţi nici cu un fel de bir. Adică nici cu cifertul, nici cu mucarerul de vară, nici cu 
agiutorinţa de iarnă, ce vor fi slujitori numai pentru paza marginii şi pentru alti poronci 
ale domnii mele”)38. Totodată, din mărturia fiului lui Ion (Ioniţă) Oprea, aflăm că acesta a 
exercitat anumite slujbe cu caracter militar în armata rusă: „Ioniţă Opre, preliungind 
feliuri de slujbi pămăntului Rossiei, au fost învrednicit cu cin de căpitan oştenesc”39. 
Probabil, acest episod se referă la perioada războaielor ruso-turce din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, atunci când mulţi nobili moldoveni (boieri şi mazili) s-au angajat în 
calitate de voluntari în armata rusă. De altfel, la începutul secolului al XIX-lea, la 1820, 
atestăm angajaţi în armata rusă şi pe alţi reprezentanţi ai neamului Opreştilor de la 
Soroca. Ne referim la militarii Diviziei 16 Infanterie, „dvorenii moldoveni Manuil, fiul lui 
Ivan Oprea şi Arsentii, fiul lui Carp Oprea”40.  

Fiii lui Ion (Ioniţă) Oprea, căpitan de Sănătăuca, au fost fraţii Ioan Oprea, 
căpitan, şi Ivaşcu Oprea („Ivaşcu Opre, fiiul răp(o)s(satului) oştenescului căp(i)t(an) 
Ioniţă Opre”; „Părintelui mieu Ioniţă Opre... eu şi cu alt frati Ioan”)41. Din mărturiile lui 
Ivaşcul Oprea ştim că fraţii Opreşti au rămas orfani de mici copii, apoi, pe plan 
profesional, au călcat pe urmele tatălui lor, exercitând diferite slujbe în sistemul 
administrativ şi militar al Ţării Moldovei: „întămplăndusă a eşă din viiaţă, eu şi cu alt 
frati Ioan, am rămas mici şi nevrăsnici, fără ca să ştim documenturile noastre unde să 
află. Cu toate acestea, noi, după ce am agiuns legiuită vrăstă, ne cruţănd a preliungi 
feliuri de slujbi, şi însărcinări, frateli Ioan au murit”42. La 24 decembrie 1804, domnul 
Alexandru Costantin vodă Moruzi, a dat curs jalobei făcute de „Ioan Opre căpitan i 
Ivaşcu, brat lui, ce să află cu locuinţa la ţinutul Sorocii”, scutindu-i „de toati dăjdiile 
visterii, cum şi de toate alti dări şi havalele, oricâte vor fi asupra altora, ei întru nimică 

                                                 
36 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea, (1751-1774), Cărţi domneşti şi 
zapise, Moldova în epoca feudalismului (în continuare: Doc. MEF), vol. IX. Volum realizat de Larisa 
Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, Chişinău, 2004, nr. 193, p. 223.  
37 Despre căzăcimea moldovenească, inclusiv căpitănia de căzaci de la Sănătăuca vezi: Сержиу 

Бакалов, Молдавские казаки. Происхождение, эволюция и организационная структура (XVI-XIX вв.) // 
Соцiальна Iсторiя. Науковий Збiрник, випуск VIII, Кїив, 2012, с. 12-33. 
38 Doc. MEF, vol. IX, nr. 193, p. 223.  
39 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), Fond 88, inventar 1, dosar 25, fila 46. 
40 Ibidem, fila 136-136 verso. 
41 Ibidem, fila 46. 
42 Ibidem, fila 46-46 verso. 
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să nu fie supăraţi”, deoarece „ei mai înainte vremi la multe poronci gospod şi trebuinţă 
a pământului au slujit cu silinţă şi dreptate”43. De asemenea, domnul a scutit de dări şi 
bucatele fraţilor Opreşti: „se aibă a scuti aceste bucate, adică una sută oi de goştină, una 
sută stupi i sfini de desătină şi una sută vedri vin de vădrărit”44; precum şi pe oamenii 
protejaţi de aceştia: „pentru patru liudi, oameni strini ci-şi va pute găsi şi aduci dintr-
alti ţări de piste hotar pentru slujba casii sali” 45. 

Referitor la descendenţa fraţilor Opreşti, mai multe detalii cunoaştem privind 
cei ai lui Ivaşcul Oprea, care, la 1830, mărturisea precum că are „ficior pe Manolachi de 
20 ani, însurat; pe Ştefănache de 16 şi Iordachi de 12 ani”46. 

Conform Catagrafiei din anul 1835, în satul Şestaci, Opreştii sunt atestaţi în 
categoria boiernaşilor şi mazâlilor. Printre boiernaşi figurează familiile fraţilor Ivaşcu 
şi Ioan Oprea. În 1835, Ivaşcul Oprea avea 60 de ani, era văduv, locuind împreună cu 
fiul Gheorghe (Iordache) Oprea, de 23, şi fiica Maria, de 19 ani. Ceilalţi doi fii mai mari, 
la 1835, aveau familii proprii; primul, Manolache Oprea, de 34 ani, căsătorit cu Maria, 
de 29 ani, având două fiice: Ecaterina, de 4 şi Stepanida de 3 ani; al doilea, Ştefănache 
Oprea, de 28 ani, era căsătorit cu Zinovia, având o fiică, Elena, de un an47.  

Familia lui Ioan Oprea, la 1835, era formată din văduva acestuia, Porfiria, de 
55 ani, care locuia împreună cu fiul Carpin (Carp) Oprea, de 24, şi fiica Varvara, de 21 
ani. Fiul cel mai mare, Manolache Oprea, de 33 ani, dispunea de gospodărie proprie, 
fiind căsătorit cu Ecaterina, de 29 ani, iar fiicele lor s-au numit Efimia, de 10 şi Agafia 
de 3 ani48. 

Categoria mazâlilor de Şestaci, la 1835, era reprezentată de fraţii Ştefan, de 33, şi 
Ion (Ivan), de 22 ani, fiii lui Ignat Oprea, şi el rudă, probabil văr, cu Ivaşcul Oprea. Ştefan 
Oprea era căsătorit cu Maria, de 22 ani, având o fiică, Irina, de 2 ani49.  

Catagrafia din anul 1850, atestă pentru satul Şestaci, în categoria boiernaşilor, 
pe reprezentanţii aceluiaşi neam de Opreşti: descendenţii lui Ivaşcul (mort la 1837) şi 
Ioan Oprea. Catagrafia menţionează şi unele schimbări de ordin genealogic parvenite 
în decursul timpului. Astfel, în familia lui Manolache, fiul lui Ivaşcul Oprea, şi a soţiei 
sale, Maria, fiica unui Vasile, este atestată doar o fiică, Parascovia, de 13 ani. Mai 
numeroasă era familia fratelui său, Ştefănache Oprea, căsătorit cu Zinovia, fiica lui 
Eustafie. Aceştia aveau un fiu, Ioan, de 9 ani, şi patru fiice: Evghenia, de 16, Ana, de 13, 
Irina, de 7 şi Maria de 3 ani. La 1850 Gheorghe (Iordache) Oprea avea şi el familie, fiind 
căsătorit cu Ana, de 33 ani, fiica unui Ilie. Aveau doi fii: Ioan, de 9, şi Vasile, de 7 ani; şi 
două fiice: Anastasia, de 11, şi Irina, de 5 ani50. 

                                                 
43 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei la începutul secolului al XIX-lea, (1801-1806), Cărţi 
domneşti şi zapise, Moldova în epoca feudalismului (în continuare: Doc. MEF), vol. XII. Volum realizat de 
Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, Chişinău, 2012, nr. 294, p. 280-281. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 25, fila 46-46 verso. 
47 Vlad Ciubucciu, Şestaci de la sfârcul Ciornei. File de istorie, Chişinău, 2009, p. 429. 
48 Ibidem, p. 429. 
49 Ibidem, p. 429-430. 
50 Ibidem, nr. 12, p. 518-519. 
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În familia lui Manolache (II) Oprea şi a soţiei sale, Ecaterina, fiica unui Ivan, n-a 
fost atestată, la 1850, existenţa copiilor. Iar în privinţa lui Carp Oprea, aflăm că era 
căsătorit cu Maria, de 30 ani, fiica unui Ivan. Copii aveau patru, doi băieţi: Andrei, de 
5 şi Ştefan, de 2 ani; şi două fiice, Agafia, de 11 şi Maria, de 6 ani51. 

*  *  * 
Referitor la moşiile neamului Opreştilor, constatăm că ele erau concentrate în 

ţinuturile Soroca şi Orhei. Din start trebuie să remarcăm că moşia Cuşmirca, din 
ţinutul Soroca, s-a numit şi Oprişani („hotarul Oprişanilor”, cu referire la hotarul 
Cuşmircăi mărginit de moşia Lamanova52), ceea ce indică o stăpânirea a neamului 
Opreştilor. Probabil, moşia Cuşmirca (Oprişani) a fost una de baştină, deoarece se 
află în apropiere nemijlocită de alte stăpâniri funciare sorocene ale reprezentanţilor 
acestui neam.  

În ţinutul Soroca, Opreştii mai stăpâneau moşia Alcedar. Fapt confirmat de o 
hotarnică, din 28 septembrie 1765, a moşiei Alcedar, ţinutul Soroca, prin care un 
Antohii Luţă, diac de divan, a mărturisit că domnul Grigorii vodă Ghica l-a însărcinat 
„să hotărăscu moşiia Alcidariul a capi(anului) Ion, ficiorul Oprii căpi(tan), şi a frăţâni 
său, lui Vasile, ficiorul Oprei, şi a cumnatului lor, Vasăle Sava căpit(an) şi al altoru fraţi 
ai lor şi răzeşi”, anume hotarul dinspre satul Mateuţi, a banului Vasăle Costachi, „cari 
moşii sânt la ţănutul Sorocăi”. Cercetarea hotarului dintre Alcedar şi Mateuţi a fost 
cauzată de banul Vasile Costache, care „au jăluit... cum că i-au cuprinsu Opreştii o 
bucată de locu din moşie dum(nealui) din Mateuţăi”53. 

În ţinutul Soroca, Opreştii stăpâneau parte de moşie, răzăşie, şi în cuprinsul 
moşiei Şestaci. Astfel, la 1830, Ivaşcul Oprea afirma: „eu trăiesc în satul Şiştacii, ţăn(u)t 
Eşii, unde stăpănesc moşie de baştină părintească”54, de pe care „obţin venit anual 500 
de lei”55. Printre răzăşii satului Şestaci, ţinutul Soroca („răzeşii de Şăştaci de la acel ţinut 
a Sorocii”56), figurau, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mai mulţi 
reprezentanţi ai neamului Opreştilor. La 3 iunie 1786, sunt atestaţi „răzăşi ot sat 
Şăştaci”, anume „Carp Opre i Vasile Opre”, care împresurau o pare din moşia satului 
Cobâlnea57. La 10 septembrie 1791, în urma jalbei postelnicului Nicolae Catargiu, a 
fost semnalat faptul că „să împresoară o bucată de loc din moşia Cobălele de cătră 
Opre Carpu şi răzeşii lui cu nume de Şiştaci”58, precum şi „un hrisov vechiu ce are Opre 

                                                 
51 Vlad Ciubucciu, op. cit., nr. 12, p. 518-519. 
52 L.T. Boga, Documente din sec. al XVII-lea // Revista Societăţii istorico-arheologice bisericeşti din 
Chişinău, vol. XX, Chişinău, 1930, p. 153-154.  
53 L.T. Boga, Documente basarabene, vol. XX. Mărturii hotarnice (1602-1814), Chişinău, 1938, nr. 
XXVIII, p. 73-75. 
54 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 25, fila 46-46 verso. 
55 Ibidem, fila 47-47 verso. 
56 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, Documente slavo-române. Vol. IX, Documente basarabene, 
Iaşi, 1914, nr. CXXVI, p. 318. 
57 Gheorghe Ghibănescu, op. cit., nr. CXXIV, p. 313-315; nr. CXXV, p. 315-318. „Acum vro trei ani un 
Carpu Opre i Vasile Opre i Grigoraş Iftene cu ficiorii săi cu obraznicii sau întinsu cu stăpânire” peste 
o parte din moşia Cobâlnea. 
58 Ibidem, nr. CXXXII, p. 328.  
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Carpu”, pentru acea moşie59. Tot acelaşi Carp Oprea apare în calitate de răzăş de 
Miţova: „o învoială din anul 1792 avg(ust) 20 iscălită de răzeşii de Miţova, adică de un 
Carpu Opre căpitan şi Vasile Gorgos cu alţii ai lor răzăşi”60. 

O altă moşie soroceană a neamului Opreştilor a fost satul Băxani. La 21 iulie 
1786, domnul Alexandu vodă Mavrocordat a scris lui Gheorghe Beldiman, fost mare 
ban şi „ispravnic de ţinut Sorocii”, ca să examineze în teritoriu „jaloba, ce-au dat domnii 
mele Ştefan Roşca i Costandin Macoveiu şi Carpu Oprea, mazili de la acel ţinut, asupra 
protopopului Theodor şi a Lupului Cociorvă”. Astfel, „jăluitorii arată, că pol sat de 
Băcsani ar fi a lor de baştină cu scrisori, iar pol sat ar fi a celui protopop Theodor, cu ai 
săi, şi, neavând iai scrisori, au luat de la jăluitori un zapis de moşie Băcsanii, de ş-au 
dezbătut parte lor de moşie”61. Totodată, domnul a poruncit lui Gheorghe Beldiman să 
cerceteze „amândoî părţile”, iar dacă „dovedindu-să că pol sat de Băcsani iaste a 
jăluitorilor, atunce vei rândui din mazilii acelui ţinut, pe care vei socoti, să margă la 
stare moşii” să o măsoare şi să o stâlpească şi să aleagă partea jăluitorilor62. 

Câţiva ani mai târziu, la 25 iunie 1796, domnul Alexandru vodă Callimachi, a 
înştiinţat ispravnicul de Soroca, poruncindu-i să cerceteze „jaloba ce au dat domnii meli 
Costandin Macovei căpitan, i Carpu Opre căpitan, i Tomiţa Roşca, şi cu alţii ai lor de la acel 
ţinut”, prvind „giumătate de sat din Băcsana, ce este la ţinutul acela, ar fi driaptă a lor şi 
din pricină, că nefiind hotărâtă şi cu şedere pi la alte locuri, răzăşii de acolo, tot ei, di vro 
câţva ani, i-ar fi luând venit. Şi jăluitorii nici un folos n-ar fi cunoscut, încă arătându-le 
aceea, că numai o a patra parte au jăluitorii într-ace moşii, iar nu giumătate”63. 

În ţinutul Orheiului, Opreştii stăpâneau în moşiile Cozeşti, Boldeşti şi Rădeni, 
pe Ichel. Despre acest fapt aflăm din jalba adresată domnului, la 15 ianuarie 1805, de 
către „Andriu Scurtul căpitan i Ionu Opre căpitanu, Vasâle Hoştianu cu alţi răzăşi de la 
ţânut Orheiului”, cerând să li se facă dreptate. Aceştia comunicau domnului precum că 
„de la moşii i stremoşii noştri avem părţi de moşii în moşiia Cozăştii i Boldeştii şi 
Redenii, la ţinut Orheiului, ce le avem baştină strămoşului nostru Hoştianul, ce le-am 
avut în stăpânire pără în vremea răzmeriţelor celor de demult”. Iar „acmu răzăşii 
noştri nu numaică vinitul părţilor noastre le-au luat, în curgere de mulţi ani, dar acmu 
nici o stăpânire nu vor să ni de din moşiia Boldeştii şi Cozăştii i Rădenii”64. La 18 
ianuarie 1805, domnul Alexandru vodă Moruzi, a poruncit la „sărdari de la ţinut 
Orheiului”, să cerceteze în teritoriu „jaloba jăluitorilor acestora Andrii Scurtul căpitan i 
Ion Opre căpitan, i Vasâle Hoştian, cu alţi ai lor răzăşi de la acel ţinut”, pentru 
„giudecată ce cer să aibă cu alţi răzăşi ai lor de părţile, ce ar fi având şi ei strămoşăşti în 

                                                 
59 Gheorghe Ghibănescu, op. cit., nr. CXXXIII, p. 329. 
60 Ibidem, nr. CXL, p. 341. 
61 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea, (1775-1786), Cărţi domneşti şi zapise, 
Moldova în epoca feudalismului (în continuare: Doc. MEF), vol. X. Volum realizat de Larisa Svetlicinâi, 
Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, Chişinău, 2005, nr. 181, p. 229-230. 
62 Ibidem. 
63 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea, (1787-1800), Cărţi domneşti şi zapise, 
Moldova în epoca feudalismului (în continuare: Doc. MEF), vol. XI. Volum realizat de Larisa Svetlicinâi, 
Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, Chişinău, 2008, nr. 177, p. 234. 
64 Doc. MEF, vol. XII, nr. 296, p. 283. 
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moşâile Cozăştii i Boldeştii, şi Rădenii, tot de la acel ţânut al Orheiului, şi acie le-ar fi 
stăpânind în tărie lor şi pe jălei nu i-ar fi înpărtăşind cu nimică din venitul moşiilor”65. 

Din documentele evidenţiate, constatăm că, în secolele XVIII-XIX, moşiile 
neamul Opreştilor au fost concentrate în ţinuturile Soroca şi Orhei. 

*  *  * 
O simplă cercetare, de suprafaţă, a problematicii istorico-genealogice 

privitoare la neamul Opreştilor de la Soroca ne permite să constatăm originea 
boierească a acestuia. Totoadată, în prezentul studiu am abordat câteva aspecte 
controversate referitoare la neamul Opreştilor, chestiuni ce pot constitui subiectul 
unor investigaţii ştiinţifice separate. Descendenţii neamului boieresc al Opreştilor 
locuiesc până în zilele noastre în mai multe localităţi din Republica Moldova, printre 
care evidenţiem pe cei din Şestaci, raionul Şoldăneşti. 

 
 
 

Anexă 
Nr. 1. 1820 ianuarie 23. Adresarea general-maiorului Bulatov către Conducătorul 

Nobilimii Basarabiei Râşcanu, referitoare la nobleţea lui Manuil şi Arsentii Oprea. 
 
Командующаго 16-го Пехотного Дивизиею Генерал Майора Булатова. 
№ 150. 
Генваря 23 дня 1820 года. 
Г. Кишинев. 
 

Бессарабскому областному предводителю дворянства  
господину Надворному Советнику Рышкану. 

 
Молдавские дворяне Мануил Иванов сын Опре и Арсентий Карпов сын 

Опре при прошениях своих поданных на Высочайшее имя об определение в 
воинскую службу представили свидетельств на молдованском языке выданные 
им о настоящем звании из Бессарабскаго временнаго комитета, каковыя 
свидетельства препровождая при сем подлинникам к Вашему Высокородию 
покорнейше прошу приказать сделать выправку о дворянском происхождении 
упомянутых просителей, не буде они действительно состоят в списках здешняго 
дворянскаго сословия. В таком случае не оставте Ваше Высокородие вместо 
препровождаемый при сем свидетельстве выдать им таковыя по установлению и 
доставить оныя ко мне для передачи в полк куда дворяне Опря по желанию их 
определены.                                                                                                                        Генерал Майор Булатов. 

 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 32, 

fila 136-136 verso. 

                                                 
65 Ibidem, nr. 297, p. 283-284. 
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Traducere 
De la comandantul Diviziei 16 Infanterie, general-maiorul Bulatov 
Nr. 150. 
23 Ianuarie 1820. 
Or. Chişinău. 

Conducătorului nobilimii regiunii Basarabiei, 
domnului Nadvornîi Sovetnik Râşcanu 

Dvorenii moldoveni Manuil, fiul lui Ivan Oprea, şi Arsentii, fiul lui Carp 
Oprea, prin jalobile lor adresate Măriei Sale, privind alegerea slujbei ostăşeaşti, 
au înfăţoşat mărturii în limba moldovenească, privind starea din care fac parte, 
ce le-au fost eliberate de către Comitetul Vremelnicesc al Basarabiei, care 
mărturii vi le trimit în orighinal Înălţimii Vostre, rugându-vă cu plecăciune ca să 
porunciţi să se facă cercetare asupra originii dvoreneşti a susnumiţilor jăluitori, 
dacă cu adevărat ei sunt incluşi în listele dvorenimii locale. În acest fel, Înălţimea 
Vostră să nu lese, ci în locul mărturiilor expediate să le elibereze altele, ce li se 
cuvin, şi să le trimiteţi la mine, pentru a le transmite în polk, acolo unde dvorenii 
Oprea au ales să slujească. 

General-maiorul Bulatov 
 
 
Nr. 2. 1830 mai 16. Adresarea lui Ivaşcu, fiul căpitanului Ioniţă Oprea, către 

Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei în privinţa stabilirii sării sale sociale.  
 

Cătră Adunarea Depotăţască a Dvorianstvii Oblastii Bessarabiei. 
De la Ivaşcu Opre, fiiul răp(o)s(atului) oştenescului căp(i)t(an) Ioniţă Opre. 

Jalobă. 
Părintelui mieu Ioniţă Opre, preliungind feliuri de slujbi pămăntului Rossiei, 

au fost învrednicit cu cin de căpitan oştenesc. După aceia întămplăndusă a eşă din 
viiaţă, eu şi cu alt frati Ioan, am rămas mici şi nevrăsnici, fără ca să ştim 
documenturile noastre unde să află. Cu toate acestea, noi, după ce am agiuns legiuită 
vrăstă, ne cruţănd a preliungi feliuri de slujbi, şi însărcinări, frateli Ioan au murit. Iar 
eu pentru ca nu cumva că fii înstreinat de viţa părinţască, alăturat pi lăngă aceasta 
documenturile ce am şi cu toată supunirea mă rog ca cercetăndusă acelea, să fiu şi 
eu pus la cale. 

Iar pentru că răp(o)s(satul) părintele au fost căp(i)t(an) de polc, în urma 
aceştiia voi înfăţoşa mărturie de la starea locului. Pentru care mai adaog că eu trăiesc 
în satul Şiştacii, ţăn(u)t Eşii, unde stăpănind moşie de baştină părintească, am ficior 
pe Manolachi de 20 ani, însurat; pe Ştefănache de 16 şi Iordachi de 12 ani. 

1830 mai 16.                                          Ivaşcul Opre (semnat cu altă mână – n.n.) 
Fiind că Ivaşcul Opre în acest jalobă arată că este ficior lui Ioniţă Oprea, ce 

ar fi fost căp(i)t(an) oştenesc în slujba rosăenească, iar prin documenturile 
înfăţoşati de dănsu nu se vede nici o dovadă. Apoi să să facă cunoscut ca să 
înfăţoşezi patenta de <.....> a părintelui său. 
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1830 maiu 19. 
A<.>vonar<...> 
Deputat Rusul 
Deputat Dom<...> 
Deputat <.....> 
Înfăţoşateli documenturi liam priimit înapoi, spre ce înaintea urmarea 

după rezoliuţăi. 1830 mai 20 zile. ............ Ivaşcul Opra (semnat cu altă mână – n.n.) 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 25, 

fila 46-46 verso. 
 
 
 
Nr. 3. 1831 decembrie 15. Adresarea căpitanului Ivan Oprea din Şestaci 

făcută făcută pe numele ţarului, pentru ca Adunarea Deputaţilor Nobilimii 
Basarabiei să-i confirme nobleţea. 

 
Всепресветлейший Державнейший и Великий Государь Император 

Николай Павловичь, Самодержец Всероссийский, Государь Всемлостивейший. 
Просит жителствующий в селение Шостачии, Ясскаго цынута, молдавский 

кэпитан Иван Опря о нижеследующем. 
Прилагая при сем документы о дворянском происхождении моего и желая 

быть причислен к числу сдешних дворян, осмеливаюсь всеподанейше просить. 
Дабы Высочайшем Вашем Императорскаго Величества Указом повелено 

было сие мое прошение принята записать и о рассмотрении приложенных 
документов и внесении меня с сыновьями в Бессарабскую родословную книгу, 
дать кому следует указ. Причем докладываю что я жительство имею в селение 
Шостачи, где владею часть недвижимого имения из которого получаю 500 лей 
годовой доход; сыновей имею Манолакия 29, Стефана 25, Иордакия 19 лет. 

Милостивейше Государь, прошу Вашего Императорскаго Величества о сем 
моим прошением решение учинить. Декабря 15 дня 1831 года. К подаче подлежит 
в Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание. 

Ивашкул Опря (semnat cu altă mână – n.n.) 
 
Toate documenturile în orighinal liam priimit înapoi. Anul 1832 mart 7. 
Ivaşcu Oprea (semnat cu altă mână – n.n.) 
 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 25, 

fila 47-47 verso. 
 

Traducere 
Preailuminate şi Mărite Stăpânitor, Împărat Nikolai Pavlovici, Atotţiitor a 

Toată Rosiia, Stăpân Preamilostiv. 
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Se jăluie lăcuitorul satului Şestaci, ţinutul Iaşului, căpitanul moldovean 
Ivan Oprea, după cum urmează mai jos. 

Alăturând la acesta documenturile despre originea mea dvorenească şi 
dorind să fiu inclus în rândul dvorenimii din partea locului, îndrăznesc preasupus să 
rog, ca prin Ukazul Preaînalt al Măriei Voastre Împărăteşti să se poruncească ca 
această jalubă a mea să fie înregistrată şi să se poruncească ca să fie cercetate 
documenturile alăturate pentru ca să fiu înscris, împreună cu ficiorii mei, în cartea 
genealogică a Basarabiei.  

Mai înştiinţez că eu lăcuiesc în satul Şestaci, în care stăpânesc o parte de 
moşie, de pe care am 500 lei venit anual; ficiori am pe Manolache de 29, Ştefan 
de 25 şi Iordache de 19 ani.  

Preamilostive Stăpâne, rog pe Înălţimea Vostră Împărătească ca această 
jalubă a mea să nu rămână fără hotărâre. 15 decembrie 1831. Urmează să fie 
depusă la Adunarea Deputaţilor Dvorenimii Basarabiei.  

Ivaşcul Oprea. 
 
Toate documenturile în orighinal liam priimit înapoi. Anul 1832 mart 7. 
Ivaşcu Oprea 
 

Summary 
The documents XVIII-XIX centuries can be seen that the family Oprea from 

Soroca was part of the Moldova nobility. In this study are addressed some controversial 

issues relating to gens Oprea. Today, descendants of noble Oprea family live in many 

places in Moldova, including in Şestaci village, district Şoldăneşti. 
 

© BACALOV Sergiu 
 
 
 
 
 
 


